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Пред вама је нови једанаести број Школског листа „На крилима 

Змаја“ на чијим страницама можете са радошћу и задовољством 

да прочитате текстове у оквиру устаљених рубрика.  

Наводимо на уобичајен начин успехе наших ђака у рубрици 

„Резултати на које смо поносни“, прославу Дана Светог Саве са 

посебним акцентом на наше овогодишње носиоце Светосавских 

повеља, генерације осмака које смо ове године испратили, 

многобројне активности наших ученика током другог полугодишта 

и друге рубрике. 

На овај начин желимо да промовишемо таленат, знање и 

креативност и афирмишемо успехе и залагања наших ученика. 

Електронски часопис је начин да покажемо да наша школа 

потенцира сарадњу наставника и ученика и труди се да 

савременим методама мотивише ученике за рад, истраживање, 

размишљање, читање и учење. 

Надам се да ће садржај овог броја обогатити и оплеменити нашу 

заједничку школску свакодневицу и да ће нам уједно послужити 

као подстицај за наставак плодног рада у школским клупама и у 

приказима из пера ђака и наставника на страницама следећег 

броја нашег часописа. 

Уредник часописа,  

Маја Грујичић 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. РЕЧ УРЕДНИКА 
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Савиндан се обележава и у свим школама у Србији као радни али ненаставни дан, 

па ђаци редовно долазе у школу да би присуствовали традиционалној школској слави. 

Као и сваке године 27. јануара 2019. и у нашој школи уприличена је још једна 

Светосавска прослава. Након ломљења колача, у којем су учествовали  

и ученици 4. разреда, певајући славске тропаре са вероучитељицом Слободанком 

Арамбашић и свештениковог благослова те химне, водитељи су поздравили све 

присутне. Након овог духовног дела прославе, уследило је рецитовање ђака првака, 

двадесет ученика нам је улепшало дан  сплетом  народних  песама, изведене су и 

драматизације текстова о Светом Сави.  

Свечаности је присуствовао велики број наставника, ученика и њихових 

родитеља.  
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Одлуком Комисије за признања Скупштине Града Сремска Митровица, шесторо 

Змајеваца награђено је признањем “Светосавска повеља” за 2018. годину, захваљујући 

успеху постигнутом на такмичењима највишег ранга у протеклој школској години. 

Награђени су: 

1. Нађа Фундук (друго место на такмичењу 

„Национална еколошка олимпијада”, 

ментор: Љиљана Фундук) 

2. Ева Мунић ( треће место на такмичењу 

„Национална еколошка олимпијада” , 

ментор: Љиљана Фундук) 

3. Милана Петковић (треће место на 

Државном такмичењу из физике, ментор: 

Бранислава Блајваз) 

4. Данило Митровић (друго место на 

Републичком такмичењу из географије, 

ментор : Светлана Максимовић) 

5. Мила Маринковић (прво место на Првенству Републике Србије у атлетици – 600м, 

ментор: Дејан Козељац) 

6. Вук Маринковић (прво место на Првенству Републике Србије у атлетици – 300м, 

ментор: Дејан Козељац ) 

Свечана академија и уручење признања је уприличена 27. јануара, на Дан Светог Саве у Градској 

кући у подне. 
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У недељу 27. јануара 2019. 

године у подручној школи у 

Шашинцима обележен је Савиндан 

пригодним програмом који се 

састојао из духовног и световног 

дела. Духовни део се односио на 

сечење колача заједно са 

овогодишњим кумовима школе 

(Стефан Радојчић и Гордана 

Манојловић – ученици 8. разреда). 

Световни део се састојао из читања 

беседе, рецитовања песама о Светом 

Сави и драматизација. У програму су 

учествовали ученици од 1. до 8. 

разреда. Ученици виших разреда су 

припремили драматизацију текста о 

Светом Сави „Свети Сава – светионик српске земље“.  Свакако, Савиндан је обележен пригодним 

програмом и у подручном одељењу у Јарку. 
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12. априла 2019. у 17.30 часова наша школа 

широм је отворила врата будућим првацима и 

њиховим родитељима. Угостили смо преко 90 

предшколаца. Гости су се забавили учествујући у 

креативним радионицама и уживали у лепом 

амбијенту који су за њих припремили четвртаци. 

Ученици 4-4 одељења су извели луткарску 

представу „Веома различита гусеница” а госте је 

поздравио и директор школе. Малишане смо 

обрадовали и поклонима које су старији ученици 

израдили на ликовним радионицама.  
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Такође, и ученици четвртог разреда из Јарка одржали су приредбу за будуће ђаке 

прваке из предшколске установе “Пчелица” и њихове родитеље. Након рецитација, 

кратких скечева и драматизација ученика четвртог разреда, будући првачићи су уз помоћ 

своје васпитачице преузели сцену и кроз плес, песму и рецитовање показали својој 

будућој учитељици и домаћинима четвртацима своје таленте и вештине. 

 

 

Будући прваци, 

видимо се поново 

у септембру! 
 

 

 

 

 

 

Драги родитељи, овом приликом још једном желимо да вас 

подсетимо шта вам је све потребно за упис вашег детата у 

нашу школу... 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Упис ученика у први разред почиње 1. априла, а завршава се 31. маја 2019. 

године. Упис ученика врши се сваким радним даном код секретара школе од 8 часова 

до 14 часова. Приликом уписа, родитељ заказује проверу зрелости детета за полазак у 

први разред који врши педагог или психолог школе. У први разред се уписују деца 

рођена од 1. марта 2012. до 28. фебруара   2013. године,  а могу се уписати и деца 

рођена од 1. марта 2013. до 31. августа 2013. године, уз посебну проверу психолога 

школе.  

Приликом уписа не морате доводоти своје дете. Проверу зрелости, спремности и 

тестирање за упис заказујете приликом уписа.  

Документа која су вам потребна за упис деце у први разред су: 

1. Извод из матичне књиге рођених, ако дете није рођено на територији Сремске 

Митровице; 

2. Уверење о похађаном предшколском програму (издаје предшколска установа коју 

је дете похађало); 

3. Доказ о лекарском прегледу детета (даје педијатар након завршеног целокупног 

лекарског прегледа). 

 

3.  
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У нашој  школи Продужени боравак почео је са радом још 2008. године. Током 

наредних година све више се повећало интересовање ученика и родитеља. Данас, 

продужени боравак обухвата ученике  од  I до IV разреда. 

 

ДНЕВНИ РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ У БОРАВКУ: 

СМЕНА ПРЕ ПОДНЕ: 

*од  7:30 до 8:00-прихватање ученика 

*од 8:00 до 8:30-доручак 

* од 8:30 до 10:30-израда домаћих задатака 

*од 10:30 до 11:30-слободне активности 

*од 10:30 до 12:00-лична хигијена,припрема за ручак 

*од 12:00до 13:00-слободно време 

*од 13:00 до 13:30-припрема за одлазак на редовну наставу 

 

СМЕНА ПОСЛЕ ПОДНЕ: 

*од 11:30 до 12:00-прихватање ученика 

*од 12:00 до 12:30-лична хигијена,припрема за ручак 

*од 12:30 до 13:00-ручак 

*од 13:00 до 13:30-слободно време 

*од 13:30 до 15:00- израда домаћих задатака 

*од 15:00 до 16:30-слободне активности 

*од 16:30 до 17:00-припрема за одлазак  кући 

 

Рад у продуженом боравку усклађен је са програмом васпитно-образовног рада у 

основној школи и подељен у три активности: 

1. САМОСТАЛАН РАД И УЧЕЊЕ подразумева индивидуалан рад ученика на изради 

домаћих задатака и савладавање школског градива уз помоћ учитеља у боравку. 

2. СЛОБОДНО ВРЕМЕ када се ученици опредељују за активности према сопственом 

избору (друштвене  игре, пузле, игре лоптом, шах, домине, драматизација…) 

3. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ, различите креативне радионице ликовног, музичког, 

литерарног и забавниг карактера као и спортско-рекреативним активностима. 

 

Деци су обезбеђена два оброка (доручак и ручак) који се служи у трепезарији школе. 

Простор продуженог боравка је прилагођен активностима и потребама деце, украшен је 

радовима које ученици израђују кроз радионице што га чини још лепшим. Опремљен је 

неопходним техничким средствима:телевизор, компјутер, DVD, CD-плејер. 

Деца у боравку имају на располагању теретану, школско двориште, библиотеку са 

великим фондом дечјих књига и енциклопедија као и информатички кабинет. 

Бројне активности помоћи ће вам да се дружите, научите нешто ново и релаксирате. 

КОД НАС СТЕ УВЕК ДОБРО ДОШЛИ! 
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ПУТОКАЗИ... 

На овогодишњем, 14. међународном сајму 

образовања „ПУТОКАЗИ” су додељена признања 

најбољим васпитно-образовним установама, па је тим 

поводом Основна школа „Јован Јовановић Змај“ 

награђена великом златном медаљом за висок 

квалитет образовања који пружа. 

На основу укупних резултата оцењивања, који су 

обухватили неколико различитих категорија, Основна 

школа „Јован Јовановић Змај“ сврстана је међу 

најбоље основне школе у окружењу. Оцењивање 

квалитета пријављених учесника обавља Комисија коју 

именује организатор, Новосадски сајам, а коју чине 

истакнути стручњаци у области образовања и 

васпитања. Вреднују се параметри као што су: објекат, 

интеграција са другим системима, промоције и 

презентације, успешност, хуманитарне и спортске 

активности, квалитет и заштита животне средине. 

Признање је уручено на свечаности 

која је одржана 7. марта, у 

Конгресном центру „Мастер“ 

Новосадског сајма, а диплому са 

великом златном медаљом преузео је 

директор школе – Зоран Ђурић. 
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eTWINNING... 

Учитељи и наставници наше школе награђени су „eTwinning” националним 

ознакама квалитета за пројекте који су реализовани током школске 2018/2019. године. 

Ознаке су одобрене за шест пројеката, а међу награђенима су Слађана Новотни, Јелена 

Радивојевић, Лидија Фокс, Соња Туцаковић, Весна Станковић и Бранислава 

Блајваз. 

”eTwinning” заједница европских школа додeљује сваке године ово признање за 

педагошке иновације и идеје које школе могу међусобно да размењују или да успоставе 

сарадњу у циљу добијања квалитетног наставног садржаја намењеног ученику 

савременог доба. 
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Ученици четвртог разреда су са својом учитељицом Надом Алатић и представом „Веома 

различита гусеница” учествовали на Покрајинској смотри дечјег драмског стваралаштва. 

Смотра је одржана 15.5.2019. у Темерину. Представа је успешно одиграна и одлично 

прихваћена како од стране публике, тако и од стране жирија. О томе сведоче чак три освојене 

награде: награда за сценски говор, награда ансамблу за изузетну луткарску представу и 

награда за креацију лутака. Честитамо! 
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На недавно одржаном 

првенству Балкана, 

Анђела Перовић освојила 

је прво место, а Миона 

Мурић треће место. Браво 

за наше Змајевке! 

 

На литерарном и ликовном конкурсу Црвеног крста под 

називом ,,Крв живот значи” ученици наше школе освојили су 

четири дипломe. Добитници диплома за литерарне радове су: 

Вукашин Босанац 6- 4  и Маша Ковачевић 6-2, док су за 

ликовне радове награђени ученици: Елена Коњевић 6-1 и 

Душан Есаповић 7-3. Поводом Међународног дана 

добровољних давалаца крви нашим ученицима су уручене 

дипломе и пригодни поклони 14. 6. 2019. у просторијама 

Општине Сремска Митровица. 

 

Екипа дечака трећег разреда је представљала нашу школу и 

наш округ на Mеђуокружном такмичењу „Мала олимпијада” 

које је 24.5.2019. одржано у нашем граду. Екипа је освојила 

треће место. 
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У току ове школске године ученици III5 из Шашинаца и III6 из Јарка су учествовали у 

пројекту „Митровица град без непливача”. Школу пливања је похађало 13 ученика из 

Шашинаца и 12 ученика из Јарка. Укупно је одржано 19 часова пливања. На последњем часу 

пливања ученици су полагали испит из пливања и сви су успешно положили. Као награду 

ученици су добили дипломе и наочаре за пливање. 

 

 

 

15.04.2019. године је одржано такмичење у пружању прве помоћи у организацији 

Црвеног крста града Сремске Митровице. Екипа Змајеве школе заузела је друго место 

у конкуренцији седам екипа са територије нашег града. Екипу су чиниле ученице 

седмог и осмог разреда: Јована Исаковић, Теодора Лазић, Милица Малешевић, 

Марина Љубишић, Милица Радонић, Софија Ненадић и Ања Крстић. Екипу је 

предводио наставник физичког васпитања Мирослав Певац. 
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Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” са мрежом 

института и завода за јавно здравље и Стоматолошким факултетом Универзитета у 

Београду у периоду од 13. до 19. маја 2019. године обележили су XXIX Недељу 

здравља уста и зуба на територији Србије. Ове године кампања је обележена под 

слоганом „ОРАЛНО ЗДРАВЉЕ ЧУВАМО ОД НАЈРАНИЈЕГ УЗРАСТА”. 

У оквиру Кампање је организован конкурс за избор најбољих литерарних састава и 

ликовних радова намењен деци у вртићима и ученицима основних школа у 

Републици Србији који има за циљ подстицање здравствено-васпитног рада у 

вртићима и основним школама на тему оралног здравља. 

На завршној приредби, која је организована у среду 22. маја у Диспанзеру на Сави, 

уприличен је занимљив програм, а свим награђеним ученицима уручена су 

признања. Из наше школе су награђени ученици подручних одељења из Шашинаца 

за ликовне радове: Ања Маленковић – четврти разред и Владимир Чичић – други 

разред. Овим путем им честитамо и желимо успех у даљем такмичењу! 

 

 

 

Завод за јавно здравље Сремска Митровица је расписао конкурс у 2018. години 

поводом обележавања Светске недеље дојења. Ученик седмог разреда наше школе Вук 

Вићентић добио је награду. Честитамо Вуку и желиму му пуно успеха! 
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9.5.2019. у новосадској школи “Вук Караџић” одржано је Покрајинско такмичење у 

атлетском петобоју, а у оквиру пројекта “Школски спорт плус”. Учествовало је девет 

екипа са територије Војводине, а међу њима екипа наше школе која је освојила 1. 

место. Екипу је предводила учитељица Јасна Лончаревић. Победнички тим чинили 

су следећи ученици четвртог разреда: Ана Пуљезовић, Нина Тривуновић, Уна 

Максимовић, Анђела Шевчик, Мина Михајловић, Филип Симић, Душан 

Жеравић, Огњен Владисављевић, Марко Лукач, Михајло Тадић, Младен 

Марковић, и Ива Марковић. Честитамо! 

 

 

 

 
 

Екипа ученица наше школе под називом „Микро девојке” пласирала се у финале 

такмичења „Ухвати идеју” које организује УДРУЖЕЊЕ ПОСЛОВНИХ ЖЕНА 

СРБИЈЕ у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије. У првој фази такмичења девојчице су снимале кратке видее и слале 

на адресу УПЖ Србије. Три тима девојчица наше школе је учествовало у овој фази 

такмичења и сви тимови су одговорили на захтеве конкурса и радови су објављени на  

You Tube, канал „Дан девојчица“. 
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10.4.2019. у пећиначком Културном центру одиграла се 62. Зонска смотра дечјег 

сценског стваралаштва Срема у организацији Савез уметничког стваралаштва 

аматера Војводине. То је само прва зона од пет колико треба да се одржи. Нашу 

школу ове године су представљале две представе, а посебно нас радују похвале које 

смо добили, поготово што су ово дебитански наступи обе глумачке поставке, а ни 

наставнице се нису до сада окушавале у овој врсти смотри: 

1. „ДВА КРАЉЕВСТВА“  

Текст: Дајана Николовски; Режија: Дајана Николовски 

ПОХВАЛА ЗА КОЛЕКТИВНУ ГЛУМАЧКУ ИГРУ И ПОХВАЛА ЗА 

ОРИГИНАЛНИ ДРАМСКИ ТЕКСТ 

2. „ВЕОМА РАЗЛИЧИТА ГУСЕНИЦА“ 

Текст: адаптацију текста Ерика Карла “Веома гладна гусеница” урадила Нада 

Алатић ; Режија: Нада Алатић 

ПОХВАЛА ЗА СЦЕНСКИ ГОВОР, КРЕАЦИЈУ И АНИМАЦИЈУ ЛУТАКА. 

Све у свему, наставнице су задовољне, деца су задовољна, сви се надају још 

понеком наступу на некој будућој смотри, јер је много труда и рада уложено, па би 

било права штета да се још негде не покаже и не прикаже то што су “створили”. 

Чак и само путовање је имало своје посебне дражи, јер смо се дружили са другарима 

из других глумачких школа, а то деца можда воле и више од глуме!  
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РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА 1-4. РАЗРЕД 

 
РЕЦИТАТОРСКА СМОТРА: 

Општинска смотра рецитатора је одржана 14. 3. 2019.  Ученице Нађа Јеленковић и 

Анђела Коњевић су се пласирале на Зонску смотру рецитатора. 

МАТЕМАТИКА: 

На Општинском нивоу пласман на Окружно такмичење су оствариле две ученице: 

Елена Максимовић IV2 и Александра Думанчић IV3. 

ГИМНАСТИКА: 

На Општинском и Окружном такмичењу које је одржано 26.2. 2019. наша екипа је 

освојила 1. место. На Међуокружном такмичењу које је одржано 8.3. 19. у Шапцу 

заузела је 3. место. 

ЛИКОВНИ КОНКУРС: 

12 ученика одељења 3-1 је учествовало на ликовном конкурсу за изложбу  малог 

формата МинирестАрт. Никола Орељ је добио диплому. 

ШАХ: 

На такмичењу у шаху на Олимпијским играма младих ученик 2-4 Писаревић Михајло  

освојио је 3. место.  

 
АТЛЕТИКА: 

09.05.2019. у Новом Саду је одржано Покрајинско такмичење у атлетском петобоју 

у оквиру пројекта ,,Школски спорт плус“.Екипа четвртог разреда наше школе је 

освојила прво место. 

 

МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ ИГРЕ: 

7.05.2019. одржано је општинско такмичење на којем су следећи ученици остварили 

резултате: 

1. разред је освојио 1. место екипно, 1.место, најбржа девојчица Дуња Малешевић 

1-1, 1. место најбржи дечак Новак Папић 1-2 

2.разред је освојио 3.место екипно 

     3. разред  је освојио 1.место екипно , дечаци, 1. место екипно, девојчице, 1. место, 

најбржи дечак     Андреј Стевовић 3-2 

Мале олимпијске игре, окружно првенство, одржано је 22.5.2019. године. Дечаци трећег 

разреда освојили су прво место,а девојчице друго место. 

Ученици првог разреда освојили су друго место екипно на Окружном првенству на 

Малим олимпијским играма 22. 5. 2019.  

На међуокружном првенству 24.5.2019. године, дечаци су освојили 3. место. 

МАШТА И СНОВИ  

На  деветом међународном фестивалу поезије младих песника „Машта и снови“ 

похваљена је наша ученица Елена Ивић I4 за песму „Јесења шетња“. 

МОЈ ГРАД ЦАРСКИ СИРМИЈУМ 

Екипа 4.разреда (Александра Томић, Марија Гарић, Стеван Опачић, Милица 

Тривуновић, Ђорђе Грубић) се 23.маја пласирала у финале такмичења „Мој Град царски- 
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Сирмијум“, а у финалу, које је одржано 29.маја, ученица Александра Томић је освојила 

треће место у рецитовању. 

СПОРТСКE ИГРE МЛАДИХ 31.5.2019.  

Ученици Основне школе „Јован Јовановић Змај“ из Сремске Митровице су учествовали 

у дисциплинама: 

1. Атлетика - трчање на 60 метара 

2. Између две ватре 

Атлетика – трчање на 60 метара  

ПЛАСМАН:  

разред дечаци девојчице 

1.разред 1.место: Новак Папић 1-2 

2.место:Богдан Чизмић 1-2 

3.место: Новак Челић 1-3 

1.место:Јефимија Грабић 1-1 

2.место: Дуња Малешевић 1-1 

3. место: Дарија Радосављевић 1-4 

2.разред 1.место: Филип Несторовић 2-1 

3.место: Борислав Бежановић 2-3 

 

3.разред  1.место:Софија Стојшић 3-4 

2.место:Теодора милошевић 3-2 

4.разред 1.место: Марко Лукач 4-4 1.место: Лана Баричевић 4-4 

       ∑ Три прва места, једно друго и два трећа 

места 

Три прва места, два друга и једно треће 

место 

 

У Игри Између две ватре су се такмичиле три екипе. 

У категорији 2010. годиште – други разред је учествовало две екипе, Екипа „Змајеви 1“ 

и Екипа „Змајеви 2“, укупно 18 ученика. 

У категорији 2008. годиште је учествовала једна екипа ОШ“Јован Јовановић Змај“.  

ПЛАСМАН: 

1. Место: Екипа „Змајеви 1“ 

ПРОЛЕЋНИ КРОС, 10.5.2019. 

РЕЗУЛТАТИ: 

Дечаци                                            Девојчице 
1. разред 

1.Новак Папић I2 

2. Чизмић Богдан I1 

3. Новак Челић I3 

 

1.Грабић Јефимија I1 

2.Малешевић Дуња I1 

3.Радосављевић Дарја I4 

 

2. разред 

1. Несторовић Филип II1 

2. Коњевић Лазар II4 

3. Ђурђевић Игњат II3 

 

1.Новаковић Лана II2 

2.Перовић Анђела II3 

3. Владисављевић Ива II2 

3. разред 

               1. Марко Ромаков III4 

              2. Марко Милошевић III1 

               3.Виктор Вукићевић III1 

 

1.Стојшић Софија III4 

2.Милошевић Теодора III2 

3. Марељ Сара III1 

4. разред 

1.Марко Лукач IV 4 

2.Михајло Тадић IV1 

3.Стефан Теренчени IV3 

 

1. Мина Михајловић IV1 

2. Лана Баричевић IV4 

3. Лена Сандић IV3 
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РЕЗУЛАТИ СА ТАКМИЧЕЊА 5-8. РАЗРЕДА 
 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ: 

⚫ РУКОМЕТ: 

- Дечаци 4. место (општинско) 

- Девојчице 3. место (општинско) 

⚫ КОШАРКА: 

- Дечаци 3. место (општинско) 

- Девојчице 3. место (општинско) 

⚫ ОДБОЈКА: 

- Дечаци 3. место (општинско) 

- Девојчице 1. место (градско) а 3. место (окружно) 

⚫ ГИМНАСТИКА 

- Дечаци 1. место (градско, окружно и међуокружно) 

                  5. место ( републичко) 

- Девојчице 2. место (општинско) 

⚫ СТРЕЉАШТВО 

- Дечаци 1. место (градско)- Огњен Павић 7.-4 

- Девојчице 2. место ( градско)- Милица Аврамовић 7.-1 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Завод за јавно здравље Сремска Митровица објавио награђене ученике на конкурсу за 

литерарне и ликовне радове. Награђени ученици за литеране радове су: Елеонора Јокић 

Рунтић – 6/2, Доситеј Чулић – 6/2, Маша Ковачевић – 6/2 I Вук Вићентић – 7/2 

 

Такмичење за најбољу дечију карикатуру “Мали Пјер” у 2019. години  

Комисија на основу бодовања донела је следећу одлуку о награђенима: 

 
ПЛАСМАН Име и презиме ученика Разред и одељење Име школе Број 

оства

рени

х 

бодо

ва 

1. место Василије Ђурђевић 6-1 Јован Јовановић Змај 

Сремска Митровица 

25 

1. место Андрија Аларгић 7-1 Јован Јовановић Змај 

Сремска Митровица 

25 

1. место Ивана Мартиновић 7-1 Јован Јовановић Змај 

Сремска Митровица 

25 

1. место Данило Папић 5-1 Јован Јовановић Змај 

Сремска Митровица 

25 

1. место Сара Бучек 8-3 Јован Јовановић Змај 

Сремска Митровица 

25 

1. место Јана Будошан 5-2 Јован Јовановић Змај 

Сремска Митровица 

25 

1. место Лука Николић 6-1 Јован Јовановић Змај 

Сремска Митровица 

25 

1. место Оливер Гаврић 5-2 Јован Јовановић Змај 

Сремска Митровица 

25 
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1. место Ања Крстић 7-1 Јован Јовановић Змај 

Сремска Митровица 

25 

2. место Немања Голић 6-1 Јован Јовановић Змај 

Сремска Митровица  

24 

2. место Сеад Бегановић 5-5 Јован Јовановић Змај 

Шашинци 

24 

2. место Миа Фокс 8-4 Јован Јовановић Змај 

Сремска Митровица 

24 

2. место Маша Ковачевић 6-2 Јован Јовановић Змај 

Сремска Митровица 

24 

2. место Нина Симковић 8-4 Јован Јовановић Змај 

Сремска Митровица 

24 

2. место Срђан Ђонић 8-4 Јован Јовановић Змај 

Сремска Митровица 

24 

2. место Александар Николић 6-1 Јован Јовановић Змај 

Сремска Митровица 

24 

3. место Доситеј Чулић 6-2 Јован Јовановић Змај 

Сремска Митровица 

23 

3. место Лана Крњевић 8-4 Јован Јовановић Змај 

Сремска Митровица 

23 

3. место Александар Кнежевић  Јован Јовановић Змај 

Сремска Митровица 

23 

3. место Марина Ребић 6-5 Јован Јовановић Змај 

Шашинци 

23 

3. место Андреа Лотоцки 6-5  23 

3. место Тамара Иванић 6-3 Јован Јовановић Змај 

Сремска Митровица 

23 

3. место Ана Грујић 6-1 Јован Јовановић Змај 

Сремска Митровица 

23 

3. место Ена Фазлиновић 6-3 Јован Јовановић Змај 

Сремска Митровица 

23 

3. место Милица Данојлић 6-3 Јован Јовановић Змај 

Сремска Митровица 

23 

3. место Матија Мишић 6-2 Јован Јовановић Змај 

Сремска Митровица 

23 

 

На конкурсу „Орално здравље зуба“ и „Уста чувамо од најранијег узраста“ награђени су 

следећи ученици: Николина Мићић 5-3, Немања Голић 6-1, Лука Мишановић 7-1, 

Магдалена Ковачић 8-2  

На конкурсу „Крв живот значи“ прва места освојили су Душан Есаповић 7-3 и Марина 

Ћетковић 7-1.  

 

 

МАТЕМАТИКА 

Дописна математичка олимпијада: 

Ученице петог разреда Ивана Сисојевић и Валентина Малишевић учествовале су у 

финалу „Дописне математичке олимпијаде“ одржаном 4. новембра у просторијама МД 

„Архимедес“. Пласман у завршну рунду такмичења, где је позвано 157 ученика из 

Србије, од 5. до 8. разреда, избориле су на основу стопроцентног учинка у другом колу, 

освојивши прву награду.  На листи добитника награда и похвала ове године нашли су се 

и ученици петог разреда:  Уна Требовац (друга награда), Христина Лозјанин (трећа 

награда), Катарина Токић (трећа награда), Дуња Милачић (похвала), Данило Папић 

(похвала), Лена Радосављевић (похвала), ученици шестог разреда: Теодора Дражин 

(трећа награда), Вукашин Босанац (похвала) 
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Интернет олимпијада:  

Ученица 5-4 Ивана Сисојевић учествовала је на овогодишњој „Интернет олимпијади“, 

коју је МД „Архимедес“ организовао у првој половини новембра. После два одржана 

кола ученица је награђена похвалом. 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

3. Миа Вукомановић, 6. разред (ментор: Звездана Симић – Куриџа ) 

4. Вукашин Масларић (ментор: Весна Нинковић) 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

Окружно такмичење из математике одржано је у Основној школи "Душан Јерковић" у 

Руми. Постигнути су следећи резултати: 

Миа Вукомановић   VI разред 3. место 

Вукашин Масларић   VI разред 3. место 

 

Међународно математичко такмичење „Кенгур без граница” 2019. 

На међународном математичком такмичењу "Кенгур без граница" које је одржано у 

нашој школи 21. марта ове године, награђени су следећи ученици: 

- Данило Папић V1 - похвала 

- Богдан Поповић V2 - похвала 

- Вукашин Масларић VI6 – похвала 

- Вукашин Босанац VI разред- похвала 

 

БИЛОГИЈА 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ  

Општинско такмичење из биологије одржано је у ОШ „Свети Сава“ у Сремској 

Митровици, 9.3.2019. Постигнути су следећи резултати: 

Ања Крстић  (VII1)-прво место 

Марија Чубрило  (VII1) - треће место 

Мила Николић  (VII4) - треће место  

Марко Јовановић  (VIII1) –друго место. 

Сви су се пласирали на окружни ниво, као и у ученице Милица Росић (VII4) и Ана 

Марковић (VII3). 

Ученике су за такмичење припремале наставнице биологије Љиљана Фундук и Бранка 

Веселиновић. 

ОKРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ  

Окружно такмичење из биологије одржано је у ОШ „Змај Јова Јовановић“ у Руми, 

14.4.2019. године. Наши ученици су остварили запажене резултате: 

Ања Крстић  (VII1) - прво место - пласман на републичко такмичење 

Марија Чубрило  (VII1) - треће место - пласман на републичко такмичење 

Милица Росић  (VII4) - треће место - пласман на републичко такмичење. 

Ученике су за такмичење припремале наставнице биологије Љиљана Фундук и Бранка 

Веселиновић. 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ  

Републичко такмичење из биологије одржано је  у Београду, 26.5.2019. године. 

Наши ученици су остварили следеће резултате: 

Ања Крстић  (VII1) - похвала 

Марија Чубрило  (VII1) - похвала 

https://dms.rs/wp-content/uploads/2019/01/pozivKengur2019.pdf
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Милица Росић  (VII4) - похвала. 

Ученике су за такмичење припремале наставнице биологије Љиљана Фундук и Бранка 

Веселиновић. 

 

МЕЂУНАРОДНА ЈУНИОРСКА ЕКОЛОШКА ОЛИМПИЈАДА 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

Окружни ниво такмичења из Међународне јуниорске еколошке олимпијаде одржан је 

30.03.2019. у 10х. 

Постигнути су следећи резултати: 

ШЕСТАЦИ: 

1. Јован Ђурђевић – прво место 

2. Маша Ковачевић – прво место 

3. Наташа Кевић – прво место 

4. Теодора Дражин – друго место 

5. Вукашин Босанац – друго место 

6. Зорана Ранитовић – друго место 

7. Елеонора Јокић Рунтић – друго место 

8. Леа Плес – друго место 

9. Миа Вукомановић – друго место 

10. Доситеј Чулић – треће место 

11. Елена Коњевић – треће место 

СЕДМАЦИ: 

1. Мила Николић – прво место 

2. Ана Ђорђевић-прво место 

3. Ана Марковић – прво место 

4. Ања Крстић – прво место 

5. Дуња Грујичић – прво место 

6. Ива Лалић – прво место 

7. Јована Трнинић – прво место 

8. Лара Николовски – прво место 

9. Марија Крњајић – прво место 

10. Милица Рољић – прво место 

11. Милица Росић – прво место 

12. Наталија Вулетић – прво место 

13. Раша Павловић – прво место 

14. Урош Врањешевић – прво место 

15. Нађа Чергић – друго место 

16. Ана Девић – треће место 

17. Бојана Госповић – треће место 

18. Ксенија Андрић – треће место 

19. Михајло Међедовић – треће место 

ОСМАЦИ: 

1. Андреја Вучић – прво место 

2. Елена Гимбаровски – прво место 

3. Мила Маринковић – прво место 

4. Марко Јовановић – прво место 

 

МЕЂУНАРОДНА ЈУНИОРСКА ЕКОЛОШКА ОЛИМПИЈАДА 

Републичко такмичење 

Републички ниво такмичења из Међународне јуниорске еколошке олимпијаде одржан је 

6.4.2019.године у О.Ш. „3. октобар“ у Бору. 



Е-ЧАСОПИС „НА КРИЛИМА ЗМАЈА“                       ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 
 

Ученици наше школе постигли су сјајне резултате. 

ШЕСТАЦИ: 

1. Маша Ковачевић – прво место 

2. Вукашин Босанац – друго место 

3. Јован Ђурђевић – треће место 

СЕДМАЦИ: 

1. Ања Крстић – прво место 

2. Мила Николић – прво место 

3. Наталија Вулетић – прво место 

4. Нађа Чергић – прво место 

5. Раша Павловић – прво место 

6. Ана Марковић – друго место 

7. Дуња Грујичић – друго место 

8. Милица Росић – друго место 

9. Ана Ђорђевић - треће место 

10. Ива Лалић – треће место 

11. Јована Трнинић – треће место 

12. Лара Николовски – треће место 

ОСМАЦИ: 

1. Андреја Вучић – друго место 

2. Елена Гимбаровски – треће место 

3. Марко Јовановић – треће место 

Награђени ученици пласирали су се на међународни ниво такмичења, које ће се одржати 

крајем јула 2019.године у Бору. 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

На такмичење је изашло 6 ученика у општој категорији и 2 ученик а специјалној 

категорији. На окружно су се пласирали : 

- Катарина Цвијетић 8.-3 (3. место) 

- Небојша Ковачевић 8.1 (3. место) 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

На окружном такмичењу из енглеског језика ови ученици постигли су следеће резултате: 

- Катарина Цвијетић 8.-3 (3. место) 

- Небојша Ковачевић 8.1 (3. место) 

Оба ученика су стекла услов за учешће на републичком такмичењу али нису учествовала. 

 

Међународно KGL такмичење из енглеског језика 

У суботу 16.03.2019. године у основној школи „Јован Јовановић Змај“ одржан је први 

круг међународног KGL такмичења из енглеског језика. Организатори KGL такмичења 

су The International Testing Authority (ITA) и The Institute for the Development of 

Educational Assessment (IDEA)  у сарадњи са локалним партнером CYCLO Project из 

Јагодине.  

За овај круг пријавио се укупно 56 ученика (2-8 разред). 

Критеријуми за пролазак у други круг били су заиста изузетно високи. Границе за улазак 

у други круг су биле за ниво pre-A1 неопходно је било остварити 93%,  за A1 95%, а за A2 

и B1 97,5%.  

 

 
Ниво pre-A1 
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Рб Презиме и име проценат 

1 Вукашиновић Сандра 40,00 

2 Слијепчевић Михајло 39,00 

Ниво A1 

Рб Презиме и име проценат 

1 Мачкић Анђела 95,00 

2 Крњевић Лука 95,00 

3 Симјановски Борис 92,50 

4 Вујичић Јована 92,50 

5 Јанда Матеја 92,50 

6 Петровић Михајло 87,50 

7 Будошан Јана 87,50 

8 Ивковић Јован 85,00 

9 Сретовић Вукашин 85,00 

10 Живанић Ана 82,50 

11 Моцоња Милана 82,50 

12 Глигорић Лука 82,50 

13 Ковач Милица 80,00 

14 Аларгић Лазар 80,00 

15 Поповић Богдан 80,00 

16 Станковић Дуња 77,50 

17 Миленковић Катарина 77,50 

18 Марковић Ива 72,50 

19 Цигановић Сава 65,00 

20 Пуниковић Петар 65,00 

21 Козомара Огњен 62,50 

22 Тешић Андреа 60,00 

23 Ранисављевић Лука 57,50 

24 Мандић Милица 55,00 

25 Гаић Ана 52,50 

26 Лемонидис Николаос Тхеологос 52,50 

27 Петровић Милица 50,00 

28 Трифуновић Катарина 47,50 

29 Тришић Јана 27,50 

30 Лазић Марко 17,50 

Ниво A2 

Рб Презиме и име проценат 

1 Кузмановић Сергеј 100 

2 Марковић Ана 100 

3 Вићентић Вук 97,50 

4 Милковић Теодора 97,50 

5 Петровић Урош 97,50 

6 Илић Ангела 97,50 

7 Томашевић Лука 95,00 

8 Андрић Ксенија 95,00 

9 Атанацковић Теодора 92,50 

10 Масларић Вукашин 90,00 

11 Кнежевић Александра 87,50 

12 Босанац Вукашин 85,00 

13 Јагодић Андреа 85,00 

14 Влаовић Катарина 80,00 

15 Вулетић Маја 77,50 

16 Комадиновић Јована 67,50 

Ниво В1 
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Рб Презиме и име Проценат 

1 Фокс Миа 95,00 

2 Синковић Нина 92,50 

3 Гимбаровски Елена 90,00 

4 Крњевић Лана 72,50 

Ученици који су осварили више од 50% на тесту добити сертификате за учешћу.  

 

ФИЗИКА 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

6. разред 

1. Лазар Јанковић                 - 1. место на општинском такмичењу 

2. Михајло Мијајловић       - 2. место на општинском такмичењу 

3. Теодора Атанасковић       - 3. место на општинском такмичењу 

4. Лена Марић - 3. место на општинском такмичењу 

7. разред 

1. Мила Николић                 - 1. место на општинском такмичењу 

2. Раша Павловић                - 3. место на општинском такмичењу 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ: 

6. разред 

Лазар Јанковић 2. место 

Михаило Мијајловић 1. место и пролаз на републичко такмичење 

Теодора Атанасковић 3. место 

Лена Марић похвала 

7. разред 

Мила Николић 3. место 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ: 

Михаило Мијајловић похвала 

 

ГЕОГРАФИЈА 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ: 

Прво место: Владимир Радмановић 7.-4 

Друго место: : Мила Николић 7-4, Михајло Међедовић 7-2,  Данило Мишић 8-1, Милица 

Вукајловић   8-2 

Треће место: Теодора Милковић 7.-1 и Марија Чубрило 7.-1  

РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ : 

Треће место: Владимир Радмановић 7.-4, Мила Николић 7.-4, Милица Вукајловић 8-2, 

Михајло Међедовић 7-2. Друго место: Данило Мишић  8-1.  

 

ХЕМИЈА 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ: 

Ученице Ива Бошњак и Катарина Влаовић су опсвојиле другу награду и пласирале се на 

окружно такмичење. 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ: 

Окружно такмичење из хемије је одржано 30.03.2019 у ОШ “Коста Трифковић“ у Новом 

Саду. На окружном такмичењу су учествовале две ученице наше школе Ива Бошњак и 

Катарина Влаовић и обе су освојиле трећу награду. 
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ИСТОРИЈА 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ: 

На општинском такмичењу из историје одржаном у ОШ „Трива Витасовић Лебарник“ у 

Лаћарку, 9. 3. 2019. учествовало је 11 ученика наше школе. Ученици су постигли следећи 

успех: 

Име и презиме ученика Разред Освојено место 

Николина Мићић 5-3 II 

Данило Папић 5-1 III 

Андреј Митровић 6-2 I 

Ања Крстић 7-1 III 

Михајло Међедовић 7-2 III 

Стеван Трнић 7-2 III 

Милица Дринић 8-2 I 

 

ОКУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ: 

На такмичењу је учествовало 7 ученика наше школе. Ученици су постигли следећи 

успех: 

Име и презиме ученика Разред Освојено место 

Николина Мићић 5-3 друго 

Данило Папић 5-1 треће 

Андреј Митровић 6-2 прво 

Ања Крстић 7-1 треће 

  

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ: 

Ученица Ања Крстић није освојила пласман на републичком такмичењу. 

 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА 

Општинско такмичење из немачког језика за школску 2018/2019. годину одржано је дана 

24. фебруара 2019. године у Митровачкој гимназији. 

На такмичењу је учествовало пет ученица осмих разреда наше школе: Тијана 

Вукадиновић и Софија Ненадић из VIII2, Тијана Гачић и Лана Јовановић из VIII3 и Јелена 

Марковић из VIII4. Најбољи резултат оствариле су Тијана Гачић са 28 бодова (прво место 

на бодовној листи) и Јелена Марковић са 20 бодова (треће место на бодовној листи).  
СРПСКИ ЈЕЗИК 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

Такмичење је одржано 17.3.2019.  на њему је учествовало наших 27  ученика. 

Резултати које су остварили су следећи: 

Ученик: Место: Поени: Разред: 

Мићић Николина 1 19 5 

Борић Теодора 2 18 5 

Гарић Андреа 2 18 5 

Митровић Андреј 1 20 6 

Кевић Наташа 1 20 6 

Певац Тара 1 20 6 
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Макевић Катарина 1 19 6 

Коњевић Елена 2 18 6 

Дражин Теодора 2 18 6 

Мартиновић Ивана 3 16 6 

Трнинић Јована 3 15 7 

Топић Ђурђина 2 17 8 

Маринковић Мила 2 17 8 

Јовановић Марко 3 16 8 

Ненадић Софија 3 16 8 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ  

Такмичење је одржано 6.4.2019. у Руми с почетком у 9:30 часова. 

Ученици који су освојили једно од прва три места су: 
Ученик: Разред: Место: Поени: 

Андреј Митровић 6. 1. 19 

Николина Мићић 5. 3. 15 

Теодора Борић 5. 3. 15 

 

РЕЦИТАТОРСКА СМОТРА 

Смотра рецитатора је одржана 14.3.2019. Од наших 10 ученика на Окружно такмичење 

су прошле ученице: 
Разред: Ученик: 

5-4 Боричић Ена 

7-4 Николовски Лара 

7-2 Симић Теодора 

5-2 Малишевић Валентина 

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 

Општинско такмичење одржано је 3. 3. 2019. године у ОШ „Свети Сава“. Нашу школу 

представљало  је 14 ученика.  

Јована Трнинић 7/4 прво место,  

Наталија Вулетић 7/4 друго место,  

Лара Николовски 7/4 треће место.  

 

На 27. Међународном фестивалу хумора и сатире ЗЛАТНА КАЦИГА, Крушевац, 2019.  

два ученика  наше школе су награђена специјалном наградом за литерарни рад на тему 

МОДА: Нина Владимировић 5/3 и Доситеј Чулић 6/2. 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

На Општинском такмичењу које је одржано 16.3.2019. године у ОШ ,,Слободан Бајић 

Паја,,  наши ученици су остварили следеће резултате:  

Седми разред – 3. место- Немања Голић VII1 

Осми разред - 2. место – Магдалена Ковачић VIII2 

                         3. место – Тијана Божић VIII3 
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ДАН РУЖИЧАСТИХ 

МАЈИЦА 

 

Последње среде у фебруару, 

27.02.2019, у нашој шкoли обележен је “Дан 

ружичастих мајица”. У 

матичној  школи   у Сремској 

Митровици   је одржана трибина ученичких 

парламената наше општине на тему 

„Вршњачко насиље“. Обележавање “Pink 

shirt day” је део европског “eTwinning” пројекта који ученици наше школе реализују већ 

другу годину заредом у сарадњи са ученицима школа из Србије и европских земаља. 

Трибина је одржана под покровитељством Градске управе за образовање, културу и 

спорт Сремска Митровица и господина Илије Недића. Уважени гости, заменица 

градоначелника Светлана Миловановић, самостални саветник за послове из области 

образовања градска упрaва за образовање, културу и спорт Богдан Божин, ученички 

парламенти ОШ “Бранко Радичевић” Кузмин, ОШ  

“Јован Јовановић Змај” Мартинци, ОШ “Добросав Радосављевић Народ” Мачванска 

Митровица, ОШ “Јован Поповић” Сремска Митровица ,ОШ “БошкоПлковљевићПинки” 

Сремска Митровица и ОШ “Трива Витасовић Лебарник” Лаћарак подржали су  нашу 

акцију и заједно са нама указали на значај и потребу рада на превенцији вршњачког 

насиља. Централни део ове трибине био је Форум театар, који су извели ученици, 

чланови Ученичког парламента под вођством наставнице Татјане Љубишић. Када је 
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насиље у питању, Форум театар, као позориште друштвене акције, покреће гледаоце и 

активира их  како би покушали да превладају проблем насиља као друштвени притисак. 

Користећи сцену и позориште као израз, наши гости, гледаоци  Форум театра су постали 

активни учесници и покушавали  да пронађу начине да превладају ситуације притиска и 

насиља. Атмосфера је била узаврела и сви учесници су се трудили да се укључе у ову 

активност.  

 

DIGITAL LEARNING DAY 

Дигитална револуција нам је 

омогућила скоро неограничен приступ 

информацијама и пружила нам шансу да 

можемо много лакше да истражујемо, 

образујемо се, учимо, исказујемо своју 

креативност и склоности. Digital 

Learning Day има за циљ да промовише и 

подстакне употребу дигиталних 

технологија у процесу учења и посебно 

ставља акценат на иновативним и 

ефeктифним методама примене 

технологије у учионици. 

Обележавање Дана Дигиталног 

Учења започело је 2012. године, 

дајући наставницима прилику 

да сарађују са својим колегама, 

размењују идеје, испробавају 

нове дигиталне алате, мотивишу 

једни друге у примени 

иновативних метода наставе и 

да тиме играју активну улогу у 

усмеравању реформе 

образовања. Још важније, да мотивишу и активније укључе ученике у процес учења. 

У оквиру другог дела регионалног пројекта Think Science, 28. фебруара је у Змајевој 

школи обележен Digital 

Learning Day. Идеја свих 

активности била је 

понављање наученог 

градива кроз различите 

ИКТ апликације и 

креирање истих. 

Пројектом су били 

укључени ученици од 

трећего до седмог 

разреда како централне 

школе тако и подручних 

одељења у Шашинцима и 

Јарку. 

Ученици трећег и четвртог разреда у Шашинцима и Јарку су са наставницом Весном 

Станковић, кроз интерактивне игре на Google Classroom и Smart табли проверавали своје 

знање енглеског језика. 
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Ученици петог четири су Digital Learning Day обележили играјући игре и квизове на часу 

одељенског старешине, уз разредну Татјану Штефанац. 

Ученици седмог разреда су област кретање тела под дејством Земљине гравитације 

поновили кроз quizlet и kahoot квизове које је спремила наставница Бранислава Блајваз. 

Ученици петог разреда су децималне бројеве понављали кроз kahoot квиз који је 

осмислила наставница Драгана Тепавац.  

 

MATHS IN MOTION 

Ученици трећег четири су сада већ искусни 

итвинери. У другом полугодишту ове школске године 

придружили су се занимљивом међународном 

пројекту под називом “Маths in Motion”, са циљем да 

математичке појмове уче на нов и занимљив начин-уз 

покрет. Сваког месеца су се опробали у новом изазову, 

а своје резултате поделили са осталим учесницима у 

пројекту. У фебруару 

су разне геометријске 

облике представили 

телом. У марту су 

размишљали о 

симетрији као 

математичком појму и 

покушали да је 

прикажу у плесу, 

користећи песме обрађиване на часовима музичке 

културе. Април је био месец сабирања и одузимања на 

“живој” бројевној правој а мај месец ритма који су трећаци стварали пљескајући уз своје 

име. Све ове активности “зачинили” су употребом енглеског језика, а њихова учитељица 

Лидија Фокс CLIL методом коју и иначе користи у настави. 

Предности оваквих пројеката су многобројне, а овом 

приликом издвајамо развијање међупредметних и ИКТ 

компетенција, као и учења математичких појмова на нов, 

забаван начин. За оне који нису спортски настројени, 

било је ово занимљиво искуство, јер су часови физичке 

културе на једно време добили ново, неуобичајено рухо. 
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ARE WE MOBILE PHONE ADDICTS? 

По дефиницији 

мобилни телефон је 

елекрични уређaј који се 

користи за комуникацију 

на великим 

удаљеностима. Уколико 

погледамо уназад, прве 

кораке у развоју 

телефоније генерално, 

поставио је Александар 

Бел, патентиравши 

мобилни телефон 

1876.године, но прве 

кораке у мобилној 

телефонији начинио је Чарлс Стивенсон, успоставивши телефонску везу са 

светионицима километрима удаљеним од копна. Већ 1926.године воз од Берлина до 

Хамбурга је користио мобилну везу са жележничком централом. Током ратног периода 

мобилна телефонија је коришћена за безбедност како 

путничког тако и војног авио саобраћаја. Занимљив је развој 

овог геџета након рата, компанија Ериксон је тржишту 

понудила мобилни телефон тежак 40кг, затим су на сцену 

ступили Токи-Воки и чувена Моторола…након тога су се 

низали модели са мањом масом и бољим карактеристикама, 

доступни свима на тржишту.Ушавши у свакодневну 

употребу, електрични уређаји које користимо повећавају 

електромагнетно поље које нас окружује. Истраживања су 

показала да се електромагнетно поље на сваке четири године 

учетворостучи, а да се од периода Другог светског рата 

повећало сто пута. 

Поставља се питање да ли је мобилни телефон, као један од 

највећих дарова човечанству и незаменљив део наших 

живота, заиста корисна ствар или постоји и неко штетно 

деловање? 

Идеја овог eTwinning пројекта је да окупи групу ученика који ће истражити ову тему, а 

након тога ће своје закључке и ставове изнети на трибини која ће накнадно бити 

организована. 

У оквиру међународног еТwinning пројекта “Аre we mobile phone addicts?” учествовало 

је преко 40 ученика Основне школе “Јован Јованвић Змај”,који су се током реализације 

пројектних активности дружили са другарима из Бачке Паланке, Ковачице, Београда, 

Руме, Турске , Румуније и Украјине. Пре реализације активности везаних за истраживање 

електромагнетних таласа и мобилних телефона, школе су представиле своје градове и 

државе кроз промотивне филмове. У оквиру пројектних задатака ученици су били 

подељени у три групе током истраживања. 
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Пре почетка истраживања ученици су попунили онлине упитник “Шта знам о зрачењу?” 

на основу којег су добили задатак да истраже настанак електромагнетног зрачења, 

електромагнетни спектар, деловање различитих електромагнетних таласа на организам 

и све одговоре “запишу ” на Padlet. Користећи апликацију ElectroSmart ученици су 

мерили јачину електромагнетног зрачења емитованог од стране Wi Fi уређаја, мобилних 

мрежа у школи и код куће. 

Друга група је за задатак имала да 

истражи како мобилни телефон 

функционише и да направи 

ТhingLink “Делови мобилног 

телефона”.  Поред истраживања о 

мобилним телефонима, 

ученици су требали да пронађу 

статистичке податке о броју 

мобилних телефона у свету. 

Трећа група је за задатак имала да 

истражи деловање 

електромагнетног зрачења на живи организам. Поред података о биолошком деловању, 

ученици су се дотакли и теме зависности од мобилног телефона и упознали са 

номофобијом и теленофобијом. Да би освестили своју зависност од мобилног телефона 

један део ученика који су учествовали у пројекту се одрекао мобилног телефона на један 

школски дан. Том приликом су их подржали и наставници школе и директор. Како смо 

преживели овај школски дан, знамо само ми… 

Након реализације свох пројектних активности, ученици су се окупили и презентовали 

своја истраживања, разменили информације и искуства до којих су дошли током рада на 

пројекту. 

Било је ово још једно занимљиво истраживачко искуство за све нас! 

 

THINK SCIENCE 

„Када бисмо урадили све оно што смо реално способни да урадимо били бисмо 

фасцинирани самим собом” Т.Едисон 
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Ученици Змајеве школе су 

део регионалног пројекта “Think 

Science”, који организује Фондација 

за образовање, науку, културу и 

спорт “Искра знања” из Босне и 

Херцеговине. 

Пројекат је осмишљен са циљем да 

повеже школе, наставнике и ученике 

у региону, промовише науку, 

пробуди позитивну комуникацију 

између ученика и заинтересује 

ученике за истраживачки рад. 

Пројекат је заснован на 

обележавању значајних датума за 

светску историју, науку, културу и 

спорт. 

У оквиру реализације пројекта, наши 

ученици су обележили 11.2. дан рођења 

Томаса Едисона. Догађај смо назвали 

Едисонова винтаге сијалица и обележили 

низом активности у нашој школи . 

Иако је свуда у свету познат по сијалици, а 

код нас по чувеном “рату струја” са Теслом, 

мало се зна да је Томас Едисон био врло 

свестрана личност, проналазач и пре свега 

успешан бизнисмен. Американци са поносом 

говоре о њему као конструктору чије изуме 

и данас користимо. 

Да би што више пробудили знатижељу 

ученика осмог разреда који су учествовали у 

пројекту, одиграли смо квиз на којем су се 

нашла питања о формалном и неформалном 

образовању Едисона, маштањима о 

идеалном занимању, просидби друге 

супруге, продаји тикера, тетоважама на 

десној руци, патенту који је био његов 

највећи финансијски промашај…и свим 

оним мање познатим стварима које су 

заиста заинтересовале ученике да 

одслушају причу о Томасу Едисону. 

Након кахоот квиза, низа нетачних 

одговора и неверице на лицима ученика, 

наставница је кроз предавање, 

презентацију и више кратких филмова 

дала ученицима тачне одговоре на 

питања. 

Део ученика је учествовао и у креирању 

постера у програму Цанва, за изложбу 

коју смо посветили Едисону, његовој 

сијалици, осталим изумима као што су 
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фонограф, тикер, прва филмска камера, апарат за тетовирање …и чувеним мислима и 

мотивационим порукама које је овај конструктор оставио иза себе. 

 

ПРОЛЕЋЕ ИЗ МОГ УГЛА 

Ученици II и IV разреда подручне школе у 

Шашинцима, са својим учитељицама Јеленом 

Радивојевић и Слађаном Новотни успешно су 

привели крају овај пројекат, који је трајао од марта 

до половине јуна.  Пројекат је обухватао ученике од 

6 до 14 година из Босне и Херцеговине, Хрватске, 

Црне Горе и Србије, а у којем је учествовало око 30 

учитеља, наставника и васпитача. 

Током рада на задацима ученици су усвојили и 

проширили знања о пролећу као годишњем добу. 

Учили су о биљкама, пратили њихов раст и развој 

(животни циклус), учили о користима биљака за 

човека, бавили се фотографијом, обележили важније 

датуме у овом периоду, проширили свест о очувању 

природе, свест о значају рециклаже и учествовали у 

радионицама израде предмета рециклажом. Такође 

су проширивали свест о очувању и заштити здравља, 

здравој храни, значају физичких активности за 

правилан раст и развој и користима боравка на 

свјежем ваздуху. Учествовали су у ликовним и 

креативним радионицама на тему пролећа и неких 

важнијих датума, обележили су Ускрс на Ускршњем 

вашару, на којем су продавали предмете од 

рециклираног материјала. Неговали су позитивне 

пријатељске везе и односе међу ученицима, склопили нова познанства са ученицима из 

БиХ путем Skype-а, дружили се и размењивали честитке и искуства. Најважније од свега 

је што су подстицали сарадњу међу ученицима и вршњачко учење. 
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ИКТ У НАСТАВИ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 

Да примена ИКТа у настави може 

истовремено служити развијању 

компетенција ученика и наставника, и 

као добар увод у остваривање сарадње са 

локалном заједницом ове недеље 

показали су нам ученици и наставници 

подручног одељења наше школе у Јарку. 

Ученици III6 и IV6 разреда су кроз 

интерактивне игре и квиз развијали 

способности критичког размишљања, 

вршњачког подучавања и тимског рада на 

заједничком часу Природе и друштва. 

Прва активност око које су се ученици 

морали помучити захтевала је од њих да међусобно размењују, комбинују и повезују 

знања стечена у школи и ван учионице и све то уз развијање способности критичког 

размишљања како би заједничким напорима дошли до тачних решења. 

На први поглед лака и једноставна игра повезивања слике са одговарајућом дефиницијом 

претворена је у праву мозгалицу сачињену од симбола и знакова изричитих наредби и 

упозорења која се могу пронаћи свуда око нас на прехрамбеним и хемијским 

производима за 

домаћинство, 

пољопривреду, одржавање 

личне хигијене, здравља и 

заштите животне средине и 

непотпуних, скривених, 

загонетних објашњења. 

У другом делу, ученици су 

подељени у тимове играли 

квиз на онлајн 

платформи Worldwall у ком 
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су сем стечених знања и способности размишљања морали показати и колико су им брзи 

прсти. 

Док су се ученици “мучили” и 

забављали, њихове одељенске 

старешине су имале прилику да од 

своје колегинице наставнице 

енглеског језика Весне Станковић, 

практично уче како се расположиве 

ИТ технологије и наставна 

средства могу ефикасно користити 

истовремено за остваривање више 

различитих исхода учења и 

развијање међупредмених 

компетенција код ученика нижих разреда. И не само то, већ и како се наставничке 

компетенције уз мало сарадње, размену знања, искустава и метода рада могу даље 

развијати и преносити из једног у друге наставне предмете а наставници остваривати 

стручно усавршавање унутар установе. 

Изузетно позитивна 

атмосфера са овог часа 

настављена је и наредног 

дана кроз акцију 

прикупљања пестицидног 

отпада на територији града 

Сремска Митровица. 

Заједно са својим 

одељенским старешинама 

Слађаном Јаковљевић и 

Ђорђем Вукосављевићем, 

у среду 22. маја мали 

Јарчани су амбалажу прикупљену из својих домаћинстава предали на даље одлагање на 

пункту у Ловачком дому у Јарку. 

  

ИСТРАЖИ КООРДИНАТЕ 
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У склопу овогодишње националне манифестације “Мај-месец математике”, 

ученици шестог и седмог разреда Змајеве школе данаc су се опробали у игри “Занимљиве 

географије”, али на један нов начин. 

Они су, користећи модификовану Гоогле мапу, имали прилику да истражују географске 

појмове наше земље, који се крију иза слова “Моја Србија”, а о којима се мало зна. 

Одабиром слова, ђаци су отварали мини презентације о појмовима попут Ајфелове 

преводнице, светионика Тамиша, водопада реке Мируше… У сваком појму крио се и по 

један задатак из математике и физике, те су Змајевци, подељени у групе, уз усвајање 

нових знања о природним богатствима Србије, показали и стечено знање у вези са 

кретањем, силом, протоком, особинама геометријских тела и њихових елемената. 

Активности за игру, као допринос слогану овогодишњег програма, “Истражи 

координате”, осмислиле су наставнице математике, физике и географије, Драгана 

Богосављевић, Бранислава Блајваз и Светлана Максимовић. 

 

ДАН КУЛТУРЕ 

Поводом обележавања Светског дана културе, у понедељак 15. априла уценици 5-

5 одељења у Шашинцима су били носиоци и реализатори истоименог пројекта. 

Кроз низ активности које су 

претходиле овом дану, ученици су 

представили три културе – српску, 

енглеску и немачку. Подељени у три 

групе, ученици су имали задатак да 

што боље и верније прикажу одређену 

културу уз помоћ предметних 

наставника Маје Грујичић, Сање 

Вујановић и Анкице Цањар. 
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ПИШЕМ ТИ ПИСМО... 

У протеклих месец 

дана ученици 5-5 одељења подручне 

школе из Шашинаца су били учесници 

и носиоци пројекта „Пишем ти 

писмо“, а у оквиру предмета српског 

језика и књижевности. У сарадњи са 

Основном школом „Јован Поповић“ из 

Великих Радинаца и ученицима петог 

разреда, размењивали су писма и тиме 

научили како се пишу и шаљу 

приватна писма. Као продукт овог 

пројекта ученици су показали 

креативност и маштовитост приликом 

прављења коверата и писања писама. Том приликом ученици су своја писма упутили 

својим вршњацима из друге школе. Заједно са својим предметним наставником Мајом 

Грујичић, посетили су експозитуру Поште Србије и тамо се упознали са процедуром 

слања обичног и препорученог писма. Овим пројектом ученици су добили могућност за 

упознавање нових другова и даљег дружења са њима. Ученици су направили пано који 

је изложен у холу школе. Својим ангажовањем, а наставниковим усмеравањем, ученици 

су остварили очекиване исходе на задату тему. 

 

РАЗУМЕВАЊЕ ГРАФИКОНА, 

ТАБЕЛА И ДИЈАГРАМА 

Наставница математика Весна 

Нинковић и наставница српског језика 

Ивана Томић у подручном одељењу у 

Јарку су одржале необичан час. На овом 

огледном часу су показале како 

математика може да буде корисна и у 

српском језику. Ученици су били веома 

заинтересовани и активни.  
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СПИСАК СВИХ ПРОЈЕКАТА ОСТВАРЕНИХ У 

ДРУГОМ ПОЛУГОДИШТУ 

-„Причам ти причу“ -  3 часа 

   Учесници:ученици,родитељи,учитељ ; ресурси: текстови са 

интернета,слике,папири;продукти:плакат 

-„Теретана за децу“-2 часа    учесници:ученици,учитељ; ресурси: реквизити,справе за 

вежбање; 

   Продукти: значај вежбања и спорта 

-„Мајкама за 8. Март“-2 часа; учесници:ученици,учитељ,мајке;ресурси:материјали за 

прављење поклона,интернет;продукти: поклони за мајке 

- „Уздравом телу здрав дух“-3 часа учесници:ученици,родитељи,учитељ; 

ресурси:интернет,плакати реквизити за вежбање;продукти: плакат са пословицама о 

здрављу. 

-„Пролеће у мом окружењу“ -2 часа 

учесници:ученици,родитељи,учитељ;ресурси:непосредна околина,интернет,фото 

апарат,слике папир ;продукти:плакат са приказом пролећа у околини 

-„Ускрс-дан шарених јаја“-2 часа учесници:ученици,родитељи учитељ; 

ресурси:материјали за израду ускршњих предмета,интернет,мобилни 

телефон;продукти:предмети продавани на ускршњем вашару. 

-„Цветна учионица“-2 часа  учесници:ученици,учитељ;ресурси: цвеће наше 

околине,слике, материјали за бојење и украшавање;продукти: цветни пано и колаж од 

цвећа 

-„Добро дрво“ – 2 часа  учесници:ученици,учитељ; ресурси:дрвеће у нашем дворишту 

и околини,апарат,папири;продукти:цртежи дрвета и његовог значаја за нас 

-„Лет у излет“ -2 часа учесници:ученици,учитељ; ресурси:оближња ливада и парк 

;продукти:цртежи и слике излета и околине 

У здравом телу здрав дух,  2 часа, Цртежи и слике спортова, ПП презентација, 

компјутер, филм „Покренимо нашу децу“Плакат необичних спортова,  Родитељи, 

ученици, ичитељица 

Кампања „Заштитимо природу“2 часа Филм о екологији, ПП презентација , 

компјутер Пано «Заштитимо природу» Ученици, учитељица 

Лична карта животиња 2 часа Цртежи и слике животиња, ПП презентација, 

компјутер, енциклопедија о животињама Личне карте животиња, ПП презентација 

омиљене животиње Ученици, родитељи, учитељица 

Лаванда 4 часа ПП презентација биљке,Фотографисање, Рачунар, програм 

PAINTпрограм, материјал за израду цветова Слике лаванде на црном хамеру, изложба 

;плакат о различитој употреби лаванде, цртежи лаванде на компјутеру Родитељи, 

ученици, учитељица 

Правимо од материјала 2 часа  PPT презентација из дигиталног уџбеника, различит 

материјал за прављење играчака, фотографисање Играчке од различитог материјала, 

изложба Играчке од различитог материјала, изложба Родитељи, ученици, учитељица. 

Живот у децималама, ученици петог разреда на нивоу интегрисане школе, ученици су 

кроз пројекат уочили примену децималних бројева у животу. 

Учење математике кроз свакодневне навике ученика, ученици 6-6 одељења, ученици 

су кроз пројекат уочили примену табеларног и дијаграмског представљања података. 



Е-ЧАСОПИС „НА КРИЛИМА ЗМАЈА“                       ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Е-ЧАСОПИС „НА КРИЛИМА ЗМАЈА“                       ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Е-ЧАСОПИС „НА КРИЛИМА ЗМАЈА“                       ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 
 

 

 



Е-ЧАСОПИС „НА КРИЛИМА ЗМАЈА“                       ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Градској кући је 

уприличена додела награда “Ђак 

генерације” најбољим основцима и 

средњошколцима. Међу 19 

награђених ученика нашла се и 

наша “Змајевка” Мила 

Маринковић, коју је Наставничко 

веће школе ове године изабрало и 

за спортисту генерације у женској 

конкуренцији. 
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ПИТАМ СЕ, ПИТАМ СЕ... 

Ученици, чланови Ученичког 

парламента и хемијске секције ОШ”Јован 

Јовановић Змај”, снимали су са екипом РТВ 

Војводина емисију “Питам се, питам се”. 

Тема емисије је била испитивање квалитета 

савске воде. У помоћ су нам притекли 

стручњаци из Завода за јавно здравље 

Сремска Митровица. Део емисије снимљен је 

у просторијама Завода за јавно здравље у 

Сремској Митровици. 

 

ДОБРО ЈУТРО, ЛЕЊИВЦИ 

 

Учитељица Јасна Лончаревић и Лена 

Жамбок (четврти разред), Сара Глумац 

(четврти разред) и Лира Пуач (трећи разред) 

гостовале су у суботу, 6. априла у емисији 

“Добро јутро, лењивци”, која се уживо 

емитује из студија Радио-телевизије 

Војводине. Представиле су нашу школу, 

успехе, пројекте и занимљиве активности које 

су тренутно актуелне.  

 

СУСРЕТ ШКОЛА 

 
18.09.2019. организован је 9. сусрет двеју школа , ОШ „Јован Поповић“из Бешенова 

и наше школе из Јарка. Сусрет је протекао у срдачној и пријатељској атмосфери уз игру и 

забаву. Домаћин сусрета учитељица Хелена Малеић са колегама је организовала низ игара, 

а ученике је највише одушевила игра „Водоноша“. Ученици, родитељи и учитељ су посетили 

манастир Бешеново у Бешеновачком Прњавору. Након сабирања утисака и планова за будуће 

дружење, уследио је повратак кући. Наш колега учитељ Ђорђе Вукосављевић се захвалио 

домаћинима на указаном гостопримству и позвао све из Бешенова да дођу у Јарак у октобру 

2019. године на дружење и наставак овог пријатељства. 
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ВЕЛИКО СРЦЕ 
Ученици неше школе још једном су показали велико срце. На иницијативу ученика 

одељења 8 – 4, а уз помоћ њихових другара из 8 – 1, старији основци учествовали су у 

прикупљању хуманитарне помоћи, којом су обрадовали троипогодишњег Милорада Станковића. 

Милораду је дијагностикована јака осетљивост коже – булозна епидермолиза („деца лептири“), 

због чега је неопходна свакодневна терапија уз превијање рана. О њему се старају бака и деда, 

који се труде да му пруже адекватно лечење и омогуће што квалитетније одрастање. 

Друштвена одговорност је нешто што су ђаци Змајеве школе показали небројено пута, о чему 

сведоче различите активности и програми у којима је школа учествовала. Према речима наших 

ученика, идеја је била да се помоћ овога пута усмери у здравствене сврхе, с обзиром на то да су 

упознати са проблемима који постоје у здравству и са којима се пацијенти готово свакодневно 

суочавају. У току акције сазнали су за Милорада и одлучили да његовим старатељима бар мало 

олакшају набавку материјала за неопходне третмане. 

Породица је упутила велику захвалност Змајевој школи, а дечак се највише обрадовао играчки 

коју је том приликом добио и времену које је провео у игри са нашим осмацима. 

 

 

НОВИ СПОРТСКИ ТЕРЕН 
Путем Јавног конкурса за финансирање опремања спортских објеката ОШ “Јован 

Јовановић Змај” је од стране Покрајинског секретаријата за спорт и омладину добила 

средства за адаптацију отвореног спортског терена . 

Адаптација терена је подразумевала обезбеђивање и постављање мултифункционалне 

подлоге. У односу на сва досадашња решења, нова подлога доноси сигурност, трајности и 

удобност корисницима терена. Отворени терен је намењен за извођење наставе физичког 

васпитања као и рекреативно бављење спортом. 

“Захваљујући подршци и средствима Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, наша 

школа овим улагањем ће допринети побољшању квалитета наставе, развоју школског спорта, 

квалитетнијем провођењу слободног времена младих, као и безбедности деце на вишем 

нивоу,” истакао је директор школе Зоран Ђурић. 
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УКРАШАВАЊЕ ШКОЛЕ У ЈАРКУ 

Иако је распуст званично отпочео ученици седмог и осмог разреда из Јарка су са 

наставницом ликовне културе Живком Сувић данас били изузетно вредни. 

Плочник испред школе сада красе шаблони и табле за друштвене игре и игре спретности које 

ће подједнако и млађи и старији ученици моћи користити за разоноду и забаву у време одмора, 

пре и после наставе или на часовима редовне наставе. 

 

ДАН ДЕЧИЈЕ КЊИГЕ 
Међународни дан дечје књиге се у 

свету прославља 2.априла још од 1967.године. 

Тога дана је 1805.године рођен Ханс 

Кристијан Андерсен, дански књижевник и 

прослављени писац за децу. 

Овај дан се прославља са циљем да се 

промовише дечја књижевност и читање, као и 

да се скрене  пажња јавности на потребе 

најмлађих читалаца. 

У нашој школи у Шашинцима су ученици IV 

и II разреда са својим учитељицама Слађаном 

Новотни и Јеленом Радивојевић обележили 

овај датум у оквиру eTwinning пројекта 

„Пролеће из нашег угла“ посетом школској 

библиотеци. Ту су  ученици прегледали 

библиотечки садржај, упознали се са 

ауторима и разним жанровима, а сваки ученик 

је изабрао књигу коју ће прочитати до краја 
недеље. На овај начин дајемо пример свој 

деци и шаљемо поруку о важности развијања 

љубави према књизи. 

 

ЗАЈЕДНО ЗА БОЉИ ИНТЕРНЕТ 

 

05. фебруара 2019. године у нашој 

школи обележен је Светски дан безбедног 

интернета под овогодишњим слоганом ове 

међународне манифестације „Заједно за 

бољи интернет“. Дан безбедног интернета 

установљен је 2004. године и обележава се 

под покровитељством INSAFE мреже  у 140 

земаља широм света. 

Ученички парламент, у сарадњи са школским 

педагогом, осмислио је и организовао више 

активности у нашој школи. Израђен је плакат 

за хол школе и „жабице“ на којима су 

исписана правила за сигурно коришћење 

интернета  које су парламентарци делили 

млађим ученицима од првог до четвртог 

разреда,  да би кроз игру  научили да 

правилно поступају. Парламентарци су се 

укључили у online квиз знања и проверавали 

знање о интернету, о исправном понашању 

и потенцијалним опасностима .  

 
За ученике  шестог и осмог разреда 

реализоване су презентације и предавања на 

тему „Паметно и безбедно“, као и праћење 

панел дискусије преко фејсбук странице 

Фондација „Тијана Јурић“.              
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ДАН ОРАЛНОГ ЗДРАВЉА 

Светски дан оралног здравља се сваке године обележава 20.марта. Тога дана се подстиче 

развијање свести о важности оралног здравља, јер се правилном оралном хигијеном постиже 

заштита од бактерија, настајања каријеса, зубног каменца, лошег задаха и крварења десни. Ови 

проблеми се рефлектују на здравље целог организма, па је јако важно да децу у раном узрасту 

научимо да воде рачуна о млечним зубима, јер брига о зубима, осим што ствара добре навике, 

кључна је за касније стање усне дупље. 

Ученици II и IV разреда наше школе у Шашинцима су са својим учитељицама Јеленом Радивојевић 

и Слађаном Новотни низом активности обележили овај важан датум. Најпре су на часу Физичког 

васпитања одгледали презентацију „Здрави и јаки зуби чине осмех срећним“, а након тога су 

дискутовали о добрим хигијенским навикама уста и важности оралне хигијене. Како би своје идеје 

и ставове поделили и са осталим ученицима, израдили су плакат који су истакли у холу школе. 

На часу ЧОС-а ученици су погледали видео презентацију правилног прања зуба, након које је 

уследио практични део онога што су научили. Сваки ученик је по упутству из презентације правилно 

опрао зубе, а старији ученици и они који су већ раније прошли сличне радионице су са великим 

задовољством помагали вршњацима. На крају су се сви добро забавили, понешто научили и имали 

чисте зубе и задовољне осмехе! 

 

ДАН ШАЛЕ 
Ученици наше школе у 

Шашинцима су са учитељицама 

Слађаном Новотни и Јеленом Радивојевић 

Светски дан шале обележили 

активностима у школи, али и ван ње. 

Током дана су писали о овом 

интересантном датуму, а увече су 

присуствовали одличном концерту дечјег 

градског хора „Вивак“ и уживали у 

њиховом извођењу. На репертоару су 

биле дечје песме, али и рок и евергрин 

музика. Цео концерт је био пропраћен 

скечевима глумаца, који су забавили 

присутне и употпунили смехом овај дан. 

 

 

ДАН ВОДЕ 

 
Први светски дан вода је прогласила 

Генерална скупштина Уједињених нација 

резолуцијом 22.марта 1993.године. Од тада се 

широм света обележава овај важан датум са 

циљем да се јавности скрене пажња на значај воде 

за живот и здравље и њен недостатак у многим 

крајевима света. 

Ученици II и IV разреда наше школе у 

Шашинцима су са својим учитељицама Јеленом 

Радивојевић и Слађаном Новотни обележили овај 

значајан датум у оквиру eTwinning пројекта 

„Пролеће из нашег угла“ и на тај начин истакли 

значај заштите и очувања природних ресурса 

чисте воде на планети. Израдили су плакат о води, 

њеним особинама и значају за човека, а на 

одморима су о томе разговарали са ученицима 

осталих одељења у школи и нудили им чисту воду 

за пиће. На тај начин су хтели да пробуде свест о 

значају воде на земљи, јер више од милијарду 

људи у свету нема приступ сигурној пијаћој води. 
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ДАН ЗДРАВЉА 

Светски дан здравља обележава се 7. априла сваке године, на дан кад је и рођендан Светске 

здравствене организације (СЗО), основане 1948. године. Слоган овогодишњег обележавања је 

„Примарна здравствена заштита-основ универзалне покривености здравственом заштитом“. 

Ученици II и IV разреда наше школе у Шашинцима су са својим учитељицама Јеленом Радивојевић 

и Слађаном Новотни  разговарали о рецептима за здрав начин живота. Они су истакли здраву 

исхрану, али и лепо расположење, природу и физичку активност као битне факторе који утичу на 

здравље.  Зато су одлучили да на часу Физичког васпитања одмеравају своју спретност на полигону 

који је за ту прилику припремљен, а пошто су били веома активни, на крају часа су се почастили 

здравом ужином. На часу Српског језика направили стрип о здравој храни (четврти разред), 

измишљали басну на ту тему и рецитовали „Пролећно јутро у шуми“ (други разред). На часу 

Природе и друштва ученици четвртог разреда су разговарали о производњи, понуди и потражњи 

здраве хране и  начинима пласмана робе, реклами и маркетингу, док су ученици другог разреда на 

Слободним активностима цртали пирмиду исхране и плакате о здравом начину живота. 

Овим тематским даном послата је јасна порука да је здравље незамењиво, да о њему морамо бринути 

свакодневно, упорно и стрпљиво, те да је здравље јединствено мерило наше среће и успеха. 

 

ДАН ЗАЉУБЉЕНИХ 

У подручном одељењу Шашинци, ученици II5 одељења су данас на часу енглеског језика са 

наставницом Весном Станковић обележили Дан заљубљених. 

На самом почетку часа ученици су плесали, певали и учили песму “If you love me and you know it.” 

Ученици су сазнали шта то Свети Валентин и Свети Трифун имају заједничко, зашто се оба свеца 

везују за љубав и какве их сличне животне приче повезују. Сазнали су и зашто је традиција да се на 

овај дан љубавна писма и поруке не потписују личним именима. 

Слушајући одломке песама домаћих и страних извођача попут “Љубав је то” (Драган Лаковић и 

дечији хор Колибри), “Љубав је само реч” (Здравко Чолић),  “I just called to say I Love You” (Stevie 

Wonder), “Love you like a Love Song” (Selena Gomez) разговарали су како се кроз музику у 

различитим узрастима пева о љубави. 

Да све буде још занимљивије научили су и како се може рећи “волим те” на италијанском, шпанском, 

руском, финском, немачком, француском и још понеком страном језику и разговарали о различитим 

начинима на које се све љубав може показати. 

На крају су израдили и пано који је затим изложен у холу школе. 
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СИРМИЈУМ-ЦАРСКИ ГРАД 

У библиотеци „Глигорије Возаровић“, 29. маја, одржано је финале квиза „Сирмијум-

царски град“, организованог од стране Туристичке организације Града Сремска Митровица, 

Установе за неговање културе „Срем“ и Завода за заштиту споменика културе. Надметали су се 

ученици четвртих разреда основних школа у игри знања, рецитовању, литерарном раду, ликовним 

радовима  и играма спретности. Од шест екипа финалног такмичења, у игри знања о древном 

Сирмијуму наша школа је заузела III место. Екипу су чинили:  Вукашин Сретовић, Анђела 

Павловић, Јована Вујичић, Анђела Шевчик, Петар Путниковић. 

Своје место у финалу имале су и екипе наших подручних школа из Шашинаца ( Милица 

Тривуновић, Марија Гарић, Стеван Опачић, Ђорђе Грубић, Александра Томић)  и Јарка (Марко 

Лазић, Томислав Јовановић, Јана Тришић, Андреа Тешић, Милана Моцоња). 

У категорији литерарног стваралаштва, I место освојила је Александра Думанчић из Сремске 

Митровице. 

Рецитатори су говорили стихове из збирке песама за децу, аутора Недељка Терзића „Цезар у 

корнету“. Од шест рецитатора треће место је освојила Александра Томић из Шашинаца. 

Од великог броја радова који су пристигли на адресу Туристичке организације Града, II место 

освојила је Дуња Новотни из Сремске Митровице, док су похваљени радови Невене Гладовић и 

Анђеле Шевчик из Сремске Митровице и Томислава Јовановића из Јарка. 

Исправност, регуларност и тачност финалног такмичења квиза, пратио је стручни жири у саставу: 

Гордана Лемајић – дипл. историчар, Јелена Недић – професор енглеског језика и књижевности, 

Зорица Мишчевић – професор књижевности, Жељка Аврић – професор књижевности, Светлана 

Сабо – директор Туристичке организације Града и Милан Кардаш – ликовни педагог. 

   

ОСМЕХ МОЖЕ СВЕ 

Ученици наше школе, чланови Ученичког парламента, поводом 1. априла учествовали су 

у радионици „ОСМЕХ МОЖЕ СВЕ“ која је одржана у библиотеци ОШ ”Добросав Радосављевић 

Народ” у Мачванској Митровици. Ученици су учествовали у следећим активностима: презентација 

на тему „Осмех-мишићи које користимо“ коју је одржала наставница Оливера Филиповић, ликовни 

стрип, рад на блоку број 5 на тему „Априлили“, решавање шаљивих ребуса, причање шале, вица, 

анегдоте из учионице, писање лепих порука на балонима. 
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АПРИЛИ ЛИ ЛИ... 

Данас је први  април, Светски дан шале. Данас су обавезне добронамерне шале и смицалице 

које никога неће да повреде. 

Ученици II и IV разреда  неше школе у Шашинцима су са својим учитељицама Јеленом Радивојевић 

и Слађаном Новотни обележили овај дан тако што су, после краћег истраживања на интернету, 

записивали на папириће оно што су запамтили и што је на њих оставило утисак. Било је ту 

историјских чињеница, разних примера првоаприлских шала, цртежа и порука. 

Увече је у плану присуство концерту дечјег градског хора „Вивак“  у Сремској Митровици, који ће 

поред шаљивих песама за децу изводити и занимљиве скечеве. 

Можда је ово добра прилика да некога преварите без гриже савести… и кажете чувено апри-ли-ли. 

                                      

ЧЕП ЗА ХЕНДИКЕП 

У подручном одељењу Јарак и ове године се наставља акција прикупљања ПЕТ чепова под 

називом „Чеп за хендикеп”. У холу школе постављене су кутије у којима ће се сакупљати сви ПЕТ 

чепови, који ће затим бити предати у ГОМЕКС продавницама у Сремској Митровици. 

Наиме, Удружење „Чеп за хендикеп” представља изворну “грассроотс” грађанску иницијативу коју 

су покренуле особе са инвалидитетом (ОСИ) – корисници механичких и електричних ортопедских 

помагала у циљу унапређења сопственог положаја. У том смислу, удружење је настало као 

друштвена реакција на неповољну законску регулативу у Србији, која предвиђа замену ортопедских 

помагала у веома дугим а понекад и нехуманим роковима (3-6 година у зависности од 

инвалидитета), у поређењу са знатно краћим роковима у земљама ЕУ. Акцији се можете 

придружити и Ви, а више информација можете пронаћи на званичном вебсајту удружења. 

 

https://cepzahendikep.org/
https://cepzahendikep.org/
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ДАН ЖЕНА 

У подручном одељењу Шашинци ученици нижих разреда прославили су и обележили 

Дан жена кроз различите акивности. 

Ученици одељенског старешине Јелене Радивојевић из II5 су својим цењеним гошћама, мамама 

и бакама, поклонили ручно рађене букете цвећа од папира и рецитовали им најлепше стихове 

из наше поезије. 

 

Ученици 3-6 одељења из Јарка са својим одељенским старешином Ђорђем 

Вукосављевићем приредили су пригодну приредбу којом су обележили међународни Дан жена. 

Програм је отпочео приказивањем краког филма из 1995 године, а затим су уследиле 

рецитације, кратки скечеви и драматизације посвећене присутним мамама. Приредбу су 

потпомогли и неки од учитељевих некадашњих ученика. 

 

Брига за драге жене и околину могу да иду руку под руку, показали су ученици трећег 

четири. Искористили су старе и нежељење чарапе и израдили еколошке, рециклиране мафине 

које су поклонили мамама, теткама и бакама. Мафини могу да послуже као јастуче за чиоде или 

за чување ситног накита. Лепо и корисно, зар не? 

                                          

Ове године је одељење III2 са учитељицом Оливером Миклош одлучило да мамама 

поклони за Дан жена једно дружење и организује декупаж радионицу. Идеја је била да заједно 

урадимо декупаж на флашицама, теглицама, дашчицама, па чак и на једном шеширу и тако им 

вратимо употребну вредност, а да при томе добију и ново, декоративно рухо. Одазвало нам се 

10 мама. Било је ту и ванилица и сокова,  смеха и радости, креативности и спретности, а највише 

задовољства. Једино је изостала `техничка подршка`, и остали смо без фотографија са самог 

дружења.  
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ДАН ПОЗОРИШТА 

Светски дан позоришта обележава се 27.марта на иницијативу Међународног позоришног 

института од 1961.године. Тога дана у позориштима широм света биће прочитана традиционална 

порука коју увек пише позоришна личност светског угледа. Ове године читаће се порука Карлоса 

Селдрана, режисера, драмског писца и позоришног педагога са Кубе. 

Ученици IV и II разреда наше школе у Шашинцима су у оквиру eTwinning пројекта „Пролеће из 

нашег угла“ са својим учитељицама Слађаном Новотни и Јеленом Радивојевић, низом активности 

обележили овај значајан датум. 

Најпре су у суботу 23.марта посетили позориште „Добрица Милутиновић“ у Сремској Митровици, 

где су одгледали представу за децу „Сунђер Боб: чаробна пустоловина“ и у којој су веома уживали. 

На сам дан позоришта су још једном поновили правила понашања приликом посете овој установи 

и разговарали о томе која су све занимања људи поред глумаца ангажована за припрему неке 

представе. Најзанимљивије је било када су ученици глумили драмске текстове из школског 

програма које су претходно обрађивали на часовима Српског језика: „Два писма“, „Подела улога“, 

„Пепељуга“, „Зна он унапред“ и „Стара слика на зиду“. У њима се сваки ученик опробао у улози 

глумца, док се публика веома забавила. 

 
 

ПОЛУДНЕВНИ ИЗЛЕТ 

У петак 17. маја, ученици ОШ “Јован Јовановић Змај” подручног одељења у Шашинацима, 

заједно са наставницом српског језика Мајом Грујичић, наставницом математике Слађаном 

Рончевић и наставницом биологије Биљаном Божић, извели су полудневни излет у Београд. Том 

приликом ученици од 5. до 8. разреда прошетали су се Калемегданом и Кнез Михајловом улицом. 

Након шетње, ученици су одгледали представу “Избирачица” Косте Трифковића у Народном 

позоришту. 
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РЕЦИКЛИРАЈ И УЖИВАЈ 

Данас су одељење IV 1 и учитељицу 

Мирјану Шарчевић посетили предшколци из 

вртића “Бубамара” са својим васпитачицама 

Миром и Снежом. Ученици су за њих 

припремили занимљив програм, а гости су им 

се одужили песмама и рецитацијама. Након 

тога су сви заједно учествовали у радионици 

“Рециклирај и уживај” и израдили сјајне 

украсне предмете. 

 

УСПАВАНА ЛЕПОТИЦА 

Данас су ученици четвртог два 

одељења са својом учиељицом Јасном 

Лончаревић угостили групу од 28 

предшколаца и њихову васпитачицу Сенку 

Јоос, из вртића “Бубамара”. Домаћини су им 

приказали бајку “Успавана лепотица”. 

Фотографије преносе део чаробне атмосфере 

и доброг расположења. 

 

 

ПОСЕТА СТОНОГИЦЕ 
Ученици IV 2 су са својом учитељицом Јасном Лончаревић y понедељак 25.3.2019. 

угостили групу од 14 предшколаца из предшколске установе “Стоногица” и њихову васпитачицу 

Весну Станимировић. Гости су уживали у активностима које су за њих припремили четвртаци, али 

су одличне утиске понели и из – школског дворишта. Задивила их је наша “Мала слободна 

бибилиотека” и могућности за рециклажу, тако да је посета завршена у сјајном расположењу. 
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СПОРТСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ 

Змајевци су од 27.маја до 1.јуна обележавали недељу школског спорта. Свакодневно су 

организоване забавне активности у којима су сви уживали. 

Понедељак је био посвећен гађању покретних и непокретних циљева. У уторак су се ученици 

опробали на полигонима споретности и мисаоних активности. У среду су највише уживали 

љубитељи фудбала,  јер су тада организована међудељењска такмичења у фудбалу. Четвртак је био 

дан за такмичења у игри између четири ватре. У петак су у нашем граду одржане Спортске игре 

младих. Змајевци су се истакли бројним наградама, од којих овом приликом издвајамо најважније. 

У трчању на 60 метара у својим категоријама прво место заузели су следећи ученици: Јефимија 

Грабић (прво један), Филип Несторовић (друго један), Софија Стојшић (треће четири), Марко 

Лукач (четврто четири) и Лана Баричевић (четврто четири). 

У игри између две ватре, екипа другака предвођена учитељицом Славицом Бобић заузела је прво 

место, четвртаци (под вођством Јасне Лончаревић) заузели су друго место. 

 

ЛИКОВНИ САЛОН 30 Х 30 

Змајевци су присуствовали отварању традиционалног ликовног салона 30x30 у 

организацији Културног центра Зрењанин и Музеја Срема у Ср. Митровици . На изложби су 

презентована дела различитих поетика и техника ( графичких техника, сликарских и вајарских) од 

преко 140 учесника. У склопу предмета „Цртање, сликање, вајање“ ученици су у неколико 

нередних недеља посећивали изложбу и имали предавања где су упућивани у различите принципе 

уметничког деловања. 
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ЂУРЂЕВДАНСКИ СУСРЕТИ 

Подручно одељење шестог и седмог разреда из Јарка посетило је ОШ „Доббросав 

Радосављевић Народ“ у Мачвванској Митровици. Ученици из Јарка нашли су се са децом 

из Мачванске код Каменог цвета у централном парку нашег града. Проф. историје Миљан 

Гарчевић одржао им је у амфитеатру парка веома занимљиво предавање о Сирмијуму. 

Ученике је водио у Царску палату  и на Житни трг. Заједно су прешли преко моста. У 

школи су их срдачно дочекали и остали ученици. Провели су два сата кроз едукативно 

учење. Организоване су им радионице. Све је било на тему страдања Рома и селидби кроз 

ратове и векове. Имали смо прилику да видимо сјајну изведбу представе ромске деце кроз 

кратку представу. Следеће дружење је заказано њиховом посетом у Јарку. Ми код њих у 

мају, они код нас на јесен. Па нека постане традиција.  
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ЧИСТОЋА ЈЕ ПОЛА ЗДРАВЉА И ШТА НАС ЧЕКА У ПУБЕРТЕТУ 

У априлу месецу 2019. године у школи у Јарку одржана су два предавања ученицима 

седмог и осмог разреда. Специјалиста социјалне медицине др Бојана Цањар веома сликовито 

и на забаван начин објаснила је ученицима ша се догађа током пубертета са њиховом телом и 

указала на важност одржавања личне хигијене нарочито у том перидоу живота, али на веома 

луцкаст начин. Ђаци су били веома инспирисани и сарадљиви.  
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УСКРШЊИ ВАШАР 

У сусрет радосним ускршњим празницима, ученици одељења II 1 су на часовима 

ликовне културе правили уз помоћ учитељице ускршња јаја техником папир маше (техника 

моделовања водом, брашном и папиром). Ученици су се одлично снашли  у креирању 

ускршњих јаја, на њима нов и занимљив начин. 

           Као резултат тог рада, у четвртак, 11. априла, на часовима ликовне културе организовано 

је заједничко дружење са родитељима. Ученици су уживали украшавајући своја ускршња јаја 

применом различитих техника, а дајући свако свом раду нарочит печат. На тај начин ученици 

су унели мало боје и радости у ове кишне дане. 

        

У подручном одељењу у Шашинцима данас је одржан Ускршњи вашар. Манифестацију 

је посетио велики број родитеља, деце и мештана села. Прикупљена су значајна средства у 

оквиру реализације првог предузетничког пројекта “Од ролнице до слушалице”. Овом 

приликом желимо да се захвалимо свим учесницима и посетиоцима на раду, труду, издвојеном 

времену и великој помоћи. 

                    

Данас је успешно одржан Ускршњи вашар у подручном одељењу у Јарак. Вашар је 

посетио велики број посетилаца и прикупљена су значајна средства у оквиру реализације првог 

предузетничког пројекта “Од ролнице до слушалице”. Вашару су се придружили и малишани 

из предшколске установе “Пчелица” из Јарка.Захваљујемо се свим посетиоцима и учесницима 

на подршци и сарадњи. 
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ИНСТАЛАЦИЈА СУНЧЕВОГ СИСТЕМА 

Као увод у нови пројекат са “ARISS” -ом постављен је соларни систем у нашем 

ходнику. Ово је само део овог пројекта. Током читаве наредне школске године бавићемо се 

астрономијом, науком, свемиром, великим научницима из Србије. Преносимо вам делић 

атмосфере приликом израде и монтирања планета. Аутор инсталације Сунчевог система је 

наставник ликовне културе Војислав Крстић. 
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