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2017. Реч уредника

Пред Вама је 9. број електронског часописа „На крилима Змаја“. 
Овај децембарски број покрива сва дешавања у нашој школи и у вези са 
нашом школом, од септембра до јануара, заправо сва дешавања првог 
полугодишта. 

Чланови новинарске секције су присуствовали готово свим 
дешавањима у које је школа била укључена. Бележили су дешавања, 
писали чланке и фотографисали. Сарађивали су са свим наставницима, 
тако да је сваки члан нашег колектива заправо дао допринос раду 
новинарске секције, обезбеђујући жељени материјал. 

Надам се да ћете уживати листајући ове странице!

Дајана Николовски
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2017. ПРОЈЕКТИ У НАШОЈ ШКОЛИ
У склопу реализације пројекта „Вишејезичност као услов европских интеграција 
(Multilingualisam аs а Condition For EU Integration)“, делегација Основне школе 
„Јован Јовановић Змај“ из Сремске Митровице, учествоваће, крајем септембра, на 
седмодневној обуци у Атини.

Реч је о једном у низу пројеката платформе „Ерасмус +“ који се први пут реализују 
у нашој земљи, а тичу се мобилности запослених у основним школама.

Наставник енглеског језика и координтор пројекта Татјана Штефанац наводи да је 
за пут у Атину формиран петочлани тим састављен од реализатора билингвалне 
наставе. Осим ње, обуку ће пратити учитељице Лидија Фокс, Нада Алатић, Смиљка 
Стојаковић и наставник математике Драгана Тепавац.

Они ће током ове обуке имати прилику да се боље упознају са новим CLIL 
методама креирања лекција и планирања часа, чија је функција имплементација 
енглеског језика у предметну наставу.

„То значи још више интеракције на часовима, још богатији вокабулар ученика и 
рад у пријатељском окружењу, где нема страха од погрешне интерпретације и 
погрешних идеја“, истакла је Штефанац.

Према речима директора школе Зорана Ђурића, циљ учешћа у оваквом пројекту 
јесте да наставници досадашња искуства у билингвалној настави обогате новим 
сазнањима, како би и својим ученицима могли да пруже начин рада какав се 
очекује у 21. веку.

„Усавршавање у једној од земаља Европске уније видимо као добар пут да се 
европске вредности, кроз образовање, пренесу на школу, али и шире, на локалну 
заједницу. Највише користи ће, свакако, имати наши ђаци, јер ће и за њих ово 
бити корак напред ка откривању могућности за даље школовање. Партнер на овом 
путу биће нам грчки „ИДЕК (IDEC)“, едукативни центар који више од две деценије 

http://zmajsm.edu.rs/wp/%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BE-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D0%BD/
http://zmajsm.edu.rs/wp/%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BA%D0%B0%D0%BE-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8%D0%BD/
https://mega.nz/#!2wtDgBob!cugGdAAmCBNPvNzsc6EjcPRQIw1wYpWhiuiUfXq9lpI
http://zmajsm.edu.rs/wp/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8/
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2017. успешно води стручна усавршавања широм Европе, међу којима су и она са 
потписом Ерасмус+“, наглашава Ђурић.

Други део пројекта спровешће се наредне године, од 25. фебруара до 3.марта, у 
сарадњи са Билингвалном основном школом Даниле Кумар из Љубљане, након 
чега се очекује побољшање рада и у другим сегментима школе.

Подсетимо, реализација двојезичне наставе у нашој школи успешно се спроводи 
од  2011. године. према плану и програму које је утврдило Министарство просвете 
Републике Србије.

 

Део нашег Тима за реализацију билингвалне наставе борави у Атини, где учествује 
у програму "Designing CLIL" - обуци о иновацијама, начинима и могућностима 
имплементирања енглеског језика у предметну наставу.

Седмодневна посета Грчкој део је реализације пројекта "Вишејезичност као услов 
интеграције у ЕУ", који је подржан од стране платформе "Ерасмус +", преко 
Фондације Темпус.

Детаљније о програму можете да прочитате на страницама блога 
www.esaiserbia.wordpress.com

http://zmajsm.edu.rs/wp/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8/
http://zmajsm.edu.rs/wp/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8/
https://esaiserbia.wordpress.com/
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Садржај, начини до којих долазимо до сазнања, комуникација и 
културолошки аспект представљају четири главне области у 
реализацији програма двојезичне наставе, закључак је седмодневног 
тренинга "Designing CLIL" у ком је почетком октобра 2017. учествовао наш 
билингвални тим.

Чланови Центра "ИДЕК" ( IDEC ) и предавач Џин Гловер потрудили су се да кроз 
мноштво примера, различитих садржаја и радионица представе нове идеје и 
скрену пажњу на нове облике рада који ће анимирати ученике и родитеље да се 
укључе у програме билингвалне едукације.

http://www.idec.gr/
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2017. На тренингу се могло чути и каква су искуства колега из Шпаније, Пољске и 
Немачке у реализацији двојезичне наставе и зашто је важно да се овакав начин 
предавања још више примењује.

Ово је први пут да ЕУ у нашој земљи, путем платформе "Ерасмус +" и Фондације 
Темпус, одобрава пројекте мобилности запослених у основним школама. 
Детаљније о реализацији програма можете да прочитате на страницама нашег 
блога.

Други део пројекта биће спроведен наредне године у Љубљани. Домаћин нашем 
тиму биће Билингвална основна школа Даниле Кумар.

 

Европски дан страних језика
26. септембра 2017. године, у Свечаној сали школе, одржан је програм поводом 
обележавaња Европског дана страних језика. Том приликом ученици су се 
представили изводећи рецитације, драмске тачке и израдом паноа на тему Дан 
језика.

Наставници енглеског језика припремили су са ученицима следеће тачке:

1.  I like books         Марија Чубрило 6-1

2. King Arthur          Никола Саватић, Марко Станковић и   Данило Митровић, 8-4

3. Days of the week, Јана Ракита 8-1

4. Robin Hood Никола Саватић, Марко Станковић и Данило Митровић, 8-4

Наставници немачког језика припремили су са ученицима рецитације и драмске 
тачке:

1. Du,  Јелена Карага 8-1
2. Wo mag meine Heimat sein, Марко Гарић 8-1
3. Wenn ich in deine Augen sehe, Ана Кобаш 8-1
4. An dich denken, Душан Комадиновић 8-1
5. Lea, Aufstehen!  Ања Крстић и Ана Попов 6-1
6. Eins, zwei… Дејана Мандић 6-2
7. 99 Luftballons Јована Костић 6-2
8. Zum Tag des Lehrers Анамариа Костић 8-3

http://www.esaiserbia.wordpress.com/
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Ученике су спремале наставнице, Весна Маџић Жунић, Ружица Ковачевић, 
Татјана Штефанац и Ружица Павловић.
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2017.  

Змајевци у Ноћи истраживача у тржном центру 
„Big“ у Новом Саду

 

У петак 29.9.2017. године ученици осмих разреда, представници Парламента и 
ученици који су учествовали на такмичењу из физике и биологије су ишли у Нови 
Сад на Ноћ истраживача. У Нови Сад је ишло укупно 150 ученика из Сремске 
Митровице и Шашинаца. Ученици су обилазили штандове на којима су 
представљене занимљивости из природних наука: физике, биологије, хемије и 
географије. Са ученицима су у Нови Сад ишлe одељенске старешине осмих 
разреда, наставница биологије Љиљана Фундук, Љиљана Дудић школски 
психолог координатор Ученичког парламента Соња Туцаковић, наставница 
математике Мирослава Бандо. Ученици су активно учествовали у садржајима које 
су пружали штандови, неки су чак освојили и награде у квизовима. Полазак је био 
у 14 часова, а повратак у 20 часова. Организацију је на себе преузео Ученички 
парламент и родитељи ученика.                             

  

Тема овогодишње Ноћи истраживача је ХОТ наука – било да је у питању наука 
високих температура или горуће научне теме. Посебна пажња ове године 
посвећена је истраживачима који се баве светски актуелним истраживањима и 
покушавају да реше неке од горућих проблема с којима се човечанство среће.
У тржном центру БИГ видели смо многобројне научне експонате и учествовали у 
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2017. интерактивним научним радионицама које су имале за циљ да дочарају науку иза 
високих температура и објасне и објасне неке од горућих тема.
На паркингу ТЦ Биг био је постављен Научни камион са својим садржајима: 
интерактивном изложбом "Спектри" Центра за промоцију науке, радионицама и 
популарним предавањима.
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Дечија недеља - 1. дан
Дечја недеља је свечано отпочела изложбом литерарних и ликовних радова у холу 
наше школе.

Поред овога, активирана је акција "Деца деци" у којој су су ученици доносили 
средства за хигијену, стару одећу, обућу, старе уџбенике и све што је потребно за 
школу и то ће све бити на располагању ученицима којима је та помоћ неопходна.

Са Дечијом недељом, која се сваке године организује прве седмице октобра, у 
нашој школи се одржава и Недеља спорта. Првог спортског дана а терен за мали 
фудбал изашли су ученици осмог разреда - "наранџасти",  а ученици 2. разреда 
приказали су своје вештине на Полигону спретности.

Каква је била атмосфера на старту Недеље спорта можете да погледате у нашој 
галерији, a можете прочитати и извештај о утакмицама из пера наших новинарки!

Турнир у фудбалу за 8. разред

 Почетком сваке Дечије недеље, као и ове, одржава се турнир у фудбалу за све 
дечаке од петог до осмог разреда. За почетак недеље, 2.10. турнир су играли 
ученици осмих разреда.

- Прву утакмицу играли су ученици VIII-1 против VIII-2

Утакмица се завршила победом VIII-1 са резултатом 3:1

- Другу утакмицу играли су ученици  VIII-4 против VIII-4

Утакмица се завршила изједмацено, 1:1

- Трећу утакмицу одиграли су ученици VIII-1 против VIII-3

Утакмица се завршила изједначено, 1:1

- Четврту утакмицу, као последњу, одиграли су ученици VIII-4 против VIII-2

Утакмица се завршила победном VIII- 4 са резултатом 2:0

 

                                                     новинарке: Тамара Стевић и Ивона Лајић, VII- 1
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2017.  

Дечија недеља - 2. дан
1. активност: Мостови који спајају генерације

У оквиру активности поводом Дечије недеље , 3.октобра 2017. године, у 
свечаној сали ОШ ,,Јован Јовановић Змај“ одржала се радионица под 
називом ,,Мостови који спајају генерације“. Водитељи радионице су биле 
наставнице српског језика: Мира Ђурић и Александра Новаковић, а 
учествовали су ученици 5. и 6. разреда као и њихове баке. Причали су о 
разним догађајима из њиховог детињства и искуству у раду, јер већина бака 
је упозната са школским животом. Накратко смо се вратили у старо доба и 
присетили се како је тада било.

новинарка: Тара Певац, 5-1

 
 

 

 

 

 2. АКТИВНОСТ:

3.10. 2017. Ученички парламент је одржао презентацију ученицима трећих и 
четвртих разреда о улози Парламента у школи. Ученицима су чланице 
Парланента објасниле како се бирају чланови Парламента; како се бира 
председник; добили су информације ко су председник и заменик 
председника Парламента ове школске године; шта све ради Парламент; 
какве акције покреће.....
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2017. 3. АКТИВНОСТ: Турнир у стоном тенису: Јован и Нађа победници!

Другог дана Недеље спорта, која се одржава у нашој школи, Јован Ђурђевић и 
Нађа Савичевић однели су победу на Турниру у стоном тенису.

Такмичење је одржано појединачно у мушкој и женској конкуренцији, а Јован и 
Нађа су, захваљујући доброј концентрацији и сналажљивости, успели да надмаше 
конкуренцију.

За овај турнир владало је велико интересовање. Учествовало је 16 девојчица и чак 
56 дечака.
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2017. Дечија недеља - 3. дан
 

1. АКТИВНОСТ: 4.10. 2017. одржан је сусрет с песникињом Горданом 
Југовић. Она је, желећи да улепша дан нашим ученицима, радионицу 

одржала и у Сремској Митровици и у школи у Јарку! 
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2.

 

 2. АКТИВНОСТ: ,,Подршка из моје околине”- радионица коју је 
водила психолог Љиљана Дудић.
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2017. Циљ ове радионице је била забава, добро расположење и развијање добрих и 
позитивних емоција међу учесницима. Заиста је било једно ново и лепо искуство…

 

Припрема полигона за прву игру

 Прва игра је подразумевала да две ученице поставе ограду од књига и да се у 
средини насумично поставе књиге. Циљ игре је да један учесник има затворене 
очи, а други га наводи тако да не нагази књигу… Кроз забаву и игру смо добили 
поруку да треба да будемо једни другима подршка! Друга игра је поразумевала да 
нацртамо смајлија који нас представља и постављамо по обиму цртице 
различитих дужина и поред њих пишемо имена оних који су нам највећа до оних 
који су нам најмања подршка.
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Трећа игра је била “Ја сам ок, ти си ок”! Ова игра се игра у пару и циљ ове игре је 
да једни другима држимо руку и пишемо на папиру “Ја сам ок, ти си ок” и тако 
развијамо свест о томе да је најлепше размењивати позитивне емоције…

Радионица ми се јако свидела, лепо смо се дружили. Ипак, поуке са радионице су 
оставиле снажан утисак на мене!

Давид Несторовић 8-1
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3. АКТИВНОСТ: Спортске активности Турнир у малом фудбалу за 6. 
разред

Дана 4.10. одржао се турнир у фудбалу за шесте разреде поводом Дечијe недељe. У 
турниру су учествовали сви разреди те генерације а то су VI-1, VI-2, VI-3 i VI-4.

Прву утакимицу играо је разред VI-3 против VI- 4. Резултат је био 0-0

Другу утакмицу играли су VI-1 и VI-2,  победу је однео разред VI-2 резултатом 5-0

Трећу утакмицу одиграли су резреди VI-1 и VI-4, резултат је био 2-0 за VI-4

Следећа утакмица се завршила победом VI- 3 са резултатом 1-0, против VI-3 играо 
је разред VI-2

Утакмица у којој су учествовали разреди VI-1 и VI-3 завршила се резултатом 1-0 и 
победу је однео разред VI-3

Последњу утакмицу играли су разреди VI-2 и VI-4 победу је однео разред VI- 2 
резултатом 2-0

Након тога су се бројани бодови које су разреди освојили током турнира и победу 
је однео разред VI-3 са 7 бодова, ученици из одељења VI-2 имали су 6 бодова што 
је био довољан број бодова за друго место , претпоследњи је био разред VI-4 са 4 
бода и последнји са 0 бодова били су ученици из разреда VI-1. Неки ученици нису 
заблистали на овом спортском догађају, али су их њихови другари из разреда 
бодрили да остваре што бољи резултат!  

Тамара Стевић и Ивона Лајић VII-1

Дечија недеља - 4. дан
1. Активност: Старији ученици као предавачи-ученици 5. и 6. 

разреда предају у 1. и 2. разреду
5. октобра 2017. Нађа Чергић и Нађа Савичевић, ученице 6-4 разреда, 

дошле су у посету својој учитељици и њеном садашњем разреду.

2-4 је са усхићењем слушао и помно пратио час математике који су им 
одржале ове билингвалке! Наравно, ово је само један пример, јер су сви 
ученици петих и шестих разреда имали ово задужење!
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 2.Активност: ,,Превенција насиља’’ ученици 5. разреда Педагог школе 
Мирјана Чолак

  3.Активност: Турнир у кошарци
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2017. Дечија недеља - 5. дан
1. Активност: Спортске активности - Одбојка од 6. до 8. разреда

Шестакиње освојиле одбојкашки турнир

Ученице 6 - 2 освојиле су прво место на одбојкашком турниру одиграном у петак у 
ОШ "Јован Јовановић Змај".

Последњег дана Недеље спорта, која се у нашој школи одржава заједно 
са Дечијом недељом, организовано је надметање у женској 

конкуренцији, у ком су учествовале девојчице шестог и седмог разреда. 
Такмичарке 7 - 3 и 6 - 2 успеле су да се изборе за завршни меч. Финале је 

било неизвесно до самог краја, када су шестакиње успеле да направе 
разлику од два бода и реше сусрет у своју корист.
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2. Активност: Квиз општег знања,, Колико знам” ученици од 5. до 
8.разреда

Победила је екипа број 3 коју су чинили ученици 5-3, 6-3, 7-3 и 8-3.
Друго место су освојили такмичари групе број 4,
а треће и четврто место су поделиле екипе 1 и 2.
Све екипе су добиле по чоколаду. Водитељи су били Ана Кобаш и Никола Суботић.

Професори који су квиз осмислили и жирирали су: Соња Туцаковић, Милица 
Кобаш, Драгица Куриџа, Љиљана Фундук, Љиљана Лончаревић, Светлана 
Максимовић, Бранислава Блајваз, Александра Новаковић. Такмичио се по један 
ученик сваког разреда.
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2017. Дечија недеља – Јарак
И у школи у Јарку дешавале су се бројне активности поводом Дечије недеље, а 
фотографије ће вам дочарати атмосферу са квиза који је организовала Тијана 
Секулић, као и посету Гордане Југовић, песникиње.

Дечија недеља – Шашинци
Дечија недеља под слоганом „Градимо мостове међу генерацијама за радост
сваког детета” обележена је од 2. до 6. октобра 2017. године у подручном одељењу 
у
Шашинцима ОШ “Јован Јовановић Змај”. Ученици од 5. до 8. разреда имали су
следеће активности.

Понедељак, 2. октобар
- Квиз знања из опште културе, 
реализатори наставници Биљана 
Божић, Татјана
Радовановић, Сања Вујановић, 
Гордана Будечевић, Мирослава 
Бандо, Соња
Туцаковић, Синиша Лилић и Јована 
Влаовић
- Израда породичног стабла са 
немачким називима за чланове 
породице,

реализаторка наставницаТатјана 
Радовановић

Уторак, 3. октобар
- Турнир у стоном тенису, реализатор 
наставник Дејан Козељац
- Изложба ликовних радова 
ученика,радовима су украшени панои 
у холу школе,
реализаторка наставница Весна 
Лемајић
- Ученици старијих разреда су у 
оквиру активности ученик-предавач у 
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2017. договору
са учитељицама држали наставу у 
нижим разредима

Среда, 4. октобар
- Ученик-предавач, реализатори 
наставници Мирослава Бандо, 
Татјана
Радовановић, Сања Вујановић и 
Јована Влаовић
- Квиз о познавању правила 
саобраћаја, реализатори наставници 
Синиша
Лилић, Мирослава Бандо, Татјана 
Радовановић, Сања Вујановић и 
Јована Влаовић

Четвртак, 5. октобар
- Турнир у фудбалу, такмичење 
ученика против екипе старијих. 
Реализатори
Дејан Козељац, Јован Свилар, 
Синиша Лилић и Мирко Недимовић
- Избор најбоље фризуре, 
реализатори наставницe Биљана 
Божић, Љиљана
Митровић, Мирослава Бандо и Јована 
Влаовић

Петак, 6. октобар
- Турнир у женској одбојци, 
реализатор наставник Дејан Козељац
- Музичке караоке, овом активношћу 
је затворена Дечија недеља, 
реализатор
наставник Будимир Петровић

Змајевци на 
утакмици АБА лиге

Ученици ОШ "Јовановић Змај" 
одиграли су кошаркашки меч на 
полувремену утакмице између 
домаћина Меге Бемакс и загребачке 
Цибоне.

У паузи сурета 1. кола АБА лиге, који 
је одигран у недељу, 1. октобра, 
дванаест Змајеваца, подељених у две 
екипе, одмерило је снаге на паркету 
ПСЦ "Пинки".
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Са трибина их је бодрило 1500 
љубитеља кошарке, међу којима су 
били и њихови другари из клупе. 

 

На крају тог дуела, наши ђаци су као 
гости клуба Мега Бемакс на поклон 
добили мајице и слаткише, а имали су 
и разлог за славље након победе 
домаћина резултатом 95:88.

Јесењи крос

Ученици ОШ "Јован Јовановић 
Змај", учествовали су на Јесењем 
кросу који је јуче одржан на 
Спомен гробљу.

Трка је организована у обе 
конкуренције, мушкој и женској, а 
учешће су подједнако узели 
старији и млађи основци. Доброј 
атмосфери допринело је и лепо 
време. Детаље са кроса можете да 
погледате у нашој галерији, a 
извешај и резултати са кроса 
следе!
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КРОС  2017. ГОДИНА

Основна школа „Jован Jовановић 
Змај“

Изгледа да су још као мали показали 
велику заинтересованост за крос јер је 
то дружење са природом, 
пријатељима и можда некад једна 
петица у дневник.

Учесници овогодишњег кроса били су 
веома бројни, а ево и њихових 
резултата:

I разред дечаци:
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2017. 1. Лука Николић
2. Игњат Ђурђевић
3. Душан ВујичићI разред девојчице:

1. Анђела Перовић

2. Илић Миа
3. Гуслов Мила

II разред дечаци:

1. Вељко Јовић
2. Давид Хорватић
3. Виктор Вукићевић

II разред девојчице:

1. Теодора Милошевић
2. Софија Стојшић
3. Ивана Копчић

III разред дечаци:

1. Вук Николић
2. Немања Радошевић
3. Огњен Владисављевић

III разред девојчице:

1. Михајловић Мина
2. Александра Думанчић
3. Ирина Андријашевић

IV разред дечаци:

1. Немања Бурмазовић
2. Илић Миленко
3. Александар Крајчек

IV  разред девојчице:

1. Станковић Дуња
2. Даница Маштраповић
3. Ива Бежановић

V  разред дечаци :                               

1. Лука Николић
2. Јован Калаузовић
3. Јован Ђорђевић

V разред девојчице:

1. Тамара Прекајац
2. Ана Михајловић
3. Вања Грујић

VI  разред дечаци

1. Владимир Радмановић
2. Александар Миличевић
3. Лука Бошњак

VI разред девојчице:

1. Ана Попов
2. Милица Радонић
3. Нина Карастанковић

VII разред дечаци:

1. Петар Цвијановић
2. Вукашин Достанић
3. Милош Јокић

VII  разред девојчице:

1. Лана Гавриловић
2. Ивана Лазић
3. Александра Петропољац

VIII разред дечаци:

1. Филип Илић
2. Данило Митровић
3. Стефан Вајда

VIII разред девојчице:

1. Јована Вељковић
2. Ева Мунић
3. Јана Ћурчић
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Посета изложби "Зонска смотра аматера 
Срема"

Зонска смотра ликовних стваралаца 
аматера Срема у оквиру 18. Смотре 
ликовних стваралаца Војводине 
отворена је у суботу 7. октобра у 
Галерији "Лазар Возаревић" у Сремској 
Митровици. Ученици наше школе су 
посетили изложбу како би се упознали 
са креативношћу аматерског 
стваралаштва.

На изложби је присутно 66 ликовна ствараоца са исто толико радова из свих 
општина Срема и она траје до 14. октобра 2017. године.

Час техничког образовања у летњој учионици у 
Шашинцима
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Литерарни конкурси 2017.
Тек је октобар, а наши ученици су на 2 литерарна конкурса већ освојили сјајне 
награде!

Теодора Симић и Вук Вићентић, ученици 6-2,  освојили су 1. место на сремском 
округу на конкурсу

"Храни се правилно и буди здрав." Погледајте њихове радове!

Храни се правилно и буди здрав

Свако мало дете
Од главе до пете

да би било здраво
мора јести воће право!

Свака права мама
За ручак ће нама

купус, цвекла, карфиол
шаргарепа и броколи

да тањир увесели!
Јогурт и млеко

пожељно је пити
да  нам кости и зуби

могу здрави бити!
Кад се ручак крчка
а мој стомак бућка

весела сам и ја
јер ми мирис целера

апетит отвара!

                                                                                                        Tеодора Симић VI-2

                                                                                             ОШ ”Јован Јовановић Змај“

Дејана Мандић из 6-2 је на конкурсу " Осмехни се здраво" освојила 3. место на 
републичком нивоу.

Књижевност у дневном боравку
У календару културних дешавања југоисточне Европе централно место крајем 
октобра већ деценијама припада Међународном београдском сајму књига. 
Ова регионално највећа манифестација посвећена књизи бави се промоцијом 



Школски часопис       „На крилима Змаја“

31

9. број      
децембар  

2017. књижевног стваралаштва и образовања, културном разменом са иностранством и 
покретањем актуелних књижевних и друштвених питања.

Од 22 – 29. октобар 2017. одржан је 62, Сајам књига. У том периоду и ученици 
дневног оравка бавили су се више него обично темом књига, па су направили малу 
радионицу на којој су правили обележиваче за књиге, илустровали 
најинтересантније наслове и, свакако, уживали!

Уличне трке 3.11.2017.
Уличне трке одржане су  и ове године!

А погледајте и резултате у којима наша школа апсолутно доминира!

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
I, II разред Ж
1. Катарина Шкорић, "С.Б.Паја"
2. Софија Стојшић, "Ј. Ј. Змај"
3. Теодора Милошевић, "Ј. Ј. 
Змај"
I, II разред М
1. Вељко Јовић, "Ј. Ј. Змај"
2. Стефан Лончаревић, "Свети Сава"
3. Милош Бањац, "Јован Поповић"
III, IV разред Ж
1. Теодора Чонић, "Д. Р. Народ"

2. Теодора Јоксимовић, "Свети Сава"
3. Лена Божовић, "Б. П. Пинки"
III, IV разред М
1. Стефан Ђонић, "Ј. Ј. Змај"
2. Александар Јефтић, "Јован 
Поповић"
3. Миленко Илић, "Ј. Ј. Змај"
V, VI разред Ж
1. Милана Симић, "С. Б. Паја"
2. Вања Милановић, "Свети Сава"
3. Тамара Прекајац, "Ј. Ј. Змај"
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2017. V, VI разред М
1. Вук Маринковић"Ј. Ј. Змај"
2. Борис Страбић, "Ј. Ј. Змај"
3. Марко Куриџа, "Ј. Ј. Змај"
VII,VIII разред Ж
1. Мила Маринковић, "Ј. Ј. Змај"
2. Сара Берток, "Свети Сава"
3. Ивона Лајић, "Ј. Ј. Змај"
VII,VIII разред М
1. Вук Шуман, "Б. П. Пинки"
2. Андреј Јоксимовић, "Свети Сава"
3. Мирослав Гргић, "Д. Р. Народ"

ЕКИПНО БОДОВАЊЕ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, девојчице
1. "Јован Јовановић Змај", 11 
бодова
2. "Слободан Бајић Паја", 10 бодова
3. "Свети Сава", 9 бодова
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ, дечаци
1. "Јован Јовановић Змај", 20 
бодова
2. "Свети Сава", 6 бодова
3. "Бошко Палковљевић Пинки", 5 
бодова

Турнир у бадминтону
У оквиру "Новембарских дана" одржан је турнир у бадминтону назван "Змај опен 
2017." На турниру је учествовало 28 дечака и 12 девојчица.

Међу дечацима победу је однео Светозар Перишин, а од девојчица најбоља је била 
Ленка Станојчић.
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Новембарски дани - фудбал
 Данас је одиграна пријатељска фудбалска утакмица у оквиру обележавања " 
Новембарских дана", а у склопу пројекта "Здраво растимо" између школских 
екипа ОШ " Ј. Ј. Змај" и ОШ " Свети Сава".

Специфичност ове утакмице је била што се она играла 3/3 и резултат није био на 
првем месту ( успут победили смо са 6:1). За селекцију Змајеве школе наступили 
су: Урош Мартиновић, Никола Лакетић, Урош Поповић, Миљан Делић, Огњен 
Туфегжић, Андреј Савић, Никола Мартиновић и Слободан Туцаковић. По 
ветровитом и сунчаном јесењем времену изабраници селектора Копчића 
приказали су у овом моменту бољу игру од вршњака из западног дела Сремске 
Митровице. Утакмица је почела уобичајним испитивањем снага, играли се веома 
опрезно. Први у шансу у 5 минуту долазе гости преко Петровића, али је голман 
Мартиновић бравурозно интервенисао и спасао своју мрежу. Одмах потом узвраћа 
домаћин преко Николе Мартиновића коме је понестало концентрације у 
завршници. Низале су се шансе домаћина као на траци, да би у 8. минути Никола 
Мартиновић први пут затресао мрежу гостију. Одмах је уследио и други гол. А 
пред крај 1/3 гости смањују на 2:1. Почетак 2. дела доноси најлепшу акцију и 
погодак. Дупли пас разменили су капитен Туцаковић и Делић на другој стативи се 
налази агилни Лакетић који учвршћује предност домаћег на 3:1. Од тог тренутка 
на терену стадиона у Матије Хуђи постоји само екипа " Змајеваца" који су на 
тренутке подсетили на најсветлије године фудбала у нашој школи и пласмана на 
републучко такмичење. Да ли је ова генерација "Змајеваца" спремна да понови тај 
успех видећемо. До градског првенства има још доста. Лопта је округла, а сви у 
овом тренутку играју фудбал.
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Општинско и Окружно првенство у пливању
Отварање сремскомитровачког градског базена је свечано уприличено 7.11.2017.  
уз присуство високих државних званичника: Вање Удовичића министра омладине 
и спорта и Расима Љајића министра  телекомуникација и туризма, а  пригодан 
програм  отварања обележило је и учешће наших ученика. Сви смо жељно 
ишчекивали овај дан, а сада смо у прилици да свакодневно уживамо у овом 
прелепом објекту!

Наравно, одмах по отвцарању одржано је и Општинско и окружно првенство у 
пливању за основне школе, а како кажу наши наставници, у базену је све кључало 
од победничке жеље!
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Балканске школске карате игре
Прве отвoрене Балканске школске карате игре   у конкуренцији ученика основних 
и средњих школа одржавају се од 10. до 12. новембра 2017. године у Новом Саду.

У питању је међународно такмичење, а такмичари су дошли из следећих земаља: 
(1) Босне и Херцеговине, (2) Бугарске, (3) Хрватске, (4) Македоније, (5) Мађарске, 
(6) Црне  Горе, (7) Румуније, (8) Словеније и (9) Србије .

Од 9 чланова репрезентације, 2 девојчице су из Сремске Митровице: Миона 
Мурић и Андреа Аничић и то  свакако служи на понос нашем граду, а искрено 
верујемо да ће следеће године са овог такмичења да се врате окићене медаљама. 
Ове године им је недостајало и мало спортске среће па су се њих две на првом 
кораку супротставиле једна другој.

  
Оно чиме се ми посебно поносимо је Миона Мурић,  ученица првог разреда наше 
школе, која је најмлађа репрезентативка Србије не играма! Миона је са својих 7 
година већ државна првакиња у категорији Ц класа, полетарке, апсолутни ниво.

Свакако, није једина Змајевка која носи медаље око врата, али поносимо се и 
чињеницом да је тренира, ни мање, ни више већ још једна Змајевка, наша 
некадашња  ученица - Ива Винковић!

Велика је ствар бити члан репрезентације Србије, зато им упућујемо честитке и 
сигурни смо да ће овогодишње учешће да их мотивише на још бољи рад у 
наредним данима!
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2017. Честитамо Миони, Андреи и Иви!

Дружење парламената митровачких школа

Дана 10. новембра 2017. одржало се дружење парламетана основних школа „ Јован 
Поповић“ , „ Трива Витасовић Лебарник“ , „ Добросав Радосављевић Народ“ и 
домаћина  „ Јован Јовановић Змај“ . Представници школа били су ученици 
парламента. Ово дружење су организовали ученици парламента  ОШ „ Јован 
Јовановић Змај“ на челу са наставницом хемије Соњом Туцаковић.

Прва ствар коју је Змајева школа припремила је била презентација о безбедности 
на интернету. У томе су учествовали Ана Кобаш, Видак Левајац, Никола Суботић, 
Слободан Туцаковић, Катарина Куриџа, Марина Љубишић, Ања Крстић, Нађа 
Савичевић, Нађа Чергић. Након тога ученици су се међусобно дружили у уживали 
у слаткишима.

После тога сви заједно отишли смо у градску библиотеку „ Глигорије Возаровић“ 
где смо наставили дружење. Када смо ушли жена нам је испричала неке ствари о 
библиотеци и прво нас је одвела до дела за одрасле у ком су се налазиле 
многобројне књиге. Након тога смо отишли у део за тинејџере у ком смо нашли 
све што нас занима везано за тинејџерско одрастање.

Затим смо отишли изван библиотеке и ушли у научну читаоницу где смо упознали 
неколико студената који тамо уче и који тамо обнављају своје знање уз мноштво 
занимљивих књига.

Након тога отишли смо у дечију библиотеку у којој се такође налази много књига 
за децу до петнаест година.

Када су чули да смо позвани у библиотеку људи из Лапидаријума су нас такође 
позвали. Тамо смо видели неке остатке Сремске Митровице односно Сирмиума. 
Кустос нас је повео у разгледање и испричао историју нашег града. После кратког 
предавања о историји Сремске Митровице завршено је дружење парламената.

 

Ивона Лајић VII-1
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2017. Посета Галерији „Лазар Возаревић“ - изложба  
„АРТ-3“

У Галерији „Лазар Возаревић“ у Сремској Митровици  је отворена изложба слика 
три ауторке, Штефице Радованов,   Јадранке Димитријевић и Снежане Манасић.

Ученици наше школе су посетили изложбу где их је историчарка уметности 
Марија Вукајловић упутилау поетику слика и истакла да је за Штефицу 

Радованов карактеристично то што мотиве који су свуда око ње пројектује у 
геометријске облике који се преклапају стварајући архитектонске кулисе и неку 

нову стварност.
Са друге стране, Јадранка Димитријевић је заокупљена темом пејзажа и њен 

доживљај природе сликан је у лаком и свежем колористичком маниру. Снежана 
Матић је ауторка млађе генерације која инспирацију налази у сопственом 

ликовном виђењу унутрашњег емотивног човековог стања.

Обележен Дан школе
Основна школа "Јован Јовановић Змај" обележила је у петак, 24. новембра, 63 године 
рада.Овогодишња прослава протекла је у знаку јубилеја, 125 година од рођења нашег 
нобеловца Иве Андрића, под мотом "Мостови спајају људе". Тим поводом у холу школе 
приказана је изложба ликовних и литерарних радова на тему "Мостови", као и макета 
мостова, које су ученици израдили на часовима техничког и информатичког образовања.



Школски часопис       „На крилима Змаја“

38

9. број      
децембар  

2017. На "Малом сајму науке" ученици су изводили експерименте из биологије, физике 
и хемије, попут Другог Њутновог закона, оптичких заврзлама, издвајања зеленог 
пигмента из биљке, проучавали су састав пљувачке помоћу микроскопа, правили 

"љигавца"... и на тај начин приближили науку стварном свету.

У свечаној сали рецитовани су стихови на немачком и енглеском језику 
и организована презентација лика и дела Иве Андрића. Све то 

пропраћено је пригодним музичким програмом.

Активности су организоване и на спортском терену. Организован је 
традиционални фудбалски турнир између наставника и ученика.

Овогодишњу прославу својим присуством су увеличали и гости из Шида, из ОШ 
"Бранко Радичевић".
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2017. Примери добре праксе: Примена CLIL методе у 
двојезичној настави –  "Пирамида"

Када су настале пирамиде? 

Где су и како грађене? 

Ко је заслужан за њихово постојање?

Name the most famous pyramids in the world? 

Где се налази држава на чијој територији леже најчувеније пирамиде? 

Из чега се састоји модел пирамиде? 

What types of pyramids do you know? 

Како гласи формула за површину и запремину пирамиде?... 

Широк је спектар питања која се баве феноменом пирамида и свако од њих се посебно 
обрађује на часовима историје, географије, математике, па чак и страног језика.
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2017. Наставнице  наше школе Татјана Штефанац (енглески језик) и Драгана Тепавац 
(математика), чланице Тима за билингвалну наставу, отишле су корак даље и 

направиле четрдесетпетоминутни концепт такав да је сваки од поменутих 
аспеката био подједнако имплементиран, а да ученици нису ускраћени за садржаје 

које је неопходно да усвоје у складу са наставним планом и програмом.

          

Захваљујући примени CLIL  метода у двојезичној настави, током једног огледног 
часа приказана је интерактивна настава у којој су ученици имали централну улогу. 

Они су учествовали у квизу, прикупљали информације из филма о настанку 
пирамида на страном језику, изучавали врсте и делове пирамиде, креирали 

моделе и, користећи постојеће материјале, дефинисали  формуле за израчунавање 
површине и запремине различитих типова ових геометријских тела.
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На тај начин су показали спремност на међусобну сарадњу, на тимски рад, вољу да 
своје предзнање и идеје поделе са другима, као и да страни језик користе као 
средство комуницирања у решавању проблема, чиме јачају и језичке и предметне 
компетенције.

Чланице билингвалног тима искористиле су прилику да пренесу сазнања до којих 
су дошле током боравка у Атини, где су учествовале у програму “Designing CLIL” – 
обуци о иновацијама, начинима и могућностима имплементирања енглеског 
језика у предметну наставу.

Огледни час део је реализације пројекта наше школе  “Вишејезичност као услов 
интеграције у ЕУ”, који је подржан од стране платформе “Ерасмус +”, преко 
Фондације Темпус. Преносимо вам делић атмосфере:  Pyramids

Зимски вашар
Претходне недеље у нашој школи организован је Зимски вашар. За продајни 

асортиман били су задужени ученици III4 разреда, а на њиховим тезгама могли су 
се наћи новогодишње честитке, поклончићи, обележивачи страница, привесци и 
разни украси. Ми вам овим путем преносимо делић атмосфере са овог догађаја.

http://zmajsm.edu.rs/wp/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8/
http://zmajsm.edu.rs/wp/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8/
https://mega.nz/#!ulNghKSR!P_J2O60j8-1UIQPZQx8ebGv0fxgwuVkopS9bfPnWJxU
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2017. Примери добре праксе: Примена CLIL методе у 
двојезичној настави –  “Множење са 2”

Учење таблице множења је један од најбитнијих математичких задатака током 
школовања и, како учитељи знају да кажу, „нешто што треба знати у пола ноћи“. 
Уједно је и највећа ноћна мора за ђака, ако не схвати принцип добијања решења.

Како приближити таблицу множења ученицима и како то градиво учинити 
занимљивим? Како све то савладати ако је настава на нематерњем језику?

Лидија Фокс, учитељица другог разреда, покушала је да одговори на ова питања 
организовањем огледног часа, где је лекција множења бројем 2 урађена на 
српском и енглеском језику, применом „CLIL“ методе.

Деца су већ имала неко предзнање о множењу, што је била неопходна припрема за 
даљи рад. У „CLIL“ настави је то названо „pre teaching“ – савладавање вештина и 
знања неопходних за предвиђену лекцију.

Већ на самом почетку часа ученицима је дата главна улога што је такође једно од 
главних обележја примене „CLIL“ модела. Пред њих је стављен низ задатака, које 
ће заједно решавати, како би усвојили правило множења датим бројем, а 
користећи при том страни језик као средство комуникације.

Они су демонстрирали штафетно бројање унапред и уназад, увежбавали множење 
са 2 помоћу насумичног одабира карата и саопштавали резултат на енглеском 
језику.
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2017. Потом су, на основу приче о халавој гусеници ( „Very Hungry Caterpillar“, Eric Carle, 
1969) правили своју верзију приче са две гусенице, израчунавајући шта су све оне 
могле да поједу током једне седмице, ако је једна успела да поједе једну јабуку у 
понедељак, две крушке у уторак, три шљиве у среду, четири јагоде у четвртак, пет 
помонанџи у петак, а у суботу гомилу хране (торту, кобасицу, лизалицу, лубеницу 
...)

На крају су учествовали у квизу који је представљао сажетак њиховог рада током 
овог часа.

Тако су, кроз игру, илустрацију и уз примену математичких појмова и записа, 
заједничким радом, на један неуобичајен начин остварили предвиђене исходе - 
савладали су правило множења најмањим парним бројем и тако поставили темељ 
за даљи рад.

Осим тога, показали су спремност на тимски рад, вољу да своје идеје изнесу без 
бојазни на грешку, као и да комуницирају на страном језику, што доприноси 
јачању и језичких и предметних компетенција.

Час је реализован као део пројекта “Вишејезичност као услов интеграције у ЕУ”, и 
резултат је учешћа нашег билингвалног тима у програму “Designing CLIL”,  у циљу 
усвајања иновација у двојезичној настави и метода имплементирања енглеског 
језика у предметну наставу.

http://zmajsm.edu.rs/wp/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8/
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2017. Поклони за Дечије село

Уочи предстојећих божићних и новогодињих празника, ученици III4 разреда ОШ 
"Јован Јовановић Змај" у Сремској Митровици, организовали су хуманитарну 
акцију "Обрадуј једно дете".

Заједно са учитељицом Надом Алатић направили су новогодишње пакетиће и 
послали их у Сремску Каменицу, за малишане из Дечијег села. Желели су на тај 
начин да малишанима те установе учине празничне дане лепшим и радоснијим.
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ЕНИГМАТСКА СТРАНА

   


