
 

 

 

 

Школски електронски часопис - Фокус 
 

 

I  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 

 

Назив образовно-васпитне 

установе: 
ОШ „Жарко Зрењанин” 

Општина: Нови Сад 

Школска управа: Нови Сад 

Пројектни циклус: Периодично издање 

Назив пројекта: Школски електронски часопис - Фокус 

Адреса подносиоца 

пројекта 

Улица и број: Место: 
Поштански 

број: 

Булевар деспота Стефана 

8 
Нови Сад 21000 

Телефон / факс: Тел. 021/2365 - 453,  факс 021/2369 - 191 

E-mail образовно-васпитне 

установе и web страница: 
posta.skole@zarkons.edu.rs 

Директор/ка установе: Жарко Мушицки 

Координатор/ка пројекта: Александар Утјешановић 

Број телефона 

координатора/ке пројекта: 
021/2365 453 

E-mail адреса 

координатора/ке пројекта: 
fokus@zarkons.edu.rs 

Линк часописа: 
http://anyflip.com/homepage/xxza 
 

 

 

Сажетак пројекта 

Назив пројекта Школски електронски часопис - Фокус 

Локација школа 

Укупно трајање 

пројекта 
неограничено 

http://anyflip.com/homepage/xxza


 

 

 

Циљеви пројекта 
- информисаност ученика и наставног особља  

- комуникација на релацији ученик – наставник - родитељ 

Партнери 
- Тим за маркетинг школе 

- Савет родитеља 

- Ученички парламент 

Корисници 
- ученици школе 

- наставници школе 

- родитељи 

- остали 

Очекивани  резултати 
- успостављање боље комуникације, информисаности и разумевања 

на релацији ученик – наставник – родитељ 

 

Главне активности 
- прикупљање информација  

- писање чланака 

- прављење е-страница у МS Publisher-у 

- поставка часописа на блог школе 

 

II ОПИС ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА 

 

II.1 РАЗЛОЗИ  ЗА  ПОКРЕТАЊЕ  ПРОЈЕКТА 

 

        Оно што прво морамо имати на уму је чињеница да школске новине побољшавају 

комуникацију и информисаност у школи. Осим што служе за пренос информација могу бити 

заслужне и за позитивно расположење међу ученицима, њиховим родитељима и наставним 

особљем. 

 

 

II.2 КОРИСНИЦИ  ПРОЈЕКТА   

 

 

1. Ученици 

2. Наставници 

3. Родитељи  

4. Остали  

 

II. 3 ОПШТИ  ЦИЉ  ПРОЈЕКТА 

 

 

Информисање заинтересованих о свим релевантним дешавањима у школи.  

Боља комуникација између ученика и наставног особља. 

 

 

 

 



 

 

 

II.5 ОПИС АКТИВНОСТИ 

 

       Сваке новине, па и школске, морају имати тим људи који их ствара – редакцију. Минимум 

чланова редакције је седам. 

 

 
Теме 

          Школски часопис треба да садржи теме везане за нашу школу. Наравно, часопис може да 

садржи и неке друге теме, али ако нема тема везаних за школу, онда он не може бити школски 

часопи. Часопис Фокус свој рад би базирао, пре свега, на темама везаним за природне науке.  

Главни уредник треба да има комплетну евиденцију о томе. Теме можемо поделити у школске 

и ваншколске. 

Школске теме су, на пример, успеси наших ученика на такмичењима, разним манифестацијама, 

примери добре праксе са пројектне наставе, занимљивости са часова, квиз и друго. 

Ваншколске теме могу бити:  ваншколске активности наших наставника/ца, учитеља/ица и 

ученика/ица, велики научници, значајни људи из историје Србије,  рубрика Веровали или не, … 

Упутство за сараднике 

        Текстови који не задовољавају редакцијске стандарде писмености, поштовања новинарске 

форме, тематске ажурности и стила, не могу бити објављени. Сви текстови морају бити писани 

на српском језику, ћирилицом. За објављивање фотографија, осим базичних техничко-естетских 

критеријума редакције, потребно је и поштовати правило дозволе за објављивање од стране 

особа које се виде (препознају) на слици. За сваку објављену фотографију малолетника, на којој 

се као аутор или субјекат текста јасно види малолетно лице, потребно је прибавити дозволу 

родитеља/старатеља, која се благовремено доставља редакцији или да лице малолетне особе 

буде замагљено. Ради лакше комуникације потребно је да редакција часописа има своју е-mail 

адресу у оквиру школских адреса: fokus@zarkons.edu.rs. 

 

носилац пројекта: 

Александар Утјешановић 

 

 


