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Историјат школе 
Већ готово два века под овим кровом се негује традиција образовања. У 

историји школства ова школа ће остати запамћена и као „прво основно школско 

здање на спрат“ изграђено током 1814. и 1815. године, за потребе школовања 

тада 405 немачке деце. Касније, у складу са потребама, образују се ученици 

млађих узраста, једно време је ту смештена Учитељска школа, средња 

економска, али за савременике она је позната као Основна школа „Олга Петров-

Радишић“ која је основана 15.06.1955. године решењем Секретаријата за опште 

послове НОО Вршац. Школа је радила у улици Ж. Зрењанина 18 и Стеријиној 

107. Прва седница Наставничког савета одржана је 2.09.1955. године. На овој 

седници на предлог учитељице Милене Бошковић, школа је добила назив “Олга 

Петров - Радишић“. Управитељ новоосноване школе био је Радак Вељко, а 

његов заменик Бошковић Милена. У школи је било 12 одељења нижих разреда. 

Настава се одвијала у две смене пошто су коришћене просторије заједно са 

гимназијом на румунском наставном језику. 

У лето 1956. године расформирана је Румунска гимназија и нижи разреди 

те гимназије припојени су основној школи. Тако је она прерасла у осмољетку. У 

школи је било 19 одељења са 485 ученика. 

У лето 1957. године дошло је до спајања основне школе “Олга Петров - 

Радишић“ и вежбаонице Учитељске школе. За директора је постављен Жива 

Сфољан, а за заменика Велимир Радак. Школа је имала 35 одељења са укупно 

1023 ученика. 

На основу одлуке Владе Републике Србије број 022-2971/95 објављене у 

“Службеном гласнику“ РС број 94/95 и одлуке Школског одбора ОШ“Олга 

Петров-Радишић“ из матичне школе издвојила се ОШ“Младост“ са 24 одељења 

од првог до осмог разреда. 

Од 1996.године ОШ“Олга Петров-Радишић“ је школа са преко 900 

ученика, распоређених у 42 одељења. У матичној школи, са седиштем у Вршцу, 

ради 35 одељења, а у насељеним местима Стража, Месић, Јабланка и Сочица 7 

комбинованих одељења од првог до четвртог разреда. Настава се изводи на 

српком и румунском наставном језику и једина је двојезична школа у граду. 

Школске 2005/06. године школа је славила свој јубилеј – 50 година рада. 

Школом руководи директор Јонел Буга.  

Данас школа има 518 ученика. У матичној школи, са седиштем у Вршцу, 

ради 27 одељења, а у насељеним местима Стража, Јабланка и Сочица 4 

комбинованих одељења од првог до четвртог разреда. 

Стручна заступљеност је врло висока а професионално искуство солидно, 

што чини добру претпоставку за успешну реализацију образовно-васпитних 

задатака школе.  

Свој рад школа прати и вреднује кроз успех ученика у учењу, њиховом 

даљем напредовању на вишим нивоима школовања, а и резултатима у оквиру 

такмичења у организацији Министарства просвете и спорта РС, као и других 

организатора на различитим нивоима од локалних до међународних. 

Оно што сада желимо и што је наша визија је да ова школа постане 

сигурна средина, подстицајна за рад и развој деце која ће одавде  кренути даље 

(у свет одраслих). 

http://olgapetrovradisic.edu.rs/index.php/2012-10-09-13-53-57


ЛЕТОПИС ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ОЛГА ПЕТРОВ – РАДИШИЋ“ ВРШАЦ  2015/16.  

 

2 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 
 

Настава се у школи изводи на српском и румунском наставном 

језику.  

 Школа ради у две смене. Преподневна смена почиње са радом у 8,00 

часова и траје до 13,10 часова, а поподневна смена  у 13,30 часова и траје 

до 18,40 часова.  

У једној смени су ученици првог и другог разреда, а у другој 

ученици трећег и четвртог разреда и смену мењају двонедељно. Ученици 

старијих разреда смену мењају на месец дана, а у једној смени су ученици 

од петог до осмог разреда који наставу похађају на српском наставном 

језику, а у другој смени су сви ученици од првог до осмог разреда на 

румунском наставном језику.  

Продужени боравак за ученике првог и другог разреда ради пре 

подне од 7,30 часова до 13,15 часова, односно по подне од 11,30,часова до 

16,30 часова. 

 

 

Школски простор 

У саставу матичне школе је и пет одељења у четири насељена места 

– Стражи, Месићу, Јабланки и Сочици, те је расположива површина која се 

користи следећа: 

 

 

НАМЕНА ПРОСТОРА 

 

Матична школа Истурена одељења 
Свега 

Свега Свега 

Површина школске зграде 2.915 944 3.859 

Површина дворишта 1710 4.507 6.217 

Површина спортских терена 400 760 1.160 

Површина зелених површина 210 630 840 

 

 

Матична школа нема адекватну фискултурну салу, спортске терене, 

зелене површине, библиотеку и канцеларије, док у подручним одељењима 

постоји вишак простора са веома великим зеленим површинама и 

опремљеним игралиштима за децу (Сочица и Стража). 

 

Ради ефикаснијег коришћења техничко-дидактичког материјала 

настава се  у предметној настави одвија у кабинетима и специјализованим 

учионицама, а у разредној у учионицама опште намене, те се укупан 

школски простор користи и опремљен је на следећи начин:  
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Намена простора 
Број просторија 

 

1 Матична школа Подручн одељења 

Учионице опште намене 6 4 

Кабинети за предметну наставу 10 - 

Специјализоване учионице - 

информатика 

2 - 

Продужени боравак 1 - 

Сала за физичко 1 2 

Библиотека и медијатека 1  

Свечана  сала 1  

Школска кухиња 1 1 

Директор- секретар 2  

Педагошко-психол. служба 1  

Рачуноводство 1  

Зубна амбуланта 1  

Укупно 28 7 

 

Наставна средства 

 

Наставна средства Предметна наст 

Графоскоп 9 

Радио sony cfdr и LG 2 

Радио ЦД касетофон 5 

Рачунари 36 

Преносни рачунар- лаптоп 5 

Телевизор 2 

ДВД 1 

Видео бим 5 

Пијанино 2 

Хармоника 2 

Синтисајзер 1 

Дијапројектор 2 

Микроскоп 1 

Разглас 1 

  

Подаци из табеле уклазују да у школи постоје  основни  услови за 

извођење наставе применом савремених метода, а поред наведених 

средстава школа поседује и класична очигледна наставна средства и 

приборе (историјске и географске карте, слике и постере, моделе,  прибор 

за геометрију, хемијске огледе и физичка мерења и сл.).  
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План набавке наставних средстава, дидактичког  и канцеларијског 

материјала 

 

 У току ове године школа је значајно опремљена наставним 

средствима (90.000,00 евра) из пројекта "Развионица". План набавке је 

саставни део пројекта (део "Опрема за школе").  

  

 Школска библиотека 

 

Школска библиотека  има књижни фонд од око 10.000 књига, од 

чега у матичној школи 8735. Књижни фонд  је, својим садржајем, у складу 

са потребама наставног плана али постоји континуирана потреба како 

увећања књижевног фонда, тако и његовог обогаћивања насловима 

примереним узрасту ученика а у циљу задовољавања њихових ширих 

интресовања. Што се некњижне грађе тиче, у школи постоји око 2.700 

јединица некњижне грађе. Такође је потребно континуирано обогаћивати 

стручном литературом за наставнике у циљу упознавања са иновацијама у 

настави и стручног усавршавања... 

 

Стручни часописи, листови, дечија штампа 

 

 У току ове школске године школа је извршила претплату на следеће листове и 

часописе: 

 

Р. бр. Листови и часописи Р.бр. Дечја штампа 

1. “Просветни преглед” 1. “Математички лист” 

2. “Настава и васпитање” 2. “Букуриа копилор” 

3. “Педагошка стварност” 3. “Школарка и школарац” 

4. “Иновације у настави” 4. “Тинерецеа” 

5. “Директор школе”   

6. “Педагогија”   

7. “Психологија”   

8. “Методичка пракса”    

 

 

Ђачка кухиња 

 

У оквиру своје делатности школа има и ђачку кухињу. Услуге које 

ђачка кухиња може да пружа у складу са својојм опремљеношћу, а да 

задовољава потребе ученика, је дистрибуција ужина из асортимана готових 

производа за све заинтересоване ученике школе, као и дистрибуција 

топлих оброка за ученике продуженог боравка.  

За сиромашне ученике, у сарадњи са локалном самоуправом, 

обезбеђује се бесплатна ужина. 
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УЧЕНИЦИ 

Р.б Раз одељ Одељ. старешина Бр. уч 

Саст по 

полу 
Ст. породице Образовни ниво породице 

м ж Компл Нек НСС ССС ВШС ВСС 

1. I-1 Киш Даница 17 7 10 12 5 4 10 2 1 

2. I-2 Писарић Мила 17 6 11 12 4 2 12 2 1 

3. II-1 Селеши Марија 22 14 8 19 3 7 9 4 2 

4. II-2 Вучковић Ружица 23 16 7 16 7 2 14 2 5 

5. II-IVр Тодор Анишоара 10/3 6/3 4/- 9/3 1/- 1/- 3/1 -/- 6/2 

6. III-1 Мазманидис Весна 22 11 11 16 6 2 16 1 3 

7. III-2 Киш Зоран 22 13 9 16 6 3 12 1 6 

8. III р Крајете Аурелија 6 5 1 6 - - - 3 3 

9. IV-1 Томић Зорица 20 10 10 16 4 5 9 4 2 

10. IV-2 Миок Меланија 19 6 13 15 4 2 13 3 1 

11. I- III С Чортан Себастијан 4/1 2/- 2/1 4/1 -/- 2/- 2/1 -/- -/- 

12. II-IV- С Гојка Мариора  5/3 3/3 2/- 5/3 -/- 2/1 3/2 -/- -/- 

13. 
II-III-IV 

Сочица Радуц Сперанца 
2/1/1 1/-/- 1/1/

1 
2/1/1 -/-/- 

2/1/1 
-/-/1 

-/-/- -/-/- 

14. 
I - IV 

Јабланка  
Живковић Отилија 

1/3 1/1 
-/2 -/3 1/- 

1/2 
1/- 

-/- -/- 

15. I - Месић Боу Елена 1 - 1 1 - 1 - - - 

16. V-1 Трајковић Слободан 27 14 13 22 5 3 18 2 4 

17. V-2 Ивашку Ђорђе 27 17 10 20 7 6 19 1 1 

18. V-3 Урзеску Ленуца 22 11 11 18 4 13 3 1 5 

19. VI-1 Маринковић Ненад 25 14 11 17 8 4 16 2 3 

20. VI-2 Марјанов Весна 25 13 12 21 4 4 15 4 2 

21. VI-3 Кемпјан Маризел 15 9 6 10 5 6 
4 

4 1 

22. VII-1 Степанов Љиљана 18 12 6 12 6 4 10 3 1 

23. VII-2 Богданов Ерика 16 9 7 9 7 - 12 3 1 

24. VII-3 Миладиновић Маја 17 11 6 12 5 2 12 1 2 

25. VII-4 Панчован Илуца 13 6 7 11 2 5 4 4 - 

26. VIII-1 Милетић Татјана 21 10 11 14 7 - 21 - - 

27. VIII-2 Лончар Снежана 22 9 13 7 15 3 15 - 4 

28. VIII-3 Тодор Петру 22 13 9 18 4 7 12 2 1 

            

  
УКУПНО 473 256 217 353 120 102 265 49 57 
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СПИСАК ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

ШКОЛСКА 2015- 2016.  ГОДИНА  

1. Урзеску Ленуца  - председник  Школског одбора 

2. Трајковић Слободан   

3. Тодор Петру   

4. Кирилов Оливер  

5. Грауре Јон 

6. Секулић Јован 

7. Марјановић Александар 

8. Попеску Лавинел  

9. Маринковић Ненад  - председник синдиката школе  
 

СПИСАК ЧЛАНОВА  НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА  

Школска 2015-2016. година  

 

1. Бућинац Вера  - педагог  

2. Оморан Оана – психолог 

3. Стан Доринел – библиотекар 

4. Мазманидис  Весна    -  наставник разредне наставе  

5. Киш Зоран –     наставник разредне наставе  

6. Тодор Анишоара  - наставник разредне наставе   

7. Томић Зорица  -    наставник разредне наставе   

8. Миок Меланија  - наставник разредне наставе   

9. Киш Даница  -  наставник разредне наставе   

10. Писарић Мила  -  наставник разредне наставе   

11. Крајете Аурелија  - наставник разредне наставе   

12. Чортан Себастијан -  наставник разредне наставе   

13. Селеши Марија  - наставник разредне наставе   

14. Тодоровић Мирјана  - наставник разредне наставе   

15. Радуц Сперанца  - наставник разредне наставе   

16. Гојка Мариора  - наставник разредне наставе   

17. Живковић Отилија  - наставник разредне наставе   

18. Врцељ Жукевић Катарина  - наставник разредне наставе   

19. Вучковић Ружица  -  наставник разредне наставе   

20. Урошевић Радован  - вероучитељ  

21. Букован Моника  - вероучитељ 

22. Жујка Корнел  - вероучитељ 

23. Сорин Јанеш -  вероучитељ 

24. Јанеш Флоренциу  - вероучитељ 

25. Буга Симона  - наставник енглеског језика  

26. Ранисављев Милена  – наставник енглеског језика 
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27. Илкић Валеријана  - наставник енглеског језика 

28. Лончар Снежана – наставник енглеског језика 

29. Стојановић Адриана  - наставник енглеског језика  

30. Степанов Љиљана  - наставник српског језика 

31. Марјанов Весна  - наставник српског језика  

32. Мијалковић Александра  - наставник српског језика као 

нематерњег  

33. Гиубалца Корина  - наставник српског језика као 

нематерњег 

34. Мозор Маринике  - наставник румунског језика 

35. Урзеску Ленуца -  наставник румунског и француског језика 

36. Сфера Анета   - наставник француског језика 

37. Жалба Агдишан Дијана    - наставник француског језика 

38. Богданов Ерика  - наставник немачког језика  

39. Петровић Биљана  - наставник музичке културе 

40. Марковић Горан -  наставник музичке културе  

41. Ивашку Ђорђе – наставник историје 

42. Тодоровић Живков Тијана  -  наставник историје  

43. Жебељан Петар – наставник грађанског васпитања  

44. Милованов Светлана – наставник географије  

45. Панчован Илуца  -  наставник географије  

46. Керкез Виолета – наставник  хемије  

47. Басараба  Перин Анишоара – наставник хемије  

48. Мунћан Данијел -  наставник биологије  

49. Милетић Татјана  -  наставник биологије  

50. Леттерс  Тамара  - наставник биологије  

51. Жужа Жељко  - наставник физике  

52. Миладиновић Жељко  - наставник математике 

53. Миладиновић Маја  -  наставник математике  

54. Стојковић Мира  -  наставник математике  

55. Миок Марјан  -  наставник информатике  

56. Цинцар Кристијан  - наставник информатике  

57. Тодор Петру  - наставник техничког  образовања  

58. Николић Горан  -  наставник техничког образовања  

59. Маринковић Ненад  - наставник физичког васпитања  

60. Кемпјан Маризел  -  наставник физичког васпитања  

61. Берлован Лућијан   - наставник физичког васпитања  

62. Трајковић Слободан  - наставник ликовне културе  

63. Владислав Драган  - наставник техничког образовања  

64. Вулетић Наталија – наставник биологије  

65. Барбу Данијела – наставник историје  
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ОДЕЉЕНСКЕ  СТАРЕШИНЕ  

ШКОЛСКА 2015- 2016. ГОДИНА 

 

1.   I – 1      Селеши  Марија 

2.   I – 2      Вучковић Ружица 

3.     II – 1       Мазманидис Весна  

4.     II – 2       Киш Зоран 

5.     I -  III р      Тодор Анишоара     

6.     III – 1      Томић Зорица  

7.     III – 2      Миок Меланија  

8.     IV- 1      Киш Даница 

9.     IV- 2      Писарић Мила 

10.     II- IV р    Крајете Аурелија  

11.   I,II,III, IV р  Сочица   Радуц Сперанца 

12.   I- III  р  Стража   Гојка Мариора 

13.   II-IVр Стража    Чортан  Себастијан 

14.   IV с  Јабланка   Врцељ Жукевић Катарина       

15.   III- IV р  Јабланка  Живковић Отилија 

16.  V- 1        Маринковић Ненад 

17.  V- 2        Марјанов Весна  

18.   V- 3        Кемпјан Маризел  

19.   VI- 1        Степанов Љиљана 

20.   VI- 2        Богданов Ерика  

21.   VI- 3        Миладиновић Маја    

22.   VI- 4         Панчован Илуца 

23.   VII- 1       Милетић Татјана     

24.   VII- 2       Лончар Снежана 

25.   VII- 3       Тодор Петру 

26.   VIII-1       Ивашку Ђорђе     

27.   VIII-2       Петровић Биљана 

28.   VIII-3       Трајковић Слободан 

29.   VIII-4       Урзеску Ленуца 
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СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ -   НАСТАВНО  ОСОБЉЕ  2015.-2016. 

 

 

1. Мазманидис  Весна    -  наставник разредне наставе  

2. Киш Зоран –  наставник разредне наставе  

3. Тодор Анишоара  - наставник разредне наставе   

4. Томић Зорица  -    наставник разредне наставе   

5. Миок Меланија  - наставник разредне наставе   

6. Киш Даница  -  наставник разредне наставе   

7. Писарић Мила  -  наставник разредне наставе   

8. Крајете Аурелија  - наставник разредне наставе    

9. Селеши Марија  - наставник разредне наставе   

10. Тодоровић Мирјана  - наставник разредне наставе   

11. Радуц Сперанца  - наставник разредне наставе   

12. Гојка Мариора  - наставник разредне наставе   

13. Живковић Отилија  - наставник разредне наставе   

14. Врцељ Жукевић Катарина  - наставник разредне наставе   

15. Вучковић Ружица  -  наставник разредне наставе   

16. Чортан  Себастијан  - наставник разредне наставе  

17. Урошевић Радован  - вероучитељ  

18. Букован Моника  - вероучитељ 

19. Жујка Корнел  - вероучитељ 

20. Сорин Јанеш -  вероучитељ 

21. Јанеш Флоренциу  - вероучитељ 

22. Буга Симона  – наставник енглеског језика 

23. Илкић Валеријана  - наставник енглеског језика 

24. Лончар Снежана – наставник енглеског језика 

25. Стојановић Адриана  - наставник енглеског језика  

26. Степанов Љиљана  - наставник српског језика 

27. Марјанов Весна  - наставник српског језика  

28. Мијалковић Александра  - наставник српског језика као 

нематерњег  

29. Гиубалца Корина  - наставник српског језика као 

нематерњег 

30. Мозор Маринике  - наставник румунског језика 

31. Урзеску Ленуца -  наставник румунског и француског језика 

32. Микша Геолина  - наставник француског језика 

33. Богданов Ерика  - наставник немачког језика  

34. Петровић Биљана  - наставник музичке културе 

35. Марковић Горан -  наставник музичке културе  

36. Ивашку Ђорђе – наставник историје 

37. Тодоровић Живков Тијана  -  наставник историје  

38. Жебељан Петар – наставник грађанског васпитања  
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39. Милованов Светлана – наставник географије  

40. Панчован Илуца  -  наставник географије  

41. Керкез Виолета – наставник  хемије  

42. Басараба Анишоара – наставник хемије  

43. Мунћан Данијел -  наставник биологије  

44. Милетић Татјана  -  наставник биологије  

45. Леттерс  Тамара  - наставник биологије  

46. Жужа Жељко  - наставник физике  

47. Сфера Анета  – наставник  француског језика  

48. Миладиновић Жељко  - наставник математике 

49. Миладиновић Маја  -  наставник математике  

50. Стојковић Мира  -  наставник математике  

51. Жалба Агдишан Дијана   -  наставник  француског језика  

52. Миок Марјан  -  наставник информатике  

53. Цинцар Кристијан  - наставник информатике  

54. Драгодан Марћел  -  наставник информатике  

55. Тодор Петру  - наставник техничког  образовања  

56. Николић Горан  -  наставник техничког образовања  

57. Маринковић Ненад  - наставник физичког васпитања  

58. Кемпјан Маризел  -  наставник физичког васпитања  

59. Берлован Лућијан   - наставник физичког васпитања  

60. Трајковић Слободан  - наставник ликовне културе  

61. Владислав Драган  - наставник техничког  образовања  

62.  Вулетић Наталија  - наставник  биологије 

63. Ранисављев Милена – наставник енглеског језика  
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СПИСАК    ВАННАСТАВНОГ   ОСОБЉА 

Школска 2015-2016. година 

 

1. Буга Јонел  - директор школе 

2. Бућинац Вера  - педагог 

3. Оана Оморан -  психолог 

4. Стан Доринел  - библиотекар  

5. Лауш Жељко    - секретар школе  

6. Томић Јована  - шеф рачуноводства  

7. Бућкош Дејана – административни радник 

8. Ивановић Синиша   - домар  

9. Ристић Ана  - сервирка  

10.  Ковач Катица – спремачица  

11.  Буга Родика – спремачица 

12.  Блаж Ана  - спремачица 

13.  Ђорђевић Драгана  - спремачица 

14.  Петров Татјана  - спремачица 

15.  Иванов Милена  - спремачица 

16.  Лађа Марћела  - спремачица 

17.  Дуц Олгица – спремачица 

18.  Гачић Љиљана – спремачица 
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ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА 

ШКОЛСКА 2015- 2016. ГОДИНА 

 

 

1.     I – 1        Гавриловић  Маријана   

2.     I – 2        Тури Далибор 

3.     I- III р         Попеску Лавинел 

4.     II- 1        Мишић Данка  

5.     II- 2        Младеновски Драган 

6.     III – 1      Преда Весна  

7.     III – 2      Рајковић Јанко 

8.     IV - 1      Панчевац Катарина 

9.     IV - 2      Јованов Саша 

10.     II- IV р     Грауре Јон 

11.   I,II,III, IV р  Сочица    Војин Вирџинија 

12.   I- III р  Стража    Гојка   Петар 

13.   II-IV р Стража   Гимбош  Анета 

14.   IV с  Јабланка      Иванов Драгослав 

15.   II-  IV р  Јабланка    Даља  Јонел 

16.   V-  1        Зарић   Олга  

17 .  V- 2         Николајевић Александар 

18.   V- 3        Божин Јонел 

19.   VI- 1        Вила Бранислав 

20.   VI- 2        Спасојевић Драгана 

21.   VI- 3        Совиљ Мирјана 

22.   VI- 4        Божин  Сперанца Грацијела  

23.   VII- 1       Николић  Татјана 

24.   VII- 2       Милићев Биљана 

25.   VII - 3       Деспот Дорин 

26.   VIII-1       Кецојевић Биљана  

27.   VIII-2       Вијатов  Душица 

28.   VIII -3      Зака Наталија  

29.   VIII -4      Котрла Маријана  

30.  Представник родитеља деце  

       са посебним потребама – Дајана Живановић 
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СЕПТЕМБАР 

ОДРЖАН    ЈЕСЕЊИ   КРОС  5. септембар 2015. 
 

 
 

У суботу 05. септембра, у градском парку, у организацији стручног 

већа наставника физичког васпитања, одржан је јесењи крос за ученике од 

првог до седмог разреда.  Најуспешнији у својим категоријама били су 

следећи ученици: 

 

    ДЕВОЈЧИЦЕ                                                       ДЕЧАЦИ   

I  разред   

1. место:   Андреа Кљан I1                                  Славко Лукић I1       

2. место:  Марија Кекењ   I2                                Лука Оморац   I2 

3. место:  Миа Врашко  I1                                    Лука Радак I1  и Стефан 

Радак I1      

II  разред :  

1. место: Анастасија Комазец  II1                       Марко Младеновски    II2 

2. место:         Ања Будимир   II2                                 Василије Пастор  II1 

3. место:          Андријана Трбанов   II1                      Андрија Клепачек II1 и 

Матеја Баришић  II1 

III  разред : 

1. место:       Тамара Мандић III1                                  Димитрије Живојнов  

III1 
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2. место:       Ивана Зрнић III1                                       Ређеп Морина III2 

3. место:       Ива Јевремовић  III2                                Роберт Ослански  III1 

IV  разред : 

1. место:      Анђела Марковић  IV1                              Огњен Видић  IV2 

2. место:      Јована Радивојевић IV1                            Дамјан Џамић IV1 

3. место:      Дуња Панчевац IV1                                   Штефан Грауре IVр 

 

 

V разред : 

1. место:      Петра Кесић   V1 Миљан Николајевић  V1 

2 место:       Андреа Цимеша  V1                                    Марко Николајевић V2 

3. место:      Мина Милић V1                                           Огењен поповић   V2 

VI разред : 

1. место:     Мина Совиљ VI3                                          Никола Мијалковић VI2 

2. место:     Милана Божић  VI2                                     Огњен Станковић VI1 

3. место:    Милана Михајловић VI3                               Марко Ничевски VI3 

VII разред : 

1. место:     Елма Арифи  VII1                                        Алекса Тошић VII1 

2. место:     Анастасија Милићев VII2                           Давид Пајић  VII2 

3. место:     Вања Цветковић VII1                                  Александар Бељин VII2 
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Након такмичења дружење је настављено на дечјем игралишту. 

 

 Зоран Киш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зоран Киш 
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МЕЂУНАРОДНИ   ДАН  ПИСМЕНОСТИ 

08.09.2015. 

 

Организација Уједињених нација за образовање, науку и 

културу Унеско, прогласила је   8.  септембар  за Међународни дан 

писмености 1967. године, да би се сваке године, бар на тај дан, 

истакла важност читања и писмености, како у животу појединца, 

тако и друштва у целини. Осим тога, Генерална скупштина 

Уједињених нација је прогласила десетогодишњи период, од 2003 до 

2012. године, за декаду у којој ће се посебна пажња посветити овом 

глобалном проблему. 
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          Општом декларацијом о људским правима из 1948. године 

признато је право на образовање, а тиме и право на писменост. Две су 

декларације отишле још даље, тако је у Декларацији из Персеполиса 

(1975.) речено: „Писменост није сама себи сврха. Она је темељно 

људско право”, а Хамбуршка декларација из 1997. наглашава како је 

писменост, која у ширем смислу обухвата знање и вештине које су 

потребне свима у свету брзих промена, једно од основних људских 

права. 

 

 У нашој школи  Међународни дан писмености обележен је  
ниизом манифестација. На свим часовима матерњег  језика 
приређене су радионице са садржајима посвећеним овом дану. 
Занимљиво  је било  у четвртом разреду. Учитељица  IV-1 ,  Даница 
Киш  објаснила је  ученицима четвртог разреда  путем 
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презентације  значај писмености за човека  и позвала све 
наставнике  да уложе максимум напора   у правцу описмењавања  
ученика, а децу да овом проблему посвете посебну пажњу. 

Зоран Киш 

 

 

 

Извештај о обележавању Дана европских језика 

 

 
  

     На иницијативу Савета Европе у Стразбуру, Европски дан 

језика слави се сваког 26. септембра почев од 2001. године, у 

циљу промовисања вишејезичности у целој Европи - језичка 

разноликост подразумева већи степен међукултуролошког 

разумевања и важна је компонента богатог културолошког 

наслеђа нашег континента. У понедељак, 28. септембра 2015. 

години, у свечаној сали наше школе обележен је Дан 

европских језика.  
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 Ученици виших разреда, као и чланови Ђачког 

парламента учествовали су у радионицама које су 

организоване поводом обележавања овог дана - израђени су 

панои (са поздравима на скоро свим европским језицима, 

песме/стихови на више језика, и све је то било пропраћено 

лепим цртежима застава европских држава).  Представници 

Ђачког парламента су, такође, како би овај дан учинили још 

занимљивијим, припремили квиз, односно асоцијацију. 

Ученици који су учествовали у квизу били су мотивисани, 

радознали и свидео им се овај облик изражавања. Уживали су 

и остали који су их бодрили и навијали. 

 Сада ти панои красе зидове и огласне табле наше школе.  

 Обележавању овог дана присуствовали су ученици обе 

смене - на српском наставном језику и на румунском 

наставном језику, као и психолог школе.  Својим искуством, 

идејама и радом допринеле су наставнице страних језика - 

Ерика Богданов, Снежана Лончар и Валеријана Илкић, које су 

активно учествовала у радионицама. Медији (телевизија 

Банат)  такође су пропратили обележавање овог дана - а 

ученици су, на више језика, за телевизију дали следећу изјаву 

"Ја причам...(српски, румунски, енглески, француски, 

немачки)" и тиме истакли циљ одржавања овог дана - језичке 

разноликости и међукултуролошког разумевања. 
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Оана Оморан             

психолог 
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OKTOBAR 

УРУЧЕНА НАГРАДА ГРАДСКОГ МУЗЕЈА  1. 10. 2015. 

 
 У  Културном центру  Вршца 01.10.2015.  отворена је  56. 

Ликовна манифестација  деце и омладине  за награду сликара Паје 

Јовановића  2015. Ученици  II-2  одељења  наше школе Ањи Будимир  

том приликом уручена је  награда Градског музеја Вршац   за 

ликовни рад ''Зима'' . На изложби су изложени и радови наших 

ученика: Зоране Јовановић II-2  и Драгане Деђански IV-1 . 
Зоран Киш 

 

  

 

 

 



ЛЕТОПИС ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ОЛГА ПЕТРОВ – РАДИШИЋ“ ВРШАЦ  2015/16.  

 

22 

 

ДЕЧЈА НЕДЕЉА 6. 10. 2015. 

РЕВИЈА ТРАДИЦИОНАЛНИХ ИГАРА 

 
 Ђачки парламент школе је у сарадњи са професорком 

немачког језика Ериком Богданов ,  у оквиру обележавања Дечје недеље,  

приредио ревију традиционалних игара . Школско двориште су 06.10.2015. 

испунили осмеси радосних ђака трећег и четвртог разреда које су старији 

ђаци подучавали у традиционалним играма.  

 
 Била је то прилика да се породице подсете на времена када 

су деца у одрастању своје слободно време  проводила  на  отвореном 

простору дружећи се и такмичући се једни са другима у традиционалним 

спортским играма. 

Зоран Киш 
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Спортски сусрети 6. i 7. 10. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Поводом обележавања Дечје недеље, 06. и 07. октобра 2015. 

године у међусмени, на новоуређеном терену у школском 

дворишту, одржани су спортски сусрети у фудбалу и одбојци. 

Сусрете су организовали наставници физичког васпитања Ненад 

Маринковић и Маризел Кемпјан, а у фудбалу су учествовале екипе 

петог и шестог разреда, док су у одбојкашкој утакмици 

учествовале женске екипе седмог и осмог разреда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://olgapetrovradisic.edu.rs/index.php/arhiva/199-2015-10-14-11-14-44
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CULORILE CURCUBEULUI COPILĂRIEI 

SATU NOU  7. 10. 2016. 

Colonie plastică 

 

 
 

 

 Au participat elevii din Sălcița, Iablanca, Straja si 

Vârșeț împreună cu elevii școlilor românești din Banat. 
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''ВЕЖБАЈМО ЗАЈЕДНО ''   7.10.2015. 

 
Друштво учитеља Вршца организовало је у оквиру Дечје 

недеље 07.10.2015. дружење ученика нижих разреда свих Основних 

школа на територији града под називом ''Вежбајмо заједно''. Халу 

Миленијум испунило је неколико стотина ученика који су у њу 

унели весело расположење и радост дечје игре . 

 
За складан развој данашње деце, посебно оне која живе у 

урбаним условима живота, врло је важно неговање и унапређење 

физичке културе. Свакодневно и предуго седење у школи, за 

компјутером или пред телевизором, осим што делује негативно 

на целокупни физички развој, тера децу у пасивност и 

безвољност. Ово је била прилика  да се деца  подстакну  на 

физичку активност, дружење и игру   како би им помогли  да 
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осете лепоту вежбања,  опуштености, дружења, чему се данас 

поклања премало пажње због убрзаног животног темпа. 

Зоран Киш 
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ЂАЦИ ПРВАЦИ  ПОСТАЛИ ЧЛАНОВИ ДЕЧИЈЕГ САВЕЗА 

8.10.2015. 

 
 Дечији савез Србије је друштвена организација која окупља децу 

основношколског узраста у оквиру школа, градова и државе са традицијом 

дугом преко 90 година. Један од основних задатака  јој је  борба за 

остваривање дечијих права. Посебно  радостан   дан у Дечијој недељи је 

онај када ђаци прваци постају чланови Дечијег савеза.  
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У четвртак 08.10.2015. првацима  наше школе су на свечаној приредби  

уручене ''Добродошлице'' и беџеви  и на тај начин су и они постали 

чланови ове дечије организације.  

 

 
 Приредбу су им приредили ученици III разреда  и учитељице 

Меланија Миок, Зорица Томић и Анишоара Тодор.   

          

 
„ Дечији савез ће да се труди, да деца постану бољи људи ! “ 

   

Зоран Киш 
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АКЦИЈА  ''ДЕЦА-ДЕЦИ''  8.10.2015. 

    
 

 Дечја недеља била је прилика да се  за свог друга  

припреми лепа  порука, играчка, лепа реч. У четвртак 08.10. 

2015. године   ученици наше школе разменили су поклончиће и 

тиме увеселили своје другове. Показали су колико је пажња и 

брига за свог друга важна и лепа  и колико  мале ствари могу  

створити пријатна  осећања и лепе  доживљаје целом одељењу.   

Зоран Киш 
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ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА У ДЕЧИЈОЈ НЕДЕЉИ 

 

Поводом дечје недеље у Културном центру је у четвртак 

08.10.2015.  одржана представа ''Авантуре мачка Тоше '' којој су 

присуствовали и ученици наше школе. Деца  су уживала у 

фантастичној представи а глумци су одличном глумом успешно 

представили овај позоришни комад.  

Зоран Киш 
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ЦРТАЊЕ НА АСФАЛТУ 

 

 

 

 
 

 

И ове школске године је у оквиру Дечије недеље 

организована акција цртања  на асфалту. Ученици наше школе 

су у петак 09.10.2015. године својим порукама и цртежима   

скренули пажњу на  потребу поштовања дечијих права и на мото 

овогодишње дечје недеље: 

''ПОДРШКА ПОРОДИЦИ – НАЈБОЉА ПОДРШКА ДЕЦИ !'' 
 

Зоран Киш 
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ARLEKIN  31 octombrie 

Spectacolul prezentat la Torac  în cadrul Festivalului de poezie si teatru al 

copiilor  au fost obținute premii și mențiuni  de către recitatorii poeziilor în 

dialect si elevii participanți cu dramatizarea  Povestea gâștelor după G Coșbuc, 

(clasele II,III,IV și VI).  Realizatori  A.Crăiete, A.Todor și L.Urzescu. 
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НОВЕМБАР 

 
 

Стручна трибина 

 

 

У циљу унапређивања знања и успешне реализације инклузивног 

образовања, у оквиру стручног усавршавања у установи 04. новембра 

2015. године одржана је трибина на тему "Подршка ученицима и 

индивидуални образовни планови". Трибину су водили 

учитељ Зоран Киш, руководилац Тима за инклузивно образовање и 

педагог школе Вера Бућинац, а учествовало је 34 наставника разредне 

и предметне наставе.  

 

 

 

http://olgapetrovradisic.edu.rs/index.php/arhiva/206-2015-11-11-08-38-42
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Основна школа „Олга Петров - 

Радишић“ 

Вршац 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАН ШКОЛЕ 

27. новембар 2015. 

 

60  ГОДИНА РАДА 
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ЛИКОВНИ КОНКУРС ПОВОДОМ ДАНА ШКОЛЕ 

 

 
 

 

 
Поводом Дана школе у петак 06.11.2015. организоване су   

ликовне радионице.  На ликовним радионицама  учествовали су 

ученици  од првог до осмог разреда. Настало је много креативних и 

маштовитих радова. Комисија је имала тежак задатак  да изабере  

најуспешније којима ће  на прослави Дана школе у петак 

27.11.2015. у 11 часова   директор уручити награде. 

 

 

Награђени у ликовним радионицама су :  

први разред      пети разред 

прво место: Aндреа Кљан I1   прво место: Анастасија Бакота V2  

друго место: Марија Журка Iр   друго место: Ива Писарић V2 

треће место: Војин Нешић I2   треће место: Петра Кесић V1

  

други разред      шести разред 

прво место: Анастасија Комазец II1  прво место: Јована Радивојевић 

VI1 

друго место: Ања Филиповић  II1   друго место: Тамара Зимоња 

VI2 

треће место: Дарио Јанеш  IIр   треће место: Јована Магда VI3 

трећи разред      седми разред 
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прво место: Тијана Рајковић III2   прво место: Вања Цветковић 

VII1 

друго место: Сара Каракаш  III2   друго место: Фелићиа Морован 

VII3 

треће место: Хелена Ђонин III2   треће место: Анастасија 

Милићев VII2 

четврти разред     осми разред 

прво место: Леа Ковачевић IV2   прво место: Ивана Швоња VIII1

  

друго место: Габриела Наталиа Бабуц  IVр  друго место: Анђела Симић 

VIII1 

треће место: Драгана Деђански IV1  треће место: Дариса Корња 

VIII4 

Зоран Киш 

 

ЛИТЕРАРНИ  КОНКУРС ПОВОДОМ ДАНА  ШКОЛЕ 

 
 

Поводом Дана школе  у понедељак 09.11.2015. године  организоване су 

литерарне радионице. На литерарним радионицама учествовали  су  ученици  

од другог до осмог разреда. На конкурсу су учествовали ученици који 

наставу похађају  на српском и на румунском наставном језику . Од много 

маштовитих и лепих радова комисије су изабрале најуспешније. Њиховим 

ауторима директор  школе ће на прослави Дана школе у петак 27.11.2015. у 

11 часова  уручити награде.  

Награђени на литерарном конкурсу су : 

на српком језику      на румунском језику 

     други разред 

прво место: Андрија Клепачек II1          прво место:  Дарио Јанеш IIр 

друго место:  Зорана Јовановић II2     друго место: Виктор Влад 

Болдовина IIр 

треће место: Иван Бавански II1        треће место:  

      

 

трећи разред 
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прво место: Тамара Мандић III1  прво место: Андреи Боитар IIIр 

друго место: Јована Борота III2   друго место: Марина Бера IIIСочица 

треће место: Александар Јовчић III2 треће место: Ренато Патрик Драгић 

IIIр 

        

     четврти разред 

прво место: Теодора Блаж IV1   прво место: Симона Чебзан Земан 

IVр 

друго место: Петар Петровић IV2 друго место: Клаудио Оморан 

IVСтража 

треће место: Матеја Магда IV1  треће место: Штефан Грауре IVр 

   

     пети разред 

прво место: Анабела Кљан V1   прво место:  / 

друго место: Ива Писарић V2   друго место:   / 

треће место:  Владан Петрашиновић V2 треће место: Павел Бенка V3 

     шести разред 

прво место:   Анђела Тадић VI2  прво место: - Мариа Андреић VI4 

друго место: Јована Магда VI3             друго место: Сандра Борка VI4 

 треће место:  Лука Панчевац VI1          треће место:Ана Мариа  

                                                                                                Магдалена Ђерфи 

Туркоње VI4 

      

седми разред 

 

прво место:  Вања Цветковић VII1  прво место:  Космин Ивашку 

VII3 

друго место: Ана Месицки VII2   друго место: Себастиан 

Деспот VII3 

треће место:   Анастасија Милићев VII2 треће место:   Рамона Лукић VII3 

     осми разред 

прво место: Сара Вијатов VIII2   прво место: Дениса Гурила 

VIII  

друго место: Урош Јованић VIII3  друго место: Мирела Котрла 

VIII4 

треће место: Валентина Гњеч VIII3        треће место: Андреа Земан 

Чебзан VIII4 

 

Зоран Киш 
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Обележавање Међународног дана толеранције  

 

 

Поводом обележавања Међунаодног дана 

толеранције, 16-тог новембра 2015. године, ученици, као и 

наставници наше школе учествовали су у разним 

активностима: 

- ученици Ђачког парламента су у суботу, 14. новембра 2015. 

године, обележили Дан толеранције у просторијама ШОСО 

"Јелена Варјашки" учешћем у разним радионицама; 

  - у понедељак, 16. новембра 2015. године, ученици нижих 

разреда наставе на румунском наставном језику (из матичне 

школе и из подручних одељења) гледали су представу на 

румунском језику "Приче из Кутије" у Народном 

позоришту "Стерија"; 

http://olgapetrovradisic.edu.rs/index.php/arhiva/214-2015-12-02-17-00-29
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- у нашој школи, на нивоу сваког одељења, спроведена је 

анкета од стране одељењског старешине на основу које је 

проглашен најтолерантнији ученик.  

На основу резултата анкете, најтолерантнији ученици наше 

школе, по одељењима, су следећи: 
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СУСРЕТ РАШЕ ПОПОВА И УЧЕНИКА НАШЕ 

ШКОЛЕ 

 
Гост нашег града 18.11.2015.   био је Раша Попов, чувени 

дечији стваралац, писац, наратор, кога многе генерације знају 

по  серијалима  ''Фазони и форе'' и  ''Шешир без дна''. Са њим 

су се дружили и ученици другог разреда наше школе.  

    

Чика Раша је истакао да  много воли Вршац, да је наш 

град напредна средина, поготову кад  су  васпитање и 

образовање у питању. Набројао је и многе  Вршчане који су му 

били узор и које је познавао или познаје. Ту су пре свега Васко 

Попа, Радомир Путник, Рада Ђуричин и други.  

 

Својим избором прича  и песама Раша Попов нам је 

приредио лепо дружење, а својим јединственим стилом, 

кроз игру речи,   дочаравао је деци суштину озбиљних 

ствари које их чекају у животу  и  упутио их на здрав однос 

према животу.  

Зоран Киш  
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Журка у организацији Ђачког Парламента  

 

Журка у организацији Ђачког Парламента уочи Дана 

школе одржана је 21. новембра 2015. године у просторијама 

наше школе. На журци су учествовали ученици седмог и 

осмог разреда наше школе као и ученици осмих разреда свих 

основних школа у Вршцу. Уз музику и Дј-а ученици су се 

дружили од 20-23,30 часова уз сокиће у веселој атмосфери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://olgapetrovradisic.edu.rs/index.php/arhiva/208-2015-11-25-18-21-32
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СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕН ДАН ШКОЛЕ И 

 60 ГОДИНА РАДА 

 
 

Наша школа је 27.11.2015. обележила  Дан школе. 

Ове године прослављен је и посебан јубилеј школе  - 60 

година рада. У свечаној сали  школе одржан је пригодан 

програм  коме су присуствовали  гости из локалне 

заједнице, пензионери школе,  родитељи, наставници и 

ученици. Директор школе Јонел Буга  поздравио је 

присутне и истакао значај ове институције која  већ 60 

година   школује ђаке на  српском и румунском  језику и 
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која је током свог вишедеценијског рада низала  пуно 

успеха по којима је постала и препознатљива у локалној 

средини. 

 
  

Прочитани су  телеграми честитке 

Покрајинског секретара за образовање, прописе, 

управу и националне мањине Михаља  Њилаша  и  

Нациналног савета  румунске националне мањине. 
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У наставку програма  директор је уручио награде и 

похвале ђацима  који су на литерарном и ликовном конкурсу 

одлуком комисија освојили једно од прва три места. Скуп се 

завршио послужењем и са жељама да  школа ''Олга Петров 

Радишић'' и даље  успешно образује и васпитава ђаке пратећи   

потребе својих ђака   и  савремене  правце развоја  образовања.  

Зоран Киш 
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ДЕЦЕМБАР 

 

ПОНОСНИ НА НАШЕ ДРУГОВЕ  УСПЕШНЕ СПОРТИСТЕ 

 
  
Изузетно нас је обрадовала вест да су четири ученика наше школе, 

Анђела Марковић,    Дамјан  Џамић, Мартинов Ивана и Сара 

Каракаш  проглашени за спортске наде нашег града. Занимљиво је 

да су Анђела и Дамјан   ученици истог одељења  – IV-1   наше школе 

а  Ивана и Сара  су ученице  III - 2, па је радост деце тих  одељења, а 

и школе била велика.   Анђела је успешан  фудбалер и члан ОФК  

Вршац ''Јунајтед Вршац'', а Дамјан  је активан спортиста у  ''ВАК  

1926'', Сара Каракаш је успешан рукометаш, а Ивана Мартинов 

стонотенисерка. Своје прве пехаре донели су у школу и са 

друговима поделили радост  због великог успеха.  Честитамо им и 

желимо им пуно успеха на наредним  такмичењима.  

Зоран Киш 
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ОБЕЛЕЖЕН ДАН ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 
  

У  Културном центру Вршца  3. децембра  2015. године   

свечано је обележен  Међународни дан особа са инвалидитетом. У 

обележавању овог дана укључили су се ученици и наставници 

наше школе. Манифестацију су организовали Међуопштинско 

друштво  дефектолога општина Вршац, Алибунар, Пландиште и 

Бела Црква  и Удружење ''Отворено срце света''. Осим 

многобројних радионица, представе ''Како пробудити успавану 

лепотицу'', концерта Музичке школе ''Јосиф Маринковић'', тог 

дана су додељене и награде. Награђени су ученици који су 

учествовали на литерарном  и ликовном конкурсу са темом 

''Заједно можемо променити свет''. И ђаци наше школе су на 

конкурсу освојили лепа признања. Њима и њиховим наставницима 

честитамо на наградама:  

На литерарном конкурсу: 

Прво место је освојио  Амел Арифи  41 , учитељица 

Даница Киш 

Друго место је освојила Андреа Кљан 11 , учитељица 

Селеши Марија  

На ликовном конкурсу  : 

Прво место је освојила  Тијана Рајковић  31 , учитељица 

Меланија Миок 

Друго место је освојила Ива Јевремовић 31 , учитељица 

Меланија Миок 

                                             Зоран Киш 
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ОДРЖАН СЕМИНАР 

 

У складу са програмом стручног усавршавања 

запослених, 12. и 13. децембра 2015. године, у школи је 

одржан семинар - "Усавршавање компетенција 

наставника за савремено праћење и вредновање 

постигнућа ученика". Семинар је организован за једну 

групу полазника која је имала прилику да унапреди и 

оснажи своје компетенције за објективно, континуирано и 

подстицајно оцењивање, са јасном повратном 

информацијом о напредовању ученика. Стечена знања ће 

бити презентована на Наставничком већу, а имаће и 

 примену у свакодневном раду. 

 

 

 

 

 

http://olgapetrovradisic.edu.rs/index.php/arhiva/220-2015-12-15-14-16-21
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ОДРЖАН  УГЛЕДНИ ЧАС :  СТРУЈА У ТЕЧНОСТИМА-

ЕЛЕКТРОЛИТИ 

 
У нашој школи је 16. 12.2015. одржан угледни час 

у осмом разреду као пример корелације међу наставним 

предметима физике, хемије и биологије.  

Угледни час су припремили наставници физике, 

Жељко Миладиновић и Жељко Жужа, наставница 

хемије, Виолета Керкез и наставница биологије, Татјана 

Милетић. 

Циљ часа је био корелација наставне јединице струја у 

течностима-електролити која се изучава у физици, хемији и 

биологији и примена ИКТ у настави. Сви предвиђени задаци 

часа су остварени. Примењене су разне методе рада у току часа - 

фронтална, групна, експриментална метода решавања проблема. 

Коришћена су различита наставна средства : лабораторијски 

прибор , посуђе, ИКТ. Угледни час је урађен као презентација у 

Power Point-u , али са доста практичног рада. Ученици су  

активно учествовали у току часа. Изводили су огледе, 

одговарали на питања, решавали постављене проблемске 

ситуације, успешно су решили спремљену асоцијацију и  квиз у 

програму Kahoot. При томе су користили интернет. Час је 

прошао веома успешно и ученици су били задовољни. Атмосфера 
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је била радна током целог часа. Исход часа је остварен и ученици 

су успешно повезали  и применили знања из физике, хемије и 

биологије. Такође су схватили и значај електролита у 

свакодневном животу. 

Виолета Керкез 
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ОКИЋЕНА ЈЕ ЈЕЛКА НАШЕ ШКОЛЕ 

 

 
 

Ученици трећег и четвртог разреда  наше школе  учествовали 

су у акцији Туристичког савеза општине Вршац и 10.12. 2015. 

године  окитили су јелку  украсима које су сами направили на 

часовима ликовне културе и слободних активности.  Јелка је 

окићена у холу испред велике сале хотела ''Србија''  и ту ће 

дочекати  шесту манифестацију  ''Празничне ђаконије''  на којој ће 

бити проглашена најлепше украшена јелка. 

Зоран Киш 
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НАЈЛЕПША ЈЕЛКА НАШЕ ШКОЛЕ 

 

 
 

У оквиру шесте  туристичке манифестације  

''Празничне ђаконије''   извршен је избор  најлепше 

окићене јелке ученика основних школа са територије 

Општине Вршац. Жири је одлучио  да су новогодишњу 

јелку , украсима које су сами направили , најлепше 

окитили  ученици ОШ ''Олга Петров Радишић''. 

Награду је групи ученика и учитељици  школе Даници 

Киш уручила председница Туристичког савеза Татјана 

Палковач. 
 Зоран Киш 
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НОВОДИШЊЕ ПРИРЕДБЕ  ОЖИВЕЛЕ ШКОЛСКЕ 

ПРОСТОРИЈЕ 

 
 Последњих  дана првог полугодишта велики број одељења  

нижих разреда одржао је  одељенске приредбе   на којима су 

ученици приказали део садржаја  који су учили током 

полугодишта  и најавили долазак  Божића и Нове године. 

Приредбама је присуствовао и велики број родитеља  који су 

уживали у песми и  игри малених ђака. 

  

 
Зоран Киш 
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НОВОГОДИШЊА    ПРЕДСТАВА  НАЈАВИЛА ПОЧЕТАК 

РАСПУСТА 

 
 

 У уторак 22.12.2015. у свечаној сали школе  одржана је 

представа  Алегро театра  ''Новогодишња прича''. Представи су 

присуствовали сви ученици нижих разреда. У веселом 

расположењу и дружењу са Деда Мразом  деца су показала и 

своје вештине и способности у певању, игрању, глуми, 

рецитовању. Деца су уживала и у музичком делу програма  и 

тако је у веселом расположењу  најављен  и последњи наставни 

дан у првом полугодишту. 

 Зоран Киш 
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ПОЧЕО ЗИМСКИ РАСПУСТ 

 

 Последњи наставни дан  првог полугодишта одржан 

је 23.12.2015., а    24.12.2015.  је први дан овогодишњег 

зимског распуста.  Ђаци  су на распусту  до 14.01.2015. а 

поново ће се окупити у школи у петак 15.01.2016.  према  

распореду који су им саопштиле разредне старешине.   
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ЈАНУАР 

 
СВИ УЧЕНИЦИ НИЖИХ РАЗРЕДА ПОСЕТИЛИ 

ИЗЛОЖБУ У МУЗЕЈУ 

 
 Од 17.01.2016 . па до 15.02.2016. у нашем граду гостовао је  

Дечји музеј ''Херманов брлог'' из Цеља са изложбом'' Рођендан у 

Хермановој јазбини''. Сви ученици нижих разреда наше школе  су у 

овом периоду посетили изложбу  и уживали у овој атрактивној и 

необично осмишљеној изложби. 

 Изложба је била интерактивна, мултимедијална  а 

тема је  феномен рођенданске прославе. Деца су  имала 

прилику  да упознају  како се некада прослављао 

рођендан,  као и  разне обичаје прослављања рођендана у 

разним земљама.  

 Велики утисак је на децу оставила огромна  

рођенданска торта  као централни елемент изложбе. У њу 

смо ушли, осетили мирисе чоколаде, ваниле, јагоде и 

певали ''заједно са њом'' рођенданске песме.  

 У једној просторији музеја деца су се креативно 

изражавала. Бојили су бојанке, писали рођенданске 

честитке и  играли се разних игара.  Погледали смо и 

филмове  о прослави рођендана у другим земљама .  

Деци  се изложба свидела и сигурно ће им остати у 

дугом сећању.  

Зоран Киш 
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СВЕТОСАВСКЕ МОЗГАЛИЦЕ 

 
Ученици петог разреда наше школе посетили су Градску 

библиотеку 26.01.2016.год. Повод њихове посете било је обележавање 

предстојеће школске славе, Дан Светог Саве. Ученике је поздравио 

свештеник, а затим је библиотекарка Маја Качарић одржала 

презентацију о животу и делу Светог Саве. Након тога ученици су 

учествовали у квизу "Светосавске мозгалице". Најуспешнији је био 

Илија Пауновић који је дао тачне одговоре  на сва постављена 

питања и том приликом освојио књигу Душана Белче и диплому 

као награду за изузетно знање. Ученике је водила и припремала 

професорка Весна Марјанов.  

Весна Марјанов  
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ЧАС ПОСВЕЋЕН СВЕТОМ САВИ 

 
  

 Поводом  Дана Светог Саве  26.01.2016. учитељ Зоран Киш 

одржао је час за све ученике првог и другог разреда.  Уз помоћ 

презентације и паноа   учитељ је  деци представио живот  и рад  

просветитеља Саве  и указао им на најзначајније  вредности 

његовог рада. Овај час улепшан је звуцима светосавске химне и 

рецитовањем песмица  о Светом Сави.  

Зоран Киш 
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ОБЕЛЕЖЕН ДАН СВЕТОГ САВЕ 

 

 
 Дана 27.01.2016.  у свечаној сали школе обележен је Дан Светог 

Саве - школска слава. Уз пригодан програм  који су припремили 

ученици и наставници школе  обављено је и резање славског 

колача.  Ове године  кум славе била је   породица Вијатов. 

Свечаности  су поред ученика и наставника присуствовали и 

родитељи, велики број бивших професора школе који су сада у 

пензији и други гости.  У пријатном расположењу прослава је 

настављена на коктелу у зборници школе.  

Зоран Киш 
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ФЕБРУАР 
     XXXII    ЗИМСКИ СУСРЕТИ УЧИТЕЉА  

ОДРЖАНИ У ВРШЦУ 

 
 

У  суботу  20.02.2016. У Вршцу  је  Савез учитеља Републике 

Србије у сарадњи са локалним Друштвом  учитеља Вршца  

организовао XXXII ЗИМСКЕ СУСРЕТЕ УЧИТЕЉА СРБИЈЕ као 

ДАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА. Полазници су  били  у 

могућности да похађају један од више понуђених акредитованих 

једнодневних обука. Стручни скуп учитеља одржан је у  ОШ 

''Олга Петров Радишић'' у Вршцу  а похађало га је 180 учитеља  

Вршца,  Панчева, Беле Цркве   и других места у Банату.  

Теме које су учитељи изучавали биле су следеће: 

1. Ефикасно дисциплиновање: приступи и техникe 

2. Диференцирана настава 

3. Сингапурска математика – од проблема до 

решења 

4. Попуњавање и штампање педагошке 

документације помоћу рачунара 

5. Портфолио – развој појединца и установе 

6. Интердисциплинарна амбијентална настава – 

Завичајна школа наслеђа  

Циљ  је да се оваквим обукама  ојачају компетенције наставника   

у разним областима и  омогући им се да разменом искуства   

унапређују свој рад. У оквиру ових сусрета  издавачке куће су 

презентовале  уџбенике за наредну школску годину тако да су  

учитељи могли да се информишу о њиховом садржају. 

Зоран Киш 



ЛЕТОПИС ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ОЛГА ПЕТРОВ – РАДИШИЋ“ ВРШАЦ  2015/16.  

 

64 

 

 
 

 

 
 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТРАНИХ  ЈЕЗИКА 
У Основној школи " Вук Караџић" је 20.02.2016. године 

одржано такмичење из енглеског и немачког језика. 

Ученици наше школе постигли су следеће резултате: 

Енглески језик: 

Данијел Вулку VIII 3 - II место, професор Снежана Рацић Лончар 

Немачки језик: 

Марко Риц VIII 3 - II место, професор Ерика Богданов, Весна 

Марјанов 
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Одржано општинско такмичење из математике  

 

Општинско такмичење из математике одржано је 27.02.2016 у 

ОШ "Јован Стерије Поповић". Ученици наше школе остварили су 

следеће резултате: 

Трећи разред: 

Друго место: 

Јовичић Александар III2 ( учитењица Миок Меланија ) 

Похвала: 

Рајковић Тијана III2 ( учитењица Миок Меланија ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://olgapetrovradisic.edu.rs/index.php/arhiva/241-mm
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Четврти разред 
Прво место: 

Петровић Петар IV2 ( учитењица Писарић Мила ) 

Друго место: 

Ковачевић Леа IV2 ( учитењица Писарић Мила ) 

Вренчев Стефан IV2 ( учитењица Писарић Мила ) 

Треће место: 

Џамић Дамјан IV1 ( учитењица Киш Даница ) 

Блаж Теодора IV1 ( учитењица Киш Даница ) 

Совиљ Ивана IV1 ( учитењица Киш Даница ) и 

Корица Стефан IV1 ( учитењица Писарић Мила ) 

Похвала: 

Магда Матеја IV1 ( учитењица Киш Даница ) 

Чубрило Милан IV1 ( учитењица Писарић Мила ) 

Спасојевић Јована IV1 ( учитењица Киш Даница ) 

 

Пети разред 
Похвала: 

Матицки Алекса  V2 (учитењица Миладиновић Маја ) 
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ОДРЖАНО ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ 

ЈЕЗИКА 

 
 У понедељак, 29. фебруара одржано је школско такмичење из 

српског језика. За општински ниво такмичења пласирали су се следећи 

ученици: 

Пети разред:  
Владан Петрашиновић V2 (проф. Весна Марјанов), 

 Марјан Мартинов V1 (проф. Љиљана Степанов) и  

Никола Јованић V1 (проф. Љиљана Степанов). 

 

Шести разред:  

Мина Совиљ VI3 (проф. Весна Марјанов), 

 Анђела Тадић VI2 (проф. Весна Марјанов) и  

Јован Рајић VI3 (проф. Весна Марјанов). 

 

Седми разред:  
Душан Мучибабић VII1 (проф. Весна Марјанов), 

 Анастасија Микићев VII2 (проф. Весна Марјанов) и 

 Алекса Тошић VII1 (проф. Весна Марјанов). 

 

Осми разред:  

Ана-Марија Вит VIII1 (проф. Љиљана Степанов), 

 Даниел Вулку VIII3 (проф. Љиљана Степанов) и  

Сара Вијатов VIII2 (проф. Љиљана Степанов) 

  

 Ученицима и наставницима честитамо и желимо пуно  успеха на 

наредним нивоима такмичења.   
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MART 
 

FESTIVALUL DE OBICEIURI DE LA VLADIMIROVAT 

 1 Martie 2016 

De Ziua Mărțișorului la Vladimirovaț au fost prezentate marțișoarele create de 

elevii școlii noastre. Pe scena din Petrovăsâla ,fetele claselor I/IV si a VIII  au 

prezentat obiceiul ÎNSURĂȚÎTU FIECILOR ca la Straja. 

Acest obicei avea loc după Paște, in grădina cu pomi și a doua zi la malul 

Carașului.Fetele aveau cununi din flori pe cap si legau juramant de prietenie. La 

realizare au contribuit Anisoara Todor,Aurelia Craiete si Lenuta Urzescu.   

 A.Craiete 
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NAŠI   UČENICI   NA   FESTIVALU  U VLADIMIROVCU 

 

 
 

Na    Festivalul Martisorului  koji je održan 1. marta 2016 godine u 

Vladimirovcu, naša škola je učestvovala na izložbi narodnog stvaralaštva i 

tradicije, gde su izložene marcišoare, koje su napravili učenici I - IV-r i VIII-

4. U  revijalnom  delu programa  učenice su predstavile jedan narodni 

običaj   vezan za Uskrs. TakoĎe su učestvovale i u defileu narodnih nošnji. 

  Program su spremile: prof Lenuca Urzesku i učiteljice Anišoara 

Todor i Aurelija Krajete. 

Zoran Kiš 
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ПРОМОЦИЈА ДЕЧЈЕГ СТВАРАЛАШТВА У 

КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ 

 
У Културном центру Вршца одржана је промоција дечјег литерарног 

стваралаштва поводом издања новог броја зборника ђачких  радова  

''Литерарне стазе''. Манифестацију је организовало Удружење ''Вршачки 

књижевни клуб'' у сарадњи са Туристичком организацијом општине и 

Културним центром. Приређен је краћи забавни програм у којем су 

учествовале Анета Гашпар и Емилија Ђонин, ученице музичке школе ''Јосиф 

Маринковић'' у  Вршцу. Ученицима су додељене и пригодне награде, а 

награђени ученици су прочитали своје радове. И ученици наше школе 

учествовали су у овој манифестацији и  били су награђени: 

Милица Цвијовић  II награда   IV-1 , учитељица Даница Киш 

Теодора Блаж објављен рад  V-1 , учитељица Даница Киш 

Јована Радивојевић објављен рад IV-1 , учитељица Даница Киш 

Ивана Совиљ објављен рад IV-1 , учитељица Даница Киш 

Миљана Жеберан објављен рад IV-2 , учитељица Мила Писарић 

Јована Милеуснић I награда  V-1 , учитељица Мирјана Тодоровић 

Анастасија Милићев објављен рад VII-2 , професор Весна Марјанов 

Милана Јаћимовски  објављен рад VII-2 , професор Весна Марјанов 

Огњен Петровић  објављен рад VII-2 , професор Весна Марјанов 

                            Зоран Киш 
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ОДРЖАНА  ''КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА'' 
 

 
 

 

У Основној школи "Младост" је 05.03.2016. године одржано општинско 

такмичење из књижевности "Књижевна олимпијада".  

Ученици наше школе постигли су следеће резултате: 

Анастасија Милићев VII 2 , прво место и пласман за окружни ниво 

такмичења, професор Весна Марјанов 

Алекса Кецојевић VIII 3 , треће место и пласман за окружни ниво 

такмичења, професор Љиљана Степанов. 

                             Весна Марјанов 
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ОДРЖАНО ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 
 

 

 

 
 

 

 

У недељу, 06.03.2016.године , у Основној школи " Бранко Радичевић" у 

Уљми, одржано је општинско такмичење из биологије. 

Пласман за регионални ниво такмичења стекли су следећи ученици : 

Урош Јованић VIII 3, професор Татјана Милетић 

Ненад Миљуш VIII 3, професор Татјана Милетић 

Марија Кутрички VIII 2, професор Татјана Милетић 

Филип Кирилов VII 2, професор Татјана Милетић 
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ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЖЕНА 

 

 
Међународни дан жена или,  колоквијално, Осми март, дан је 

посвећен женама и слави се сваке године 8. марта. Овај дан је настао као 

дан борбе за економску, политичку и социјалну равноправност жена. У 

нашој школи овај дан обележен је низом манифестација. Ученици су на 

часовима  ликовне културе  и  слободних активности за своје мајке 

израдили  лепе поклоне. Часови српског језика били су посвећени 

рецитовањем песама о мајкама и писањем стихова  о мајци а у неким 

одељењима одржане су и приредбе  посвећене овом дану.  

Зоран Киш 
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СЛИКАРСКА  РАДИОНИЦА У  ГРАДСКОМ  МУЗЕЈУ 

 

 
          
  Ученици четвртог разреда  наше школе учествовали  су 

11.03. и 18.03. 2016.  у  сликарској  радионици коју  је организовао Градски 

музеј у Вршцу као пратећи програм изложбе ''Тереза – лица и предели'', у 

сарадњи са академском сликарком Терезом Стаменковић . Тема радионице 

био је пејзаж.  Деца су имала прилику да прикажу предео који их окружује, 

односно оно што је њима најзанимљивије у Вршцу и околини.  У 

атмосфери сликарског атељеа, уз помоћ и савете  сликарке Терезе, ученици 

су стварали своја мала уметничка дела различитим техникама. Користили 

су акварел, темпере, угаљ, уљани пастел, суве креде у боји, фасадне боје.... 

Деца су уживала у раду  а наставници су истакли задовољство  овако 

организованим радионицама  које су уједно  и  сјајни  часови  ликовне 

културе. Деца су имала прилику да пре рада посете изложбу слика Терезе 

Стаменковић са  темом пејзажа и портрета.   У ишчекивању нових 

уметничких радионица оваквог типа  захваљујемо се Градском музеју  на 

позиву да учествујемо у овом пројекту.  

Зоран Киш 
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ОДРЖАНО ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ И 

НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА 

 

 

 
 

 

У Панчеву је 12. марта 2016. године  одржано окружно такмичење из 

енглеског и немачког језика. 

Ученици наше школе постигли су следеће резултате: 

Енглески језик: 

Даниел Вулку VIII 3, III место и пласман за републички ниво такмичења, 

професор Снежана Лончар 

Немачки језик: 

Марко Риц VIII 3, II место и пласман за републички ниво такмичења, 

професор Ерика Богданов. 
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ОДРЖАНА ОПШТИНСКА СМОТРА РЕЦИТАТОРА 
 

 
 
У суботу, 12 марта 2016. године, y  Културном центру у Вршцу, одржана је 

општинска смотра рецитатора "Песниче народа мог" . 

На зонско такмичење пласирали су се следећи ученици: 

Јована Спасојевић IV 1, учитељица Даница Киш 

Мариа Андреић Васкрсениа VI 4, професор Ленуца Урзеску 

 

 

ОДРЖАНО ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 
 

 

 
 

 

У недељу , 13. марта одржано је општинско такмичење из географије  у 

Основној школи "Паја Јовановић" у Вршцу. 

Ученици наше школе постигли су следеће резултате : 

Алекса Тошић VII 1, друго место, професор Светлана Милованов 

Душан Мучибабић VII 1, похвала, професор Светлана Милованов 
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УСПЕХ НА  ОПШТИНСКОМ  ТАКМИЧЕЊУ ИЗ 

ФИЗИКЕ 

 
 

У недељу, 13. марта одржано је општинско такмичење из физике у 

нашој школи. 

Ученик наше школе, Владимир Секулић VI 1, освојио је II место. 

Ученика је припремао професор Жељко Жужа. 

 
 СПОЉАШЊЕ ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ 

  Спољашње вредновање наше школе извршено је 15. марта 2016. године, 

а  у складу са "Правилником о вредновању квалитета рада установе" члан 16. 

Тим за спољашње вредновање радио је у саставу: 

1. Весна Поповић -  руководилац Тима 

2. Ана Божиновић - члан 

3. Катарина Глишић - члан 

4. Станиша Бањанин - члан 

 Општи квалитет образовне установе оцењује се оценама: 1,2,3 и 4, с тим 

да је оцена 4 највиша оцена. Оценом 4 оцењује се установа која остварује више 

од 75% свих стандарда укључујући 100% стандарда који су кључни за 

вредновање.  

 У односу на прописане захтеве и утврђене норме за општу оцену 

квалитета рада установе, процењено је да наша школа остварује укупно 29 

стандарда квалитета што је 97%, али не увек на највишем нивоу (од остварених 

29 стандарда, 21 је остварен на највишем нивоу), док је најслабије остварена 

област постигнућа ученика (стандард 3.1.)  

Од 15 стандарда који су кључни за вредновање школа остварује свих 15 односно 

100%  

 Тим је проценио да је школа остварила услове за извођење оцене 3 (три). 

 Након добијања извештаја сачињен је План за унапређивање квалитета 

рада ОШ "Олга Петров Радишић". Очекујемо да ће реализација овог плана 

допринети побољшању квалитета, а школа ће и даље непрекидно унапређивати 

свој рад и одржавати ниво у областима у којима је високо процењена, као и на 

основу самовредновања. 
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ВЕЛИКИ УСПЕХ УЧЕНИКА НА ОПШТИНСКОМ 

ТАКМИЧЕЊУ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 
 

 
 

 

У Основној школи " Младост " је 20. 03. 2016. године одржано општинско 

такмичење из српског језика и језичке културе. Ученици наше школе 

постигли су изванредне резултате. Сви су се пласирали за окружни ниво 

такмичења. 

Владан Петрашиновић V 2, II место, професор Весна Марјанов 

Анђела Тадић VI 2, II место, професор Весна Марјанов 

Алекса Тошић VII 1, I место, професор Весна Марјанов 

Анастасија Милићев VII 2, II место, професор Весна Марјанов 

Даниел Вулку VIII 3, II место, професор Љиљана Степанов 

Сара Вијатов VIII 2, III место, професор Љиљана Степанов 

Ана-Марија Вит VIII 3, III место, професор Љиљана Степанов 
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Обележен Светски дан особа са Дауновим 

синдромом 

 

Светски дан особа са Дауновим синдромом установљен је 

2006. године, а  обележава се 21. марта. Овај датум је  симболично 

изабран за тај дан јер је Даунов синдром генетски поремећај који се 

јавља као резултат постојања додатног хромозома, названог 

хромозом 21 ( у основи те болести постоји присутност 3 уместо 2 

хромозома, на 21. хромозомском пару). Даунов синдром је добио 

име по доктору Џон Ленгдону Дауну, који га је као посебно стање 

открио 1866. године. 

 

 

 

http://olgapetrovradisic.edu.rs/index.php/arhiva/253-2016-03-18-18-05-05
http://olgapetrovradisic.edu.rs/index.php/arhiva/253-2016-03-18-18-05-05
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Светски дан поезије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Од 1999. године 21. март је проглашен Светским даном поезије. 

Сврха проглашења Светског дана поезије је допринос промоцији 

читања, писања, објављивања и учења поезије у целом свету. 

    

Књижевна општина Вршац (КОВ) је, поводом овог дана, школској 

библиотеци, за свако одељење, поклонила по једну књигу поезије 

које је издао КОВ.    

Први час у школи је, у обе смене, започео читањем одабране песме. 

                       

http://olgapetrovradisic.edu.rs/index.php/arhiva/257-2016-03-22-16-58-18
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ПРОЛЕЋНИ  РАСПУСТ 

 

 

 
 

 

Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 

мањине – националне заједнице, донео је Правилник о школском 

календару за основне школе на територији Аутономне Покрајине 

Војводине за школску  2015-2016. годину. Према том календару пролећни 

распуст почиње у четвртак  24.03.2016. године  и завршава се у уторак, 

29.03.2016. године. Први наставни дан после распуста је дакле среда 

30.03.2016.. Ђацима желимо пријатан одмор, а припадницима католичке 

вероисповести срећне Васкршње празнике! 
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АПРИЛ 

ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН КЊИГЕ ЗА ДЕЦУ 

 

 Међународни дан књиге за децу  у свету се обележава од 1967. 

године, 2. априла, на дан када је  рођен дански књижевник Ханс Кристијан 

Андерсен, творац ''Мале сирене'', ''Ружног пачета'' и многих других бајки 

за децу. Циљ  је промоција дечје књижевности  и читања, као и скретање 

пажње јавности на потребе најмлађих читалаца. 

 Ученици наше школе обележили су овај дан у сарадњи са Градском 

библиотеком у Вршцу. Одељење IV-1 наше школе са учитељицом Даницом 

Киш   присуствовало је у Градској библиотеци  радионици за децу. 

Представљене су им нове, луксузно опремљене  и маштовито илустроване 

књиге на енглеском језику, које је могуће наћи и користити у библиотеци. 

Такође представљена им је аудио књига ''The Tale of Peter Rabbit''  

(''Прича о зеки Петру''), најчувенијем карактеру у енглеској књижевности 

за  децу. Беатрис Потер је причу о зецу Петру написала 1893., као писмо у 

сликама за једног малог дечака. Приче и илустрације Беатрис Потер су 

популарне широм света.  

 Деца су у овој радионици упознала нове јунаке и упознала део дечје 

књижевности других земаља а затим су  у разговору са новинарима 

причали о својим читалачким  интересовањима.  
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ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ОСОБА СА АУТИЗМОМ 

 

Светски дан особа са  аутизмом   у свету се обележава од 

децембра 2007. године када је Генерална скупштина Уједињених 

Нација усвојила резолуцију којом је  2. април проглашен 

 Светским даном особа са аутизмом.  

Аутизам је веома сложен развоји поремећај који се јавља 

током првих година живота. Данас се зна да аутизам није ретка 

појава и велика је потреба да се обрати посебна пажња на 

аутизам, узимајући у обзир велики проблем ове врсте 

поремећаја. 

   

Међуопштинско друштво дефектолога  града Вршца  и 

општина  Пландиште, Алибунар  и Бела Црква, Школа за основно 

и средње образовање  ''Јелена Варјашки '' и Удружење  ''Отворено 
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срце света '', организовали су  ове године  01.04.2016.  на Градском 

тргу у Вршцу обележавање Светског  дана  особа са аутизмом. 

Нашу школу на обележавању овог дана представљали су 

одељења  VI -3 са разредним старешином   Мајом Миладиновић 

Стаменковић    и  IV-2 са учитељицом Миок Меланијом. 

Манифестацији су присуствовали и родитељи   Дајана и Жељко 

Живановић, педагошки асистент Невена Свиларов и  руководилац 

тима за инклузивно образовање школе учитељ Зоран Киш. 

Писањем и цртањем порука  и кратким културно 

уметничким програмом скренута је пажња на присуство особа са 

аутизмом око нас и истакнута жеља да се њихов положај у друштву 

и  даље поправља. 

Зоран Киш 

       

 

ОДРЖАНО ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ  ГЕОГРАФИЈЕ 

 
У суботу, 2. априла одржано је окружно такмичење из географије у 

ОШ " Бранко Радичевић " у Панчеву. 

Ученик наше школе постигао је  следећи  резултат: 

Алекса Тошић VII 1, похвала, професор Светлана Милованов 
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Одржано окружно   такмичење из књижевности 

 
 

У Основној школи " Свети Сава" у Панчеву је 2.4.2016. године 

одржано окружно такмичење из књижевности " Књижевна олимпијада". 

Ученица наше школе, Анастасија Милићев VII 2, освојила је II место. 

Ученицу је водила и припремала професорка Весна Марјанов. 

 

Весна Марјанов 

 

 

 

ОДРЖАНО  ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ РУМУНСКОГ 

ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 
 

 

 
 
У недељу, 3. априла одржано је окружно такмичење из румунског 

језика и језичке културе у ОШ " Братство и јединство" у Селеушу. 

Наши ученици постигли су следеће резултате: 

Рамона Лукић VII 3, II место, професор Ленуца Урзеску 

Космин Ивашку VII 3, пласман за републички ниво такмичења, професор 

Ленуца Урзеску 

Себастиан Деспот VII 3, пласман за републички ниво такмичења, професор 

Ленуца Урзеску 

Мирела Котрла VIII 4, пласман за републички ниво такмичења, професор 

Ленуца Урзеску 

 



ЛЕТОПИС ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ОЛГА ПЕТРОВ – РАДИШИЋ“ ВРШАЦ  2015/16.  

 

89 

 

ОДРЖАНО ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ 

ЈЕЗИКА  И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

 
 

 

У Основној  школи " Стевица Јовановић " у Панчеву је 3.4.2016. 

године одржано окружно такмичење из српског језика и језичке културе. 

Ученици наше школе постигли су следеће резултате: 

Владан Петрашиновић V 2 , III место, професор Весна Марјанов 

Ана-Марија Вит VIII 1, III место, професор Љиљана Степанов 

Весна Марјанов 

 

 

ДОМАЋИНИ ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА  ИЗ СРПСКОГ  

КАО НЕМАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА  

 
Наша школа је 08. априла 2016. године била домаћин Окружног 

такмичења из српског као нематерњег језика. На такмичењу су, поред 

ученика наше школе, учествовали и ученици седмог и осмог разреда из 

следећих основних школа: "Маршал Тито" Падина, "Свети Георгије" 
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Уздин,  "Млада поколења" Ковачица, "1. мај" Владимировац, "Жарко 

Зрењанин" Скореновац, "2. октобар" Николинци, "Кориолан Добан" 

Куштиљ, "Жарко Зрењанин" Банатско Ново Село и "Михаил Садовеану" 

Гребенац . Било је 43 учесника  - 29 из седмог разреда и 14 из осмог разреда 

, а  такмичење  је отворио директор школе Јонел Буга који је поздравио 

присутне и пожелео им пуно успеха у  раду. 

 Зоран Киш 

 

 
 

Окружно такмичење из биологије 

 

У ОШ " Бранко Радичевић " у Уљми је 9. 4. 2016. одржано окружно такмичење из 

биологије. 

Ученици наше школе постигли су следеће резултате: 

Урош Јованић VIII 3, II место 

Ненад Миљуш VIII 3, III место 

Марија Кутрички VIII 2, III место 

Филип Кирилов VII 2, III место 

Ученике је припремала и водила професорка Татјана Милетић. 

 

http://olgapetrovradisic.edu.rs/index.php/arhiva/277-2016-05-12-21-14-07
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Сајам професионалне оријентације  

 

И ове године је, у организацији Националне службе за запошљавање- 

филијала Вршац, 08. априла 2016. године у спортској хали Хемијско- 

медицинске школе одржан Сајам професионалне оријентације на коме су 

се представиле све средње школе наше и суседних општина. 

 Сви ученици осмог разреда посетили су сајам, а ученике су водили 

наставници Слободан Трајковић, Марјан Миок и библиотекар Доринел Стан.  

 

 

 

http://olgapetrovradisic.edu.rs/index.php/arhiva/273-2016-04-15-17-22-20


ЛЕТОПИС ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ОЛГА ПЕТРОВ – РАДИШИЋ“ ВРШАЦ  2015/16.  

 

92 

 

Предавања из области здравственог васпитања  

11. и 12. априла 2016. године, у Свечаној сали наше школе одржана су 

предавања из области здравственог васпитања од стране здравствених 

радника. Ученици свих одељења били су обухваћени.  

Теме су биле следеће: 

- Хигијена и исхрана - за ученике од I  до III разреда 

- Пубертет - за ученике IV разреда 

- Пушење и ТБЦ - за ученике V разреда 

- Алкохолизам, насиље и злостављање - за ученике VI разред 

-Наркоманија  - за ученике VII разреда 

- Репродуктивно здравље  и сида - за ученике VIII разреда 

Предавање је било интерактивно, ученици су постављали питања, 

одговарали на питања предавача, изнели мишљења, остваривши дијалог 

како међусобно тако и са предавачем, у зависности од теме и начинима 

остваривања значајних циљева сваке теме (методе превенција, активности, 

последице...) 

 

 

 

http://olgapetrovradisic.edu.rs/index.php/arhiva/271-2016-04-13-23-33-12
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Eдукативне радионице "Спречимо вршњачко 

насиље" 

  

У сарадњи са Међуопштинским друштвом дефектолога реализоване су 

едукативне радионице за ученике првог и другог циклуса. Група ученика 

трећег и четвртог разреда присуствовала је радионици одржаној 20. 

априла, а чланови Вршњачког тима и Ђачког парламента 18. маја 2016. 

године. Радионице је водила Маја Ристић-Лажетић, дипломирани 

специјални педагог. Овај облик едукације омогућио је ученицима да 

унапреде своја знања о различитим облицима насиља и начина реаговања 

у ситуацијама кад се деси насиље, као и да развију вештине асертивне 

комуникације. 

 

http://olgapetrovradisic.edu.rs/index.php/arhiva/283-e
http://olgapetrovradisic.edu.rs/index.php/arhiva/283-e
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СУСРЕТ  ВАСПИТАЧА  И  УЧИТЕЉА  СА НАСТАВЕ НА 

РУМУНСКОМ   ЈЕЗИКУ 

 

 
 

Национални савет румунске националне мањине  у Србији 

организовао је за васпитаче и учитеље  који наставу држе на румунском 

језику семинар са темом ''Наш језик је богатство''. Семинар је одржан  

20.04.2016. године у  Основној школи у Гребенцу. Семинар су држали 

предавачи из суседне Румуније   и  за учитеље  и васпитаче је био доживљај 

да слушају и  један семинар на књижевном румунском језику. Разговарало 

се о методама  и   облицима  рада у настави румунског језика. Семинару су 

присуствовале и своје компетенције унапредиле  и  учитељице наше школе 

Аурелија Крајете, Мариоара Гојка, Анишоара Тодор и Отилија Живковић. 

Зоран Киш 

Радионица ''Природа у мојим рукама''  

 

Поводом обележавања Дана планете Земље у Хемијској школи је 22.4.2016. 

одржана радионица примењене уметности "Природа у мојим рукама". 

Ученици VII 1 представљали су нашу школу и том приликом освојили I место и 

захвалницу. 

Ученике је припремала професорка Татјана Милетић. 

http://olgapetrovradisic.edu.rs/index.php/arhiva/278-2016-05-12-21-16-02
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ВАСКРС   У    СРЦИМА   ДЕЦЕ 

 
 

Градска библиотека у Вршцу организовала је 22.04.2016.  већ  

традиционалну радионицу под називом  ''Васкрс у срцима децe''. 

Радионици су присуствовали ученици IV-1 одељења наше школе са  

учитељицом Киш Даницом, и ученици  СОШО ''Јелена Варјашки''. 

Библиотекар  Маја Качарић објаснила је деци  значај Васкрса и  обичаје  

везане за овај највећи хришћански  празник, а деца су  атмосферу 

улепшала певањем  васкршњих песама. Ученици су  затим израдили 

радове са Васкршњим мотивима и направили неколико паноа који ће 

украшавати зграду библиотеке у данима Васкршњих празника.  

Зоран Киш 
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MAJ 

УЧЕНИЦИ НИЖИХ РАЗРЕДА  НА ЕКСКУРЗИЈИ 

 

Ученици III-1, III-2 , IV-1 , и сви ученици нижих разреда са 

наставе на румунском језику посетили су 13.05. 2016. Јагодину  у 

оквиру своје једнодневне   екскурзије.  

              

Боравак у овом граду био је пријатан. Ученици су уживали у 

посети  Аква  парку,  Музеју воштаних фигура,  зоолошком врту, као 

и Дина парку у Свилајнцу.  
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Све је протекло у лепом 

дружењу  а са ове екскурзије и 

ђаци и учитељице  понеће пуно 

лепих  успомена.  

 Зоран Киш 
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''КРОС РТС-а''   И  У НАШОЈ ШКОЛИ 

 

Велики број  ученика наше школе учествовао је у петак  13.05.2016. 

на већ традиционалној манифестацији ''Крос РТС-а''. Манифестацију су 

професори физичког васпитања и учитељи организовали у нашем  

школском дворишту. Ни  ситне капљице кише нису омеле ђаке  да са 

радошћу и са пуно елана  учествују у   овој  манифестацији. На крају су 

најуспешнијима у сваком разреду  подељене дипломе.                  Припремио: 

Зоран Киш 
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ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА У  ЈАГОДИНУ 

 

Ученици III-1 , III-2 , IV-1 , као и ученици свих нижих разреда са 

наставе на румунском наставном језику из матичне школе и  из  Страже, 

Јабланке   и Сочице   били су 13.05.2016. на једнодневној екскурзији до 

Јагодине и Свилајнца. Ђаци су уживали обилазећи ''Аква парк''', ЗОО врт,  

Музеј воштаних фигура, ''Дино парк'' и друге туристичке објекте  овог 

краја. У сећању ђака и учитељица остаће лепо дружење и весела атмосфера 

која је била присутна током целе екскурзије.    

Зоран Киш 
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PREMIUL DE CREAȚIE PLASTICĂ ȘI LITERATURĂ  22. Mai 

 
Premiu la concursului internațional de creație plastică și literară 

„CULORILE MUREŞULUI- WIZART-CONTINUĂ POVESTEA 2016”, 

organizat de Palatul Copiilor din Arada a obtinut Dario Ianes din clasa a II-a cu 

lucrarea ANOTIMPURILE. 
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ЧЕТВРТАЦИ  НА НАСТАВИ У ПРИРОДИ 

 

Настава у природи   ученика четвртог  разреда у Сокобањи   

реализована је  од 25.05. – 01.06. 2016. године.  На   наставу у природи    

пошло је  34   ученика четвртог  разреда наше школе  и  2 учитеља. 

   

          По доласку у Сокобању деца су била смештена  у хотел  ''Бањица''.  

 Природни амбијент Сокобање  је изузетно  леп. Свакодневни 

боравак у природи пружао је могућности за реализацију разноврсних 

садржаја. За време боравка организоване су шетње са циљем упознавања 

околине, биљног и животињског света као и историјских знаменитости  

Сокобање .  
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Тако је посећено    излетиште ''Борићи'', планина Озрен, чесма Хајдук 

Вељка. водопад Рипаљка, излетиште ''Лептерија'', видиковац ''Поповица'', 

манастир Пресвете Богородице из XII в. ,цркву Преображења Господњег  

где им је одржано и предавање. Ученици су  обишли  и  Грудењску 

воденицу  и Аква парк ,  Амам-турско купатило и Конак кнеза Милоша, 

боравили у многим парковима бање и уживали у чистом ваздуху. 
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 Спортске активности заузимале су доста времена. Уз помоћ 

рекреатора и физиотерапеута у поподневним часовима организовани су 

турнири у фудбалу, ''Између две ватре'', спортске игре, ликовна радионица, 

квиз знања.  

   На крају су сви били задовољни:  ученици,  родитељи  и учитељице.  

Зоран Киш 
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ПРВАЦИ И ДРУГАЦИ НА ЕКСКУРЗИЈИ 

 

Једнодневна екскурзија ученика првог и другог  разреда до 

Београда   реализована је у петак   27.05.2016. године. На екскурзију 

је пошло  78  ученика, 4 учитеља, педагошки асистент и један  

родитељ ученика првог разреда.      

 

 Полазак је био заказан  у 8
00

 часова на паркингу испред хотела 

''Србија''.  

       

 Око 10 часова нашли смо се у луци  и кренули у путовање 

бродом. Посматрали смо Београд са Саве и Дунава  и видели где је 

ушће ове две реке. Након тога  деца су ручала у објекту ''Мc 

Donaldsa'' на Теразијама а после тога прошетали смо Кнез 

Михајловом улицом и  упознали много значајних грађевина и 

споменика  у Београду. (Народно позориште, Народни музеј,  

споменик Кнезу Михаилу, Теразијску чесму и друге. )     
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 Екскурзија се наставила  шетњом по Калемегдану  где су 

ученици упознати са историјским чињеницама везаним за овај 

објекат као и са свим његовим карактеристикама .  

 

    

 

Након шетње   по тврђави  екскурзија се наставила у 

зоолошком врту  где су деца цело поподне  уживала у обиласку врта 

. 

 

Зоран Киш 
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JУН 

ЈОШ ЈЕДНА ГЕНЕРАЦИЈА  ЗАВРШИЛА ШКОЛОВАЊЕ 

 

У недељу 05.06.2016. године  још једна генерација 

матураната   наше школе   прославила је завршетак свог 

школовања. У организацији родитеља свечаност је приређена  у 

хотелу ''Србија'', а велики број родитеља, пријатеља и родбине 

окупио се да честита и испрати  најмлађе матуранте  на 

прославу.   

   

Зоран Киш 
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НАШИ  ЂАЦИ  НА  ОТВАРАЊУ  59.  ЗМАЈЕВИХ  ДЕЧЈИХ  

ИГАРА 

 
 У среду 08.06.2016. године наши ђаци  Јована Спасојевић и Ивана 

Совиљ учествовале су на отварању 59. Змајевих дечјих игара.  Оне су у 

пратњи учитељица Данице Киш и Мирјане Тодоровић  на  Малој сцени код 

споменика Јовану Јовановићу Змају у Новом Саду  својим рецитовањем 

улепшали  отварање ове манифестације. 

 Ове године   мото игара је  ''Песма иде кроз свет цео''. У пет 

фестивалских дана од 08.-12.06.2016.  наступиће око 100 одраслих и око 7000 

деце. Наши ђаци имали су прилику да се упознају и друже са вршачким 

песником  Слободаном Ђекићем, а у Удружењу песника Новог Сада  и са 

песником Слободаном Станишићем. За своје учешће  добили смо признање 

за добру вољу и  подршку  песми  која нам је детињства одвајкада  чинила 

разигранијим и лепшим.      

Зоран Киш 
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ОДРЖАНЕ СПОРТСКЕ ИГРЕ ПРОСВЕТНИХ 

РАДНИКА ГРАДА ВРШЦА 

 
 

У суботу 11..06.2016. године у Пољопривредној школи  у Вршцу 

одржане су спортске игре просветних радника града Вршца. Већ 

традиционално прве суботе у месецу јуну вршачки просветари се окупљају 

и такмиче у низ спортских дисциплина. Пикадо , стони тенис, одбојка, 

мали фудбал , слободна бацања, шах , бадминтон  су само неки од спортова 

у којем су и ове године  просветни радници одмеравали своје снаге.  

Наша школа имала је успешне представнике и ове школске године . 

Освојена су следећа места : 

Лућијан Берлован – слободна бацања  I место  

Богданов Ерика -  пикадо жене -  I место 

Киш Зоран – пикадо мушкарци – III место 

Николић Горан – пикадо мушкарци - III место 

Николић Горан – стони тенис - III место 

Маринковић Ненад – најбољи голгетер у малом фудбалу. 

 

Важност овом скупу даје свакако  и  дружење током и након такмичења 

којем су присуствовали сви учесници и тако допринели да ова 

манифестација протекне у  лепом расположењу. 

Зоран Киш 
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СВЕЧАН ПРИЈЕМ ЗА ДОБИТНИКЕ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ 

 

 У понедељак, 13. јуна 2016. године, у нашој школи организован је свечан 

пријем за ученике добитнике Вукове дипломе. 
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Ученици који су током свог школовања остварили изузетан успех и заслужили 

ово признање су: 

                      VIII1 

1. Вит Ана-Марија 

2.  Вукић Стефана 

3. Прванов Мирјана 

4. Симић Анђела  

5. Швоња Ивана 

 
 

 

 

VIII2 

1. Борота Марина  

2. Вијатов Сара  

3.  Стојановски Горан   
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VIII3 

1. Вулку Данијел 

2. Јованић Урош 

3. Којић Лука 

4. Марчета Теодора 

5. Миљуш Ненад  

 
  

                       

 

 

 

  VIII4 

1. Бајаш Леонтин 

2. Бера Мариус 

3. Корња Дариса 

4. Котрла Мирела 

5. Гурила Дениса 

6. Муста Марина 
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 Пријему су присуствовали сви добитници овог значајног признања, 

њихови родитељи, одељенске старешине и учитељи. Дипломе им је уручио 

директор школе, Јонел Буга.  

   
 

 

УЧЕНИЦЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/16. ГОДИНУ 

И ове школске године Наставничко веће је прогласило ученикe генерације. У 

школској  2015/2016.години ученице генерације су: на српском наставном 

језику   Ана Марија Вит, ученица  VIII1 разреда, а на румунском наставном 

језику ученица Мирела Котрла, ученица VIII4 разреда. 

У понедељак, 13. јуна 2016. године, у присуству родитеља,одељенских 

старешина и учитеља, директор школе, Јонел Буга честитао је ученицама на 

постигнутим резултатима и уручио им пригодне поклоне. 
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Ана Марија и Мирела су заслужиле епитет ученика генерације тиме што су се у 

протеклим годинама, својим марљивим радом истакле по резултатима које су 

оствариле у свакој школској години на свим нивоима такмичења. Бројне 

награде и освојена места из области спорта, односно атлетике, сведоче зашто је 

Ана Марија ученик генерације за ову школску годину. Такође, љубав према 

матерњем језику омогућила је Мирели да, у настави на румунском наставном 

језику, она заслужи титулу ученика генерације. 

Ученицама, учитељима, одељењским старешинама и родитељима честитамо и 

желимо пуно успеха у даљем раду! 

 

УРУЧЕНЕ НАГРАДЕ ДОБИТНИЦИМА НА  ЕКОЛОШКОМ  

КОНКУРСУ 

 
 Ученици наше школе и ове школске године  учествовали су  на 

еколошком конкурсу    ''За чистије и зеленије школе у Војводини '' који 

организује Основна школа   ''Моша Пијаде '' из Гудурице.   
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Награде и похвале освојили су следећи ученици : 

Ивана Совиљ  IV-1 -  похвала за литерарни рад 

Рајда Сара  II-2 -  прва награда на  фото конкурсу   

Николин Милица  IV-1 -  друга награда  на фото конкурсу  

Павић Вук   II-2 -  похвала за фотографију  на  фото конкурсу   

Рајић Ђорђе  II-2 -  похвала за фотографију  на  фото конкурсу   

 
За све награђене приређен је целодневни  Еко-камп  на  '' Црвеном 

крсту'' у суботу  04.06.2016. године. У вечерњим часовима окупили су се сви 

награђени , њихови наставници и родитељи и  том приликом директор 

школе  ''Моша Пијаде ''   Ненад Васић  уручио им је   награде  и похвале.  

Зоран Киш 
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ДОДЕЛА ПОКЛОНА КОМПАНИЈЕ "МИГО" 

 

И ове школске године настављена је успешна сарадња са компанијом "Миго" из 

Вршца, власника Миљана Павкова,  која је донатор поклона за ученика наше 

школе. Ове године, великодушност ове компаније усрећила је два ученика наше 

школе. На крају школске године, на основу одлуке Наставничког већа, 

 ученицима  Јованов Магдалени VII2 и Лацку Елвис Адонису  VII3 уручени су  

таблет рачунари. 
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FESTIVALUL DE MUZICĂ ȘI FOLCLOR AL COPIILOR 

DIN VOIVODINA – COȘTEI, IUNIE 2016. 

Elevii claselor I/IV s/au prezentat cu grupul vocal și au obtinut premiul 

II,iar cu dansurile au fost menționați. Instructori:înv.A.Crăiete și A.Todor.  

Soliștii vocali Graure Alexandru și Ștefan,duet,au obținut locul II pentru 

interpretare,solistul Renato Patric Drăghici premiul III iar corul claselor V/VIII 

dirijat de prof. G.Markovici, mentiune. 
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