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Математика је – наука младих. Другачије не може ни бити. 

Бављење математиком представља такву гимнастику ума да 
је за њу потребна сва гипкост и издржљивост младости. 

Н. Винер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Човек је попут разломка чији је бројилац оно што јесте, а 
именилац оно што мисли о себи. Што је именилац већи, 
разломак је мањи. 

Л. Н. Толстој 



ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА 

8:30  Отварање задатака од стране комисије 

 
9:00 - 9:20   Дочек такмичара и њихових пратилаца 
  Провера пријава за такмичење 
  Информације 

9:20  Свечано отварање такмичења 

9:30  Распоређивање ученика по учионицама 

10:00 - 12:30  Израда задатака 

12:30- 13:00  Ужина за ученике 

13:00 - 15:30  Прегледање задатака 
 Слободно време за ученике 

15:30 - 16:00  Истицање привремених резултата под 
 шифрама ученика 

16:00 - 16:30  Пријем приговора 
  Разматрање приговора 

18:00  Истицање коначних резултата  на огласној табли 
школе и на интернет адреси 
http://zarkozrenjanin.wordpress.com/  

 

АКТИВНОСТИ ЗА НАСТАВНИКЕ 

 

9:15 Договор са дежурним наставницима 

10:00 Утврђивање комисије за преглед 
 задатака 

10:00 - 11:30 Предавање за наставнике:  
 проф. др Градимир Војводић 
 „Математика свуда око нас“ 

11:30 - 12:15 Ручак за чланове комисија 



Домаћин: ОШ „Жарко Зрењанин” 
Нови Сад, Булевар деспота Стефана 8 
тел: 021⁄23-65-453 
osszrns@neobee.net 
www.zarkons.edu.rs 
 

 
 
 
 

Моја школа 
Причаћу о мојој школи која изгледа као један џин усред Лимана. Такав утисак сам имао када 

сам пре скоро две године дошао први пут у школу као ђак првак. Све је било тако велико и 
пространо. Временом школа ми више није деловала баш тако огромно. Можда је разлог за то што 
сам је боље упознао или зато што сам ја порастао. 

Моја школа има два дворишта, једно 
мало и једно велико. Мало двориште 
уређују ђаци из другог шест коме и ја 
припадам. Посебно сам био срећан када 
смо офарбали клупе, засадили саднице и 
почистили смеће. Таква акција је била 
права ствар за све нас. Уредили смо нашу 
околину, лепо нам је кад изађемо да се 
играмо, а пролазници који пролазе виде 
леп призор. 

Па ако сам вам све објаснио око 
спољњег дела онда идемо унутра. На улазу 
ћемо видети обезбеђење. Оно је јако 
важно, јер нам обезбеђује сигурност у 
време када се дешава много лоших ствари. 

За хигијену у школи јако су важне чистачице. 
Моја школа има све што је потребно: кухињу (да нам не крчи стомак), кантину (да нешто 

грицнемо), библиотеку (да имамо шта да враћамо), информативне табле (да будемо у току), домара 
(да нам не отпадну врата), зубара (да имамо блиставо беле зубе), педагога (да нас доведе у ред), 
психолога (да се сви разумемо), зборницу (да нам се учитељи одморе), директора (да о свему води 
рачуна). Мени се јако свиђа што ми је тако опремљена школа. 

Желео бих да друга деца не пишу графите на зидовима школе, јер тако изгледа и ружно и 
тужно. 

Лично мислим да би је требало окречити и поправити фасаду. На такав начин би умили нашу 
школу споља. 

И ето дођосмо ми до краја и да не заборавим сви ђаци треба да заједнички допринесу да школа 
буде лепа, јер ће у њој провести најмање осам година.  

 
Аутор текста: Душан Грковић, ученик другог разреда 

 
Драги гости,  

желимо вам пријатан боравак у нашој школи 
и много среће на такмичењу! 

 


