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 Првог септембра у 13 часова после подне, поново је зазвонило школско звоно у 

Основој школи „Јован Јовановић Змај“у издвојеном одељењу у Банатском Аранђелову. 

 Ове школске године, уз пратњу својих родитеља, први пут су кренули у школу 

ђаци прваци. На леђима им је била велика школска торба, а на лицима су им били 

измешани радост и узбуђење. 

 Након оглашеног звона, све учитељице у Банатском Аранђелову, су изашле по 

своје ђаке у школско двориште, услед чега су биле поздрављене великим аплаузом 

свих ђака и њихових родитеља.  

 Учитељице првог разреда, Аранка Мађар и Снежана Бајић, су увеле своје ђаке у 

учионице као и њихове родитеље. 

 Учионице за прваке су биле опремљене новим школским намештајем, 

столовима и столицама. Дан је био сунчан и топао, а сва деца радосна због поласка у 

школу. 

У одељење I-4 код учитељице 

Снежане Бајић је кренуло пет 

првака и три ученика која 

понављају разред због недоласка у 

школу. У одељење I-5 код 

учитељице Аранке Мађар су 

кренула четири првака. 

Учитељице су своје ђаке 

поздравиле и пожеле им много 

успеха у школи. 

 

Ђаке прваке су убрзо након тога посетили и представници локалне самоуправе и 

мађарског националног савета. 

 

Пожелели су им и они много 

успеха у учењу и да буду добри и 

послушни ђаци. Поделили су им 

поклоне за полазак у школу, 

школски прибор: свеске, 

фломастере, бојице, блок и 

штилорке. 
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Поклонима су се ђаци веома обрадовали. Након тога су представници локалне 

самоуправе и мађарског националног савета, напустили школу и оставили ђаке 

прваке са својим учитељицама. 

 
За ђаке прваке је тако почело једно ново доба живота, које се зове ђачко доба. Њих 

ће учитељице увести у нова непозната царства бројева и слова. Чакаће их многа нова 

знања, искушења и дружења. 
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 Манифестација Дечја недеља се одржава сваке године у месецу октобру, са 

циљем скретања пажње јавности на децу и младе, на дете као носиоца права, на 

потребе деце у породици, друштву и локалној заједници, на њихово право да одрастају 

у што бољим условима, на једнаке шансе за развој и остварење потенцијала. 

 Мото Дечије недеље за ову школску годину је био „Мостови међу 

генерацијама“. У Б.Аранђелову током целе недеље испланирали смо различите 

активности и по том плану смо их и реализовали. 

Активности током Дечје недеље 

1. дан Друштвене игре 

2. дан Приредба поводом пријема првака у савез Пријатељи деце Србије 

3. дан Радионица са родитељима ''Добра играчка'' 

4. дан Цртање по бетону и посета МЗ Б.Аранђелово 

5. дан Игра ''Музичке столице'' 

 

 У активностима су учествовали сви ученици од 1. до 4. разреда, као и ученици 

виших и нижих специјалних одељења. Организатор је била учитељица Босиљка 

Бурсаћ, координатор је била учитељица Анико Сич, а учесници у активностима су биле 

учитељице: Снежана Бајић, Аранка Мађар, Кристина Калинић, Александра Малбашки 

и Јелена Живковић. 

1. дан – Друштвене игре 
 

У Банатском Аранђелову „Дечија недеља“ 

(02.10.2017. - 06.10.2017.год.) је започета 

„Друштвеним играма“. 

Учесници су били ученици свих нижих одељења 

којима су се прикључили и ученици спец. одељења од 

II до VII разреда. 

Деца су по слободном избору донела од куће омиљене 

друштвене игре (не љути се човече, боцкалице, пузле, 

игре меморије...). 

 

У оквиру сваког 

одељења ученици су 

били подељени у групе 

које су се међусобно 

такмичиле у овим 

играма. Такмичење је 

било пропраћено 

општим одушевљењем 

и навијањем. 



ЛЕТОПИС  ОШ „Јован Јовановић Змај“ Нови Кнежевац 

  Издвојено одељење у Банатском Аранђелову 

 

4 
 

2. дан - Приредба поводом пријема првака у савез Пријатељи деце Србије 

 

У уторак, 3.октобра 2017. године одржана је приредба за прваке. У понедељак 

2.октобра наставник техничког образовања, Ђурица Маћош поставио је озвучење. 

Организатор приредбе је била учитељица 

Босиљка Бурсаћ. 

Координатор је била учитељица Анико Сич, 

која је припремила и поставила креативну 

декорацију на позорницу, а бину је са својим 

ученицима лепо украсила бршљановим 

гранчицама. 

 

Учитељица Анико Сич је била задужена и за 

озвучење, током пробе и приредбе. 

 

 

Све учитељице из Б.Аранђелова су 

учествовале у припреми програма са по 

једном или више тачака. 

 

 

Програм приредбе за прваке 

1. Певање и играње уз песму ''Деца су украс света'', IV-1 К.Калинић 

2. Драмска игра ''Ко је најважнији'', II-1 Б.Бурсаћ 

3. Певање и играње уз песму ''Абецеда'' и рецитовање песама о школи, III-2 А.Мађар 

4. Драмска игра ''Није тешко бити фин'', III-1  Ј.Живковић  

5. Рецитовање песама о школи и другарству, IV-1 К.Калинић 

6. Рецитације о јесени, спец.одељење II-IV А.Малбашки 

7. Драмска игра ''Азбука'', IV-1 К.Калинић 

8. Ритмичка игра, V-4 С.Бајић 
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Водитељи програма биле су ученица 

IV-1 Јана Јованић и ученица III-2 

Сорчик Вивиен. 

 

 

 

 

На крају програма водитељи су позвали прваке, њихове учитељице и директорицу 

Светлану Тамаши Јевтић да дођу на бину. 

 

Директорица је првацима пожелела добродошлицу и срећно школовање. 

 

 

 

 

Да би приредба била успешна потрудиле су се све учитељице из нашег огранка, ангажујући 

сваког ученика из свих одељења. 
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3. дан – Радионица са родитељима ''Добра играчка'' 

У среду 4.октобра 

2017.године учитељице од 

првог до четвртог разреда, 

као и учитељице специјалних 

одељења организовале су 

радионицу са родитељима 

ДОБРА ИГРАЧКА. 

Деца су са својим 

родитељима правила играчке 

од јесењих плодова, као и од 

разних других материјала као 

што су: картони и папири у 

боји, сламчице, штипаљке, 

кутије... 

 

Родитељи су радо прихватили 

наш позив и одазвали се у 

великом броју, а деца су 

уживала. 

Ученици I-4 су са учитељицом 

Снежаном Бајић и родитељима 

правили слике од јесењег лишћа. 

 

 

Ученици II-1 су са својом учитељицом Босиљком Бурсаћ и родитељима правили 

интересантне играчке од јесењих плодова и реквизите за приредбу. 

 

 Ученици III-1 су са својом 

учитељицом Јеленом Живковић и 

родитељима уживали у прављењу 

играчака од папира, картона, сламчица… 

правили су стони фудбал, ловили су 

рибице... а организовано је и такмичење 

и најбољима су додељене дипломе. 
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Ученици IV-1 су са 

својом учитељицом 

Кристином Калинић и 

родитељима правили 

разне занимљиве 

ствари од јесењих 

плодова. И деца и 

родитељи су били врло 

креативни и 

маштовити. 

 

 

 

Ученици I-4 и III-1 

су са својом 

учитељицом 

Аранком Мађар и 

родитељима 

правили играчке 

од јесењих 

плодова. 

 

Ученици специјалних одељења су са својим учитељицама Анико Сич и Александром 

Малбашки такође правили играчке од папира у боји. 
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4. дан – Цртање по бетону и 

посета МЗ Б.Аранђелово 

  

У четвртак, 5. октобра 2017. год. 

раелизова на је активност Цртање на 

бетону,која је била раније испланирана. 

Мото Дечје недеље за ову школску 

годину је био „Мостови међу 

генерацијама“. Током целе недеље 

испланирали смо различите активности 

и по том плану смо их и реализовали. 

  

У нижим разредима Основне школе у издвојеном одељењу у Банатском 

Аранђелову, има 75 ученика. Креде у боји за цртање по бетону су биле раније 

припремљене. Било је испланирано да се са ђацима изађе испред Месне заједнице 

Банатско Аранђелово и да се у том делу од Месне заједнице до продавнице деца 

распореде и да цртају по бетону на слободну тему, тј. оно што желе.  

 

У договору са 

Месном 

заједницом, 

замолили смо 

председника 

Месне 

заједнице, 

Деже Чејтеи да 

се обрати деци 

и нешто кратко 

каже о Дечјој 

недељи. 

 

 

У октобру су ученици у Банатском Аранђелову ишли пре подне у школу. Дан је 

био сунчан и леп, па је ова активност могла лепо да се реализује. Одржали смо три часа, а 

затим смо у 10 часова изашли са децом испред школе и у колони отишли испред Месне 

заједнице. Распоредили смо се по разредима. Деци смо поделили креде у боји и почели су 

да цртају по бетону. Тротоар испред Месне заједнице се брзо пунио дечијим цртежима. 
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 Цртали су куће, цвеће, облаке, 

сунце, децу, авионе, камионе, тенкове, 

трансформерсе.... Цела улица се 

обојила разнобојним дечијим 

цртежима. Након неког времена 

испред Месене заједнице је изашао 

председник Месне заједнице. 

Поздравио је децу и рекао да му је 

драго што тог дана цртају испред 

Месне заједнице, да су деца 

будућност села и да је постојање 

школе на селу, основни предуслов да 

се на селу настањују и млађи људи.  

 

Затим је запослена из Месне заједнице изнела и послужила сву школску децу 

соковима. Деца се су обрадовала и сви су радо попили сок. Празне чаше смо уредно 

скупили на једну гомилу, а затим их бацили у корпу за смеће. 

 Захвалили смо се представницима и председнику Месне заједнице Банатско 

Аранђелово, на овако лепом дочеку. Напоменули смо да ће се та сарадња школе и 

Месне заједнице наставити, јер је то значајно за развој села. 

  

Још неко време су деца уживала у лепом дану и у цртању, а када су се креде 

истрошиле, поново смо окупили децу по разредима у колони. Погледали смо још 

једном цртеже које су нацртали, коментарисали смо их и похвалили смо сву децу за 

ову активност. Деца су била насмејана и срећна, а улица је била осликана њиховим 

цртежима. 

 



ЛЕТОПИС  ОШ „Јован Јовановић Змај“ Нови Кнежевац 

  Издвојено одељење у Банатском Аранђелову 

 

11 
 

 

5. дан - Игра ''Музичке столице'' 

 У петак, 8. октобра 2017.године реализована је игра 

Музичке столице, која је раније била планирана. 

Учествовали су сви ученици од 1. до 4. разреда, као и 

ученици виших и нижих специјалних одељења. Игра се 

одржала у учионици 2.разреда, а учитељица Босиљка 

Бурсаћ је припремила столице, касетофон и песме које ће се 

пуштати. Ученици су се такмичили по разредима а 

најуспешнији су били:  

 Победница сп. од. - Велинка Димовић 
 

 

 

 

 

 

 

 

Победница 1.разреда- Вивиен Хејбергер 

 Победник 2.разреда - Душан Лазин 
  

 

 

 

 

 

 

Победница 3. разреда - Дуња Димовић  Победници 4. разреда - Ђ. Петровић и М.Вранковић 

 Дан је протекао весело, са пуно смеха и радости, навијања, бодрења и весеља. 

Посебно бисмо истакли лепо понашање при проглашењу побеника. Ученици су се 

радовали њиховом успеху и честитали су победницима. Све планиране активности за 

Дечју недељу су реализоване, на радост свих ученика. Ученици су уживали ,па 

проглашавамо ову Дечју недељу веома успешном. 
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Поводом Дечје недеље, часови су били скраћени. После одржаних часова, сваког дана 

организоване су разне активности за ученике. 

02.10.2017. Понедељак 

ОШ „Золтанфи Иштван“ из Деске, по петнаести пут је 

организовао ликовни конкурс за Дан мађарског сликарства. Тема 

конкурса је „Кретање“ (покрет у уметности). 

ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Бан. Аранђелову, одлучила је да ће 

учествовати на овом конкурсу у категорији од 5. до 8. разреда. 

Могли су да бирају од разних техника: цртање, графичке 

дисциплине, сликање, колаж, комбиноване технике, фотографије, 

вајарство, видео, анимација. 

Наставник Игор Савичевић је са својим ученицима одабрао 

цртање. Готове радове до 11. октобра смо требали послати у 

Деску. Свечана додела награда је била 18.10.2017. у 12 сати. 

Главни стручни кординатор је био Лорант Агоштон. 

03.10.2017. Уторак 

Приказивање народних ношњи и фолклора (народних игара) 

Ученици од 5. до 8. раз. могли су да погледају презентацију народних ношњи прошлог века српске 

и мађарске нације. После кратког филма деца су играла народне игре. 

Координатор програма, била је Кристина Баша наставница музичке културе. 

04.10.2017. Среда 

ОШ „Јован Јовановић Змај“ у Б. Аранђелову, у сарадњи са месном заједницом организовала је 

сусрет дружења ученика са ОШ „Золтанфи Иштван“ из Деске. 

Ученици 7. и 8. разреда су били домаћини дружења. За дочек гостију је био изведен културни 

програм са учесницима КУД Тисађенђе из Новог Кнежевца, и КУД др. Гаврило Пекаровић из Б. 

Аранђелова. У име дружења је била организована пријатељска утакмица у малом фудбалу за 

дечаке, и одбојка за девојчице. Спортско дружење је организовао наставник  Ненад Ђурин.  

Све разредне старешине су били присутни, и активно учествовали у дружењу. 

05.10.2017. Четвртак 

Игре без граница 

Поред спретности деце организовали смо и способности у знању и спремности из разних предмета 

кроз квиз знања. 

Задатке су припремили: Моника Нађ – математика, Миодраг Дражић – математика, Силвија 

Домонкош – мађарски ј., Ивана Сујић – српски ј., Анико Нађ – физика, Агота Месарош – историја, 

Жужана Рус – енглески ј., Ђурица Маћош – информатика, Ненад Ђурин – физичко васпитање. 

06.10.2017. Петак 

Друштвене игре 

Деца су донела разне друштвене игре. Такмичила су се у шаху, картању, монополију, и у игри Не 

љути се човече. 
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У оквиру програма Дечије недеље у среду 

04.10.2017. године Основна школа "Јован 

Јовановић Змај" из Банатског Аранђелова је у 

сарадњи са Месном заједницом Банатско 

Аранђелово и Општинском управом Нови 

Кнежевац организовала међународно дружење са 

Основном школом "Золтанфи Иштван" из Деске. 
 
 

 
 
 

Домаћини дружења су били 

ученици седмог и осмог разреда 

из Банатског Аранђелова.  

Након дочека гостију био је 

приређен кратак културни 

програм у коме су се представиле 

две фолклорне групe КУД -а" Др 

Гаврило Пекаровић" из Банатског 

Аранђелова и КУД "Тиса Ђенђе" 

из Новог Кнежевца. 
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Све присутне је поздравила директорка школе 

Светлана Тамаши Јевтић и помоћник директора 

Силвија Домонкош, након чега су биле организоване 

утакмице у малом фудбалу за дечаке и одбојкашки 

меч за девојчице две школе. Да све протекне у 

спортском духу и фер плеју побринуо се судија-

наставник физичког васпитања Ђурин Ненад. 
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Финале спортске 

манифестације 

припало је фудбалској 

утакмици у којој су 

снаге одмерили 

наставници и 

селекција ученика две 

школе. 

 

 

 

Дружење је потом настављено на свечаном ручку у 

Ловачком дому који је приредила МЗ Банатско 

Аранђелово. 

У току поподнева посећен Музеј ликовне уметности 

Миливоја Клепића у Подлокању. 

Препуни утисака и доживљаја испратили смо госте у 

нади да ће се дружење и сарадња две школе 

наставити.  

 

 

 

 

Захваљујемо се свима који су 

подржали организацију овог 

дружења. 

Посебно се захваљујемо: директору 

ОШ "Золтанфи Иштван" из Деска 

Виду Ђерђу , градоначелику Деска 

Ласлу Кираљу, градоначелнику 

Новог Кнежевца др Радовану 

Уверићу са сарадницима, као и 

председнику МЗ Банатско 

Аранђелово Дежеу Чејтејиу. 
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У организацији Мађарског националног савета 31.10.2017. године, отворена је спомен 

изложба Јаниковски Еве у Новом Кнежевцу у библиотеци Бранислав Нушић. 

Ученицима наше школе отворила се прилика да посете ову изложбу, и упознају живот 

књижевнице. 

Локална управа обезбедила је аутобус за децу из Банатског Аранђелова. 
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У овом програму учествовали су 

ученици од  I-IV  и V – VIII разреда. 

Ученике нижих одељења пратиле су 

учитељице Рожа Молнар и Аранка 

Мађар, а ученике виших разреда 

Силвија Домонкош, Анико Нађ и 

Кристина Баша. 

У свечаној сали библиотеке деца су 

погледала слике и спомен обележја 

о животу књижевнице. Кратко 

излагање дала је Силвија 

Домонкош. У излагању упознала је 

присутне о деловању Јаниковски 

Еве, која је била велики мајстор у 

дечјој књижевности. 

 

Погледали смо кратак 

филм о животу и 

деловању књижевнице, 

у коме је она сама 

говорила зашто је баш 

одабрала децу у својим 

делима. 

Неки романи деци су 

већ познати, јер су се у 

школи већ сусрели с 

њима. 

О најпознатијим делима 

приказани су цртани 

филмови, што су деца 

на овој изложби имали 

прилике да погледају. 

Деца су пронашала себе у овим делима, која се баве питањима и проблемима присутним у 

њиховом свакодневном животу. 
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У петак 8. децембра 2017. године одржана је прва планирана активност у оквиру 

програма ''За чистије и зеленије школе у Војводини''. Учитељица Јелена Живковић 

организовала је радионицу са родитељима у сарадњи са учитељицом Анико Сич 

''Рециклажа није гњаважа''. Циљ радионице је био да ученици уоче зашто је рециклажа 

важна и корисна, али да такође може бити врло забавна. 

 

Организатор: Јелена Живковић 

Координатор: Анико Сич 

Учесници: 

Родитељи: 

Пава Вранковић 

Љиљана Ћурчић 

Мирјана Поповић 

Биљана Јованић 

Ружа Димовић 

Славица Димовић 

Мелинда Сорчик  

Изабела Вајда 

Ксенија Трифуновић 

Моника Цветићанин 

Вранковић 

Зорица Нешић 

Ученици: 

Маја Вранковић 

Вивиен Сорчик  

Ивана Малуцков 

Милош Ланцош  

Дијана Димовић  

Николина Јованић 

Јелица Димовић  

Милица Вранковић  

Петар Поповић 

Небојша Поповић 

Сања Димовић 

 

 

На родитељском састанку, одржаном  9.новембра 2017.године, обавестили смо родитеље и 

ученике о планираним акивностима у оквиру програма: ''За чистије и зеленије школе у 

Војводини''. Обавестили смо их и који материјал ће нам бити потребан за радионице, а 

родитељи су радо прихватили идеју. 
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Родитељи су имали задатак да израде 

одевне предмете од новина, кеса, 

пластичних чаша и чепова. Девојчицама 

смо правили сукње, хаљине и украсе за 

косу, а дечацима прслуке, кравате и 

лептир машне. 

 

Радионица је трајала два школска часа и 

протекла је у пријатној атмосфери. Основну 

идеју за израду одевних предмета, дала је 

учитељица Јелена Живковић, а мајке ученика 

су те идеје надоградиле, показавши 

креативност и маштовитост. 

 

 

 

Ученици су били одушевљени овом радионицом. Радо су испробавали хаљине, сукње и 

прслуке, давали своје идеје и учествовали у раду. Девојчицама се посебно допала лакоћа 

израде и лепота сукње од кеса, док су се дечаци били одушевљени лептир машнама. 
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Модну ревију одевних 

предмета направљених на 

овој радионици 

уприличили смо 

20.12.2017.год. у оквиру 

новогодишњег програма 

који се традиционално 

организује у ОШ ''Јован 

Јовановић Змај'' у 

Б.Аранђелову. 

 

 

 

Ученици су били усхићени и 

одлично су се показали у улози 

манекена. 
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Модној ревији присуствовали су родитељи 

ученика, све учитељице са ученицима од I до IV 

разреда, као и учитељице специјалних одељења, 

заменица директора Силвија Домонкош, 

психолог Јанка Лекић Ладоцки и директор 

Светлана Тамаши Јевтић. 

 

 

 

 

 

 

 

Учитељица  Јелена Живковић,обучена као 

краљица Зима у одећу од рециклираног 

материјала, је повела ученике у дефиле. 

Мали манекени су поздрављени бурним аплаузом 

и узвицима одушевљења. 

 

 

 

Владала је права празнична атмосфера, 

пуна узбуђења и смеха, па 

проглашавамо ову радионицу и модну 

ревију веома успешном. 
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Дана 13.12.2017. у Банатском Аранђелову 3. и 4. 

разред је имао едукативну радионицу на тему 

компост. Oрганизатор ове радионице је била 

Анико Сич, координатор Јелена Живковић. 

 

Циљ ове радионице је да припремимо корисно 

ђубриво за сађење биљака коју планирамо на 

пролеће. Поред тога поновили су колико је битно 

да човек храни земљу природним материјама. 

Обновило се знање о природи, међусобној 

повезаности живе и неживе природе, рециклажи.  

 

 

Као вид рециклаже, наведено је и прављење компоста, те се осврнуло на све 

добробити овог начина ђубрења биљака.  

Предавање је било и на мађарском језику. 

Поред тога што смо 

причали о значају 

природног ђубрења 

земљишта, навели смо 

материје које бацамо из 

кухиње, али могло би нам 

помоћи и даље. 

Погледали смо које су то 

материје које можемо у 

компост сложити. 

Кухињски отпадак је 

веома богат добрим 

материјама, баштански 

отпадак се веома брзо 

раствара. 
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Отворили смо једну велику 

картонску кутију, 

обложили најлоном и 

почели да ређамо слојевито 

материјале. 

Први слој је био изломљене 

гранчице, земља из баште, 

кухињски отпадак, лишће, 

процветало цвеће, па 

поново земља, пиљевина, 

лишће, кухињски отпадак, 

пођубрено земљиште и на 

крају суво лишће. 

 

 

Мало смо водом залили да би кварење кренуло. 

Сав материјал су деца помирисала, напипала и 

сама сложила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овај компост ћемо редовно проверавати.  

Процес ће трајати од 4 до 6 месеци. 
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Пре неколико година је кренула једна идеја да би 

могли божићне и новогодишње празнике 

обележити тако да припремимо једну изложбу за 

ове празнике. Те прве године су ученици 

специјалних одељења покушали неке украсе, 

честитке направити са учитељицама. После ове 

изложбе смо сваке године поново спремали неке 

ствари са децом, али сад су се укључили и остали 

ученици нижих одељења. 

 

Ове школске године смо термин изложбе ставили од 

20.12.2017. до 22.12.2017. године. Мало смо улепшали 

отварање изложбе тако да нам је хор школе, који је 

спремила Снежана Бајић, одпевао две лепе божићне 

песме. Позвали смо нашу директорицу да нам 

присуством увелича овај дан. Када је хор одпевао 

песме, следила је Модна ревија од рециклираног 

материјала. То су спремиле учитељице Јелена 

Живковић и Анико Сич.  

 

Када смо погледали одела, повели смо 

ученике и директорицу да посете 

изложбу која је била постављена у 

школској библиотеци.  

 Свако одељење нижих разреда 

је спремило по неки украс за јелку, за 

сто, новогодишње или божићне 

честитке. Код сваког разреда је било 

обележено који је разред спремао. 

Деца су ишла редом и гледали радове. 

Погађали су ко је шта правио, од чега 

је прављено. Одушевили су се 

резултатима. Били су задовољни. 
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У среду 7.фебруара 2018. 

године одржана је трећа  

планирана активност у 

оквиру програма ''За 

чистије и зеленије школе у 

Војводини''. Учитељица 

Јелена Живковић 

организовала је едукативну 

радионицу са ученицима 

III-1 разреда  и заједно са 

наставницом биологије 

Александром Малбашки је 

реализовала. Тема 

радионице је била 

''Угрожене врсте у Србији''. 

 

Ученици су са учитељицом Јеленом Живковић 

обновили научено о стаништима и животним 

заједницама, затим су са наставницом 

Александром Малбашки разговарали о 

угроженим врстама. 

 

 

 

 

Путем активне наставе ученици су могли да 

открију шта су угрожене врсте, зашто су 

угрожене, која је човекова улога у томе и како 

својим деловањем може смањити нанету штету 

биљном и животињском свету. 
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Настава је 

прилагођена 

узрасту ученика, а 

посебносмо се 

осврнули на 

угрожене врсте у 

нашем окружењу:  

тиски цвет, 

велика дропља, 

црна и бела рода, 

ластин репак. 

 

 

Како би ученици 

боље повезали 

угрожене врсте са 

њиховим 

стаништем, 

учитељица Јелена 

Живковић израдила 

је модел рељефа 

папир маше 

техником. 
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На моделу ученици су могли да виде 

планину, брдо, брежуљак, океан, 

море, језеро,бару, равницу, 

планинску и равничарску реку. У 

узвишењима су скривене флаше са 

водом те су ученици могли да 

активирају реке. 

Ученицима се посебно допао рад на 

моделу рељефа, где су имали задатак 

да угрожене врсте повежу са 

њиховим стаништем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици су уживали у својој 

активној улози на овом часу: 

обновили су раније научено 

градиво, дискутовали су, пустили 

смо их да сами дођу до закључка, 

усвајали су нова знања и одмах их 

примењивали.   

За крај смо заједно израдили зидне 

новине са угроженим врстама у 

Србији које смо окачили у нашој 

учионици. 
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Дана 12.02.2018. 

Анико Сич и њен 

партнер Моника 

Јухас (родитељ) 

направиле су 3 торбе 

од рециклаже од 

фармерица и од старе 

блузе. 

Моника Јухас је 

прихватила да 

помогне у шивењу 

тих торба на молбу 

Анике Сич. 

 

 

Уз пријатну атмосферу 

од старих фармерица су 

изкројиле 2 „нове 

торбе”. Једна стара 

блуза која се више не 

носи исто је послужила 

за једну торбу. Једне 

панталоне је Моника 

изкројила за већу торбу.  

Додала се дршка и један 

џеп за украс са старе 

торбе. Учитељица 

Анико Сич је украсила 

дезенима од филца. 

 

Друге фармерице су одсечене у струку. Са шареном марамом, кариком и дршком је 

украшена. Торба од блузе само сашивена доле. Ученица Сања Димовић (VII специјално) је 

украсила перлицама. 
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Дана 14.02.2018. учитељице 

Јелена Живковић и Анико Сич у 

Банатском Аранђелову одржале 

су едукативну радионицу на тему 

„О планети”. 

 

 

Ученици Јелене Живковић су 

имали прилику да чују неке 

интересантне податке о нашој 

планети (састав земље, састав 

воде, континенти, мора, океани, 

становништво, животињски 

свет, итд...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За бољу представу 

учитељице су донеле 

макету глобуса.  

Деца су уживала у  

окретању, тражењу 

на глобусу. 
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После те презентације кренула 

је радионица.  

Анико Сич је спремила 3 

макете глобуса папир маше 

техником. Деца су их креп 

папиром украсила.  

 

Свако дете је добило један 

континент који је требао да 

обоји како на глобусу види.  

После тога су исекли и 

залепили на глобус.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тако су добили 3 нова глобуса  

која могу украсити нашу школу. 
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У уторак 20.фебруара 2018. 

године одржана је четврта 

планирана активност у оквиру 

програма ''За чистије и зеленије 

школе у Војводини''. 

Учитељица Јелена Живковић 

организовала је едукативну 

радионицу са ученицима I, II и III 

разреда и заједно са учитељицом 

Анико Сич је реализовала. 

 

 

Тема радионице је била ''Зачинске и лековите 

биљке''.Едукативна радионица је изведена на српском 

и мађарском језику.Ученици су са учитељицом 

Јеленом Живковић обновили научено о основним 

деловима биљака и њиховој функцији, посебно 

наглашавајући добробити које човек има од биљака. 

Научили су шта су то зачинске и лековите биљке, 

након чега су погледали кратак видео снимак 

''Клијање и семе'', аутора Ирине Дамњановић. 

 

Такође смо погледали шта се 

дешава са компостом, који смо 

направили 13. децембра 2017. 

године. Приметили смо да се 

процес распадања полако одвија, а 

изненађење за све је био кромпир 

који је никао, вероватно из коре 

кромпира које смо такође ставили 

у компост.  

Компост смо промешали и залили га водом. 

 

 



ЛЕТОПИС  ОШ „Јован Јовановић Змај“ Нови Кнежевац 

  Издвојено одељење у Банатском Аранђелову 

 

32 
 

Учитељица Анико 

Сич је ученицима 

показала како сејемо 

биљке. Показала им је 

шта је све потребно за 

рад, посебан нагласак 

стављајући на 

разноврсност 

земљишта и бригу о 

семену. 
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За данашњу радионицу припремили смо 

разне врсте цвећа и кактуса, које смо 

након сађења поставили на полицу у 

ходнику како бисмо нашу школу учинили 

лепшом и зеленијом. 

Осим цвећа, припремили смо и лековите и 

зачинске биљке:  мирођију, селен, 

босиљак, рузмарин, коријандер, коморач и 

нану. О свакој биљци ученици су могли да 

сазнају основне податке, да ли 

једногодишња или вишегодишња, какав 

укус и мирис имају, за шта се користе, 

која су њихова благотворна дејства на 

здравље људи. 

Ученици нису били 

пасивни посматрачи на 

овом часу, већ су 

могли да пипну биљку, 

помиришу, упореде 

семена различитих 

биљака, постављају 

питања и саде биљке. 

 

 

Ученици су уживали у данашњој 

активности, истакавши да би волели има 

више оваквих радионица. Учили су кроз 

игру и забаву, а деца најлакше уче на овај 

начин, када нема строгих оквира часа. За 

домаћи задатак ученици треба да донесу 

слике лековитих и зачинских биљака, као и 

кратак опис задате биљке, од чега ћемо 

касније направити зидне новине. 
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Поводом 

Дана жена у 

издвојеном 

одељењу у 

Банатском 

Аранђелову 

је одржана 

приредба 

посвећена 

мамама и 

бакама. 

 

Приредба је одржана 9.марта 2018. године у 

16 часова у Дому културе у Банатском 

Аранђелову. Приредбу су припремиле 

учитељице од првог до четвртог разреда и 

учитељице специјалих одељења: Мађар 

Аранка, Бајић Снежана, Бурсаћ Босиљка, 

Јелена Живковић, Калинић Кристина, Сич 

Анико и Малбашки Александра. 

Координатор-организатор приредбе је 

била учитељица Снежана Бајић. 

 

 

На приредби су учествовали ученици од првог до четвртог разреда и специјалних 

одељења. Програм су водиле ученице Јана Јованић IV-1 и Вивијен Сорчик III-2. 

Декорацију за ову приредбу су припремиле Сич Анико и Малбашки Александра.  

Програм је био шаролик, весео и емотиван. У гледалишту је било много родитеља 

ученика, родбине и других мештана села.  

На почетку програма су ученици отпевали песму „Моја мама дивно прича“.  

Уследиле су рецитације другог разреда. Затим су ученици трећег разреда извели 

скеч. 

Ученици I-III  разреда су рецитовали и играли. 

Четврти разред је извео скеч „Цвет за маму“ и рецитацију о мами. 

На крају програма је трећи разред честитао свим мајкама 8. март и поклонио им 

папирну ружу. 

Програм је завршен ритмичком игром у којој су учествовали ученици I,II,III,IV 

разреда и специјалног одељења.  
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Дана 

19.03.2018. 

године столар 

школе, Габор 

Сивери је 

саставио 

рециклирани 

намештај од 

дрвених палета који су учитељице Јелена Живковић и 

Анико Сич планирале као задњу радионицу на рад на 

пројекат За чистије и зеленије школе у Војводини.  

 

 

 

 

Када је мајстор 

саставио намештај, 

родитељи Бранко 

Јованић и Моника 

Цветићанин са 

учитељицом Аником 

Сич ошмирглали 

намештај дана 

13.04.2018. да би се 

могло лакирати. 
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Лакирање је одрађено дана 

16.04.2018. године када су 

ученици трећег разреда у 

Банатском Аранђелову са 

учитељицом Аником Сич дали 

лепу боју лепом намештају. 
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(извештај) 

У последњих неколико година у основној 

школи у Банатском Аранђелову обичај је да се 

поводом Ускрса припреми изложба ученичких 

радова.  

 

Ове године изложба је била постављена у 

школској библиотеци у периоду од 27. до 

29.марта 2018. године. Позив за посету је 

упућен представницима педагошко – 

психолошке службе, руководству школе 

и ПУ „Срећно дете“. 

 

Ученици нижих и специјалних одељења су 

заједно са својим учитељицама направили разне 

ускршње честитке, украсе и шарена јаја која су 

била украшена најразличитијим материјалима и 

техникама.  

 

 

 

 

Затварању изложбе 

присуствовали су сви ученици 

који су тада погледали радове 

својих другова. Тада је  и 

школски хор, под руководством 

Снежане Бајић, отпевао две 

ускршње песме.  

 

 

 

 


