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 О нашој школи 
Наша школа, Основна школа „Жарко Зрењанин”, почела је са 

радом 11. септембра 1950. године. Име је добила по народном хероју 
Жарку Зрењанину Учи. 

Школа се налазила у Платоновој улици, у згради данашње 
Гимназије „Исидора Секулић”. Имала је 603 ученика, који су били 
распоређени у 12 одељења, и двадесет једног наставника. Уз редовне 
предмете ученици су учили латински, грчки, немачки, руски и 
француски језик. Нову зграду на Лиману III школа је добила 1981. 
године. Како се повећавао број ученика, тако је било потребно 
доградити још учионица. Школа је на почетку школске 2010⁄2011 
добила нови део, са новом салом и три учионице. 

Данас у  Основну школу „Жарко Зрењанин” иде 1161 ученик. 
Предаје 78 наставника. Имамо продужени боравак за 7 група. 

Наша школа је вежбаоница за студенте Филозофског факултета са 
Одсека за српски језик и Одсека за српску књижевност и за студенте 
са Факултета за физичку културу. 

Друштво математичара Србије 
Друштво наставника математике основних 
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Нoви Сад, 25.март 2017.године 



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 

 

Старим Римљанима алгебра није била много 
занимљива јер им је x  увек било једнако десет. 

ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА 

8:00 - 9:00  ..... Дочек такмичара и њихових пратилаца 
  Провера пријава за такмичење 
  Информације 

8:00  ................ Отварање задатака од стране комисије 

9:00  ................ Свечано отварање такмичења 

 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 

16:00 - 16:30  . Пријем приговора 

16:00 - 17:20 .. Разматрање приговора 

17:30 - 18:00 .. Истицање коначних резултата  

АКТИВНОСТИ ЗА НАСТАВНИКЕ 

8:30 ................. Договор са дежурним наставницима 

10:00 ............... Утврђивање комисије за преглед 
 задатака 

12:00 ............... Ручак за чланове комисија 


