
 
 
 
  Пред сам почетак нове школске године у нашој школи одржан је 
интересантан и поучан семинар под називом „Форум театар у функцији 
решавања конфликтних ситуација“. На семинару који је раелизован 26. и 27. 
.августа  2016.године  учествовало је 30 одељенских старешина а предавачи 
су били социолошкиње  Лидија Терек и Тамара Стојковићиз Кикинде.  
Током летњег распуста, у периоду 16--25.08.2016.године  ученице шестог  
разреда,   Анђела Маравић и Мила Стојовић  са наставницом Виолетом 
Комазец боравиле су у Темерину на летњем кампу немачког језикаРадионице 
су осмишљене кроз сарадњу између наставника немачког језика из Србије и 
доцената/студената Педагошког Факултета из Вајнгартена у Немачкој, а циљ 
им је био да на занимљив и атрактиван начин олакшају и приближе деци у 
почетном стадијуму учења немачког језика усвајање истог.  
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 



Фабрика шећера из Црвенке обрадовала је,  на самом  почетку школске 
године,  ученике наше школе. Наиме, они су обезбедили комплетан школски 
прибор за 50 ученика из породица које су у тешком социјалном стању у виду 
свесака, оловака и прибора за рад.Представник фирме Ненад Трбовић и 
представник Одељења за друштвене делатности Драгана Потпара  уручили су 
20.09.2016. године  поклоне директору школе Јадранки Раичевић, која је овом 
приликом истакла да ће то деци много значити и осврнула се на дугу и 
успешну сарадњу школе са овим црвеначким предузећем.  
 
 

       Првих дана септембра и  представници Одељења за друштвене делатности 
 посетили су  нашу школу. Они су ученицима првог разреда поделили 
саобраћајне комплете за које је средства обезбедила локална самоуправа. У 
саобраћајном комплету  се налазе  прслук , наруквица и саобраћајни буквар. 
На овај начин наши најмлађи ученици могу да науче основна правила 
кретања у саобраћају и што безбедније стигну од куће до школе..  



 Предузеће „СИГМА ХЛОРОГЕН“ из Црвенке  обезбедила  је средства за 
куповину нових књига у библиотеци. Купљено је 25 нових књига издавачке 
куће „Bookland“, намењених ученицима узраста од 8 до 15 година. На овај 
начин обновљен је и допуњен библиотечки фонд. Са донаторском фирмом 
 „СИГМА  ХЛОРОГЕН„ наша школа успешно сарађује и  у оквиру програма 
Професионалне оријентације ученика . 

 Наша школа била је домаћин овогодишњег дружења  на Малом Стапару – 
наставнички „Златни котлић“ у суботу 10.09.2016. године . Гости  из свих 
школа кулске општине   одазвали су се и провели пријатан дан у зеленилу и 
природи уз  увек љубазне и гостопримљиве домаћине из наше школ 



 
 У петак 23.09.2016. године у Дому Културе одржан је Међународни фестивал 
песника за децу „Булка“ анаши ученици и наставници  дали су свој допринос 
да и ове године свечани  догађај буде успешно реализован. Наставница 
ликовне културе Весна Лисица изабрала је само неке од великог броја 
ликовних радова који су били изложени   у холу Дома Културе. Школски хор 
наступио је на бини као и ученице ритмичке секције – плесна група „Dancing 
queens“. Наставници, учитељи и ученици  присуствовали су завршној 
свечаности и додели награда. 

 



Традиционална  Дечја недеља је посебно драга ученицима и сви радо 
учествују у њој.   Без обзира што је овогодишње  активности планиране у 
Дечјој недељи омела киша и лоше време,  ми смо ипак нашли начина да је 
испунимо и успешно приведемо крају.Након веселог и занимљивог 
понедељка , наставили смо следећи дан у ритму зумбе. На великим одморима, 
чланице ритмичке секције ОШ „Вук Караџић“ показале су нам сву лепоту 
овог плеса. Многи ученици су се придружили пратећи ритам разиграних 
девојчица са бине. На паноу  у ходнику су објављени резултати литерарног 
конкурса  под називом „Нећу да бригам –хоћу да се играм „ а међу бројним 
радовима истакли су се следећи:1.место: Анђела Корцеба  5-3, 2.место: 
Марија Корцеба 6-3 и Јана Павићевић  5-3  и 3.место: Милица Томић 7-2 и 
Данка Петрић 7-1 .У холу је постављена  „Кутија поверења“  у коју су 
ученицу могли да убацију поруке са одговорима на питање „Шта вас брине 
(да није везано за школу)?„ и да о томе разговарају са педагогом, психологом  
или разредним старешином . Кренула је хуманитарна акцијау свим 
одељењима „Деца –деци „, чији приход је намењен деци са инвалидитетом. 
Овом приликом похваљујемо све ученике и захваљујмо се на несебичном 
учешћу и помоћи својим другарима.У среду су нам дошли ученици нижих 
разреда за које смо организовали спортски дан. Одабрани ученици  8. разреда  
научили су своје мале другаре новим играма и уживали  заједно са њима. 
Било је ту  хокеја, мини фудбала, разних игара спретности  а пре тога сви 
заједно радили смо под вођством наставнице Данијеле Ловре –вежбе 
загревања. 

 



У четвртак је био реализован „Мини сајам књига„ где су ученици по 
симболичним ценама продавали књиге, уџбенике и другу литературу  такође 
у хуманитарне сврхе. На овај догађај били су позвани родитељи , наставници  
као и сви грађани Црвенке. У петак, на самом крају  ове бурне недеље 
организовано је такмичење у певању- наше чувене  караоке. Велики број 
ученика који су желели да певају  пријавио се и ове године. Између смена 
показали су своја умећа на бини у школском дворишту уз здушно навијање 
својих другара. У вечерњим часовима  ученици 8-4 одељења организовали 
су  журку која је означила завршетак овогодишњих активности везаних за 
Дечју недељу.  Током  Дечје недеље спровели смо и две хуманитарне-еко 
акције. Једна је била сакупљање старе хартије а друга сакупљање пластичних 
чепова . Наши ученици уз помоћ родитеља и суграђана сакупили су знатне 
количине и једне и друге секундарне сировине.Неколико џакова пластичних 
чепова спремили смо  за удружење „Чепом до осмеха„ које купује ортопедска 
помагала и помаже деци са инвалидитетом. Поносни смо на наше ученике и 
родитеље који свакодневно сакупљају и доносе пластичне чепове 

 
     На  одржаном карате такмичењу у Београду, 12.10.2016. године 
учествовале је и ученица из наше школе, а која тренира у карате секцији 
,,Вукови,, Ања Поповић. Ања се такмичила у катама, у узрасту ,,Женске наде 
2003“. Не само да се Ања такмичила већ је и освојила, ни мање , ни више, 
него 1. место.Све честитке Ањи, младој ,,вучици,, и правој нади женског 
каратеа.Заједно са Ањом на такмичењу је била и Андријана Нешовић која је у 
истој категорији освојила 3. место.  



   
  

   У четвртак, 10.11.2016. године одржано је Вече просветних радника 
општине Кула. Организатор вечери била је ОШ “Вељко Влаховић“ из 
Крушчића која је пренела организацију за следећу годину ОШ “Никола 
Тесла“ Липар.Наши наставници провели су пријатно вече дружећи се са 
колегама из целе  општине.  
   

 



 
 
  Свечаном приредбом,  08.11.2017.године,   под називом „Моја школа вреди 
за две , сви за једног –један за све„   која је одржана 08.11.2016. године, у 
11.00 часова за ученике нижих разреда а затим у 12.15. часова за ученике 
виших разреда,  обележили смо Дан школе.Координатори тима за 
организацију  приредбе  су  били наставник енглеског језика Љиљана 
Косовић и наставник разредне наставе Маријана Кљајић ,  уз учешће 
наставника – сарадника.  Водитељи програма били су: Милијана Калуђеровић 
(6.разред) и Игор Ријавец, (4.разред) . Представа је почела игроказом који су 
извели ученици нижих разреда а затим су наступили рецитатори: Гаја Бракус, 
која је говорила стихове песме „Имамо пасош„ (Д. Максимовић ) и Владица 
Кљајић са песмом „Псовке нежности„ (М.Антић ). Након тога, погледали смо  
презентацију о ученицима који су својим изузетним  успесима допринели да 
наша школа стекне углед који данас има. Ученице 8. разреда, Душица 
Трбовић и Тина Ђаковић направиле су кратак “филмић„о школи који смо 
такође имали прилику да погледамо. “Добро мисли ради и говори„ су речи 
пеме коју је отпевао школски хор а потом су наступиле „Краљице плеса„ – 
чланице ритмичке секције. При крају приредбе прочитани су  резултати 
ликовног и литерарног конкурса. Радови ученика красили су хол Дома 
културе као и ходнике обе школске зграде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ученици Јелена Косовић, Лана Орешчанин ,Милош Буквић, Гаврило Бошњак, Василије 
Бркић и Душица Трбовић (8. разред) учествовали су у пројекту „Енергија око нас„ радећи 
макете и моделе на тему  Обновљиви извори енергије.Управо то је био повод  да 
22.11.2016. год. посете ПУ „Бамби „ у Сивцу.Наши ученици су својим малим другарима из 
групе „Пачићи“ покушали да прикажу  енергију  ветра демонстрацијом својих 
модела.Њихове ветрењаче  су помоћу малих генератора претварале струјање ваздуха у 
електричну енергију а затим у светлосну. Кроз игру су дочарали својим малим другарима 
како човек може да користи оно што му природа даје.Након тога, ученица 8. разреда, 
Душица Трбовић  приказала је на видео –биму своју презентацију о ветру  што им  се 
такође допало. Играјући се –учили су. Закључили смо да је овакав вид вршњачке едукације 
веома ефикасан и да га треба примењивати што чешће. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
У Сомбору је 18. и 19. новембра 2016. године одржан Позоришни фестивал на 
немачком језику на коме су учествовали ученици наше школе са наставницом 
немачког језика Комазец Виолетом.На малој сцени Народног позоришта осам 
група из Србије, Мађарске и Хрватске представило је своје позоришне 
продукције на немачком језику пред широком фестивалском публиком. 
„Позоришни фестивал на немачком језику“ у Сомбору је једини фестивал 
оваквог типа у Србији, није конкурентског типа, већ служи за размену 
искуства и даје прилику драмским групама да изведу своја дела пред 
публиком. Нашу школу су представљале две драмске групе са представама 
„Зимско краљевство“ и „Бременски градски музиканти„. 
 

  
 Др. Вишња Ђорђић, професор новосадског факултета за физичку културу 
одржала је у нашој школи, 23.11.2016. године предавање за ученике на тему  
правилне исхране, спортских активности и здравог начина живота. Др 
Ђорђић је уједно и члан Центра за здравље, вежбање и спортске науке  
(http://www.chess.edu.rs/ ) и ради на пројекту „Начини прави избор  за 
дугорочно здравље“ http://www.chess.edu.rs/nacini-pravi-izbor-za-dugorocno-
zdravlje/Циљ овог едукативног  програма је информисање ученика о важним 



 навикама  када је реч о исхрани и физичким активностима намењеним 
унапређењу здравља. 
 
    У понедељак, 05.12.2016. године је  почела  светска акција Hour of code 
/Сат програмирања /у којој ученици кроз игру могу да  уче програмирање. 
Акцију организује code.org, корисник Microsoft YouthSpark програма, који  је 
посвећен ширењу учешћа у рачунарском програмирању тако што га чини 
доступним у све већем броју школа.Ученици наше школе , као и претходних 
година , укључени су у у ову акцију на часовима информатике и техничког и 
информатичког образовања и радо прихватају овакав вид учења. Кроз 
различите нивое правећи алгоритме они заправо чине основне кораке 
програмирања.У основе информатике упућујемо и ученике нижих разреда 
којима радо помажу њихови старији другари. 
Добитници награда 09.12.2017 у Сивцу где је .у  организацији Културно-
просветне заједнице општине Кула реаализован је овогодишњи „Месец 
књиге“. Наши ученици остварили су следеће резултате:У категорији  ликовни 
радови:-млађи узраст (1-4 разред):   1.место –Љубица Ђуричић , похвала – 
Калина Хасани-старији  узраст (5-8 разред):  похвала – Анђела МаравићУ 
категорији Литерарни радови:-млађи узраст (3-5 разреда): 2.место – Љубица 
Ромић,-старији узраст (6-8 разред): 2.место – Марија Корцеба , похвала –
Анастасија Јокић 
Половином децембра рукометна екипа наше школе учествовала је на 
манифестацији „ Ревија рукомета „у Каћу. 

 



 Ученици виших разреда у понедељак 12.12.2016. године у Дому Културе 
погледали су монокомедију глумице Весне Пећанац под називом „О какав 
диван дан„. Весна је аутор, редитељ и извођач  овог хумористичког дела које 
се бави питањима одрастања,  сазревања, односа између родитеља и деце на 
ведар и духовит начин. Више од 18 година ова представа се игра у 
позориштима, школама и факултетима. За то време изведена је преко 1800 
пута и има препоруку Министарства просвете.Глумица нам је на посебан 
начин дочарала како  упркос свим невољама сваки дан може бити  и те како 
диван  а њена главна порука је да живот треба прихватити  са ведре, 
оптимистичне стране без обзира на све. 
  У јануару 2017године  завршен је још један у низу  конкурса на коме смо 
учествовали и освојили бројне дипломе. У питању је „ШКОЛСКИ ЗЕЛЕНИ 
ПРЕС“  чија је тема заштита животне средине и екологија.Велики број 
ученика ангажовао  се, током новембра и децембра, на изради новинских 
чланака и фотографија а у томе су им помагале наставнице Зорка Матић, 
Јелена Керекеш и Оливера Крстоношић.Наши „зелени новинари„ су  
обилазили своје место, фотографисали, посећивали предузећа, описивали 
своја запажања, предлагали решења проблема а као резултат настао  је велики 
број веома квалитетних  радова који ће током године бити објављивани у еко 
часопису „Чувари равнице„.Наша школа је проглашена за једну од 
најактивнијих међу 93 школе које су учествовале. Ученици који су 
награђени су:у категорији новинских чланакаДушица Трбовић (8. разред ) – 
 „Загађен ваздух  и истребљење живог света у Великом Бачком 
каналу„ http://skolskizelenipress.blogspot.rs/2016/12/osnovna-skola-vuk-karadzic-
crvenka.htmlЈелена Стефановић(8. разред )  – „Еко чесма„ 
http://skolskizelenipress.blogspot.rs/2016/12/osnovna-skola-vuk-karadzic-
crvenka_38.html  Владица Кљајић  и Милица Мучибабић (8.разред) – 
„Загађена или чиста –вода није 
иста„http://skolskizelenipress.blogspot.rs/2016/12/osnnovna-skola-vuk-karadzic-
crvenka.htmlМарија Мартић  (8. разред ) – „Дечије  игралиште“ 
 http://skolskizelenipress.blogspot.rs/2016/12/osnovna-skola-vuk-karadzic-crvenka-
da.htmlу категорији фотографијаМилица Гостовић(6.разред) – колаж 
фотографија „Волим своје место 
http://skolskizelenipress.blogspot.rs/2016/12/osnovna-skola-vuk-karadzic-
crvenka_26.htmlИвана Маревић и Милош Керекеш (8.разред) – колаж 
фотографија „Лабудови у Црвенки„ 
 



     У уторак 24.01.2017. године у згради Владе Војводине, са почетком у 12.00 
часова, одржана је завршна манифестација такмичења „Енергија је око нас“ 
којој су присуствовали награђени ученици и наставници наше  школе. 
Дипломе и поклоне уручио је подпредседник Владе уједно и покрајински 
секретар за образовање – Михаљ Њилаш, који је поздравио учеснике а затим 
су то учинили и проф. др Слободан Попов – директор ЦНТИ и  проф.др. 
Драган Солеша.У категорији ликовних радова 3. место заузела је Наталија 
Предовић (4.разред), док је у категорији мултимедијалних презентација 2. 
место припало Душици Трбовић (8.разред ). Ментори ових сјајних девојчица 
били су Нада Гатарић и Јелена Керекеш.Већ седми пут  смо представили смо 
школу  са великим бројем ликовних, литерарних радова, макета и 
мултимедијалних презентација а на томе можемо захвалити  свим 
наставницима, ученицима и родитељима који су учествовали у пројекту и  
својим трудом и залагањем допринели великом успеху школе. 

     
 
 
 
 
 



 

  
На  Св. Саву,  дан школске славе, ученици који похађају веронауку, као  и остали ученици 
и наставници наше школе, присуствовали су вечерњем богослужењу у храму Св. 
Саве.Служба је почела у 17.00 часова а ученици су припремили и извели  пригодне 
рецитације и песме посвећене  Св. Сави. Након тога,  ученицима је црвеначки  свештеник 
Милош Петровић поделио пакетиће а присутни у цркви имали су одговарајуће 
послужење.Школска слава је обележена и свечаном приредбом у „ малој“ школи, сечењем 
славског колача  са школским кумовима и осталим гостима као и прославом за раднике у 
ресторану „Кристал“. 
  
 
 
Емисија ТВ Војводине „Под истим кровом“  која је емитована крајем 
фебруара ѕа тему је имала мале сеоске школе у Војводини аи новинари су тим 
поводом посетили школу у новој Црвенки у којој има 6 ђака  узраста од 1 до 4 



разреда .Домаћин  наше школе била је психолог Љиљана  Дамјановић која је 
истакла предности малих сеоских школа и  њихове специфичности .  
 

  
 
У понедељак, 27. фебруара 2017. године, у  црвеначком  Дому Културе 
 одржана је месна смотра рецитатора, где су наши ученици остварили веома 
добре резултате.У категорији младих рецитатора (1-4 разред) најуспешнији 
су:1.Бигић Нина (3.разред)2.Дуња Станковић (4.разред) 3.Михајло Радуловић 
(3. разред) 
У категорији средњих рецитатора(5-8 разреда) најуспешнији су: 
1.Владица Кљајић (8.разред)2.Марија Корцеба (6.разред) 3.Петар Томић 
(5.разред) 
 



 
  У Кули је 17.03.2017. године, одржано општинско такмичење у малом 
фудбалу. Наши ученици остварили су  1.место и пласирали се на окружно 
такмичење.Екипу  дечака  су чинили:Предовић Бранко (голман), Божичић 
Божидар, Максимовић Илија, Димитрић Младен,  Шумар Лука, Керекеш 
Милош, Конатар Бранислав и Јововић Немања.Наши момци након две победе 
освојили су 1. место.   Екипу девојчица чиниле су:Радуловић Марија 
(голман), Петрић Данка, Глушица Милица, Јововић Луна, Крагуљ Нина, 
Кукић Вања, Kукић Јована и Бјекић Даница.Оне су такође одличном игром 
освојиле 1. место и титулу првака општине у малом фудбалу. 
Наставник: Зоран Миладиновић. 



 

    
Математичко такмичење „Мислиша“ које организује математичко друштво „Архимедес„ 
одржано је 09.03.2017. год. са почетком у 11.00 часова. На такмичењу је учествовало 127 
ученика наше школе узраста од 2. до 8. разреда.   Крајем марта одржана су окружна такмичења из страних језика, математике, 
географије и техничког и информатичког образовања.Резултати наших 
ученика су следећи: 
*енглески језикГаја Бракус (8.разред) 3.место –пласман на државно 
такмичење (наставник Љиља Косовић) 
*математикаСрна Батинић (4.разред) – 1. место (учитељ Драгиња Кукић) 
Гаја Бракус (8.разред) – 1. место (наставник Гордана Пејановић) 
Душица Трбовић (8.разред) – 3. место (наставник Гордана Пејановић) 
*географија  Вања Васиљевић и Љубица Баровић – 1. место- пласман на 
републичко такмичење(наставник Вера Обреновић) 
Марко Бабић – 2. место (наставник Вера Обреновић) 
Анђела Маравић – 3. место (наставник Снежана Поткоњак) 
*техничко и информатичко образовање -Марија Корцеба (6.разред) – 3. 
место (наставник Ана Божовић) 



        
 
 

И ове године наша школа је  била учесник акције „Оn line„ недеља која је 
трајала од 27. до 31. марта 2017. године а  циљ је  ширење дигиталне 
писмености у области информационо –комуникационих технологија. 
На часовима информатике и техничког и информатичког образовања ученици 
су део времена посвећивали темама као што су безбедност на интернету, 
важност дигиталне писмености и слично.На сајту школе постављена је 
апликација „Бројач“, па су се ученици на почетку часа регистровали као 
учесници и тиме дали свој допринос великом броју гласова из наше 
земље.Ученици су у мултимедијалним презентацијама приказивали  начине 
на које користе интернет и значај интернерта за комуникацију, 
образовање.Користили смо  и портал I-LINC (http://www.i-linc.eu/) на коме 
смо пратили календар догађаја, мапу учесника и слично.Ученици су у 
мултимедијалним презентацијама приказивали  начине на које користе 
интернет и значај интернета за комуникацију, образовање. 



      Ученици одељења 7-2 који похађају часове грађанског васпитања у оквиру 
волонтерске акције посетили су, 12.04.2017.године,   удружење МНРО „Плава 
птица „ и помогли њиховим корисницима у украшавању ускршњих 
јаја.Ученици су имали прилику  да се друже са корисницима установе и да 
упознају начин рада и функционисања исте.Представници наше школе 
уручили су пригодне поклоне свим корисницима поводом предстојећих 
празника. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 На окружном такмичењу из српског језика ученица 6 разреда, Марија 
Корцеба освојила је 3. Место а Василије Бркић ученик 5. Разреда  такође 3. 
Место(наставник Драгана Мандић). 

  
 На окружном такмичењу у рукомету, које је одржано у Пригревици  обе 
екипе наше школе (и девојчице и дечаци) освојиле су 1.место и пласман на 
следећи ниво такмичења.   
 

  



   Окружно такмичње из историје одржано је 23. априла 2017. године   у 
Сомбору а  Саша Бјелан, ученица 6. разреда освојила је 3. место (ментор Нада 
Мјеримачка),      Василије Бркић, ученик 5. разреда, освојио 1. место (ментор 
Наташа Ђерић). 

       У  школи  је одржан  Ускршњи спортски дан 12.04.2017.године а 
организатори су били чланови Школско-спортског друштва и наставници 
физичког васпитања.Манифестација је почела у 16.00 часова поздравним 
говором који је прочитала ученица 8.разреда Душица Трбовић. Након тога, 
свечано је откривена склуптура Дискобола (бацач диска) која ће убудуће 
красити наш терен. Свечаност су улепшали и гости које смо позвали  – 
 ученици ОШ „20 октобар„ из Сивца и ОШ „Иса Бајић„ из Куле са којима су 
наши тиимови одиграли пријатељске утакмице у мини рукомету и  фудбалу. 
Као и увек у оваквим догађајима, наша куварица Нада обрадовала је све 
учеснике укусним и врућим палачинкама.Дружење, игра и спорт обележили 
су данашњи дан, а ми смо  као домаћини били веома  поносни на терен који 
имамо. 



  

  У Сечњу је 24. априла 2017. одржана 48. Покрајинска смотра рецитора 
„Песниче рода мог„ на којој су учествовали најбољи рецитатори Војводине. 
Међу најуспешнијих 9 који су се пласирали на републичко такмичење налази 
се и ученица 8. разреда Владица Кљајић а наставница је Весна Чуковић. 

        
 
 
 



 
 У Регионалном центру  за таленте (Бор)    је 25.04.2017.године  
одржано Државно првенство истраживачких радова основаца на коме су 
учествовале три сјајане ученице из наше школе. Невена Трбовић, ученица 
5.разреда, урадила   је истраживачки рад из биологије на тему „Врсте ђубрива 
које најбоље  делују на раст биљке пасуља“ (ментор Зорка Матић).Душица 
Трбовић, ученица 8 разреда,  за рад у области хемије „Вода и ваздух у мом 
месту„ освојила је 1. место (ментор Татјана Миладиновић).Гаја Бракус, 
ученица 8. разреда , у области физике изабрала је тему „Ходање по води„  и 
такође освојила 1. место. 

       У Липару је 24. априла 2017године одржана 57. по реду општинска смотра 
музичко – фолклорног стваралаштва на којој су учествовале две групе 
ученика наше школе.Прву групу  – млађи узраст чинили су ученици до 
4.разреда док су другу групу  тј. старији узраст обухватали ученици од 5. до 8. 
разреда.Селекторка смотре била  је кореограф Слободанка Сеја Рац, а смотра 
је одржана у липарском Дому културе са почетком  у  17 сати. Домаћин и 
организатор су: Основна школа „Никола Тесла“, Дом културе Липар  и 
Културно-просветна заједница општине Кула.Ученици старијег узраста  су 
извели „Игре из Баната„ и остварили пласман на следећи ниво такмичења а то 
је зонска смотра. 



 
 
 
    Међуокружно такмичење у рукомету је одржаноу Ади 28.04.2017.године  а 
на коме су учествовале обе екипе наше школе као прваци округа. 
Екипа девојчица је освојила 2. место .Школски тим су чиниле: Јелена 
Стефановић, Душица Димитрић, Милана Јововић, Анђела Шевић, Ања 
Трифуновић , Марија Радуловић, Луна Јововић, Николина Булатовић, 
Анжели Ловре, Јована Ћосовић, Мила Стојичић. 



Дечаци  су остварили  пласман на државно такмичење освојивши 1.место а 
то су:Бранко Предовић, Марко Тасић, Вељко Десница, Вук Тодоровић, 
Данило Тодоровић, Данило Лучић, Георгије Гибуловић, Урош Бајић, Душан 
Вукадиновић, Марко Слива, Предраг Марјанац , Александар Шиповац и 
Матеја Илић,  Александар Стоканић. НаставницА физичког васпитања 
Данијела  Ловре је поносна на овај  успех.  
        Сваке школске године, крајем априла, Тим за професионалну 
оријентацију организује  „Сајам образовања  за ученике 8.разреда и њихове 
родитеље“  како би се на сваки начин усмерили на прави избор средње школе. 
Поред радионица које се реализују у оквиру наставе ово је такође могућност 
да се ученици више  информишу о средњим школама у околини.Дан 
професионалне оријентације је реализован 27.04.2017. године  а у госте су 
нам дошли:Средња стручна школа Цренка,Средња економско трговинска 
школа, КулаСреда техничка школа ,,Михајло Пупин,, Кула,Техничка школа 
,,4.Јули,, ВрбасГимназија ,,Жарко Зрењанин,, ВрбасГимназија са Домом 
ученика ,,Петро Кузмјак,, Руски Крстур и Дом ученика СомборСвака школа 
имала је време и простор за представљање а ученици и родитељи  су могли да 



се информишу о свему што их занима. 

        У недељу, 07. маја 2017. године, у Шапцу је одржано државно такмичење 
из географије на ком је ученик 7. разреда Вања Васиљевић освојио 1. место 
тј.  златну медаљу.На такмичењу је учествовала још једна ученица наше 
школе – Љубица Баровић која је добила похвалу за освојених 94 бода, што је 
такође сјајан успех .Ученицима је ментор била наставница географије Вера 
Обреновић. 

 
 



    Истог дана у Кладову је одржано државно такмичење у рукомету на коме је 
учествовала екипа наше школе.И поред тога што је један играч поломио руку 
а други због вируса морао у болницу, наши момци сјајно су се борили и 
заузели 4.место на табели а предводила их је наставница физичког васпитања 
Данијела Ловре  
 

  
    Након спортског дана, у петак , 12.05.2017. године поново смо имали 
прилике да уживамо на нашем омиљеном спортском терену. Сунчан и ведар 
дан допринео је да сви похрлимо на атлетску стазу и навијамо за наше 
другаре.У организацији наставника физичког васпитања и школско – 
спортског друштва, у паузи између смена, реализован је пролећни крос., а 
Ученици првог разреда били су на својо првој екскурзији. Они су обишли 
Сомбор и Бачки Моноштор.  
    Ове школске године  још  две наше ученице су забележиле успех вредан 
сваке похвале.На међународном такмичењу информатичке писмености 
„Дабар„ оне су оствариле сјајне резултате.Анђела Корцеба, ученица 5.разреда 
, освојила је златно признање у категорији „Дабарчић„ за 5 и 6 разред , док је 
Владица Кљајић , ученица 8. разреда,  освојила сребрно признање у 



категорији „Млади дабар„. Такмичење је одржано у Новом Саду. Ментори су 
били наставници Оливера Крстоношић и Јелена Керекеш. 

  
 
      По први пут  је организована, у нашем месту,  манифестација „Слатки 
дани у срцу Бачке„ и то  13.05.2017. године,  а чији је циљ  представљање 
специфичности и посебности Црвенке као локалне заједнице.Део програма у 
коме су учествовали наши ученици и представљали своју школу почео је у 
12.00 часова. Водитељка програма за основну школу била је ученица 6. 
разреда, Милијана Калуђеровић.На самом почетку, наступила је Владица 
Кљајић, ученица 8. разреда,  рецитујући стихове Васка Попе и Мирослава 
Антића уз музичку пратњу Вукашина Шкрбића и Данила Ђурице на гитари. 
Након тога, школски хор наступио је са химном наше школе. На бину су, 
затим, ступили ученици нижих разреда и показали нам шта за њих Црвенка 
значи. Програм су улепшале чланице ритмичке секције наше школе „Dancing 
Queens“које су плесале уз песму „Broken heels“ и тиме подстакле сјајну 
атмосферу ове приредбе. Током трајања програма на видео биму приказана је 
презентација о раду и успеху ОШ „Вук Караџић“ протеклих година, на којој 
се виде бројне дипломе и медаље као резултати труда. 



  
 
        Петак , 19.05 .2017.године био је незабораван за ученике 6. разреда јер су 
ишли на жељно очекивану екскурзију.Дестинација је обухватала  Шабац , 
обилазак места где се одиграла чувена битка на Мишару.Обишли су Лозницу 
,ручали у ресторану „Микин вајат“ а затим посетили Тршић и родну кућу 
Вука Караџића .Истог дана ученици 3.разреда обишли су Нови Сад и Сремске 
Карловце на једнодневној екскурзији.  
 
У суботу, 20.05.2017. године је реализована екскурзија ученика 5. разреда, на 
релацији  Хопово – Сремска Митровица – Засавица. Ученици су обишли 
манастире на Фрушкој гори , прошетали Сремском Митровицом,обишли 
Музеј Срема да би након  тога ручали  у ресторану „Дабар“ на Засавици и 
провозали се бродићем, упознајући ретке животињске врсте. 



        Представници Министарства просвете и компаније „АQUA VIVA“ 
посетили су 25.05.2017 године нашу школу поводом реализације програма 
„Покренимо нашу децу „. Школа је укључена у овај програм који 
подразумева увођење свакодневне петнаестоминутне физичке активности за 
ученике од 1. до 4. разреда у циљу побољшања њиховог целокупног 
здравља.Координатор овог пројекта за нашу школу  је учитељица  Зора 
Гојковић.  Она је у свим одељењима нижих разреда, још у фебруару 2017. 
године, спровела обуку и одржала презентације са вежбама и играма за 
ученике. Ђаци су радо прихватили овај начин физичке активности којим се 
побољшава кондиција, држање тела, концентрација и низ позитивних ефеката 
који се остварују. 
Вођа тима који је дошао у посету је мр. физичких наука Горан Петровић, 
уједно један од покретача овог програма. У разговору са директором, 
психологом и наставницима физичког васпитања они су изразили 
задовољство оним што су видели у нашој школи. Наставник физичког 
васпитања Станислава Лучић са ученицима 3. разреда  је извела плесну 
кореографију на школском дворишту  а  учитељица Зора је приказала 
неколико свакодневних вежби које примењује на часовима. Желели смо да им 
покажемо још многе наше активности али због недостатака времена то ћемо 
урадити при следећем сусрету.Након  боравка у „малој“ школи, гости су 
обишли  спортски терен у „великој „ школи и остали задивљени његовим 
изгледом. Посебно су су били одушевљени сазнањем да ученици сами саде и 



одржавају цвеће и чисте терен.Желели смо да им покажемо још многе наше 
активности али због недостатака времена то ћемо урадити при следећем 
сусрету. 

 
 
       Ученице Марија Корцеба (6. разред), Невена Трбовић (5.разред ) 
и Душица Трбовић(8.разред) освојиле су  3. место на конкурсу за најбољи 
кратки ђачки филм под називом „ФИЛМић  2017“ који је организовао Центар 
за развој и примену науке, технологије и информатике –ЦНТИ из Новог Сада 
а ментор је била Оливера Крстоношић.Завршна манифестација одржана је 
30.05.2017. године у амфитеатру факултета ФИМЕК У Новом Саду на којој су 



учесницима додељене дипломе. 

        Ученици 8.разреда имали су 06.06.2017.године матурско вече  чиме су и 
свечано завршили своје осмогодишње школовање и опростили се од својих 
наставника, учитеља и другова .Скуп је заказан за  18.00 часова, у великој 
школи, одакле су у пратњи родитеља и суграђана наши матуранти 
„продефиловали“ центром Црвенке  до „мале школе“ где је одржано славље. 
     У петак 09.06.2017.године организована је свечана додела Вукових 
диплома и проглашење ђака генерације.У школској 2016/17 години за ђака 
генерације проглашена је ученица Душица Трбовић а за спортисту генерације 
ученица Тина Ђаковић.Носиоци Вукове дипломе су :Вук Антовић,Гаја 
Бракус,Милица Мучибабић,Емилија Керекеш,Сандра Шумоња,Зорица 
Аћимовић,Душан Поткоњак,Владица Кљајић, МилицаГрубор,ТинаЂаковић, 
МилошЛоврић, Аријана Пердув и Душица Трбовић.  
 



 
Дана 19.06.2018 . године остали смо затечени веш
Јадранка Раичевић преминула у болници након 
је обављена 21.06.2018године на градском гробљу у Црвенки а испратили су је сви 
чланови колектива , ученици , родитељи и велики број грађана .Остаје у нашим сећањима 
као велики борац , пријатељ , колега ...
 

тали смо затечени вешћу да је директорица наше школе 
Јадранка Раичевић преминула у болници након тешке борбр са најгором болешћу.Сахрана 
је обављена 21.06.2018године на градском гробљу у Црвенки а испратили су је сви 
чланови колектива , ученици , родитељи и велики број грађана .Остаје у нашим сећањима 

лики борац , пријатељ , колега ... 

 

 

наше школе 
тешке борбр са најгором болешћу.Сахрана 

је обављена 21.06.2018године на градском гробљу у Црвенки а испратили су је сви 
чланови колектива , ученици , родитељи и велики број грађана .Остаје у нашим сећањима 

 



Јацо, 
сви у школи навикли смо да нас о свему  на време обавестиш и припремиш за нове изазове 
зато извини што смо сада неспремни, затечени, неми …. Веровали смо да ће твоја снага и 
животна радост које су те красиле више од свега и овог пута бити победнички спој.Ова 
школа без тебе неће бити иста јер нико те никад не може заменити. Ти си нас уиграла, 
ускладила и повезала толико суптилно и ненаметљиво, у свом стилу. И као што добро 
направљен сат наставља да ради дуго, дуго након што мајстора више нема тако и ми 
настављамо даље онако како си нас ти поставила.Хвала ти,  у име свих нас,  за све што си 
учинила за свој град, своју школу, своје пријатеље, колеге , децу. Пре свега, хвала ти што 
си нас научила, да поред својих дужности пронађемо надахнућа, да запамтимо да је изазов 
важнији од резултата а људскост изнад сваке професије.Више од лепе речи волела си лепа 
дела. Иза тебе их је остало небројено.Обећавамо  ти, да ћемо својим делима чувати сећање 
на тебе, негујући твоју визију школе и живљења, у корак са временом, према непролазним 
вредностима, отворених врата и отвореног срца за све учитеље, наставнике, ученике, 
родитеље.Тешко подносимо твој губитак и никад те не можемо и нећемо заборавити ! 
 
 

 


