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ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 
Ученици и одељења 
Наст.ј. I II III IV V VI VII VIII свега 

 уч од уч од уч од Уч од уч од уч од уч од уч од уч од 

Српски 54 2 48 2 63 3 57 2 45 2 58 2 61 3 47 2 420 18 

Мађ.ј. 12 1 18 1 15 1 13 1 17 1 17 1 18 1 22 1 130 8 
Специјал

но о. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 4 1 

Свега 66 3 66 3 78 4 70 3 62 3 75 3 79 3 69 4 569 27 

 
Број одељења и ученика: (септембар 2017.године) 
 

Одељења Српски наставни ј. Мађарски наставни. ј. Укупно 

 Одељ. Ученика Одељ. Ученика одељ. Ученика 

I  - IV 9 222 4 58 13 280 

V – VIII 9 211 4 74 13 285 

I – VIII 18 433 8 132 26 565 

спец.одељ. 1 4 0 0 1 4 

Укупно: 19 437 8 132 27 569 

  
Из табеларног приказа бројног стања ученика се види да имамо 554 ученика. Од тога 9 ученика је у 
ИОП-1 и 5 ученика у ИОП-у 2 у редовној настави, а 4 ученика похађају наставу по посебном програму у 
ИОП-у2. 
Из тога произилази да имамо 570 ученика у редовној настави и 4 по посебном програму. 

 
ОДЕЉЕНСКЕ  СТАРЕШИНЕ 

Разредна настава 
 

Одељ. 
 

Учионица 
 

Одељењски старешина 
 

Наставни језик 

I -1 1 Александра Попов  српски 
I- 2 2 Олга Мирков српски 
I -3 9 Агота Полак Фехер мађарски 
II- 1 6 Катица Давидовић српски 
II -2 5 Александра Петрашков Блажин српски 
II - 3 3 Ерика Шаму мађарски 

    III - 1 13 Весна Пецарски српски 
III -2 8 Снежана Вребалов српски 
III- 3           12 Саша Мошорински српски 

     III-4 7 Силвиа Варга мађарски 



IV-1 14 Бојана Лаковић српски 
IV-2 16 Мања Бугарски српски 
IV-3 15 Мелинда Фабијан мађарски 

 
 

Предметна настава 
 

Одељ. 
 

Учионица 
 

Одељењски старешина 
 

Наставни језик 
V-1 12 Давор Драгић српски 
V-2 14 Ђорђе Мирков српски 
V-3 13 Силвија Сакач Мадарас мађарски 
VI-1 15 Олга Богданов српски 
VI-2 5 Весна Марковић српски 
VI-3          16 Ержебет Фехер српски 
VII-1 9 Ема Ленкеш мађарски 
VII-2 6 Дубравка Дреновац српски 
VII-3 19 Татјана Стакић српски 
VII-4 8 Едит Вујовић мађарски 
VIII-1 7 Тања Голушин српски 
VIII-2 10 Златка Тошић српски 
VIII-3 17 Рудолф Хорват мађарски 

 
Специјална настава 

Одељ. Учионица Одељењски старешина Наставни језик 
Спец(VIII) 17а Габриела Болдижар српски 

 
 

Распоред учионица и кабинета по наставним предметима 
П Р Е Д М Е Т НАСТАВНИК Бр. кабинета 

Хемија Наталија Макивић 18 

Физика Рудолф Хорват 
 17 

Биологија 
Златка Тошић 
Ержебет Фехер 
Снежана Вијатов Љубичић 

16 

Информатика Лукач Мики 
Бојан Марјански 11 

Српски језик 
Весна Марковић 
Дубравка Дреновац 
Татјана Стакић 

5 
6 
19 

Математика 
Давор Драгић 
Татјана Ковачев  
Мики Лукач 

12 
13 
1 

Историја 
Анико Шванер  
Зорица Гарчев 
Стојанка Глишин 

3 
3 
10 

Географија Олга Богданов  
Магдалена Латиновић 15 



Енглески језик 
Ема Ленкеш  
Едит Вујовић  
Силвиа Сакач Мадарас 

                     9 
                   10 

9 

Немачки језик Маргит Киш 
Александра Латиновић 

8 
10 

Мађарски језик Бало Бордаш Гизела 
 7 

Ликовна култура Ђорђе Мирков 
 14 

Физичко васпитање Секе Ото 
/ Тања Голушин / Петровић Зоран 

Сала за физичко 1. 
Сала за физичко 2. 

 
Раднички универзитет 

Техничко образовање Бало Тибор / НН Кабинет за ТО 

Музичка култура Софија Јегдић Гурјанов 
Денеш Блажаник 

Кабинет за музичку 
културу 

 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
01.09.2017.  Нова школска година је почела 01.09.2017. у петак.Ученци виших разреда су кренули пре 
подне а ученици нижих разреда по подне.Смена рада се мења одмах од понедељка (04.09.2017.) 
 
______________________________________________________________________________ 
 
06.09.2017.  ПОКЛОН ЂАЦИМА ПРВАЦИМА 
 
У среду 6. септембра, почетском другог часа  у преподневној смени, нашу школу је посетио заменик 
председника општине Бранко Свиленгаћин.Том приликом је  поздравио прваке, пожелео им срећан 
почетак и у име локалне самоуправе поделио скромне поклне. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
11.09.2017. ПРЕЗЕНТАЦИЈА ШКОЛЕ „МАЛИ ГЕНИЈАЛАЦ“ 
 
Школа Менталне аритметике“Мали генијалац“, је у просторијама наше школе са почетком у 18 часова, 
одржала презентацију свог програма.Школа представља посебан програм едукације намењен здравом 
развоју дечијег мозга.Циљ програма да дете максимално пробуди своје менталне капацитете, 
повећавајући  сопствени интелект и емоционалну интелигенцију.Ментални развој се постиже на забаван 
и разигран начин, заснован на три кључне ствари:рачунање абакусом,ментална аритметика и дидактичке 
игре.  

 



 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
14.09.2017. НАЦИОНАЛНО ТЕСТИРАЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 
 
У  четвртак 14. септембра одржано је национално тестирање из српског језика.Тестом су обухваћени 
ученици 5. и 7. разреда.Тестирање је трајало један школски час. 
____________________________________________________________________________ 
 
15.09.2017. МИНИСТАР ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ПОСЕТИО ЈЕ ШКОЛУ 
„МИЛОЈЕ ЧИПЛИЋ“ 
 
У петак, 15. септембра министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић,  посетио је 
нашу школу. 
Радна посета започета је састанком у згради општинске управе после чега је министар Шарчевић 
посетио нашу школу а потом и Средњу школу, где је кроз разговор са директорима и запосленима, али и 
комуникацији са ученицима, био у прилици да процени стање образовног система у нашој општини, а 
нарочито у областима основног и средњег образовања. 
 

   
 
________________________________________________________________________________________ 
 
19.09.2017.  ПРЕДАВАЊЕ МУП-А О БЕЗБЕДНОСТИ У САОБРАЋАЈУ 
 
Представник Министарства  унутрашњих послова је 19. септембра, одржао првацима, предавање на 
тему безбедност у саобраћају.Тема предавања је била „Поштуј саобраћајне прописе и буди безбедан у 
саобраћају!“Предавање је било намењено ученицима првог разреда. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
21.09.2017.  НАЦИОНАЛНО ТЕСТИРАЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 
 
У четвртак 1. часа одржано је национално тестирање ученика петог и седмог разреда из математике. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
26.09.2017.  “ЕВРОПСКИ  ДАН ЈЕЗИКА“ 
 
Као и сваке године и ове године је у нашој школи обележен европски дан језика. Дан који промовише 
учење језика широм Европе.На иницијативу Већа Европе, у Стразбуру европски дан језика се обележава 
сваке године 26. септембра почев од 2001. године. Овај дан обележавамо да би се промовисала богата 
језичка и културолошка разноликост Европе и да би се подстицало целоживотно учење језика у школи и 
изван ње.Ученици шестих и седмих разреда су на различитим европским  језицима исписали поруке 



добродошлице („Здраво“ и „Добро дошли“).Облачићи са порукама ће бити окачени на улазу наше 
школе. 
 

     
_______________________________________________________________________________________ 
 
02.-08.10.2017.  ДЕЧЈА НЕДЕЉА 
 
Мото овогодишње дечје недеље је „Градимо мостове међу генерацијама за радост сваког детета“. 
 

ПРОГРАМ УЧЕНИКА НИЖИХ РАЗРЕДА 
ПОНЕДЕЉАК: 02.10.2017. :СУСРЕТ СА БАКАМА И ДЕКАМА:“Школа из мог времена“ 
УТОРАК: 03.10.2017.          : ДЕЧИЈА ПИЈАЦА (ОД 9-11 САТИ) (ДОБРОТВОРНА АКЦИЈА „ДРУГ 
ДРУГУ“-прикупљање играчака за продужени боравак 
СРЕДА: 04.10.2017.            : ШТАФЕТНЕ ИГРЕ (1. И 2. РАЗРЕД ТАКМИЧАРИ СУ РОДИТЕЉИ И 
ДЕЦА) 
ЧЕТВРТАК: 05.10.2017.      : РАДИОНИЦЕ СА ГЛУМЦЕМ ЈОВАНОМ ЦАРАНОМ 
ПЕТАК: 06.10.2017.            : ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА“ВЕСЕЛИ РАСПУСТ“ 

 
ПРОГРАМ УЧЕНИКА ВИШИХ РАЗРЕДА 

ПОНЕДЕЉАК: 02.10.2017. :БИРАЊЕ ЂАЧКОГ ДИРЕКТОРА 
УТОРАК: 03.10.2017.          : ЗАМЕНА ЗАДУЖЕЊА 
СРЕДА: 04.10.2017.            ИГРА  СПРЕТНОСТИ 
ЧЕТВРТАК: 05.10.2017.      : КВИЗ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
ПЕТАК: 06.10.2017.            : СПОРТСКИ ДАН 
 
 

Сусрет са бакама и декама   
 

Дечја пијаца   
 

Штафетне игре       



 

„Од картона цела васиона“Јован Царан    
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
04.10.2017.   ДАН ОСЛОБОЂЕЊА НОВОГ БЕЧЕЈА 
 
Представници локалне самоуправе, Амбасаде Руске Федерације, Друштва српско-руског пријатељства 
„Волошин“, основношколци, средњошколци и остали грађани одали су почаст погинулим херојима, 
војницима руске Црвене армије и српске Народноослободилачке армије, који су у борби против 
фашистичких снага 4. октобра 1944. године дали своје животе како би обезбедили слободу Новог Бечеја 
и његових грађана. 
 

   
 
________________________________________________________________________________________ 
 
04.10.2017.  „ГРАДИМО МОСТОВЕ МЕЂУ ГЕНЕРАЦИЈАМА“ 
 
„Градимо мостове међу генерацијама“ је тема ликовне радионице у извођењу Чајка Тимее а у 
организацији Дома културе. У реализацији радионице учесвовала су наши ученици од 1.-4. разреда. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
07.10.2017.  “ЈЕСЕН У МОМ СОКАКУ” 
 
Седмог октобра, Удружење пчелара је одржало први сајам воћара и медара.У манифестацији су учешће 
узели и ученици нижих разреда наше школе .Свој допринос су дали ликовним радовима на тему „Пчеле 
и мед“. 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
17.10.2017.   “ПОЛИЦАЈАЦ ЈЕ ЗАШТИТНИК ДЕЦЕ“ 
 
У оквиру пројекта МУП-а „Полиција у служби грађана“, једном месечно ће на часовима ЧОС-а, ученике 
4. Разреда представници Министарства унутрашњих послова“ упознавати са својим активностима.Прво 
предавање је одржано на тему „Шта ради полиција-полицајац је заштитник деце“. 
 



  
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
26.10.2017.  ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА “УСПАВАНА ЛЕПОТИЦА“ 
 
У оквиру програма Дома културе „Фестивал комедије“Јован Кнежевић Цаца““, четвртог  дана фестивала  
одиграна је позоришна представа „Успавана лепотица“Љубивоја Ршумовића у извођенју Културног 
центра Смедеревске Паланке.Представи су присуствовали ученици нижих разреда наше школе.  
 

    
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
31.10. и 06.11.2017.   „ТРГОВИНА ЉУДИМА“ 
 
Дуња Свирчев представник Црвеног крста,  ученицима другог и трећег разреда, одржала је предавање на 
тему „Трговина људима.“ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
03.11.2017. ПОСЕТА КОЛЕГИНИЦЕ SZELECKY MONIKE  ИЗ ШТУРОВА 
 
У петак 3. новембра нашу школу је посетила колегиница Szelecky Monika из Штурова. Она се дружила 
са нашим ученицима 5. и  6. разреда изводећи уживо мађарске националне бајке из подручја Словачке. 
Ученицима се веома допало презентовање бајки јер се са тим бајкама нису никада сусретали..Дружење 
је трајало сат времена а одржавало се у трпезарији наше школе. 
 

      
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



13.11.2017.  „НАСИЉЕ КАО НЕГАТИВНА ДРУШТВЕНА ПОЈАВА“ и “WEBINAR“ПРЕВЕНЦИЈА 
НАСИЉА 
 
МУП, у оквиру свог пројекта „Полиција у служби грађана“, одржало је ученицима 4. разреда на тему 
„Насиље као негативна друштена појава“,а ученицима виших разреда на тему „“WEBINAR“ као 
друштвена појава“. Мото предавања „Заједно против насиља.“ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
28.11.2017.  ПОСЕТА ВРТИЋА „ПАВА СУДАРСКИ“ 
 
Предшколска група из вртића „Пава Сударски“, посетила је ученике првог и другог разреда наше 
школе.Дружење је трајало један школски час. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
30.11.2017. ОПАСНОСТИ У ЖИВОТУ И НА ИНТЕРНЕТУ 
 
Представниви Организациј „Тијана Јурић“ је ученицима виших разреда, одржала предавање на тему 
опасности у животу и на интернету.Предавање је трајало један школски час. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
01.12.2017.   „ПИШИ ДЕДА МРАЗУ“ 
 
Ученици нижих разреда наше учествовали су на конкурсу поште Србије, који је трајао од 3. новембра до 
3. децембра 2017. Године.Ученици су слали своје ликовне и литерарне радове на тему“Пиши Деда 
Мразу“. Сви учесници су уједно награђени новогодишњом честитком и захвалницом за учешће на 
конкурсу. 
 

    
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
04.12.2017.   „ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА ДЕЦЕ ОД ОПОЈНИХ ДРОГА И АЛКОХОЛА“ 
 
„Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола“, је била трећа по реду тема предавања МУП-
а.Мото предавања је „Не, дрогама и алкохолу.“ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
11. и 12.12.2017. „УКРАШАВАЊЕ КОЛАЧА „ 
 
Вајарка Верица Милатовић и ученици првог и другог разреда, у оквиру обележавања предстојећих 
новогодишњих и божићних празника, дружили су се украшавањем колача. 
_________________________________________________________________________________________ 
 



15.12.2017.  ПРЕДАВАЊЕ МУП-а О ПЕТАРДАМА- ОПАСНОСТИМА И ПОВРЕДАМА 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
22.12.2017.  УКРАШАВАЊЕ НОВОГОДИШЊЕ ЈЕЛКЕ 
 
У организацији Општине Нови Бечеј, на улици испред наше школе постављена је новогодишња  
јелка.Ученици свих новобечејских школа су узели учешће у њеном кићењу. 
 

    
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
22.12.2017.  АКЦИЈА „ДРУГ – ДРУГУ“ 
 
У организацији Црвеног крста и ове године је спреведена акција „Друг-другу“. Ученици наше школе су 
учествовали у тој акцији прикупљајући новац, грицкалице и играчке за пакетиће социјално угроженим 
ученицима.У оквиру акције у којој су учесвовали представници Црвеног крста наше школе (учитељица 
Снежана Вребалови и други), учитељица  Катица Давидовић је приредила новогодишњу представу 
приликом поделе хуманитарних пакетића. 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
22.12.2017.  ПОСЛЕДЊИ НАСТАВНИ ДАН ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2017/2018. 
 
По покрајинском календару рада, последњи наставни дан је 22.децембар , а подела књижица 29.12.2017. 
године. Распуст траје до 10. јануара 2018. У току распуста, одлуком Министарстав просвете он  је 
продужен за три дана, тако да је први наставни дан другог полугодишта 15.01.2018. Ова три дана ће се 
надокнадити продужетком школске године. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
15.01.2018. ПРВИ РАДНИ ДАН ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА 
 
Почетак другог полугодишта је одложрн за три дана .Друго полугодиште је требало почети 
09.01.2018.За толико (3 дана) ће се продужити школска година. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
27.01.2018.  ПРОСЛАВА ШКОЛСКЕ СЛАВЕ –СВЕТОГ САВЕ 
 
Школска слава Свети Сава је обележен пригодним програмом у Дому културе.Програм су припремиле 
наставнице српског језика Дубравка Дреновац и Весна Марковић и наставница  музичке културе Софија 
Гурјанов Јегдић. После уводног говора, свештеници Миливоје Секулић и Влада Мирков, осветили су 
колач, део колача предали будућим кумовима (ученицима седмог разреда). Беседу о светом Сави је 
говорио свештеник и вероучитељ Влада Мирков.Потом је уследио рецитал о светом Сави. 
 



     
 
________________________________________________________________________________________ 
13.2.2018.“ БЕЗБЕДНО КОРИШЋЕЊЕ ИНТЕРНЕТА“ 
 
Ученици- ученицима одржали предавање на тему „Безбедно коришћење интернета“ тј. са каквим 
опасностима се могу сусрести ученици на интернету. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
14.02.2018.  ЖУРКА ПОВОДОМ ДАНА ЗАЉУБЉЕНИХ 
 
У периоду од 19-22 часа у трпезарији наше школе одржана је журка за све ученике (од 5.-8.разреда) 
наше општине. Журка је посвећена светом Валентину, који се у католичкој вери обележава као Дан 
заљубљених. 
 

     
__________________________________________________________________________________ 
 
8.3.2018. ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ ПОЖАР И ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА 
 
Ученицима нижих разреда је одржано предавање и на конкретним примерима показано како све може 
да настане пожар и како га сузбити. 
 
________________________________________________________________________________________ 
 
8.3.2018.  ИЗЛОЖБА ОСМОМАРТОВСКИХ ЧЕСТИТКИ 
 
8.марта у библиотеци наше школе, отворена је изложба осмомартовских честитки.Честитке  су правили  
ученици нижих разреда наше школе. Изложбу су отворили ученици „Читалачког клуба“ читањем песама 
о мајци.Изложба је отворена до краја марта месеца. 
 

     
__________________________________________________________________________________________ 
 
 



11.3.2018.  ЗОНСКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА 
 
 Ове школске године нашу школу на зонском такмичењу рецитатора су нас представљала три 
ученика:Бранислав Стојшић за млађи узраст, Теодора Пјевац и Косорош Ференц за средњи узраст.  
 

         
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
25.03.2018. УПИС БУДУЋИХ ПРВАКА 
 
Родитељи будућих првака су на родитељском састанку који се одржао у вртићу,унапред били упознати 
са поребном документацијом за упис ученика у школу.У периоду од 8-12 часова вршио се упис будућих 
првака.У следећу школску годину уписало се  64. будућих ученика. 
 

       
_______________________________________________________________________________________ 
 
27.03.2018.  ПОСЕТА ПЕСНИКИЊЕ МИРЈАНЕ ПЕТРОВ 
 
Песникиња Мирјана Петров посетила је ученике нижих разреда, наше школе у поподневној 
смени.Песникиња је промовисала своје најновије  књиге „Мој мили тата“ и „Моја мила мама“. Дружење 
ученика и песникиње је трајало три школска часа а протекло је у веома пријатној и емотивној 
атмосфери. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
28.03.2018.  РАДИОНИЦА ДОМА КУЛТУРЕ ПОВОДОМ УСКРСА 
 
У Дому културе одржана је радионица бојења јаја поводом предстојећег празника Ускрса.У радионици 
су учествовали ученици нижих разреда. 
 

       
__________________________________________________________________________________________ 
 
 



29.03.-10.04.2018.  ПРОЛЕЋНИ РАСПУСТ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
13.-14. 04.2018.  ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ 
 
У петак 13.04.2018. ученици осмих разреда радили су пробни завршни испит из математике а у суботу 
14.04.2018. пробни завршни из матерњег језика и комбиновани тест. 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
16.04.2018. ВЕЧЕ ПОЕЗИЈЕ 
 

У Дому културе у понедељак 16. априла одржано је вече поезије. Нашим ученицима седмог и осмог 
разреда, поезију су говорили: Török Noémi, Hajvert Ákos и Tóth Péter, глумаци из Мађарске. 

 

 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
11.04.-20.04.2018. ПРОМОЦИЈЕ УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ И ПЕТИ РАЗРЕД 
 
Променом наставног Плана и програма за први и пети разред одржане су промоције уџбеника, тако је 
11. априла одржана промоција удџбеника издавачке куће „Klett“, 17. априла „Завод за издавање 
уџбеника“,  18. Априла“ Логос“ а 20. априла „Едука“,24. априла „Фреска“. Циљ промоције уџбеника је 
да наставници уочи разлику међу уџбеницима тј.који највише одговара остваривању циљева васпитања 
и образовања за први и пети разред.Новина је да издавачке куће нуде дигиталне уџбенике  и обуку 
наставника за њихово коришћење. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
23.4.2018.  ПЕСНИЧКА ШТАФЕТА 
 
Ове године одржана је 44. по реду дечја манифестација „Песничка штафета“.Домаћин Песничке 
штафете је била Јасминка Петровић а у помен рано преминулом књижевнику Игору Коларову.Као и 
сваке године у првом делу ове манифестације је одржан кратак програм (музички део и игроказ) , у 
другом делу ученици су читали своје радове- своје песме, а у трећем делу књижевница Јасминка 
Петровић је анимирала ученике и представила књигу „Велики лепи балон“ Игора Коларова у издању 
Градске библиотеке из Зрењанина.Завршна свечаност ће бити у 15.маја у Дому културе. Овогодишњи 
победници деца – писци су:Маша Вијатов 3-1, са песмом „Нар“, Здравко Грујић 5-1, са песмом „Има 
једна мала“, „Volt egyszer egy fecske” Keller Karole 5-3, „Volt egy gyerek” Bálint Ervina 5-3, i „ Ma rossz 
leszek” Gyömbér Szintia ученице  6-3 разреда. 



    
_________________________________________________________________________________________ 
 
27.4.2018. ЖУРКА УЧЕНИКА ОД  5.-8. РАЗРЕДА 
 
У школској трпезарији у организацији Дечијег савеза, одржана је журка за ученике од 5.-8. разреда. 
Журци су могли да присуствују сви ученици виших одељења, основних школа из наше општине. 
________________________________________________________________________________________ 
 
14.5.2018.  ПОСТАВЉЕНА ИЗЛОЖБА РАДОВА ТИМЕЕ ЧАЈКЕ И УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА 
 
У Дому културе постављена је изложба ученика наше школе и ученика ОШ“Јосифа Маринковића“ под 
диригентском палицом Тимее Чајке.Сви заинтересовани ученици, наставници и грађани могу да посете 
изложбу. 

         
__________________________________________________________________________________________ 
 
15.5.2018.  ЗАВРШНА СВЕЧАНОСТ ПЕСНИЧКЕ  ШТАФЕТЕ 
 
Завршна свечаност дечје манифестације „Песничка штафета“ одржана је у Зрењанину 15.маја са 
почетком у 11 часова.Манифестација је одржана у позоришној сали „Тоша Јовановић“. Дечја песма 
наше ученице Ђембер Синтије, ученице шрстог разреда, је освојила 3.место у конкуренцији старијег 
узраста.Награђена песма се зове „Мa rossz leszek“- „Данас ћу бити неваљала“. 
 

  
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 
 
И ове школске године екскурзија ученика је успешно изведена.Правци и термини извођења екскурзије 
по разредима се могу видети из следеће табеле: 
 



разред правац Датум извођења Вођа пута 
1. Нови Бечеј-Зрењанин-Царска бара 29.5.2018. Агота Полак Фехер 
2. Нови Бечеј-Зобнатица-Суботица-Палић 29.5.2018. Катица Давидовић 
3. Нови Бечеј-Нови Сад-Сремски Карловци 11.5.2018. Варга Силвиа 
4. Нови Бечеј-Нови Сад-Сремски Карловци 11.5.2018. Бојана Лаковић 
5. Нови Бечеј-Идвор-Царска бара 27.4.2018. Давор Драгић 
6. Нови Бечеј-Хопово-Троноша-Тршић 20.4.2018. Весна Марковић 
7. Нови Бечеј-Голубац-Лепенски вир-Ђердап 23.4.2018. Татјана Стакић 
8. Нови Бечеј-Смедерево-Виминацијум 29.10.2017. Тања Голушин 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
18.5.2018.  ПРОСЛАВА ДАНА ШКОЛЕ 
 
Прослава дана школе одвијала се у две етапе.У првој  етапи пре подне одржан је спортски дан. Ученици 
нижих разреда су се такмичили у штафетним играма а ученици виших разреда у полигону препрека. У 
19 часова је одржана приредба.Утоку приредбе прочитана су имена најуспешнијих ученика наше школе 
који су наспредстављали на такмичењима ове школске године. 
Ове године приредбу су припремале учитељице и наставница Софија Гурјанов Јегдић а након приредбе 
уследила је вечера у сали Герантолошког центра. Најуспешнији ученици наше школе су: 
 

1.разред 
 

Ред.бр. Име и презиме предмет Освојено место nastavnik 
1. Ереш Лила Музичка 

култура 
1. Место из соло 

певања на 
регионалном 
уметничком 
такмичењу  
о.шк. 

Агота Полак 
Фехер 

 
2.разред 

 
Ред.бр. Име и презиме предмет Освојено место nastavnik 
1. Бранислав Стојшић Српски 

језик 
Пласман на општинском 
такмичењу рецитатора и 
учешће на зонском 
такмичењу 

Катица 
Давидовић 

2. Иван Вијатов шах 3.место на општинском 
такмиченју 

Димитрије 
Шијан 

3. Андреј Ранђеловић математика Похвала на такмичењу 
„Кенгур“ 2018. год  

Катица 
Давидовић 

 
3.разред 

 
Ред.бр. Име и презиме предмет Освојено место nastavnik 
1. Маша Вијатов Српски 

језик 
Учешће на окружном 
такмиченју „Песничка 
штафета“ 

Весна Пецарски 

 

 



4.разред 
 

Ред.бр. Име и презиме предмет Освојено место наставник 
1. Хајду Рајан математика Учешће на општинском  

и *3.место на окружном 
такмичењу 

Мања Бугарски 

2. Тубин Катарина математика Учешће на општинском 
и окружном такмичењу 

Мања Бугарски 

3. Нађа Радић шах *2.место на општинском 
и 2. На окружном 
такмичењу  

Димитрије 
Шијан 

4. Огњен Јованов шах *2.место на општинском 
такмичењу 

Димитрије 
Шијан 

5. Ања Ћопић шах *3. Место на 
општинском и 3.место 
на окружном такмичењу 

Димитрије 
Шијан 

6. Болдижар Мартон шах *1.место на општинском 
такмичењу и учешће на 
окружном 

Димитрије 
Шијан 

 

5.разред 
 

Ред.бр. Име и презиме предмет Освојено место наставник 
1. Киш Балаж математика *2. Место општинско 

такмичење 
Мики Лукач 

биологија *2.место на општинском 
такмичењу и учешће на 
окружном 

Фехер Ержебет 

Мађарски 
језик 

*2.место на општинском  Бало Бордаш 
Гизела 

2. Катарина Влашкалин математика *3. Место општинско 
такмичење 

Татјана Ковачев 

Српски 
језик 

*2.место на општинском 
такмичењу и пласман на 
окружно 

Дубравка 
Дреновац 

биологија *3. Место на 
општинском такмичењу 

Златка Тошић 

3. Фараго Ноеми математика *3. Место општинско 
такмичење 

Мики Лукач 

Мађарски 
језик 

*1. Место на 
општинском такмичењу 

Бало Бордаш 
Гизела 

4. Теодора Пјевац Српски 
језик 

Пласман на општинском 
такмичењу рецитатора и 
учешће на зонском 
такмичењу 

Дубравка 
Дреновац 

Српски 
језик 

*2. Место на 
општинском такмичењу 
из граматике 
и учешће на окружном 

Дубравка 
Дреновац 

5. Здравко Грујић Српски 
језик 

Учешће на окружном 
такмиченју „Песничка 
штафета“ 

Дубравка 
Дреновац 

6. Келер Карола Мађарски 
језик 

Учешће на окружном 
такмиченју „Песничка 

Бало Бордаш 
Гизела 



штафета“ 

7. Балинт Ервин Мађарски 
језик 

Учешће на окружном 
такмиченју „Песничка 
штафета“ 

Бало Бордаш 
Гизела 

8. Давид Чајка шах *1.место на општинском 
такмичењу 

Димитрије 
Шијан 

9. Марко Дудевљев шах *2.место на општинском 
такмичењу 

Димитрије 
Шијан 

 

6.разред 
 

Ред.бр. Име и презиме предмет Освојено место наставник 
1. Тиса Шућуровић атлетика *1. Место на 

општинском  и 2. Место 
на окружном такмичењу  
у  трчању  на 300 м 

Тања Голушин 

2. Милица Ћеран атлетика *1. Место на 
општинском и 1. Место 
на окружном такмичењу 
у скоку у вис и 3.место 
на међуокружноми 2. 
Место на СОШОВ-у-
Олимпијада Војводине 

Тања Голушин 

3. Данило Рајков физика *1. Место на 
општинском такмичењу  
И 2.место на окружном 
такмичењу 

Хорват Рудолф 

математика *1. Место општинско 
такмичење И похвала на 
окружном такмичењу 

Татјана Ковачев 

шах *1.место на општинском 
такмичењу 

Димитрије 
Шијан 

Српски 
језик 

*1. Место на 
општинском такмичењу 
И учешће на окружном 

Весна Марковић 

биологија *3.место на општинском 
такмичењу 

Тошић Златка 

4. Kовач Атила физика 2. место на оштинском 
такмичењу 

Хорват Рудолф 

математика *3. Место општинско 
такмичење 

Мики Лукач 

5. Шаги Арон математика *3. Место општинско 
такмичење 

Мики Лукач 

6. Ђембер Синтија Мађарски 
језик 

Учешће на окружном 
такмиченју „Песничка 
штафета“ 

Бало Бордаш 
Гизела 

7. Балинт Мартина Мађарски 
језик 

*1. Место на 
општинском 1. на 
окружном такмичењу 

Бало Бордаш 
Гизела 

8. Косоруш Ференц Мађарски 
језик 

Пласман на општинском 
такмичењу рецитатора и 
учешће на зонском 
такмичењу 

Бало Бордаш 
Гизела 

9. Теодор Дујин биологија *2.место на општинском Златка Тошић 



и 2.место на окружном 
такмичењу 

10. Валентина Барбул биологија *3.место на општинском 
и учешће на окружном 
такмичењу 

Снежана Вијатов 
Љубичић 

11. Жарко Вијатов шах *2.место на општинском 
такмичењу 

Димитрије 
Шијан 

 

7.разред 
 

Ред.бр. Име и презиме предмет Освојено место наставник 
1. Тара Шијан физика *1.Место на 

општинском такмичењу 
Хорват Рудолф 

математика *1. Место на 
општинском такмичењу 
и похвала на такмичењу 
„Кенгур“ 2018. 

Давор Драгић 

хемија *1. Место на 
општинском такмичењу 
и 1.место на окружном 
такмичењу 

Наталија 
Макивић 

географија *2.место општинско 
такмичење  

Олга Богданов 

Књижевна 
олимпијада 

*3.место на општинском 
такмичењу 

Татјана Стакић 

Српски 
језик 

*2. Место на 
општинском такмичењу 
и 3.место на окружном 

Татјана Стакић 

биологија *2.место на општинском 
И учешће на окружном 

Златка Тошић 

шах *1.место на општинском 
такмичењу ,1.место на 
окружном и пласман на 
републичко такмичење 

Димитрије 
Шијан 

2.  Теодора Миловановић физика *2. Место на 
општинском такмичењу 

Хорват Рудолф 

хемија *2. Место на 
општинском такмичењу 

Наталија 
Макивић 

3. Леона Милински физика *2. Место  на 
општинском такмичењу 

Хорват Рудолф 

хемија *3. Место на 
општинском такмичењу 

Капор Чила 

биологија *3.место на општинском 
такмичењу 

Фехер Ержебет 

4. Милица Влашкалин физика *3. Место на 
општинском такмичењу 

Хорват Рудолф 

5. Такарич Елвира математика *2. Место на 
општинском такмичењу 

Мики Лукач 

6. Месарош Николет Мађарски 
језик 

*1. Место на 
општинском такмичењу, 
3.место на окружном и 
пласман на репобличком 
такмичењу 

Бало Бордаш 
Гизела 

математика *3.место на општинском Лукач Мики 



такмичењу 
7. Брковић Ива биологија *2.место на општинском 

и 2.место на окружном 
такмичењу 

Златка Тошић 

8. Томислав Иличић шах *1.место на општинском 
такмичењу 

Димитрије 
Шијан 

9. Будаи Марио шах *2.место на општинском 
такмичењу 

Димитрије 
Шијан 

10. Борис Шејмеши хемија *3.место на општинском 
такмичењу 

Наталија 
Макивић 

 

8.разред 
 

Ред.бр. Име и презиме предмет Освојено место наставник 
1. Урош Лалић Атлетика  *2. Место на 

општинском такмичењу 
у трчању на 100 м 

Тања Голушин 

2. Василије Радовановић атлетика *3. Место на 
општинском такмичењу 
у трчању на 300 м 

Тања Голушин 

3. Саша Станков атлетика *2. Место на 
општинском такмичењу 
у скоку у вис 

Тања Голушин 

4. Давид Киш атлетика *2. Место на 
општинском такмичењу 
у бацању кугле 

Тања Голушин 

5.  Бојана Радивојевић атлетика *1. Место на 
општинском  и 3. Место 
на окружном такмичењу 
у трчању на 100 м  

Тања Голушин 

физика 2. место на општинском 
такмичењу 

Хорват Рудолф 

хемија *1. Место на 
општинском такмичењу 
и 2.место на окружном 

Наталија 
Макивић 

географија *3. Место на 
општинском такничењу 

Олга Богданов 

Српски 
језик 

*2. Место на 
општинском такмичењу 
и 3.место на окружном 

Весна Марковић 

шах *1.место на општинском 
такмичењу, 1. На 
окружном и пласман на 
републичком такмичењу 

Димитрије 
Шијан 

математика Похвала на такмичењу 
„Мислиша“2018. 

Тања Ковачев 

Немачки 
језик 

*3. Место на 
општинском такмичењу 

Александра 
Латиновић 

6. Жељана Поповић атлетика *2. Место на 
општинском такмичењу 
у скоку у даљ 

Тања Голушин 

физика *1. Место на 
општинском такмичењу 

Хорват Рудолф 



хемија *2. Место на 
општинском такмичењу 

Наталија 
Макивић 

географија *1. Место општинско 
такмичење и 2.место на 
окружном 

Олга Богданов 

Српски 
језик 

*1.место на општинском 
такмичењу и 3.место на 
окружном 

Весна Марковић 

Немачки 
језик 

*2.место на општинском 
такмичењу 

Александра 
Латиновић 

7. Валентина Палковћ физика *2. Место на 
општинском такмичењу 
и 3.место на окружном  

Хорват Рудолф 

математика *3. Место на 
општинском такмичењу 

Драгић Давор 

биологија *3.место на општинском 
такмичењу,2.место на 
окружном и учешће на 
републичком такмичењу 

Златка Тошић 

8. Шредер Ласло Енглески 
језик 

*1. Место на 
општинском такмичењу 
и и учешће на окружном 
такмичењу 

Едит Вујовић 

9. Хебек Ксавер хемија *3.место на општинском 
такмичењу 

Капор Чила 

10. Емилија Ћук Књижевна 
олимпијада 

*1.место на општинском 
такмичењу 

Весна Марковић 

11. Боберић Арсен Српски 
језик 

*2.место на општинском 
такмичењу и учешће на 
окружном 

Весна Марковић 

12. Чајка Филип биологија *3.место на општинском  Златка Тошић 
шах *1.место на општинском 

такмичењу 
Димитрије 
Шијан 

 
ЕКИПНА ТАКМИЧЕЊА 
1. Рукомет 
Дечаци: 2 место општинско такмичење 
Девојчице:2. место општинско такмичење 
2. Фудбал 
Девојчице:1. Место на општинском и 2.место на окружном 
Дечаци:3.место на општинском такмичењу 
3. Кошарка 
Девојчице:1.место на општинском и 2.место на окружном 
Дечаци:2.место на општинском такмичењу 
4.       „Шта знаш о саобраћају“ 
*3.Место на општинском такмичењу 
 

       
__________________________________________________________________________________________ 
 



30.5.2018.  ДЕЧЈА МАНИФЕСТАЦИЈА „ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА“ 
 
У просторијама Народне библиотеке Новог Бечеја, извршена је свечана додела плакета поводом учешћа 
ученика у дечјој манифестацији „Читалачка значка“.Као и ранијих година и ове године учешће у овој 
манифестацији су узели ученици нижих разреда али за разлику од предходних година учешће су узели 
ученици трећих и четвртих разреда. Обавезна тема ове године је била „Од читања се расте“, што значи 
да су ученици имали слободу да нам свима по свом избору предложе књигу за читање. 
 

     
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
31.5.2018. ПОСЛЕДЊИ НАСТАВНИ ДАН ЗА УЧЕНИКЕ ОСМИХ РАЗРЕДА 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
5.6.2018. ПРОСЛАВА МАЛЕ МАТУРЕ 
 
Прослава  „Мале матуре“ почела је ЧОС-ом  ученика у учионицама наше школе од 17 часова, да би се 
наставила свечаном доделом диплома у хали а потом је уследила забава и вечера у хотелу „Тиски 
цвет“.Ове школске године проглашена су три ђака генерације.То су : Бојана Радивојевић, Жељана 
Поповић и Фехер Атила. 
Најуспешнији ученици генерације 2003-2018. су: 
 
8-1 
 

1. Бојана Радивојевић – Вукова диплома 
- Специјалнедипломеиз:српског језика,немачког,матерматике,хемоје,географије, 
- биологије,физике и физичког васпитања 
- Похвала: енглески језик 

2. Арсен Боберић – Вукова диплома 
- Специјалне дипломе из српског језика и физичког васпитања 
- Похвале из математике,енглеског језика, биологије физике и ликовне културе 

3. Јована Зокић 
- Специјална диплома из физичког васпитања 
- Похвале из српског језика,математике,енглеског језика, биологије и ликовне 

културе 
4. Марина Главашки 

- Специјална диплома из физичког васпитања 
- Похвале из енглеског језика, ликовне културе и хемије 

5. Војин Марчић 
- Специјална диплома из физичког васпитања 
- Похвале из српског језика и хемије 

6. Саша Станков 



- Специјална диплома из физичког васпитања 
- Похвала из ликовне културе 

7. Стефан Нарић 
- Специјална диплома из физичког васпитања 

8. Милош Пожунић 
- Специјална диплома из физичког васпитања 

9. Емилија Јаковљев 
- Похвале из српског језика,енглеског језика и физичког васпитања 

10. Ђорђе Живојинов 
- Похвале из енглеског језика, биологије и физичког васпитања 

11. Иван Левнаић 
- Похвале из енглеског језика и хемије 

12. Александра Киселички 
- Похвале из хемије и ликовне културе 

13. Бранислав Нићин 
- Похвала из математике 

14. Небојша Миловановић 
- Похвала из физичког васпитања 

15. Анђела Ђорђијев      -      Похвала из физичког васпитања 
 
 
 
8-2 
 
1. Жељана Поповић  -  Вукова диплома 

- Специјалне дипломе из српског језика, немачког језика, хемије, биологије, 
физике, географије, историје, физичког васпитања 

- Похвале из математике, музичке културе, енглеског језика и ликовне културе 
2. Чајка Филип   - Вукова диплома 

- Специјалне дипломе из српског језика, математике,биологије,физике,историје 
- Похвале из енглеског језика и ликовне културе 

3. Валентина Палковић  -  Вукова дипломе 
- Специјалне дипломе из математике, физике, географије и биологије 
- Похвале из српског језика, хемије, историје, музичке културе, енглеског језика и 

ликовне културе 
4. Катарина Милићевић – Вукова диплома 

- Специјална диплома из физичког васпитања 
- Похвале из српског језика, математике, хемије, биологије, музичке културе, 

физике, географије, енглеског језика и ликовне културе 
5. Николета  Влаучин – Вукова диплома 

- Специјална  диплома из биологије 
- Похвале из српског језика, хемије, физике, енглеског језика и ликовне културе 

6. Кристина Ковач 
- Специјална диплома из математике 
- Похвале из: српског језика, музичке културе и ликовне културе 

7. Емилија Ћук 
- Специјална диплома из српског језика 
- Похвале из  хемије, музичке и ликовне културе 

8. Урош Лалић 



- Специјална диплома из физичког васпитања 
- Похвале из српског језика и математике 

9. Киш Давид 
- Специјална диплома из физичког васпитања 
- Похвала из ликовне културе 

10. Василије Радовановић 
- Специјална диплома из физичког васпитања 
- Похвала из српског језика 

11. Марко Љуботина 
- Специјална диплома из физичког васпитања 

12. Лариса Вијатов 
- Специјална диплома из физичког васпитања 

13. Душан Штевкић 
- Специјална диплома из физичког васпитања 

14. Ана Тодоровић 
- Похвалеиз српског језика, хемије, биологије, музичке културе, енглеског језика и 

ликовне културе 
15. Нина Луцић 

- Похвале из српског језика, биологије, енглеског језика, ликовне културе и 
музичке културе  

16. Ања Попов 
- Похвале из биологије и физике 

17. Денијел Дени Зупчић 
- Похвала из енглеског језика 

18. Кламар Ервин 
- Похвала из хемије 

19. Светозар Џигурски 
- Похвала из физичког васпитања 

    
            8-3 
 

1. Бечкеи Лаура      - Вукова диплома 
- Специјална диплома из физичког васпитања 
- Похвале из ликовне културе, хемије и физике 

2. Фехер Атила       - Вукова диплома 
- Специјална диплома из мађарског језика 
- Похвале из математике, информатике и рачунарства, музичке културе, биологије 

и физике 
3. Хебек Ксавер     -  Вукова диплома 

- Специјална диплома из физичког васпитања, географије и хемије 
- Похвала из физике и биологије 

4. Дворски Ламберт 
- Специјална диплома из физичког васпитања 
- Похвале из информатике и рачунарства, математике и биологије 

5. Фогараши Рита 
- Специјална диплома из физичког васпитања 
- Похвала из ликовне културе 

6. Михаљфи Атила 



- Специјална диплома из физичког васпитања 
- Похвале из географије, мађарског језика и  ликовне културе 

7. Шредер Ласло 
- Специјална диплома из енглеског језика 

8. Секе Зита 
- Специјална диплома из физичког васпитања 
- Похвала из музичке културе 

9. Штевкић Кристиан 
- Специјална диплома из физике 
- Похвала из географије 

10. Гепхарт Даниел 
- Похвале из информатике и рачунарства, математике, физике и  мађарског језика 

11. Хармуш Анабела 
- Похвале  из музичке културе, хемије, ликовне културе и географије 

12. Јонаш Емина 
- Похвале  из географије, музичке културе и ликовне културе 

13. Бито Едвин  
- Похвала из физичког васпитања 

14. Гера Ана 
- Похвала из биологије 

15. Јанко Иван 
- Похвала из ликовне културе и мађарског језика 

16. Колар Кристиан 
- Похвала из физичког васпитања 

17. Шипош Катарина 
- Похвала из физичког васпитања 

18. Санка Клаудиа 
- Похвала из биологије 

 
               8.  РАЗРЕД УЧЕНИКА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА 
 

1. Дејан Цуцић 
- Похвала из физичког васпитања 

2. Плучик Јанош 
- Похвале из ликовне културе и физичког васпитања 

3. Сава Шаран 
- Похвала из физичког васпитања 

4. Иван Месарош 
- Похвала из физичког васпитања 

________________________________________________________________________________________ 
 
13.6.2018.  ПРОДАЈА ПОЛОВНИХ УЏБЕНИКА 
 
У школском дворишту у трајању једног школског часа, ученици су могли да продају своје уџбенике и 
купе уџбенике за следећу школску годину. У акцији продаје уџбеника учешће су узели махом ученици 
нижих разреда наше школе. 
 
________________________________________________________________________________________ 



 
14.6.2018.  ПОСЛЕДЊИ НАСТАВНИ ДАН ШКОЛСКЕ  ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1.-7. РАЗРЕДА ШКОЛСКЕ 
2017/2018. ГОДИНЕ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
16.6.2018.  ВИКЕНД СПОРТА 
 
Спортски Савез општине Нови Бечеј и локална самоуправа организовали су „Викенд спорта“ у  циљу 
промовисања спорта. Тога дана окупили су се сви спортисти из свих клубова општине Нови Бечеј и 
заједно са својим гостима одржати турнире-мале Олимпијаде. Локације одржавања спорта су :стадион 
за фудбал, испред наше школе одбојка, испред хотела према парку теквандо, савате, карате и у парку 
ринг за бокс.На такмичењу ће први пут учествовати „Школица спорта“ за предшколце.Ученици наше 
школе су активно учествовали  у предвиђеним активностима Спортског Савеза. 
 

     
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

ПОЛАГАЊЕ МАЛЕ МАТУРЕ 
СРПСКИ ЈЕЗИК 
18.06.2018. понедељак, српски/матерњи језик, од 9:00-11:00 часова 
МАТЕМАТИКА 
19.06.2018. уторак, математика, од 9:00-11:00 часова 
КОМБИНОВАНИ ТЕСТ 
20.06.2018. среда, комбиновани тест, од 9:00-11:00 часова 
Прелиминарни резултати завршног испита 
22.06.2018. петак, прелиминарни резултати завршног испита објављују се у основним школама од 8:00 
часова 
Пријем жалби и решавање по жалбама ученика 
23.06.2018. субота, пријем жалби и решавање по жалбама ученика на прелиминарне резултате завршног 
испита, од 08:00 до 16:00 часова у основним школама 
25.06.2018. понедељак, пријем жалби и решавање по жалбама ученика у окружним комисијама, од 08:00 
до 16:00 часова 
Објављивање коначних резултата завршног испита 
28.06.2018. четвртак, објављивање коначних резултата завршног испита до 8:00 часова 
Попуњавање и предаја листе жеља у основним школама: 
29. и 30.06.2018. од 08:00 до 15:00 часова 
Коначан распоред по школама и образовним профилима: 
08.07.2018. недеља, од 8:00 часова 
Упис ученика у средње школе 
09. и 10.07.2018. упис ученика у средње школе 
Редослед кандидата утврђује се на основу: 
 
Општег успеха од 6. до 8. разреда (60 бодова) 

http://www.webinfo.rs/images/Tijana/000/Ustanove/Novi_becej_3.jpg


Успеха на завршном испиту (бодова: 13 српски (матерњи) језик + 13 математика + 14 комбиновани тест) 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
25.6.2018.  ПОДЕЛА ЂАЧКИХ КЊИЖИЦА УЧЕНИКА 1-7. РАЗРЕД 
_______________________________________________________________________________________ 
 
25.6.2018. ПРИЈЕМ ПРВАКА 
 
У Дому културе одржана је приредба ученика 4. разреда, будућим првацима. После свечане приредбе 
учитељице Бојана Лаковић, Мања Бугарски и Мелинда Фабиан, прозвале су предшколце, наше будуће 
ученике.После приредбе, будући прваци су са својим родитељима  дошли у школу у  своје будуће 
учионице. Уследило је ближе упознавање учитељице и њених нових ђака у трајању једног школског 
часа. 
 

     
 
____________________________________________________________________________________ 
 
31.8.2018.  УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2017/2018.ГОДИНЕ 

 
УСПЕХ УЧЕНИКА- на крају школске године- 

 
Разред Бр. 

ученика 
Одлични Вр. 

добри 
Добри Довољни Недовољни Непохађачи Оцењени 

I 66      2 64 
II 64 46 10 5   3 62 
III 71 43 17 5 1 2 3 68 
IV 68 43 14 6 1 3 1 67 
V 59 35 12 8   4 55 
VI 72 37 23 10   2 70 
VII 70 30 28 10   1        69 
VIII 69 37 18 12   1        68 
Спец. 
VIII 

4 3 1            4 

Укупно 543 274 123 57 2 5 17    527 
 

 
ЛЕТОПИС ЈЕ ВОДИЛА  ШКОЛСКИ БИБЛИОТЕКАР: 

МАРИЦА СТОЈШИН 


	_Hlk240869533
	_Toc398547075
	_Toc398547080
	_Toc398547076
	_Toc398547077
	_Toc398547078

