http://www.dositejns.edu.rs/vest.php?id=136
ОШ „Доситеј Обрадовић“, Нови Сад, се у школској 2016/17 години прикључила

Међушколском образовно-васпитном пројекту
"ЧИТАЛИЋИ КЛИКЕРАШИ 2017"
31.012017. године одржано је ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ "Читалићи кликераши 2017".
Одазвало се 88 ученика од 1. до 8. разреда.
На ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ одржаном 21.2.2017. у ОШ „Иван Гундулић“.
учествовало је 69 ученика.
На ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ одржаном 21.3.2017. у ОШ „Јован Јовановић Змај“ у
Сремској Каменици учествовало је 15 ученика.
На РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУЧИТАЛИЋИ КЛИКЕРАШИ 2017., које је одржано 20.05.
у Мачкату, учествовале су 3 ученице из наше школе и све три су освојиле одличне резултате:




Ђерић Милица, 2-4 - 1. место
Деметер Елена, 1-1 - 2. место
Јовичић Теодора, 5-3 - 2. место

на фотографији су
ЕЛЕНА,
ТЕОДОРА И
МИЛИЦА
(с лева на десно)

На путу до такмичења на Златибору, ученице су обишле Стопића пећину и Сирогојно.
Гледале су занимљиве представе, присуствовале радионицама, дружиле се са новим другарима из
целе Србије као и са другарима из Новог Сада и Сремске Каменице са којима су путовале на
такмичење.
Свима нам је ово такмичење остало у лепој успомени и можемо само да се надамо да ће се овакав
успех поновити и следеће године.

Координатор за ОШ “Доситеј Обрадовић“
библиотекарка Јасна Божидаревић

HTTP://WWW.DOSITEJNS.EDU.RS/VEST.PHP?ID=145
РАДИОНИЦЕ „ЧИТАЛИЋИ КЛИКЕРАШИ“
У петак 05.05 2017. у ОШ „Доситеј Обрадовић“ су одржане радионице прављења сувенира које ћемо
понети на Републичко такмичење из Читалића кликераша које ће бити одржано на Златибору од 1921.05. 2017.
Поред ученика из наше школе имали смо и госте, ученике из 4 школе : ОШ „Јован Јовановић Змај“
из Сремске Каменице и ОШ „Вук Караџић“ , ОШ „Иван Гундулић“ и ОШ „Јован Поповић“ из Новог
Сада.
Ученици су уз помоћ својих наставница правила сувенире које ће красити штанд Јужно-бачког
округа на такмичењу.
Припремили смо да понесемо проспекте Новог Сада, заставу града, разне паное школа, школске
часописе...
Правили смо показиваче за књиге, свитке са мудрим мислима, разне паное...
Уживајте у фотографијама...
Наше мале такмичарке Милица Ђерић и Елена Деметер
са другарима из разреда

Вредне су биле и талентоване ученице из 3-5 и 4-1
Ово су наши гости: из Сремске Каменице са наставницом Нером Легац Рикић, гости из ОШ „Вук
Караџић“ са наставницом Јеленом Медић и гости из ОШ „Иван Гундулић“ са наставницом
Оливером Шебек. Из ОШ „Јован Поповић“ је била само једна ученица 7. разреда, Јована Рикић
која се такође пласирала на Републичко такмичење.

ВИДОВДАНСКЕ НАГРАДЕ УРУЧЕНЕ НАЈБОЉИМ НОВОСАДСКИМ УЧЕНИЦИМА ОСНОВНИХ
И СРЕДЊИХ ШКОЛА
28.06.2017.

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић заједно са председником Скупштине Града Новог Сада
Здравком Јелушићем и чланом Градског већа за образовање Владимиром Јелићем примио је
ученике новосадских основних и средњих школа који су освојили награде на републичким и
међународним такмичењима прошле школске године. Званичници су им том приликом уручили
похвалнице, односно Видовданску награду која се ученицима додељује сваке године на Видовдан, а
њу чини и новчани износ који зависи од освојеног места.
ИЗ НАШЕ ШКОЛЕ су награђени ученици који су постигли значајан успех на РЕПУБЛИЧКИМ
ТАКМИЧЕЊИМА.
Из области СРПСКОГ ЈЕЗИКА Милица Ђерић, Елена Деметер и Теодора Јовичић
У име свих награђених ученика наше школе похвалнице је од Градоначелника преузела Милица
Ђерић, ученица 2-4
Ученице које су учествовале на такмичењу
„Читалићи кликераши“
Милица Ђерић – 2-4 - 1. место
Елена Деметер - 1-1 - 2. место
Теодора Јовичић – 5-3 - 2. место

Погледајте остале фотографије са овог свечаног догађаја

Милица и Елена у гледалишту

и

са Градоначелником Новог Сада Милошем Вучевићем

„Читалићке“ ,
учитељица Маја Тирагић и библиотекарка
Јасна Божидаревић

ЗМАЈЕВЕ ДЕЧЈЕ ИГЕ ПОНОВО У НАШОЈ ШКОЛИ
И ове године смо имали част да наша школа угости књижевника у оквиру Змајевих дечјих игара.
8.6.2017. је нашу школу посетио књижевник Урош Петровић и част да прируствују овом лепом
догађају су имали ученици нижих разреда и то они који су учествовали у пројекту Читалићи.
После сусрета су им подељене књиге, дипломе и похвалнице са школског, општинског и окружног
такмичења.

Трећу годину за редом Нови Сад красе билборди са најуспешнијим ученицима. Ове године је постављено 30
билборда на којима су промовисани овогодишњи освновношколци и средњошколци, учесници пројекта
Учим+Знам=Вредим.
https://www.facebook.com/vredim/
На једном од њих су се нашле и

ПОБЕДНИЦЕ МЕЂУНАРОДНЕ СМОТРЕ
ЧИТАЛАШТВА
.

Победнчки осмеси наших ученица Милице Ђерић и Елене Деметер поздрављају наше суграђане, са билборда
постављеног у близини АБЦ маркета, на Булевару ослобођења. На Међународној смотри читалаштва, оне су
освојиле прва места. Понос су наше школе и нашег града!

http://www.dositejns.edu.rs/vest.php?id=158

http://uzv.rs/sr/%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%81
%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%92%D0%B0%D1%86%D0%B8-%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83/

У свечаној сали Гимназије „Јован Јовановић Змај“ 25. и 30. августа одржано је
фотографисање ученика за пројекат Учим+Знам=Вредим које је стручни жири
одабрао да буду промовисани на билбордима у Новом Саду захваљујући успесима
постигнутим на државним и међународним такмичењима у протеклој школској
години.
Еленино фотографисање

Миличино фотографисање

Милица и Елена са татама у свечаној сали гимназије „Јован Јовановић Змај“

http://uzv.rs/sr/%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC/
http://www.vojvodina.gov.rs/sr/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B7%D0%B0%D0%B2
%D1%80%D1%88%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%BC%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%E2%80%9E%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BC%E2%80%9C

Завршна свечаност пројекта „Учим + Знам = Вредим“ одржана
је у петак у свечаном холу чувене Бановине, згради Аутономне
покрајине Војводине.
Најбољи ученици су примили посебне захвалнице и поклоне.

ПРОСЛАВА ДАНА ШКОЛЕ ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“, Нови Сад
17.11.2017.
Као и сваке године у сколопу приредбе за прославу Дана школе, Директор Станимир Паунић је
наградио најуспешније ученике из прошле школске године.
Ове године је број награђене деце видно порастао и то највише због Читалића Кликераша.
Чак није било времена да се прозову сва деца која су остварила успех на Општинским такмичењима
па ће бити направљен посебан пано за сву деца која заслужују да се њихова имена упамте.
Погледајте фотографије са доделе похвалница и награда.

Најуспешнија „Кликерашица“ Милица Ђерић, 3-4

Освајачице 2. места – Елена Деметер 2-1

и

Теодора Јовичић 6-3

