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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

 
У школу је уписано, школске 2017/2018: 252 ученика  и у ППП 32 детета, укупно 284 на почетку 

године. 

Настава се одвија у две смене. 

Наставу реализују: 

 

- У ППП 

 1. група - Радојка Лакић 

 2. група - Јованка Стојишић 

 

- у нижим разредима 

 1. разред -  Бранислава Вучковић и Александра Рођенков 

 2. разред - Јавор Жељка и Кљајић Јулијана 

 3. разред - Биљана Црвенков и Драгица Зечевић 

 4. разред - Драгана Савић и Гордана Рис,  

 Језик са елементима националне мањине-Ромски језик 

  - Сања Стојков (1-4.разреда) 

 Енглески у нижим разредима 

  - Љиљана Лукач (1-4. разреда) 

 Продужени боравак 

  - Горан Савин (1. и 2. разреди) 

 а у  

- у вишим разредима: 

 Српски језик : 

  - Јелка Чоколов Филушев(51, 61, 71 , 81)  

  - Едит Ковачевић (52, 62, 72 , 82) 

 Математика  

  - Бранка Томин (51, 61/2, 71/2 )  и  

  - Драгана Томин (52, 81/2) 

 Информатика и рачунарство  

  - Светлана Бошкић (51/2, 61/2, 71/2 , 81/2) 

 Биологија 

   - Спасић Стојадинка (51/2, 61/2, 71/2 , 81/2) 

 Енглески језик  

  - Андреа Драгој (51/2, 61/2, 71/2 , 81/2) 

 Историја  

  - Зоран ковачевић(51/2, 61/2, 71/2 , 81/2) 

 Географија  

  - Бранка Зукић (51/2, 61/2, 71/2 , 81/2) 

 Физика  

  - Ана Марија Лекин (61/2, 71/2 , 81/2) 

 Хемија  

  - Јелена Жупунски (71/2 , 81/2) 

 Немачки језик  

  - Весна Узелац (51/2, 61/2, 71/2 , 81/2) 

 Техничко и информатичко образовање:  

  - Бјелић Биљана ( 61/2 , 82)  

  - Бошкић Светлана( 71)  

  - Ана Марија Лекин (81),  

  - Драгана Томин (72)  
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 Техника и технологија:  

  - Драгана Томин (51/2) 

 Музичка култура  

  - Милана дакић (51/2, 61/2, 71/2 , 81/2) 

 Ликовна култура  

  - Бранислав Мишић (51/2, 61/2, 71/2 , 81/2) 

 Физичко васпитање  

  - Радица Бунић (51, 61, 81) 

  - Хелена Вујановић (52, 62, 71/2 , 82)  

 Изабрани спорт 

  - Радица Бунић (71, 81) 

  - Хелена Вујановић (72 , 82)  

 Грађанско васпитање 

  - Јелка Ћоколов Филушев - (5-8) 

 Верска настава 

  - Драган Стојишин (1-8.разреда) 

 

 

Наставу контролишу и прате: 

 

Педагошкиња - Милица Мићић 

 

и  

 

Директорка - Бранка Миланков. 
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1.9.2017. године 

 

ПРВИ ДАН У ШКОЛСКИМ КЛУПАМА 

 

Данас је први дан школе нашим првацима. Старији другари су им припремили приредбу уз 

добродошлицу у ''школски живот''. Учитељице које ове године преузимају прваке су Бранислава 

Вучковић-1.1, и Александра Рођенков 1.-2. Уз учитељице које ће се активно дружити са првацима 

ту је и учитељ Горан Савин који ће са првацима проводити време у продуженом боравки. Желимо 

им лепу и успешану школску годину... 

 

           

        

 

 

        



             ЛЕТОПИС ОШ''ЂУРА ЈАКШИЋ'' СРПСКА ЦРЊА  

 

5 

 

18-22.9.2017. 
 

НЕДЕЉА ШКОЛСКОГ СПОРТА 

Недеља школског спорта је трећа недеља септембра. У оквиру ове недеље 

предвиђене су различите активности. 

План активности: 

- понедељак 18.9.2017. такмичење у стоном тенису - виши разреди багминтон, тенис, стони тенис, 

пикадо - нижи разреди 

- среда 20.9.2017. ликовна радионица на тему ''Мој омиљени спорт ''- виши разреди  

 

     

 

     

 

     

 

- среда - ученици других разреда са учитељицама Јулијаном Кљајић и Јавор Жељком - Игра 

меморије - споји спорт са спортским реквизитима (наставник информатике С.Бошкић) 

- Фер плеј у спорту - представљање спортисте, голмана у ФК Будућност Горана Савина-нижи 

разреди 
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- четвртак 21.9.2017. такмичење између две ватре - сви ученици 

- петак 22.9.2017. такмичење у малом фудбалу, за дечаке и одбојци за девојчице - виши разреди 

 

     

-  уторак 19.9.2017. презентација спорта - ритмичка гимнастика и хокеј - виши разреди                

  багминтон, тенис, стони тенис, пикадо - нижи разреди (наставник информатике и рачунарства 

Светлана Бошкић и наставник физичког васпитања Хелена Вујановић са ученицима осмих разреда 

уз сарадњу са педагогом Милицом Мићић) 

 

     

 

 



             ЛЕТОПИС ОШ''ЂУРА ЈАКШИЋ'' СРПСКА ЦРЊА  

 

7 

 

24-30.9.2017. 

САЈАМ КУКТУРЕ У СРПСКОЈ ЦРЊИ 

Ове године по први пут се у Српској Црњи одржава Сајам културе. Наши ученици узели су 

учешће у овом догађају. Ученици су уживали у свим програмима који су били намењени њима.  

25.9.2017. '' КАКО СЕ ЧИТАЈУ СЛИКЕ'' -радионица за ученике виших разреда 

26.9.2017. - '' ЛУЦКАСТИ КЛОВНОВИ '' -представа за предшколце и ученике првих разреда 

27.9.2017. - '' КАКО СЕ ПРИЧАЈУ ПРИЧЕ'' - радионица за предшколце и ученике првих разреда 

28.9.2017. - ревија анимираних филмова КЦ Јагодина 

29.9.2017. - '' КАКО СЕ ПРАВЕ КЊИГЕ'' - радионица за ученике нижих разреда основне школе и 

отварање сајма књига 

30.9.2017. - ''МАША И МЕДВЕД'' -Представа за децу ЦК Пожаревац 

Радионица ''КАКО СЕ ЧИТАЈУ СЛИКЕ'' намењена је ученицима виших разреда. Радионицу је 

држао Маријан Марић, академски сликар 

 

     

Радионица ''КАКО СЕ ПРИЧАЈУ ПРИЧЕ'' намењена је ученицима првих разреда основне школе и 

деци предшколског узраста. 

Радионицу држала Едит Зербељи Тењи. 

     

Представа ''ЛУЦКАСТИ КЛОВНОВИ'' одржана је у ДК у Војвода Степи, а представа је намењена 

деци предшколског узраста и ученицима првих разреда.  
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Радионица''КАКО СЕ ПРАВЕ КЊИГЕ'' намењена је ученицима нижих разреда а држали су је 

Радмило Мулић и Тања. 

   

Представа ''МАША И МЕДВЕД'' Центра за културу Пожаревац намењена је ученицима нижих 

разреда основне школе. Ученици нижих разреда и деца из ППП уживали су, после представе, у 

дружењу са ''Медведом''. 

 

       

2-6.10.2017. 

 

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА  

 

У оквиру дечије недеље ученици нижих разреда организовали су изложбу играчака, играње игара 

које се све ређе играју, ластиша, прескакање конопца, школице,...,гледање цртаних филмова и 

дружење са првацима, пријем првака у Дечији савез,... 
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Ученици виших разреда бавили су се озбиљнијим темама, имали су тематску недељу у којој 

су се ученици  бавили Бонтоном у свим сферама живота и рада. У овом пројекту учествовали су 

наставници Јелка Чоколов Филушев, Андреа Драгој, Наставница Сбетлана Бошкић.. олико су 

ученици ово озбиљно схватили види се на сликама. 
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4.10.2017.  

СПОРТСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

Поводом Дана школе у Војвода Степи је одржано спортско такмичење ученика основних школа на 

територији општине Нова Црња у одбојци, за девојчице и у фудбалу, за дечаке. Наши тимови су 

освојили друга места. Секције воде наставници Вујановић Хелена и Радица Бунић. 
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6.10.2017.године  

 

КАРНЕВАЛ СУНЦОКРЕТА 
 

Ученици нижих разреда наше школе, деца из припремног предшколског програма и из млађе 

групе забавишта као и драмска секција са плесом коју воде учитељице Гордана Рис. Жељка Јавор 

и наставница Светлана Бошкић,  учествовали су у Карневалу сунцокрета који је ове године по 

први пут организован у нашој општини. Организатор ове манифестације је СКТЦ ''Ђура Јакшић'' 

Српска Црња. У овој манифестацији учествовала су деца из целе општине Нова Црња. 
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8.10.2017.године  

 

БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ-ПРЕДАВАЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ 6 РАЗРЕДА 
 

Данас је у нашој школи одржано предавање о безбедности деце у саобраћају. Предавање је 

намењено ученицима шестих разреда. Организатор овог предавања је полиција, чији представници 

су и одржали предавање нашим ученицима за време шестог часа (од 12:40-13:05часова) 

 

   

     

 

10.10.2017.године  

 

Наставник географије одржао час са ученицима 4-2 

 

Наставница Бранка Зукић одржала је час у одељењеу 4-2. Ово је први у низу часова које ће 

наставници предметне наставе одржати са ученицима четвртих разреда а у циљу прилагођавања 

предметној настави. 
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11.10.2017.године  

 

БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ-ПРЕДАВАЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ 4. РАЗРЕДА 
 

Представници Полицијске управе Нова Црња одржали су предавање ученицима четвртих разреда 

на тему безбедности ученика у саобраћају, а све у оквиру пројекта Министарства просвете и МУП-

а ''Безбедност деце''. Ученици су били заинтересовани за овај вид обуке, а посебно им се свидело 

то што су могли да завире у полицијски аутомобил. Неки од њих су искористили прилику да уђу у 

аутомобил, да га разгледају, и наравно, да се сликају.... 
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13.10.2017.године  

ОФА Излет са пешачењем (5. разреди) 
 

У оквиру обавезних физичких активности ученици петих разреда ишли су на излет са 

наставницима физичког васпитања Радицом Бунић и Хеленом Вујановић. Пешачили су до 

стадиона а на стадиону су се забављали играјући фудбал, прескачући конопац, провлачећи се и 

играјући ластиш. 

 

      

      

    

 

 Наставници: Хелена Вујановић и Радица Бунић
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16.10.2017.године  

 

ЈЕСЕЊИ КРОС 
 

Данас је одржан јесењи крос за ученике свих разреда наше школе. Дан је био леп а ученици и 

њихови наставници су уживали у овом спортском дружењу.  

 

          

               

 

8.11.2017.године  

 

Дан просветних радника 

 

Данас је у нашој школи свечано обележен Дан просветних радника. Директорка Бранка Миланков 

је поздравила присутне, објаснила повод овог окупљања и свим присутним наставницима 

пожелела срећан дан. Тим поводом одржана је заједничка свечана седница Наставничког већа, 

Савета родитеља и Школског одбора наше школе. Ученици су нас потом, у оквиру 

приредбе, подсетили на прве српске просветитеље, познате учитеље и истакли лепоту овог позива. 

На почетку приредбе говорили су ученици виших разреда, чланови литерарне и рецитаторске 

секције (коју води наставница Јелка Чоколов Филушев) , а потом су нам се придружили и чланови 

рецитаторске секције нижих разреда(под вођством учитељице Александре Рођенков и Браниславе 

Вучковић). Говорили су стихове познатих српских песника. Након рецитовања одморили смо се 

слушајући мисли о просветарима. Мали хор (под вођством учитељице Драгане Савић) нас је 

подсетио неких милулих година песмом ''Главо луда''.  На крају ове приредбе у част просветара 

изведена је представа ''Три жеље'' драмске секције (под вођством учитељица Гордане Рис, Жељке 

Јавор и наставноце Светлане Бошкић).  Драмска секција има и секцију модерног плеса која је 

показала своје умеће на овој приредби. 
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16.11.2017.године  

ДАН СЕЋАЊА НА ЂУРУ ЈАКШИЋА 

 

 ОШ „Ђура Јакшић“ је у сарадњи са  Народном библиотеком обележила Дан сећања на Ђуру 

Јакшића и Драгу Гавриловић. Наши ученици су са својим наставницима Јелком Чоколов Филушев, 

наставница српског језика, Драганом Савић, учитељицом,  Миланом Дакић, наставницом музичке 

културе, и Драганом Стојишиним, наставником православне веронауке, спремили програм а у 

оквиру њега говорили Ђурине стихове и певали његове песме.  Народна библиотека која носи име  
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нашег песника, овом приликом доделила је награде награђеним ученицима са литерарног 

конкурса  на тему "Мој сусрет са Ђуром Јакшићем". Овом приликом награђено је 6 ученика  

литерарних  секција нижих и виших разреда наше школе  које воде Едит Ковачевић, наставник 

српеког језика и Бранка Вучковић, учитељица. 

 

   

  

    

Од 20.11.2017-1.12.2014.године - такмичење Дабар 

Такмичење Дабар је међународно такмичење у програмирању за све ученике од 

првог разреда основне школе до четвртог разреда средње школе. 

Ове године такмичило се 42.539 ученика из свих земаља света. Ученици су 

разврстани у категорије - за основну школу-: 

1.      Јуниор1 -1. и 2. разредо основне школе 

2.      Јуниор2 -3. и 4. разредо основне школе 

3.      Дабарчић - ученици 5. и6-ог разреда основне школе 

4.      Млади дабар - ученици 7. и 8. разреда основне школе. 

Наша школа се и ове године укључила у такмичење. 

Такмичење се изводи онлајн - и представља школски ниво такмичења. 

Са овог такмичења ученици се директно пласирају на државно такмичење. 
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Ове школске године, у нашој школи, такмичила су се 22 ученика и то по разредима, 

категоријама и датуму такмичења:  

  27.11-1.12.2017 

          4 разреди - 9 ученика  

20.11-24.11.2017           

5. разреди - 6 ученика 

6. разреди - 4 ученика 

7. разреди - 3 ученика 
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23.11.2017.г.  

 

ДАН СВЕСНОСТИ О РАЦИОНАЛНОЈ УПОТРЕБИ АНТИБИОТИКА 

 

Данас је у нашој школи, у сарадњи са Домом здравља, одржана радионица за родитеље деце  

школског узраста чија је тема била рационална употреба антибиотеика, а поводом 18. новембра - 

Дана свесности о рационалној употреби антибиотика. 

Радионицу су водиле Бранка Ковачевић, дипл.фармацеут, и Милица Мићић, педагог школе. О 

успешности и заинтересованости родитеља говори и то што је велики бој родитеља предшколаца 

активно присуствовао овој радионици. 
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29.11.2017.г.  

ПРЕДАВАЊЕ ПУ НОВА ЦРЊА  

 

За ученике 4.разреда, представници ПУ Нова Црња одржали су предавање о заштити и 

безбедности деце. Предавање је било прилагођено ученицима 4-ог разреда. Ученици су пажљиво 

слушали  предавање и постављали питања.  Предавање је одржао З.Иванић. 

 

 

         

 

 

4.12.2017.г.  

 

ТИМСКИ ЧАС "ТРНОВА РУЖИЦА" 
 

Данас су 4-1 и 4-2 присуствовали тимском часу српског језика који су одржале учитељице Драгана 

Савић и Гордана Рис, а тема је била Трнова Ружица.  
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18.12.2017.г.  

БОЖИЋ - ТЕМАТСКИ ДАН У ДРУГИМ РАЗРЕДИМА 
 

Тематски дан у другим разредима био је посвећен Божићу, а у организацији су осим учитељица 

Жељке Јавор и Јулијане Кљајић, учествовали и наставница енглеског језика Љиљана Лукач и 

наставник веронауке Драган Стојишин.  
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21.12.2017.г.  

 

ДУХОВНО ВЕЧЕ ПОСВЕЋЕНО ПАТРИЈАРХУ ПАВЛУ 
 

Наши ученици су, у Народној библиотеци, уприличили вече посвећено Патријарху Павлу. 

Програм је припремио вероучитељ Драган Стојишин у просторијама Народне библиотеке Српска 

Црња. 

 

    

  

22.12.2017.  

 

НОВОГОДИШЊА ПРИРЕДБА 
 

Ученици нижих разреда спремили су новогишњу приредбу за своје другаре. Након приредбе у 

холу школе су се весели и играли те на тај начин прославили предстојеће празнике. 

 

   

   

Ученици нижих разреда, хор, литерарна секција 
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22.12.2017.  

 

НОВОГОДИШЊА ПРЕДСТАВА 
 

Док су се ученици нижих разреда забављали уз музику, рецитације, игру и песме предшколци и 

мали забавиштанци уживали су у представи " Одбегла принцеза " позоришта из Раче које им је 

поклонио СКТЦ Српска Црња 
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II ПОЛУГОДИШТЕ 
 

 

15.1.2018. поклон Поште 

Ученици, чланови ликовне секције нижих разреда, као и предшколци-грпа васпитачице Јованке 

Стојишић, писали су и цртали за  Деда Мраза а као поклон добили су поклон од Деда Мраза - 

честитку. 

 

Васпитачице у ППП Стојишић Јованка 

 

17.1.2018.  

 

ПРЕДАВАЊЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ НОВА ЦРЊА 
 

 

Ученици шестих разреда наше школе присуствовали су, данас, предавању на тему безбедности 

које је организовала Полицијска управа Нова Црња. Предавање је држао Иванић Зоран.  
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18.1.2018.  

 

ПРЕДАВАЊЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ НОВА ЦРЊА 

"Насиље као негативна друштвена појава" назив је предавања које је одржао Зоран Иванић, испред 

ПУ Нова Црња ученицима четвртих разреда. 

    

       

19.1.2018. -  

 

ОДРЖАНО ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

У нашој школи одржано школско такмичење из математике. 
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24.1.2018.  

ПРЕДАВАЊЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ НОВА ЦРЊА 

 

Представник ПУ Нова Црња, Зоран Иванић,  данас је у нашој школи одржао предавање ученицима 

четвртих разреда на тему Превенције и заштите деце од злоупотребе опојних дрога и алкохола. 

         

27.1.2018.  

ПРОСЛАВА ШКОЛСКЕ СЛАВЕ-СВЕТОГ САВЕ 

И у нашој школи, као и у осталим школама у Србији, 27. јануар-Свети Сава се прославља као 

школска слава. Наши ученици су за ту прилику припремили пригодну приредбу. Свечаност је 

отпочела светосавском химном у изведби хора виших разреда (који води наставница Милана 

Дакић). Осмаци су том приликом, ружу кумства предали седмацима, а седмаци су обећали да ће 

бити добри другови и да ће следити пут нашег просветитеља Светог Саве. Драмски приказ 

припремила је драмска секција виших разреда са својом наставницом Јелком Чоколов Филушев. У 

приредби су учествовали чланови литерарне секције нижих и виших разреда, хор нижих и виших 

разреда,  хор веронауке (вероучитељ Драган Стојишин), деца из забавишта, чланови рецитаторске 

секције нижих и виших разреда. Хол су украсили чланови ликовне секције нижих разреда. 

Запослени су били и чланови новинарске секције, као и чланови осталих секција у нашој школи. 

Програм су водиле ученице осмих разреда Јелена Брборић и Марија Гаврић. Како је све изгледало 

најбоље се види са слика.. 
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5.2.2018. 

 ЛИКОВНА СЕКЦИЈА НА РАДИОНИЦИ У ЗРЕЊАНИНСКОМ МУЗЕЈУ 

 

Ученици наше школе, чланови ликовне секције нижих разреда које предводе учитељице Драгица 

Зечевић и Биљана Црвенков  учествовали су у радионици зрењанинског музеја.  
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7.2.2018.  и 9.2.2018.  

ПРЕДАВАЊЕ ВАТРОГАСНЕ СЛУЖБЕ -ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА - за ученике 6.и 4.РАЗРЕДИ 

 

У нашој школи, за ученике 6.разреда одржано је предавање на тему Заштита од 

пожара. Предавање је одржао ватрогасац-Вујасиновић. 

У нашој школи, за ученике 4.разреда одржано је предавање на тему Заштита од 

пожара. Предавање је одржао ватрогасац-Вујасиновић. 

 

   

8.2.2018. 

 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊУ У ШАХУ 

Наставник Горан Савин, који води шаховску секцију у нашој школи у сарадњи са месним 

шаховским клубом данас је надгледао школско такмичење у шаху. Најбољи шахисти наше школе 

ће се пласирати на општинско такмичење у шаху а потом на регионално и републичко такмичење 

у шаху. Ове године регионално такмичење је у зрењанину а републичко у Београду. 
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14.2.2018.  

ВАШАР ПОВОДОМ ДАНА ЗАЉУБЉЕНИХ 

 

У нашој школи, у организацији Ђачког парламента наше школе,а уз помоћ наставнице енглеског 

језика Андрее Драгој  организован је вашар на коме су чланови Ђачког парламента продавали 

слаткише. Како је све то изгледало погледајте на сликама... 

 

 

    

    

18.2.2018. -  

 

ОДРЖАНО ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ 
 

На општинском такмичењу из физике наши ученици су остварили следећи успех: 

6. разред: 

Грмић Андреа - 3.место 

7.разред 

Гера Мирослав -1.место и пласман на окружно такмичење 

Радијевац Никола - 3.место 

8.разред 

Лилин Бранислав - 1.место и пласман на окружно такмичење 
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20.2.2018.  

ДРУЖЕЊЕ СА..... 

 

Тема нашег  задатка је ,,Позната личност мога краја која живи и ствара и данас“ Очекивала  сам да 

ће деца писати само о познатом глумцу Миленку Павлов, који је њима путем ТВ близак. Међутим 

један рад је био другачији. Наш друг Лука Пауновић је одабрао 

 

    Пунишу Зељковића /Billy King 

 

   

Лукин рад је прослеђен Пуниши Зељковић. Уследило је велико изненађење за све,а нарочито за 

Луку. У госте нам је дошао баш Пуниша Billy King Зељковић. Уз причу, музику слаткише и 

поклоне дружење је почело. 

 

   

Лука је био пресрећан! 

    

Уживали смо сви!  Слаткиши су прави хит кад их дели Billy King 
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Наставница  је притекла у помоћ. Нама је било лепо, до следеће интересантне теме и новог 

дружења.  III/2 

 

    

 

Лукин рад  је код  Пунише.                           А ту смо и ми III/2 са учитељицом Драгицом Зечевић 

 

 

 

24.2.2018.  

ОДРЖАНО ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

3.разред: 

1. Недељков В.- 3.место 

4.разред 

1. Гојевић Александар - 1.место 

2. Ждрња Стефан - 2.место 

3. Максимовић Стеван - 3.место  

5. разред 

1. Ена Весковић - 1.место 

2. Лудањи Марко - 3.место 

 

7. разред 

1.Стоилков Душан - 1.место 

 

8. разред 

1.Лилин Бранислав - 2.место 

2. Дошлов Кристина - 2.место  
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27,28.2.2018.  

 

ПРВИ СНЕГ 

 

Пао је први снег, све се забелело...Велики одмор je данас и јуче изгледаo овако у нашој школи: 

 

     

28.2.2018.  

 

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ У РЕЦИТОВАЊУ 

 

Наши ученици воле рецитовање, за шта је доказ велики број ученика који су чланови рецитаторске 

секције, како нижих тако и виших разреда. Наши наставници били су у великом послу када су 

жирирали у школском такмичењу. Нажалост, само три ученика иду даље, на општинско 

такмичење. Ове године за општинско такмичење пласирали су се Коматовић Вељко, Весковић 

Ена, Кондић Милица, Гаврић Марија. 
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3.3.2018.  

  

ОДРЖАНО ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ, НЕМАЧКОГ И ЕНГЛЕСКОГ 

ЈЕЗИКА 

 

ХЕМИЈА: 

7. разред: 

1.место - Тијана Перин, 7-2 

3.место - Радијевац Никола, 7-1 

 

8. разред: 

1.место  - Кристина Дошлов, Бранислав Лилин, 8-1 

2.место - Грујичић Вања, 8-2 

3.место - Брборић Јелена, 8-2 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

8.разред 

1.место : 

Бранислав Лилин, 8-1. 

Живин Милутин, 8-2 

 

5.3.2018.  

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У РЕЦИТОВАЊУ 

 

У просторијама библиотеке, која је организатор овог такмичења, одржало се такмичење у 

рецитовању за ученике основних школе. Ученици су се такмичили у две категорије - у категорији 

нижих и виших разреда. На зонску смотру рецитатора пласирале су се ученице Марија Гаврић и 

Милица Кондић. 
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11.3.2018.  

   

ОДРЖАНО ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 

На општинском такмичењу из географије наши ученици постигли су следеће резултате: 

7.разреди 

2. место - Бојана Милин 
 

8.разреди 

2. место - Вања Грујичић 

 
14.3.2018.  

ДАН БРОЈА ПИ У НАШОЈ ШКОЛИ 

Међународни дан броја Пи обележава се 14. марта. Ове године је тим поводом хол школе украшен 

троугластим заставицама са исписаним децималама броја Пи, 

као и паноима, а ученици су на сличан начин обележили прослављање броја Пи у школском 

дворишту. 

У циљу популаризације математике ученицима је приказана презентација о том броју без краја 

после које је уследило такмичење ученика виших разреда у памћењу што више децимала броја Пи. 

Ученици су имали времена да се припреме само један дан, а прво место је заузела Андреа Грмић, 

ученица шестог разреда, са запамћених невероватних 285 децимала. 

Одмах после ње следе другопласирана Вања Грујичић и трећепласирана Анастасија Стојичић, 

ученице осмих разреда, са 74, односно 55 запамћених децимала броја Пи. 
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12.3.2018. 

 

У НАШОЈ ШКОЛИ ЈЕ ГОСТОВАО МОБИЛНИ ПЛАНЕТАРИЈУМ 
 

Ученици наше школе имали су прилику да у свом окружењу гледају звезде и планете, да науче 

нешто ново. 

    

     

14.3.2018.  

 

МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА ОДРЖАЛА ТАКМИЧЕЊЕ ПОВОДОМ ДАНА БРОЈА ПИ 

 

   
 

Наставнице које воде математичку секцију Бранка и Драгана Томин у чат броја ПИ организовале 

су такмичење у памћењу цифара броја ПИ.  Као најбоља у памћењу цифара броја Пи показала се 

ученица 6-2, Андреа Грмић која је запамтила 269 цифара броја ПИ.
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17.3.2018.  

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 

 

На општинском такмичењу из биологије наши ученици остварили 

су  следеће резултате: 

 

      5.разред 

1. место - Весковић Ена 

2. место - Гера Миодраг 

 

      6.разред 

1. место - Грмић Андреа 

2. место - Ференчев Михајло 

3. место - Радин Никола 

 

      7.разред 

1. место - Радијевац Никола 

2. место - Гера Мирослав 

3. место - Милин Бојана 

 

      8.разред 

2. место - Грујичић Вања 

 

3. место - Дошлов Кристина 

 

17.3.2018.  

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ 

На општинском такмичењу из историје наши ученици  остварили 

су  следеће резултате: 

      5.разред 

2. место - Јована Лилин 

3. место - Невена Тошић 

 

      6.разред 

1. место - Милана Стојанов 

 

      8.разред 

3. место - Срђан Бабић 

 



             ЛЕТОПИС ОШ''ЂУРА ЈАКШИЋ'' СРПСКА ЦРЊА  

 

40 

 

24.3.2018.  

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

 

На општинском такмичењу из српског језика наши ученици су остварили следеће резултате: 

      5.разред 

1. место - Весковић Ена-пласман на окружно такмичење 

3. место - Гера Миодраг 

 

      6.разред 

1. место - Грмић Андреа-пласман на окружно такмичење 

       

      7.разред 

2. место - Душан Стоилков 

3. место - Никлоа Радијевац 

 

      8.разред 

1. место - Срђан Бабић 

3. место - Јелена Брборић 

 

28.3.2018.  

РАДИОНИЦА СА РОДИТЕЉИМА У 1-2. 

Учитељица 1-2, Александра Рођенков са својим ученицима и њиховим родитељима приредила је 

радионицу посвећену предстојећим ускршњим празницима. Уживали су и ученици и родитељи 

али и учитељица у њиховом друштву.. 
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27.3.2018.  

РАДИОНИЦА ПОСВЕЋЕНА УСКРСУ 

За ученике петих разреда наше школе одржана је радионица посвећена ускршњим 

празницима Радионицу је одржао вероучитељ Драган Стојишин у сарадњи са педагошкињом 

Милицом Мићић. 

   

 

29.3.2018.  

ВАСКРШЊИ ВАШАР 

 

Ученички парламент организовао је продајну изложбу и васкршњи вашар у нашој школи.  

 

 

   

29.3.2018.  

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У СТОНОМ ТЕНИСУ 

 

На општинском такмичењу у стоном тенису које је одржано у Новој Црњи, у ОШ ''Петефи 

Шандор'' 

наши ученици остварили су следеће резултате: 
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У екипној конкуренцији дечаци су освојили прво место а девојчице друго место. 

У појединачној кокуренцији Станков Владимир освојио је друго место а Јелена Манојловић треће 

место. 

 

 

10.4.2018.  

СЕМИНАР  НАШОЈ ШКОЛИ  
 

Ученички Данас је у нашој школи одржан семинар под називом Социјална компетентност као 

претпоставка успешне социјализације ученика, каталошки број 85. Семинар су 

реализовале Миљана Китановић и Гордана Булатовић из Центра за стручно усавршавање Кикинда. 

Семинар је трајао 8 сати и носи 8 бодова. 

 

   

19.4.2018.  

РАДИОНИЦА ТРГОВИНА ЉУДИМА 

 

Волонтери Црвеног крста Нова Црња, Станислава Харасимов и Александар Зечевић су данас, у 

сарадњи са одељенским старешином Бошкић Светланом, одржали радионицу ученицма 7-1, под 

називом Трговина људима. Ученици су уживали и активно учествовали у раадионици. 
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20.4.2018.  

ОФА - ОДРЖАНО ТАКМИЧЕЊЕ 

 

У оквиру ОФА, наставници Вујановић Хелена и Бунић Радица организовали су такмичење у 

малом фудбалу, полигону спретности и слободним бацањима за ученике петих разреда. 

 

           

21.4.2018.  

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ШАХ 

На даљи ниво такмичења у шаху пласирао се Гојевић Александар, ученик 4-1 разреда, 

а запажено треће место освојио је ученик Мартинов Марко(8-2).  

 

21.4.2018.  

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ БИОЛОГИЈА 

13 наших ученика пласирало се на окружно такмичење из биологије. 

Ученици 7-ог разреда поделили су треће место на окружном такмичењу: 

1. Милин Бојана, 7-2 

2. Гера Мирослав, 7-1 

3. Радијевац Никола, 7-1; 

а ученица 6-2, Андреа Грмић освојила је друго место на окружном такмичењу из биологије. 

 

21.4.2018.  

 

РЕПУБЛИЧКА СМОТРА РЕЦИТАТОРА 

 

Марија Гаврић, ученица 8-1, се пласирала на окружној смотри рецитатора 

на републичку смотру рецитатора у Сечњу 
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22.4.2018.  

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ 

На окружно такмичење из хемије пласирала се Кристина Дошлов, ученица 8-1. 

 

27.4.2018.   

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ-44.ПЕСНИЧКА ШТАФЕТА 

Ученици наше школе су се данас надметали у писању песама са ученицима свих основних школа 

на територији општине Нова Црња а у оквиру 44.Песничке штафете коју и овог пута организује 

Народна библиотека српска Црња. Наша 4 ученика позвана су да присуствују завршној 

манифестацији у Зрењанину. 

На општинском такмичењу учествовало је 25 ученика из наше школе и то 11 из виших разреда и 

14 из нижих разреда. 

Из нижих разреда у ужи круг су ушла три ученика: 

1. Марија Фаранов, 3-1 

2. Александар Гојевић, 4-1 

3. Вељко Коматовић, 4-2. 

Из виших разреда у ужи избор је ушла ученица 8.рареда Тијана Ђурић 

која је за  песму ''Писмо војнику'' похваљена за Дан војске. 
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27.4.2018.   

ПРОЛЕЋНИ  КРОС 

 

Данас су ученици наше школе трчали крос на стадиону.  

 

   

28.4.2018.   

ДАН ШКОЛЕ 

Ове године је школа прославила свој дан са закашњењем, због непредвиђених околности, 

заузетости сале, општинских и окружних такмичења...наши ученици нису успели да се припреме 

адекватно за приредбу поводом Дана школе која се прославља 16.4. у славу почетка првог 

службовања Ђуре Јакшића као учитеља. Учешће у овој манифестацији свакако су узели сви 

ученици, њихови наставници и остали запослени у овој установи. 

       
наступ хип хоп групе (наставнице:Рис Г., Јавор Ж. и С.Бошкић)                     хор 5.разреда са наставницом М.Дакић 



             ЛЕТОПИС ОШ''ЂУРА ЈАКШИЋ'' СРПСКА ЦРЊА  

 

46 

 

 

          
                млађа група Забавишта                               Хор нижих разреда (учитељица: Д.Савић) 

            
         ''Маша и медвед'' представа драмске секције                              еколошка секција са наставницама С.Спасић  

        нижих разреда (наст:Рис Г., Јавор Ж. и С.Бошкић)                                                                                и Ј.Кљајић 

 

29.4.2018.  

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

Ученице Ена Весковић, 5-2 и Андреа Грмић,6-2 пласирале су се на окружно такмичење из српског 

језика 

које се одржало у ОШ ''1.октобар'' Ботош. 
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4.5.2018. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА С ДЕЦОМ ОКО СВЕТА-ЈАПАН   

 

Данас  нам се, у путовању кроз Јапан, придружио  Урош Ковачевић, наш бивши ученик, са својим 

другарима 

студентима друге године Јапанског језика на Филолошком Факултету у Београду.  Они су нам 

помогли да истражимо Јапан и обичаје у Јапану. 

 

 

 

 

     

 

       

 

           

 

    

 



             ЛЕТОПИС ОШ''ЂУРА ЈАКШИЋ'' СРПСКА ЦРЊА  

 

48 

 

 

11.5.2018.  

ОДРЖАН КРОС РТС-А 

 

 

 

   

 

 

15.5.2018.  

ЗАВРШНА ПРИРЕДБА 44.ПЕСНИЧКЕ ШТАФЕТЕ 

 

Данас је у Зрењанину, у сали Позоришта ''Тоша Јовановић'' одржана завршна приредба 

44.Песничке штафете. Овом приликом наши ученици су остали без награда али су уживали у 

прекрасној приредби са у друштву учитељице Драгане Савић 
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19. и 20.5.2018.  

СЕМИНАР НТЦ СИСТЕМ УЧЕЊА 

 

У нашој школи држан је семинар НТЦ учење коме су присуствоали сви наставници 

школе. Семинар је одржао др Ранко Рајовић, лекар специјалиста интерне медицине и Урош 

Петровић, књижевник. др Ранко Рајовић одржао је и трибину за родитеље којој су присуствовали 

родитељи наших ученика. 

     

 

     



             ЛЕТОПИС ОШ''ЂУРА ЈАКШИЋ'' СРПСКА ЦРЊА  

 

50 

 

21. и 30.5.2018.  

ОДБРАНЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ ИНФОРМАТИКЕ 

У склопу предмета Информатика и рачунарство (наставник Светлана Бошкић), у 5.,6., и 7. разреду 

ученици израђују пројекте. Ово је начин да се повежу предмети и да ученици сагледају битност 

изучавања свих предмета у склопу њиховог школовања. Ове године ученици осмих разреда 

бирали су теме из физике (наставник Ана Марија лекин), историје (Зоран Ковачевић), биологије 

(Спасић Стојадинка) и српског језика (Јелка Чоколов Филушев). Пројекат се састоји у 

истраживању, прикупљању информација везаних за изабрану тему, изради текстуалног дела рада, 

уводног филма или презентације  и неколико међусобно повезаних  веб страница које садрже 

основне информације о датој теми. Радови се бране дметним наставником Светланом Бошкић и 

наставником предмета из ког је бирана тема. И ове године ученици су активно радили на својим 

пројектима. 
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26.5.2018.  

ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ ВИШИХ РАЗРЕДА 

 

Ове године ученици виших разреда у оквиру екскурзије посетили су Аранђеловац, 

Опленац, Буковичку Бању... 

 

       

 

 

 

1.6.2018. 

 ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ПРОЈЕКАТ У                  

  МИНИСТАРСТВУ ПРАВДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 

    

Директорка школе Бранка Миланков,  данас је, у Министарству правде, у Београду, потписала 

уговор о додели средстава за пројекат којим ће се у нашој школи поставити алармни систем и 

видео надзор. 
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3.6.2018. 

ЕКСКУРЗИЈА НИЖИХ РАЗРЕДА ВРШАЦ 

Ученици нижих разреда посетили су Вршац. Посетили су Народни музеј, Природњачки 

музеј, одгледали представу у вршачком позоришту.  

 

   

12.6.2018.  

СВЕЧАНА ДОДЛЕА СВЕДОЧАНСТАВА ОСМАЦИМА-МАЛА МАТУРА 

Свечана додела сведочанстава ученицима осмих разреда, којој је претходио дефиле матураната,  

обављена је у Дому културе,а прослава се наставила у згради школе. У склопу доделе 

сведочанстава најбољим ученицима осмих разреда додељене су награде а за Ђака генерације 

Наставничко веће школе прогласило је ученика Лилин Бранислава. Одељенске старешине 

осмацима су Ана Марија Лекин и Стојадинка Спасић. 
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18.,19.,20.6.2018.  

ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА 

 

Данас је почело полагање Завршног испита и трајаће три дана. Првог дана се ради тест из српског 

језика, другог дана тест из математике а трећег се ради комбиновани тест који у себи садржи 

задатке из историје, географије, биологије, хемије и физике. 

Ове године у нашој школи Завршни испит полажу и ученици из ОШ ''Станко Крстин'' Радојево и 

ОШ ''4.октобар'' Војвода Степа. 

 

    

 

27.6.2018.  

СВЕЧАНА ДОДЕЛА КЊИЖИЦА ЧЕТВРТАЦИМА 

 

На свечаној додели књижица  данас су се четвртаци опростили од својих учитељица Драгане 

Савић (4-1) и Гордане Рис (4-2). На приредби за родитеље и наставнике су рецитовали, певали и 

глумили.  
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28.6.2018.  

 

ДОДЕЛА СВЕДОЧАНСТАВА И ЂАЧКИХ КЊИЖИЦА 

 

Према календару рада 28.јун је одређен за дан када ученици виших разреда добијају сведочанства, 

а ученици нижих разреда ђачке књижице. Ово је битан дан за све ученике у Србији јер им и 

званично почиње летњи распуст  добијањем резултата рада у овој школској години. 

 

28.6.2018.  

 

ПРИЈЕМ КОД ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

За наше најбоље ученике као и оне награђене на такмичењима организован је свечани пријему код 

председника општине Нова Црња, Пере Миланковa . Том приликом су најбољи ученици општине 

Нова Црња награђени књигама. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


