
                         Летопис школска 2017/2018 година 

 

Октобар 2017.Ликовна колонија 

 

                                   

             

                                               

 



                                

VIII МЕЂУНАРОДНА ЛИКОВНА КОЛОНИЈА „ДЕДАЛ И ИКАР“ 

Наши преставници  ученица  шестог разреда Марија Проданов и њен 

наставник ментор мр. Драган Карлаварис су имали част да по позиву 21. 

октобра 2017. године учествују  на  VIII Међународној ликовној колонији 

„Дедал и Икар“ која се одржавала у ОШ“Петефи Шандор“. Ове године је 

колонија посвећена графици и начинима штампе. Уводна предавања и 

демонстрације различите врсте штампе су извели еминентни професори са 

„Академије уметности“ у Новом Саду са сарадницима. Колонија је 

јединсртвена по томе што учествују  и радове раде и ученици и њихови 

ментори.  

 

ИМПРЕСИЈЕ СА КОЛОНИЈЕ 

   Дан 21.октобар 2017.године провела сам у ОШ”Петефи Шандор“ на 

ликовној колонији.Уживала сам у уводној представи и много тога научила о 

графици врстама штампе, високој, дубокој и равној штампи.Посебно ми се 

допао начин комуникације уметника из различитих 

земаља:Словеније,Хрватске,Македоније,Мађарске. Мој ментор и ја смо се 

једини определили за технику картотиска. Због саме технике успели смо први 

да завршимо радове и они су били убедљиво на највећим форматима.  

Сецкање и лепљење картона разних облика,и штампање било је део нашег 

рада и веома ми се допало.Атмосфера је била опуштена и веома 

пријатна.Надам се да ћу и у будућности имати још прилика да проведем дан 

сличан овом. 

                                                                                             Марија Проданов VI3 

                                                                                         ОШ” Милош Црњански” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Октобар 2017  

Предавање о злоупотреби дрога  

Црвени крст Новог Сада у сарадњи са Градском управом за здравство Града Новог Сада 

формирао је стручни тим који смо позвали како би информисали родитеље наших 

ученика о проблемима наркоманије јер им информисаност омогућује равноправност у 

дискусијама и дијалозима са адолесцентима. 

Родитељи су задовољни састанком.Подсетили су се колико је важно да пружају 

константну подршку својој деци,да активно прате одрастање своје деце и да не затварају 

очи када уоче било какву промену у понашању,јер би тиме само продубили проблем који 

је можда тек у зачетку. 

Доктор медицине Драгана Тодоресков говорила је о понашању адолесцената,о изазовима 

који им прете у том узрасту,Остоја Јовишевић,шеф групе за сузбијање кријумчарења и 

наркоманије,показао је родитељима различите врсте природних и синтетичких дрога и 

причао о њиховом пореклу и распрострањености док је докторка медицине Драгана 

Ратковић испричала како изгледа ,како се понаша,како се осећа пацијент који је донет у 

Ургентни центар под дејством различитих наркотика. 

Родитељи су након предавања постављали бројна питања,а тим је веома озбиљно 

тумачио родитељима све недоумице везане за тему. 

 



Новембар 2017. 

Професионална оријентација ученика осмог разреда 

Дружење са геодетом Мирсадом Кантаревићем,оцем ученице Јелене Кантаревић 

Ученици VIII3 имали су прилике да приликом реалног сусрета сазнају које је школе 

потребно завршити да би неко постао геодет.Могли су и да погледају како изгледају 

мерни инструменти које геодети користе за различите врсте истраживања. 

 

 

 



Децембар  2017. 

Ученице VIII4 ,Теодора Белић,Ања Марковић и Ана Берди  такмичиле су се у квизу о Вуку 

Стефановићу Караџићу  и освојиле прво место.Квиз је одржан 6.12.2017. у ОШ” Вук 

Караџић” у Новом Саду .Пратиле су их ментор Светлана  Штолба и учитељица Мирославка 

Обједовић,задужена за Дечији Савез. 

 

                             

 

Крајем децембра организовано је фотографисање ученика првог и другог разреда са 

Деда Мразом и Новогодишњи вашар.Симпатичне јелкице,украсне 

тегле,корпице,свећњаке,честитке и украсе за јелку од разних 

материјала:картона,вате,шареног папира,колаж папира,стаклених бочица,салвета   

правили су и продавали ученици боравка са својим учитељем Милошем  и учитељицама 

Весном ,Маријом ,Јеленом и Тањом.Од сакупљеног новца купили су наставни материјал 

потребан за даљи рад. 



Презентације „Покажи шта знаш“ 

У првом полугодишту у школи на великом одмору су се 

организовали мини концерти и презентације под називом „Покажи шта 

знаш“. Циљ је  био да окупимо ученике око лепих ствари и да им 

омогућимо представљање знања, талената, умећа и вештина пред 

вршњацима. Ученици који су желели, уз сагласност родитеља, на 

великом одмору су свирали и сликали. Свирали су на инструментима 

хармоника и гитара, а сликање се одвијало индивидуално и групно, уз 

штафелај или велики школски сто на ком је неколико ученика у исто 

време цртало. 

 

Психолог школе  

Изабела Поповић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЈА ИМАМ ТАЛЕНАТ 

 

 

 

 

22.12. у нашој школи oрганизовано је такмичење Ја имам таленат. Чланови 

Ученичког парламента са координаторком психологом школе, били су организатори 

такмичења и  учествовали су  у сваком сегменту, од организације до реализације. То 

је био зејаднички труд и сјајан пример тимског рада наставника и ученика. Сви 

ученици школе били су обавештени и имали су могућност да учествују на 

такмичењу. Од пријављених  око сто педесет ученика, такмичило се близу сто 

ученика. Показали су нам знања, таленте и вештине из разних области. Напоменућу 

само неке од њих: певање, сликање, сликање угљем, плесање, свирање на хармоници, 

клавиру и фаготу, чак свирање на клавиру завезаних очију, вртели су обруч, радили 

склекове, слагали рубикову коцку, показали 

вештину оригами, глумили, изводили 

мађионичарске трикове, приказивали решавање 

задатака менталну аритметику... Било је суза и од 

стране такмичара када су чули да су прошли у 

следећи круг и од стране жирија. Таленти су 

пронашли пут до свачијег срца. Циљ пројекта је 

био укључити ученике, организовати их око лепих 

ствари, подстаћи их да се јавно представе и истакну оно у 

чему су добри. Подстакли смо им мотивацију, охрабрили 

за јавни наступ, омогућили да представе своја умећа. 

Ученици организатори и реализатори имали су 

акредитације и у складу са својом улогом сјајно 

допринели реализацији такмичења.  Опробали су се у улози жирија, водитеља, 

камермана и фотографа. Ученика и наставника који су учествовали у организацији и 

реализацији такмичењу било је преко 30, а публика се смењивала и  у периодима их 

је било преко 200. Такмичење је трајало 4 сата. 

Атмосфера је била фантастична, све и сви су били позитивни и допринели 

стварању сећања нашим сјајним ђацима.  



 

 

Јануар 2018. 

Светосавска приредба први пут ове школске године припремана је тимски.Педагог 

школе Рајка Чабрило окупила је многе наставнике,учитеље и ученике наше школе који 

су приказали детињство,школовање ,одрастање и путовања Светог Саве кроз низ 

различитих наступа. 

Свечаност је започела обраћањем директорке Зденке Ивковић и свештеника 

Мирослава Милића.Окретањем славског колача и певањем  светосавске химне   

започет је богат програм. 

  

             

 

      

 



Током марта и априла ученици наше школе учествовали су на  такмичењима 

из :српског језика и језичке 

културе,математике,физике,историје,географије,биологије,енглеског 

језика,хемије,на бројним спортским такмичењима и освојили бројне 

пласмане.Неки од учесника такмичења пласирали су се на окружни и 

републички ниво. 

 

У сусрет пролећу 

 

Ученици који похађају продужени боравак 

 

 



Прослављање Дана школе било је радионичког типа и организоване су 

различите спортске активности. 

 

Радионица из српског језика и језичке културе 

Наставнице српског језика Марина Јоксимовић и Весна Теодосијевић су 

организовале један квиз знања за ученике шестог и седмог разреда. 

Направиле су пет екипа . Такмичаре су ставили у улоге жирија и водитеља. 

Питања су била везана за језичку културу . Учеснике су бодрили другари који 

су дошли као публика. Победничка екипа освојила је паковање бомбона.  

 

 

 

         

Истовремено са радионицом из језичке културе у Свечаној сали школе 

одржавао се и Квиз из музичке културе. 

 

Радионица из физике 

Презентација о планетама 



Наставница Драгана Бранковић ангажовала је ученике шестог разреда да 

начине презентације о планетама Сунчевог система.Сваки од ученика имао је 

десетоминутно излагање.Након излагања други ученици су могли да 

постављају питања изложеном  и о макети коју су направили дечаци VI3. 

                        

 

Спортски дан био је промотивног карактера.Ученици су имали прилике да се 

сусретну са различитим спортовима као што су: 

џудо,кошарка,одбојка,фудбал... 

 

Ученици од првог до четвртог разреда играли су фудбал и између две ватре,а 

старији ученици учествовали су на турниру у кошарци. 

 

За лепши изглед школског дворишта побринуо се VI3 са наставницом 

грађанског васпитања Зорицом Суботин-Јовановић 

               



Ученици који похађају новинарску секцију имали су задатак да прате 

8.СОШОВ. 

 

                               Извештај о раду координатора Ђака репортера на 8.СОШОВ-у 

 

        Након позива на СОШОВ формирала сам школски тим од шест ученика 

консултујући се са наставницима новинарске и фотографске секције ОШ 

Милош Црњански из новог Сада.Тим су чинили ученици:Зорана 

Јанковић,Лазар Димовић,Емилија Мендебаба,Софија Цветковић,Марија 

Проданов и Матија Кондић.Састали смо се два пута да се договоримо о 

даљој сарадњи.Заједно смо присуствовали састанку у Средњој техничкој 

школи “Милева Марић-Ајнштајн”,где смо добили јасна упутства о даљим 

корацима. 

     Присуствовали смо отварању 8.СОШОВ-а,а истог дана пратили смо баскет 

и интервјуисали неколико играча.Другог дана дружили смо се са 

промотерима спорта и интервјуисали Слободанку Перић-

Ранковић,стонотенисерку, и Стефана Стојачића,једног од најбољих играча 

баскета,а потом написали вест о том догађају.Трећег дана смо били на 

такмичењу  у гимнастици у ОШ “Јожеф Атила” и разговарали са 

такмичаркама.Четвртог дана смо пратили мушку и женску одбојку и урадили 

три прилога. 

     Све вести ,извештаји и сваки урађени интервју  постављен је на јутјуб . 

 

                                                                                                 Савета Проданов 
 

 

                                  



 

   

Чланови новинанарске секције                      Новинари на баскету 

   

Михаил Дудаш са новинарима                     Слободанка Перић -Ранковић 

      

 

 

 



                      

Стефан Стојачић и новинари                  Промотери спорта 

                

                     Додела пехара за најбољи интервју 

 

 

 

 

 



Годишњи концерт у Студију М 

Јулијана Шуваковић и Маја Дринчић,наставнице музичке културе,приредиле 

су богат и разноврстан програм као и претходних година.Сви присутни могли 

су уживати у звуцима виолине,хармонике,харфе,гитаре,клавира на којима су 

свирали наши ученици заједно са својим родитељима.Неколико песама 

извео је хор Гимназије Светозара Марковић са нашим хором. 

                                                 

 

 

 



Посматрање телескопом 

Ученицима је било омогућено да виде један део Јупитера.Телескоп је био 

постављен у дворишту школе.Ученици седмог разреда су направили и 

донели паное са којих су посетиоци информисани. 


