
Након свечаног пријема првака  31.августа 2017. године , почела је још једна школска година  и то 
са осећајем да међу нама није особа која нас је водила претходних година , наша директорица 
Јадранка Раичевић.Ипак , ми  настављамо даље , носећи њене снове и идеале  и трудећи се да 
будемо још бољи .  
     У нову школску годину ушли смо са измењеним режимом рада из оправданих разлога а то је 
санација зграде у ул.М.Пијаде .Из тог разлога настава се одвијала у једној згради и то нижи 
разреди у једној а виши у другој смени . 

  Већ првих дана септембра , 08.09.2017. године нашу школу посетили су представници локалне 
самоуправе и ученицима 1. разреда поделили поклоне поводом поласка у школу. Пакете је 
ученицима у сва три одељења уручио Марко Пешић, директор ЈП Водовод, уз жеље да им 
школовање буде успешно. Овом приликом он је обишао школу са в.д. Ђерић Наташом и увидео 
проблеме у функционисању школске зграде, попут лошег санитарног чвора, дотрајалог школског 
намештаја и слично. 
 



 
  Тог дана ,Светлана Цаушевић, библиотекар школе,  са ученицима 8/4 одељења 
обележила је 8. септембар –Дан писмености. Користећи плакат који су заједнички урадили 
и осмислили, као и одговарајућу литературу, одабрану за овај час, библиотекарка је 
покушала да истакне важност описмењавања за сваког појединца,као и за читаво друштво. 
Ученици су се подсетили које све врсте писмености постоје,на шта се оне односе и које 
области обухватају. Увек и у свакој прилици, библиотекарка истиче важност читања и 
разумевања прочитаног.Док смо размењивали утиске са часа, библиотеку су посетили 
ученици 3/1 одељења, Јована и Јован, који су редовни чланови библиотеке. Они су нам 
испричали шта тренутно читају и шта су прочитали на распусту. Овом приликом 
похваљујемо Јовану и Јована као прве вредне читаоце ове школске године. 
Првог викенда у септембру ,09. и 10. 09.2017. године одржан  је дводневни семинар  за 
одељенске старешине под називом „Рад са тешким родитељима“а  семинару су 
присуствовали в.д. директора Наташа Ђерић, психолог Љиљана Дамјановић и око 30 
разредних старешина. 
 



 
Семинар има каталошки број 125, компетенцију К4,приоритет П2, носи 16 бодова а аутори 
су  Катарина Станић (психолог у Машинској школи „Радоје Дакић“,Београд) и  Катарина 
Крстић (специјалиста за селекцију и регрутацију, банка Интеза, људски ресурси, Београд). 
Општи циљеви овог семинара односе се на  унапређење знања и вештина учитеља, 
наставника, стручних сарадника  за сарадњу са родитељима који показују тенденцију да 
отежавају или избегавају сарадњу са школом а неки специфични циљеви су  
стицање знања о основним типовима “тешких родитеља”, разумевање понашања „тешких 
родитеља, унапређење знања о стресу…Кроз вежбе и примере из праксе наставници су 
научили технике превазилажења стреса и непријатних ситуацијакао и да препознају 
типове „тешких родитеља“. 

  



Топле и сунчане  прве септембарске дане наша учитељица Зора Гојковић  користи да 
уради са ученицима што више вежби. Овог јутра придружило  им се и одељење 3/1, 
учитељице Снежане Миљуш, те су заједно уживали на свежем ваздуху радећи разноврсне 
вежбе. За истезање и разгибавање, ученици су искористили клупе за седење  и старе 
платане . У свим одељењима овај начин рекреације је изузетно добро прихваћен, те је с 
тога  пројекат „Покренимо нашу децу „  уврштен у Годишњи план радашколе и Програм 
Дечје недеље, с тим  да се чак и прошири,  увођењем вежби  за ученике виших разреда. 
    Следећег викенда ,17.09.2017. године у 9.00 часова ученици наше школе дошли су у 
Храм Св. Саве у Црвенки на Молитву за почетак школске године . Свештеник Милош 
Петровић пожелео је ученицима срећну и успешну нову школску годину. 
   Ученици V  и VII. разреда радили су иницијални тест из српског језика у четвртак, 
14.09.2017. године, са почетком у 12.00 часова, док су тест из математике радили 7 дана 
касније, 21.09.2017. године у складу са упутством Министарства просвете и Завода за 
вредновање квалитета.Иницијални тестови су врло користан оријентир који 
помаженаставнику  на почетку школске године,да сагледа у којој мери су ученици 
усвојили градиво из претходне школске године. 
    

Током последње недеље септембра недеље одржани су први часови  из програма „Основи 
безбедности деце“ са ученицима четвртих и шестих разреда.Предавање на тему „Трговина 
људима“  је држао инспектор форензике, Милан Лакић.Ученици су пажљиво слушали и 
били веома заинтересовани а  постављали су и разна питања инспектору у вези са темом. 
На крају, заједнички су дошли до закључка које ситуације су опасне, како се сналазити и 
коме се увек треба прво обратити за помоћ.Овај програм, испланиран у 
сарадњи  Министарства просвете и  Министарства унутрашњих послова, биће реализован 
у овој школској години  у виду часова одељенске заједнице,  једном месечно.Циљ 
програма је стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина и ставова ради 
подизања безбедносне културе ученика. 
 Последњи викенд у септембру 24. и 25. 09.2017. године, ученици 8.разреда провели су на 
матурској екскурзији .четири одељења осмих разреда чије су разредне  старешине Ловре 
Данијела, Кнежевић Предраг, Чуковић Весна и Поткоњак Снежана кренули су на 



путовање по Источној Србији.За два дана, колико је екскурзија трајала, обишли су бројне 
знаменитости овог дела наше земље међу којима су: Ресавска пећина, археолошко 
налазиште „Феликс Ромулијана“ , Зајечар, манастир Манасија, хидроелектрана „Ђердап“, 
Кладово, Лепенски Вир и Сребрно језеро.Веома су задовољни и смештајем у хотелу 
„Ђердап“ у Кладову где су преноћили.Екскурзија је била веома динамична, није било 
никаквих сметњи тако да су  све предвиђене локације успели  да посете.Узевши све у 
обзир, организација  је била одлична, а једина „замерка„ је кратко је трајала кажу наши 
„мали матуранти„. 
Мото овогодишње Дечје недеље која је трајала од 02.10. до 08.10.2017. године био је 
„Градимо мостове међу генерацијама за радост сваког детета „. Координатори су били: 
учитељ Гордана Шкеровић и наставник српског језика Весна Чуковић.  Скоро све 
запланиране активности, које је Тим за реализацију Дечје недеље осмилио, су успешно 
остварене а ово је кратак преглед многобројних дешавања .Првог дана, у понедељак , 
ученици нижих разреда организовали су одељенске изложбе породичних фотографија, а 
на ЧОС-овима су водили разговоре о важности међугенерацијске сарадње и солидарности. 
Сваку учионоцу красио је пано са мноштвом црно-белих и колор фотографија које су 
сведоци лепих међугенерацијских сусрета. У поподневним часовима за наше ученике 
глумци црвеначког позоришта „Стеван Сремац“ одиграли су представу „Побуна у 
библиотеци“  која је однела доста награда на протеклим  фестивалима и такмичењима. 
Почеле су и припреме, уз помоћ родитеља, за предстојећи јесењи  вашар дечјег 
стваралаштва. За  ученике виших разреда Школско – спортско друштво организовало је 
турнир у стоном тенису на који се пријавио велики број ученика.Уторак је био одређен за 
спортски дан ученицима нижих разреда .Овај дан они су провели уживајући у разним 
спортским играма и међуодељенским надметањима.Ученици виших разреда навијали су 
после часова за финалисте стонотениског турнираУ среду су ученици нижих разреда, по 
препоруци библиотекара Светлане Цаушевић, одгледали  у кино-сали први део  домаћег 
дечјег филма „Аги и Ема„. Филм је снимљен по истоименом роману Игора Коларова а 
дотиче тему Дечје недеље – међугенерацијска слога и помоћ. Ученици су на часовима 
српског језика читали делове романа, цртали ликовне радове и писали саставе на ову тему. 
За ученике виших разреда ово је био спортски дан и дружење са родитељима. Чланови 
школско – спортског друштва организовали су више  такмичења.У сали за физичко 
девојчице од 5. до 8. разреда надметале су се у игри „Граничара“, на фудбалском терену 
снаге су традиционално одмеравали дечаци једне против дечака друге смене уз велики 
број гледаоца. Тик поред њих, ништа мање борбене нису биле девојчице. За женски 
фудбал такође је било велико интересовање. Свако је могао да ужива у спорту који воли а 
и родитељи су уживали  гледајући и навијајући. 
 
 
 



 



  
Четвртак  смо посветили учитељима јер је 5.октобар  – Дан учитеља.Стога је у сваком 
одељењу од 5 до 8 разреда припремано изненађење за учитеља у виду неког симболичног 
поклона тј. малог знака пажње. После наставе свако одељење је изненадило и 
посетило  свог учитеља. Ученици нижих разреда гледали су у кино –сали  други део 
филма „Аги и Ема“, на одмору су научили нове вежбе из програма „Покренимо нашу 
децу„ а посетио их је и црвеначки песник Милан Мрдаљ. Он је промовисао своју нову 
књигу „Облутак радости„ а уједно и обелижио 50 година од издања своје прве књиге. 
Ученицима 3. и 4. разреда подељени су примерци нове књиге чије су штампање 
омогућили: фабрика кекса „Јафа“, фабрика шећера, Општина Кула и Покрајински 
секретаријат за културу.Последњи дан Дечје недеље традиционално је посвећен 
реализацији Јесењег вашара који сваке године окупи велики број родитеља али и наших 
суграђана који куповином подржавају дечје стваралаштво . Ове године вашар се одржавао 
на градској пијаци због неизвесних временских прилика.Током Дечје недеље спровођене 
су и хуманитарне акције „Деца-деци“ и „Чепом до осмеха„. 
    Још увек лепе и топле јесење дане искористили смо за реализацију јесењег кроса 
17.10.2017.године. 

 
Пред крај октобра представници Министарства унутрашњих послова одржали су и трећи 
по реду, час из програма „Основи безбедности деце“. Предавање за ученике 4. и 6. разреда 
је, овога пута, одржао школски полицајац,  Кежић Драган а тема је била „Полиција у 
служби заштитника грађана„.. 
    Школско двориште је још зеленије и лепше.јер су нове тује посађене уз ограду 
захваљујући  донацији Ротари клуба општине Кула. Представник ове организације, наш 
драги суграђанин, др Јован Рокић, посетио је нашу школу и надгледао садњу туја. 



      Крајем  октобра Агенција за безбедност саобраћаја и Савет за безбедност саобраћаја општине 
Кула у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја наставила је  активност 
на  унапређењу и повећању безбедности деце у саобраћају.У том циљу, ученицима 1. разреда 
подељене су књиге из кампање „Пажљивко„..

 
На окружном  такмичењу у пливању, које је одржано 06.11.2017.године наши ученици постигли су 
сјајне резултате.Јелена Косовић, ученица 6 разреда,  је освојила 1.место у трци 50 метара делфин 
стилом и остварила пласман на државно такмичење.Ленка Козомора  је освојила 2. место – 50 
метара делфин стилом.Петар Томић је освојио 3. место у краулу.  Само десетак дана касније  
Јелена Косовић освојила је  сребрну медаљу на државном такмичењу у пливању ,15.11.2017. 
године у Крагујевцу. 



 

 
Овогодишња приредба  организована  08.11.2017 . поводом Дана школе имала је мото 
„Лепота ће победити зло“. Координатори приредбе биле су наставнице српског језика 
Дубравка Делибашић и Драгана Мандић са учитељицом Зором Гојковић, уз учешће 
наставника-сарадника (ликовна и музичка култура, информатика …)Приредба за ниже 
разреде(1-4 раз) почела је у 10.00 часова а за више (5-8 раз) у 12.00 часова у Дому 
Културе.Школски хор, на самом почетку, отпевао је химну школе, да би потом на сцену 
ступиле чланице ритмичке секције и освојиле велики аплауз  својим плесним умећем. 



Чаролију музике и плеса наставила је наша сјајна балерина Ленка Козомора, која је такођа 
освојила симпатије свих присутних. Ученице 6/4 говориле су о  лику и делу Иве Андрића, 
а ученици 3/2 су извели драматизацију  приповетке „Аска и вук„. Резултати литерарног 
конкурса поводом Дана школе су следећи:1. место – Марија Корцеба,2. место – Саша 
Бјелан ,3.место – Предраг Ђуришић..На ликовном конкурсу највише су се истакли : 
1. место – Лидија Трајковски,2. место – Љубица Ромић и 3. место –Тијана Трајковски. 
Посебну награду за учешће добила ја Анђела Ерделић. Сви ученици награђени су 
књигама. На крају приредбе пдсетили смо се још једном рада и дела посебне особе која 
нас је изненада у јуну 2017 напустила.Ову приредбу  (као и све будуће) посветили смо  
нашој преминулој директорици Јадранки Раичевић поруком – увек ћеш бити део нас ! 

 
На литерарном конкурсу „Месец књиге„ ученица 7. разреда, Марија Корцеба освојила је 3. 
место (ментор Драгана Мандић).Она је присуствовала свечаности доделе диплома 24.11. у 
Сивцу . 



Током новембра, од понедељка, 20.11.2017. до петка, 24.11.2017. године у нашој школи 
спроведено је школско такмичење „Дабар2017“ за више разреде. Ученици нижих разреда 
такмичили су се током следеће недеље.Ово је пета година у којој наши ученици успешно 
решавају логичке задатке на рачунарима.Најуспешнији ће наставити даље  на државном 
нивоу, током фебруара у Новом Саду. Такмичење  су реализовали наставници  Оливера 
Крстоношић, Драгана Јојић, Јелена Керекеш. 
И ове године реализована је Дописна математичка  олимпијада у организацији МД 
„Архимедес“, 12 –та по реду,  на којој је учествовало доста наших ученика .После 2. 
кола  најбоље резултате имали су ученици 5. Разреда, Алекса Секулић и Срна Батинић 
који су остварили пласман на финале.На финалном такмичењу у Београду, које је одржано 
крајем новембра, ученица Срна Батинић освојила је 3. место  
Ученици истуреног одељења у Новој Црвенки јутрос, 04.12. су провели час физичког 
васпитања грудвајући се и уживајући на првом снегу. Након  разгибавања на свежем 
ваздуху, наши мали другари су наставили  да цртају, пишу и уређују пано у топлој 
учионици. На великом одмору, сладили су се орасницама  које су, да напоменемо и то, 
сами правили. Мало их је, па са својом учитељицом, Иваном Сабо, све обављају сложно и 
лако. Часови су брзо прошли али договорено је да се грудвање настави и поподне.Ово  је 
био још један у низу  лепих школских  дана, којих ће,надамо се, ови ученици сећати  и кад 
одрасту … 



 
 
Недеља програмирања ( 04-10.12.2017) је светска акција којој се прикључујемо сваке 
године, па смо тако урадили и сада. На часовима техничког и информатичког образовања 
и информатике, ученици од 5. до 8. разреда решавали су задатке на 
сајту   https://code.org  на различитим нивоима, према узрасту и интересовању..Кроз игру 
су ученици врло лако савладали основне кораке програмирања. 
 

 



Под покровитељством Савеза за школски спорт Војводине, у оквиру програма Школски 
спорт плус, и ове године одржана је спортска манифестација под називом Ревија 
рукомета.Млади рукометаши и рукометашице (узраст 5. и 6. разред) из осам најбољих 
војвођанских школа окупили су се 08.12.2017. године у Зрењанину. Утакмице су биле 
ревијалног карактера а све школе су по завршетку добиле по  две рукометне 
лопте.Ученици који су представљали нашу школу су:Дечаци  – Вељко Антовић, Немања 
Бубуљ, Војкан Јокић, Никола Љумовић, Никола Косовић, Вукашин Антовић, Аљоша 
Павићевић, Горан Јокић, Стефан Стефановић, Шћепан Ђуровић.Девојчице – Катарина 
Лакић, Ања Манхал, Јована Мишковић, Ања Љумовић, Мила Лучић, Анжели 
Ловре,Николина Булатовић, Ана Матин, Анђела Зељковић.Наставница физичког 
васпитања: Данијела Ловре. 
Средином децембра ,по препоруци Министарства просвете,науке и технолошког развоја, 
протекле недеље одржани су  групни родитељски састанци на тему: „Насиље у 
школи“.Учитељи у нижим разредима и  одељенске старешине у вишим разредима 
упознали су родитеље са новинама у  Закону о основама система васпитања и образовања. 
Присутни родитељи су такође  упознати са свим врстама и нивоима насиља који се 
јављају у  основношколском узрасту. У својим предавањима наставници су дали упутства 
родитељима како да препознају жртву злостављања или злостављача и како да реагују.На 
ову тему ученици виших разреда су урадили и сјајне ликовне радове који су постављени у 
холу школе. 

 
Ученици који похађају грађанско васпитање посетили су 15.12.2017. године Друштво за помоћ 
МНРО „Плава птица“ из Куле у пратњи наставнице Снежане Поткоњак, психолога и директора 
школе где су реализовали радионицу „Правимо новогодишње честитке“. 



 
 
Агенција за безбедност у саобраћају покренула је пилот пројекат ” Безбедно на бициклу” 
који се односи на обуку деце узрасту од 7 до 15 година, на тему безбедног управљања 
бициклом, а реализује се у десет локалних самоуправа.Наша школа одабрана је у оквиру 
Општине Кула и пројекат је реализован 14.12.2017. у виду теоријске и практичне обуке. 
Обуком су обухваћени по једно одељење из 1.,3., 5. и 7. разреда.Тим поводом гости су нам 
били г-дин Дејан Алексић (Савет за безбедност саобраћаја –Кула), Немања Вајс 
(Бициклистички савез Србије и Борис Антић (професор Саобраћајног факултета у 
Београду).Још једном се захваљујемо Агенцији за безбедност саобраћаја Републике 
Србије, Бициклистичком савезу Србије и Савету за безбедност саобраћаја Општине Кула 
који је овом приликом учесницима пројекта уручио пригодне поклоне. 
 
 



 
 
 
 



 
Ученике основних и средњих школа из Војводине који су постигли врхунске резултате на 
републичким и међународним такмичењимау школској 2016/2017. години и њихове 
менторе, Покрајинска влада и Покрајински секретаријат за спорт и омладину наградили су 
новчаним наградама и дипломама.Свечано уручење награда младим талентима и њиховим 
менторима уприличено је 13.12.2017. године у централном холу Покрајинске владе. Један 
од награђених талената је ученик наше школе Вања Васиљевић-за освојено прво место на 
републичком такмичењу из географије у Шапцу и његов ментор наставница Вера 
Обреновић. 



 
Ове школске године, по други пут, наши ученици учествовали су у  наградном 
конкурсу  под називом „Школски зелени прес“, чији је организатор Еколошко удружење 
грађана „Зелено питање“ и часопис  „Чувари равнице“, уз подршку Републичког 
Министарства културе и информисања и Управе за културу Новог Сада. Од 90 школа које 
су учествовале, наша школа је проглашена 
најактивнијом  на  основу  целогодишњег  слања радова, количине и квалитета  послатих 
радова и разноврсних  активности током целе године. Критеријуми за оцењивање радова 
су били  идеја, труд, обим ангажовања, вештина уочавања проблема, предлог решавања, 
начин презентовања, креативност, иновативност, комплетан утисак. Награђени ученици 
наше школе су: –Срна Батинић (5. разред) Анђела Корцеба, Невена Трбовић, Јелена 
Грубор (6. Разред) Марија Корцеба, Милијана Калуђеровић Предраг Ђуришић, Данило 
Бера, Мика Маријана Угрица,–Марко Пешко, Богдан Шарановић (7. разред ) – Милана 
Дошлов, Анђела Узелац Ментори ових вредних  ученика били су: Зорка Матић,(наст 
биологије) и Јелена Керекеш (настТиИО).Награђени радови  са конкурса  су објављени  у 
часопису “Чувари равнице” (децембарски број) и прочитани  у оквиру дечије еколошке 
емисије ,,Питам се, питам се,, која се емитује сваке суботе на РТВ Војводина.  
 
 
 
 
 



 
Друго полигодиште почелоје 15. Јануара 2018 године и то лепим вестима. У школу стигла  
три нова видео- пројектора захваљујући донацији фирме  ПД „Војводина – ПЦ  Кула“. 
Представници ове фирме посетили су нашу школу  и уручили пројекторе у вредности око 
233 000,00 динара. Пројектори су монтирани у кабинете математике , физике и хемије а 
ученици ће од сада моћи да прате мултимедијални облик наставе на овим часовима. 
Наставницима аи ученицима биће омогућен напредак у области примене информационих 
технологија попут дигиталних уџбеника, симулација, виртуелних приказа и слично. Ова  
значајна донација  свакако  ће допринети осавремењивању наставе и омогућити 
квалитетнији наставни процес. 
 
 
 
 
 



Захваљујући труду и ангажовању наших ученика, још једна диплома стигла је у школу. У 
пројекту Центра за науку и технологију „Енергија је око нас 2017“ који 
подржава  Покрајински  секретаријат за образовање  учествовали смо седми пут са 
великим бројем квалитетних и креативних радова. Ученици од V до VIII разреда су током 
првог полугодишта на часовима техничког и информатичког образовања и информатике 
радили рачунарске презентације и дигиталне радове са наставницама Оливером 
Крстоношић, Аном Божовић и Јеленом Керекеш.Наставница техничког и информатичког 
образовања, Јелена Керекеш, добила је награду за масовност и групни рад са 
ученицима.Дипломе  је добитницима уручио заменик покрајинског секретара за 
образовање, Милан Ковачевић, на завршној свечаности која је одржана  у згради Владе, 
25.01.2017. године. 
 



У среду,  24.01.2017. године у Кули је одржано окружно такмичењеу рукомету накоме је 
екипа наше школе освојила 1.место и пласирала се на међуокружно такмичење.Екипу су 
чинили: Војкан Јокић, Срђан Драгић, Марко Крагуљ, Марко Слива, Никола Иљеш, Зоран 
Драгић, Данило Лучић, Урош Бајић и Душан Вукадиновић.У првој утакмици, која је 
почела у 9.00 часова,  доста ослабљена екипа наше школе надвладала је екипу Бездана а 
затим надјачала и врло добру екипу Пригревице. 



Свечана приредба поводом обележавања школске славе 27.01.2018 године у Дому културе 
одржана је у 11.00 часова за ниже разреде и у 13.00 часова за више разреде. Координатори 
преиредбе су били учитељ Жанка Личина, наставник српског језика Соња Сретовић, 
наставник веронауке Софија Бошњак у сарадњи са наставницима музичке културе, 
ликовне културе, техничког и информатичког образовања и информатике. Приредба је 
била посвећена лику и делу Светог Саве кроз песме, приче и анегодоте из живота нашег 
светитеља.На ову тему  спроведен је и литерарни и ликовни конкурс чији најуспешниј 
ученици су награђени књигама. На ликовном конкурсу то су: Тара Петковић, Николина 
Косовић и Катарина Лакић (нижи разреди) и Лидија Трајковски, Дијана Вукчевић и Сташа 
Зорић. Специјалну награду за учешће добио је Стефан Баџа. На литерарном конкурсу 
најуспешнији су били Предраг Ђуришић, Милијана Калуђеровић и Невена Јоцић. У 
нижим разредима Нина Бигић, Калина Хасани и Тара Петковић.Између две приредбе, у 
12.00 часова,  у школи је свештеник Милош Петровић освештао славски колач у 
присуству ученика, радника школе, директора и школских кумова. Овогодишњи кум 
школе је Драган Павићевић, директор предузећа ДП „Залив“ из Црвенке.Око 19.00 часова 
у ресторану „Кристал“ организована је и свечана вечера којој су поред радника школе 
присуствовали представници локалне самоуправе, свештеник, прошлогодишњи и 
овогодишњи кумови.На општинском такмичењу из физике одржаном 18.02.2018. године 
наши ученици остварили су сјајне резултате.6. разред:1. место – Гаврило Бошњак2.место –
 Милица Дарабош и Јелена Косови 3.место – Василије Бркић ,похвала – Анђела Корцеба а 
7. Разред :2.место – Лав Андреј Бракус и Саша Бјелан 3.место – Срећко Радуловић похвала 
– Марија Корцеба у 8. разреду:3.место –  наставници физике: Јеловац Милица и Хилко 
Стеван. 
 



У фебруару је  уручена је још једна донација за школу  у увиду 10 рачунара од стране 
ОТП Банке а.д. Нови Сад.Рачунари ће бити распоређени по учионицама и олакшаће 
свакодневни рад и наставника и ученика. 

 
Ученици од 1. до 8. разреда посетили су изложбу ликовних радова 19.02.2018. године, 
у  Дому културе   где је  представљено стваралаштво Зорице Рац, сликарке из Куле, 
под  називом  „Ретроспектива“ .Овом приликом, сликарка је  поклонила 
школи  портрет  Вука Караџића,на чему се захвалила директорица Наташа Ђерић. 

 



 
21.02.2018. године, малишани из ПУ „Веверица“ обишли су нашу школу. Група предшколаца, под 
називом „Лавићи“, у пратњи васпитача Сенке Милошевићи Наташе Варга, присуствовала је часу 
ликовне а затим и музичке културе а домаћини су били ученици одељења 6-2. Посета је била део 
пројекта „Кад машта мене води – на уметност то се своди“. 

 
Општинско такмичење из математике одржано је 24. фебруара 2018.године а наша школа 
је била домаћин и овог пута.Наши ученици постигли су следеће резултате:3.разред 
1.место – Драган Ненадов (учитељ Гордана Маравић) 2.место – Јана Батинић (учитељ 
Снежана Плавшић)4.разред  2.место – Родољуб Зељковић (учитељ Жанка Личина) 
3.место – Александра Бенић и Николина Косовић (учитељ Жанка Личина) 
похвала – Ана Савић (учитељ Жанка Личина)5.разред2.место – Срна Батинић (наставник 
Гордана Пејановић)8.разред3.место – Мила Стојичић (наставник Гордана 
Пејановић)похвала – Вукашин Шкрбић и Вања Васиљевић (наставник Весна Ракић) 
Школско такмичење у цртању карикатура „Мали Пјер“ одржано је 27.02.2018. године а 
наставница ликовне културе Весна Лисица имала је тежак задатак да у мноштву 
пристиглих радова изабере најбоље. Ипак , највише су  се истакли радови следећих 
ученика: 



1.место – Лидија Трајковски 81, Луна Батинић 71  и Саша Бјелан 71 2.место – ТијанаТрајковски 53, Дуња Станимиров 71  и  Анђела Корцеба 64 3.место – Андреј Лав Бракус 72, Милана Дошлов 72  и Ива Остојић 84  Март је месец такмичења и надметања у знању и већ 02.03.2018 године, у Дому културе 
одржана је месна смотра рецитатора у којој су учествовали ученици наше школе. 
Остварени су следећи резултати:Нижи узраст 
1.место – Михаило Радуловић – учитељ Гордана Будимир 
2.место –Нина Бигић –учитељ Наташа Грковић 
3.место – Николина Косовић – учитељ Жанка Личина 
Средњи узраст 
1.место –Сташа Зорић –наставник –Соња Сретовић  
2.место – Неда Бигић –наставник Соња Сретовић 
3.место –Марија Корцеба –наставник Марија КорцебаСви ученици су рецитовали за сваку 
похвалу , што је потврдила и  проф.Слободанка Настасић, селектор смотре а такође је 
похвалила труд и ангажовање учитеља у припреми ученика за наступ. 
Два општинска такмичења одржана су у суботу, 03.03.2018. године Наши ученици 
остварили су следеће резултате :Енглески језик  – 3. место и пласман на окружно 
такмичење – Вук Батинић (82) и Милица Томић (82)  наставник Радмила Матић.Немачки 
језик  –  2. место и пласман на окружно такмичење  – Мила Стојичић (81 ),  наставник 
Милан Дроњаковић.Хемија  – 2. место и пласман на окружно такмичење– Саша Бјелан(71 ) наставник Татјана Миладиновић.Успех наших ученика на конкурсу „ЕКО ПРЕС 2018„ и 
квалитет послатих радова били су повод за гостовање екипе Радио Телевизије Војводине у 
нашој школи. 08.03.2018.  Група ученика 5. и 7. разреда учествовала је у дечјој 
емисији  под називом „Питам се, питам“ а  тема емисије је била : “Обновљиви извори 
енергије„. Емисија је приказана 07.04.2018. године на првом програму РТВ Војводина.У 
емисији су учествовали:Срна Батинић, Јелена и Милица Алексић, Неда Бигић, Глигорије 
Гибуловић , Милош Буквић и Предраг Ђуришић . 
Основна школа „Петефи бригада„ из Куле била је у суботу  10.03.2018. године,  домаћин 
општинског такмичења из техничког и информатичког образовања. Најуспешнији 
представници наше школе били су следећи ученици:Марија Ријавец (5. разред) – 1. место 
– дисциплина: папирно моделарство (наставник Ана Божовић),Елена Витас (5. разред) – 2. 
место – дисциплина:папирно моделарство (наставник Ана Божовић)Анђела Корцеба (6. 
разред) – 1. место – дисциплина: ауто моделарство(наставник Јелена Керекеш)Јелена 
Косовић (6. разред) – 1. место – дисциплина:папирно моделарство (наставник Јелена 
Керекеш)Ови ученици уједно су обезбедили пласман на окружно такмичење. 
Општинска смотра рецитатора одржана је 09.03.2018. године у Кули. Поред сјајног Михајла 
Радуловића, представник наше школе, и то веома успешан, била је ученица 5.разреда Сташа 
Зорић.(,наставник Весна Чуковић )Она је рецитовала одломак из збирке песама Васка Попе „Вучја 
со“ и остварила пласман на зонско такмичење .У суботу, 10.03.2018. године, у Руском Крстуру, 
ОШ „Петро Кузмјак„ била је домаћин окружног такмичења из физике.Наши најуспешнији 
ученици били су:-категорија 7. разред: Андреј Лав Бракус – 3. место – наставник Стеван Хилко 
-категорија 6. разред: Јелена Косовић – 3. место – наставник Милица ЈеловацОпштинско 
такмичење из географије одржано је 11.03.2018. године у Сивцу а домаћин је била ОШ 
„20.октобар“. Најуспешнији ученици  наше школе су били: 



7.разред  Мика Маријана Угрица – 2. место – наставник Вера Обреновић  
Предраг Ђуришић – 2. место – наставник Вера Обреновић  
Данило Бера – 3. место – наставник Вера Обреновић  
Нела Боснић – 3. место – наставник Вера Обреновић  
8.разред  
Вања Васиљевић – 1. место – пласман на окружно такмичење – наставник Вера Обреновић 
Љубица Баровић – 1. место – пласман на окружно такмичење – наставник Вера Обреновић 
Матеја Ружичић – 1. место – пласман на окружно такмичење – наставник Вера Обреновић 
Марко Бабић – 2. место – пласман на окружно такмичење – наставник Вера Обреновић 
Анђела Маревић – 2. место – пласман на окружно такмичење – наставник Снежана 
Поткоњак 
 

 
Општинско такмичење у малом фудбалу одржано је у Кули 14.03.2018. године а на њему 
су се истакли  представници наше школе.Екипа девојчица заузела је прво место и 
пласирала се на окружно такмичење  у саставу: Данка Петрић, Јована Кукић, Марија 
Швељо, Ања Трифуновић, Нина Крагуљ, Милица Глушица, Вања Кукић и Николина 
Булатовић.Победничке голове за нашу екипу дале су: Милица Глушица (1 гол ), Нина 
Крагуљ (1гол) и Даница Бјекић (3 гола).Екипа дечака освојила је друго место и то у 
саставу: Ђуровић Шћепан, Вељко Петрић, Огњен Јавор, Андреј Вујовић, Милош Савић, 
Никола Бешић и Душан Чубрић. 
 



 
Гаврило Бошњак, ученик 6. разреда, пласирао се ове школске године на 
државни   ниво   међународног такмичења из рачунарске и информатичке писмености под 
називом „Дабар“.Такмичење је одржано 17.03.2018. године у Новом Саду,  у СЕШ 
„Михајло Пупин„ где  су ученици  радили електронски тест у трајању од 45 
минута.Честитамо Гаврилу и наставници информатике Оливери Крстоношић на 
постигнутим резултатима и учешћу на највишем нивоу такмичења. Ученица 5. 
разреда  Сташа Зорић учествовала је на Зонској смотри рецитатора „Песниче рода мог“ у 
Бачу, која је одржана 17.03.2018. године и пласирала се на следећи ниво такмичења.У 
суботу, 17.03.2018. године  одржано је општинско такмичење из историје у 
Крушчићу.Ученици су постигли следеће резултате : 5.разред : 
Срна Батинић – 3.место 6.разред :Јелена Косовић – 2. место Петар Томић – 2. место  
Василије Бркић  – 2. место Милош Дамјановић – 2. Место Анастасија Пролић – 3. 
место 7.разред :Саша Бјелан – 2. Место, Верица Блажић – 3. место 8.разред : 
Љубица Баровић – 1. Место, Душан Вукадиновић – 3. место  Наставници историје : Нада 
Мјеримачка и Светлана ТргићИстог дана наша школа била је домаћин општинског 
такмичења из  биологије а резултати су следећи :5.разред :Невена Јоцић – 2.место  
Лука Фолк – 3 место Срна Батинић – 3. место 6.разред :Петар Томић – 1. место  
Вук Брекић – 2. место Милица Дарабош – 2. место Анђела Корцеба -3. Место 
7.разред:Мика Маријана Угрица – 2. место, Бојана Божичић – 3. место, Милијана 
Калуђеровић – 3.место  8.разред:Анђела Маревић – 3. Место, Ива Остојић – 3. 
место ,наставници  биологије : Зорка Матић и Марица Цветковић 

 
На општинском такмичењу у цртању карикатура под називом „Мали Пјер„  које је 
одржано у Кули истакле   су се наше ученице : 



1.место –Лидија Трајковски  8.разред  (25 бодова),2.место –Луна Батинић 7.разред (24 
бода) ,3.место –Саша Бјелан 7.разред (23 бода).Такмичење је реализовано 23.03.2018. 
године а домаћин је била ОШ „Петефи бригада“. 
Општинско такмичење из српског језика одржано је 24.03.2018. године у Кули.Наши 
ученици остварили су запажен успех :5.разред  2. место – Срна Батинић, 6.разред   
1. место – Јелена Косовић,2.место – Милица Вукчевић,3.место – Милица Дарабош и 
Василије Бркић, 7.разред :   2. место – Марија Корцеба ,8.разред  : 1. место – Милица 
Томић 
На окружном такмичењу  из математике које је одржано 25.03.2018. године истакле су се 
наше ученице : Ана Савић (4. разред , учитељ Жанка Личина) – похвала  и Срна Батинић 
(5. разред, наставник Гордана Пејановић) – 3. место. 
Екипа девојчица освојила је 2.место на окружном такмичењу у малом фудбалу.Такмичење 
је одржано 27.03.2018.године у Апатину а нашу школу представљале су:Данка Петрић, 
Јована Кукић, Ива Остојић, Ања Трифуновић, Нина Крагуљ, Милица Глушица, Вања 
Кукић и Николина Булатовић. 

  Први дани априла били су топли и сунчани па смо их искористили на најбољи начин .У 
очекивању  посете представника Покрајинског секртаријата за образовање нашој школи поводом 
пројекта „Зеленије и чистије школе Војводине“ (у који смо већ неколико година укључени), ових 
дана покренули смо акцију уређења школског дворишта.Окопали смо и залили старе а 
затим  посадили нове биљке. На спортском терену  ограду   сада красе нове мушкатле и понеки 
нови цвет на камењару. Tравњак је покошен а руже орезане.Тује које су посађене јесенас 
окопали  смо а др. Рокић (предствник Ротари клуба) обезбедио је и квалитетну прехрану  која је 
неопходна за ове биљке.У првом делу дворишта посадили смо такође нове врсте дрвећа и цвећа 
како би боравак у нашем дворишту био што лепши и пријатнији. Тако су у нашем дворишту своје 
место нашле следеће биљке: кисели руљ, рањеник, украсна лозица, зечје уши, кадифа …Допунили 



смо храном  и мале  хранилице за птице које су  направили наши другари из дечјег 
боравка.Ученици од 5. до 8. разреда били су веома расположени да помогну улепшавању 
школског простора па су веома предано ашовили, копали рупе за садњу, доносили воду  и зато 
овом приликом похваљујемо све оне  који су учествовали у уређењу школског дворишта. 

 
Наши ученици учествовали су у снимању још једне емисије „Питам се, питам „ са екипом 
Радио –телевизије Војводине  која је приказана у суботу, 21.04.2018. године.Тема је овог 
пута соларна енергија коју су ученици обрађивали на часовима техничког и 
информатичког образовања. Након представљања модела и увода у тему емисије који је 
снимљен у нашој школи, ученици су посетили СТШ „Михајло Пупин„ у Кули где нас је 
дочекао проф Марјан Иванов и показао ученицима како све  то у пракси изгледа. 
У Бору је 21.04.2018.  године одржано Државно првенство истраживачких радова 
основаца чији је организатор и реализатор Регионални центар за таленте.Ученица 7. 
разреда, Марија Корцеба, урадила је истраживачки рад из хемије под називом „Пепео –
извор плодности или загађења земљишта?“ који је проглашен за најбољи рад из ове 
области а освојила је сјајно 2. место и медаљу. Ментор овој ученици била је наставница 
хемије Татјана Миладиновић. 

 



 
У Сомбору је у недељу 22.04.2018. године одржано  неколико окружних такмичења, а 
наши ученици су и ту остварили значајне резултате.На такмичењу из историје ученици 6. 
разреда Василије Бркић и Милош Дамјановић овојили су 3.место (наставник Нада 
Мјеримачка),  а на хемији ученица 7. разреда Саша Бјелан је освојила 2 место (наставник 
Татјана Миладиновић).Биологија је  такође успешно завршена а резултати су следећи: 
Невена Јоцић 5/1.- 3. место – (наставник Марица Цветковић)Дарабош Милица 6/1, Петар 
Томић 6/3, Брекић Вук 6/3 – 3. место – (наставник Зорка Матић)Мика – Маријана Угрица 
7/2-3. место – (наставник Марица Цветковић)На  такмичењу из техничког и 
информатичког образовања ученица 6. разреда Анђела Корцеба освојила је 2. место и 
пласилара се на државно такмичење (наставник Јелена Керекеш). 

У циљу истицања креативности, дигиталне писмености а уједно и промоције школских 
библиотека, Друштво школских библиотекара Србије расписало је фото-конкурс  под 
називом „Разгледнице из школске библиотеке„.У категорији нижег узраста (1-4 разред) 
ученик 2.разреда Павле Зорић освојио је 2. место.У категорији вишег узраста (5-8разред) 
ученице 5.разреда ,Сташа Зорић и Дуња Станковић деле 3. место. Награде су додељене  
ученицима 27.04.2018. у Београду. 
Крајем априла, већ традиционално, у оквиру пројекта Професионалне оријентације , у 
школи се одржава мини Сајам образовања.Ове школске године, Сајам је реализован 25.04 
.2018.године са почетком у 17.00 часова. Представиле су се све средње школе из наше 
општине као и Гимназија „Жарко Зрењанин „ ,  ССШ „4.ЈУЛИ“ из Врбаса и  Дом ученика 
Сомбор.Пре почетка Сајма , разредне старешине ученика 8. разреда одржале 
су  родитељске састанке на којима су упознали родитеље са важним догађајима који следе 



за „мале матуранте“. Након тога , ученици су са својим родитељима могли да виде 
презентације свих школа и да сазнају све потребне информације о упису , броју бодова и 
пријемном испиту. 
Наши ученици учествовали су на окружном такмичењу у атлетици у Сомбору, 26.04.2018. 
год. и постигли, као и до сада, сјајне резултате: 1 – 4 разредвортеx: Јовичић Катарина – 1. 
место (29.50м) скок у даљ: Ромић Јана – 2. место (3.84м)5 – 6 разред девојчице 
кугла: Милетић Анђела – 1. Место (11.10м) скок у вис: Батинић Срна – 3. Место (110цм) и 
Поткоњак Софја – 2. место (115цм)7 – 8 разред девојчице – ЕКИПА ОШ „Вук Карадзић„ – 
1. место 100 метара: Косовић Јованa – 1. место (13.82м) и Жегарац Тамара – 5. Место 
(15.10м)        300 метара: Трбовић Невена – 2. место (50.42м)600 метара: Шевић Анђела – 
1. место (1:50,12)скок у даљ: Ивић Сара – 1. место (4.97м) скок у вис: Јововић Јана – 5. 
место (120цм) кугла:Аћимовић Милица – 5. место (7.60м) 4×100 Штафета Наша екипа као 
и ученици који су освојили 1. места пласирали су се на међуокружно такмичење и на 
Школску олимпијаду која ће се одржати у Новом Саду 

  
на окружном такмичењу из географије, одржаном у Чонопљи, ученици наше школе 
постигли су одличне резултате.Сви ученици су освојили награде.Такмичари 7. 
разреда:Предраг Ђуришић 7/2 – 2. место  (наставник Обреновић Вера)Мика-Маријана 
Угрица7/2 – 3. место  (наставник Обреновић Вера)Такмичари 8. разреда:Баровић Љубица 
8/3 – 1. место  (наставник Обреновић Вера)Васиљевић Вања 8/3 – 2. место (наставник 
Обреновић Вера)Бабић Марко8/2 – 2. место (наставник Обреновић Вера) 
Ружичић Матеја 8/2 – 3. место (наставник Обреновић Вера)Маравић Анђела 8/4 – 2. место 
(наставник Снежана Поткоњак) 
 



 На овогодишњем окружном такмичењу из српског језика одржаном у Сомбору, у 
ОШ  „Аврам Мразовић “, 29.04.2018. године,  ученица наше школе Марија Корцеба, 
7.разред  освојила је 2.место (наставник Драгана Мандић) 
Међукружно такмичење у атлетици одржано је. 10.05.2018. године, на стадиону Карђорђе, 
у Новом Саду Наши ученици су се такмичили у разним дисциплинама а постигли су 
следеће резултате: Јовичић Катарина – 3. Место  6 разред девојчице Кугла- Леђенац 
Анђела – 1. место (пласман на републичко такмичење) 
Наставници техничког и информатичког образовања, Ана Божовић и Јелена Керекеш 
присуствовали су у четвртак, 10.05.2018. године  манифестацији и стручном скупу под називом 
„Дани Сунца 2018“која је одржана у Кули. Ученица 5. разреда Анастазија Васиљевић освојила је 
прво место на литерарном конкурсу под називом „Хвала сунцу, земљи, трави …“ који је 
организован у оквиру манифестације “Европски  дани Сунца 2018“. Награде су 
додељене  11.05.2018. године у свечаној сали СТШ „Михајло Пупин „ у Кули  са почетком у 18.00 
часова 
Ученици наше школе и ове године придружили су се великој манифестацији – кросу РТС-а „Кроз 
Србију“ . У петак ,11.маја 2018. године ,  у  10.00 часова,  министар просвете, науке и технолошког 
развоја  Младен Шарчевић дао је  знак за старт из студија РТС-а и Радио Београда.Истовремено, у 
свим местима Србије трчали су  предшколци и ђаци, око  400.000 тркача. 
По други пут је у нашем месту реализована манифестација „Слатки дани у срцу Бачке“  а 
наши ученици активно учествовали у програму.Првог дан , 11.05.2018.године, у 16.00 
часова одржана је интерактивна радионица  коју је водио песник Урош Петрови, а крајње 
интересантан и занимљив начин песник  је деци постављао питалице и причао загонетне 
приче. Урош Петровић је савремени песник чије књиге померају границе литературе због 
чега је добитник многих награда а уједно је и коаутор НТЦ система учења. 



У суботу 12.05.2018. године, ученици су активно учествовали у програму који је почео око 
12.00 часова. Уводним текстом „И издалека додјоше људи…“  почео је други дан 
свечаности.Школски хор отпевао је химну Црвенке.Ученици су извели колаж досетки и 
асоцијација на тему „Зашто сам слађи од слаткиша ?“након чега је опет наступио хор са 
песмом „Дванаест година„.Своје знање и умеће приказали су и фолклорна и ритмичка 
секција 

 
Након 1.места на општинском и 1.места на окружном такмичењу, ученица 6.разреда 
,АнђелаКорцеба  је освојила  другу награду на републичком такмичењу  из  техничког и 
информатичког образовања које је одржано 12.05.2018. године у Вршцу  и то у 
дисциплини аутомоделарство. Ментор ученице била је наставница Јелена Керекеш. 
Ученица и наставница боравиле су  у Вршцу два дана током трајања такмичења. Поред 
сјајних резултата, имале су и незабораван излет  на Вршачку кулу, ноћење поред једног од 
чувених Белоцркванских језера и наравно,  дружење са вршњацима из целе Србије. 
У Новом Пазару је 15.05.2018. године одржано републичко такмичење из атлетике  на ком 
је ученица 6. разреда Анђела Леђенац освојила сјајно 4.место у дисциплини бацање кугле . 
 
 
 



Крај маја је време матураната и екскурзија. Ученици другог разреда посетили су Нови Сад 
и сјајно се провели. Прво место које су посетили била је родна кућа чика Јове Змаја, 
омљеног дечјег песника. Ту  су у  зеленилу и хладовини  доручковали, присећајући се 
омиљених песама Јована Јовановића, а затим отишли у Природњачки музеј где су имали 
прилику да виде остатке праисторијских животиња  и науче много нових ствари. Након 
укусног и обилног ручка ученици су обишли Петроварадинску тврђаву и уживали у 
панорами Новог Сада. Задовољни и срећни вратили су се у Црвенку у вечерњим сатима 

И  наши „првачићи“ били  су на својој првој екскурзији. Они су са својим учитељима посетили 
Бачки Моноштор, „село на седам Дунава“, где су много сазнали и научили!Ово старо војвођанско 
село удаљено је само 15 км од Сомбора, окружено је каналима и Дунавом, а до њега се може 
доћи само преко моста. Приликом обиласка овог дела нашег завичаја, ученици  су посетили етно-
кућу, па пчеларско домаћинство, затим,  старог занатлију –ковача,чије занимање је скоро нестало 
на нашим просторима. Бродићем су обишли и природни резерват који се овде налази. 
 

 



,у Новом Саду је од 17. до 20 маја 2018.године одржана  8. спортска олимпијада школске 
омладине Војводине за ученике основних и средњих школа(СОШОВ ). Сјајан успех 
постигла је екипа дечака у рукомету и освојила 2. место победама против Зрењанина и 
Руме у утакмицама које су игране у петак и суботу (18. и 19. 05.). Екипу под вођством 
наставнице Данијеле Ловре су чинили: Никола Грубор, Марко Слива, Урош Бајић, Лука 
Опачић, Марко Крагуљ, Никола Иљеш, Војислав Јокић, Данило Лучић, Душан 
Вукадиновић, Срђан Дртагић, Зоран Драгић, Марко Ивић и Вук Никић.Наше атлетичарке, 
такође,  су успешно наступиле 17.05.2018. на стадиону Карађорђеу пратњи наставнице 
Станиславе  Лучић :Анђела Леђенац – 2. место у бацању кугле,Анђела Шевић – 3. место 
трка 600 м аТамара Жегарац, Невена Трбовић, Јелена Косовић и Сара Ивић – 3. местоу 
дисциплини штафета 400 м.Другог дана, 18.05.2018. године  одржано је такмичење у 
пливању на коме је ученица 6.разреда Јелена Косовић освојила 2.место у дисциплини 
делфин стил 50 м.У техничкој организацији Карате савеза Војводине, по правилима 
Савеза за школски спорт Србије, у Леденој дворани СПЦ „Војводина“ 20. маја одржано је 
такмичење у каратеу. Основну школу „Вук Караџић“ из Црвенке су представљали следећи 
ученици – такмичари: Нађа Хорват (7/2 разред), Душан Баџа (4/1 разред) и Јован Лукић 
(3/2 разред).Сви наши такмичари су се такмичили у катама појединачно.Нађа Хорват (4. 
такмичарска група – 7. и 8. разред основне школе) је освојила високо 4. место, а Душан 
Баџа и Јован Лукић (у 2. такмичарској групи – 3. и 4. разред основне школе) су освојили 5. 
и 6. Место, што је за сваку похвалу. 

 
20.05.2018. године, на Природно-математичком факултету у Новом Саду а у организацији 
Департмана за географију, туризам и хотелијерство, одржано је републичко такмичење из 
географије. Ученица 8.разреда, Љубица Баровић остварила је запажен резултат па јој је због тога 
додељена  Похвалница од стране Српског географског друштва. 



Ученица 7. разреда, Марија Корцеба освојила је специјалну награду за монтажу 
филма  на Ревији кратког ђачког филма „Филмић 2018“  у конкуренцији од 58 филмова. 
Она је аутор и монтажер филма чији је наслов „Херој мог града“. 
Завршна манифестација је одржана 24.05.2018. године, у амфитеатру факултета  FIMEK, 
у Новом Саду. У 10.00 часова почела је пројекција филмова и представљање тимова, а у 
12.00 часова подела диплома и награда. Свечаности  су присуствовале награђена ученица 
и ментор Оливера Крстоношић 

 
Ученици трећег разреда 24.05.2018 .год  су отпутовали,са својим учитељицама, Личина Жанком и 
Грковић Наташом, на седмодневну рекреативну наставу. Они ће ове последње дане маја провести 
на обронцима планине Маљен, у познатом туристичком месту Дивчибаре.  



 
По први пут ове школске године, OШ „20 октобар„ иѕ Сивца, била је организатор Смотре 
дечјег еколошког стваралаштва, која је обухвартала програмске приче  за све области 
уметности. Тема је била „Деца у контакту са природом откривају своју праву снагу„, а 
циљ је био пробудити код ученика свест о окружењу и самој приороди.Ученици наше 
школе успешно су одговорили на задатак и својим радовима допринели овом догађају. О 
њиховој креативности  и маштовитости  говоре награде и похвале. *У категорији 
ликовних радова:3.место – Жељана Полетановић, 2. Разред Похвала – Дуња Радуловић, 1. 
разред*У категорији драмски конкурс2.место су освојили ученици: Дора Панџа, Дуња 
Станковић, Мина Симић, Сташа Зорић, Јанко Калезић, Јелена и Милица Алексић за 
извођење драмског текста „Деца у природи. (Реализацију помогли наставници: Соња 
Сретовић, Оливера Крстоношић, Јелена Керекеш. У категорији дечји кратки филм 
ученици, чији је ментор наставница Ана Божовић, освојили су:1.место – Радмила 
Врзић2.место – Ивана Милошевић3.место -Наталија Предовић  *У категорији ликовних 
радова:3.место – Жељана Полетановић, 2. Разред Похвала – Дуња Радуловић, 1. разред * У 
категорији литерарних радова:2.место – Анђела Зељковић3.место – Предраг Ђуришић 
Похвала: Вук Никић и Пејић Кристина Наставнице: Соња Сретовић и Дубравка 
Делибашић Свечана додела диплома  била је у суботу 26.05.2018. године, на Малом 
Стапару, где је организован пригодан прогам и у оквиру тога радионице за ученике, с 
циљем промовисања еколошке свести и међусобног упознавања ученика.Ученици су се 
сјајно провели, стекли нова знања и упознали нове другаре.  



 
 
Ученици 6. рзреда су,  26.05.2018. године, у 7.00 часова, пошли на екскурзију. Око 80 
ученика чије су одељенске старешине: Нада Мјеримачка, Радмила Матић и Стеван Хилко, 
прво одредиште имали су насеље Мишар  код Шапца где су посетили Музеј Мишарске 
битке. На том месту се 1805 године одиграо чувени Бој на Мишару између турске и српске 
војске, коју је предводио Карађорђе.Оно што је такође незаобилазно приликом извођења 
ове екскурзије је споменик  Текериш, на планини Цер, близу Лознице, који је подигнут у 
част Церске битке, вођене 1914. године између српске и аустро-угарске 
војске.Након  квалитетног и обилног ручка посетили су родну  кућу Вука Караџића у 
Тршићу. Ту су упознали ондашњи начин живота и обичаје.У повратку смо посетили и 
чувени манастир Троноша. Екскурзија је реализована по плану а „шестаци „ су били веома 
задовољни. 



 
Дана 26.05.2018. године, ученици 7. разреда били су на једнодневној екскурзији  Орашац-
Аранђеловац-Топола. Око 7.00 часова кренули су из Црвенке под вођством наставника 
Миладиновић Татјане, Крстоношић Оливере и Матић Зорке.Прва дестинација били су 
музеј Првог српског устанка и Јанићевића  јаруга, где су ученици сазнали многе детаље о 
Првом српском устанку и чувеном вожду Карађорђу. 



Затим  су отишли у пећину Рисовачу,која се налази на улазу у Аранђеловац. Ова пећина, у 
којој су ученици могли да науче доста тога о људима и животињама леденог доба, на њих 
је,због свог пећинског накита, оставила посебан утисак.Следеће место које је посећено 
био је парк Буковичке бање, где су ученици могли да уживају  шетајући у хладу бујних 
крошњи старог дрвећа. Након тога,ученици су ручали у ресторану „Опленац“на 
истоименом брду.После ручка, сви  су се попели на врх Опленца,где су могли да уживају 
у лепоти Цркве Светог ЂорЂа,. Затим су обишли Виноградареву кућу, која је једно време 
била и кућа уметника и део читавог комплекса на Опленцу.Следећа,уједно и последња 
дестинација, био је Карађорђев конак,где су ученици могли да науче много тога о вођи 
Првог српског устанка.Вратили су се у Црвенку вратили око 7 сати, уморни  и веома 
задовољни.  

 
Већ неколико година уназад , матуранти једне давне генерације састају се у мају  да 
обнове сећања на школске дане. Рођени 1948. године а у школу пошли септембра 1955-те 
године, ове године обележили су 55 година мале матуре!Састанак је као и сваке године 
био испред школе у преподневним часовима. Дан су провели дружећи се са својом 
учитељицом Љубицом Козомора, која  се и после толико година сећа сваког ученика по 
имену и презимену  и препричава уз осмех њихове несташлуке. Сви заједно су  пре ручка 
обишли прву етно-кућу у нашем месту а затим и винарију „Марија“. Након тога , у 



ресторану „Кристал „ су ручали и провели угодно поподне договарајући састанак 
догодине у исто време. Један од иницијатора и организатора овог скупа је др. Јован Рокић. 

 
За ученике 8 разреда школска година завршила се  31.05.2018.године а неколико дана 
касније одржано је и матурско вече и то у холу „мале „школе .Уз пригоан програм , вечеру 
и музику матуранти су прославили завршетак осмогодишњег школовања .На крају сваке 
школске године, у нашој школи, приређује се завршна свечаност на којој се уручују 
дипломе и похвале најбољим и најистакнутијим ученицима.Тако је и 08.06.2018. године у 
холу „мале“ школе, са почетком у 18.00 часова, организован свечани пријем за ове 
ученике и њихове поносне родитеље и наставнике.Ученици 5, 6. и 7. разреда припремили 
су пригодан програм у којем  су учествовали: школски хор, рецитатори, драмска и 
ритмичка секција.Након тога, директор школе, Наташа ђерић уручила је дипломе и 
поклоне  следећим ученицима:–ђак генерције 2017/18 године –Вања Васиљевић -носиоци 
Вукове дипломе  – Ива Остојић,Анђела Маравић, Мила Стојичић  и Вања Васиљевић. 
Најуспешнији ученици у школској 2017/18 години су били  :5.разред – Срна Батинић, 
6.разред –Јелена Косовић,  7.разред – Саша Бјелан 8.разред –Љубица Баровић Похвала –
Анђела Корцеба  



 
На крају ове школске године по једног најбољег ученика  4. разреда из сваког одељења 
наградила је фирма „Сигма Хлороген“. Најбољи и најуспешнији ученици добили су на 
поклон  таблет,  а то су: Нина Лупичевић 4/1 , Ленка Козомора  4/2 и Александра Бенић 
4/3.Награде су уручене  последњег дана у другом полугодишту, 14.06.2018. године, на 
завршним приредбама које су ученици приредили за своје родитеље, заједно са својим 
учитељицама. Свечаности су  присуствавали, поред родитеља, директор школе као и 
представнице фирме Сигма Хлороген.  
    Након успешно обављеног завршног испита 15,16. и 17 јуна , на ком су ученици радили 
тест из математике, српског језика и комбиновани тест, сви ученици 8.разреда уписани су 
у средње школеа, већина по првој жељи са листе. 
У  Кули је дана 25.06. 2018. године организован свечани пријем за ученике који су у 
основним и средњим школама наше општине ђаци генерације.Ученике је 
примио  председник општине Велибор Милојичић и уручио је лап топ рачунар сваком 
ученику понаособ.За ђака генерације, у нашој школи, проглашен је ученик Вања 
Васиљевић, који је свечаном пријему присуствовао у друштву својих родитеља, 
разредног старешине Весне Чуковић и директора школе. 
Чланови Ротари клуба донирали си и нове држаче за бицикла који су постављени на улазу 
у школску зграду . 
При крају школске године  завршена је  и реконструкција спортске хале у којој су урађени 
под и плафони тако да ће следеће школске године ученици на часовима физичког 
васпитања боравити  у реновираној  сали .Део средстава финансирино је из буџета  
Покрајинске владе а део из локалне самоуправе . 



 
Сведочанства и ђачке књижице подељени су ученицима 28.јуна 2018.године . 
Школска  2017/18  година завршена је 31.августа 2018. године када је одржана и свечана приредба 
за пријем нове генерације првака .... 


