
 

                                           Летопис  школске 2020/2021 

ОШ „Вук Караџић“ Црвенка 

 

 

 

 

 

                       Црвенка 2021.године 

 



Увод  

У новој школској2020/21години у први разред  пошло је 76 ученика  што са 
осталим ученицима  од 2. до 8. разреда чини  укупно 575 ученика наше 
школе.  

У нову школску годину крочили смо са измењеном организацијом наставе 
која се огледа у томе да су ученици подељени у групе по 15 ученика и 
похађају часове који трају 30 мин . Прва група наставу прати од 8.00 ч до 
11.00 ч.  а друга група од 11.30 ч до 14.30 ч . Ученици ове школске године 
могу да похађају и онлајн наставу ,без доласка у школу,  уз потпис родитеља 
уколико су у здравствено ризичној групи . 

Вирус ковид 19 и даље је присутан, те су ученици и наставници у обавези да 
носе заштитне маске, као и да се придржавају прописаних мера заштите које 
подразумевају обавезну дезинфекцију руку приликом уласка у школску 
зграду , држање одстојања и изразита хигијена руку. 

Изборни предмети , верска настава и грађанско васпитање у потпуности а  
делимично предмети:  техника и технологија, информатика и рачунарство, 
физичко васпитање и ликовна култура одвијаће се на даљину путем Гугл 
учионице и  Zoom  платформе за видео позиве. 

Обогаћен једносменски рад и даље ће се реализовати у школи и 
прилагођавати ситуацији (делом у школским клупама , делом на даљину)  

 

 

 

 

 

 

 

 



Септембар 2020 

У сарадњи са учитељима нижих разреда и наставницима српског језика, 
библиотекар школе, Светлана Цаушевић, обележила је 8.септембар  Дан 
писмености низом активности у појединим одељењима. 
Наиме, чланови библиотечке секције израдили су плакате који су постављени 
и у једну и у другу школу. Библиотекарка је у нижим одељењима са 
ученицима читала разне текстове а ученици првог разреда посетили су први 
пут школску библиотеку и постали њени чланови. 

 

У школи је већ првих дана септембра организована велика акција 
сакупљања старе хартије у којо је до 17.09 .2020.г  сакупљено око 2 тоне 
папира.  

Након Свете литургије,у недељу, 20.09.2020.г., служен је молебан за 
почетак школске године,  у Храму Светог Саве. Свештеник Милош 
Петровић пожелео је ученицима  и наставницима  успех и изнад свега 
здравље у новој школској години. 
 

 



 

 

 

Крајем септембра основана је Екошколица коју чини група од двадесетак 
ученика узраста 5-8 разреда а која ће се бавити подизањем свести о важности 
заштите  животне средине код родитеља , ученика и грађана. У оквиру рада 
Екошколице формирано је еко-двориште са џамбо врећама у које ће се 
сакупљати стакло, лименек , папир и пластика.  У школском дворишту  је 
постављена еко учионица са три мермерна  стола где ће моћи да се одржава 
настава у природи  када је лепо време. 



 

 

Дан језика обележен је 26.09.2020 г. у организацији наставнице енглеског 
језика Љиљане Косовић , квизом Kahoot! у  информатичком кабинету. 

Ученица 8.разреда, Срна Батинић , боравила је  последње недеље септембра у 
Истраживачкој станици Петница где се бавила научно-истраживачким 
радом док је Ученица 7. разреда Нина Бигић, од 25. до 27. 09. 2020. Г. 
боравила је у Образовно-културном центру „Вук Караџић“  који се налази у 
Тршићу. Нина је на конкурсу „Деца Србије –деци Кинe„ освојила 1. место и 

као награду добила путовање у Тршић. 



 

Октобар 2020  

У понедељак 5. октобра 2020. почела је Дечија недеља. Она је отворена 
доделом награда за ликовни и литерарни конкурс под слоганом – “Подељена 
срећа два пута је већа”.Најоригиналнији и најбољи ученички радови красе 
паное наше школе, а нагарађени су следећи ученици:Литерарни конкурс –1. 
место  су Нина Бигић  и Калина Хасани, 2. место освијели су Јана Батинић 
и  Данило Јовановић и 3.место Богдан Петрић. На ликовном конкурсу 
најуспешнији су били :1.местоТијана Трајковски, 2.место Мила Грубор и 3. 
место Јана Батинић. Уз музиочку пратњу , награде и дипломе  су подељене на 
великом одмору.Дечија недеља поред игре, забаве и дечијег смеха, ове 
године је и у знаку солидарности, па се током целе недеље спроводи 
хуманитарна акција за нашу суградјанку Уну. Спортски терен богатији је за 
још три нове саднице које су засадили ученци 5/1, 5/2 и 5/3 у акцији под 
слоганом „Засади дрво генерације“.У уторак, 06.10.2020. године одржана је 
Еко-трибина- радни састанак, чији је организатор Еко покрет из Врбаса а 
присуствовали су представници предузећа ЈП „Водовод“, шећерана Црвенка, 
„Ekology sistem” , родитељи ученика и  неки од чланова Савета родитеља. 

 



 

Ученици наше школе учествовали су 10.10.2020. године на кросу „Куп 
градова“ који је одржан у Сомбору. Такмичење је одржано у складу са 
епидемиолошким мерама на сомборском хиподрому. Одржано је укупно 26 
трка у предшколском, основношколском и средњошколском узрасту.Наши 
представници освојили су неколико диплома на чему им честитамо и 
захваљујемо на успешном представљању своје школе. 



 

 

Чланови школског  Еко тима, 19.октобра 2020 г. боравили су на Палићу , у 
виду једнодневног излета и том приликом прошетали поред Палићког језера 
и посетили Зоолошки врт у пратњи наставника Јелене Керекеш и директора 
Наташе Ђерић .  

Новембар 2020  

Прве недеље новембра у школи се обележавају „Вукови дани „  уочи  
обележавања Дана школе Током недеље ученици су израђивали паное 
poсвећене лику и делу Вука Караџића чије име поносно носи наша школа. 
Ученички радови  красе ходнике школе а додељене су и награде 
најуспешнијим ученицима на литерарном конкурсу:1.место-Наталија 
Предовић 8/3,  2. место-Лана Петровић 5/2, 3. место–Лука Фолк 8/2. Због 
лоше епидемиолошке ситуације, у циљу спречавања ширења вируса 
КОВИД19 настава није одржана 11, 12 и 13. новембра 2020.г.  

У рециклажном центру ученици дежурају и преузимају рециклажни 
материјал од грађана, сортирају га и затим транспортују фирмама-
рециклерима.  



Ученица 7.разреда Нина Бигић, освојила је 2. место на наградном конкурсу 
„Кина у мојим очима“ који је реализован у организацији Института 
Конфучије из Београда. На жалост, због лоше тренутне 
епидемиолошке  ситуације   манифестација додела диплома је отказана,  па 
је  Нини  диплома стигла поштом,  а уз њу и  поклони, мајица, школски 
прибор и књига за учење кинеског језика. 

 

Ученици старијих разреда учествовали су на онлајн  Међународном 
такмичењу страних језика Willkommen и показали своје знање енглеског и 
немачког језика а међу најбољима су били : Дора Панџа 8/2, Константин 
Бракус 5/1, Јана Батинић 6/1, Уна Родић 6/1, Александра Бенић 7/3, Николина 
Косовић 7/3, Владимир Јововић 6/1 и Дуња Станковић 8/2. 

Међународно математичко – информатичко такмичење „Дабар“ ове 
школске године је,  због тренутне ситуације, било  ревијалног карактера, па 
су тако, од понедељка, 23.11.2020. године  до петка, 27.11.2020.године, на 
часовима информатике и рачунарства као и технике и технологије,  ученици 
решавали  логичке задатке у зависности од узраста. Због преласка на on-line 
наставу, такмичење је продужено (30.11-04.12.2020. г.) a  ученици су  задатке  
радили код куће, уз кодове и шифре које су добили од наставника. 

 



 

Због тешке епидемиолошке ситуације, од 30.11. до 18.12.2020 г. настава се 
одвијала на следећи начин : 

-у одељењима од 1. до 4. разреда настава се одвијала непосредно у школи 
према изабраном моделу и постојећем оперативном плану  

-у  одељењима од 5. до 8. разреда настава се одвијала на даљину, путем 
одговарајућих платформи и уз помоћ  Јавног медијског сервиса Србије. 

Ученицима који немају техничких услова да прате наставу од куће, 
обезбеђени су таблет рачунари са којих могу из школе пратити наставу. 
Дежурни наставници били су  подршка и пружали су  потребну помоћ 
приликом израде и слања домаћих задатака. 

Децембар 2020.  

Из компаније “Јафа“ стигла је донација - 15 најновијих таблет рачунара 
марке „Самсунг“  као подршка  у реализацији наставе на даљину. Нови 
уређаји намењени су ученицима виших разреда који  нису могли да прате 
наставу на даљину, већ су долазили у школу по штампани материјал.. 

У циљу спречавања ширења  епидемије Фондација Новак Ђоковић 
поклонила  је свим ученицима првог разреда по две маске и гел за руке. Ове  
маске садрже  јоне сребра и зеолитом и имају способност самочишћења чиме 
је повећан степен заштите.. 



Последњег наставног дана у првом полугодишту, 18.12.2020. одине, када је 
настава на даљину завршена  и оцене коначно закључене, чланови Еко 
школице организовали   су  успешно спровели још једну  еколошку акцију. 
На обали Великог бачког канала,  који протиче кроз наше место, у близини 
великог моста,  наши ученици посадили су данас  око 30 стабала јасена, 
храста и платана. Иницијатор и спонзор акције је Еко покрет из Врбаса, који 
води г-дин Ратко Ђурђевац,  а реализатори су чланови Еко школице којима 
су се придружили  ученици који похађају Ликовну радионицу. 

 

Зимски распуст почео је 21..децембра 2020.г. и трајао је до 15.01.2021.г. 
Друго полугодиште почело је 18.01.2021.г. 

Јануар 2021. 

У петак, 15.01. 2021. године, са почетком у 10.00 часова, одржана је, путем 
апликације Google Meet, још једна  on line седница Наставничког већа којој је 
присуствовала већина чланова. Директор школе, Наташа Ђерић, након 
прочитаног  Дневног реда,  је подсетила,  још једном, на организацију рада 
и  начин реализације наставног процеса у  другом полугодишту текуће 
школске  године,  које почиње у понедељак, 18.01.2021. године. Према 
одлуци Министарства просвете, настава ће се и даље одвијати у  групама од 



15 и мање ученика, уз придржавање прописаних  мера, у складу са тренутном 
епидемиолошком ситуацијом. Часови ће се одвијати према важећем 
распореду тако да ће се у старијим разредима (5. -8 р.) један део часова 
реализовати у школи а један део на даљину а у млађим разредима (1.-
4.р.)  само у школским клупама, као и до сада.Састанци школских тимова и 
стручних већа такође су током зимског распуста реализовани путем видео 
позива а наставници примећују да овај нови/савремени начин рада  свакако 
има својих предности. 
 У нашој школи, поред  седница  и радних састанака,  велики број часова на 
даљину,  наставници  су током децембра реализовали  путем  Google Meet 
апликације. На одржаним  видео-часовима ученици су могли активно да 
учествују и комуницирају са наставником али и међусобно. Часове на 
даљину  су  пратили  директор и ПП служба и на тај начин  се упознали  са 
оваквим обликом  рада који ће се сигурно у наредном периоду  све више 
примењивати. 

 

Ученици који похађају обогаћен једносменски рад  учествовали су, као 
чланови жирија, у избору Награде младе публике на Европској филмској 
академији (EFA) под покровитељством  Слободне зоне Јуниор. Активност 
ове организације је усмерена на едукацију младих и њихових наставника у 



употреби  филма као креативног наставног 
средства.  https://slobodnazona.rs/slobodna-zona-junior/ Ученици  Александра 
Бенић, Нина Бигић и Душан Матић, као део жирија, савесно су прихватили 
све задатке, пажљиво су погледали филмове кандидоване за награду, 
осмислили коментаре и разменили утиске са осталим вршњацима из Србије а 
затим гласали за за европски омладински  филм који им се највише допао. 

 

Школска слава, ове године, је  обележена, 27.01. 2021. године ломљењем 
погаче и предајом кумства у згради „велике„ школе (трг Душка Трифуновића 
7) уз поштовање свих прописаних безбедносних мера. свештеник Милош 
Петровић освештао је славски колач у присуству директора школе, наставног 
особља и прошлогодишњег кума г-дина Глигора  Мишића, менаџера 
набавке  у фабрици бисквита „Јафа„. Нови кум школе је Владимир Радоњић. 
За ученике је то био ненаставни дан.Током недеље, ученици  су се на 



пригодан начин, у складу са постојећом организацијом рада у школи, 
подсетили живота и дела Светог Саве кроз читање, писање, цртање и гледање 
мултимедијалних тематских садржаја. Одељењске старешине су, у оквиру 
своје одељењске заједнице, организовали час посвећен 
светосављу.Најуспешнији радови литерарног и ликовног конкурса били су 
истакнути у холу школске зграде. 

Крајем јануара чланови Еко школице спровели су радионице у  млађим  
разредима  о сакупљању секундарних сировина у нашој школи  и значај 
очувања животне средине. Ученици старијих разреда: Уна Родић, Мина 
Вујаковић, Срна Батинић, Ива Абутовић, Милица Дамјановић и Јовица 
Јововић,  обишли су своје млађе другаре  који похађају наставу у групама  и 
након приказаних презентација, поделили им  летке и  флајере са терминима 
за пријем рециклажног материјала. Ученици  од 1. до 4. разреда подсетили су 
се које врсте рециклажног материјала  сакупљамо  и којим данима их могу 
донети у школу. Чланови Еко школице обишли су  током дана све групе у 
„малој„ школи. Циљ едукације је био подизање свести о важности очувања 
животне средине код ученика млађег узраста као и позив за укључување у 
трајну акцију прикупљања рециклажног материјала. 

 

Фебруар 2021 

Ученици старијих разреда учествовали су на овогодишњем конкурсу 
„Школски зелени прес 2020“ и током првог полугодишта припремали  своје 



радове на часовима обогаћеног једносменског рада. Међу  многобројним 
радовима које су послали ученици из целе Србије  истакли су се радови 
наших  ученица  Батинић Јане 6/1  и  Бигић  Нине 7/2 које су добиле 
дипломе. Радови ове две ученице објављени су у часопису Чувари равнице 
као и сајту  www.cuvariravnice.org.rs.  https://www.cuvariravnice.org.rs/skolski-
zeleni-press/item/342-os-vuk-karadzic-crvenka-ucenici-zaradjuju-u-sopstvenom-
reciklaznom-centru 

 

Последње среде у фебруару, широм света, организовањем разних догађаја у 
школама  обележава се Дан розих мајица као један вид борбе против 
вршњачког насиља. И  у нашој школи осмишљене су  занимљиве едукативне 
активности, од вршњачких радионица до ношења розих мајица. ученици  су у 
понедељак и уторак  писали поруке и  слогане против вршњачког насиља 
којима су украсили паное у ходницима. Написане поруке показују да су 
ученици свесни лоших ефеката насиља као и да препознају начине помоћу 
којих могу превазилазити сукобе.У активностима су учествовали чланови 
ликовне радионице, коју води наставница Весна Лисица Рупић, Тим за 
заштиту од насиља , који води психолог Љиља Дамјановић, а придружили су 
се  наставници  и ученици из других одељења.Ученици виших разреда 



учествовали су и у конкурсу  под називом „Школу у ружичастом волим – без 
насиља молим !“ коју је организовала школа из Суботице и урадили  велики 
број ликовних радова, дигиталних плаката и презентација на тему вршњачког 
насиља. 

 

Крајем фебруара , тачније,   24.фебруара 2021. г. ученици од 5. до 8.разреда  
су прешли на систем учења на даљину , док су ученици од 1. до 4. разреда 
наставу похађали у школи. 

Поводом  обележавања Националног дана књиге (28.фебруар) Друштво 
школских библиотекара позвало је школе да се укључе у акцију „Читај 
гласно„.  Упркос, околностима које су нас задесиле, нисмо одустали од циља 
да  укажемо на значај књига и читања истих. У оквиру часа српског језика и 
књижевности, заједно са наставницом, Драганом Богојевац, ученици 5/2 
направили су радионицу на даљину. 



 

Март 2021 

Почетком марта,  док  су њихови старији другари пратили часове на даљину 
преко G-Meet-a, ученици  млађих  разреда и даље   су  са својим 
учитељицама  припремали осмомартовске честитке  којима ће изненадити 
најдраже мајке, баке, тетке …Осим тога, свако одељење уредило је и пано у 
својој учионици у  духу предстојећег  Дана жена. 

 

 



Најмлађи чланови Еко школице окупили су се  средином марта  у акцији 
озелењавања школског простора. Из врбашког  Еко покрета,  у школу је 
стигло 20-ак садница дивље трешње и храста  од којих  смо  засадили  део  у 

простор школског дворишта а други  део  испред школске зграде. 

 

Одлуком  Министарства просвете у периоду 15.03. до 19.03. 2021.г. настава је 
организована на даљину са ученицима 5-8. разреда док су ученици 1-4. и 
даље у школским клупама. 

И ове године родитељи (или  други законски заступници) који су грађани 
Републике Србије могли су  електронским путем да закажу на Порталу 
еУправа термин за упис и тестирање детета у основну школу покретањем 
услуге еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ. Потребно је 
да родитељ будете регистрован корисник, односно има креиран налог на 
државном порталу за електронску идентификацијуeID.gov.  

Школско такмичење у цртању карикатура „Мали Пјер“ одржано је 
24.03.2021. године. У категорији млађих разреда (1-4.раз.) 1.место освојила је 



Милица Бакић , ученица 4/1 . категорији старијих разреда (5-8) резултати су 
следећи : 

1.место -Лана Петровић 5/2, Тара Петровић 6/2 , Срна Батинић 8/2 

2.место – Емилија Лалуја 5/1,Катарина Јовичић 7/2, Јана Ромић 7/3 

3.место-Калина Хасани 7/3, Никола Циган 8/1, Милица Алексић 8/2 

  

Овогодишња општинска Смотра рецитатора је одржана 30.03.2021. 
године,  али на начин који се разликује од досадашњег. Наиме, такмичари су 
организаторима достављали снимке на којима рецитују одабране песме,  а на 
основу којих је жири одлучивао поштујући договорене критеријуме. 



Селектор Миодраг Петровић, глумац Српског народног театра из Новог Сада, 
одабрао је пласиране за следећи, окружни ниво такмичења а међу њима је и 
наша ученица 7. разреда, Николина Косовић ,која  је рецитовала песму 
Мирослава Антића „Успаванка„ . 
На општинском такмичењу у цртању карикатуре „Мали Пјер 2021“ истакле 
су се ученице наше школе:1. место – Тара Петровић 6/2, 2.место – Срна 
Батинић 8/2 и 3. место – Емилија Лалуја 5/1 

На окружном такмичењу у пливању које је одржано 22.03.2021. године у 
Сомбору, ученица 7. разреда Ленка Козомора освојила је 1. место у 
дисциплини прсно пливање 50м. 

 

 
 
Април 2021  
09.04.2021. г реализована је подела садница у оквиру велике националне 
еколошке акције „Посади свој хлад„. ( https://posadisvojhlad.rs/posadi-svoj-



hlad/ ) На излетишту Поток, овим поводом, грађанима су подељење саднице 
белог јасена   а један део обезбеђен је и за нашу школу.Ученици млађих 
разреда посадили су бели јасен око школске зграде у улици М. Пијаде и као 
мали еколози обећали да ће их чувати и заливати. 
У априлу нас је напустио некадашњи наставник физичког васпитања , песник 
и писац Петко Зорић, оснивач Атлетског клуба Црвенка и Књижевног клуба 
„Крчевине“. У нашој школи увек је био радо виђен гост јер је веома волео 
децу а и деца њега,  те се  сваки пут се одазивао акцијама које је школа 
организовала и пратио њен рад. Своју библиотеку, која је бројала око 1500 
разних публикација, поклонио је нашој школи и њеним ученицима. 

 

Од понедељка, 19.04.2021. године настава  се за ученике страијих разреда (5-
8.разред) одвијала према Стручном упутству за организацију и реализацију 
образовно –васпитног рада у школској 2020/21 за основне и средње школе од 
11.08.2020 односно, ученици  од 5. до 8. раз. су наставу похађали у  групама и 
то:1.група од 8.00 часова  а  2. група од 11.30 часова.Свако одељење било је 
подељено на две групе . 



На општинском такмичењу у рукомету,одржаном 20.априла 2021.г.  у Сивцу ,  
под вођством наставника физичког васпитања Данијеле Ловре, екипа дечака 
освојила је 1. Место,  а екипа девојчица 2. место и тиме се пласирали на 
следећи ниво такмичења. 
Екипу девојчица ОШ,, Вук Караџић“ Црвенка чинили су: Анастасија 
Љумовић 8-1, Мишковић Јована 8-1, Александра Угрица 8-2, Хелена 
Љумовић 6-2, Лана Ковачевић 6-2, Ања Петрић 6-2, Марина Блануша 6-2, 
Ана Рачић 6-1, Николета Диклић 7-3, Наташа Тривуновић 6-3, Гала Гужвица 
6-3. 

Екипу дечака  ОШ,, Вук Караџић“ Црвенка чинили су: Хорват Огњен 7-3, 
Глушица Драган 6-3, Јовић Никола 6-2, Јавор Ђорђе 5-2, Јокић Војислав 8-2, 
Косовић Никола 8-2, Јокић Горан 8-2, Пролић Урош 6-2, Павићевић Аљоша 
8-3, Јововић Лука, Грабеж Лука 6-2 

Наша школа је била домаћин општинског такмичења из српског језика за 
ученике 8. разреда. Такмичење је одржано у суботу, 24.04.2021. Угостили 
смо ученике и наставнике из три школе у нашој општини. Иако је ситуација 
врло специфична, с обзиром на епидемиолоску ситуацију, као и претходни 
период који су ученици провели на онлајн настави, одзив и успех ученика 
био је задовољавајући. 

 



„Дан девојчица“- манифестација уврштена у  програм Професионалне 
оријентације, обухвата ученике 7. и 8. разреда а обележава се последњег 
четвртка у априлу. Ове школске године манифестација се реализује у два 
дела.Први део чинио  је  видео конкурс под називом „Ухвати идеју„ у 
организацији „Удружења пословних жена Србије“ а представнице наше 
школе биле су ученице 7. разреда: Александра Бенић, Јана Ромић и Нина 
Бигић. Међу  бројним  радовима  из 38 школа широм Србије, рад наших 
ученица ушао је у финале, награђен је и заузели смо сјајно 4.место ! 
За  тимове девојчица финалиста у четвртак, 22.04. 2021. г  организовано је 
„Оn line“  дружење у компанији А1 (ново име компаније Vip Mobile). Укупно 
25 девојчица, ученица 7. и 8. разреда, из 12 школа широм Србије, 
учествовало је у виртуелном дружењу у периоду од 14.00 до 16.00 часова. 
Подршка  ученицама у изради рада и припреми видео-посете били су чланови 
Тима за Професионалну оријентацију психолог Љиљана Дамјановић и 
наставник технике и технологије Јелена Керекеш. 

 

Још једна акција садње у организацији Еко тима спроведена је ових дана. На 
главном улазу у школску зграду посађено је неколико врста трајног и 
сезонског цвећа. Од трајних врста сада имамо лаванду, ирисе и каранфиле а 
од сезонског цвећа ту су беле и розе бегоније. Унутар школског дворишта, 
након окопавања и заливања, посадили смо два жбуна лаванде, која ће 
убудуће освежавати ваздух око летње учионице.Еко тим се захваљује 
ученицима 8/1 на помоћи и сарадњи као и нашем  дивном педагогу Звездани 



Узелац која је изабрала цвеће у расаднику ЈКП „Зеленило„ из Сомбора , све 
нам  донела   и помогла при садњи. 

 

Након прошлогодишњег учешћа у интернационалном жирију за најбољи 
европски омладински филм, ученици наше школе и ове године били су међу 
100 ученика из  Србије од  укупно  3500 младих љубитеља филма из 38 
земаља.У периоду од 21. 04 до 25.04. 2021. г ученици су могли да 
погледају  филмовеу  који су кандидовани за награду  Европске филмске 
академије а затим, путем видео позива износе своја мишљења и разговарају 
са вршњацима из Србије. На крају разговора, чланови жирија бодују филмове 
који су ушли у финале. Ово је један од начина формирања критичког 
мишљења,  развијања пажње, стицања дигиталних  и 
естетичких  компетенција, сарадње, комуникације и других ученичких 
компетенција неопходних током основног васпитања и образовања. Догађај 
је организован од стране удружења Слободна зона Јуниор а учествовали су 
ученици који похађају  активности у Обогаћеном једносменском раду. 



Други део манифестације „Дан девојчица 2021“,  у коме учествујемо у оквиру 
Професионалне оријентације ученика,  одржан је 27.04.2021. године. 
Ученице 8.раз. присуствовале су  вебинару на тему дигиталне  писмености и 
безбедности  деце на интернету. Предавање које је почело у 12.00 часова 
водила је, преко Zoom платформе,  психолошкиња Ана Мирковић из 
Института за дигиталне комуникације. Ученице су могле да чују корисне 
савете о коришћењу друштвених мрежа, слању и чувању фотографија и 
података  а психолошкиња је навела неколико ситуација које могу бити веома 
трауматичне и оставити  психолошке  последице  за тинејџере. Предавању су 
присуствовали и чланови Тима за Професионалну оријентацију психолог 
Дамјановић Љиљана и наставник технике и технологије Јелена 
Керекеш.Ученице предавање оцењују као поучно и интересантно и сматрају 
да би већи број ученица требало укључити у ову манифестацију. 

 

Ученици Нове Црвенке овог пролећа имају разлог за радост и срећу. У 
школском дворишту у организацији ЈКП  „Водовод“ монтирано је игралиште 
са љуљашкама, клацкалицама и тобоганом где ће ови малишани 



сваки  слободан тренутак моћи  да искористе за игру и учење у природи. 
Задовољни  новим изгледом школског дворишта, наши мали Новоцрвенчани 
одлучили су  да га додатно још  улепшају. Са својом учитељицом  Сабо 
Иваном, уредили су цветњак и припремили су га за садњу цвећа. О 
предностима и чарима ове  мале сеоске школе  ученици–новинари  писали 
су  чланак који је изашао у часопису „Чувари равнице „ а можете га 
прочитати на линку: 

https://www.cuvariravnice.org.rs/skolski-zeleni-press/item/279-os-vuk-karadzic-
crvenka-nastava-u-prirodi 
 

 

Ученици који похађају одељење ниже музичке школе у Црвенки имали су 
„мини„ концерт на ком су приказали стечено знање у овој школској години. 
Између осталих, представили су се и ученици одељења 2-1, Лана Ковачевић и 
Лука Димитрић и позвали своје другаре да им се придруже. Отварање 



одељења у Црвенки је велико олакшање за децу али и за родитеље јер не 
морају путовати у друго место а ученици и сами могу долазити на часове . 

 

На окружном  нивоу такмичења из атлетике, 29.04.2021.г у  Сомбору, 
чланови нашег  тима освојили су екипно 1. место са највише освојених 
диплома. Дипломе за постигнуте резултате добили су: 

1.место – Павле Зорић,  5. раз. – скок у даљ 
1.место –  Лена Зорић, 6. раз. – трка на 600 м 
1.место – Кристина Јовичић, 5. раз. – бацање кугле 
1.место – Ана Радуловић, 8. раз. – трка на 100 м 
1.место – Ачександра Бенић, 7. раз. – трка на 300 м 
1.место – Кристина Пејић, 8. раз. – трка на 600 м 
1.место – ЈанаРомић, 7. раз. – скок у даљ 
1.место – Катарина Јовичић, 7. раз. – бацање кугле 
1.место – Ана Симић, 3. раз. – бацање вортекса 
2.место – Лана Варга , 4. раз. – бацање вортекса 
3.место – Катарина Митошевић , 3 раз. – бацање вортекса 



 

Мај 2021  

Другог дана Васкрса у порти Храма Светог Саве, одржана је традиционална 
Туцијада -такмичење у куцању ускршњим јајима.У понедељак, 03.05.2021. г. 
у 10.00 ч, након Свете литургије,  малишани и њихови родитељи окупили су 
се спремни за такмичење. Поред овог догађаја, свештеник Милош Петровић 
организовао је и трагање за скривеним јајима а на крају је изабрано и 
најлепше ускршње јаје. Најуспешнији учесници награђени су иконама и 
књигама а сви заједно провели су Ускршње јутро у миру, слози и радости. 



 

У оквиру програма „За чистије и зеленије школе Војводине,за ученике 5. и 6. 
разреда организован је школски  литерарни еко конкурс на тему „Заштита 
животне средине –Моја зелена школа „ а радове који су се највише истакли 
написали су ученици: 

1.место – Јана Мартић 6-3 и Исак Ђерковић 6-3 
2.место – Сара Бањац  6-2 и Немања Јошановић 5-2 
3.место – Весна Петровић 5-2 и Вања Матић 6-3 



 

Ученице 7. разреда Александра Бенић, Јана Ромић и Нина Бигић учествовале 
су у овогодишњој манифестацији „Дан девојчица 2021 у ИКТ сектору„ као 
део програма Професионалне оријентације ученика.Тим поводом 
организован је видео конкурс „Ухвати идеју„ на ком је њихов рад  освојио 4. 
место. Спонзори такмичења међу којима су компанија А1, Generali, Shneider, 
Klett и друге компаније   послали су за наше ученице вредне награде које им 
је директорица Наташа Ђерић  уручила  у свом кабинету. 

 



Ученици наше школе користе све благодети  летње учионице која је 
постављена у школском дворишту  још на почетку ове школске године.Три 
мермерна мозаик стола, употпуњена  дрвеним клупама, дају  изванредну 
могућност  да  се многи  часови  али и разне ученичке наставне и 
ваннаставне  активности  реализују  на свежем ваздуху у природном 
окружењу. Поред оваквог начина  амбијенталне наставе, неке од 
едукативних  и креативних  радионица за ученике  реализовали смо на овом 
месту још у октобру, родитељски састанци, такође, реализовани су  на 
отвореном а ученици користе овај простор и за време паузе, или одмора, за 
учење и дружење. Коришћење летње еко учионице је још један вид 
унапређивања облика наставе и стварања што бољих услова за стицање 
знања и напредовање наших ученика.  

 

Наше младе атлетичарке, на међуокружном такмичењу, које је одржано 
13.05.2021.г у Новом Саду, показале су своју спремност и увежбаност и 
наставиле са освајањем диплома. Њихови појединачни успеси допринели су 
да и екипно као школа заузмемо 1. место. Најуспешније ученице који су се 
пласирали на државни ниво такмичења су: 

Јана Ромић – 2. место – скок у даљ 
Катарина Јовичић – 2. место – бацање кугле 3кг 



Мила Грубор – 2. место – скок у вис 
Лена Зорић – 1. место – трка 300 м 
Ања Симић – 2. место – бацање вортекса 
Штафета– 1. место – Јана Ромић, Александра Бенић, Дајан Чордаш и Ана 
Радуловић 
Екипно 1. место заузела је наша  ОШ „Вук Караџић“. 

 

Само 4 дана након  међуокружног , 19.04.2021.г. Атлетичарке наше школе 
постигле су изванредан успех на, данас одржаном, државном првенству за 
основне школе у организацији Савеза за школски спорт Србије. 
Екипно  – освојиле су 3. место,  а такође, и у ношењу штафете 2. место ! 
Екипу су чиниле:Александра Бенић, Јана Ромић, Мила Грубор, Дајана 
Чодраш, Катарина Јовичић( 7.раз), Кристина Пејић, Сташа Зорић, Ана 
Радуловић  (8. разред). Такмичење је одржано на Атлетском стадиону у 
Сремској Митровици а киша и неповољно време нису утицали да наше 
спортисткиње остваре свој циљ. 



 

Тара Петровић, ученица 6/2 одељења, освојила је 3. место на окружном 
такмичењу у цртању карикатуре,  28.04.2021. г у Сомбору. Тара је члан 
ликовне секције и према речима наставнице ликовне културе Весне Лисица –
Рупић, она је веома талентована и заинтересована за цртање. 



 

Ученици Нове Црвенке и њихова учитељица Ивана Сабо спајају лепо и 
корисно, па се тако у Новој Црвенки школски часови реализују у природи 
када год је то могуће.  Један  од тих часова, на којима би им позавидела многа 
деца из градова, они су посветили биљкама и прављењу хербаријума. Многе 
биљке, које су нацртане у уџбеницима и које многа деца гледају само на 
слици, они имају у свом окружењу. У друштву  своје учитељице, они су се 
потрудили да пронађу  различите врсте биљака које расту у школском 
дворишту  и да проуче њихове главне особине. 



 

Јун 2021  

Републичко такмичење из математичке и информатичке писмености „Дабар“ 
ове школске године због епидемиолошке ситуације било је ревијелног 
карактера. На такмичењеу које је одржано 28.05.2021. године у 12.00 часова, 
учествовали су и наши ученици Константин Бракус, 5. разред  и Јана 
Батинић, 6. разред, који су се истакли оствареним резултатима на претходном 
нивоу такмичења и урадили све задатке тачно. Они су у кабинету 
информатике, под надзором наставнице Оливера Крстоношић и овог пута 
урадили тест који је садржао логичке задатке. 



 

Ученице 7. разреда Александра Бенић и Нина Бигић учествовале су и ове 
школске године на Смотри истраживачких радова основаца, одобреној у 
Календару такмичења Министарства просвете,  коју организује Центар за 
таленте Бор  и оствариле значајан успех.Након успеха на државном, оне су 
своје знање потврдиле учешћем  на међународном нивоу такмичења  и 
оствариле резултат вредан сваке похвале: 

Александра Бенић – 1. место 
Нина Бигић – 3. место 

Такмичење је реализовано 22.05.2021. године а наставнице Љиљана Косовић 
и Јелена Керекеш се поносе својим ученицама јер су на најбољи начин 
представиле своју школу и показале своје  знање. 



 

При крају ове тешке  и необичне школске године, протекли  викенд , 04-
06.06.2021. године,  група наставника је провела на екскурзији која је 
обухватала обилазак Бихаћа и Бања Луке. Наставници су обишли 
знаменитости овог краја и уживали на слаповима  реке Уне 



 

 

Директор школе, Наташа Ђерић, обрадовала је данас групу ученика 6.разреда 
поделивши им  нова светла и звонца за  бицикла. Наиме, светла и звонца су 
поклон Савета за безбедност саобраћаја општине Кула као вид активности у 
циљу  повећања безбедности деце и осталих учесника  у саобраћају. 
Директорка је, овом приликом, нагласила ученицима значај  правилног 
кретања у саобраћају и поштовања саобраћајних правила.Свест ученика о 
безбедности у саобраћају  треба развијати заједничком сарадњом родитеља, 
школе и свих других институција укључених у васпитно-образовни процес 
јер су деца најугроженији учесници у саобраћају и као пешаци и као 
бициклисти. 



 

Хуманитарно–еколошка организација “Чепом до осмеха” спроводи 
националну кампању са идејом ширења солидарности  према деци са 
инвалидитетом, али и према нашој планети и животној средини. Већ дуги низ 
година, може се рећи од покретања акције 2012. године, уз свесрдну помоћ 
ученика,  родитеља, бивших ученика, грађана, у нашој школи сакупљају се 
пластични чепови. Директорка школе, Наташа Ђерић, дочекала је15.06.2021.г 
у „малој„ школи координаторе  ове организације. Они су  ученике 3. разреда 
упознали колико је важна брига о другима али и очување животне средине. 
Чланови удружења: Теа Скенџић, Милош Лаћарак, Огњен Новчић, Габријела 
Ковач и Милош Гостовић, реализовали су радионицу на којој су се ученици 
забавили али и научили много о рециклажи. На крају дружења, на школском 
дворишту направљен је мозаик од чепова и фотографија за успомену на 
данашње дружење. 



 

 
Дана 16.06.2021. године у ОШ “Вук Караџи“ у Црвенки (мала школа) одржан 
је концерт ученика издвојеног одељења ШОМО Кула а уједно и ученика 
наше школе. https://youtu.be/SV1faIsh_pQ  

 



 
Ученица 6. разреда, Јана Батинић, освојила је 3. место на наградном 
конкурсу  за ученике основних школа АП Војводине под називом „Огњиште 
наших предака“. Конкурс је, у мају 2021.г, организовао Форум за едукацију, 
сарадњу, афирмацију  и подршку  грађанском друштву(ФЕСАП) у сарадњи 
са Покрајинским секретаријатом за образовање. Јана  је, 25.06.2021.г, у 
пратњи својих родитеља,  присуствовала завршној  манифестацији и додели 
награда у Новом Саду. Вредне награде најуспешнијим ученицима је уручила 
председник удружења Фесап и члан Покрајинског секретаријата, др. Ида 
Кабок. Поред дипломе за освојено 3. место, Јана је добила гејмерски 
комплет (White Shark GC-4102 COMANCHE-2 4u1)  и звучнике 2.0 Genius 
SP-HF 500A.Наставница Јелена Керекеш похвалила је  све ученике који су 
учествовали на конкурсу и урадили сјајне радове. 

 



Наставница математике Слађана Пердув, освојила је 1. место на наградном 
конкурсу „Вулкан“  издаваштва,  под називом „Примена наученог“. 
Представници  ИК „Вулкан“ посетили су нашу школу у четвртак,  24.06.2021. 
г. и наставници уручили лап топ, а  ученицима који су учествовали поклоне 
Вулкан знања. 

 

Ђак генерације, Срна Батинић, присуствовала је у пратњи родитеља 
29.06.2021. г  свечаном пријему код председника општине када је најбољим 
ђацима у општини додељен лап топ . 



 

Подела ђачких књижица извршена је 01.07.2021.године.  

Август 2021.године 

Током августа у школи су одржавани састанци школских Тимова , одељенска 
и Наставничка већа као и састанци стручних већа ради постизања договора о 
раду у наступајућој школској години.  

У циљу припреме за почетак нове школске године, односно сагледавања 
потреба и вишкова запослених у образовним установама, 18.08.2021.г је 
одржан Актив директора основних и средњих школа.“На основу увида у 
вишкове и потребе које су доставили директори школа, извршено је 
распоређивање наставника који су дефинисани као технолошки вишкови 
тамо где су школе исказале потребе“, рекао је просветни инспектор Зоран 
Ракић. Директори су исказали бојазан кад је организовање почетка нове 
школске године у питању, а бојазан се огледа у томе да ли ће доћи до 
редовног извођења наставе или онлајн. У случају потребе, са нивоа јединице 
локалне самоуправе, школама на територији општине Кула биће обезбеђена 
дезинфекциона средства за дезинфекцију објеката и дезобаријере.Састанку су 
присуствовали директори свих основних и средњих школа, а њиме је 
председавао Дамјан Миљанић, председник општине Кула. 



 

Свечани пријем ученика првог разреда одржан је 31.08.2021. године у Дому 
Културе са почетком у 10.00 часова а програм   за своје нове другари  
припремили ученици трећег разреда . 

И тако смо завршили једну необичну , и за многе тешку школску годину,  у 
којој су смо били принуђени да мењамо начин рада , учења , функционисања 
и да прихватимо промене које доноси време.  

                     Важне догађаје бележила и фотографисала, уз помоћ колега и 
ученика,  наставник технике и технологије Јелена Керекеш 

У Црвенки , 31.августа 2021.године  


