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27.01.2015.            Током дана одржан је шаховски турнир.У организацији такмичења и суђењу  помогли су       
чланови  Шаховског клуба  Бубамара  са Новог насеља:Ујфалуши,Тасковић и Кањух.Отварању су присуствовали 
Председник Шаховског Савеза Србије –Мирослав Копања,Председник Шаховског савеза Војводине-Данило 
Бокан,Представник Министарства просвете –Петар Виђикант и Директорка наше школе-Зденка Ивковић.Они су 
поздравили све учеснике Светосавског шаховског турнира,похвалили посвећеност ученика овом спорту и 
пожелели ученицима много успеха на овом и наредним такмичењима.

ОШ“МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“ НОВИ САД 
27.01 2015.          Вероучитељица наше  школе Сања Павлица са својим ученицима приредила је  драмски приказ 
поводом дана Светог Саве .Након Светосавске химне коју је извео хор наше школе,ученике ,госте,чланове 
колектива и бивше ђаке поздравила је директорка школе Зденка Ивковић,а након ломљења славског колача  и 
обраћања свештеника присутнима  отпочео је  богат и свечани програм.





20 03 2015.              Рецитал  Вече стихова и музике приредиле су наставница музичке културе,Јулијана Шуваковић
и наставница српског језика,Савета Проданов са својим ученицима У пратњи седам гитариста рецитатори су 
говорили љубавне стихове Жака Превера,Иве Андрића,Јована Дучића и бројних савремених песника.Приредби су
присустволе директорка школе Зденка Ивковић И педагог школе Љубисава Главашки,бројни родитељи и 
пријатељи наших ученика.

1.04.2015.            Одржан је Ускршњи вашар у холу ОШ’’Милош Црњански’’.Учестовала су деца из боравка од првог 
до четврог разреда разреда.Ученици су фарбали јаја,изливали постоље и пилиће од гипса,правили корпе од 
канапа,израђивали честитке,правили медењаке.Посећеност је била изузетно велика.Ученици и учитељи дали су 
велики допринос одржавању ове успешне манифестације.



15.o4.2015.             Дан школе обележен је веома свечано.У току преподнева одвијали су се турнири у 
одбојци,фудбалу,кошарци и шаху ,драмски прикази ученика нижих разреда .Централна свечаност почела је у 17 
часова .Након обраћања директорице Зденке Ивковић бријним гостима,колегама и садашњим и бившим 
ученицима изведен је рецитал у којем су учествовали ученици седмих разред  и хор наше чколе.Ученике су за ову 
прилику припремиле наставница српског језика Светлана Штолба И наставница музичке културе Маја Дринчић.

У мају је учитељица Катица Шкрбић са својим ученицима (4.разред)припедила представу Пепељуга.



12.06.2015.            Последњи  час у школској 2014/2015.




