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Шкпла ппслује ппд називпм Пснпвна щкпла „Свети Сава“, Кикинда, Немаоина 27б.

1. Просторни и материјално-технички услови
пп ученику
m2
ппврщина щкплске зграде
3205,12
5,5
ппврщина двприщта и щкплских терена
2030
3,3
зелена ппврщина
1620
2,7
улишни прпстпр
1132
1,8
Зграда щкпле је прпјектпвана за 24 пдељеоа кпликп их је у пвпј щкплскпј гпдини и
билп.
У щкплскпј згради има укупнп 20 ушипница и 2 инфпрматишка кабинета.
Технишки и ликпвни кабинет издвпјени су и налазе се у пквиру щкплскпг двприщта.
Збпг пандемије Кпрпна, настава у вищпј смени се није прганизпвала кабинетски.
Музишки кабинет - ушипници брпј 5
Прпдужени бправак - ушипнице брпј 6
свега m2

намена прпстпра

O
O
O
O
O
O

Прпсешан радни стаж наставника у нащпј щкпли је 21,51 гпдина, у разреднпј настави
27,67, а у предметнпј 19,62 гпдине.

2. Стручна структура свих запослених у школи
радници према врсти ппслпва
ДИРЕКТПР
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
БИБЛИПТЕКАР
НАСТАВНИК У ПРПДУЖЕНПМ
БПРАВКУ
НАСТАВНИЦИ
ПРЕДМЕТНЕ
НАСТАВЕ
НАСТАВНИЦИ
РАЗРЕДНЕ
НАСТАВЕ
СЕКРЕТАР
АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ
ППМПЋНП ПСПБЉЕ
ДПМАР/ КПТЛАР
СЕРВИРКЕ


радници шкпле према стручнпсти
ссс вшс всс
мр
др
свега
1
1
2
2
1
1
1
1

нкв
-

пкв
-

-

-

-

-

-

4

28

-

-

-

-

-

11

-

9
9

1
1

1
2
3

1
5

1
43

1

1

32
11
1
2
9
1
2
63
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3. Структура ученика
Укупнп ученика

Девпјчице

Дечаци

Ппшетак гпдине 555

286

269

Разредна настава

Предметна настава

268/11 пдељеоа

287/13

283

266

Крај гпдине 549

4. Реализација наставе
Сва пдељеоа су била ппдељена у групе (А и Б), а шаспви су били скраћени на 30 минута.
Млађи ушеници су свакпдневнп дплазили у щкплу, с тим щтп је 1. група имала 4, а 2. група 3
шаса дневнп.
Старији ушеници су дплазили у щкплу свакпг другпг дана, 1. група ппнедељкпм, средпм и
петкпм, а 2. група утпркпм и шетврткпм. Псталим данима пратили су наставу пнлајн. Групе су
се меоале седмишнп.
Ушеници пд 1. дп 4. разреда нису имали велики пдмпр, дпк је за ушенике пд 5. дп 8. разреда
траје 20 минута. Мали пдмпри између шаспва трају пп пет минута.
O Шкпла је пстварила Наставни план и прпграм и реализпвала друге пблике
пбразпвнп – васпитнпг рада у тпку два пплугпдищта.
O Првп пплугпдищте – пд 1. септембра дп 18. децембра 2020. гпдине са укупнп 76
наставних дана.
O Другп пплугпдищте - пд 18. јануара дп 22. јуна 2021. гпдине, за ушенике пд 1. дп 7.
разреда (101 наставни дан). Ушеници 8. разреда су се распустили две недеље
раније.
O У тпку щкплске гпдине реализпванп је укупнп 177 наставних дана
O У тпку првпг пплугпдищта ушеници су имали један јесеои распуст пд 11. дп 16.
нпвембра 2020.
O У тпку гпдине, два пута се прелазилп са кпмбинпванпг мпдела наставе на пнлајн
наставу збпг ппгпрщаоа епидемиплпщке ситуације у земљи. Из тих разлпга дпщлп
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је дп измене календара рада и наставна гпдина је трајала дуже пд планиранпг. Све
активнпсти, па и заврщни испит, ппмерени су, те је пн реализпван 23. 24. и 25 јуна.
O У щкпли је, ппред редпвне, била прганизпвана и дппунска ( 563 шаса), дпдатна (431
шас) и избпрна настава.

5. Успех и владање ученика
5.1 Успех ученика на крају школске године
Ппзитивнп пцеоени ученици

Брпј (%)

Одличних

217 (44,7%)

Врлп дпбрих

167 (34,4%)

Дпбрих

95 (19,6%)

Дпвпљних

2 (0,4%)

На ппправни испит у јуну и августу изащлп је укупнп 18 ушеника, 10 из једнпг и 8
ушеника из пп два предмета. Сви су пплпжили и прелазе у наредни разред. Један ушеник
щкпле се превпди у 4. разред, дпк укупнп 3 ушеника ппнављају разред: двпје 4. и једна
ушеница 8. разред.
Средоа пцена щкпле је 4,28.
Ппвпдпм Дана щкпле, 11 ушеника билп је награђенп Плакетпм „Свети Сава”. Сви пни су
нпсипци и Вукпве диплпме:
VIII 1

VIII 2

VIII 3

VIII 4

Марина
Бешлин

Павле
Гпјкпвић

Невена
Вулпвић

Андреј
Варга

Атила
Киш

Михаилп
Раткп

Емилија
Рељин

Маркп
Ступар

Мија
Пејчић

Огоен
Угрешић

Спфија
Реоин
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5.2 Успех ученика на завршном испиту

O Успех на заврщнпм испиту бип је у складу са успехпм ушеника, пднпснп пдељеоа.
O Највище ппена (14,9) је пстварип VIII2 кпји је имап и највищу средоу пцену (4,14),
кап и највищи % пдлишних и ушеника са врлп дпбрим успехпм.
O На другпм месту је VIII4 са прпсешних 13,84 ппена, а други су били и пп успеху
(3,97).
O VIII1 и VIII3 су скпрп изједнашени и пп брпју ппена на заврщнпм испиту (12,59 и
12,43) и пп успеху на крају щкплпваоа.
O Са 12 ушеника щкпле радилп се пп ИПП-у из већине предмета, са 3 пп ИПП-1, а са 9
пп ИПП-2.

5.3 Владање ученика
Пд 549 ушеника, оих
O 539 (98,18%) има примернп,
O 5 ушеника врлп дпбрп,
O 2 ушенице задпвпљавајуће и
O 3 ушеника незадпвпљавајуће владаое збпг нередпвнпг ппхађаоа наставе, услед
шега су пстали и непцеоени.
Примеоенп је укупнп 37 васпитних мера збпг лакщих и тежих ппвреда пбавеза ушеника:
O 9 усмених пппмена пдељеоскпг старещине,
O 26 писмених укпра пдељеоскпг старещине,
O 2 укпра пдељеоскпг већа и
O 1 васпитнп-дисциплинска мера, укпр директпра.

6. Професионално усавршавање наставника
Ушещће на семинарима/вебинарима
O 82 акредитпва вебинара - 27 наставника
O 9 наставника је држалп пбуку
O 84 неакредитпваних вебинара - 27 наставника
O 9 активнпсти струшнпг усаврщаваоа у устанпви - 19 нас.
Наставници реализатпри предаваоа, пбука
O Снимаое шаспва за РТС - 3 наставника
O Вебинари - 4 наставника
O Рецензије учбеника -1 наставник
8
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O Пбука рпдитеља ушеника 5. разреда за рад у Гугл ушипници -2 наставника
O Кпнференција „Заједнп ушимп бпље“ - 6 наставника
O Прпјекат „Нпћ истраживаша 2020“, ЦСУ Кикинда - 4 наставника
O Пдржана су два струшна скупа сусрети и дани кпје је акредитпвала наща щкпла у
сарадаои са:
ПШ „Јпван Ппппвић“ у Нпвпм Саду ппд називпм „Заједнп ушимп бпље“ у, 26.9.2020
(ушествпвалп је 5 наставника);
ПШ „Лазар Саватић“ у Земуну, ппд називпм „Заједнп ушимп бпље – заједнп мпжемп
вище“, 15.5.2021. (ушествпвалп је 8 наставника)
O Наставник инфпрматике и рашунарства Арпад Пастпр стекап је зваое сампстални
педагпщки саветник, 5. пктпбра 2020. гпдине
O Наставник гепграфије, Мирпслав Грујић, стекап је зваое педагпщки саветник.
O Директпр щкпле, Гпрдана Рацкпв, је пд 1. јуна 2019. пд стране Министарства
прпсвете расппређена на местп саветника – сппљоег сарадника за щкплску управу
Зреоанин. Пве гпдине јпј је прпдужен угпвпр и траје дп 30.4.2022.

7. Пројекти
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Пплицајац у щкпли
Сппрт у щкпли
Мпја Кикинда- пткријмп где живимп
„Сви здрави зуби у дванаестпј гпдини живпта у Дпму здравља Кикинда“
„Енергија свуда пкп нас“
IEA Међунарпдна студија п цивилнпм и грађанскпм пбразпваоу
„Увпђеое система технишке защтите у пснпвним и средоим щкплама у Кикинди“
Пплицајац у щкпји
Сппрт у щкпли
„Ппдрщка Еврппске уније управљаоу миграцијама у Републици Србији “
„Шта треба да знащ п пубертету“
Ђак рреппртер
Вежбајмп заједнп
Здравп растимп
Међунарпдни е Твининг прпјекти
Еразмус+
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8. Стручни органи у школи
У щкпли су тпкпм щкплске 2020/2021. гпдине ппстпјали струшни пргани:
ВЕЋА:
1. Наставнишкп веће
2. Струшнп веће за разредну наставу
3. Струшна већа из пбласти предмета (7 већа)
4. Пдељеоска већа (8 већа) и
5. Педагпщки кплегијум
АКТИВИ:
1. Струшни актив за развпјнп планираое
2. Струшни актив за развпј щкплскпг прпграма
ТИМОВИ:
1. Струшни тим за сампвреднпваое рада щкпле
2. Струшни тим за инклузивнп пбразпваое и пружаое дпдатне ппдрщке ушеницима
3. Тим за защтиту пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и занемариваоа
4. Тим за пбезбеђиваое квалитета и развпј устанпве
5. Тим за развпј међупредметних кпмпетенција и предузетнищтва
6. Тим за прпфесипнални развпј
7. Тим за прпфесипналну пријентацију
8. Тим за активну щкплу и прпјекте
ПОЈЕДИНАЧНИ СТРУЧНИ ОРГАНИ:
1. пдељеоске старещине (24 старещине)
2. щкплски педагпг
3. щкплски психплпг
4. щкплски библиптекар/медијатекар
Орган управљаоа у шкпли - Шкплски пдбпр
Орган рукпвпђеоа у шкпли - Директпр щкпле
Саветпдавни прган шкпле - Савет рпдитеља.

9. Одељењске старешине
Пдељеоске старещине за 2020/2021 гпдину
Пдељеое

Пдељенски старещина

I1

Чуданпв Радмила

I2

Субптишки Светлана

I3

Петрпв Маријан

II 1

Кплдан Јасмина
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II 2

Пкука Бранислава

II 3

Јпванпвски Јпванка

III 1

Јплић Љиљана

III 2

Саоа Јакщић

IV 1

Чикић Невенка

IV 2

Сившев Мирпслава

IV 3

Илић Јасмина

V1

Вукща Драгица

V2

Грујић Мирпслав

V3

Милијана Ардељан Бпщкпв

VI 1

Раца Таоа

VI 2

Ппзнанпвић Милица

VI 3

Ђурђевић Таоа

VII 1

Пећанац Емилија ( Драгица Средпјев)

VII 2

Дувоак Маја

VII 3

Рељин Силвана

VIII 1

Впјвпдић Лела

VIII 2

Димитрић Марија

VIII 3

Зивлак Марија

VIII 4

Херцег Зита

svetisava.edu.rs
moodle.svetisava.edu.rs
e-rastko.blogspot.com
facebook.com/svetisavaki
instagram.com/svetisavaki

10. СЕПТЕМБАР
10.1 Учионица под ведрим небом
Ушеници 5.2 пдељеоа су 18.9.2020 са свпјим старещинпм
Мирпславпм Грујићем присуствпвали предаваоу п васипни ппд
називпм “Ушипница ппд ведрим небп” у прганизацији ЦСУ
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Кикинда.
Нащи ушеници нису били самп слущапци већ су активнп ушествпвали у предаваоу
презентујући свпје знаое п васипнским телима.
Накпн интересанте прише, уз ппмпћ телескппа ппсматрали су планете Уран и Сатурн.
Прганизатпр је пбезбедип ппклпн за свакпг ушеника, карте сазвежђа севернпг неба, кпје ће са
наставникпм саставити на шасу у щкпли.

10.2 Додела награда на конкурсу “Дани лудаје”
Јубиларна 35-та манифестација “Дани Лудаје“ пдржана је и пве
гпдине. Пнгаризпван је кпкрус са темама “Лудаја-лепптица Кикинде” и
“Лудаја у дпба кпрпне”. Струшни жири у саставу прпф. Мирпслава Кпјић
и Маријана Миркпв, академски графишар, дпделиле су 10 равнпправних
награда у вище категприја. Ушеници наще щкпле псвпјили су следеће
награде:



Ана Пилиппвић 6.2 награђена је за ликпвни рад
Хелена Грујић 6.1 награђена је за видеп рекламе

10.3 Европски школски спортски дан
Ушеници и наставници наще щкпле су ушествпвали у
манифестацији “Еврппски щкплски сппртски дан” кпја се пдржава
традиципналнп ппследоег петка у месецу септембру.Већ дужи
низ гпдина нащи ушеници и наставници ушествују у међунарпднпј
иницијативи кпја има за циљ прпмпцију физише активнпсти и
укљушиваое щтп већег брпја деце и младих у прпцес физишкпг
важбаоа. Пве гпдине тим ппвпдпм у гпстима су били: Милена
Живкпв, шланица градкпг већа за културу и пбразпваое, Драган
Пецарски, шлан градскпг већа за сппрт и пмладину и Јелана Бакић,
представница сппртскпг савеза.
Вежбали смп у нащем щкплскпм двприщту, на птвпренпм уз ппщтпваое прпписаних
безбедпнпсних мера. Тенис, плес, стпни тенис, впжоа рплера кап и мптпришки пплигпни били
су пдлишна физишка активнпст пред ппшетак викенда.
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11. ОКТОБАР
11.1 Стручни скуп

Наставници наще щкпле: Драгана Виденпв, Данилп Бпрпвница, Светлана Миршић
Вукпбрат у сарадои са представницима ПШ „Јпван Ппппвић„ из Нпвпг Сада Гпранпм
Стеванпвићем директпрпм щкпле, Анпм Шпбпт, заменикпм директпра и Вујадинпм
Здравкпвићем прганизпвали су у Нпвпм Саду, 26.09.2020. гпдине други струшни скуп „Заједнп
ушимп бпље“
Пвпга пута прпсветни радници су имали прилику да тпкпм два дана ппделе знаое са
свпјим кплегама из разлишитих пбласти. Пснпвна щкпла „Јпван Ппппвић“ из Нпвпг
Сада пдликује се једнпсменским радпм и једна је пд щкпла за пример у пвпј пбласти.
Представници наще щкпле ппделили су свпја искуства у пбластима Етвининг
прпјеката, Еразмус прпјеката и искуства стешенпг у раду са Гете институтпм.
Велику ппдрщку заједнишкпм раду две щкпле далп је
и Министарствп прпсвете науке и технплпгије. Присутнима
се пбратип заменик минстра МПНТР др Милан Пащић кпји је
у име министра и свпје лишнп име изразип великп
задпвпљствп щтп присуствује скупу кпји су прганизпвале
щкпле заједнишким радпм.
Свим присутнима у пленарнпм делу пбратила се шланица
Градскпг већа за пбразпваое Нпвпг Сада Дина Вушинић .
Кплега из Хрватске Брунп Секерещ пдржап је презентацију и
предаваое прекп Зум платфпрме и такп дап велики дппринпс пвпм струшнпм скупу.
На струшнпм скупу су у улпзи предаваша ушествпвали ипредставници других кикиндских
щкпла:
Тим ПШ „Ивп Лпла Рибар“ из НпвихКпзараца(директпрка щкпле Биљана Бркић,
правник Таоа Кнежевић, психплпгЈадранка Чавић), тим ПШ „Фејещ Клара“ пдржап је једну
презентацију и две радипнице. (Весна Краљ Дамјанпв, Инга Атанацкпвић, Александра
Пстпјин, Александра Ћазић Киурски, Милена Вукащинпвић, Елепнпра Вплащ Цибула, Виплета
Мпмић, Јелена Вулић), Технишку щкплу представили су Јасмина Алмащи и Милан Иветић,
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Средоу струшну щкплу „Милпщ Цроански“ на пвпм скупу свпјим предаваоем представиле су
Бранислава Крстин и Ваоа Иоац Забрдац.
Струшни скуп пдржан је уз ппщтпваое свих епидемиплпщких мера Владе Републике
Србије. Пленарнпм делу присуствпвалп је 30 званица, дпк је на сесијама кпје су се
пдвијале у ушипницама и кабинетима билп дп 15 присутних наставника.
11.2 Деца, пчелице, мед

На ликпвнпм кпнкурсу ппвпдпм 7. пшеларске излпжбе „Кикиндски пшелари
Кикинђанима-2020.“ Драгана Аранбащић, ушеница наще щкпле кпја ппхађа III1 пдељеое кпд
ушитељице Љиљане Јплић, дпбила је специјалну награду за идеју. Немаоа Арађански, ушеник
IV1 кпд ушитељице Невенке Чикић, дпбип је Захвалницу.
Тема кпнкурса била је „Деца, пшелице, мед-2020.“
Награде су дпдељене 3.10.2020.гпдине у прпстпријама удружеоа пшелара, уз ппщтпваое свих
мера защтите. Награђени ушеници су ппред диплпма дпбили и пригпдне ппклпне.

11.3 Гаји, храни, подржавај

Ппвпдпм Светскпг дана хране, Завпд за јавнп здравље Кикинда расписап је ликпвни
кпнкурс „Гаји, храни, ппдржавај – сви заједнп“.
Радпви нащих креативних ушеника ппнпвп су били запажени и награђени.
У категприји I-IV разреда пснпвне щкпле, Немаоа Арађански, IV1, псвпјип је прву, а
Милица Ћпрић, III1, другу награду.
У категприји V-VIII разреда пснпвне щкпле, Валентина Варга, VIII4, псвпјила је трећу
награду.
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11.4 Дечија недеља 2020. – Подељена срећа , два пута је већа

Пд 5. дп 11. пктпбра пбележена је Дешија недеља. Пснпвни дпкумент за планираое и
спрпвпђеое активнпсти тпкпм Дешје недеље је Кпнвенција Уједиоених нација п правима
детета, усвпјена 1989. гпдине, а прпграмски циљеви прпјекта се из гпдине у гпдину
прилагпђавају пптребама и прпблемима деце.
Пна се пве гпдине
прганизпвала у знаку Гпдине
сплидарнпсти и сарадое кпју је прпгласила Влада Републике
Србије желећи да нагласи знашај тих вреднпсти за стабилнпст и
напредак друщтва, ппсебнп у време пандемије кпвида-19.
Слпган пвпгпдищое дешије недеље бип је - Ппдељена срећа,
два пута је већа.
И у нащпј щкпли смп пбележили Дешију недељу. Ушеници старијих разреда су, у пквиру
Истпријскп – креативне секције (ИКС), један дужи перипд радили на
изради ппклпна за свпје млађе другпве, ушенике првих разреда. За
израду ппклпна – држаша за плпвке, билп је пптребнп прикупити
тегле, пфарбати их а затим и украсити декупаж техникпм. У тпку
пвих радпва дпщлп је и дп пандемије Кпрпне па је цеп прпцес првп
бип заустављен а затим усппрен. Али дпбра впља и истрајнпст
шланпва секције ИКС на крају је дала резултате. Припремљенп је 66
тегли- држаша за ђаке прваке. Да би ппклпн бип јпщ лепщи пптрудили су се власници рпбне
куће „ ЗУ- Зу“, у граду ппзнатије кап „Ја вплим Србију“, кпји су нам дпнирали пп две графитне
плпвке, једну хемијску плпвку и једну гумицу за свакпг ушеника.
У шетвртак и петак, 8. и 9. пктпбра су шланице ИКС -а ппсетиле ђаке прваке и ппделиле
им скрпмне ппклпне. Уз пвај ппклпн дпбили су и шеститку са некпликп интересантних
задатака а кпја је симбплишнп представљала оихпвп приступаое Дешијем савезу. Прваци су
се пбрадпвали ппклпнима а и старију ушеници су били задпвпљни јер Ппдељена срећа, два
пута је већа.

12. НОВЕМБАР
12.1 Сликам и стварам
Прпјектна активнпст “СЛИКАМ И СТВАРАМ” реализпвана је 2.11.2020. гпдине у Нпвим
Кпзарцима. У сепскпм здаоу, кпје пппуларнп нпси назив “Вила”, пкупилп се петнаест младих
уметника кпји су уживали у дружеоу, раду и амбијенту. Прганизатпр кплпније је ПШ “Ивп
Лпла Рибар”, а све је спрпведенп у складу са ппстпјећим мерама.
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Дпмаћини су се пптрудили да направе лепу уметнишку атмпсферу и ппклпнили су
гпстујућим щкплама слике из легата Здравка Мандића.
Нащу щкплу представљале су шетири ушенице, врлп вещте са бпјама и шеткицама.
Пвај прпјекат реализује се у пквиру ппдрщке Еврппске уније управљаоу миграцијама у
Републици Србији са циљем ппбпљщаоа пбразпваоa.

12.2 Измери ме

Наща Еразмус+ прпјектна пријава
Шкплских партнерстава за размене, Меасуре ме
уп!, изабрана за финансираое. Фпнд за
реализацију активнпсти за нащу щкплу је 30.200
евра. Кап и у слушају Ерасмус+ КА1 прпјекта
мпбилнпсти наставника из 2017. гпдине, наща
щкпла је и пвај пут лидер у реализпваоу
Ерасмус+ КА229 прпјекта Шкплских партнерстава
за размене. Пвај прпјекат ппдразумева размену ушеника и наставника из щест земаља кпје
ушествују у пвпм прпјекту.
Тпкпм бправка у щкплама-партнерима, ушеници и наставници ће наушити нпвп,
разменити искуства, али и ппделити свпја нпва знаоа пп ппвратку. Такпђе, наща щкпла ће
бити дпмаћин за 20 ушеника и 10 наставника из инпстранства. Кппрдинатпр прпјекта М2УП! за
нащу щкплу је наставник математике Данилп Бпрпвница.
Партнери у пвпм прпјекту и планиранп време реализације размене:
ИЕС Сантисима тринидад, Убеда, Шпанија, март 2021;
Цплегиул Наțипнал “Пцтавиан Гпга”, Сибиу, Румунија, мај 2021;
Никпла Тесла Сзерб Искпла, Будимпещта, Мађарска, септембар 2021;
ПШ “Свети Сава”, Кикинда, Србија, нпвембар 2021;
ПШ “Владимир Бецић”, Псијек, Хрватска, април 2022. и
Öзел мармарис çаğдаş билим кплеји, Мармарис, Турска, мај 2022.
У пквиру сваке размене путпваће два наставника и шетири ушеника, на седам дана. За
пву щкплску гпдину предвиђенп је да ушествују ушеници седмих разреда, а ускпрп ће бити
пбјављен кпнкурс и ппзив за писаое мптиваципнпг писма за пне ушенике кпји желе да
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ушествују. Надамп се да ће се ситуација са пандемијпм вируса смирити и дпзвплити нам да
реализујемп активнпсти пнакп какп је прпјектпм и планиранп.
Већ ппстпји велика пптражоа за струшоацима са виспким прпфилпм у науци,
технплпгији, инжеоерству и математици (СТЕМ). Иакп ппстпји технплпщка ревплуција,
тренутне метпде предаваоа тих предмета изгледају неппвезанп са стварнпщцу и застареле.
Нащ циљ у пвпм прпјекту је да дппринесемп смаоеоу неусклађенпсти вещтина пружених
нащим ушеницима и вещтина кпје су стварнп тражене, затим стицаое СТЕ (А) М вещтина кап
хпризпнталнпг припритета, укљушиваое примера из стварнпг живпта, рад на нпвпм приступу
кпји је заснпван на истраживаоу и ушеоу пбпгаценпм ИКТ-пм, кап и на сараднишким
праксама.
Дакле, да бисмп закпрашили у будуцнпст, пдлушили смп да првп ппгледамп свпју
прпщлпст. Намеравамп да истражимп свпје културнп наслеђе крпз истприју мерних алата и
оихпве примене у разлишитим пбластима кап щтп су ппљппривреда, једреое или
астрпнпмија и уппредимп оихпве слишнпсти и разлике између земаља ушесница. Ушеници це
наушити истприју и кприснпст мереоа, спрпвещце сппствена мереоа тпкпм брпјних
активнпсти кпје планирамп у свпјпј щкпли, али и тпкпм ппсете земљама ушесницама.

13. ДЕЦЕМБАР
13.1 Финансијска писменост

У пквиру такмишеоа Браинфинитy 2021. щест екипа нащих ушеника щестпг и седмпг
разреда се тпкпм месеца нпвембра такмишилп такп щтп је тргпвалп акцијама на виртуелнпј
берзи. Пвај прпјекат је ппкренут какп би се пјашала финансијска писменпст ушеника, ппдстакла
креативнпст и инпвативнпст, развила сппспбнпст за преузимаое ризика, планираое и
управљаое прпјектима. Ушеници су развијали разнпврсне људске сппспбнпсти и ушили да
изграђују стил живпта у шијпј пснпви је пријентација на рад, ташнпст у раду, прецизнпст.
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У пквиру пвпг малпг прпјекта први задатак за ушенике је бип да саставе тим пд шетири
шлана, дају креативнп име свпм тиму, направе мејл адресу, слику и лпгп свпје екипе и тп
ппщаљу наставнику математике Данилу Бпрпвници кпји им је бип ментпр тпкпм такмишеоа.
Ушеници су првп ушили щта је берза, щта су акције, уппщте ппслпваое на берзи. На платфпрми
кпја симулира рад стварне берзе тимпви су дпбили 20.000 дплара кпјим су, тпкпм месеца
нпвембра, куппвали и прпдавали акције стварних предузећа (али привиднп).
На крају прпјекта су предали извещтај наставнику у кпм су написали какп су саставили
тим, пценили дппринпс свакпг шлана тима, какп су ппделили задужеоа, пписали рад тпкпм
трајаоа прпјекта (какп су бирали
кпмпаније, где су све тражили
инфпрмације, какп су дпнпсили пдлуке
п куппвини, тј. прпдаји).
Зарада у пвпм прпјекту није
била примарни циљ већ да ушеници
уше щта све ппдразумева рад и защтп
су битни тимски рад, ташнпст и
пдгпвпрнпст.
Једна пд кљушних кпмпетенција за
целпживптнп ушеое је смисап за
иницијативу и предузетнищтвп. Министарствп прпсвете, науке и технплпщкпг развпја је пд
2019. гпдине развијаое предузетнишких кпмпетенција кпд наставника и ушеника ставилп кап
један пд припритета у пбразпваоу и налазе се у Закпну п пснпвама пбразпваоа и васпитаоа.
13.2 Подводни свет
На ликпвнпм кпнкурсу са темпм „Ппдвпдни свет“, рад Марине Вељин, ушенице V1
пдељеоа, псвпјип је прву награду. Специјалну награду на кпнкурсу дпбип је Лазар Рељин,
ушеник је II1 пдељеоа.
На кпнкурс, кпји је расписап Културни центар у сарадои са Рпнилашким клубпм „Прка“
ппвпдпм „XI међунарпднпг фестивала ппдвпднпг филма“, пристиглп је прекп пет стптина
радпва.
У категприји ушеника пд V дп VIII разреда дпдељене су две равнпправне прве награде –
једна је припала Марини Вељин.
Маринин рад сликан је темперпм и излпжен је у галерији Културнпг центра на увид
заинтереспванпј јавнпсти.
Лазар Рељин je ушеник је
II1 разреда наще щкпле и шлан
Рпнилашкпг клуба “Прка”. Лазар је
на кпнкурсу представљап свпј клуб
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где се већ гпдину дана бави се рпоеоем и ппдвпдним хпкеjпм.

14. ЈАНУАР
14.1 Финансирање пројекта од стране НИС-а „Заједници заједно 2020“

Нафтна индустрија Србије ће у пквиру прпграма “Заједници заједнп 2020″ финансирати
прпјекат ппд називпм:„Увпђеое система технишке защтите у пснпвним и средоим щкплама у
Кикинди“.
Прпјектпм је пбухваћенп једанаест щкпла, седам пснпвних и шетири средое щкпле у
Кикинди. ПШ “Свети Сава” је главни апликант (нпсилац прпјекта) на теритприји Града.
Циљ прпјекта је увпђеое система видеп надзпра кап превентивне мере за ствараое
безбеднијег пкружеоа и ппвећаоа псећаја сигурнпсти кпд деце, оихпвих рпдитеља и
прпфеспра.
4.12.2020. пптписан је трпјни угпвпр, а пптписали су га: Вадим Смирнпв, ЗГД/директпр
Функције за пднпсе са државним прганима и кпрппративне кпмуникације, Никпла Лукаш,
градпнашелник Кикинде и Гпрдана Рацкпв, директпр ПШ „Свети Сава“ у Кикинди.
Заврщетак реализације се планира за 30. јун 2021. гпдине.

14.2 ДАН ШКОЛЕ
14.3 Ликовни конкурс и такмичење „Лепо писање“ – Дан школе 2021
У пквиру пбележаваоа Дана щкпле и щкплске славе, у нащпј
щкпли је прганизпван ликпвни кпнкурс и такмишеое „Лепп писаое“.
На ликпвнпм кпнкурсу „Једна приша из живпта Светпг Саве“,
ушеници су се присетили да је Свети Сава прпсвећивап нарпд, щирип
знаое, а памтимп га и пп ктитпрскпм раду. Свпјим ппступцима,
ппмагаоем свакпме кпга сретне, свпјпм праведнпщћу, ушип нас је
кпликп је важнп вплети све људе пкп себе, вплети
свпје и ппщтпвати туђе. Свака приша из Савинпг
живпта за нас је једна ппука.
Сви ушеници су ппхваљени за изузетне радпве. Радпви су
ппстављени у хплу и трпезарији щкпле.
У среду, 27. јануара 2021. гпдине, у преппдневним сатима пдржанп
је такмишеое у Леппм писаоу, кпје сваке гпдине традиципналнп
прганизујемп. Ушеници нижих разреда и пвпга пута су ппказали да имају
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талента у леппм писаоу, а најбпљи међу оима су:
I разред
Теја Бабић I3 – првп местп
Пгоен Терек I1 – другп местп
Марија Брканлић I2 – треће местп
II разред
Миа Ппппв II1 – првп местп
Дејана Дивијашки II1 – другп местп
Филип Нађалин II2 – треће местп
III разред
Вукащин Бадрљишки III2 – првп местп
Драгана Аранбащић III1 – другп местп
Лука Ердељан III2 – треће местп
IV разред
Миљана Тпмић IV3 – првп местп
Мила Пејшић IV1 – другп местп
Немаоа Лазиница IV1 – треће местп

14.4 Свечана додела признања Плакета Свети Сава – Дан школе 2021. године

У пквиру пбележаваоа Дана щкпле и щкплске славе, у среду,
27. јануара 2021. гпдине, у трпезарији щкпле, пдржана је
свешана дпдела признаоа “Плакета Свети Сава” најбпљим
ушеницима псмпг разреда. Плакетащи су резали славски кплаш
са верпушитељем наще щкпле, Мирпславпм Бубалпм, накпн
шега им је урушена Плакета и ппклпн коига.
Пвпгпдищои нпсипци признаоа су ушеници:
Марина Бещлин, Атила Кищ, Мија Пејшић из VIII1
Павле Гпјкпвић, Михаилп Раткп, Пгоен Угрещић из VIII2
Невена Вулпвић, Спфија Рељин, Емилија Рељин из VIII3
Маркп Ступар и Андреј Варга из VIII4
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15. ФЕБРУАР
15.1 Награда на конкурсу Енергија је свуда око нас

Јпвана Карић, ушеница V2 разреда, псвпјила је првп местп на литерарнпм
кпнкурсу “Енергија је свуда пкп нас” истпименпм, врлп мащтпвитпм и пригиналнпм песмпм.
Енергија је свуда пкп нас
На виспкпј планини
малп селп спава,
у оему размищља
паметна глава.
Чиша Миле гледа
ка прпзирнпј впди,
дпк тужнп седи
у свпјпј спби.
Шта ће радити
када падне снег,
да ли ће дпм напустити
и кренути у бег.
У селу нпвца нема,
ни светла неће бити,
а ветрпви ће да јуре и
кище ће лити.
Гледа шиша Миле
у јесеои дан
и какп жутп лищће
трепери кап крпз сан.

Нащ јунак схвати
нещтп врлп важнп,
да пнп щтп ће да се деси
уппщте није стращнп.
Ветар щтп јури
пријатељ ће му ппстати
и пн ће у свпм дпму
заувек пстати.

Направип је ветреоашу
и пбасјап целп селп,
свакп се весели,
дпк се планина бели.
Ветреоаша се врти
и даоу и нпћу,
елиса се пкреће,
нема краја оихпве среће.
Пап је јпщ већи снег
и шиша Милету је ппет претип бег.
Нема вище хране у селу,
али шиша Миле дпбије идеју.
Река ће тпшак пкретати,
пщеницу млети,
и сви ће пд бращна
хлеб правити.
Сунце их краишкпм пка гледа,
тпплпту им даје,
дпк хладна зима траје.
Целп селп
приредилп је славље
и ппдиглп шащу
за шиша Милетпвп здравље.
Чиша Миле ппнпснп гледа
у зимски дан,
захваљује ветру, Сунцу и реци
щтп је дап срећу
мнпгпј деци.
Јпвана Карић
ПШ „Свети Сава“, V2
Кикинда
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15.2 Човек само срцем добро види

Прпјекат „Чпвек самп срцем дпбрп види“ кпји се реализује у нащпј щкпли щкплске
2020/2021. гпдине, саставни је деп ИПА прпјекта „Ппдрщка ЕУ систему управљаоа миграцијама у
Србији“.
У пквиру пвпг прпјекта, прптеклпг месеца интензивнп смп се бавили светпсављем,
щкплскпм славпм, Данпм щкпле. Прилагпдивщи активнпсти специфишнпстима ситације, малп
другашијим нашинпм рада у пквиру маоих група, ствприли смп ситне изазпве кпји су ушенике и
оихпве ушитеље и наставнике ппдстакли на стваралащтвп.
Ученици четвртпг разреда су прпстпре свпјих ушипница пплеменили
групним радпвима. Ушитељице Невенка Чикић и Јасмина Терзин су се
ппбринуле да деца на ппсебан нашин и са ппсебним материјалима
стварају лик Светпг Саве.
Чланпви Ученичкпг парламента су, уз ментпрски и креативни рад
наставнице Силване Рељин, специфишнпм техникпм направили
прелепе радпве на дрвету.
У склппу пвпг дела прпјекта „Чпвек самп срцем дпбрп види“ расписан
је ликпвни кпнкурс на кпји су ппзвани ушеници щкпла укљушених у
ИПА прпјекaт.

Најбпље радпве изабрап је жири у саставу: Владимир
Крстић, академски сликар, Маријана Миркпв, академска
графишарка и представници Ушенишкпг парламента наще
щкпле: Андреј Варга, Валентина Варга и Драгана
Мијанчић.
Лпгп прпјекта креирала је наставница енглескпг језика
Драгана Виденпв.
Излпжбу радпва и амбијент псмислила је и уприлишила
ушитељица Саоа Бикић

Аутпри најбпљих радпва на кпнкурсу су:
Прва награда
Павле Свешак, ушеник V3 Пснпвне щкпле „Лазар Саватић“, Земун
Сара Секулић, ушеница V1 Пснпвне щкпле „Ђура Јакщић“, Кикинда
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Друга награда
Јана Мркеља, ушеница V разреда Пснпвне щкпле „Ивп Лпла Рибар“, Нпви Кпзарци
Страхиоа Субптић, ушеник III1 Пснпвне щкпле „Лазар Саватић“, Земун
Трећа награда
Давид Тпт, ушеник VI2 Пснпвне щкпле „Фејещ Клара“, Кикинда
Ана Свешак, ушеница II1 Пснпвне щкпле „Лазар Саватић“, Земун

Ппхвале

Карплина Варга, ушеница V2 Пснпвне щкпле „Фејещ Клара“, Кикинда
Валентина Стпјкпв, ушеница VIII разреда Пснпвне щкпле „Ивп Лпла Рибар“, Нпви Кпзарци.

15.3 Стоп вршњачком насиљу – Дан розe мајица

Ппвпдпм Међународног дана борбе против вршњачког насиља ушеници нащe щкoле
имали су прилику да се у пквиру редпвних шаспва уппзнају са врстама врщоашкпг насиља и
нашинима реагпваоа у тим ситуацијама.
Ушеници су ппгледали занимљиве видеп –
презентације и видеп – тутпријеле, а затим су
дебатпвали п свпјим лишним искуствима на пву
тему.
Усвпјена знаоа примеоивали су на
разлишите нашине:
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Псликавали су мајице са јаснпм ппрукпм прптив врщоашкпг насиља. Задатак ушеника је бип, да
направе свпјеврсне антпниме на тему врщоашкпг насиља (нпр. лепа реш – исмеваое), те да пве
парпве реши испищу на мајицама.
Снимили су видеп са темпм „На кпју страну кренещ, тај избпр биращ“, пппуоавали су наставне
листиће и увежбавали наушенп. Цртали су свпје щаке и рпзе мајице, на оима исписивали
афирмативне ппруке у бпрби прптив врщоашкпг насиља, а затим их исецали и лепили на табли.
Ушеници су дпщли дп закљушка да се насиљем не мпгу рещити сукпби и да сваку врсту насиља
треба пријавити пдраслпј пспби пд ппвереоа.

16. МАРТ
16.1 Математика је занимљива – МИСЛИША 2021.

Наципналнп математишкп такмишеое „Мислища“ кпје прганизује Математишкп друщтвп
“Архимедес” из Бепграда, пве гпдине је пдржанп 11. марта 2021. гпдине.
Име „Мислища“ је сасвим прикладнп, јер пнп пдражава сущтину пвпг маспвнпг
наципналнпг математишкпг такмишеоа. Математика је лепа, а тп су дпказали и сви ушеници кпји су
ушествпвали у пвпм такмишеоу, оих 68.
Циљ пвпг такмишеоа је пппуларисаое математике, ппдстицаое интереспваоа щтп већег
брпја ушеника за математику, мптивисаое ушеника да математику уше са задпвпљствпм крпз
рещаваое лепих и занимљивих задатака, развијаое лпгишкп-кпмбинатпрних сппспбнпсти
ушеника, щиреое математишке културе кпд младих, ппдстицаое ушеника на дубље усвајаое
садржаја щкплске математике и мптивисаое за ушещће на другим такмишеоима.

17. АПРИЛ
17.1 Све што пожелим могу и да будем

Ппвпдпм Дана щкпле, ПШ „Васа Стајић“ из Мпкрина расписала је
наградни литерарни и ликпвни кпнкурс за ушенике са теритприје Града
Кикинде и за истпимену щкплу из Нпвпг Сада. Награђене су две ушенице
наще щкпле.
Анастасија Бајкин, ушеница JV2, псвпјила је другу награду на ликпвнпм кпнкурсу у
категприји пд првпг дп шетвртпг разреда.
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Ушеница V2 разреда, Јпвана Карић, ппнпвп нас је ушинила ппнпсним псвпјивщи прву
награду на литерарнпм кпнкурсу у категприји ушеника пд петпг дп псмпг разреда.
Пви изузетнп мащтпвити и пригинални радпви на тему „Све щтп ппжелим мпгу и да будем”
пбећавају да ћемп се, и убудуће, радпвати пствареоима и наградама пве две изузетне девпјшице.

Све штп ппжелим мпгу и да будем

Дпвпљнп је да затвприм пши
и већ сам у пблацима белим.

Између две кприце стптину страна,
пву коигу шитам већ недељу дана.

Желим да будем светлпст,

Пд ташке дп ташке, пд реда дп реда,

да се сви питају кп сам,

једнп питаое мира ми не да.

да будем суншева тајна,

Иакп су куће у коизи шудне, а времена давна,

да таму надјашам,

щта акп бих једнпг дана

да будем радпст сјајна!

ја ппстала јунакиоа главна?
Шта акп бих ппстала птица са щесте стране,

Желим бити мрак,

щтп јпј се сви диве у лету,

да будем свашији страх,

или мпжда светлпст щтп се с мракпм бпри,

да живим у градскпм ћпрспкаку,

или ветар щтп путује пп свету?

да будем тамин зрак.

Желим да будем птица

Желим да будем ветар,

јер хпћу да дптакнем небп,

да никп не зна птпевати мпје реши,

али на пвпм, нащем свету,

да будем тајанствен щум у нпћи,

без крила се рађа шедп.

да никп мпје мпћи не мпже стећи,

Људи свакпга дана лете,

свакпг надјашати ћу мпћи.

па бих мпгла и ја са оима.

Кприце коиге склппила сам,
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пву коигу шврстп држим и никпм је не дам.
Шапнула ми је нещтп тихп,

Јпвана Карић

такп да самп ја мпгу шути,

ПШ „Свети Сава“ В2

писац сам свпје прише,

Ментпр: Александра Станшул

све щтп ппжелим мпгу и да будем.

17.2 Акција пошумљавања

У субпту, 24.04.2021. гпдине, на Штеваншевпј бари (Старпм језеру), ушеници пд Vдп VIII
разреда пснпвних щкпла “Свети Сава” и “Фејещ Клара” ппщумљавали су садницама кпје су сами
прпизвели. Твпрци идеје су наставници технике и технплпгије, Дущан Радин и Силвана Рељин.
Ушеници су садили свпје саднице, али и играли игре у прирпди, кпје су им приближили шланпви
Извиђашкпг пдреда “Прпка Средпјев”.

18. MAJ
18.1 Свет без рата – деца говоре

Ппвпдпм 80- гпдищоице пд агресије нацистишке Немашке и оених савезника на
Југпславију и на Спвјетски Савез, и у шаст 76- гпдищоице пд Дана ппбеде над фащизмпм, Друщтвп
српскп-рускпг пријатељства Кикинде и друга слишна удружеоа и градски пдбпри расписали су
литерарни кпнкурс на тему ”СВЕТ БЕЗ РАТА – ДЕЦА ГПВПРЕ” за све ушенике вищих разреда
пснпвне щкпле.
Наща ушеница 5.2 Јпвана Карић ппнпвп се пдазвала и псвпјила другу награду.
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да је мир пд невпље дпбип ппраз.
Људи тпкпм рата нису знали
да ли ће сутра видети свпј пдраз.
Лицем у лице се са троем зла уппзнали,
без мнпгих знаоа живели су радпзнали;
мнпги щтп су вплели без љубави су пстали,
неустращиви уплащени су ппстали.
Слпбпде нема у рату,
рат пдузима пп свпјпј впљи,
слпбпда није нищта другп,
дп щанса да будемп бпљи.
Јпвана Карић
ПШ “Свети Сава”
Ментпр: Александра Станшул

Коига ми је једнпм испришала,

18.2 Заједно учимо боље – заједно можемо више

Струшни скуп „Заједнп ушимп бпље – заједнп мпжемп вище“ је пдржан 15. маја 2021.
гпдине у Пснпвнпј щкпли „Лазар Саватић“ у Земуну. Прганизатпри су били ПШ „Свети Сава“ из
Кикинде и дпмаћин OШ „Лазар Саватић“. На скупу су ушествпвали и наставници из ПШ „Фејещ
Клара“ из Кикинде, „Ивп Лпла Рибар“ из Нпвих Кпзараца, кап и брпјне щкпле из Земуна. Струшни
скуп је прганизпван у пквиру прпјекта „Ппдрщка Еврппске уније управљаоу миграцијама у
Републици Србији“
Струшни скуп су птвприли мр Гпран Петрпвић, директпр щкпле „Лазар Саватић“ и др Милан
Пащић, ппмпћник МПНТР.
Предаваши из Кикинде су били:
Драгана Виденпв „Инклузија – стратегије кпје дају резултате“
Александра Ћазић Киурски и Милена Вукащинпвић „Ращири крила“
Биљана Бркић „Буди кап дрвп, расти сваки дан“
Гпрдана Рацкпв и Арпад Пастпр „Сигурним кпракпм крпз дигитални свет“
Данилп Бпрпвница „Виртуелнп предузетнищтвп“
Светлана Mиршић Вукпбрат „Чпвек самп срцем дпбрп види“
Мирпслав Грујић „Пбрада гепграфије завишаја ппмпћу алманаха завишаја и квиза“
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Презентацију „Предузетнищтвп и ушенишка задруга“, презентпвап је дпмаћин, директпр щкпле
„Лазар Саватић“ заједнп са директпркпм задруге, Виплетпм Булатпвић. У паралелним
радипницама и презентацијама, ушесници скупа су мпгли да се уппзнају са радпм ушенишке
задруге щкпле дпмаћина.
Путем Зум платфпрме Јаоа Зупаншиш, директпрка ПШ „Луј Адамиш“ из Грпсупља, Слпвенија,
је презетпвала „Прпмпвисаое инпвација и предузетнищтва у слпвенашким пснпвним щкплама“.

18.3 До Месеца и назад

Ушеници петпг разреда су са наставникпм гепграфије Грујић Мирпславпм присуствпвали
наушнп-пппуларнпм предаваоу п Месецу пдржанпм на Старпм језеру. Крпз интетесантну пришу п
Месецу, али и јпщ неким сателитима у Суншевпм систему, у прганизацији ЦСУ Кикинда впдип их је
Младен Ђуран. Накпн прише кпја је свима приближила пвп, нама најближе, небескп телп
ушеницима је Месец ппстап јпщ ближи захваљујући телескппу.
Ппсматрајући Месец крпз телескпп видели су Месешев басен “Мпре кризе” шији је прешник
555км и кпји је настап пре пкп 4,5 милијарди гпдина кап и кратер Јеркес кпји се налази на западу
басена.

19. ЈУН
19.1 Додела Вукове дипломе

Сваки дплазак јуна нама дпнесе растанак са најстаријим ђацима у щкпли. Пва гпдина, за
нама, била је несвакидащоа, тежа пд претхпдних, какп за децу, такп и за наставнике. Ипак, мнпги
ушеници су успещнп радили свпје задатке и мпжемп да се ппхвалимп најбпљима из псмпг
разреда.
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На свешанпсти кпју су приредили ушеници щестпг и седмпг разреда, али и сами вукпвци, у
двприщту наще щкпле, 17.6.2021, диплпме Вук Карачић урушене су :
Марини Бещлин, Атили Кищу, Мији Пејшић - VIII 1
Павлу Гпјкпвићу, Михаилу Ратку, Пгоену
Угрещићу – VIII 2
Невени Вулпвић, Спфији Рељин, Емилији
Рељин – VIII 3
Марку Ступару и Андреју Варги – VIII 4
Иза пвих ушеника су брпјна такмишеоа, мнпга
псвпјена места на щкплским, ппщтинским,
пкружним и републишким такмишеоима.
Најуспещнији међу оима је Андреј
Варга, нащ ушеник генерације. Оегпв успех није
изпстап ниједне щкплске гпдине, шак и у време
када је настава била на даљину. Сваке гпдине је
бип успещан на свим нивпима такмишеоа, а
оегпв рад, свестранпст и љубав према математици, физици и прпграмираоу, кап и Андреј, пстаће
нам у сећаоу и верујемп да ће се п оему и оегпвим успесима тек пришати.
Пгоен Угрещић нам је ппказап да се мпже бити успещан истпвременп и у сппрту и у ушеоу.
Нпсилац је Вукпве диплпме, али и нащ сппртиста генерације. Верујемп да ће наставити да ниже
успехе на свим ппљима и да ћемп га гледати у репрезентацији ускпрп.
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19.2 Матурско вече осмака
„Ппращтамп се,
ппращтамп се и стращнп дугим нпгама
пдлазимп у свет.“
(Мирпслав Антић, „Ппсле љубави“)
Прпщла је наставна гпдина. Прпщап је матурски испит. За најстарије наще ушенике
заврщена је пснпвна щкпла. Велики ппсап је за оима и нама је најмилије јер су пдрастали уз нас и
ппстали пдгпвпрни, савесни и вредни девпјке и младићи. Оипв успех и заврщетак прве степенице
у щкплпваоу прпславили смп на матурскпј вешери, 30.6.2021. Спфија Рељин и Маркп Ступар
прпшитали су размищљаоа из састава врщоака, а пптпм нам се пбратила директприца Гпрдана
Рацкпв. Билп је тпплп, али нам тп није сметалп да будемп весели, да певамп, плещемп, али и
пустимп кпју сузу.
Испратићемп их стихпвима нащег Мирпслава Антића из песме „Први тангп“:
„Збпгпм плпвни впјници!
Збпгпм детиоствп са кикама
и плавпм мащнпм!
Збпгпм све пнп щтп је билп јуше!
Дпбрп нам дпщлп
све пвп щтп је испред нас!“
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19.3 Наградна екскурзија
Јпвана Карић, ушеница V2 разреда, награђена на литерарнпм кпнкурсу кпје је расписалп
Друщтвп српскп- рускпг пријатељства, кап награду псвпјила је екскурзију. Са свпјпм ментпркпм,
Александрпм Станшул и псталим награђенима прпвела је леп, садржајан дан у Бепграду где су
ппсетиле Бели двпр и Руски дпм.

20.Т А К М И Ч Е Њ А
20.1 ФИЗИКА
Школско такмичење

На щкплскпм такмишеоу из физике, пдржанпм 25. јануара 2021.
гпдине, ушествпвалп је 16 младих физишара из VI, VII и VIII разреда.
Ппказали су изузетнп знаое и ппстигли следеће резултате:

6. разред:

Местп

Ушеник

Брпј ппена

Ментпр

1.

Хелена Грујић

100

Марија Ппппвић

2.

Тамара Ђпрђевић

96

Марија Ппппвић
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Биљана Грулпвић

Ппхвале: Александар Куга, Расткп Ппппвић, Милана Стијеља, Милица Кугли, Тиса Фелбаб, Ана
Пилиппвић, Ива Племић

7. разред:
Местп

Ушеник

Брпј ппена

Ментпр

1.

Миа Пастпр

100

Марија Ппппвић

2.

Милица Тпмић

80

Марија Ппппвић

3.

Споа Плајић

78

Марија Ппппвић

Ппхвале: Никплина Крстеканић и Ивана Балтащик
8. разред:
Местп

Ушеник

Брпј ппена

Ментпр

1.

Андреј Варга

80

Марија Ппппвић

Општинско такмичење
У субпту, 27. 2. 2021. гпдине је у ПШ “Фејещ Клара” пдржанп ппщтинскп такмишеое из физике.
Ушествпвалп је 35 ушеника. Трећина ушесника била је из наще щкпле кпји су улпжили мнпгп труда
и рада. Пд оих дванаестпрп, десетпрп је пстварилп пласман на пкружни нивп такмишеоа.
6. разред:
1. местп, 1. награда – Стефан Варга (100 ппена), ментпр Биљана Грулпвић
2. награда – Хелена Грујић (98 ппена), ментпр Марија Ппппвић
2. награда – Тамара Ђпрђевић (90 ппена), ментпр Марија Ппппвић
3. награда – Расткп Ппппвић (86 ппена), ментпр Марија Ппппвић
3. награда – Александар Куга (80 ппена), ментпр Биљана Грулпвић
ппхвала – Милана Стијеља (76 ппена), ментпр Биљана Грулпвић
Сви имају пласман на пкружнп такмишеое.
7. разред:
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1. местп, 1. награда – Милица Тпмић, ментпр Марија Ппппвић
2. местп, ппхвала – Миа Пастпр, ментпр Марија Ппппвић
Споа Плајић – пласман на пкружнп такмишеое, ментпр Марија Ппппвић.
8. разред:
1. местп, 1. награда – Андреј Варга (100 ппена), ментпр Марија Ппппвић

Окружно такмичење
На пкружнпм такмишеоу из физике пдржанпм у субпту, 24.4.2021, у ПШ “Фејещ Клара” ушеници наще
щкпле ппстигли су следеће резултате:
8. разред:
Андреј Варга – другп местп
7. разред:
Милица Тпмић – другп местп
Миа Пастпр – треће местп
6. разред:
Стефан Варга – првп местп
Александар Куга – другп местп
Ментпри ушеницима наставнице: Марија Ппппвић, Биљана Грулпвић.

Републишкп такмишеое

У Спкпбаои је 29.и 30.маја, пдржанп 42.Државнп такмишеое из физике
ушеника пснпвних щкпла. Такмишеое је пдржанп у пснпвнпј щкпли,,
Митрппплит Михаилп” у Спкпбаои.
Ушеник наще щкпле Стефан Варга из VI3 је ушествпвап на пвпм
такмишеоу и у кпнкуренцији вище пд 150 ушеника 6.разреда псвпјип
2.награду и дпбип сребрну медаљу. Стефан је, уз јпщ двпје ушеника из
наще ппщтине, бип представник севернпбанатскпг пкруга на пвпм
такмишеоу.
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20.2 МАТЕМАТИКА
Школско такмичење

Брпј ушеника кпји ради математику вище негп щтп је предвиђенп щкплским планпм и
прпгрампм и даље је на завиднпм нивпу.
На щкплскпм такмишеоу из математике, пдржанпм 5. фебруара 2021. гпдине, ушествпвалп је 50
ушеника пд трећег дп псмпг разреда.
3. разред:
Местп

Ушеник

Пдељеое

Брпј
ппена

1.

Лука Маркущ

III2

100

Саоа Јакщић

2.

Никпла Тпмић

III2

100

Саоа Јакщић

3.

Вукащин
Бајкин

III2

80

Саоа Јакщић

Ушитељица

Ушитељица

4. разред:
Местп

Ушеник

Пдељеое

Брпј
ппена

1.

Милпщ Рељин

IV1

100

Навенка Чикић

2.

Миљана Тпмић

IV3

80

Јасмина Терзин

3.

Мила Пејшић

IV1

73

Навенка Чикић

Пдељеое

Брпј
ппена

Наставник

5. разред:
Местп

Ушеник
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1.

Јпвана Карић

V2

79

Зплтан Каналащ

2.

Ана Бпјвпдић

V2

68

Зплтан Каналащ

3.

Пгоен
Пращанин

V2

60

Зплтан Каналащ

6. разред:
Местп

Ушеник

1.

Стефан Варга

2.

Александар
Куга

3.

Тамара
Ђпрђевић

Брпј
ппена

Наставник

100

Светлана
Угринпв

80

Данилп
Бпрпвница

VI1

55

Данилп
Бпрпвница

Пдељеое

Брпј
ппена

Наставник

85

Данилп
Бпрпвница

80

Данилп
Бпрпвница

60

Данилп
Бпрпвница

Пдељеое

VI3

VI2

7. разред:
Местп

1.

2.

3.

Ушеник

Миа Пастпр

Споа Плајић

Милица Тпмић

VII2

VII2

VII2

8. разред:
Местп

Ушеник

Пдељеое

Брпј
ппена

Наставник
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Андреј Варга

3.
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95

Светлана
Угринпв

55

Зплтан
Каналащ

34

Светлана
Угринпв

Општинско такмичење
У недељу, 28.2.2021. гпдине је пдржанп ппщтинскп такмишеое из математике. Пд укупнп
89 ушесника, 22 такмишара су била из наще щкпле и сви су ппстигли пдлишан резултат. Прплазак на
пкружни нивп такмишеоа, кпје се пдржава за ушенике пд III дп VIII разреда, је пбезбедилп 13
нащих ушеника (пд 69 из целпг пкруга).
Пвп су најбпљи међу најбпљима из наще щкпле:
III разред:
2. местп – Вукащин Бајкин (76 ппена), ментпр Саоа Јакщић
3. местп – Лука Маркущ (63 ппена), ментпр Саоа Јакщић
IV разред:
2. местп – Милпщ Рељин (50 ппена), ментпр Невенка Чикић
V разред:
1. местп – Јпвана Карић (74 ппена), ментпр Зплтан Каналащ
2. местп – Пгоен Пращанин (72 ппена), ментпр Зплтан Каналащ
Лара Аврампв (54 ппена) и Ана Впјвпдић (52 ппена) имају ппхвалу и пласман на пкружнп
такмишеое, ментпр Зплтан Каналащ
VI разред:
1. местп – Стефан Варга (90 ппена), ментпр Светлана Угринпв
3. местп – Хелена Грујић (70 ппена), ментпр Данилп Бпрпвница
Тамара Ђпрђевић (65 ппена – ппхвала) и Александар Куга (48 ппена) имају пласман на пкружнп
такмишеое, ментпр Данилп Бпрпвница
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VII разред:
2. местп – Миа Пастпр (65 ппена), ментпр Данилп Бпрпвница
3. местп – Споа Плајић (50 ппена), ментпр Данилп Бпрпвница
VIII разред:
3. местп – Андреј Варга (66 ппена), ментпр Зплтан Каналащ
Спфија Рељин (40 ппена) пласман на пкружнп такмишеое, ментпр Светлана Угринпв

Окружно такмичење
У недељу, 25.4.2021. гпдине, у 14:00 у ПШ “Жаркп Зреоанин” је пдржанп пкружнп
такмишеое из математике. Из наще щкпле је ушествпвалп 12 ушеника пд укупнп 64 такмишара.
Ушеници наще щкпле су и пвај пут ппказали да су успещни. Честитамп свима.
VII разред
Споа Плајић – другп местп
Миа Пастпр – треће местп
VI разред
Стефан Варга – првп местп
V разред
Ана Впјвпдић – треће местп
Ментпри: Невенка Чикић, Светлана Угринпв, Зплтан Каналащ, Данилп Бпрпвница
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20.3 МИСЛИША 2021.
Математишкп друщтвп “Архимедес” из Бепграда и пве гпдине је у шетвртак, 11. марта,
прганизпвалп наципналнп математишкп такмишеое „Мислища“. Ушеници наще щкпле впле
математику щтп ппказује 68 ушеника кпји су ушествпвали у пвпм такмишеоу. Циљ је бип да се
пппуларище математика, ппдстише интереспваое и мптивисаое ушеника да математику уше са
задпвпљствпм крпз рещаваое лепих и занимљивих задатака.
Лазар Рељин II1 – трећа награда
Вукащин Пращанин I2 – ппхвала
Теја Бабић I3 – ппхвала
Матија Пејшић II1 – ппхвала
Јпвана Лисулпв II2 – ппхвала
Реља Петрпвић II3 – ппхвала
Лука Маркущ III2 – ппхвала

20.4 ХЕМИЈА
Општинско такмичење
У субпту, 6.03.2021. гпдине, у ССШ “Милпщ Цроански”,
пдржанп је ппщтинскп такмишеое из хемије.
Ушенице 7. разреда наще щкпле су ппстигле врхунске резултате.
Миа Пастпр 1. награда
Споа Плајић 1. награда
Милица Тпмић 2. награда
Ивана Живкпвић 3. награда
Ментпр: Лела Впјвпдић, наставница хемије.
Миа Пастпр, Споа Плајић и Милица Тпмић су пствариле пласман на пкружни нивп такмишеоа где
им желимп пунп успеха!
Окружно такмичење
У субпту, 17.04.2021. гпдине, у ССШ “Милпщ
Цроански”, пдржанп је пкружнп такмишеое из хемије.
Ушенице седмпг разреда наще щкпле су ппстигле следеће
резултате:
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Миа Пастпр – 2. местп
Милица Тпмић – 3. местп
Споа Плајић – ппхвала за ушещће
Ментпр: Лела Впјвпдић, наставница хемије.

20.5 ПРОГРАМИРАЊЕ
Општинско такмичење
Ппщтинскп такмишеое из прпграмираоа прганизпванп је прптеклпг викенда у два дана у
нащпј щкпли. Ушеници су имали прилике да пдмере снаге у пнлине пкружеоу рещавајући задатке
кпји су дефинисани пд стране Друщтва математишара Србије. Прва рунда такмишеоа пдржана је у
петак, 5. марта, а друга рунда у недељу, 7. марта. На пснпву укупнпг резултата из пбе рунде
такмишеоа, ушеници наще щкпле пстварили су следећи успех:

6. разред Стефан Варга – 1. местп, пласман на Пкружнп
7. разред Миа Пастпр – 1. местп, пласман на Пкружнп
8. разред Андреј Варга – 1. местп, пласман на Пкружнп
Маркп Ступар – 2. местп, пласман на Пкружнп
Ментпри ушеника Маја Дувоак и Арпад Пастпр.
Сви нащи прпграмери пстварили су пласман на Пкружнп
такмишеое, кпје ће се пдржати у нащпј щкпли у
Окружно такмичење
Пкружнп такмишеое из прпграмираоа је пдржанп у нащпј щкпли у недељу, 23. маја. На пкружнп
такмишеое су се пласирала шетири ушеника, сви из наще щкпле. Резултати ушеника су следећи:
VII разред
Стефан Варга – 1.местп
Миа Пастпр – 1. местп
VIII разред
Андреј Варга – 1. местп, пласман на Републишкп
Маркп Ступар – 2. местп
Ментпри ушеника су наставници инфпрматике Маја Дувоак и Арпад Пастпр.
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Државно такмичење

Државнп такмишеое из рашунарства, за ушенике пснпвних щкпла,
пдржанп је 5.6.2021. у Бепграду. Ушесници Државнпг такмишеоа
(такмишари и ментпри) су били расппређени у Математишкпј и
Рашунарскј гимназији. Ушеник наще щкпле Андреј Варга је ушествпвап на
пвпм такмишеоу и у кпнкуренцији пд 94 ушеника псвпјип 2. награду.

20.6 СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

Општинско такмичење
Пве гпдине такмишеое из српскпг језика и језишке културе пдржалп се касније у пднпсу на
претхпдне гпдине. У субпту, 24.4.2021, у нащпј щкпли такмишили су се ушеници псмпг разреда
наще ппщтине.
Пвп су резултати ушеника из наще
щкпле:
Спфија Рељин 2. местп;
Михаилп Раткп 3. местп
Емилија Рељин 4. местп.

Окружно такмичење
Недеља ппслеппдне је неупбишајенп време за щкплска такмишеоа. Ипак, 16.5,2021. у 17 шаспва
ушеници из нащег пкруга сели су у клупе у нащпј щкпли и птппшели рещаваое теста из српскпг
језика и језишке културе.
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Нащу щкплу представљала су два ушеника, Спфија Рељин и Михаилп Раткп. Пд мпгућих 20 бпдпва,
Спфија има 19, а Михаилп 18 и пбпје су се пласирали на Републишкп такмишеое. Ментпри
Александра Станшул и Зита Херцег.
Републичко такмичење
Републишкп такмишеое из српскпг језика и језишке културе за
најбпље ушенике псмпг разреда пдржанп је 30.5.2021. на Филплпщкпм
факултету, не кап дп сада у Трщићу.
Спфија Рељин је са 18 бпдпва пд максималних 20
заузела треће местп. Пдлишан успех ппстигап је и
Михаилп Раткп са 16 бпдпва. Наставнице кпје су
вреднп радиле са пвим дивним ушеницима су
Александра Станшул и Зита Херцег.

20.7 ИСТОРИЈА
Општинско такмичење
Ппсле вище пдлагаоа, збпг прекида рада щкпле услед пандемије кпрпне, држанп је
25.априла у ПШ“ Јпван Ппппвић“. Наща ушеница псмпг разреда, Катарина Вајда псвпјила је другп
местп и пласман на пкружнп такмишеое.
Окружно такмичење
Месец дана ппсле ппщтинскп, пдржанп је и пкружнп такмишеое. Катарина Вајда, ушеница
псмпг разреда је на оему псвпјила петп местп.

20.8 Спорт
ОДБОЈКА
Општинско такмичење
Ппщтинскп такмишеое у пдбпјци за девпјшице пснпвних щкпла пдржанп је 11.3.2021.
гпдине у ПШ “Јпван Ппппвић” у Кикинди. Ушенице наще
щкпле заузеле су првп местп и пласман на Пкружнпм
такмишеоу.
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Такмишеое је пдржанп пп свим прпписаним мерама.
Екипа щкпле наступила је у следећем саставу: Невена Вулпвић, Анастасија Ђуришић,
Милица Ђукић, Ваоа Живић, Невена Рпсић, Споа Плајић, Аоа Стеванпв, Јпвана Ђукић. Впдип их је
наставник Виктпр Фелбаб.

ПЛИВАЊЕ
републишкпм щкплскпм такмишеоу
На щкплскп републишкп такмишеое у пливаоу пласиралп се псам ушеника из наще щкпле. Евп
оихпвих резултата.
Алекса Кпцкар ушеник щестпг разреда заузеп је другп местп и
псвпјип је сребрну медаљу.
Лејла Белпщ ушеница другпг разреда заузела је треће местп и
псвпјила је брпнзану медаљу.
Милпщ Менда у великпј кпнкуренцији стигап је на циљ шетврти.
Тпмић Михајлп заузеп је пдлишнп седмп местп кап и оегпва
другарица Миоа Бабић. Ћирић Гпран бип је међу најбпљима.
Тпдпр Ппппвић и Иван Маркпвић пстварили су пласман на
такмишеое али збпг пандемије нису ушествпвали.

СТРЕЉАШТВО
Општинском такмичењу
Пбе наще екипе, и мущка и женска, су псвпјиле првп местп. Впдила их је наставница Светлана
Миршић- Вукпбрат.

Окружно такмичење
На пкружнпм такмишеоу су наставили са успесима и мущка екипа је ппнпвп била прва. Впдип их је
наставник Бприс кнежевић. А женска екипа је псвпјила другп местп. са оима је била наставница
Светлана Миршић- Вукпбрат.
Републичко такмичење
Мущка екипа је на пвпм нивпу такмишеоа псвпјила дрветп местп. Са оима је била наставница
Светлана Миршић- Вукпбрат.
42

ОСНОВНА ШКОЛА "СВЕТИ САВА" КИКИНДА
Немањина 27/б, 23300 Кикинда
/: +381-230-500-774
: skola@svetisava.edu.rs
Буџетски рачун: 840-113660-06 Летопис за школску 2020/2021. годину

svetisava.edu.rs
moodle.svetisava.edu.rs
e-rastko.blogspot.com
facebook.com/svetisavaki
instagram.com/svetisavaki

20.9 ХИППО – МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

Пснпвна щкпла „Ђура Јакщић“ била је 24. априла дпмаћин квалификација 9. међунарпднпг
такмишеоа из енглескпг језика.
Већ традиципналнп, ушеници наще щкпле ушествпвали су на пвпм такмишеоу и ппказали завиднп
знаое рещаваоем временски пгранишених тестпва разумеваоа текста шитаоем и слущаоем, те
упптребе језика.
Најбпље резултате су у свпјим категпријама ппстигли:
Литтле ХИППП – 2. и 3. разреди:
Никпла Тпмић III2 (77,5/80), пплуфиналиста
Натаща Ђурин III2 (75/80)
Немаоа Ппппв III1 (74/80)
Филип Рајић II2 (71/80)
ХИППП 1 – 4. и 5. разреди:
Андрија Глигприн IV3 (78,5/80), пплуфиналиста
Јпвана Карић V2 (78,5/80), пплуфиналисткиоа
Лара Аврампв V2 (78,5/80), пплуфиналисткиоа
Миоа Бабић IV3 (76/80)
Стефан Вујин V3 (74/80)
Ана Впјвпдић V2 (73,5/80)
Мајда Хелдрих IV3 (72,5/80)

ХИППП 2 – 6. разред:
Милана Стијеља VI2 (81,5/86), пплуфиналисткиоа
Петар Иоац VI2 (77/86)
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ХИППП 3 – 7. и 8. разреди:
Нина Зец VII1 (77,5/86)
Лана Талијанпв VIII1 (76/86)
Селена Такаш VIII1 (76/86)
Ппдсетимп, ХИППП такмишеое пкупља пснпвце и средопщкплце – заљубљенике у енглески језик
из целпг света, а у нащпј земљи прганизатпр такмишеоа је Удружеое Глпбал Хипп.

21. И нешто за крај
И на крају, уместп кпментара на прпщлпгпдищои, пнлајн и кпмбинпвани нашин рада,
најбпље је ппставити резултате анкете кпју је спрпвеп Тим за сампвреднпваое. Наиме тај тим је
изврщип анализу ( сампвреднпваое) пнлајн наставе у щкплскпј 2020-21. гпдини.
Изврщена је анализа упитника за ушенике, рпдитеље и наставнике.
Анкете је пппунилп:
- 199 ушеника пд V- VIII разреда,
- 172 оихпва рпдитеља и
- 29 наставника.
Намера је била да сазнају и уппреде оихпва искуства, мищљеоа и ставпви у вези са пнлајн
наставпм.
Пдабрали смп некпликп табела у кпјима су приказани пдгпвпри анкетираних а кпје најбпље
ппказују став свих према пнлајн настави.
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21.1 Модели наставе
(Прпценти се пднпсе на избпр ушеника. Пдгпвпри рпдитеља и наставника у складу су са
ушенишким)

Редовна настава

Комбиновани модел

Онлајн настава

72,6%

18,9%

5,5%

Предности (изјаве ученика)

Предности

Предности

•Најбоље се разуме и
запамти кад наставници
објасне и покажу уживо

Имам више времена за
учење

Кад идемо онлајн, немамо
дупли домаћи. То је као да
идемо нормално само је
много сигурније

•Волим да смо сви заједно
у школи, нема одвајања

• Више ми одговара
настава са мањим
бројем ученика

• Код куће не морам
да носим маску
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21.2 Најозбиљније тешкоће са онлајн наставом (пдгпвпри наставника и рпдитеља)

Наставници

Значајно међусобно слагање обе анкетиране групе, можемо
видети из упоредне табеле са фреквенцијама на питање „Шта
видите као највеће тешкоће у онлајн настави?

родитељи

I

„Одсуство непосредне интеракције „наставник- ученик“ онемогућава
стварни трансфер знања“

II

II

„Ученици губе радне навике и мотивацију за образовање“

I

II

„У онлајн настави могућности за реалну оцену учениковог знања су
битно умањене“.

VII

IV

„Наставни програми су озбиљно редуковани, деца су ускраћена у
образовању“.

III

V

„Онлајн настава временски и ментално исцрпљује децу.“

V

III

„Онлајн настава временски и ментално исцрпљује наставнике.“

VI

V

“Деца без техничких могућности остају значајно ускраћена у
образовању.“

IV

V

„Ученици са ИОП-ом не могу да напредују без непосредне наставе.“

VII

V

„Значајан број родитеља нема увид, не укључују се у онлајн наставу
(деца су препуштена себи.“

X

„Онлајн настава временски и ментално исцрпљује ученичке
родитеље.“

IX

IX
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21.3 Јасности наставничких информација и повратних информација код онлајн
наставе

Наставници ми дају
јасна упутства шта и
какп треба радити с
ппстављеним пнлајн
материјалпм

Наставници ми дају јасна
упутства и смернице шта и
кпликп треба
урадити/научити за
пдређену пцену.

Наставници
ми дају јасне
ппвратне
инфпрмације
п мпм раду и
напредпваоу.

Да, код скоро свих
предмета

38,7% одговора

43,7%

43,2%

Да, код већег броја
предмета

41,2% одговора

35,2%

51,3%

Да, код око половине
предмета

12,6% одговора

14,6%

3,7%

Да, код мањег броја
предмета

7% одговора

6%

5,5%

Нејасно ми је/ нема
информације

0,5% одговора

0,5%

2,8%
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21.4Питање - колико времена проводе учећи, радећи домаће задатке, вежбајући...у
данима кад су на онлајн настави

Колико радиш у данима
онлајн наставе:

% одговора ученика

више од 4 сата

10,6%

2 – 4 сата

36,2%

1 – 2 сата

40,2%

0,5 – 1 сат

10,1%

Користим то као слободан дан

2,9%

Пдгпвпри све три испитиване групе су вепма слишни, а слишан је и закљушак а пн гласи да нам се
пнлајн настава не дппада и да сви желимп нпрмалан рад щкпле.
За састављаое пваг Летпписа кприщтени су следећи извпри:
 Извещтаја п раду щкпле за щкплску 2020-21. гпдину
 Шкплски сајт
 Извещтај Тима за сампвреднпваое

У Кикинди 15.септембра 2021.

Летппис саставила наставница истприје
прпф.Драгица Средпјев
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