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Летопис  школске 2018/19 

Нова школска година и нови почетак  за 614 ученика распоређених у 26 редовних и једно 
комбиновано одељење у Новој Црвенки...Настава се , непланирано , током 1. полугодишта 
одржавала у једној школској згради јер радови на санацији друге нису завршени. Ученици 
виших разреда били су у  преподневној,  а нижих у поподневној смени , уз промену на 
месечном нивоу. Наставнички кадар углавном је, као и до сада, стручно заступљен  а део 
наставног особља ради у више школа  услед недостатка  норме.  

    Крајем новембра радови у „малој „ школи су завршени, па су тако  од 1.децембра 
2018..г. ученици нижих разреда  поново боравили  у својим учионицама  али  окреченим  и 
уређеним,  са новим подовима и дрвенаријом. Тоалети су такође  реновирани и наши 
најмлађи ученици сада прате наставу  у  уређеном , обновљеном и чистом простору. 

  Стални напредак дигиталне технологије и промене које наступају у свим сферама, 
захтевају  целоживотно учење, па  су наставници  током школске године  савладавали  
вођење е-дневника који ће од следећег септембра у потпуности заменити класични 
папирни дневник. Е –дневник олакшаће вођење педагошке документације а родитељи ће 
имати свакодневни приступ оценама и изостанцима. 

Неколико важних пројеката  је остварено(на пример  „Школа за 21.век „ ) као и бројне 
наставне и ваннаставне активности.Модерни ИК уређаји попут микробита, примењивани 
су у настави.  

 Велики број родитеља пружио је подршку свим догађајима и манифестацијама у школи и 
подржао рад наставника и учитеља на чему смо им веома захвални ... 

Крајем другог полугодишта,на предлог  Школске управе Сомбор, школа је пријављена у 
пилот-пројекат  Министарства просвете  „Обогаћен једносменски рад„ који ће почети 
следеће школске године,а који ће омогућити ученицима да школске обавезе заврше док су 
у школи, уз развој тимског рада ,вештина и сколоности , вршњачке едукације и слично. 

Школа је, такође, укључена у пројекат „2000 дигиталних учионица у Србији„ ,два 
наставника су прошла обуку а током летњег распуста,  још неколицина наставника(њих 
15) научиће да реализује наставу уз помоћ „Е –учионице„ , платформе за интерактивни рад 
са ученицима, припремање наставе, е-оцењивање и проверу знања помоћу е-тестова, која 
наставу чини занимљивијом и атрактивнијом за ученике јер могу користити таблет , 
лаптоп или мобилни телефон за решавање задатака.  

Од марта 2019.године , школа је део међународне европске мреже школа  Е-twinning и 
остварује сарадњу са три европске школе и то из Турске, Финске и Португала.Пројекат 
„Систем школовања у Србији и у Финској „ биће настављен и наредне школске године а  
потрудићемо се да садржаји  сваког од њих буду  квалитетни и едукативни како би школа 
конкурисала за титулу школе европског квалитета као и наставници који су укључени у 
пројекте.Али ,  кренимо редом .... 



 

Септембар 2018 

 
Слика 1. Председник општине у разговору са директором школе 

        На почетку  школске године председник општине  Кула  обишао је све основне и 
средње школе у Кули и околини,  па је тако средином септембра  боравио и у нашој 
школи.  Са директором , Наташом Ђерић , председник Велибор Милојичић обишао је обе 
школске зграде, обновљену спортску халу као и  уређен спортски терен. 
   Већ првог викенда ,тачније 9. и 10.09. 2018.год у школи је одржан семинар под називом 
Рад са тешким родитељима (каталошки број 125, К4, П4, Друштво психолога Србије, 
Центар за примењену психологију) комеје присуствовало око 30 наставника.  
       У Храму Св. Саве, у недељу , 16.09 .2018.године , свештеник Милош Петровић очитао 
је, након јутарње  литургије, молитву за успешан почетак нове школске године,  у 
присуству великог броја ученика , родитеља и грађана.  
     Издавачка кућа “Вулкан“ наставном особљу поклонила је по једно своје издање 
поводом  почетка  нове школске године . 
    Крајем септембра одржане су и прве радионице из програма „Основе безбедности 
деце“,за ученике 4.и 6. разреда, који спроводи Министарство просвете у сарадњи са МУП . 
Ово је друга година реализације програма . 
 
 



    

 
         Слика 2.  Радионице „Основи безбедности деце“ за ученике 4. и 6.  разреда  
  Последњег викенда у септембру ученици 8. разреда  реализовали су  тродневну 
матурску екскурзију на релацији Јагодина-Зајечар –Кладово –Ђердап –Лепенски вир –
Сребрно језеро.Екскурзија је била веома садржајна и добро организована тако да су 
ученици остварили све што је било запланирано програмом екскурзије. 

 
Слика 3  Ученици 8. разреда на матурској екскурзији ,обилазак Источне Србије 



У првим недељама нове школске године одржани су и састанци Тимова за 
самовредновање , Колегијум , Стручна већа како би се утврдили годишњи програми и 
планови . Врше се и припреме за Дечју недељу а у „малој“ школи радови се приводе  крају 
, како би се  ученици нижих разреда што пре вратили у своју зграду .Настава се још увек 
обавља у једној школској згради , где су у једној смени нижи а у другој виши разреди.  
Агенција за безбедност саобраћаја сваког септембра за све  ученике првог разреда 
обезбеђује књигу о саобраћају ( „Пажљивкова правила у саобраћају „,) и   рефлектујуће 
прслуке ,  па су тако  и ове школске године обрадовали ученике сва три одељења „првака“. 

 
Слика 4. Поклони за прваке у оквиру кампање „Пажљивко„ Агенције за безбедност 
саобраћаја  

 

 

 

 



Чланови колеткива наше школе, познати по свом гостопримству и дружељубивости, 
организовали су у договору са осталим школама дружење под називом „Златни котлић„. 
Просветари из целе општине окупили су се и ове године на Малом Стапару , овогодишњи 
домаћин је  била наша школа . 

 
Слика 5   Дружење наставника на Малом Стапару , септембар 2019 
Још увек топле и сунчане дане септембра искористили смо да уз помоћ наших вредних 
ученика уредимо школско двориште и посадимо јесење цвеће ... 

 

Слика 6 Уређење школског дворишта са ученицима 5/2 



Октобар 2018 

Прва недеља октобра била је у знаку Дечје недеље а  овогодишњи  мото је гласио  : „Моје 
је право да живим срећно и здраво“.Објављен  је програм активности  за ниже и за више 
разреде а свечано отварање Дечје недеље било је у 12.00 часова .Водитељи, Дијана 
Вукчевић и Петар Томић, ученици 7.разреда , на самом почетку ,прочитали  су уводну реч 
и   делове Декларације о правима детета а затим пожелели свим ученицима да уживају у 
игри и дружењу у данима који следе. Током дана, на сваком одмору, у школском дворишту 
ученици су путем разгласа пуштали музику коју воле.Сваког дана биле су организоване 
разне едукативне активности на нивоу одељења или школе.Најатрактивнији је наравно 
традиционалани јесењи дечји вашар који је у школском дворишту велики број наших 
суграђана и родитеља. 

 
            Слика 7. Дечји вашар у школском дворишту , детаљ са  Дечје недеље 
Друга недеља октобра проглашена је Недељом спорта а лепо  јесење време омогућило нам 
је да све предвиђење активности реализујемо у целости.Сваког дана између смена 
представљен је по један спортски клуб из Црвенке:  рукометни клуб „Црвенка“, фудбалси 
клуб „Црвенка“, затим , кошаркашки , аикидо и карате клуб а свима је заједничкодањихови 
чланови , наши ученици , остварују врхунскрезултатУреализацијипрограма укључили су 
се и родитељи без којих ни једна манифестација у школине пролази. 



 
                       Слика 8. Представници ФК „Црвенка“  у Недељи спорта  
 У  периоду  06-21.10.2018 .г. трајала је Недеља програмирања , светска акција учења 
програмирања којој се придружујемо сваке године.Ученици су на часовима технике и 
информатике решавали задатке из програмрања.  
Група наставника наше школе посетила је у недељу, 21.10.2018. године, 63. Међународни 
сајам књига у Београду.То је био и дан отварања Сајма па су све хале биле изузетно 
посећене.Ова регионално највећа манифестацијаодржава се  сваке године крјем октобра 
а  посвећена  је књизи.Наставници су присуствовали најновијим  промоцијама из 
области  књижевног стваралаштва и образовања, обишли су  штандове актуелних 
издавачких кућа и погледали издања најпознатијих домаћих и иностраних 
књижевника.Након обиласка Сајма, организован је ручак у ресторану „Шешир мој„ на 
Скадарлији а након шетње по граду, вече је као и сваке године било резервисано за 
позоришну представу. 
Прва трибина  о наркоманији одржана је  24.10.2018. г. а тиме је отпочела 
кампањa „Школа ДА, дрогаНЕ“ чији је највећи и најважнији  циљ  повећање свести о 
штетности  употребе наркотика, односно, њихов директан утицај на децу школског 
узраста, као и на њихове родитеље. Одржана су одвојена предавања за ученике и 
наставнике а Тим предавача су чинили представници Завода за јавно здравље и просветни 
радници који су прошли стручну обуку и семинаре.  



 
Слика 9. Наставници на 63.Међународном Сајму књига, Београд, октобар 2019. 

Сардњом наставника српског језика , технике , информатике и библиотекара школе 
обележено је 120 година од рођења Десанке Максимовић. Укабинету информатике 
коришћењем маултимедијалних садржаја који су припремили ученици , приказани су 
живот и дело наше најпознатије песникиње. 
Током октобра реализован је и е-семинар за наставно особље под називом „Ефикасно 
вођење педагошке документације „ где је предавач био  проф. Коња Жолт из Новог Сада 
а на коме су наставници почели обуку за вођење електронског дневника.Електронски 
дневник примењиваће се у настави наредне школске године а низ предности донеће и 
наставницима и родитељима .  
Последње недеље у месецу одржано је и општинско такмичење у малом фудбалу на 
коме су учествовале обе екипе наше школе а девојчице су успеле да освоје прво место у 
општини. 

 



Новембар 2018 

Током претходног месеца учеици су укључени у прграм   под називом „Пут до здравља 
кроз адекватну физичку активност и режим исхране “,  под покровитељством општине 
Кула а  реализатор је фирма  „D Sport System „ из Новог Сада у сарадњи са Покрајинским 
заводом за спорт и медицину спорта. Пројекат је обухватао  мерење и 
тестирање  физичких способности ученика  од 4. до 8. разреда (10-14 година старости). 
Тестирано је укупно 245 ученика наше школе  а тестови су обухватали : стисак шаке, 
гипкост мишића задње ложе и прегибача леђа, брзину трчања, однос коштаног, мишићног 
и масног ткива  као и антропометријске мере  тежине и висине тела.Циљ тестирања је 
био  да се утврде моторичке способности и композиција тела деце, као и 
уочавање  таленатоване деце  која  својим  способностима одскачу од старосне групе и на 
које би требало обратити пажњу због предиспозиција које поседују. Такође, након што се 
сагледа тренутно стање дају се препоруке стручњака како би се позитивно утицало и 
унапредиле већ постојеће способности код  деце. По завршетку тестирања,  родитељи 
и  ученици позвани су у Дом културе, 09.11.2018. године на групни састанак како би 
сазнали резултате и добили инструкције за даљи подстицај развоја деце.На том сусрету 
говорили су представници Покрајинског завода за спорт и медицину спорта где су нам 
саопштили  резултате ученика на нивоу школе представљене  дијаграмима и графиконима. 
Након предавања ученици су могли да постављају питања нутриционисти о намирницама 
које им је препоручио да често користе у исхрани. 

 
Слика   10. Програм „Пут до здравља кроз адекватну фзичку активност и режим исхране“  

Првих дана новембра нашу школу посетила је песникиња из Кикинде,  Мирјана Петров,  
која је ученицима првог разреда  говорила стихове из своје књиге „Срце пуно љубави „. 
Ово је уједно био  и део програма „Вукови дани „ којим  обележавамо Дан школе .Током 
прве недеље новембра , сваке године , спроводимо ликовни и литерарни конкурс о Вуку 



Караџићу а најлепши радови красе ходнике школе. На дан 08.11.2018. одржана је свечана 
приредба у Дому Културе за ученике и родитеље (тачније две приредбе , посебно за више 
и ниже разреде )  

 
Слика 11. Водитељи свечане приредбе поводом Дана школе  

Обележили смо још један важан датум 11.11.2018 а то је 100 годишњица завршетка 1. 
Светског  рата (11.11.1918.) и то пригодним текстовима, стиховима и цитатима које су 
ученици говорили .  
Међу  добитницима диплома за литерарни конкурс Месец књиге  су и ђаци учитеља Наде 
Гатарић :Милица Бакић (2.раз) 2.место   за песму „Шушкалица шапталица“ и Вукашин 
Зељковић (2.раз)  песма „Тајна „ -3.место,  који су присуствовали 16.11.018. г. свечаној 
приредби у Сивцу. 
У  Црвенки  је 20.11.2018.г.  одржано општинско такмичење у рукомету на коме је екипа 
девојчица освојила 1.место и пласман на међуопштинско такмичење  а екипа дечака 
2.место. 



 
Слика 12  Награђени ученици на конкурсу Месец књиге , новембар 2019 

На окружном  такмичењу  у пливању , у Сомбору 20.11.2018.  су се истакли: ученица 5. 
раз,  Ленка Козомора,која је у категорији прсно пливање на 50м освојила 1. место,  Петар 
Томић, ученик 7. разреда који је освојио 2. место у категорији делфин 50м.и Јелена 
Косовић , ученица 7.разреда -1.место прсно. 
У периоду  19-24.11.2018. године отворено је математичко-рачунарско такмичење 
„Дабар“ за  ученике од 5. до 8.разреда, а  ученици  нижих  разреди радили су  задатке 
следеће  недеље 26.-30.11.2018. године.Велики број ученика од 1 до 8 разреда био је 
укључен у такмичење уз подршку наставника технике и технологије и информатике. 
Такмичење  „Дабар“ је интерактивне природе и ради се искључиво на рачунару, у трајању 
40 минута  (12 питања). 

 



 
              Слика 13. Стогодишњица завршетка 1. Светског рата  

Неке важне датуме у новембру а то су: 13.11. – Дан љубазности, 16.11. – Дан толеранције и 
20.11. – Дан права детета , ми  смо  објединили под називом  „Недеља толеранције„ и 
потрудили се  да, у тим данима, организујемо низ активности које развијају најлепше 
људске вредности и осећања  као што су  љубазност , толеранција , доброта. Циљ свих 
активности  је био да се код ученика подстакне свест о прихватању разлика међу људима у 
смислу културе, религије, интересовања и да се у тим разликама пронађе сличност  и 
међусобна повезаност. 

 
Слика 14. Ученици у Недељи толеранције 



 Дана  29.11.2018. г. одржана су  предавања за ученике 1. разреда на тему : „Шта ради 
полицајац ?“ Ученике је са својим професијом упознао полицајац  прве класе Душко 
Конатар и том приликом , у име МУП,   поделио им бојанке у  којима је , на њима 
приступачан начин,  приказан рад полиције. 

 
          Слика 15. Предавање представника МУП-а  за прваке  „Шта ради полицајац ?“ 

Крајем новембра реновирање је завршено и школа у ул. М. Пијаде је заблистала у пуном 
сјају ,па се од 01.12.2019.г  настава за ученике нижих разреда поново одвија у тој згради.  

Слика 16 и 16а  Нови изглед школе у ул.Моше Пијаде 



 
                          Слика 17  Нови изглед школе у ул.Моше Пијаде  
Удружење „Вукова породица„ основала је школа  из Рипња (код Београда) са именом Вука 
Караџића у  жељи  да повеже све школе које носе Вуково име. И наша школа је постала 
део тог  удружења чији је циљ  међусобна комуникација  и сарадња наставника и ученика 
из целе Србије кроз размену идеја, искустава, спровођење такмичења и конкурса и слично. 
Тим поводом,од стране Удружења, организован је  ликовни и литерарни конкурс  под 
називом „Кад је Вук био мали„ на коме су похваљени наши ученици:Јана Мартић  4/3 , 
Тара Петровић 4/2  и  Варга Давид  4/3. 

 

Слика 18.  Конкурс „Кад је Вук био мали „  -похваљени ученици 4.разреда 



Децембар 2018 

  
Првих дана децембра спроведена је још једна фаза пројекта „Подизање свести о 
безбедности деце у близини рехабилитованих  путева  „. И звршено је тестирање 
ученика 2. и 4.  разреда (трећа фаза). Ученици су прво радили 15-минутни тест знања у 
својим учионицама , након чега је посматрано сналажење ученика на раскрсници и 
познавање основних правила преласка преко раскрснице. За ученике 4.разреда, у 
спортској  хали импровизован је саобраћајни полигон на ком  је тестирано колико ученици 
познају правила кретања бициклиста у саобраћају. Дан касније,  у просторијама школе,  
спроведена је обука наставника ,  којој су поред наших , присуствовали  и наставници из 
Врбаса, Сивца и  Кљајићева. Предавања су држали професори Факултета техниких наука, 
одсек саобраћај, из Новог Сада који су уједно и аутори Приручника. Учитељи су 
предавање оценили као изузетно корисно и добро осмишљено а ко предавања добили су 
ЦД –ове са материјалима за обуку ученика (примери  радионица, игрица, корисни линкови 
и слично).  

 
Слика 19.  Кампања „Подизање свести о безбедности деце „ 

 Ученица 7. разреда, Јелена Косовић остварила је врхунске резултате и освојила 1. место у 
на државном такмичењу у пливању одржаном у Крагујевцу 05.12.2018. г. Јелена се 
такмичила у дисциплини делфин , трка на 50 м.  
 Представници Покрајинског секретаријата за просвету, Жолт Сакалаш (подсекретар ) и 
његова помоћница Ева Томић обишли су 06.12.2019.г. нашу школу и разговарали са 
директором школе у оквиру акције „Секретаријат ближи школским клупама „ Са 



директором школе обишли су обе школске зграде као и наш уређени спортски терен којим 
се ретко која школа може похвалити .  

 

 

Слика 20 Представници Покрајинског секретаријата из Н. Сада  у посети нашој школи  

Актуелни  министар просвете, науке и технолошког развоја ,Младен Шарчевић 
,посетио је 11.12.2018. године,  нашу општину и боравио у преподневним сатима у нашој 
школи. Министар је обишао је  “малу” школу и изразио задовољство њеним новим 
изгледом. Приликом  обиласка школе, министар  Шарчевић је истакао  да су школе у овој 
општини високо оцењене на екстерној евалуацији, што је још један  доказ да у њима ради 
професионалан  и обучен кадар. Након тога  присуствовао је састанку  Актива  директора 
општине и разговарао са директорима о актуелним питањима у просвети. 



                             Слика 21. Министар просвете у школи 

 У суботу , 15.12.2018. године, у Новом Саду, је одржано,  седми пут по реду, (и ми смо по 
седми пут учесници)  Државно  математичко–рачунарско такмичење  „Дабар„ 
у  организацији  „ИТ –Удружења професора Србије„ и Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја.На претходном нивоу такмичења, више од 50000 ученика из целе 
Србије  решавало је логичке задатке  а  међу 300 најбољих  нашла су се и четири наша 
ученика.Нашу школу су на највишем нивоу такмичења представљали сјајни ученици  
 Родољуб  Зељковић (5.р), Срна Батинић (6.р), Анђела Корцеба(7.р) и  Марија 
Корцеба (8.р)  
 Чланови  Вршњачког тима и Ученичког парламента посетили су ДМРО „Плава 
птица“  из Куле поводом предстојећих празника. Ученици су направили мини-пакетиће са 
симболичним поклонима и однели их штићеницима ове установе. 
Ученици1-1 са својом учитељицом Личина Жанком у оквиру пројектне наставе 
припремили су новогодишњу свечану приредбу за родитеље ,баке и деке чиме је 
обележен завршетак првог полугодишта  



 

Слика 22.Чланови Ученичког парламента припремају Божићне пакетиће  

Јануар  2019 

Од другог полугодишта  ученици виших разреда (5-8)   похађају само преподневну смену 
док ученици нижих разреда (1-4)  и даље  похађају обе смене .Почетак другог полугодишта 
обележиле су интензивне припреме за предстојећа школска такмичења из већине 
предмета. Најзначајнији догађај јануараје свакако обележавање школске славе а свечана 
приредба је ове године одржана 25.01.2019. у Дому Културе ,уз реализацију ликовног и 
литерарног конкурса , присуство свечаној литургији као и свештање славског колача уз 
присуство школског кума .Ове школске године је то директор Хлороген Сигме,  Драган 
Капичић .  

 
                                      Слика 23  Свечана Светосавска литургија  



 
Слика 24.Директор школе, славски кум и свештеник на свечаној литургији , јануар 2019 

 

Ученици 6/2 одељења са одељенским старешином сакупили су помоћ за друга који је у 
веома тешкој материјалној и социјалној ситуацији и посетили су га у Новој Црвенки 



уручивши му поклоне које су спремили за њега . Том приликом лепо су се дружили и 
уживали у зимским чаролијама . 

 

Слика 25. Посета другу из Нове Црвенке  

Фебруар 2019 

У понедељак, 11.02.2019. године одржана је  трибина  „Украдена безбедност„ чији су 
предавачи били Игор Јурић и Влада Арсић.Ово је само један од неколико едукативних 
пројеката које је покренула Фондација Тијана Јурић у циљу повећања безбедности деце а 
на којој се родитељи могу информисати о опасностима које вребају децу  на улици, 
интернету.Теме су веома биле актуелне а предавачи веома информисани. Трибина за 
ученике  почела је у 15.00 часова  у  Дому Културе а трибина за родитеље у 16.30 
часова у  школској кино-сали. 



 
       Слика 26.  Трибина „Украдена безбедност „ – предавање  Игора  Јурића  
 
Поводом 14.02. Дана заљубљених, Ученички парламент наше школе је организовао 
литерарни и ликовни конкурс на тему љубави. У холу школске зграде биле су постављене 
кутије у које су ученици убацивали (јавно или тајно) својерадове. Чланови Ученичког 
парламента су прегледали пристигле радо и  похвалили  све ученике који су доставили 
своје радове и  наградили  по један рад из сваког разреда. 
 Одлуком Министарства просвете настава је  обустављена  у периоду  од 18.02. до 
24.02.2019. године због епидемије грипа. 
    Пуних 800 година је прошло  од како се Свети Сава изборио за самосталност Српске 
цркве. Свети Сава је 1219.године  је рукоположен од стране цариградског патријарха 
Манојла I за „архиепископа српских и приморских земаља“ и од тада се архиепископ 
бирао у свакој српској земљи .Овај  значајан догађај из прошлости управо је био повод  да  
црвеначки  свештеник Милош Петровић, 27. фебруара 2019.г.   присуствује угледном часу 
историје  код  наставнице  Мјеримачка  Наде  у одељењу 6/1. 



 
Слика 27.  Свештеник  Милош Петровић  на часу историје са ученицима 6/1 одељења  

   Крајем фебруара ,тачније, 23.02.2019. године, одржана су и прва општинска такмичењана 
којима су наши ученици показали су своје знање. 
Физика: 
• Срна Батинић, 6. разред – 3. место, наставник Стеван Хилко 
• Невена Јоцић (6. разред) и Алекса Секулић (6. разред) – похвала, наст Стеван Хилко 
• Василије Бркић , 7. разред, – 3. место, наставник Стеван Хилко 
• Јелена Косовић – 7. разред , похвала, наставник Стеван Хилко 
Енглески језик: Мика – Маријана Угрица – 3. место , наставник Маја Павловић 
Немачки језик: 
• Марија Корцеба – 2. место, 8. разред, наставник Гордана Болехрадски 
• Мика Маријана Угрица -2. место , 8. разред, наставник Гордана Болехрадски 
Државно првенство истраживачких радова основаца:  
• Предраг Ђуришић, 8. разред, 2. место , наст Јелена Керекеш 
Месна смотра рецитатора је  догађај који увек жељно ишчекујемо и за који се наши 
ученици марљиво припремају и вежбају. И ове године, у Дому културе, 28.02.2019. године 
имали смо прилику да чујемо наше сјајне рецитаторе.Стихове је рецитовало тридесетак 
ученика  међу којима су се истакли: 

 



Млађи узраст 
1.место – Мина Вујаковић, 4. разред „Свечаност„ (аутор Весна Јукић Марјановић) 
2.место – Нађа Матић,1. разред „Баба у пубертету„ (аутор Тоде Николетић) 
3.место – Василије Бодрожић, 2. разред „Споменари„ (аутор Тоде Николетић) 
Средњи узраст 
1.место – Марија Корцеба, 8. разред „Обичним речима речено“ (аутор Биља Станојевић) 
2.место – Сташа Зорић , 6. разред „Ако„ (аутор Радјард Киплинг) 
3.место – Нина Бигић, 5. разред „Где све пада киша?“ (аутор Брана Црнччевић) 
Селектор смотре била је Амалија Ковач а свечаност је улепшао  ученик 4. разреда, Богдан 
Петрић који, у ревијелном делу,  говорио стихове народне песме „Стари Вујадине„. 

 
Слика 28.  Најуспешнији ученици на општинским такмичењима 

Ученици 8. разреда учествовалису  на манифестацији 22. Такмичарски дани  младих 
предузетника и иноватора“, чији су организатори  Општина Оџаци и Савез проналазача 
Србије У уторак 26. фебруара, одржана је радионица на којој су се ученици едуковали да 
израде бизнис план. Такмичење младих за израду бизнис планова одржано је у четвртак 
28. фебруара, у Дому културе у Српском Милетићу где су нашу школу представљале 
ученице 8.разреда :Бојана Божичић, Милијана Калуђеровић, Ања Поповић, Јелена Бањац и 
Марија Корцеба, на челу са наставницом Аном Божовић.Циљ ове манифестације је да се 
на један добар начин, кроз радионице, израде бизнис планова и презентовање пословних 
идеја деца и омладина подстакну да што креативније проводе своје слободно време и 
примењују научено. 
 
 
 



 
            Слика 29. Такмичарски дани младих предузетника и иноватора у Оџацима  

Крајем фебруара одржан је традиционални зимски   школски турнир у баскету на коме је 
учествовало девет екипа седмог и осмог разреда и четири екипе петог и шестог разреда. 
Утакмице су игране  сваким даном после наставе. 

 
                         Слика 30. Зимски турнир у баскету , фебруар 2019 

 



Март 2019 

Екипа девојчица учествовала је на рукометном турниру минимакси лига у Савином 
Селу , 06.03.2019.г. под вођством наставника физичког васпитања Миладиновић Зорана . 

 
                     Слика 31.  Мини-макси лига у Савином Селу , март 2019. 
Током марта одржана су општинска такмичења са којих су наши ученици донели бројне  
похвале и дипломе  : 
на општинском такмичењу из хемије које је одржано 02.03.2019. г. у Липару,  ученица 8. 
раз., Саша Бјелан освојила је 2.место а Милица Дарабош, ученица 7.раз, 3.м 
место (Наставник- Татјана Миладиновић). 
На општинском такмичењу из математике : 
3. разред 
Ђуришић Ивана – 1. место (учитељ Шкеровић Гордана) 
Петровић Лана – 2. место (учитељ Драгана Јојић) 
Крчмар Страхиња – 3. место (учитељ Маравић Драгана) 
Вукчевић Николина – похвала (учитељ Драгана Јојић) 
4.разред 
Драган Ненадов – 1. место (учитељ Гордана Маревић) 
Мартић Јана – похвала (учитељ Маравић Гордана) 
5.разред 



Зељковић Родољуб – 1. место (наставник Пејановић Гордана) 
Бенић Александра – 2. место (наставник Пејановић Гордана) 
Савић Ана – похвала (наставник Пејановић Гордана) 
6.разред:  Срна Батинић – 2. место (наставник Пејановић Гордана) 
7.разред: Бркић Василије – 3. место (наставник Пејановић Гордана) 
 На окружном такмичење у рукомету одржаном  05.03.2019. године у Сомбору, наша екипа 
девојчица је освојила 1. место, уз одигране две утакмице и обе победе.Нашу школу 
представљала је следећа екипа:Ловре Анжели, Лучић Мила, Ивић Марија, Булатовић 
Николина, Крагуљ Нина, Дракула Анастасија, Глушица Милица, Трифуновић Ања, Угрица 
Александра, Мишковић Јована, Таталовић Жељана са наставницом Данијелом Ловре  
Такмичење из технике и технологије одржано је 16.03.2019. године а домаћин је била ОШ 
„Петефи бригада“. Наши ученици такмичили су се у неколико дисциплина а најуспешнији 
међу њима били су: Анђела Корцеба  (7. разред) –  1. место  у 
дисциплини  аутомоделарство, пласман на окружно такмичење, наставник Јелена Керекеш. 
 и Срна Батинић (6. разред)  – 3. место у дисциплини папирно  моделарство, пласман на 
окружно такмичењ, наставник Јелена Керекеш. 
На окружном такмичењу из физике које је истог дана одржано у Руском Крстуру, Срна 
Батинић добила је похвалу, (наставник Стеван Хилко). 
У недељу, 17.03.2019. године, у Кули је одржано и општинско такмичење из српског језика 
где су наши ученици остварили следеће резултате: 
Срна Батинић, 1. место (6. разред ) – наставник Соња Сретовић; 
Николина Косовић, 2. место (5. разред) наставник Весна Чуковић; 
Марија Корцеба, 3. место (8. разред) наставник Драгана Мандић 
Током марта одржане су и планиране радионице из програма „Основе безбедности деце“ 
 а од понедељка , 25.03.2019. године,  почела је  одрада  принудно обустављене 
наставе  (услед епидимије грипа,  фебруар) у виду предчаса  и 7. часа,  настава почиње  у 
7.15 часова. 

 
                     Слика 32.Екипа девојчица -1.место окружно такмичење у рукомету  



 
                           Слика 33. Школски турнир у одбојци , март 2019 

Поред  кошарке и стоног тениса, наши ученици воле да играју  и одбојку а то су нам 
показали на одржаном школском турниру. Турнир у одбојци је, као и ови 
претходни,  реализован у организацији Школско-спортског друштва а такмичиле су се и 
мушке и женске екипе  ученика узраста од 5. до 8. разреда. 
На школском такмичењу за најбољу карикатуру „Мали Пјер „ истакли су се ученици :  
1.место – Луна Батинић 8/1 и Саша Бјелан 8/1 
2.место –Андреја Керекеш  7/2  и Мика Маријана Угрица 8/2 
3.место –Јана Ромић 5/3  и Никола Сивчевић 5/2 



 
Слика 34. Ученички радови за  ликовни конкурс „Мали Пјер „ 

    У нашу школу  крајем месеца стигли су уређаји који се однедавно  примењују у 
савременој информационо-комуникационој технологији–МИКРОБИТОВИ а група 
наставника похађала је семинар „Школа за 21 век„ у организацији British Council-а, 
који се односи на примену микробита у  настави и то у различитим предметима као и 
развијање критичког мишљења код ученика различитим методама. 
Током марта одржани су и предавања за родитеље ученика нижих разреда у оквиру 
пројекта „Подизање свести  безбедности деце на рехабилитованим путевима“ на 
којима су родитељи показали изузетну сарадљивост и коопертивност .Они су добили на 
своје е-mail адресе  електронске приручнике помоћу којих ће сасвојом децом вежбати 
правила саобраћаја како би резултати тестирања,  које ће се ускоро обавити,  бити што 
бољи.  



 
Слика 35 Примена микробита и повезивање са рачунаром на часу технике и технологије  

Наставнице Соња Сретовић и Слађана Пердув  прошле су обуку „2000 дигиталних 
учионица у Србији „ и добиле по пројектор и лаптоп рачунар за реализацију часова. У 
другом кругу обуке,  која ће се спровести  на летњем распусту ,  пријављени су учитељи 
разредне наставе и неколико нставника.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наша школа постала је део европске међународне мреже школа  E-twinning. Наставници 
и ученици из  целе  Европе међусобно се повезују, упознају, размењују искуства и раде на 
заједничким пројектима .Наша прва партнерска школа је из Финске а заједнички пројекат 
је „Систем школовања у Србији и у Финској“. Друга школа је из Турске и пројекат је 
„Деца у природи „. Група ученика од 5. до 8. разреда вредно је радила са наставницима 
технике и технологије  и информатике на реализацији правећи видео-записе, фотографије 
и word документе, показујући завидно знање енглеског језика.Пројекат ће бити настављен 
и следеће школске године ,при чему се надамо,  да ћемо освојити европску ознаку 
квалитета школе. 

 
    Слика  36.  Сертификат о учешћу  у  међународном пројекту  E-twinning   

 

 

 

 

 

 

 



Април 2019 

Током априла завршена је већина окружних такмичења  а  наши ученици постигли 
значајне резултате и пласирали се на највиши ниво такмичења: 
*Српски језик: 
Марија Корцеба (8. р) – 3. место, наставник Драгана Мандић 
Николина Косовић (5. р) – 3. место, наставник Весна Чуковић  
*Техника и технологија: 
Срна Батинић (6. р) – 3. место, пласман на државно такм – нас  Јелена Керекеш  
Анђела Корцеба (7. р) – 3. место, пласман на државно так-наставник Јелена Керекеш 
*Историја: 
Николина Косовић (5. р) – 1. место, наставник Светлана Тргић 
Александра Бенић (5. р) – 2. место, наставник Светлана Тргић 
Јована Косовић (7. р) – 1. место, пласман на државно такмич, наст Нада Мјеримачка 
Петар Томић (7. р) – 1. место, пласман на државно такм, наставник Нада Мјеримачка 
Анастазија Пролић (7. р) – 1. место, пласман на државно такм, наст Нада Мјеримачка 
Верица Блажић (8. р) – 3. место, пласман на државно так, наставник Нада Мјеримачка 
*Хемија: Милица Дарабош (7. р) – 1. место, наставник Татјана Миладиновић 
*Физика: 
Андреј Лав Бракус (8. р) – 3. место, наставник Стеван Хилко 
Срна Батинић (6. р) похвала наставник Стеван Хилко 
 *Општинско такмичење у карикатурама  „Мали Пјер„: 
Саша Бјелан (8. р) – 1. место  наставник Весна  Лисица Рупић 
Мика –Маријана Угрица (8. р) – 2. место наставник Весна Лисица Рупић 
Луна Батинић (8. р) – 2. место наставник Весна Лисица Рупић 
Никола Сивчевић (8. р) – 3 место наставник ВеснаЛисица Рупић 
 *Математика: 
Срна Батинић (6. разред) – 3. место, наставник Гордана Пејановић 
Александра Бенић (5. р) – похвала, наставник Гордана Пејановић 
*Енглески језик:Мика Маријана Угрица (8. р) – 2. место, наставник Маја Павловић 
*Немачки језик:Марија Корцеба (8. р) – 1. место, наставник Гордана Болехрадски 
*Географија : Василије Бркић (7 р ) -3.место , наставник Вера Обреновић 
*Међуокружно такмичење у рукомету –девојчице -1.место  
*Међуокружно такмичење –атлетика -2.место екипно , а појединачно: 
Сара Ивић 8-2 – скоку даљ – 2. место,Анђела Леђенац 7-1 – бацање кугле – 3. место, 
Калина Хасани 5-3 – 600m – 3. место,  штафета 4x100m – 3. место  – Сара Ивић8-2, Дајана 
Чордаш 5-2, Јана Ромић 5-3, Александра Бенић 5- 3, Катарина Јовичић 5-2 и Мила Грубор  
*На Државном првенству истраживачких радова основаца (ДПИОС) у Бору ,ученик  8. 
Разреда Предраг Ђуришић освојио је 3. место , наставник Јелена Керекеш 
 

 

 

 



 

 
Слика 37 Ученик Предраг Ђуришић -3.место на Државном такмичењу истраживачких    
радова у Бору , април 2019 

Ученици из Нове Црвенке са учитељицом Иваном Сабо украшавали су учионицу поводом 
предстојећих Ускршњих празника  

 

УСлика 38 у ченици комбинованог одељења у Новој Црвенки  



 
Слика 39. Мини сајам образовања 

У понедељак, 08.04.2019. године  у 17.00  часова одржан је мини Сајам образовања 
намењен ученицима 8. разреда и њиховим родитељима као део програма Професионалне 
оријентације. Родитељи и ученици могли су да добију све потребне информације везане за 
школу која их интересује и поразговарају са присутним професорима. 

 
Слика 40 . Међуокружно такмичење у атлетици 



Током априла на ЧОС-овима , секцијама и часовима верске наставе ученици су се 
припремали за предстојеће Ускршње празнике па су тим поводом правили Ускршње 
честитке , фарбали кувана јаја, правили  Ускршње декорације и спремали приредбе.  

 
Слика 41.Припреме за Ускршње празнике  

 Крајем априла , 22.04.2019. године  отпремили смо нову количину  пластичних чепова 
(око 10 џакова) које смо сакупили  за наше другаре из хуманитарне организације „Чепом 
до осмеха„.  

 
             Слика  42. Сакупљени пластични чепови за акцију „Чепом до осмеха „ 



Ученици 8.разреда имали су пробни завршни испит 13. и 14. 04.2019.године на ком  су 
имали прилику да провере своју спремност.Већина наставника током целе године је 
спроводила припреме које ће бити интензивније у јуну када матуранти заврше са наставом. 
Током априла већина предметних наставника реализовала  је по два часа примењујући 
различите методе критичког мишљења у оквиру програма „Школа за 21.век „ у који смо 
укључени .На неким часовима (техника, информатика ,физика ...) наставници су користили 
микробит на различите начине и указали ученицима на велику могућност његове примене. 
(као компас , педометар, коцкица за јамб итд.). 
Април је био погодан и за спровођење завршне фазе пројекта о безбедности деце у којој 
су  ученици поново тестирани на полигону и у сналажењу на раскрсници . 
Током овог месеца наставило се са одрадом часова који нису одржани због обуставе у 
фебруару .  
 

 

Слика 43.  Тестирањеученика –вожња бицикла и саобраћајна правила , април 2019. 

 

 

 



Мај 2019 

Након Ускршњих и Првомајских празника ученици су се поново вратили у школске клупе. 
Окружно такмичење  у цртању карикатура  „Мали Пјер„ одржано је у ОШ „Иво Лола 
Рибар„ 9. маја 2019. године  У категорији виших разреда (од 5.  до  8. разреда) наша 
ученица  Саша Бјелан  освојила је  2. место  и пласман на државно  такмичење  
Велики пролећни крос РТС одржан је 10.05.2019.г. а наши ученици такмичили су се на 
спремном и лепо уређеном спортском терену о ком се највише и најбрижније старају 
наставници физичког васпитања са својим ученицима. Неколико дана пре одржавања 
кроса наставници и ученици спровели су велико пролећне чишчење и спремање терена.  
У четвртак,  09. маја 2019. године,  је одржана 10. манифестација и стручни скуп „Дани 
Сунца„  у Кули. Директор школе, Наташа Ђерић  и наставник технике и технологије 
Јелена Керекеш присуствовале су овом догађају заједно са представницима основних и 
средњих школа наше општине,  на позив професора Марјана Љ. Иванова.Скуп је почео у 
10.00 часова а  након поздравне речи директора М. Милованчева, председника општине Д. 
Миљанића и идејног творца манифестације, професора  М. Иванова,  у свечаној сали СТШ 
“Михајло Пупин„  отпочела су предавања водећих стручњака из области ОИЕ. У  оквиру 
манифестације организован је и литерарни конкурс  за ученике основних и средњих 
школа, на ком је ученик  6.разреда,  Лука Фолк освојио је  3. место (наставник Соња 
Сретовић) а  10.05.2019. године,  у 17.00 ч,  присуствовао је  свечаности уручења награда . 
 

 
 
Слика 44 Литерарни конкурс „Дани Сунца „-3.место –ученик Лука Фолк (6.раз) 
 
 



 
    Слика 45. Наступ школског хора на слави Храма Светог Саве у Црвенки , мај 2019.  
 

Ученици и наставници  наше школе учествовали су свечаној приредби организованој 
поводом обележавања славе Храма Светог Саве 10.маја 2019.г.  Свечаност је почела у 
17.00 часова  када су чланови школског  хора отпевали  химну Св.Саве у пратњи 
наставника музичке културе Предрага Кнежевића. Свештеник Милош Петровић срдачно је 
дочекао директора школе, Наташу Ђерић и наставницу верске наставе Софију  Бошњак 
које су са ученицима школе присуствовале   свечаној литургији и сечењу славског колача. 
 
   Трећи пут је, почетком маја, у нашем месту,  одржана манифестација „Слатки дани у 
срцу Бачке“. У суботу, 11.05. 2019.год. у преподневним часовима,  наступали су ученици 
наше школе и извели програм који  су припремили. Прво су наступили чланови школског 
хора у пратњи наставника музичке културе, Предрага Кнежевића. Ученица 5. разреда, Ана 
Савић, извела је певачку нумеру са ученицима 1. разреда. Након тога,  ученици 2. разреда, 
учитељице Маријане Кљајић,  говорили су о песницима Црвенке и рецитовали њихове 
стихове а остали ученици „мале школе“ такође су, са својим учитељима, присуствовали 
свечаности. 
 Ученику Предрагу Ђуришићу уручена је свечана Повеља од Фондације „ Подруми 
Телечке висоравни „ за истраживачки рад о историји Црвенке који промовише наше 
место. 



 
Слика 46 Повеља удружења „Подруми Телечке висоравни „ 

 
Слика 47  На манифестацији „Слатки дани у срцу Бачке „ 10/11. 05.2019. 



    Ученици четвртог разреда отпутовали су 07.05.2019. године на  седмодневну 
рекреативну наставу.Учитељице Зора Гојковић, Снежана Миљуш и Гордана Будимир са 
својим ученицима боравиле су на планинини Маљен, у познатом туристичком  месту – 
Дивчибаре  због изузетно повољних климатских карактеристика, посебно за децу. Шетње 
и борвак на свежем ваздуху  били су свакодневни, али нашим „четвртацима“  ништа није 
тешко падало, јер су били расположени и спремни на све. Разне спортске активности, 
такође су биле организоване свакога дана. Поред доброг провода дању, уживање је 
настављено и  на вечерњим журкама. Организован је  маскенбал, затим, модне ревије, али 
и  неизоставне караоке на којима су  сви певали. И учутељи и ученици вратили су се  пуни  
позитивних утисака 

 
Слика 48.  Рекреативна настава Дивчибаре , ученици 4.разреда , мај 2019. 



 

Слика 49.  Рекреативна настава Дивчибаре , ученици 4.разреда , мај 2019. 
 
Средином маја  на Државном првенству у рукомету екипа девојчица освојила је 
2.место и  сребрну медаљу Под вођством наставнице Данијеле Ловре победнички тим су 
чиниле:1.Ања Трифуновић-капитен 2.Александра Угрица 3.Мила Лучић4.Марија 
Ивић5.Анастија Дракула6.Анжели Ловре7.Јована Мишковић8.Жељана Таталовић 9.Анђела 
Зељковић 10.Николина Булатовић. 
 



 
                         Сика 50. Сребрна мдаља на Државном првенству у рукомету  
  На државном такмичењу из технике и технологије  наше ученице постигле су 
изванредне резултате:Анђела Корцеба, ученица 7. разр, освојила је 1. награду у 
дисциплини аутомоделарство а такође  и Срна Батинић, ученица 6.раз. ,  је освојила  1. 
награду Ученице су 17. и 18. маја 2019. године боравиле у Параћину  са наставницом 
Ј.Керекеш. 
Средња пољопривредна  школа из Сомбора организовала је  протеглог месеца  Смотру 
стваралаштва, крестивности, иновативности и предузетништва  под називом „Ја 
знам и умем да …“.Ученици наше школе  учествовали су и урадили сјајне ликовне радове 
од који су се посебно издвојили  радови следећих  ученика:Василије Бркић (7. разред) – 
1. место  и  Данијела Поповић (7. разред) – 3. Место  а наставница ликовне културе 
Лисица Весна добила је похвалу . 



 
Слика 51.Дипломе на Смотри „Ја знам и умем да .“Василије Бркић и наставница Лисица В.          
 
По други пут, одржана је Смотра дечјег еко-стваралаштва чији је организатор ОШ 
„20.  октобар„ Сивац. Овогодишња тема била је: “Дрво мог детињства“.Наши ученици 
радо су  учествовали, као и до сада,  а резултати су: 
Литерарни конкурс: (нижи узраст) -2.место: Нина Вукић, 2. разред, учитељ Нада Гатарић 
Литерарни конкурс: 

1. место: Мина Симић, 6. разред, наставник Соња Сретовић 
2. место: Лука Фолк, 6. разред, наставник Соња Сретовић 

        Похвала: Владимир Матовић, 2. разред, учитељ Нада Гатарић 
Ликовни конкурс:Похвала: Драгана Полетановић, 2. разред, учитељ Нада Гатарић 
Филмски конкурс: 

1. место: Николина Косовић, Ана Савић,5.разред (наставник Оливера Крстоношић) 
2. место: Недељка Бигић, 8. разред (наставник Јелена Керекеш) 

Драмски конкурс: 
2. место – Дуња Станковић, Дора Панџа, Сташа Зорић, Јанко Калезић, Лука Фолк, 

Никола Љумовић, Глигорије Гибуловић. 
Завршна манифестација и додела награда одржана је у Сивцу  30.05.2019.године, у 18.00 
часова, где су презентовани награђени радови. 
 



 
Слика 52 Еко –смотра Мали Стапар , награђени ученици 
 
 

 
Слика 53 На часу ликовне културе –визуелно споразумевање -Школа за 21 век 



Смотра краког ђачког филма „ФИЛМић“,  уврштена у Календар смотри и 
такмичења,  одржана је и ове године а организатор смотре је Центар за развој науке  и 
технологије (ЦНТИ ) из Новог Сада уз подршку Министарства просвете, науке и спорта. 
Ученице Николина Косовић (5. раз), Ана Савић (5. раз) и Ања Поповић(8.раз) са својим 
филмом о вршњачком насиљу  освојиле су награду за монтажу.Ученице су са ментором, 
наставницом Оливером Крстоношић,  присуствовале  завршној манифестацији која је 
одржана 29.05.2019. године  у амфитеатру факултета ФИМЕК  у Новом Саду. 
 

 
Слика 53.  Додела награда на смотри „Филмић „, Нови Сад , мај 2019 

У четвртак, 30. маја 2019. године  изведена је једнодневна екскурзија за ученике шестих 
разреда (6-1, 6-2, 6-3 ), са одељенским старесинама: Вером Обреновић,  Горданом 
Пејановић и Слађаном Пердув. Екскурзија је планирана Годишњим планом рада 
школе.Маршута екскурзије Шабац – Лозница – Тршић.Садржај програма је обухватао: 
обилазак споменика на Мишату, посета и обилазак спомен куćе Вука Караджића , посету 
манастиру Троноша као и обилазак спомен комплекса “Српским јунацима” на Текеришу. 
Ученици су имали ручак у “Тршићким вајатима”. Време је било без падавина  ученици 



добри па је екскурзија изведена успешно и по плану. Ученици и наставници задовољни и 
пуни лепих утисака 

 
Слика 54 Ученици 6 разреда на екескурзији –Тршић 

Ученици  5.разреда 18.05.2019.године реализовали су једнодневну екскурзију на релацији 
Засавица –Пећинци –Сремска Митровица –Фрушка гора .Три одељења петог разреда 
реализовали су у потпуности запланирану маршуту и задовољно се вратили у вечерњим 
часовима. 

 
Слика 55 .Једнодневна екскурзија 5. разреда  -манастир Врдник  



Јун 2019 

Једна од активности Тима за развој  међупредметних компетенција и предузетништва била 
је и посета успешном предузетнику у локалној заједници.03.06.2018 ученици 5/3 су у 
пратњи наставнице Ане Божовић посетили штампарију ,,Милпак“ у Црвенки. Ученике су 
упознати са принципима и процедуром рада. Спроведени су кроз погон  где су имали 
прилику да виде како то све изгледа у стварности и у пракси. 

 
Слика 56 Ученици 6.разреда у посети штампарији „Милпак „у Црвенки 

Током школске године примењивана је и пројектна настава а неке од тема које је 
реализовала учитељица Наташа Грковић су „Друг –другу „ и „Лепо понашање“ у сарадњи 
са библиотекаром школе Светланом Цаушевић. 



 
          Слика 57  Пројектна настава „Друг –другу „-ученици првог разреда  



 
                 Слика 58  Пројекта настав „ Лепо понашање „ ученици 1.разреда  
У оквиру пројекта“ Школа за 21.век“ реализовано је мноштво часова на тему „Здрава 
исхрана „ а у завршници су ученици припремали здраве оброке  и то презентовали 
осталим ученицима на одмору   

 
Слика 59 Презентација здраве исхране у холу школе - „Школа за 21.век „ 



 
Слика  60.  Израда плаката на тему здраве исхране на часу ликовне културе  

На часовима грађанског васпитања и српског језика ученици су израдили тв-рекламу и 
снимили емисију на тему здраве хране. На ЧОС-овима су реализоване радионице са 
методама критичког мишљења , на часовима енглеског језика ученици су радили 
интерактивни е-квиз на платформи за ученике Kahoot . 
    Матурско вече за ученике 8. разреда одржано је у четвртак, 06.јуна 2019. године, у 
холу „мале„ школе. Ученици су се окупили око 18.00 часова у својим учионицама где су 
их  дочекале одељенске старешине: 8/1 Миладиновић Татјана, 8/2 Миладиновић Зоран, 8/3 
Крстоношић Оливера и  8/4 Матић Зорка као и  учитељи  Гордана Маревић, Зора Гојковић, 
Гордана Будимир и Снежана Миљуш.Након тога, ученици су прошетали главном улицом 
до „мале„ школе где се прослава одржавала а њихову шетњу испратили су родитељи, 
родбина и пријатељи који су били ту да увеличају ову свечаност.Директор школе, Наташа 
Ђерић, на почетку вечери, у име свих наставника пригодним речима опростила се од 
матураната, а поздравни говор матураната прочитао је ученик Предраг Ђуришић. 
У холу „мале“ школе 12.06.2019. године,  са почетком у 18.00 часова, уприличена је 
свечана додела Вукових диплома и награда најуспешнијим ученицима у протеклој 
школској години у присуству родитеља, одељенских старешина и наставника.У програму 
су учествовали чланови школског хора, ритмичка секција и ученик Предраг Ђуришић. 
Директор школе Наташа Ђерић, након поздравних речи, које је упутила гостима,  свечано 
је уручила Вукове дипломе следећим ученицима: 

 Саша Бјелан 8/1 
 Мика Маријана Угрица 8/2 



 Марија Корцеба 8/3 
 Бојана Божичић 8/3 
 Филип Миладиновић 8/4  

За ђака генерације 2018/2019.  године проглашена је ученица Саша Бјелан. 
Најуспешнији ученици у школској 2018/19 години су: 

 5.разред –Николина Косовић 
 6.разред –Срна Батинић 
 7.разред –Милица Дарабош 
 8.разред –Марија Корцеба   

За изузетан успех на државним  такмичењима награђени су и ученици: 
Срна Батинић (техника и технологија, Дабар ) 
Анђела Корцеба (техника и технологија, Дабар ) 
Предраг Ђуришић (3. место на Државном првенству истраживачких радова основаца) 
Јелена Косовић (1. место на државном такмичењу у пливању) а спортиста генерације је 
ученица Сара Ивић. 
Награде су добиле и чланице женске рукометне екипе која је освијила сребрну медаљу на 
државном првенству у рукомету под вођством наставнице Данијеле Ловре а коју су 
чинили:Ања Трифуновић, Александра Угрица, Мила Лучић, Марија Ивић, Анастија 
Дракула, Анжели Ловре, Јована Мишковић, Жељана Таталовић, Анђела Зељковић и 
Николина Булатовић. 
Ово је био најлепши начи да приведемо крају ову школску годину и опростимо се од 
наших малих матураната . Ипак , није крај , 15, 17 и 18. јуна ученици 8.разреда , њих 87 –
оро, полагали су завршни испит из српског језика,математике, биологије, историје , 
географије, физике и хемије и према анализама, већина  ученика се уписала у жељену 
средњу школу. 
За ученике  од 1. до 7.разреда 13.јун 2019.г. је био последњи наставни дан а сведочанства 
са оствареним усехом добили су 28.јуна 2019.године. 
У Кули  је 27.06.2019. године одржан свечани пријем  најбољих ученика наше 
општине. Ученици из свих основних и средњих школа који су проглашени за ђака 
генерације добили су на поклон лаптоп рачунар . Поклоне је уручио председник 
општине  Дамјан Миљанић.Наша  ученица Саша Бјелан која је ђак генерације  у школској 
2018/19.  години присуствовала овој свечаности са својим родитељима,  одељенским 
старешином  и  директором школе Наташом Ђерић. 



 
Слика 61  Добитници Вукове дипломе школске 2018/19 године и ђак генерције  

 

 

 

 



Јул 2019 

У нашој школи, током јула или августа,  сваке школске године организује се   наставничка 
екскурзија а овај пут  дестинација је била  планина Гучево.Наставници су  прве дане јула (01.и  02. 
07.2019.)  провели  покрај реке Дрине  у етно-селу „Сунчана река „ и уживали у лепотама северо 
западне Србије.  

 
Слика 62. Наставничка екскурзија Гучево , јул 2019 

У време када  су наставници и ученици на заслуженом одмору , у школи се и даље вредно 
ради .Простор у коме је била библиотека уступљен је ПУ „Веверица „  а школска 
библиотека биће измештена у посебну учионицу која се реновира , кречи и прилагођава 
условима потребним за библиотеку. Врши се генерално чишћење и спремање свих 
учионица и кабинетаа јер време брзо пролази и већ почетком августа почињу састанци 
Наставничког већа , Стручних већа и  Тимова за самовредновање школе  а наставници се 
припремају за почетак нове школске године. 

 

 

 



Август 2019 

Први дани августа протичу у завршавању педагошке документације наставника , 
ажурирању планова  и припремама за почетак нове школске године.Такође се почиње са 
припремном наставом за ученике који полажу поправни испит. Ученици трећег разреда 
припремају свечану приредбу за прваке. 
У другом делу августа одржани су поправни испити а након седница Одељенског и 
Наставничког већа  издата су сведочанства и затворени Дневници рада.У складу са 
променама и технолошким развојем папирни дневници одлазе у историји јер  од 
1.септембра  евиденција се води електронским путем у е-дневницима... 
 
Семинар „Да  дете  свако учи лако „ у организацији ЦИП –а  реализован је у школи 
19.08.2019.године а похађало га је око 30 наставника .Тема се односила на смислено учење 
и стицање компетенција за 21 век .  

 
 
Последња овогодишња приредба била је поводом свечаног пријема првака која је 
одржана 29.августа 2019.године у Дому културе са почетком у 10.00 часова Учитељице 



Зора Гојковић, Снежана Миљуш и Гордана Маровић дочекале су своју нову генерацију 
ученика . 

 
 
 
Обука  наставника у пројекту   „2000 дигиталних учионица у Србији „ реализована је  
30. и 31. августа 2019.године .Предавач је била наставница математике Слађана Пердув 
која је у првом кругу прошла обуку, а поред 20 бодова стручног усавршацања сваки 
наставник добија пројектор и лаптоп за своју учионицу како би могао користити е-
уџбенике. 
За потребе е-наставе, вођење е-дневника и  лакше реализовање наставе информатике у 
школи је посредством Министарства просвете и Министарства телекомуникација  
спроведена   тзв.  5Г мрежа,  односно,  супер брзи интернет који се преноси путем 
оптичких каблова. Радови су обављени у последњој недељи августа , пред сам почетак 
школске године. 
....  И тако је 31.августа 2019.године  завршена и ова школска година у којој  смо се 
опростили  од папирних Дневника рада и још једне генерације осмака, а   коју након 
мноштва  свих догађаја претходно описаних  можемо сматрати  успешном... 


