
Школска 2018/2019.

Основни подаци:
У школској 2018/2019. години, образовно-васпитни рад је организован по утврђеном плану и 
програму.

Добродошлицу овогодишњим ђацима првацима пожелела је помоћница директора Душица Аксентијевић са 
жељом да буду успешни, срећни, радни и да воле своје нове другаре, учитељице и школу. Потом је добродошлица
настављена приредбом ђака разредне наставе, чланова драмске, рецитаторске, ритмичке секције и хора са 
учитељима руководиоцима секција. За декорацију простора била је задужена ликовна секција. Након приредбе 
учитељице су прозвале ђаке прваке уз позив да дружење наставе сутрадан у ђачким клупама. 





 I/4 Учитељица Милена Живановић



20. 9. 2018.

Посетa ПУ “Дечије царство” је наставак, сада већ традиционалне сарадње са нашом школом, где су ученици 
4/1 и 4/2 извели драмски комад “Весело поврће” ауторке Гордане Кнежевић који су прошле школске године 
припремали на драмској секцији коју су водиле Славица Милетић и Виолета Петровић. 

21.9.2018. 

Ученици разредне наставе су посетили позоришну представу “Звездано дете” у Дому културе. 

Дечија недеља је ове године одржана под мотом “Моје је право да живим срећно и здраво” - за одрастање без 
насиља у трајању од 1-7. октобра 2018. године. 

1.10.2018.

“Реци стоп сваком насиљу”
Ученици од другог до четвртог разреда су гледали клипове, цртали и писали на тему “Како препознати насиље
и коме се обратити”.
“Првачки фестивал” се за то време одвијао у доњем холу школе где су се ученици прваци представљали 
другарима песмом глумом и игром. 

2.10.2018.

“Загрљај за одрастање без насиља”
На пунктовима “Бесплатни загрљај” за који је ликовна секција припремила плакате, по два ученика из сваког 
одељења четвртог разреда су учествовали у изради, у холу школе поклањани су бесплатни загрљаји и поручено 
је да загрљај као симбол ненасилне комуникацје има језик који сви разумеју. 

3.10.2018.

“Продајна изложба”
Ученици од другог до четвртог разреда су имали ревију ручно прављених играчака, које су продавали, 
размењивали, поклањали
“Стоп дискриминацији”
Пројекат у коме су учествовали ученици првог разреда.

4.10.2018.

“Решавамо проблеме без насиља”
Форум позориште – учествовали су ученици од другог до четвртог разреда.



“Дан отворених врата”
Ученици првог разреда су посетили председника општине.

5.10.2018. 

“Маскембал” 
Ученици су се дружили и промовисалли дечија права.

6.10.2018.

Турнир у малом фудбалу је одржан у школском дворишту за ученике разредне наставе у организацији спортске 
секције. 

“Трка за срећно детињство”
Хуманитарна трка у организацији Црвеног крста

7.10.2018.

“Умовање – знање” 
Одржане су бесплатне радионице “Образовно-креативног центра Рестарт” који суфинансира општина Велика
Плана. 
По један ученик из сваког одељења је учествовао.

11.10.2018.

Одржан је јесењи крос на стадиону ФК “Морава” за ученике од четвртог до осмог разреда, а остали ученици 
су у школском дворишту имали спортски дан.

30.10.2018.

Представници криминалистичке полиције ПУ “Велика Плана” су одржали предавање ученицима четвртог 
разреда, а кроз овај пројекат проћи ће и ученици предметне наставе.
Теме: 

1. Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола
2. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа
3. Превенција и заштита деце од трговине људима



7.12.2018.

Фестивал науке одржан је у холовима школе, који су припремили ученици предметне наставе са својим 
наставницима. Лепо је учити од старијих другара.

21.12.2018.

Предавање “Здрава исхрана” у оквиру пројекта “Здраво растимо” одржали су професор физичке културе 
Мирјана Доганџић са вршњачким едукаторима из одељења 7/3.
Презентацијом и разговором, ученицима је предочена важност правилне исхране за њихов раст и развој. 
Ученици разредне наставе уживали су и научили важне лекције о значају здравља и исхране. 

27.12.2018.

На нивоу разредне наставе последња недеља децембра била је тематска “У сусрет празницима” у оквиру које 
је одржана школска приредба у Дому културе.



27.1.2019.

Дан школе – Савиндан по традицији је обележен свечано и радно, са пуно дешавања на многим пољима – 
спортским и културним манифестацијама, свечаном седницом, академијом и прославом свих запослених.

25 .1.2019.

Одржана је школска приредба поводом Дана школе.





22.4.2019.

Одржан је “Зелендан”, тематски дан на нивоу школе. Певало се, рецитовало, пуштали зелени балони, правили 
беџеви. Школско двориште је оплемењено цвећем које су засадили ученици од првог до четвртог разреда, а 
њихови старији другари су им помогли – тако је најбоље! Заједно чувати планету Земљу.
Засађено је и стабло црвеног храста испред школе, које је поклон од расадника “Корнус” из Крњева. 

20-21.3.2019.

На састанку са родитељима будућих првака промовисана је наша школа. 

29.3.2019.

Обављено је Timss тестирање – Међународно тестирање образовних постигнућа ученика у области 
математике и природних наука у коме су учествовали ученици 4/1, а које је организовала Међународна 
асоцијација за евалуацију образовних постигнућа. 
Ово истраживање се спроводи у скоро 60 земаља света.

30-31.3.2019. 

12, 13. и 14. 4. 2019. 

Одржано је пробно тестирање ученика осмог разреда из српског језика, математике и комбинованог теста.

24.4.2019. 

Обележен је Дан страних језика приредбом у Дому културе коју су припремили наставници страних језика са 
ученицима.

21.5.2019.

Математичари који су учествовали у квизу седмог и осмог разреда, као и наставници математике, 
присуствовали су предавањима о парадоксима које је приредио професор математике Момчило Богдановић, 
на задовољство свих присутних.



25. и 26. 5. 2019.

Учитељице будућег првог разреда присуствовале су обуци “Реализација наставе орјентисана ка исходима 
учења”.

• Јун месец је резервисан за свођење резултата рада на многим пољима
• Екскурзије свих ученика наше школе су оствариле своје циљеве, као и рекреативна настава разредне 

наставе у марту месецу.
• Сва одељења четвртог разреда су одржане своје завршне приредбе, као и ученици првог разреда који су у 

оквиру пројектне наставе припремили заједничку приредбу “Баш је лепо бити првак”
• У оквиру пројектне наставе учитељи првог разреда су са ученицима вредно радили и резултати су 

видљиви, како у сређивању учионица тако и у многим активностима које су спроводили у сарадњи са 
родитељима и локалном заједницом. 

Такмичења

ПРЕДМЕТ ОПШТИНСКО ОКРУЖНО РЕПУБЛИЧКО

СРПСКИ ЈЕЗИК 5. разред
Данило Ђуричић 2. ранг
Ива Зеленика 2. ранг
Александар Стоиљковић 3. ранг

5. разред 5. разред

6. разред
Милан Митровић 1. ранг
Ђорђе Марић 1. ранг
Невена Дејановић 1. ранг
Анђела Бабић 2. ранг
Матеја Врбановић 2. ранг
Нина Красић 3. ранг
Андреја Николић 3. ранг

6. разред 6. разред

7. разред
Јана Перић 1. ранг
Софија Старчевић 2. ранг
Ђурђа Спасојевић 2. ранг

7. разред 7. разред

8. разред
Лазар Стевановић 1. ранг
Јелена Ракић 2. ранг

8. разред 8. разред

КЊИЖЕВНА 
ОЛИМПИЈАДА

7. разред 7. разред 7. разред

8. разред 8. разред 8. разред



Андрија Шулкић 2. место
Катја Каровић 2. место
Анђела Јаношевић 3. место

МАТЕМАТИКА 3. разред
Филип Лолески 1. ранг
Александра Стокић 2. ранг
Вељко Чедомировић 3. ранг

3. разред 3. разред

4. разред
Урош Радованов 1. ранг
Филип Исаиловић 2. ранг
Анђелија Милосављевић 3. ранг

4. разред
Марија Васић 3. ранг

4. разред

5. разред
Лука Лекић 1. ранг
Ђорђе Динић 2. ранг
Коста Чедомировић 3. ранг

5. разред 5. разред

6. разред
Ђорђе Марић 3. ранг
Невена Дејановић 3. ранг

6. разред 6. разред

7. разред
Александар Грујић 3. ранг

7. разред 7. разред

8. разред
Борис Арсић 1. ранг
Милан Марковић 1. ранг
Александра Стојановић 2. ранг
Вељко Вучићевић 3. ранг

8. разред
Милан Марковић 2. ранг

8. разред

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 8. разред
Милан Паприкић 1. место 3. ранг

8. разред
Милан Паприкић 1. место 1. 
ранг

6. разред

БИОЛОГИЈА 7. разред
Јањош Сибиновски 2. место
Андрија Стоиљковић 3. место

7. разред 7. разред

ИСТОРИЈА 6. разред
Ђорђе Марић 2. ранг
Милан Митровић 2. ранг
Јелена Шћепановић 2. ранг
Душан Миловановић 3. ранг

6. разред 6. разред

ХЕМИЈА 7. разред
Јањош Сибиновски 1. место
Миљан Милосављевић 1. место
Теодора Гашић 1. место

7. разред 7. разред



Јана Перић 2. место
Владимир Митић 2. место

8. разред
Александра Стојановић 1. место

8. разред
Александра Стојановић 2. 
место

8. разред

ГЕОГРАФИЈА 7. разред
Јањош Сибиновски 1. ранг
Андрија Стојиљковић 2. ранг
Јана Перић 2. ранг

7. разред
Јана Перић 1. ранг
Андрија Стојиљковић 2. ранг
Јањош Сибиновски 3. ранг

7. разред

ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИЈА

6. разред
Тијана Николић 1. место
Катица Лукић 3. место

6. разред 6. разред

ТЕХНИЧКО И 
ИНФОРМАТИЧКО 
ОБРАЗОВАЊЕ

7. разред
Александар Ракић 2. место

7. разред 7. разред

8. разред
Стефан Стојковић 1. место
Кристина Стоиловић 2. место

8. разред
Стефан Стојковић 1. место

8. разред

ФИЗИКА 6. разред
Марта Михајловић 2. награда

6. разред 6. разред

7. разред
Миљан Милосављевић 3. награда
Владимир Митић 3. награда

7. разред 7. разред

ЛИКОВНА КУЛТУРА Стеван Бојић 3. место на 27. изложби ликовних радова деце и оимладине Србије и дијаспоре на тему
“Светосавље и наше доба” у Новом Саду
Константин Рајчић 3. место на 27. међународној  изложби у Битољу “Мали битолски Монмартр”

Божидар Живковић 1. награда на међународној изложби ликовних радова поводом дана ослобођења 
Скопља “13 новембар”
Нина Красић 1. место на “Смотри дечијих ликовних радова” у Београду

Сара Стоименов 1. награда на 64. Традиционалној изложби ликовних радова деце и омладине Србије 
на тему “Графика како вид дечијег ликовног изражавања

Михајло Савић 1. награда на 35. Традиционалној изложби “Железница у очима деце 2018. године”



СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА

ОДБОЈКА
мушка екипа 2. место на општинском такмичењу
женска екипа 1. место на општинском такмичењу и 3. место на окружном такмичењу у Смедереву

КОШАРКА
мушка екипа 1. место на општинском такмичењу, 1. место на окружном такмичењу, 3. место на 
међуокружном такмичењу
женска екипа 1. место на општинском такмичењу и 3. место на окружном такмичењу

РУКОМЕТ
мушка екипа 3. место на општинском такмичењу

ФУДБАЛ
мушка екипа 3. место на општинском такмичењу
женска екипа 2. место на општинском такмичењу

СПОРТСКА ГИМНАСТИКА
Ива Радић 1. место на општинском такмичењу, 1. место на окружном такмичењу у Смедереву и 
остварила је пласман на републичко такмичење које је одржано у Новом Саду на којем је заузела 12. 
место

АТЛЕТИКА
Окружно такмичење је одржано у Смедеревској Паланци и остварени су следећи резултати:
Јанчић Миљана 2. место у трци на 500 м, Живорад Симић 2. место у трци на 300 м, Трпески 

Марина 4. место у трци на 300 м, Лазар Стојановић 3. место у трци на 300 м

Ђак генерације школске 2018/2019. је

МИЛАН ПАПРИКИЋ
ученик 8/2

Све честитке ученицима на постигнутим резултатима



6.6.2019.

Ученици осмог разреда су прославили матуру у холу школе 

наставници и учитељи који су се дружили са овом генерацијом

17,19. и 20. 6. 2019. 

Одржан је завршни испит из српског језика, математике и комбиновани тест. 


