
ЛЕТОПИС ШКОЛЕ 

2015/16. 

#1.9. 2015. Приредба „Добро дошли прваци!“ поводом почетка школске године одржана је у 

Вајској и у Бођанима. Ученици нижих разреда пожелели су доброшлицу првацима. 

#15.9.2015. Председник општине Бач, Драган Сташевић, начелник полиције, Станиша Ненадић и 

члан Савета за безбедност саобраћаја Ненад Ковач посетили су нашу школу и уручили књиге 

„Пажљивкова правила у саобраћају“ и рефлектујуће прслуке са ликом „Пажљивка“ свим 

ученицима првих разреда. 

#23.9.2015. Одржана акција мерења шећера у крви у сарадњи са Домом здравља. 

#28.9.2015. Манифестација „Дани европске баштине“ у организацји Општине Бач. Наша школа је 

учествовала у продаји дечјих радова и дечјем перформансу старих заната. 

#5-7.10.2015. ученици 8. разреда били су на екскурзији на Златибору 

#Дечја недеља (Подршка породици-најбоља подршка деци) 

-5.10. 2015. Акција деца деци у којој ученици поклањају другарима. 

-6.10.2015. Приредба поводом пријема првака у Дечји савез. 

-7.10.2015. Развијање социјалних вештина кроз радионицу у оквиру које су родитељи анкетирани о 

њиховом односу према школским обавезама деце. Осим радионице одржана је и Трка за срећније 

детињство, у организацији Црвеног крста, под називом: Имамо циљ, дођи на старт. 

– 8.10.2015. Ученици нижих разреда су присуствовали предавању др. Стевана Панића на тему-

Хигијена уста, а  Ученички парламент је организовао продају колача са ученицима виших разреда. 

-9.10. 2105. Јесењи крос и спортски дан- одржана је трка ученика нижих разреда и такмичење у 

одбојци за ученике виших разреда. Ученици виших разреда су мењали наставнике на часовима. 

#9- 10.10.2105 Представници наше школе су учествовали у такмичењу ученичких задруга: 

Такмичење младих задругара орача у Клењу. 

#Недеља спорта за ниже разреде 

-14.10.2015. Гађање рукометном лоптом у циљ 

-15.10.2015. Између две ватре 

-16.10.2015. Полигон моторике 

-19.10.2015. Игре без граница 



-20.10.2015. Штафетне игре 

#16.10.2015. У сарадњи са Домом здравља ученицама и њиховим родитељима одржано је 

предавање о ХПВ вирусима. 

#Октобар 2015. Учествовали смо у акцији „Рода поклања лопте“ 

#22.10.2015. Учешће на 14. сусретима „Дани Балинта Вујкова“ у СуботициСунчана јесен живота 

-30.10.2015. Приредба за баке и деке у школи у Бођанима. 

-3.11.2015. Приредба за баке и деке je, у сарадњи са Месном заједницом Вајска, одржана у Дому 

пензионера у Вајској. 

#Новембар 2015. Учешће у хуманитарној акцији сакупљања електронског отпада у организацији 

Црвеног крста. 

#Новембар 2015. Учешће у акцији „Друг није мета“ у оквиру активности Вршњачког тима наше 

школе. 

# 6.11.2015. Учешће и освајаље награде на Покрајинској смотри рецитатора на хрватском језику 

#16-20. новембар-Дани отворених врата 

#19. 11. 2015. – Представа-Стоп насиљу у извођењу театра – Додир из Београда 

#25. 11. 2015. Обележен Дан присаједињења Војводине Србији 

#12.12.2015. Освојена трећа награда на 61. изложби ликовних радова деце и омладине Србије 

#17.12. 2015. Одржан Новогодишњи вашар у организацији Ученичког парламента 

#18.12. 2015. Школска представа – Ко то шета око света? 

#23.12.2016. Новогодишња приредба у Бођанима 

#27.12.2015. Божићни квиз за ученике трећег разреда основних школе са територије Архијерејског 

намесништва Оџаци је одржан у Бођанима 

#30.12.2015. Подела пакетића првацима 

#31.12.2015. Организован одлазак у Бач на представу Зимски капутић за малог јежа у извођењу 

КУД Младост из Бача 

#23. и 24. 1. 2016. Одржан је семинар Тимски рад и планирање-успешна школа. 

#27.1.2015. Обележена школска слава свечаном академијом. Кумови су Горан и Тамара 

Милошевић, а носилац светосавског признања је Саша Милаковић. 



#18.2.2016. Наша школа, у организацији Тима за бригу о деци, организовала је трибину „НЕ ЗА 

ШКОЛУ, ВЕЋ ЗА ЖИВОТ УЧИМО“ 

#19.2. 2016. Били смо домаћини општинског такмичења у одбојци на коме су наши дечаци 

освојили прво место! 

#20.2.2016. Наша школа је била домаћин општинског такмичења из немачког и енглеског језика. 

Дамјан Суботић, ученик 8-2, се пласирао на окружно такмичење! 

#7.3.2016 Одржана је школска смотра у рецитовању 

#8.3.2016. Одржана је приредба поводом Дана жена у школи у Бођанима 

#10.3.2016.Одржано је такмичење из математике: „Мислиша“ 

#18-20.3.2016. Семинар -МУЛТИМЕДИЈАЛНИ САДРЖАЈИ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА 

#20.3.2016. Општинско такмичење из техничког и информатичког образовања 

#21.3.2016. Учешће на Фестивалу дечјег драмског стваралаштва са представом – Ко то шета око 

света? 

#1.4.2016. Презентација бадминтона као изабраног спорта 

#13.4. 2016. Позоришна представа „Чаробна књига“ 

#15-16. 4. 2016. Пробни завршни испит за ученике осмог разреда 

#26.4.2016. Представљање средње пољопривредне школе из Бача 

#10. 5. 2016.Представљање средње техничке школе из Оџака 

#11.5.2016. Предавање о саобраћају представника МУП-а за ученике петог разреда. 

#13.5.2016. Пролећни крос – Крос РТС-а 

#14.-15.5.2016. Семинар – ОДРАСТАЊЕ БЕЗ АЛКОХОЛА, ДРОГЕ, КОЦКЕ, СЕКТИ И НАСИЉА 

#17.5.2016. Предавање представника Центра за социјални рад из Новог Сада, на тему – превенција 

сексуалног злостављања, за ученике другог разреда. 

#27.5.2016. Прослава Дана школе 

#1.-2.6.2016 Екскурзија за више разреде (5-7) 

#3.6.2016. Екскурзија за ниже разреде (1-4) 

#13.6. 2016. Пријем вуковаца код председника општине 


