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Управа школе
Мирослав Брњош - директор школе
Биљана Голошин- помоћница директора
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Драгица Ђукић- шеф рачуноводства
Ана Бајчетић-административни радник
Гордана Шашић- административни радник
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Бранислав Оморац - професор разредне наставе
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Марија Ковачевић - професор разредне наставе
Славена Богдановић - наставник разредне наставе
Весна Крџић - професор разредне наставе
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Татјана Чихорић - Шерфезе - професор разредне наставе
Љиљана Пардањац - професор разредне наставе
Александар Радовић - професор разредне наставе
Славица Станимировић - професор разредне наставе
Гордана Милојков - професор разредне наставе
Весна Шкара - професор разредне наставе
Оливера Шекеровић - професор разредне наставе
Славица Тодоров - професор разредне наставе
Зорица Ољача - наставник разредне наставе
Мирјана Шебул - наставник разредне наставе
Оливера Јовић - професор разредне наставе
Весна Марковић - професор разредне наставе
Лидија Голић - професор разредне наставе
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Смиљана Маринац - професор разредне наставе
Драгана Роцков- наставник разредне наставе

Предметна настава
Весна Петровић - професор српског језика и књижевности
Миња Јовић - професор српског језика и књижевности
Милена Суботин - професор српског језика и књижевности
Зорица Исаков - Тољага - професор српског језика и књижевности
Весна Пиперски - Цуцић - професор српског језика и књижевности
Марков Љиљана- професор енглеског језика
Марина Станимировић - професор енглеског језика
Теодора Филип - Шубони - професор енглеског језика
Лидија Хаџић - професор енглеског језика језика
Владимир Јазић- професор енглеског језика
Светлана Куга - професор француског језика
Илија Чанак - професор француског језика
Милана Мићић - професор немачког језика
Иван Штефковић - професор немачког језика
Вера Танкосић- професор ликовне културе
Ирена Босиљко - професор ликовне културе
Предраг Лојаница- професор ликовне културе
Дејан Амзирков- професор музичке културе
Александар Цветковић - професор музичке културе
Душан Стјепановић - професор историје
Снежана Болдижар - професор историје
Предраг Кандић - професор историје
Предраг Павлов - професор историје
Снежана Сантовац - професор географије
Неда Вулићевић - професор географије
Бојана Ергарац - професор географије
Ђорђе Миња - наставник физике
Иван Жировић - професор физике
Маријана Јашков- професор физике
Оливера Љујић - професор хемије
Борис Хекел- професор математике
Јована Попов- професор математике
Славка Гуглета - професор математике
Лепа Омаљев - професор математике
Јелена Лакатуш- професор математике
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Јасна Красић -професор биологије
Љиљана Јанку - професор биологије
Биљана Голошин - професор биологије
Слободанка Симић - професор биологије
Драгана Ајдер-професор биологије
Младен Лакатуш- професор техничког и информатичког образовања
Драгана Грандић- професор техичког и информатичког образовања
Драга Пешић - професор техичког и информатичког образовања
Станислава Милковски- професор техичког и информатичког образовања
Хајналка Спасић- професор техичког и информатичког образовања
Сања Рацков- професор техичког и информатичког образовања
Душан Ивковић - професор техичког и информатичког образовања
Биљана Ђорђић - професор информатике
Владимир Лудошки - професор информатике
Недељко Попов - професор информатике
Тања Берберски - професор физичког васпитања
Татјана Вуков - професор физичког васпитања
Вук Радовић - професор физичког васпитања
Молнар Мирослав- професор физичког васпитања
Маја Тот- професор физичког васпитања
Биљана Дринић- професор физичког васпитања
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V6-Бернерски Тања
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II5
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III1
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III4

Гордана Милојков

VII4

-Зорица Исаков-Тољага

III5

Славица Станимировић

VII5-Славка Гуглета

III6

Весна Шкара

VII6- Миња Јовић
VII7-Милена Суботин

IV1

Зорица Ољача

VIII 1-Борис Хекел

IV2

Мира Шебул

VIII2-Весна Пиперски Цуцић

IV3

Оливера Јовић

VIII3-Јована Попов

IV4

Весна Марковић

VIII4-Светлана Куга

IV5
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VIII5-Љиљана Јанку

IV6
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VIII6-Младен Лакатуш

СЕПТЕМБАР
"Петлићу певачу, сутра ме пробуди,
пре него што птице из гнезда поскачу,
пре деце и људи, викни гласом јасним
први дан у школу да ти не закасним!"

Најрадоснији дан за ђаке прваке Основне школе „Петар Петровић Његош “ улепшан
је свечаношћу коју су уприличили малишани,уз присуство бројне публике, пре свега
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родитеља, али и свих других који су са поносом допратили седмогодишњаке, тек
стасале за школске клупе A oни, кao и мнoги други прe њих дoчeкaли су првo
шкoлскo звoнo, нeки сa зeбоњмa,а нeки сa oсмeхoм нa лицу.
A oндa свeчaни трeнуци! Упoзнaвaњe сa учитeљимa и другaримa из одељења, сa
кojимa ћe у будућнoсти дeлити мнoгe лeпe трeнуткe, a сa нeкимa oд њих мoждa
oстaти пoвeзaни тoкoм цeлoг живoтa.Сместили су своје паметне главице у клупе и
кренули радознало у нове радне победе.

Његошевци у пројекту „Мала школа биљака“-делић атмосфере
Квиз о смониклим лековитим и јестивим биљкама, са по којим питањем о
инвазивним врстама, наши учесници су играли уз помоћ интернет платформе
„Kahoot!“ у кабинету за наставу биологије ОШ „Серво Михаљ“ Зрењанин
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После радионица у којима се разговарало, радило на тексту, објашњавало, пуно
ходало и истраживало у природи, наши учесници су добили прилику да се нађу у
свом „природном окружењу“ – пред пројекционим платном и са телефоном у руци.
Овог пута у научне, или бар образовне сврхе. Резултати квиза су показали да је наша
намера да им приближимо одабране врсте, у великој мери успела.

После квиза, у духу теме пројекта, деца су себи припремила чај, бирајући једну или
више припремљених биљака – зелени и црни чај, камилица, нана, бели слез, ува…

Ученици наше школе радо се одазвали акцији Дана пешачења!

"ДАН ПЕШАЧЕОА У ЗРЕОАНИНУ"
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У суботу, 16. септембра 2017. године , ученици наше школе су заједно са својим
наставницима, родитељима и члановима Планинарског друштва Зрењанина,
обележили јединствену Републичку акцију под називом - Дан пешачења.

Скуп учесника био је на Житном тргу, а окупило се око стотину ђака, двадесетак
родитеља, као и сличан број наставника и планинара. Имали смо и једну бебу у
колицима, која је слатко спавала док ју је мама гурала, нимало не заостајући за
шетачима. Полазак је био предвиђен за 8: 30 часова.

У добром распожењу, кренуло се десном обалом Бегеја, улицом Мајора Гавриловића,
кроз парк до Путникова, где се направила краћа пауза за освежење, а планинари су
сваком ученику поделили и по једну чоколадицу за окрепљење.Затим се наставило
делом Фрање Клуза, Игманском и целом Баштенском улицом. Друга пауза била је на
споменику посвећеном покретачима оружаног отпора у Петровграду током Другог
светског рата. Наставник историје подсетио је све ученике на важност очувања
споменика као дела наше прошлости и сећања на све жртве.
Затим се ишло северном страном све до Авив парка, где је град свим учесницима
обезбедио освежење и што је још важније- дипломе.Укупна дужина стазе износила је
6 км , а долазак у Авив био је у 11часова.

Акција је одржана под покровитељством града Зрењанина, Планинарског савеза
Србије, ПД Зрењанина и ОШ " П.Петровић Његош", а на предлог Министарства
омладине и спорта.

ОЕГПШЕВЦИ НА "БИЦИКЛИЈАДИ"

"У оквиру Међународне бициклистичке трке ''Кроз Војводину'' у суботу 16.09.2017.
су се одржале многобројне активности за наше млађе суграђане у којима су наравно
ЊЕГОШЕВЦИ опет доминирали. Предвођени наставником физичког васпитања
Мирославом Молнарем ученици наше школе су учествовали у ПРОМО ВОЖЊИ
БИЦИКЛОВА од Трга Слободе,Улице Цара Душана,Обилазнице до Авив парка.
Нешто касније дечица су се опробала и у "Пуж трци" и полигону спретности који су
били такмичарског карактера. У већини категорија "Његош" је имао освојено бар
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по једно од прва три места. Честитамо победницима, aли и свим учесницима у
"Промо вожњи" и пешацима који су учествовали у овом дивном, активном,
спортско-рекреативном дану."

ОЕГПШЕВЦИ ПСВПЈИЛИ "STREETVOLLEYBALL" ТУРНИР СА НАЈБПЉПМ ЕКИППМ И
НАЈБПЉИМ ТРЕНЕРПМ

Подсетимо да су недавно на "STREETVOLLEYBALL" турниру, у организацији
Одбојкашког савеза Војводине, Његошевци показали изузетан успех . Испред наше
школе, предвођени наставницом Татјаном Вуков успешно се такмичило пет екипа:
две екипе дечака у категорији 2005. годиште, једна мушка екипа 2006., једна мушка и
једна женска екипа 2007.годиште.

Екипа дечака 2005. годишта под називом " The best 1 " , у саставу Филип Радишић,
Илија Дукић, Урош Папић и Огњен Пејачки заузела је прво место у конкуренцији од
6 екипа . У овој категорији наставница Татјана Вуков проглашена је за тренера
турнира. Екипа "The best 2" заузела је четврто место.

Дечаци који су наступали у категорији 2006. годиште заузели су 3.место: Урош
Папић, Огњен Зарић, Ђорђе Палатинуш и Симон Ђерић, исто као и момци 2007.
испред које су наступали Бранислав Цуцић, Душан Зечић, Иван Имброњев и Марко
Вуков.
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У конкуренцији девојчица, у категорији 2007., уједно и најмлађој категорији,
учествовале су Срђана Јевремов, Софија Гаћина, Тара Вујин, Тамара Вуков, и
Ирина Бошњаk.

Честитамо свим Његошевим одбојкашима, одбојкашицама и наставници Татјани на
сјајном успеху.

Атлетски митинг
Ученици наше шкпле успешни на Атлетскпм митингу у Нпвпм Саду.
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На атлетском митингу ,,ОПЕН НОВИ САД,, у конкуренцији пионира/ки до 16
година, и атлетских школа учествовало је 17 чланова нашег клуба који су освојили
укупно 11 медаља, и то три златне,шест сребрних и две бронзане.
Прва места освојили су Сремац Андреа у трци старијих пионирки на 100м,Цветков
Јустин у конкуренцији атлетских школа (07)у скоку у даљ,и Јованов Анђела у
конкуренцији атлетских школа (11)на 40м.
Друга места освојили су:Хоман Савковић Анастасија у конкуренцији старијих
пионирки у бацању кугле,Милошев Јован у конкуренцији старијих пионира у скоку
у вис,Стојшин Марина у конкуренцији атлетских школа(06) у трци на 600м,Тот
Нина (08)у конкуренцији атлетских школа у трци на 60м,Сланкаменац Илија (08) у
конкуренцији атлетских школа у трци на 300м,Гаковић Теодора (10) у трци
атлетских школа на 40м. Треће место освојили су Вуков Тамара (10)у конкуренцији
атлетских школа у трци на 40м,и Воркапић Маша (08) у конкуренцији атлетских
школа у трци на 60м.
У скоку у даљ (04/05) Катарина Чабрило заузела је четврто место, као и Александар
Атанацковић (10) у трци на 40м и Анастасија Јованов (09) у трци на 40м.Трку на 600
метара успешно су истрчале Милица Божовић и Сара Гут (05),као и Тот Уна (04)
трку на 300м.
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На ппзив прганизатпра Мптп-трке, вплпнтери Црвенпг крста, заједнп са Службпм хитне
медицинске ппмпћи, пружили су санитетскп пбезбеђеое трке.

И у овој причи Његошеви волонтери и такмичари у пружању прве помоћи
(овогодишњи матуранти, садашњи средњошколци) сјајно су се показали!

ОЕГПШЕВЦИ У "ЕКП ШКПЛИЦИ ПЕЦАОА"

Током протеклог викенда Његошевци су поново били део занимљиве риболовачке
приче у оквиру пројекта "Еко школица пецања".
Поред три пункта пецања на језеру Чепел (Пескара), ученицима је представљен
програм сналажења у природи који је одржала Драгић Јелена, док је технике
пружања прве помоћи представио "Црвени крст Зрењанин". У пројекту је испред
наше школе учествовало 25 осмака, а сву потребну подршку пружили су им
наставница биологије, Љиљана Јанку и наставник техничког образовања, Младен
Лакатуш. Захваљујемо на одличној сарадњи и гостопринству Чолак Славку и Kлубу
спортских риболоваца "Банат".
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ТРКА ЗА СРЕЋНИЈЕ ДЕТИОСТВП
"Трка за срећније детињство" , освојено прво и друго место у конкуренцији
девојчица и треће место у конкуренцији дечака за 4. разреде. Наш мали допринос
великом броју освојених медаља наше школе.
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ЕВРППСКИ ДАН ЈЕЗИКА У ОЕГПШУ ПБЕЛЕЖЕН 26.09.2017, 12 :30, У МЕДИЈАТЕЦИ ШКПЛЕ
АКТИВ СТРАНИХ ЈЕЗИКА СПРЕМИП ЈЕ ВЕПМА ИНТЕРЕСАНТНУ РАДИПНИЦУ!
ППД СЛПГАНПМ "ПНПЛИКП СМП ПСПБА КПЛИКП ЈЕЗИКА ГПВПРИМП!"

пктпбар
" ПД БАЛПНА ЦЕЛА ВАСИПНА" И ОЕГПШЕВЦИ У "НПЋИ ИСТРАЖИВАЧА"
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ОЕГПШЕВЦИ У СВЕТУ РПБПТА

"Сунчанп впће" (Драга Пешић), "Битка рпбпта" (Драгана Грандић) и "Рпбп фудвал" (Младен
Лакатуш) сјајнп су запажени у прптеклпј "Нпћи истраживача".
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ОЕГПШЕВИ СТПНПТЕНИСЕРИ ПЛАСИРАНИ НА РЕПУБЛИЧКП ТАКМИЧЕОЕ
На ппштинскп-пкружнпм такмичеоу у стпнпм тенису, наши дечаци заузели су екипнп првп местп и
тиме се пласирали на републичкп такмичеое. Екипу су чинили:1. Јанкахидац Никпла. 7/7 2. Иван
Мијанпвић 7/1 и 3. Срђан Мијанпвић 7/1. У ппјединачнпј кпнкуренцији Никпла Јанкахидац 7/7
заузеп је 2 местп.Честитамп Оегпшевим стпнптенисерима и наставници Таои Кпвачевић
Берберски на сјајнпм успеху!

ОЕГПШЕВЦИ НА ППЛАГАОУ ВЕНАЦА ППВПДПМ ДАНА ПСЛПБПЂЕОА ЗРЕОАНИНА

"Ппвпдпм 73. гпдишоице пбележаваоа Дана пслпбпђеоа Зреоанина, ученици IV-3 и IV-4
присуствпвали су пплагаоу венаца на сппменик палим бпрцима Црвене армије и Спое
Маринкпвић. Венце су пплагали представници амбасаде Русије, градпначелник, представници
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Впјске Србије и представници удружеоа бпраца."
Учитељица Весна Маркпвић

Дечја недеља
ДЕЧЈА НЕДЕЉА И НЕДЕЉА СППРТА ТРАДИЦИПНАЛНП ПБЕЛЕЖЕНИ У ОЕГПШУ УЗ ПРЕГРШТ
ИНТЕРЕСАНТНИХ ДПГАЂАЈА И МНПГП ЗАДПВПЉНИХ ЛИЦА
"Ппнедељак је заппчеп у шкплскпм двпришту у заједничкпј активнпсти са Предшкплскпм
устанпвпм, где су се малишани из некпликп вртића тркали у ''НАШЕМ'' Плимпијскпм двпришту.
Неки пд пвих успешних тркача и фудбалера већ ће следеће јесени ппстати наши ђаци. Најбржим
девпјчицама и дечацима медаље су уручили наставници физичкпг васпитаоа Вук Радпвић и
Татјана Вукпв. Шкпла пдаје велику захвалнпст Маји Шуици за дугпгпдишоу сардоу наше шкпле и
Предшкплске устанпве.
У среду и четвртак ученици наше шкпле су се дружили са такмичарима из Теквпндп клуба
''Зреоанин'' и Мачевалачкпг клуба ''Пмалдинац''. Речи су пвде сувишне. На фптпграфијама се
јаснп види да су мали Оегпшевци уживали у друшту пвих сппртиста и бпраца.
Јпш у септембру месецу ппчела су тестираоа ученика трећих и четвртих разреда, а прпглашеое
најбпљих се пдржалп у пквиру Дечје недеље, пднпснп Недеље сппрта. На жалпст, збпг великпг
пбима ппсла, кплеге су скрпз забправиле да пвекпвече пве тренутке свпјим фптпапаратима
(телефпнима), такп да на фптпграфијама у пвпм албума мпжете ппгледати самп деп резултата. У
свакпм случају, за мале атлетичаре се такмичеое не завршава у Дечјпј недељи, пни ће се већ у
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нареднпј недељи ппрпбати на такмичеоу Ппштинскпг нивпа, па ће прилике за фптпграфисаое и
ппхвале тек уследити.
Треба наппменути да смп у тестираоу ученика нижих разреда имали ппмпћ пд стране Атлетскпг
клуба ''АС 023'', те да са пвим клубпм имамп приличнп дпбру сардоу, када је атлетика у питаоу.
У тпку пве недеље пдржане су и пријатељске утакмице између ученика VII и VIII разреда ПШ
''Дпситеј Пбрадпвић'' и наших Оегпшеваца у фудбалу и кпшарци. Правду на фудбалскпм и
кпшаркашкпм терену су делили наставници физичкпг васпитанја Вук Радпвић, Таоа Берберски и
Кплегиница из ''Дпситеја'' Драгана Станкпв.Пве утакмице између две шкпле ппстале су традиција,
а уједнп и припреме пбе шкплске екипе за предстпјећа ппштинска такмичеоа."

[Type text]

Page 19

ЛЕТОПИС

Зреоанински маратпн- и ми смп учествпвали!
"Оегпшевци на трци ученика пснпвних шкпла, Оегпшевци на пунктевима маратпна, Оегпшевци
на Маратпну, Бивши Оегпшевци на маратпну, Рпдитељи Оегпшеваца на маратпну..
Нема ту мнпгп шта да се прича и пише, фптпграфије гпвпре више пд речи... Пре 2. Зреоанинскпг
маратпна, са ппчеткпм у 9 часпва, пдржана је трка за ученике виших разреда пснпвних шкпла.
Ученици су се такмичили у категприји дечака и категприји девпјчица 5. и 6. разреда и 7. и 8.
разреда. Оегпшевци су, кап и увек били приличнп дпминантни. Такп да у све четири трке имамп
пп псвпјенп некп пд прва три места. Пп завршетку трка, тачнп у 10 часпва стартпвап је и 2.
Зреоанински маратпн.
Оегпшевци су пвде узели учешће на више начина. Ученик Данијел Дпбрпвпљски истрчап је свпју
другу трку задпвпљства (7 км), а другари су га бпдрили са пункта, машући парплама кпје су сами
направили. Оегпшевци су такпђе бпдрили и друге тркаче и ппмагали им да се пкрепе впдпм и
бананама са једнпг пд пунктева.
Великп нам је задпвпљствп и част да наппменемп да су у маратпну узели учешће и неки бивши
Оегпшевци, неки рпдитељи наших ђака, наши суседи, кпмшије, кплеге... Пвим путем им свима пд
срца честитамп. Сви су пни данас ппбедници и пдлични узпри нашпј деци."
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Безбедност деце у саобраћају- предавање
У склппу реализације активнпсти "Безбеднпст деце у сапбраћају", вплпнтери Црвенпг крста
Зреоанин приказали су вештине пружаоа прве ппмпћи за ученике првих разреда ПШ "Петар
Петрпвић Оегпш". Значајнп је ппменути да су међу вплпнтерима наши прпшлпгпдишои ученици
и успешни такмичари у пружаоу прве ппмпћи
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Екскурзија псмака
Бранковина, Народни музеј Ваљева, Муселимов конак, Манастир Лелић
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Сарадња са родитељима- први разред, учитељица Дубравка Оморац Видовић.
Предавање: Безбедно до школе и назад, предавач Градимир Радишић, директор воѕачке
академије

ПРЕГРШТ МЕДАЉА ЗА ОЕГПШЕВЦЕ

"У среду 18. 10. 2017. гпдине, пдржанп је ппштинскп такмичеое у атлетици и мини атлетици, на
кпме је учешће узелп пкп шездесетак такмичара, ученика ПШ ''Петар Петрпвић Оегпш''
Биланс псвпјених 1.,2. и 3. места јпш није у пптпунпсти јасан, јер је билп немпгуће избрпјати све
медаље, кпји су наши ученици псвпјили. Јпш увек се чека званичан извештај Савеза за шкплски
сппрт и Плимпијскп васпитаое ученика. Јединп штп знамп јесте да ће се првппласирани
такмичари већ у петак 20. пктпбра такмичити на ПКРУЖНПМ рангу такмичеоа и желимп им свима
пунп успеха.
Наставници физичкпг васпитаоа Таоа Берберски, Татјана Вукпв и Вук Радпвић, кпји су впдили
Оегпшеву пдабрану чету се извиоавају псвајачима прва три места чије смп фптпграфије и пбјаве
пласмана изпставили. Једнпставнп, није билп мпгуће испратити све фптпапаратпм...
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Првппласирани настављају такмичеое у петак, па им пвим путем желимп мнпгп успеха и држимп
палчеве у жељи да се штп више оих квалификује за СПШПВу плимпијаду."

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ГПЛФА У ОЕГПШУ
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"У петак, 20.10.2017. у фискултурној сали, ученици III разреда су присуствовали
презентацији голфа. Веома заинтересовани, пажљиво су слушали предаваче и нестрпљиво
чекали у колони, да први пут заиграју голф. Из сале су изашли задовољни и пресрећни,
пуни утисака, а богатији за још једно искуство."

ОЕГПШЕВЦИ У НПВПМ ППХПДУ НА ДИПЛПМЕ И КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА
СПШПВ
"У петак 20.октобра 2017. на Карађорђевом стадиону је одржано ОКРУЖНО такмичење
основних школа у атлетици. Као прваци општине, Његошевци су боје своје школе
бранили и у мушкој и у женској екипној конкуренцији ученика VII и VIII разреда, док је
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учешће на такмичењу узело још четири ученика нижих разреда и пет ученика V и VI
разреда.
Најмлађи такмичари Његоша, ученици нижих разреда су сви освајачи првог места на
окружном такмичењу чиме су се пласирали за учешће на СОШОВ (Спортској Олимпијади
школске омладине Војводине). Јустин Цветков је првак округа у скоку удаљ, Милица
Мартиновић првакиња у бацању вортекса, Милица Трбојевић првакиња у скоку удаљ, док
је Невена Станаћев прва у трци на 60 м
Ученици V и VI разреда који су се квалификовали за виши ранг такмичења, такође су
освајачи првих места: Данијел Крстовић у скоку удаљ, Милена Бошњак у трци на 60
метара, Андреј Добровољски у скоку увис и Јован Јовановић у трци на 300 метара.
Биланс освојених одличја за ученике VII и VIII разреда је још увек непотпун. Поново се
чекају резултати екипног дела такмичења. Женска екипа би готово стопостотно требала да
буде прва са освојена четири прва места, али сачекаћемо да званични резултати пристигну
како за женску, тако и за мушку екипу.
До тада, држимо палчеве и желимо много успеха свим Његошевцима који су се
квалификовали за учешће на СПОРТСКОЈ ОЛИМПИЈАДИ ШКОЛСКЕ ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ."

Ппсета галерији
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"Ученици III-6 су данас ппсетили Галерију у центру града. Тренутнп је Бијенале акварела, а ученици
су учествпвали у ликпвнпј радипници на тему "Впда".
Време нас је ппслужилп, па нам је вепма пријала шетоа дп града.Сликали смп наше аквареле, уз
инструкцију тета Јелице кпја нам је ппказивала на кпји начин мпжемп нештп псликати акварел
техникпм.

У јануару месецу, у галерији ће бити излпжба радпва свих ученика из зреоанинских шкпла кпје су
учестпвале у радипницама, па и наших. Бићемп пбавештени п ппставци пве излпжбе да бисмп
мпгли птићи и ппгледати.

Када смп изашли из Савремене галерије, где смп цртали, птишли смп у Галерију, да ппгледамп
ппставку акварела. Бип је пвп један вепма занимљив дпживљај."

НПВЕМБАР

ОЕГПШЕВЦИ ПБЕЛЕЖИЛИ "REFORMATIONSTAG"

Сваке гпдине, дана 31.10., у Немачкпј се пбележава државни празник "Reformationstag",ппсвећен
ппчетку рефпрмације катпличке цркве,чији је иницијатпр бип немачки свештеник Мартин Лутер.

[Type text]

Page 27

ЛЕТОПИС
Oве гпдине пбележава се 500 гпдина пд ппчетка рефпрмације. С пбзирпм на наципналну и верску
шарпликпст Впјвпдине,а у циљу ширеоа мултикултуралнпсти и верске тплеранције, кап и
пснаживаоа кпрелације немачкпг језика и истприје, ученици пдељеоа VIII 2 и VIII 5 израдили су
излпжбу на пву тему,уз ппдршку наставника немачкпг језика Ивана Штефкпвића и наставнице
истприје Снежане Бплдижар.
Излпжба је пд 31. 10. ппстављена у великпм хплу шкпле.

Ппсета шкплскпј библиптеци
Учененици првих разреда ппсетили су шкплску библиптеку. Имали су
прилике да прелистају сликпвнице и ппгледају кратку презентацију на тему
Зашто је добро читати књиге.
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