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ЛЕТОПИС
ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.
ГОДИНУ

Школски одбор је на седници 13 . септембра 2017. године усвојио је Извештај
о реализацији годишњег плана рада Oсновне школе „Вељко Влаховић“ у Новом
Саду за школску 2016/17. годину.

Настава у школи се одвијала у складу са Правилником о календару
образовно васпитног рада основних школа за школску 2016/2017. годину.
У првом полугодишту настава је почела у четвртак, 01.септембра
2016. године и трајала је до 23. децембра 2016.
Зимски школски распуст за ученике трајао је од 24. децембра 2016.
године до 15. јануара 2017. године. Први наставни дан у другом полугодишту
био је 16. јануар 2017. Пролећни распуст је трајао од 13.04. до 17.04. 2017. Друго
полугодиште завршено је 13.06. 2017.

УПРАВА ШКОЛЕ
Р.бр.
1.
2.

Име и презиме запосленог
Радно место
Врста радног односа
Љубица Грубач
директорка
неодређено време
Предраг Бојанић до 1.03.2017.
секретар
неодређено време
Ивана Ножинић од 1.03.2017.
секретар
одређено време
3. Бојана Марковић
педагог
одређено време
4. Светлана Радић
шеф рачуноводства
неодређено време
Годишњи план и програм у овој школској години реализовали су :
А) Разредна настава
Р.бр.

Име и презиме
Разред
запосленог
Снежана Станојловић
I
Дина Заварко
II
Иван Станојловић
III
Тамара Остојић Грегус
IV
Ђурђица Лалић
боравак

1.
2.
3.
4.
5.

Звање у струци
проф.разредне наставе
проф. разредне наставе
проф. разредне наставе
проф разредне наставе
проф. разредне наставе

Врста радног
односа
неодређено време
неодређено време
неодређено време
одређено време
одређено време

Б) Предметна настава
Р.бр.

Име и презиме

1.
Бојан Пејаковић
2.
Бранислава Шакић
3.
4.

Надежда Чолић
Александра Рајачић

5.

Зорица Станковић

6.

Жељка Томашев Галовић

Предмет

Звање у
струци
професор
српске
Библиотека
књижевности
и језика
професор
српске
Српски језик
књижевности
и језика
професор
Математика
математике
професор
Енглески
енглеског
језик
језика и
књижевности
професор
Биологија
биологије
професор
физике
Физика

Врста радног
односа
одређено време

неодређено време

неодређено време
неодређено време
неодређено време
неодређено време

неодређено време

Географија

професор
историје
професор
географије

Немачки
језик

наставник
немачког
језика

неодређено време

7.

Рамадан Дервишевић

Историја

8.

Ковиљка Прошић
Пилиповић

9.

Марко Зелић

10.
Даниела Игњатић
11.
Ержебет Анђелић
12.
13.
14.
15.

Јелена Савић
Јелена Дрљача
Владислава Цветковић
Марија Карановић

16.
Тања Шушковић
17.
Драгољуб Мајсторовић
18.
Александра Николић

19.

Чила Алмаши

професор
Физичко
физичког
васпитање
васпитања
професор
Музичка култ.
музичке
културе
професор
Хемија
хемије
Тех.и инф.
професор
обр.
тио
Тех.и инф.
професор
обр.
тио
професор
Информатика
информатике
професор
ликовне
Ликовна култ.
културе
Верска
настава
Матерњи
јазик са
елементима
националне
културеромски језик
Матерњи
јазик са
елементима
националне
културемађарски
језик

неодређено време

одређено време

неодређено

неодређено време
неодређено време
одређено време
неодређено време
неодређено време

професор
верске
наставе
Наставник
ромског
језика

одређено време

Професор
мађарског
језика

неодређено време

одређено време

Г) Помоћно особље
Р.бр. Име и презиме запосленог
1. Драгица Бретт
2.
3.
7.

Ружа Четник
Зорица Лешкић
Тодор Ленатов

радно место
куварицасервирка
спремачица
спремачица
домар -ложач

врста радног односа
одређено време
неодређено време
неодређено време
неодређено време

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА
На почетку школске 2016/2017. године школу је похађало 141 ученик; 66
ученика у млађим и 75 ученика у старијим разредима. Од I-VIII разреда
образовно-васпитни рад је реализован у осам одељења.

Разред

I

II

III

IV

V

VI

VII

22

15

10

19

17

23

17

20

15

10

20

16

22

17

VIII

УКУПНО

Почетак
школске
2016/2017.

18

141

године
Крај
школске
2016/2017.
године

17

139

ОБЛИЦИ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Продужени боравак почео је са радом
22. Септембра 2016.. Групу је чинило 31
ученик првог и другог разреда. Радно
време боравка је од 11:30 ДО 15:30
часова. У продуженом боравку са
ученицима ради учитељоца Ђурђица
Лалић.

ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА
Школске 2016/2017. године библиотека је добила на поклон око 80 књига од
госпође у пензији Душанке Максимовић из Новог Сада која је из своје кућне
библиотеке одвојила драгоцене наслове. Књиге су углавном лектирна дела, као
и дела дечије књижевности.
Током ове школске године библиотечки фонд је проширен и уџбеницима који
су у оквиру пројекта Бесплатни уџбеници додељени библиотеци од стране
МПНИТР. Уз уџбенике су добијени и дискови као помоћна учила.
Школска библиотека је у децембру опремљена са 53 примерка
кљига,
енциклопедија и приручника намењених за унапређење наставе свих предмета,
у вредности од 36.500,00 динара које је обезбедило Министарство просвете,
науке и технолошког развоја..
Фонд књига је 6 581.

Библиотекари школе су: Александра Рајачић, наставница енглеског
Пејаковић, наставник српског језика

и Бојан

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
У школи су организоване слободне активности из следећих области:

АКТИВНОСТИ

БРОЈ

БРОЈ ЧАСОВА

УЧЕНИКА ПЛАНИРАНО

ОДРЖАНО

РУКОВОДИЛАЦ

НАСТАВНЕ ГРУПЕ
Историчари

14

12

12

Рамадан
Дервишевић
Ковиљка

Географија

15

12

12

ПрошићПилиповић

КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКЕ
Драмско –
рецитаторска
Ликовна секција

15

36

33

Бранислава Шакић

23

17

17

Тања Шушковић

6

15

7

36

22

18

Техничкоинформатичка

8

Јелена Дрљача

секција
Ритмичка
гимнастика
Хор

АКТИВНОСТИ

БРОЈ

35
18

БРОЈ ЧАСОВА

УЧЕНИКА ПЛАНИРАНО

ОДРЖАНО

Тамара ОстојићГрегус
Ержебет Анђелић

РУКОВОДИЛАЦ

НАСТАВНЕ ГРУПЕ
Историчари

14

12

12

Рамадан
Дервишевић
Ковиљка

Географија

15

12

12

ПрошићПилиповић

КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКЕ
Драмско –
рецитаторска
Ликовна секција

15

36

33

Бранислава Шакић

23

17

17

Тања Шушковић

6

15

7

36

22

18

Техничкоинформатичка

8

Јелена Дрљача

секција
Ритмичка
гимнастика
Хор

35
18

Тамара ОстојићГрегус
Ержебет Анђелић

.
Друштвено-ангажоване
Млади еколози;
Биологија

Снежана
13

16

16

Станојловић
Зорица Станковић

Мали волонтери

12

36

33

Фер плеј тим

11

18

18

Дина Заварко
Надежда Чолић
Даниела Игњатић

ДОПУНСКА НАСТАВА
Према школском календару за 2016/2017. годину, школа је организовала
допунску и додатну наставу и за време зимског распуста, у циљу напредовања
ученика. Допунска настава је реализована из следечих предмета:
 РАЗРЕДНА НАСТАВА: српски језик и математика
 ПРЕДМЕТНА НАСТАВА: физика, немачки језик, математика, биологија,
српски језик, енглески језик, географија, историја и хемија.

ДОДАТНА НАСТАВА
Додатна настава је одражана у четвртом разреду из м атематике. У вишим
разредима из следећих предмета: математика, српски језик, немачки језик,
хемија, географија и физика.

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ
Припремна настава је организована, почевши од децембра месеца и одвијала
се до полагања завршног испита. Настава се организовала из српског језика,
математике, историје , географије , физике , биологије и хемије, како би
помогли ученицима око полагања завршног испита и уписа у средњу школу.

УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА И ОСТАЛИМ
КУЛТУРНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА
Највећи успех наших ученика ове године је освојено треће место на окружном
такмичењу из биологије које је освојио Алекса Костић, 7.разред.
На општинском такмичењу из биологије, двоје наших ученика, Митић Тара,
6.разред, Костић Алекса, 7.разред, освојили су друго место. Ученица, Катарина
Ступин, 7.разред освојила је треће место на општинском такмичењу из
географије.
Ученицима осмог разреда, Јовану Јеловцу и Дердић Мариу објављен је чланак
у листу „ Еко прес“.
Ликовни рад ученице, 6.разреда, Иване Трошељац изабарн је у 17 најбољих од
1186 на Међународној изложби у Словенији.
Наша школа добила је признање- Златну плакету Црвеног крста за значајну
сарадњу са овом организацијом.
Добили смо захвалнице за учешће на међушколском такмичењу –Звезеде
школске позорнице-Певачи, као и на међушколском квизу – Колико познајеш
свој град.
У тежњи да афирмишемо позитивне особине ученика за Савиндан похваљујемо
и награђујемо светосавско дете. Ове године Светосавска повеља је додељена
ученику 8.разреда, Лазару Бабићу. Ученица 8. разреда, Драгана Китановић

,

понела је титулу „Ђак генерације“.
Сваки успех пропратимо и похвалимо кроз књигу обавештења и сваки успех је
још један нови лист за наше Дрво успеха.

ДРУШТВЕНА И КУЛТУРНА АКТИВНОСТ
ШКОЛЕ

СЕПТЕМБАР
ПОТЕРА ЗА БЛАГОМ
У суботу, 10.09.2016. у нашој школи је обележена радна субота, како је и
планирано у Годишњем плану рада
школе, а у складу са календаром рада.
Након акције чишћења дворишта, током
које су ученици од

2-8. разреда у

друштву својих одељенских старешина,
покупили папириће и др. отпадке из
школског дворишта, уследила је игра
„Потера за благом“.

Ученици су подељени у 6 хетерогених група, на основу додељене боје. У
дворишту су постављени штандови
на 6 места. На сваком штанду,
ученике су чекали задаци и дежурни
наставник. Након решавања задатака
групе би добијале део слагалице,
која је, сложена са последњим
шестим делом, представљала слику
предмета у дворишту, где је било
скривено благо. Благо су биле
чоколадице у облику златног дуката.
Ученици су уживали у овој игри и били активни у потпуности од почетка до
краја. Задовољни махнули су својим наставницима и отишли из очишћеног
дворишта својим кућама.

ФУДБАЛСКИ ТУРНИР

Током спортске недеље, у среду 21. септембра 2016. године на спортским
теренима, у дворишту школе, одржан је
фудбалски турнир. Учествовало је 6
екипа, 3 екипе ученица и 3 екипе
ученика. Сва суђења је професионално
обавио судијски двојац делегиран од
стране Градског фудбалског савеза Новог
Сада.У конкуренцији ученика победио је
тим VIII разреда док је код девојчица
борба била до последњег минута.Пенали су и овог пута решили победника –
тим девојчицаVIII разреда.
По мишљењу свих посматрача и учесника најатрактивнији гол постигла је
Адела Лимановић из победничког тима – по речима одељенског старешине
Марка, био је то: „ЕУРО ГОЛ“.
И овај пут публика је аплаузима испратила све акције и бодрила такмичаре.
Након свих утакмица приређено је дружење уз освежење којем су се
придружили и чланови Fer plej тима, а које је обезбедио председник Месне
заједнице, г-дин Драгослав Шушаков. Школа је фудбалским турниром,
подржала обележавање и прославу сеоске славе насеља Шангај.

ОКТОБАР
НАМЋОРАСТИ КВИЗ

Квизови - неко их воли, а неко од њих стрепи. У нашој школи, сваке године,
осмислимо квизове којих се нико не плаши и у којима СВИ уживају- и
ученици и наставници. Ове године ученици старијих разреда учествовали су
у Намћорастом квизу у ком су се стално борили са негацијама. Показали су
знање, понешто су научили и бескрајно се забавили.

ТРКА У ВЕСЛАЊУ

У петак 28. октобра 2016.год у сали школе Вељко Влаховић у Шангају ,
одржана је презентација ОЛИМПИЈСКОГ спорта – ВЕСЛАЊА . Право
одушевљење међу ђацима изазвали су тренажери које су посетиоци ,
чланови Веслачког клуба ДАНУБИУС 1885 донели са собом. Репрезентативка
Србије Милица Слијепчевић демонстрирала је веслање „ на сувом“ а потом су

и ученици имали прилику да се опробају на тренажерима. Следило је право
мало такмичење у трци- веслању на 100м уз велико бодрење публике.
Најбољи резултат постигао је Лазар Бабић ученик 8. разреда а незванично то је
и најбоље време постигнуто ове године међу ђацима Новосадских школа.

НОВЕМБАР
ЈЕСЕЊИ КАМП

Ученици четвртог разреда са својим
учитељицом Тамаром, искористили
су топао и сунчан дан да кампују у
школском дворишту. Добро су се
припремили и понели све што им је
потребно. Били су распоређени у три
групе-три шатора. Велику помоћ у
склапању самих шатора, као и о
потребним информацијама добили
су од гошће, родитеља Стеванке Мандарић.
Када су подигли камп, креирали су и
заставу истог и поставили је на
предвиђено место. То је био знак да
игра може да почне. Деца су уживала
у својим шаторима, као и у тимским
штафетним играма борећи се за
победу свог тима-шатора.
Победника нису бирали јер су сви
били победници. Био је ово
незабораван догађај у коме су сви
уживали.

У ТУЂИМ ЦИПЕЛАМА

У нашој школи је 8.

новембра обележен Дан
просветних радника - већ
традиционално, кроз
активност „ У туђим ципелама“.
Тог данa ученици мењају све
запослене у школи. То је
прилика да сагледају
различите послове из другог
угла и можда открију љубав
према некој професији. Запослени у школи, ученике који су ушли у „ туђе
ципеле“ , третирају као колеге, дају им одређене задатке и откривају им тајне
посла.
Ученици уживају у овом дану! Многи од њих схвате колико је тежак и
одговоран посао наставника, педагога, директора, ... Били су нам симпатични
њихови коментари након одржаних часова : - Ух, није баш лако! ... Како да их
смирим? ...Тешко је донети одлуку!...Никада више нећу ометати наставу!...
Рекли су нам да су научили:
....да је потребно много труда да би био учитељ... да је тешко бити наставник...
да је тешко бити директор и управљати школом... како одржати ред у кухињи...
као поправити браву ... да не треба бацати смеће по учионици јер то неко мора
да чисти... да је тешко посредовати између завађених ученика ... да је лепо
бити наставник...
Туђе ципеле су некоме биле тесне,
некоме превелике, а некоме су биле „
као саливене“! Наши ђаци су се веома
успешно трнсформисали у способну
директорку, срдачне уче и наставнике,
насмејану педгошкињу, вешту
куварицу, вредну спремачицу,... а
неки су и тог дана били радознали, причљиви и помало несташни ђаци.

ДЕЦЕМБАР

ЕКОЛОШКА РЕВИЈА И
НОВОГОДИШЊИ ВАШАР

У петак 23. децембра 2016. год у холу ОШ "Вељко
Влаховић" у Шангају, одржана је модна ревија под
називом "GREEN FASHION". Ревија је као део
пројекта, одржана у организацији Удружења
Асистент. Награде за учеснике је обезбедио ФИМЕК,
а учешће су узели и чланови
клуба Invictabike, ученици Саобраћајне школе
"ПИНКИ" као и малишани
вртића "Чуперак" из Новог Сада
Едукација деце предшколског и школског узраста, као и
осталих младих о заштити животне, на овај начин
показује деци прави пут ка очувању исте. а они су
узвратили креативним и иновативним идејама.
Ревији је претходило сакупљање рециклажног
материјалa, а потом и креативне еколошке радионице
на којима су израђивани одевни предмети и модни
детаљи . Остварен је коначни циљ је да се кроз забавни
садржај дође до
развоја у свести

деце и младих ка

животној

средини.Након

ревије одржан је

традицонални

Новогодишњи

вашар .

ЈАНУАР

СВЕТИ САВА – ШКОЛСКА СЛАВА

27. јануара 2017. године у нашој школи оджана је свечана приредба поводом
школске славе. Приредби је претходило традиционално резање славског
колача као и проглашење светосавског детета. Ове годину ту привилегију
имао је ученик осмог разреда Лазар Бабић.
Свечану приредбу обележило је извођење
драмског текста "Свети Сава", коју су уз
пратњу хора извели ученици четвртог и
трећег разреда. Програм је завршен уз
песму и игру чланица ритмичке секције.

Ученици наше школе, заједно са
наставницима су се показали као
прави домаћини и свечари.

ФЕБРУАР

НАГРАЂЕНИ ЧЛАНАК ИЗ ДЕЧЈЕГ ЕКОЛОШКОГ ЧАСОПИСА
„ЧУВАРИ РАВНИЦЕ“
Ученици осмог разреда Марио Дердић и Јован Јеловац били су наши зелени
дописници часописа "Чувари равнице". Послали су свој рад под називом
"Необино пријатељство".
Међу 93 школе учеснице и 300 послатих ученичких радова, у категорији
седмог и осмог разреда, њихов рад се нашао у писаном издању као један од
најбољих.

МАРТ
ДАН ШКОЛЕ

Традиционално, 21. марта
обележили смо Дан наше школе.
Вођени стиховима Мике Антића и
мотоом -,,Прелети бесконачност,
победи време и машту, али никад не
заборави како се корача по земљи.“,
овај дан посветили смо другарству,
сновима, љубави и машти.
Присутни гости имали су прилику
да уживају у мелодији хора који
је, поред химне, извео и песму
,,Тамо далеко“, а соло песмом ,,Где си било, јаре моје“ представила се
ученица 6. разреда Дијана Чобић.
За трен смо сакупили тренутке и вратили се у детињство сећајући се да свако
од нас има своју плаву звезду- свој циљ који нас води, за којим чезнемо...
,,Само треба да зажмуримо и да зажелимо“, а у томе су нам помогли сви
ученици који су учествовали у програму- трећаци представом ,,Никад два
добра“, те рецитацијом ,,Дрангулије“, потом драмском представом ,,Плава
звезда“ и истоименом ритмичком тачком.
Заказали смо сусрет и
наредне године, а дан
завршили на крилима
маште.

ШКОЛСКИ ЧАСОПИС „ РИЗНИЦА ЗНАЊА“

Часопис Основне школе ,,Вељко Влаховић“ , Нови Сад - Шангај * број 1

Школски часопис ,,Ризница знања“ излази од 2006.године.Часопис су
покренуле наставница Надежда Чолић и учитељица Дина Заварко. До сада је
изашло једанаест бојева. Часопис садржи информације о свим активностима
везаним за живот школе у једној школској години. У њему се налазе литерарни
и ликовни радови ученика, занимљиви текстови наставника, забавни задаци и
много тога другог. Часопис излази сваке године уочи Дана школе.

ТЕМАТСКИ ДАН „ПРОЛЕЋЕ НАМ ДОЛЕЋЕ“

Дотаћи дечја срца, велика је радост.
Ако при томе, деца нешто и науче од
одраслих, сматра се за умеће. А ако у
датом тренутку и одрасли нешто науче
од деце, е то је већ привилегија !
Поменути тренутак, имали су
ученици Основне школе „Вељко
Влаховић“ у Новом Саду су 9.марта 2017, када је реализован тематски наставни
дан у првом разреду. Чаролију доласка пролећа ученицима су приближили
Филип Димкоски, млади песник из Македоније и учитељица првог разреда
Снежана Станојловић. Креативно – едукативна шетња тог дана, прошетала је
ученике наставним садржајима на један другачији начин. Унапред
осмишљене радионице за ученике од првог до петог разреда, имале су за циљ
да ученике мотивишу за литерарно и ликовно стваралаштво на тему пролећа и
природних промена које се дешавају у пролеће, али и да их подстакну да
поштују природне законе и не нарушавају природну равнотежу. Љубав према
природи, потребно је доказати и делом, те су свако на свој
начин, диференцираним задацима, сходно узрасту и личном афинитету, кроз
вешту интеграцију наставних садржаја из више предмета ( књижевност и језик,
музичка култура, ликовна култура, природне науке, екологија, физичко
васпитање), учили, стварали, дружили се и поздрављали рађање новог
пролећа, које увек значи и рађање новог животног циклуса.
Ученици првог разреда из Србије
упознали су се са садржајима које уче
ученици п рвог и другог разреда из
Македоније и уверили се да смо
различити, а ипак исти (сваки ученик
је добио на поклон часопис „Смешко“
на македонском језику, који су
листали, покушавали да читају и на
којем су касније радили неке садржај

АПРИЛ

МЕЂУНАРОДНИИ ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ

У оквиру пролећног уређења школског
дворишта, координатори еколошке секције
учитељица Снежана Станојловић и наставница
Зорица Томић, организовале су пролећну садњу
цвећа.
Ученици виших разреда су садили у великим
бетонским жардињерама сезонско цвеће бегоније и при томе научили разлику између
садње семена и расађивања младих биљчица.
Ученици нижих разреда су засадили руже на
улазу у школско двориште, при чему су чули
причу шта је све неопходно да млада садница израсте у одраслу биљку и
дарује нам цветове. Приликом садње, поновили су сазнања о врстама и
особинама земљишта, о корисним становницима земљишта и како треба чувати
живу и неживу природу.
Сви смо се удружено
потрудили ДА НАМ
ШКОЛА ДИШЕ И
МИРИШЕ !!!

МАЈ
МЕЂУНАРОДНИ ДАН ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

У нашој школи је 10. маја 2017. год. обележен Међународни дан физичке активности разноврсним
садржајем:










Ферплеј тим предвођен
наставницом фиичког васпитања
посетио је ученике нижих разреда,
упутио их на значај физичке
активности и позвао их да се
укључе у спортске
активности поштујући Ферплеј
понашање како у спорту тако и у
школи .
На спортским теренима, у дворишту
школе одржано је такмичење у
бацању лоптице у даљ. У
конкуренцији преко 30 такмичара победу је однео ученик 7. разреда Карло
Ђембери са хицем од 38 m .
Специјални посетилац дана био је познати спортиста , бивши ученик школе
Иван Игњац који је спортску каријеру почео као фудбалер али је наставио у
боксу. Уз помоћ ученика, опробао се и у бацању лоптице у даљ и добио
громогласан аплауз и подршку публике.
Дан је завршен спортским окршајем
хокејашких екипа у сали школе
током спортске секције.
Подсетили смо их да после школе
прошетају своје кућне љубимце али
и да позову другаре јер је физичка
активност занимљивија када је у
друштву.

ЈЕДНОНЕВНИ ИЗЛЕТ- ТРОНОША, ТРШИЋ БАЊА
КОВИЉАЧА

27. маја, ученици од првог до осмог
разреда ишли су на једнодневни
излет. Овај леп, пролећни дан деца
су провела са својим другарима и
наставницима, упознавши родни крај
Вука Стефановића Караџића.

ТРШИЋ

ТРОНОША

БАЊА КОВИЉАЧА

СВЕЧАНА ПРОСЛАВА МАЛЕ
МАТУРЕ

У просторијама школе одржала се свечана прослава „Мале матуре“. На
прослави су били сви наставници и ученици осмог разреда. Након свечане
доделе награда, поделе сведочанстава уследила је вечера и забава уз музику.

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ 2107.
Ђак генерације 2016/2017. је ученица Драгана Китановић.

ПРИЈЕМ ПРВАКА

Наше нове ђаке дочекали су,
директорка, наставници и
учитељи, бројни гости из Месне
заједнице "Шангај", као и члан
Градског већа за спорт и
омладину Огњен Цвјетићанин.

Будући ученици петог разреда
извели су представу " Ко се шета
око света". Овим забавним и
шаљивим текстом старији ђаци
су насмејали и опустили прваке,
њихове родитеље као бројне
госте.

Након приредбе,
учитељица Тамара
Остојић Грегус прозвала
је своје нове ђаке и
повела их у њихову
учионицу.

Првацима су тада
уручени поклон- пакети
са основно школским
прибором које је за њих приредила Месна заједница "Шангај".

РЕАЛИЗАЦИЈА И АНАЛИЗА ЗАВРШНОГ ИСПИТА
Реализација завршног испита и послови око уноса оцена и листе жеља у базе
података су протекли како је и планирано.
Завршни испит полагало је 17 ученика. У првом кругу уписано је свих 17
ученика. Прву жељу уписало је више од половине ученика, њих 11.
Просечан укупан број бодова на завршном испиту је 6,53, док је прошле године
био 5,03. Значајно смо се поправили из сва три теста, а највише из
комбинованог. Из математике је 5,93, прошле године био је 3,96, из српског је
6,35, прошле године био је 5,78, из комбинованог теста 7,35, прошле године
био 5,35. Ученици су најслабије урадили математику а најбоље комбиновани.
Највећи остварени број бодова је 27, а најмањи 11,75.
Пет ученика су била обухваћена програмом афирмативних мера за упис деце
ромске националности, који је био олакшица за упис у средњу школу.
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