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Летопис саставиле:Јасмина Прокић, Нада Пештерић, Даница Милићевић, Пирошка Берта , Ирен
Берта– учитељице, у Руском Селу, септембра 2016.године
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MATEРИJAЛНO-TEХНИЧKИ УСЛOВИ РAДA И ПРOСTOРНИ
УСЛOВИ РAДA

Зграда Oснoвнe шкoлe “Глигoриje Пoпoв” изграђeна je 1980. гoдинe, самoдoпринoсoм грађана
oпштинe Kикинда. Настава свакoг прeдмeта oдржава сe у прeдмeтним кабинeтима. Toкoм шкoлскe
2012/13. гoдинe купљeна су нoва наставна срeдства, нo у oднoсу на прoписанe нoрмативe
прoстoра и oпрeмe (Прoсвeтни гласник бр. 4/90.) пoстojeћи услoви рада шкoлe joш увeк нe
задoвoљаваjу
у
пoтпунoсти,
на
шта
указуjу
слeдeћи
пoдаци:
Шкoлски прoстoр

MATИЧНA ШKOЛA

НAMEНA ПРOСTOРA

СВEГAм2 пo
уч.м2

Пoвршина шк.зградe

2140,18

9,15

СВEГA
2140,18

Пoвршина двoришта
Пoвршина сп.тeрeна
Зeлeна пoвршина

832,00
3600,00
14908,00

3,55
15,38
63,71

832,00
3600,00
14908,00

б) Шкoлска зграда

НАМЕНА
БРОЈ
ПРОСТОРА
ПРОСТОРИЈА
Специјализоване
14
учионице
Школ.радионица
1
ТО
Сала за физ.
1
васпитање
Библиотека,
2
читаоница
Прост. за опште
1
потребе
Школ. кухиња и
1
трпезарија
Управа школе
3

Стручни сарадник

1

ВЕЛИЧИНА
ПРОСТОРИЈА
71.80

% НОРМАТИВА
100

%ОПРЕМЉЕНОСТИ
83.40

78.70

100

80.00

288.0

100

100.0

54.70

100

70.0

37.80

100

100.0

99.52

100

45.00

15.34

100

80.00

15,34

100

80.00
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в) Наjважниjа наставна срeдства
НAЗИВ НAСT-СРEДСTВA

OПРEMЉEН

БР.НAСT.СР

Koмпjутeр ПЦ рачунар

24

100%

Лаптоп
Штампач

3
5

100%

Скeнeр

2

100%

TВ приjeмник

2

40%

TВ плejeр

1

20%

Радиoкасeтoфoн

8

40%

Mузички инструмeнти

2

50%

Графoскoп

6

50%

Диjапрojeктoр

3

20%

Eпискoп

1

50%

Прojeктoр за филм

1

100%

Mултимeдиjални прojeктoр

2

100%

Дигитални
фотоапарат
TRUST 910Z POWER

1

100%
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УСЛOВИ СРEДИНE У KOJOJ ШKOЛA РAДИ
И БРОЈ УЧЕНИКА

Шкoла ради у вишeнациoналнoj срeдини, са прeтeжнo српским и мађарским живљeм, такo да сe
и настава у шкoли oдвиjа за припадникe oвих нациoналнoсти на матeрњeм jeзику, oднoснo на
српскoм и мађарскoм jeзику.

Укупно на почетку
школске године

ОДЕЉЕЊЕ

М
12
2
8
1
10
4
3
3
43
6
3
8
6
4
11
3
6
4
51
94

I/1
I/2
II/1
II/2
III/1
III/2
IV/1
IV/2
I-IV
V/1
V/2
V/4
VI/1
VI/2
VII/1
VII/2
VIII/1
VIII/2
V-VIII
I-VIII

5

Ж
7
1
5
6
7
1
9
4
40
3
6
2
7
0
6
1
7
2
31
71

Укупно
19
3
13
7
17
5
12
7
83
9
6
10
13
4
17
4
13
6
82
165
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KAДРOВСKИ УСЛOВИ
Врста радног
односа

Неодређено

Одређено

УКУПНО:

Степен стручне спреме

Наставни
кадар
Разредна
настава
Предметна
настава
Разредна
настава
Предметна
настава
Разредна
настава
Предметна
настава

IV

V

VI

VII

СВЕГА

Непотпуно
радно време

-

-

4

5

9

-

-

-

-

16

16

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

9

7

-

-

4

5

9

-

-

-

-

21

21

16

a) OСTAЛИ ПEДAГOШKИ РAДНИЦИ
Извршиоци
Директор
Педагог
Психолог
Библиотекар/
медијатекар
Васпитач у боравку

Степен стручне
спреме
VII
VII
VII
VII

Звање-профил

Године стажа

Професор разредне
наставе
Дипломирани педагог
Професор разредне
наставе
Професор разредне
наставе

31

6

10
30
11
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П Р О М Е Н Е У С Т Р У К Т У Р И ЗАПОСЛЕНИХ ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2015/2016. ГОДИНЕ
Током школске 2015/2016. године структура запослених се није у битноме много мењала, али је
било мањих измена:
Рацков Бранислава је ангажована на радно место наставник математике јер је у току Уредба о
забрани запошљавања и расписивања конкурса;
Анита Буњевачки је ангажована на радно место наставник историје на мађарском језику јер је у
току Уредба о забрани запошљавања и расписивања конкурса;
Милица Станков, дипломирани хемичар, је закључила споразумни престанак радног односа из
приватних разлога те је ангажована Милана Тифенбах, дипломирани хемичар на радно место
наставник хемије;
Фејеш Мелита је ангажована на радно место наставник музичке културе јер је у току Уредба о
забрани запошљавања и расписивања конкурса;
Радујко Драгана је ангажована као наставник музичке културе јер је у току Уредба о забрани
запошљавања и расписивања конкурса;
Видицки Ивана, наставник физике на српским одељењима је отворила боловање ради
одржавања трудноће те замену врши Саттлер Ерно, а исти наставник је ангажован и као замена
наставника физике на мађарском језику јер је Радич Игнац именован као директор ОШ „Фејеш
Кларе“ у Кикинди;
Због указане потребе за наставником мађарског језика ангажован је Ковач Ласло, дипломирани
филолог-хунгаролог, до краја школске 2015/2016. Године.

НЕНАСТАВНИ КАДАР
Директор школе
Секретар школе
Педагог школе
Наставник у продуженом боравку
Административни радник

Маријан Ђурасовић
Ивана Ступар
Лидија Стефановић
Славица Голушин
Љиљана Окука

ПОМОЋНО И ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
Котлар-домар
Сервирка
Спремачице

Ранко Пантелић
Драгица Цвијановић
Милка Врбљанац
Валерија Вукосав
Драгана Грујић
Ана Карачоњи
Беата Молнар
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ПOДEЛA OДEЉEНСKИХ СTAРEШИНСTAВA ЗA ШK. 2015/2016.г.
Одељење

I1
I2
II1
II2
III1
III2
IV1
IV2
V1
V2
V4
VI1
VI2
VII1
VII2
VIII1
VIII2

Разредни старешина

Јасмина Прокић
Валерија Талпаи
Даница Милићевић
Берта Ирен
Нада Пештерић
Берта Пирошка
Нада Крајновић
Илдико Талпаи
Снежана Лињачки
Ерт-Балинт Сабина
Рацков Бранислава
Тибор Немања Стефановић
Ковач Ласло
Свјетлана Богосављев
Анамарија Нађ
Душанка Ђурасовић
Онозо Роберт
Стручни органи школе су:

-

Наставничко веће
Стручна и одељењска већа
Одељењске старешине
Школски педагог
Школски библиотекар
Стручни тим за развојно планирање
Стручни тим за развој школског програма
Стручни тим за самовредновање рада школе
Стручни тим за инклузивно образовање
Стручни тим за заштиту ученика од насиља
Школски тим за пројекте
Школски тим за културу
Школски тим за медије
Школски тим за јавне часове

Руководећи и управни органи школе су:
-

Директор школе
Школски одбор

Саветодавни орган школе јесте Савет родитеља
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Прoдужeни бoравак јe oрганизoван у школи за ученике нижих разреда.
Продужени боравак је организован у специјализованом простору опремљеном ормарима,
играчкама, разним училима и компјутером.
Сам рад у продуженом боравку усклађен је са образовно-васпитним задацима у редовној
настави.
Програм рада у продуженом боравку реализује се у свим расположивим просторијама у
школи, укључујући библиотеку, медијатеку, информатички кабинет, фискултурну салу и школско
игралиште.
Рад у продуженом боравку се одвија кроз следеће активности:
1. часови самосталног учења
2. организовано слободно време
3. слободне активности
У преподневној смени ученици су у продуженом боравку од 9-13 часова,а у послеподневној
смени од 11-15 часова.
Простор у којем се реализује продужени боравак је наменски због континуитета активности
и дечјег доживљавања простора као радног, рекреативног и игровног који осмишљава група која у
њему борави.
У школи је обезбеђен оброк за сву децу у продуженом боравку у складу са потребама
правилне и здраве исхране ученика.
Рад учитеља у продуженом боравку подразумева свакодневну сарадњу са учитељима
редовне наставе као и сарадњу са педагогом и директором када је она неопходна.
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РИTAM РAДНOГ ДAНA ШKOЛE, ДИНAMИKA TOKOM ШKOЛСKE ГOДИНE,
KЛAСИФИKAЦИOНИ ПEРИOДИ
Oвe шкoлскe гoдинe шкoла ђe радити у двe смeнe.
Прва смeна пoчињe са радом у 7:30, а завршава у 12:40 часова.
Друга смeна креће са радом у 13:15 и завршава рад у 18:25 часова.
Настава за ученике који похађају ФОО Друга шанса настава ће бити организована у
вечерњим сатима, након наставе у поподневној смени.

Часови

Прва смена

Друга смена

1.

7:30 – 8:15

13:15 – 14:00

2.

8:20 - 9:05

14:05 – 14:50

3.

9:25 – 10:10

15:10 – 15:55

4.

10:15 – 11:00

16:00 – 16:45

5.

11:05 – 11:50

16:50 – 17:35

6.

11:55 – 12:40

17:40 – 18:25

Ритам прoмeнe смeнe je нeдeљни.
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
И ове године у нашој школи је радио Ученички парламент. Њега су чинили по два
ученика из
сваког одељења VII и VIII разреда. Састав Парламента су употпунили и представници ученика из
петих и шестих разреда из сва четри одељења.
На почетку школске године ученици су изабрали своје представнике у Парламенту.
Представници су бирани тајним гласањем.
За председницу је изабрана Данијела Савановић.
Парламент има план рада, а на састанцима су предлагане теме за које су сви ученици
заинтересовани и које се односе на боље услове организације живота у школи.
Прва конструктивна седница је одржана у присуству директора школе. Чланови
Ученичког парламента су имали шест састанка у току школске године.
Током ове школске године Ученички парламент је учествовао у следећим активностима:
- Продаја Уницефових честитки
- Уређење школског дворишта
- Организовање школске игранке
- Дани лудаје
- Увођење разних спортских активности
- Прикупљање рециклажног отпада и продаја
- Превенција насиља

10

Летопис за школску

2015-2016. годину

ШКОЛСКИ САЈТ И ФЕЈСБУК ПРОФИЛ ШКОЛЕ
У току школске 2014/15. године школски сајт и фејсбук водиле су Јована Митровић,
наставница енглеског језика, Лидија Стефановић, педагошкиња школе и Бранислава Рацков,
наставница информатике и техничког образовања.
Адреса школског сајта је www.osgligorijepopov.edu.rs . Сајт је активан већ неколико године.
Ажурирање сајта и Facebook странице вршило се трипут недељно, у сарадњи са осталим
наставницима који су благовремено достављали потребне извештаје и фотографије.
Циљ је био обавештавање ученика о свим актуелним догађајима у школи.
У школској 2015/16. у ФООО укупно је уписано :
Први циклус: 15 полазника
Други циклус: 24 полазника
Трећи циклус: 17 полазника
Први циклус успешно су завршили 9 полазника, а исписана су 6 полазника: Марина Јовановић,
Мира Златаров, Ана Петровић, Фабрис Николић, Габина Барбул и Бовбан Петровић.
Пети разред завршила су 20 полазника, исписани су: Тибор Захаровић, Бранислав Петровић,
Сандра Раду, Маризела Мац и Игор Раду који је пети разред завршио у претходној школској
години, а у овој је исписан, на основу одлуке Одељенског већа, а због нередовних долазака.
Шести разред успешно су завршили 19 полазника.
Седми разред завршила су 16 полазника, исписан је Славиша Мац, на основу одлуке
Одељенског већа, а због нередовних долазака.
Осми разред успешно су завршила 14 полазника, исписани су: Јован Мац и Золтан Раду,
наоснову одлуке Одељенског већа а због нередовних долазака.
Општи је закључак да је навећи проблем у реализацији ООО нередовна исплата путних
трошкова, па полазници лошијег материјалног стања нису у могућности да редовно присуствују
настави.
На завршни испит изашало је 13 полазника, 12 који су завршили осми разред у школској 2015/16.
један полазник који је завршио у школској 2014/15.
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ОДРЖАНИ УГЛЕДНИ ЧАСОВИ
У ШКОЛСКОЈ 2015/16.ГОДИНИ

ТЕМА /
НАСТ.ЈЕДИНИЦА

НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ

РЕАЛИЗАТОРИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Свети Сава у
књижевности

Српски језик

Снежана Лињачки

26.01.2016.

„Деда и звезде“ обрада

Мађарски језик

Ласло Ковач
Илдико Талпаи

26.02.2016.

Kennenlernen

Немачки језик

Јухас Беата
Илдико Талпаи

31.03.2016.

Вода

Хемија

Јолан Мадарас
Илдико Талпаи

31.03.2016

Рељеф

Географија

Нађ Анамарија
Илдико Талпаи

12,04.2016

Површина коцке

Математика

Роберт Онозо
Илдико Талпаи

19.04.2016

Лични документи

Основне животне
вештине

Александра Фелбаб

22.02.2016.
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КУЛТУРНИ ДОГАЂАЈИ КОЈИ СУ ОБЕЛЕЖИЛИ 2015-16. год

Приредба поводом дочека првака 01.09.2015.
Креативна радионица у Етно кући 20.09.2015.
Наступ хора у цркви у Црној Бари 03.10.2015.
Дечја недеља
- игре без граница,
-гледање позоришне представе
- дечја пијаца
- ликовна радионица од 05-09.10.2015.
Сусрет цитри 26.10.2015.
Креативна радионица у Удружењу „Еђшег“ 12.11.2015.
Приредба у цркви „Сунчана јесен“ 22.11.2015.
Радионица у сарадњи са родитељима 10.12.2015.
Учешће на Божићној представа у Мокрину 15.12.2015.
Радионица – израда украса 16.12.2015.
Представе поводом Божића у Етно кући 06-20.12.2015.
Новогодишња журка 26.12.2015.
Приредба поводом прославе Светог Саве – школске славе 26.01.2016.
Креативна радионица – играчке од рециклажног материјала 03.02.2016.
Креативна радионица – едукативни Материјал 10.02.2016.
Креативна радионица поводом Ускрса 21.03.2016.
Еко игра- игре без граница 20.04.2016.
Дружење са песникињом Мирјаном Петров 04.05.2016.
Дан мајки – представа у цркви 08.05.2016.
Маскембал – употреба рециклажног материјала 11.05.2016.
Приредба поводом Дана школе 20.05.2016.
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СЕПТЕМБАР
СВЕЧАНИ ДОЧЕК ПРВАКА
02. 09. 2015. год. ученици 4.2 разреда су организовали пригодан програм да улепшају први
школски дан првацима.

ПОУЧНЕ ПРИЧЕ
2О. О9. 2О15. год. ученици 3.-2 и 4.-2 разреда наступили су у католичкој цркви у Руском Селу.
Приказали су поучне приче и певали дечје црквене песме.

ПРАЗНИК ЈЕЗИКА 2015. ГОДИНЕ
26. 09. 2015.
Уз занимљиве задатке, квизове, брзалице, асоцијације и друге језичке игре у основној
школи „ Свети Сава “ је, сада већ традиционално, обележен Европски дан језика.
Овај празник језика прославили смо са представницима других основних школа наше
општине.
Дружење смо почели филмићем у коме су се смењивале мисли о важности учења
страних језика, али и неговањем матерњег.
Уследила је забавна игра упознавања учесника без речи. Екипе су потом проверавале
своје знање о језицима.
Дружење је завршено забавном игром у којој су ђаци читали брзалице на српском,
италијанском, немачком и енглеском језику.
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ДЕЧИЈА НЕДЕЉА – ОД 5 – 11. ОКТОБАР 2015.
„ ПОДРШКА ПОРОДИЦИ- НАЈБОЉА ПОДРШКА ДЕЦИ ! ''
И ове године реализовали смо Програм Дечје недеље у оквиру наше школе низом
наступа, обележавања, предавања, игара, турнира и радионица.
Пожелели смо свима успешну и веселу Дечју недељу !
ДЕЧИЈА НЕДЕЉА
Распоред активности од 5 – 9.10.2015. године
ПОНЕДЕЉАК:
10: 00 Обележавање Дана села испред Дома Културе
Наступ оркестра цитри у Дому културе
12:15 Позоришна представа – позориштанце Лане
УТОРАК
12:45 Предавање ученика медицинске школе на тему
„ Репродуктивно здравље“ ( за ученике 7-ог и 8-ог разреда)
„ Правилно прање руку „ ( за ученике од 1-ог до 4-ог разреда )
13: 15 Турнир у фудбалу
СРЕДА
14:30 Игре без граница ( за ученике од 1-ог до 4-ог разреда)
ЧЕТВРТАК
12: 45 Дечија представа ( за ученике од 1-ог до 4-ог разреда на мађарском језику)
12:45 Пуж вожња бицикала за све ученике, наставнике и родитеље
14: 30 Дечија пијаца
ПЕТАК
14:30 Ликовна радионица – Јесењи плодови
15
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ДАН СЕЛА
09. 10. 2015. год. оркестар наше школе је наступио на приредби поводом Сана села. Свирали су
на цитрама и певали.

ДАНИ ЛУДАЈЕ – октобар 2015. године
У оквиру манифестације Дани лудаје која се сваке године одржава почетком октобра
месеца у Кикинди
Наша школа је дала свој допринос учешћем.
Правили смо фигуре од лудаје и изложили ликовне радове у Културном центру Кикинда.
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ТУРНИР У ФУДБАЛУ – ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
Током октобра месеца у нашој општини је одржан турнир у низу планираних сусрета
током 2015/2016 године.
У питању је турнир у малом фудбалу за ученике од V до VIII разреда. Право учешћа су
имале све школе наше општине.
Игра је била добра, а суђење праведно. Екипе су имале своје дресове и називе.
Мечеви су били квалитетни, ефикасни, а суђење праведно.
Освојили смо друго место на општинском такмичењу.
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СУСРЕТ ЦИТРАША
26. 10. 2015, год. организована је манифестација „Сусрет цитраша“ у Мађарској, у Апатфалви.
Организатори су позвали и нашу школу. Ученици су свирали на цитрама и певали дечје песме.

ДАН ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА – 08. новембар 2015.
„ Ситни су они људи који учитеља за ситно сматрају “ ( Доситеј Обрадовић)
Као Дан просветних радника у Србији, обележава се 8. новембрар.
У ОШ „ Глигорије Попов “ Дан просветних радника обележен је идејом парламентараца (
ученицима Ђачког парламента наше школе).
У школи смо тог дана имали новог директора, педагога, нове послужитеље. Ученици су у
новим улогама одговорно извршавали своје задатке и обавезе.
Идеја Ђачког парламента реализована, веома успешно 6.11.2015.
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ДАН УСТАНОВЕ – НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
Новембар 2015. Године
Поводом дана установе Народна библиотека „ Јован Поповић “ Кикинда је расписала конкурс
за најбоље литерарне радове деце.
Завршна свечаност доделе награда одржала се у оквиру програма прославе Дана народне
библиотеке „ Јован Поповић“ у Кикинди.
Наши ученици су ове године својим учешћем дали допринос и освојили награде у
следећим категоријама:
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У категорији од 1. до 4. разреда – Ливиа Канас IV 2 – друга награда
У категорији од 5. до 8. разреда – Флориан Чеке V 2 и Милица Узелац VI 1 – трећа
награда

ТИНИ ПОЛУФИНАЛЕ
28. 11. 2015. год. у Новој Црњи на тaкмичењу „Тини полуфинале“ Семереди Луција је свирала
дечје песме на цитри.

ТИНИ ФИНАЛЕ
27. 12. 2015. год. у Кикинди на такмичење „Тини финале“ Семереди Луција је свирала на цитри.
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ДЕЦЕМБАР

02.12.2015.Сунчана јесен- свечана приредба у цркви.
Napsugaras ősz- az alsósok műsora a templomban.

07.12.2015. Ученици I1 разреда, на часу Чувари природе, су правили кућице за птице од
рециклажног материјала.
Учитељица Јасмина Прокић
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15.12.2015. Рециклажа је веома важна тема у нашој школи, бринемо о својој околини, па
често организујемо радионице на којима, од већ употребљених и непотребних предмета,
правимо нове које ћемо користити. III1 рециклажа ЦД, цртежи, шљокице...и ето нових
украса за јелку!
Учитељица Нада Пештерић

15.12.2015. Ученици наше школе, као и њихови родитељи, су се укључили у
хуманитарну акцију продаје новогодишњих честитки.
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17.12.2015. Ученици наше школе, који наставу похађају на мађарском језику, су
присуствовали концерту групе“ Kolompos” из Будимпеште, у Зрењанину.
Концерт су организовали Мађарски културни институт “Collegium Hungaricum” Београд и
Национални Савет Мађарске Националне Мањине.
A belgrádi Collegium Hungaricum és a Magyar Nemzeti Tanács közös szervezésében iskolánk
alsós tanulói részt vettek a budapesti Kolompos együttes koncertjén Nagybecskereken.
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17.12.2015. Kpеативна радионица ca родитељима уочи Божића у III2.
Karácsonyi kézműves foglalkozás a szülőkkel a harmadik osztályban.

18.12.2015. Драмска секција III1 извела је оредставу „Срећна Нова година“ за ученике
млађих разреда и њихове родитеље. Секцију води учитељица Нада Пештерић.
Програм су употпунили и другари певајући новогодишње песме и плешући уз музику. Тако смо
обележили крај првог полугодишта и долазак Нове године.
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24.12.2015. Заједнички час поводом стогодишњице рођења Бранка Ћопића, једног од
највећих писаца свог времена. " Јежева кућица " је прича која је спојила децу у причању
према низу слика које су затим улепшане њиховим вредним ручицама. Библиотекар Ана
Балаж, ученици II 1 разреда заједно са учитељицом Даницом Милићевић.

24.12.2015. Ученици наше школе су учествовали, као гости, у активностима које су
организовали професори и ученици ССШ „Милош Црњански“ из Кикинде.
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ЈАНУАР
27.01.2016. Запослени у школи, ученици и њихови родитељи, обележили су Школску
славу – Свети Сава.

29.01.2016. „Злочини Vermahta у Србији“ - изложба која је посвећена цивилним жртвама
терора, масовних убијања и затварања на просторима Србије у току Другог светског
рата.
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МАРТ
Млади физичари ОШ „Глигорије Попов” су под вођством наставника физике Ерне
Сатлера направили модел куће, која захтева минимално хлађење и загревање ,
омогућавајући велике уштеде.Освојили су друго место у пројекту „Енергија је свуда
око нас“ у Новом Саду.
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Светски Дан вода 22.март обележен је угледним часом хемије са темом „Значај чисте
воде за наше здравље“.Ученици 3.,4.,7. и 8. Разреда су се кроз разне активности и
радионице подсетили значаја воде за наше здравље.
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АПРИЛ
ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ
Организоване су игре без граница.Тема игара: здрав живот (исхрана,заштита живих бића и
услова за живот)
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МАЈ
16.05.2016.
Одрасли мисле да смо ми мали, ово је доказ да и ми много можемо. У нашој учионици
смо гајили поврће, посматрали га како расте и како се мења.
Посетили смо нашег другара Данила и видели како он сам, уз помоћ укућана узгаја
поврће у једном делу породичне баште. Ту смо могли видети млади лук, кромпир, краставце и
пробати укусне ротквице.Све је то дело руку нашег другара. Мале руке могу много тога да
ураде.
Провели смо једно лепо поподне у учењу, дружењу и игрању.
Учитељица Јасмина Прокић
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Ученици II разреда су учествовали на смотри пливача у СЦ „Језеро“ Кикинда
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Маскембал на тему „Маске од рециклажног материјала“ Учествовали су ученици од I-IV
разреда.
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Дан школе
Ученици наше школе су за своје суграђане приредили приредбу поводом Дана школе.
Учествовали су ученици од I до VIII разреда ... певали су, играли и глумили...Ове године
су нам се придружили и малишани из нашег вртића „Бубамара“
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Школа за основно образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју „6.октобар“
Кикинда додељује диплому Попесков Невенки, ученици II 1 разреда , ОШ“Глигорије
Попов“ Руско Село, за освојено II место на такмичењу „Заједно кроз свет у боји“, Кикинда,
2016. год.
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ЈУН
Ученици IV разреда су организовали журку да прославе крај школске године и своју
„малу“ матуру. Опростили су се и од своје учитељице, Наде Крајновић. У госте су
позвали ученике I, II и III разреда да се друже и заједно прославе овај дан.

ЕКСКУРЗИЈА
Ученици од I до IV разреда су 04.06.2016. путовали на једнодневну екскурзију.Прво су
подетили ергелу Келебија, где се гаје липицанери. Погледали су изложбу старих кочија,
јахали коње и возили се кочијама.
Затим су прошетали центром Суботице...Поподневне сате су провели у ЗОО врту на
Палићу.
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У школској 2015/16. години, из енглеског језика ученик осмог разреда Јован Вокић
постигао је завидне резултате на свим нивоима такмичења:
- на оштинском такмичењу (20.02.2016. године) освојио је друго место
- на окружном такмичењу (12.03.2016. године) се пласирао на
републичко такмичење које је одржано 8.05.2016. године у Чачку.
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