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                                         ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЗАНИМАЊЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ЗАНИМАЊЕ 

Марија Станчић Директор 
Исидора Мартинов 

Наставник немачког ј. 

Тања Влајков Учитељ 
Немања Глигић 

Наставник веронауке 

Снежана Совиљ Учитељ 
Љубиша Радишић 

Наставник хемије 

Веселинка Иличић Учитељ 
Наташа Воркапић 

Наставник историје 

Светлана Маринков Учитељ 
Владимир Фењчев 

Наставник физичког в. 

Снежана Марјановић Учитељ 
Селена Аврамов 

Наставник ликовне к. 

Оливера Галетин Салзбергер Учитељ 
Срђан Стеванов 

Наставник физичког в. 

Бојана Виоглавин Учитељ Софија Цветинов Педагог 

Ивана Радичев Учитељ Татјана Шутка Педагог 

Смиља Торњански Учитељ Наташа Јерковић Библиотекар 

Сандра Ковачев 
Наставник српског 

језика 
Јелица Надлачки Шеф рачуновођства 

Милош Галетин 
Наставник српског 

језика 
Небојша Ранисављев Секретар 

Јелена Галетин 
Наставник енглеског 

језика 
Радован Одаџић Радник на одржавању 

хигијене 

Ивана Берић 
Наставник 

информатике 

Зорица Луцић 
Радник на одржавању 

хигијене 

Олгица Радин 
Наставник 

математике 

 

Сања Еремић Радник на одржавању 
хигијене 

Бранислава Мали Наставник физике 

 

Гордана Јашин Радник на одржавању 
хигијене 

Анђелија Филипов Наставник географије 

 

Марина Мучалов Радник на одржавању 
хигијене 

Душан Кричковић 
Наставник техничког 

и инф. обр. 

Снежана Берић 
Сервирка 

Станислава Гвожђарев 
Наставник биологије 

Тибор Тот 
Домар-мајсто-ложач 

Снежана  Јелић 
Наставник музичке к. 
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01.09. 2021. Први наставни дан у школској 2021/2022. години. 

Представници Општине Нови Бечеј и Месне заједнице Кумане доделили су поклоне нашим 

првацима и пожелели срећан почетак .  

                

 

 

23. 09.2021.  Ученици нижих разреда обележили су дан заставе уз чајанку 

 

   

 

 

1.10.2021.   Још један леп гест нашох родитеља. За унапређење и олакшан процес наставе , 

родитељ нашег првака Никола Манчић донирао је ТВ.                                          

 



ОШ ''Станчић Милан Уча'', Кумане 
 

                                             
 

 

од 4. до 8. 10.  2021.   ДЕЧЈА НЕДЕЉА 

Овогодишњи слоган Дечје недеље је „Дете је дете да га волите и разумете“  

 

4.10.2021.  Ученици су цртали , писали и разговарали на тему дечјих права и обавеза.  

 

5.10.2021. 

Активност „За моје безбедно детињство“ у нижим разредима.Учина ТВ  станица- рад на филму: 

Наша права, обавезе и безбедност“. 

 

6.10. 2021. 

Цртани филм у биоскопској сали „Кућни патуљци“ и дечији хуманитарни вашар „Друг-другу“.  

 

 7.10.2021. 

Прављење играчака од рециклажног материјала. Еко модна ревија. Посета ученика МЗ Кумане.  

Луткарска представа „Лутак неваљалко“ у извођењу Народног позоришта Тоша Јовановић из 

Зрењанина. 

5.10.2021. 

 Пријем првака у Дечји савез, изложба играчака и спортски дан.  
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21. 11.2021.  Данас је одржан угледни час из Пројектне наставе у оквиру теме Има ли лека досади 

" УЧИМ КРОЗ ИГРУ О ЗДРАВЉУ" са ученицима III разреда и ученицима који раде по ИОП-у 2 у 

издвојеном одељењу. 

У "детективских собама" је било радно, занимљиво и креативно, а задаци успешно решени. 

Реализатори часа: Оливера Галетин Салзбергер, Бојана Виоглавин и Ивана Радичев. 

 

   

 

     

https://www.facebook.com/photo/?fbid=303320231599206&set=pcb.303320864932476&__cft__%5b0%5d=AZXh1gzqdzaYnRmlex8ZOGc6ViDHc6zZgUN-1dmPmxUZpxv21jp5INDvvUNZR64-orY6FxDgbhPGYGG8bCe4lQ776pJIIo0KlN57DJckYrI7Vy3q1qHYyuAj1cAEf-6e1rFD71qYXj4okEOF6kuv1LJm&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=303320231599206&set=pcb.303320864932476&__cft__%5b0%5d=AZXh1gzqdzaYnRmlex8ZOGc6ViDHc6zZgUN-1dmPmxUZpxv21jp5INDvvUNZR64-orY6FxDgbhPGYGG8bCe4lQ776pJIIo0KlN57DJckYrI7Vy3q1qHYyuAj1cAEf-6e1rFD71qYXj4okEOF6kuv1LJm&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=303320341599195&set=pcb.303320864932476&__cft__%5b0%5d=AZXh1gzqdzaYnRmlex8ZOGc6ViDHc6zZgUN-1dmPmxUZpxv21jp5INDvvUNZR64-orY6FxDgbhPGYGG8bCe4lQ776pJIIo0KlN57DJckYrI7Vy3q1qHYyuAj1cAEf-6e1rFD71qYXj4okEOF6kuv1LJm&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=303320341599195&set=pcb.303320864932476&__cft__%5b0%5d=AZXh1gzqdzaYnRmlex8ZOGc6ViDHc6zZgUN-1dmPmxUZpxv21jp5INDvvUNZR64-orY6FxDgbhPGYGG8bCe4lQ776pJIIo0KlN57DJckYrI7Vy3q1qHYyuAj1cAEf-6e1rFD71qYXj4okEOF6kuv1LJm&__tn__=*bH-R
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17.11.2021.  Министарство за бригу о породици и демографију финансирало је пројекат "Информиши 

се и ти", који за циљ има информисање младих о темама значајним за младе, а везане су за 

репродуктивно здравље, безбедност младих, очување породице... 

У оквиру пројекта израђен је инфо пулт са 5 брошура на горе поменуте теме.  

Канцеларија за младе општине Нови бечеј је путем овог пројекта обезбедила нашој школи 1 

пулт/штанд са брошурама. 

 

 

   

 

 
 

 

22.11.2021.Сваке године 20.11. обележавамо Дан права деце. Ове године школска библиотека  

одлучила је да последњу недељу новембра посвети правима деце путем предавања и радионица.  

 

                                                    
 

 

16.12. 2021.  Ученици су са наставницом ликовне културе Селеном Аврамов направили зимску 

чаролију у холу школе. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=330353065562589&set=pcb.330353578895871&__cft__%5b0%5d=AZVVoNZmY8Yxe9djBEM-93T67J1QyQ_WdL9UrIcqwxSx_WmRIHV4xGd3bQ5Bzf9z7Sne9NcqsvTQn7jaDwMTsuXc8xMJQdD9ifSZVK0Wsd_92CjL-DTzzh9s7wn4JU7DNXUuspJUJx_bKcdeyNlxpR8Z&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=330353065562589&set=pcb.330353578895871&__cft__%5b0%5d=AZVVoNZmY8Yxe9djBEM-93T67J1QyQ_WdL9UrIcqwxSx_WmRIHV4xGd3bQ5Bzf9z7Sne9NcqsvTQn7jaDwMTsuXc8xMJQdD9ifSZVK0Wsd_92CjL-DTzzh9s7wn4JU7DNXUuspJUJx_bKcdeyNlxpR8Z&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=330353212229241&set=pcb.330353578895871&__cft__%5b0%5d=AZVVoNZmY8Yxe9djBEM-93T67J1QyQ_WdL9UrIcqwxSx_WmRIHV4xGd3bQ5Bzf9z7Sne9NcqsvTQn7jaDwMTsuXc8xMJQdD9ifSZVK0Wsd_92CjL-DTzzh9s7wn4JU7DNXUuspJUJx_bKcdeyNlxpR8Z&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=330353212229241&set=pcb.330353578895871&__cft__%5b0%5d=AZVVoNZmY8Yxe9djBEM-93T67J1QyQ_WdL9UrIcqwxSx_WmRIHV4xGd3bQ5Bzf9z7Sne9NcqsvTQn7jaDwMTsuXc8xMJQdD9ifSZVK0Wsd_92CjL-DTzzh9s7wn4JU7DNXUuspJUJx_bKcdeyNlxpR8Z&__tn__=*bH-R
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22.12.2021. Угледни час у првом разреду на тему "Научили смо азбуку". Час су одржале учитељице 

Веселинка Иличић , Светлана Маринков и Смиља Торњански. 
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23.12.2021.  У организацији Ђачког парламента, данас је у нашој школи одржан Школски наградни 

конкурс за најлепши новогодишњи венац. 

Венчиће су правили ученици од V- VIII разреда, а гласали су сви ученици школе.  

Слатким пакетом награђен је венчић ученика VI-1 разреда. 

 

                               
 

 

 

29.12.2022. Подела ђачких књижица  

 

17.01.2022. Почетак другог полугодишта 

 

27.01. 2022.  Савиндан-свечана литургија у цркви са почетком у 9.30. 

05.02. 2022.  На општинском такмичењу из физике наш ученик седмог разреда, Владимир Николић 

освојио је прво место и пласирао се на окружно такмичење. 

20.02. 2022.  Данас је у нашој школи пдржано општинско тамичење из математике . Наши ученици 

постигли су следеће резултате: 

Марко Ђурић, 3. разред-треће место 

Милица Ђуричин, 3. разред- треће место 

Вања Радишић, 3. разред- прво место 

Лана Гајинов, 4. разред-прво место 

Владимир Николић. 7.разред-прво место   
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21. 02. 2022. Захваљујући пројекту „Интернет клуб у савременој школској библиотеци“,као  

и уз помоћ сопствених средстава школе, наши ученици имају потпуно преуређену и 

опремљену школску библиотеку. 

      

 

05.03. 2022. У Клеку је одржано окружно такмичење из физике на коме је наш ученик седмог 

разреда Владимир Николић освојио прво место и пласирао се на државно такмичење. 

 

06.03. 2022. У Новом Милошеву одржано је општинско такмичење из хемије на коме је наш 

ученик Владимир Николић освојио прво место и пласирао се на окружно такмичење. 

 

10.03. 2022.  У Новом Бечеју одржано је општинско тамичење у малом фудбалу где је екипа 

дечака наше школе заузела 2. место. 

 

                                    
 

12.03.2022. У Зрењанину је одржано окружно такмичење из математике, а наши ученици 

постигли су следеће резултате: 

Милица Ђуричин, 3. разред- треће место 

Вања Радишић, 3. разред-похвала 

Марко Ђурић-3. разред-похвала 

Владимир Николић, 7. разред- 2. место  
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23. 03. 2022. Наши суграђани Моника и Саша Николић донирали су саднице цвећа  којим је 

секција „Моја башта“ оплеменила травњак испред школе. 

 

05. 04. 2022. Школа за дизајн из Новог Сада „Богдан Шупут“ уприличила је изложбу у холу 

школе. 

 
9. април 2022. Владимир Николић, ученик седмог разреда освојио је ТРЕЋЕ место на 

републичком такмичењу из физике које је одржано у Краљеву . Такође, Валдимир је истог 

дана учествовао и на окружном такмичењу из физике где је освојио ДРУГО место.  

 

                                                                   
10. 04. 2022. На општинском такмичењу из биологије наше ученице постигле су следеће 

резултате: Екатарина Влајков, пети разред-прво место  и Милица Татић, пети разред- прво 

место. 
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14. 04. 2022. Ученици осмог разреда посетили су Средњу школу Нови Бечеј као и Музеј 

„Главашева кућа“ у Врањеву. 

                                                 
 

11. 05. 2022. У оквиру манифестације ,,48. Песничка штафета", коју организује Градска 

библиотека из Зрењанина, посетио нас је гост песник Угљеша Шајтинац. Наши ученици, 

можда и будући песници, презентовалии су своје песме, а за најбоље младе песнике 

проглашене су Милица Ђуричин, ученица 3.разреда и Бранкица Милосављев, ученица 

5.разреда. Захваљујемо свим ученицима на учешћу, а награђеним ученицама желимо успех 

на даљем такмичењу. 

 

    
 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=438831814714713&set=pcb.438831894714705&__cft__%5b0%5d=AZXaWCQIbkHSX43l2YKBn0034qN8ofqZWL7Y-6AvVvBHxkO7qdGnUiGuKx2SdviTp6XQZK_4SjychjC23Ta4aKWBKmUW6Ak-XYvu4z6MqR1-zR1iElbRTo-EeaKPCYhk1UW7zLHQiGr_D0i82lNFnDfL_kBlbt8Kq5cYMiVihddYwvg53YtEe7Nwxq14AUigKT4&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=438831814714713&set=pcb.438831894714705&__cft__%5b0%5d=AZXaWCQIbkHSX43l2YKBn0034qN8ofqZWL7Y-6AvVvBHxkO7qdGnUiGuKx2SdviTp6XQZK_4SjychjC23Ta4aKWBKmUW6Ak-XYvu4z6MqR1-zR1iElbRTo-EeaKPCYhk1UW7zLHQiGr_D0i82lNFnDfL_kBlbt8Kq5cYMiVihddYwvg53YtEe7Nwxq14AUigKT4&__tn__=*bH-R
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12. 05 2022. Одржан је пролећни крос. 

 

           

 

13. 05.2022. Данас су нашу школу посетили представници Црвеног крста Нови Бечеј. 

Одржана је радионица „Прва помоћ“ у којој су ученици активно учествовали.   

          
 

 

 

25. 05. 2022. У оквиру 30.Обзорја на Тиси, Дани Јосифа Маринковића, у нашој школи је 

одржана презентација за ученике четвртог разреда. Чланице хоре и наставница музичке 

културе, Софија Гурјанов Јегдић, кроз песму и причу, упознале су четвртаке са животом и 

стваралаштвом врсног композитора родом из Новог Бечеја. 

Предиван час је завршен извођењем песама, композитора, Јосифа Маринковића, које су 

отпевале чланице хора на задовољство свих. 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=447829363814958&set=pcb.447829763814918&__cft__%5b0%5d=AZVKWN5ZmX_L1EiOkCcEjruTE2FGR46Doir-em1N10KqVF-HQVc5zgAeoVWs6IIZ4H3hF2Wfl-TjneC5Zc6Dy0Un_mMprXjQ8Kx9Np2Y02LG8IC4Nb3IUdRY9ZsZPAjiNvElHsYa2cXCRrOr0WTYhI6_D1dUGF0U2P7CDozxM4nmINHkXyHqwhgOLyDISKGyKKE&__tn__=*bH-R
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10. 06. 2022.  Одржана је завршна свечаност ученика осмог разреда 

 

Носиоци Вукове дипломе: 

 

Теа Милосављев  

Леа Милосављев 

Магдалена Котлаја 

Арсенија Носоњин 

 

Ученик генерације: Теа Милосављев 

 

21. 06. 2022. Као добродошлица четвртацима, изведена је представа "Капетан Џон 

Пиплфокс" Душка Радовића, по предлошку из читанке....Представу су приредили одабрани 

ученици петог разреда, под редитељским надзором наставника српског језика Милоша 

Галетина, а пред бројном раздраганом публиком у хол-сали...Након аплауза глумци су 

одговарали на питања публике и тако је овај час, рекло би се, испунио циљ да деци нижих 

одељења - приближи позоришну уметност... 
 

        

                                                                                                        Летопис водила : 

                                                                                                       Татјана Шутка, педагог школе 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=447829363814958&set=pcb.447829763814918&__cft__%5b0%5d=AZVKWN5ZmX_L1EiOkCcEjruTE2FGR46Doir-em1N10KqVF-HQVc5zgAeoVWs6IIZ4H3hF2Wfl-TjneC5Zc6Dy0Un_mMprXjQ8Kx9Np2Y02LG8IC4Nb3IUdRY9ZsZPAjiNvElHsYa2cXCRrOr0WTYhI6_D1dUGF0U2P7CDozxM4nmINHkXyHqwhgOLyDISKGyKKE&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=447829363814958&set=pcb.447829763814918&__cft__%5b0%5d=AZVKWN5ZmX_L1EiOkCcEjruTE2FGR46Doir-em1N10KqVF-HQVc5zgAeoVWs6IIZ4H3hF2Wfl-TjneC5Zc6Dy0Un_mMprXjQ8Kx9Np2Y02LG8IC4Nb3IUdRY9ZsZPAjiNvElHsYa2cXCRrOr0WTYhI6_D1dUGF0U2P7CDozxM4nmINHkXyHqwhgOLyDISKGyKKE&__tn__=*bH-R

