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Овако је изгледала школа на почетку школске 2013/2014.године: 

 
                                                              Поповац 

          
                           Буљане                                                       Стубица 
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                                     Шалудовац 
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У нашој школи поштује се кућни ред! 
НАША ШКОЛА – НАША ДРУГА КУЋА 

Свака кућа, да би била лепа и пријатна за боравак, има свој кућни ред – 

скуп правила и задужења свих који у њој бораве. Ми желимо да се у нашој 

школи сви – ђаци, запослени и родитељи – осећају што пријатније, те смо 

издвојили извесна правила којих би требало сви да се придржавамo, како би 

НАША ШКОЛА – НАША ДРУГА КУЋА постала још лепша и успешнија. 

Поштовани родитељи, 

Вас сматрамо блиским сарадницима зато што своју децу, као и ми, учите 

да поштују Вас, своје другове, наставнике и остале запослене у школи. Ваша 

сарадња нам је драгоцена, јер ћемо заједничким снагама,  васпитањем и 

образовањем ваше и наше деце, постићи да они постану добри и успешни људи, 

а школа пријатно и лепо место на које ће с радошћу долазити.  Помоћи ћете нам 

тако што ћете:  

• редовно, на родитељским састанцима, сарађивати са учитељем или 

одељењским старешином и предметним наставницима свог детета;  

• редовно посећивати „отворена врата“ у заказано време;  

• благовремено (у року од 48 сати) обавестити учитеља или одељенског 

старешину о разлозима одсуства свог детета из школе;  

• благовремено (у року од недељу дана) оправдати изостанке свог детета 

из школе: до три дана, а дуже од три дана уз лекарско уверење;  

• своје дете, уколико га доводите у школу, допратите до школског 

дворишта, до улаза у школу, уместо да га пратите кроз ходнике или до 

учионице, јер тиме реметите рад и ред осталих ученика и запослених;  

• када дођете у школу, обратите се дежурном ученику, који ће о Вашем 

доласку обавестити Ваше дете (уколико сте дошли по њега) или 

одељенског старешину; 

• благовремено и у року испунити обавезе вашег детета према  

школи које се тичу материјалних давања;  
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• све могуће неспоразуме и сукобе до којих може доћи између  

Вашег  детета и других ученика, наставника или других запослених у 

школи решавати мирним путем и у сарадњи са одељенским старешином,   

педагогом или директором, поштујући усвојене процедуре. 

Поштовани учитељи и наставници, 

Ви сте домаћини ове школе и од Вас, у знатној мери, зависи колико 

угодно ћете се и Ви и Ваши гости осећати у нашој школи. Овде смо издвојили 

нека од Ваших задужења:  

• одељенски старешина, на почетку школске године, упознаје ученике са 

кућним редом школе и правилима која се тичу њиховог понашања и 

обавеза;  

• одељенски старешина предузима прописане мере у случају 

неодговарајућег понашања,  које је у супротности са Правилником о 

понашању и безбедности ученика и другим актима школе;  

• наставници не „избацују“ из учионице ученика који омета час, већ са 

њим обављају разговор и обавештавају одељенског старешину, који 

предузима даље мере. 

 Ученика који омета час наставници не уписују у напомену у дневнику 

рада; 

• наставници долазе у школу и на часове на време;  

• наставници долазе у школу примерено одевени, како је прописано 

Правилником о понашању и безбедности ученика и другим актима 

школе.   

Дежурни наставници и учитељи, у дане дежурства имају неколико 

додатних задужења. Када су дежурни, наставници : 

• у школу долазе  најкасније у 7:10, обилазе све учионице у свом рејону и 

све недостатке уносе у књигу дежурства ;  

Дежурство наставника  се завршава у 12:45; 

• дежурни наставници воде рачуна да се ученици не гурају  

приликом уласка у школу; 
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• воде рачуна, заједно са помоћним особљем да за време наставе  

школа буде безбедна . 

 НАСТАВНИЦИ И ПОМОЋНИ РАДНИЦИ, КАО И СВИ 

ЗАПОСЛЕНИ МОРАЈУ ОБАВЕЗНО ДЕЖУРАТИ КАДА СЕ У ШКОЛИ 

ОДРЖАВАЈУ РАЗНЕ ДРУГЕ АКТИВНОСТИ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ, 

ПРИРЕДБЕ И ЖУРКЕ УЧЕНИКА ПРЕМА РАСПОРЕДУ КОЈИ ДОНОСИ 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ У ДОГОВОРУ СА ЗАПОСЛЕНИМА; 

Дежурни ученици, 

• у школи дежурају ученици 6 – 8 . разреда који немају слабе оцене и  

смањену оцену из владања; 

Дан када дежурате није дан када се долази у школу, а не иде на 

часове. Дежурство није прилика за слушање музике и играње мобилним 

телефоном већ озбиљан задатак. Дежурни ученик:  

• долази у школу у најкасније у 7:00 и дежура до 12:45, 

• легитимише посетиоце и евидентира податке о особама које долазе у 

школу, код кога иду, и по потреби спроводе посетиоце до тражене 

особе;  

• обавља друге задатке које може да добије од директора, психолога, 

педагога, библиотекара и дежурног наставника; 

• не напушта своје место, осим у случајевима када има писмени задатак 

или најављени тест провере знања. У том случају дежурни наставник за 

тај час одреди адекватну замену;  

 АКО ДЕЖУРНИ УЧЕНИК МОРА ДА ПРИЛИКОМ ОБАВЉАЊА 

ДУЖНОСТИ НАПУСТИ СВОЈЕ МЕСТО ИЛИ МОРА ДА ПО 

ЗАДАТКУ ИЗАЂЕ ИЗ ШКОЛЕ, МЕЊА ГА НАСТАВНИК КОЈИ ГА ЈЕ 

ПОСЛАО.   

• у случају недоумице, консултује се са дежурним наставником.  
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На крају, најважнији – драги наши ученици,  

ОВО ЈЕ ВАША ШКОЛА – због вас постоји и ви сте њена душа.  

Од вас највише зависи колико ће бити пријатно место на којем проводите 

половину дана. Не треба много да се трудите да би нам свима било лепо:  

• веома је важно да поштујете и уважавате своје другове, наставнике и 

остале запослене у школи;  

• у школу треба да долазите 15 мин. пре почетка наставе;  

• пре уласка у школску зграду треба да без трчања и гужве по ходницима  

уђете у своје учионице;  

• пре почетка часа треба да се припремите за предстојећи час;  

• чувајте учионице и намештај у њима -  за вас су сређене;  

• на часу треба пристојно да се понашате и да не сметате својим 

друговима и наставницима;  

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ КОРИШЋЕЊЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА ЗА ВРЕМЕ 

ЧАСА. 

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ СВАКО НЕДОЗВОЉЕНО СНИМАЊЕ И 

ОБЈАВЉИВАЊЕ НА ИНТЕРНЕТУ. 

МОБИЛНИ СЕ МОЖЕ КОРИСТИТИ САМО У ХИТНИМ 

СЛУЧАЈЕВИМА, А ТОН ЗВОНА И ТОН ПОРУКЕ МОРАЈУ БИТИ 

ИСКЉУЧЕНИ ДОК ЈЕ УЧЕНИК У ШКОЛИ.  

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ СА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА ЈЕ ДОЗВОЉЕНО 

САМО ЗА ВРЕМЕ ОДМОРА. 

• са часа можете да изађете само уз одобрење наставника;  

• за време великог одмора обавезно изађите у двориште, а  ви који  

имате поштеду останите  у ходнику са једним наставником, осим када 

временски услови то не дозвољавају (снег, киша, хладно време....).  

Тада су ученици за време великог одмора у холу школе.  

ОДЛУКУ О ОВОМЕ ДОНОСЕ ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ НА 

ОСНОВУ  ВРЕМЕНСКИХ УСЛОВА; 
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• на часове треба да долазите прикладно одевени у гардероби  

која је примерена вашем узрасту и школи. 

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ НА ЧАСОВЕ ДОЛАЗИТИ У МИНИ СУКЊАМА, 

МАЈИЦАМА НА БРЕТЕЛЕ, ШОРТСЕВИМА, НАШМИНКАНИ; 

ИЗУЗЕТАК ОД ОВОГ ПРАВИЛА ЗАБРАНЕ ШМИНКАЊА СУ ЖУРКЕ 

УЧЕНИКА, ПРИРЕДБЕ И ДРУГЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ КОД КОЈИХ ЈЕ 

ШМИНКА САСТАВНИ ДЕО УЛОГЕ УЧЕНИКА.  

• на часовима је забрањено да се једе и пије ( доручак + сок, грицкање 

семенки и других грицкалица....);  

 Ученици,  доручкујте у одређеним просторијама у свакој школи 

према  ранијем распореду и договору који остаје да важи и даље.  

 Ако наставник не дође на час, а нема ко да га замени, ЗАБРАЊЕНО је 

излажење ученика у ходник, галама и ометање осталих часова. 

     У том случају ученици остају у својој учионици, припремају се за 

следећи час и могу слушати  музику са мобилних телефона, ако та 

музика не омета остале ученике. 

• када напуштате учионицу, оставите је чисту и сређену;  

• неспоразуме треба да решавате  разговором, на миран начин, а 

не песницама. 
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СЕПТЕМБАР 
 

Школска година је почела 2.септембра 2013. године, у понедељак.  

Ове школске године у школи је било укупно 438 ученика у 28 одељења. 

Распоред ученика по одељењима изгледа овако: 

Поповац: 

11 (14 ученика)-учитељица Силвана Вељковић Свилар; 

21 (6 ученика) и 41 (9 ученика) - учитељица Светлана Тафро; 

31 (17 ученика)-учитељица Весна Ивковић; 

51 (20 ученика)-одељенски старешина Соња Мелентијевић (руски језик); 

61 (25 ученика)-одељенски старешина Ружица Стевановић (српски језик); 

71 (25 ученика)-одељенски старешина Тијана Симић (енглески језик); 

81(15 ученика)-одељенски старешина Даница Добросављевић Милојевић 

(техничко образовање); 

Буљане: 

12 (9 ученика)- учитељица Оливера Антић; 

22 (7 ученика) и 42 (6 ученика)- учитељица Драгана Богић; 

32 (15 ученика)- учитељица Биљана Миловановић; 

52 (16 ученика)- одељенски старешина Горица Симић (српски језик); 

62 (17 ученика)- одељенски старешина Ненад Шљивић (математика); 

72 (12 ученика)- одељенски старешина Дејан Перић (историја); 

82 (24 ученика)- одељенски старешина Наташа Аврамовић (физичко 

васпитање); 

Стубица: 

13 (16 ученика)- учитељица Александра Јанковић; 

23 (15 ученика)- учитељица Весна Живановић; 

33 (15 ученика)- учитељ Слободан Танасковић; 

43 (15 ученика)- учитељица Светлана Ивановић; 

53 (12 ученика)- одељенски старешина Оливера Стојановић  

(ликовна култура); 
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63 (18 ученика)- одељенски старешина Драгослав Николић  

(музичка култура); 

73 (20 ученика)- одељенски старешина Деско Речевић (географија); 

83 (17 ученика)- одељенски старешина Александра Савић (српски језик); 

Бошњане: 

14  (6 ученика) и 34 (9 ученика)- учитељица Оливера Мркаљ; 

            24 (9 ученика)- учитељица Снежана Баљак; 

44 (17 ученика)- учитељица Силвана Раденковић; 

Забрега: 

15 (5 ученика), 25 (4 ученика), 35 (3 ученика) и 45 (2 ученика)- учитељица 

Слађана Јовановић; 

Шалудовац: 

16 (4 ученика) и 36 (3 ученика)- учитељ Владан Стојановић; 

26 (5 ученика) и 46 (5 ученика)- учитељица Мирјана Илић. 

Директор школе:  мр Снежана Цвејић 
Помоћник директора: Радмило Обрадовић 

Секретар школе: Војислав Васић 

Педагог школе: Весна Јанићијевић 

Шеф рачуноводства: Светлана Илић 

Библиотекар: Татјана Љубисављевић 

Остали наставници који раде у нашој школи су: 

Марина Петровић, математика - замена Момчило Томић; 

Данијела Јовановић, математика; 

Наташа Костић, енглески језик - замена Марија Матић; 

Весна Јевтић, енглески језик; 

Драгана Милосављевић, руски језик; 

Зорица Јовановић, биологија; 

Зорица Грујић, биологија; 

Марија Миљковић, физика; 

Владанка Балотић, хемија; 

Игор Цветковић, хемија; 

Радмило Обрадовић, техничко образовање; 
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Иван Станичков, физичко васпитање; 

Жељко Бановић, физичко васпитање; 

Биљана Антанасијевић, веронаука; 

 

Помоћни радници: 

Горан Антић, ложач; 

Светлана Димитров, помоћна радница; 

Драгана Јовановић, помоћна радница; 

Владан Миленковић, ложач; 

Драгица Милосављевић, помоћна радница; 

Весна Миленковић, помоћна радница; 

Бранислав Милуновић, помоћни радник; 

Горан Николић, домар; 

Славица Николић, помоћна радница; 

Мирјана А.Павловић, сервирка у школској кухињи; 

Мирјана М.Павловић, помоћна радница; 

Јасмина Павловић, помоћна радница; 

Анђелка Радовановић, помоћна радница; 

Весна Трифуновић, помоћна радница; 

Бобан Милојковић, домар; 

Милан Стојановић, ложач. 

 

Руководиоци стручних органа: 

Одељенска већа млађих разреда: Оливера Мркаљ 

Одељенска већа старијих разреда: Дејан Перић 

Стручно веће за разредну наставу: Силвана Вељковић Свилар 

Стручно веће природно-математичке групе предмета: Ненад Шљивић 

Стручно веће друштвено-језичке групе предмета: Дејан Перић 

Стручно веће за уметност и спорт: Иван Станичков 
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Ученички парламент 

Председник  Ђачког парламента је Филип Тодоровић из Буљана, а 

записничар Анђела Милосављевић из Забреге. 

Чланови су: 

Поповац: Наталија Благојевић (Бошњане), Немања Милојковић и 

Никола Голубовић. 

Буљане: Петар Радојевић, Теодора Антанасијевић и Данијел 

Милосављевић. 

Стубица: Анђела Миладиновић, Петар Петровић, Александар Милојевић 

и Кристијана Милетић. 

Носилац активности Ученичког парламента је наставник Драгослав 

Николић. 

     
Наст. Драгослав и председник              Записничар Анђела Милосављевић  

Ђачког парламента, Филип 
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Школски тимови 

Тим за самовредновање (постигнућа ученика, ШП и ГПРШ): 

 Оливера Мркаљ-координатор, 

 Оливера Антић, 

 Наташа Аврамовић, 

 Ненад Шљивић, 

 Горица Симић, 

 Весна Јанићијевић. 

 

            Стручни актив за развојно планирање: 

  Владан Стојановић-председник, 

 Снежана Цвејић, 

 Оливера Мркаљ, 

 Силвана Свилар, 

 Оливера Антић, 

 Наташа Костић, 

 Александра Савић, 

 Весна Симић. 

 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања: 

  Силвана Свилар-координатор, 

 Снежана Цвејић, 

 Снежана Баљак, 

 Биљана Миловановић, 

 Мирјана Илић, 

 Драгана Богић, 

 Слађана Јовановић, 

 Тијана Симић, 

 Драгана Милосављевић, 

 Марија Миљковић. 
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                  Тим за самовредновање 2 (ресурси, етос): 

  Силвана Раденковић-координатор, 

  Весна Ивковић, 

  Светлана Тафро, 

  Оливера Стојановић, 

  Марија Миљковић. 

 

                  Тим за самовредновање 3 (подршка ученицима, настава и учење): 

  Даница Милојевић-координатор, 

  Ружица Стевановић, 

  Весна Живановић, 

  Данијела Јовановић. 

 

                   Тим за самовредновање 4 (руковођење, организација и 

обезбеђивање квалитета): 

  Тијана Симић-координатор, 

  Александра Јанковић, 

  Марина Петровић. 

 

                  Стручни тим за инклузивно образовање: 

  Биљана Миловановић-координатор, 

  Снежана Цвејић, 

  Драгана Богић, 

  Ненад Шљивић, 

  Весна Јанићијевић, 

  Светлана Ивановић, 

  Мирјана Илић. 
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 Тим за односе са јавношћу (маркетинг) 

  Наташа Аврамовић-председник, 

 Иван Станичков-заменик, 

  Радмило Обрадовић, 

  Оливера Антић, 

  Снежана Цвејић. 

 

Тим за професионалну оријентацију: 

  Весна Јанићијевић-координатор, 

  Тијана Симић, 

  Дејан Перић, 

  Деско Речевић. 

 

Стручни актив за развој школског програма: 

  Владан Стојановић, 

  Оливера Мркаљ, 

  Ненад Шљивић, 

  Наташа Костић, 

  Зорица Јовановић. 

 

Ученици из Бошњана и ове године ће долазити на наставу школским аутобусом 

који је обезбедило руководство наше школе уз подршку компаније ''Холцим''. 

Прво полугодиште завршава се у петак, 27.децембра 2013.године. 

Друго полугодиште почиње у понедељак, 20.јануара 2014.године, а завршава се 

у петак, 13.јуна 2014.године. За ученике осмих разреда се завршава 30.маја. 

Подаци о нашој школи, као и велики број фотографија о школским 

активностима налазе се на нашем сајту  

www.osbrankoradicevic-popovac.edu.rs 
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9.СЕПТЕМБАР 

У школи је одржано предавање на тему ''Безбедност у саобраћају'' за 

ученике првог разреда у организацији Црвеног крста и Полицијске управе. Том 

приликом првацима су раздељени флајери са правилима понашања у саобраћају. 

                               
13.СЕПТЕМБАР 

Поводом обележавања Дана општине, у школи је организовано 

осликавање школских ормана. У 11 часова ученици свих разреда, под 

вођством наставнице Оливере Стојановић и учитеља, узели су четке у руке и 

бацили се на посао. Дечија граја испуњавала је ходнике. Тимски рад је довео до 

резултата и бољих од очекиваних:  
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21.СЕПТЕМБАР 

Ученици млађих разреда из Поповца представили су нашу школу на 

трећем дечијем карневалу у Параћину. Представиле су се две групе-''Бумбари 

и Цветићи'' (композиција ''Бумбаров лет'') и ''Карте'' (композиција ''Радецки 

марш''). Ученике су водиле учитељице Светана Тафро, Силвана Вељковић 

Свилар и Весна Ивковић. Након карневала, деца су уживала у представи  

''Баш би било фино'' и дружењу са Бодом Нинковићем. Каква је била  

атмосфера, просудите сами: 

 
''Бумбари и цветићи'' са учитељицама Весном и Светланом 

 
                            ''Карте'' са учитељицом Силваном



 

  

 

 

23.СЕПТЕМБАР 

У школи у Стубици одржана је изложба старих слика, предмета и заната 

из Параћина и околних села под називом ''Параћин кроз време''. 

Присутни посетиоци могли су да погледају предмете од дрвета, метала, 

грнчарију, кухињско посуђе, папирни и метални новац, предмете везане за старе 

занате. На полицама су стајали фењери различитих величина и облика, у углу се 

љуљала дрвена колевка, поред ње дубак (шеталица) и лутка обучена у дечју 

народну ношњу. На зидовима су висила везена платна (незаобилазан украс кухиње 

сваке домаћице), черге, ћилими, чакшире, прегаче, кецеље, јелеци, канице и остали 

одевни предмети изаткани вредним рукама на старим разбојима. Међу овим 

предметима смешила се и понека стара фотографија, успомена на минуле догађаје 

и људе којих више нема. Књиге су такође биле део изложбе. Поред пожутелих, 

изгужваних листова старих књига на полицама  
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су стајале нове- родослови о Стубици, Забрези, Бошњану као сведоци 

минулих времена. Поред изложених предмета стајала су деца обучена у народну 

ношњу која је била омиљени одевни предмет на некадашњим поселима, мобама, 

игранкама. Људи из овог краја познати су по чувању и поштовању народне 

традиције. Ова изложба је организована са намером да се народна традиција сачува 

од заборава и постане саставни део живота школске деце. 
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25.СЕПТЕМБАР 

У Хали спортова у Параћину одржан је Мини тини фест. Нашу школу 

представили су брат и сестра, Мартина и Петар Петровић из Стубице. Мартина се 

представила песмом  ''К'о чоколада'', а Петар је наступио са песмом ''Бабарога''.  

Оба наступа улепшале су плесне групе из Стубице.  

Одлуком стручног жирија, Петар је освојио прву награду. Честитамо! 
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26.СЕПТЕМБАР 

Село Забрега је прикључено на водоводну мрежу. Тим поводом, ученици 

школе у Забрези припремили су кратак програм. Најпре су се присутним гостима 

обратили председник општине Саша Пауновић и директорка Снежана Цвејић. 

Затим су предшколци казивали стихове о води. Основци из 

Забреге представили су се драмским приказом ''Вода је извор живота'' и песмом 

''Чувајте нам воду''. Након приредбе воду је освештао отац Андрија.  Гости и 

ученици освежили су се воћем које су припремили мештани Забреге и - водом.                  

 

                    
Председник општине Саша Пауновић                Директорка школе Снежана Цвејић 
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СПОРТСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ У СЕПТЕМБРУ 
20.СЕПТЕМБАР-крос РТС-а 

Петак. Сунчан дан. Ученици су у спортској опреми, чекају иза стартне линије. Трче 

крос РТС-а. Најбрже од њих очекују дипломе. 

 
Ученици 5.и 6.разреда су спремни…  

 

                                                              

 
На реду су девојке… 
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Ученици млађих разреда осматрају терен и чекају време за почетак трке 

 

           
              Срећа и радост огледају се на лицима такмичарки 

 

              
            Први и други разред-девојчице у приправности 
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                                                    Трка је почела ! ! ! 

 

Активности поводом Дана општине 

Ученици наше школе учествовали су у скоро свим спортским активностима које су 

организоване поводом прослављања Дана општине. Имали смо одбојкашку екипу, 

мушку и женску фудбалску екипу. Ученици трећег и четвртог разреда учествовали 

су на Мини олимпијским играма.  

 

28.септембар-Холцимов маратон 

Вероватно најзахтевнија спортска активност у септембру била је трка коју је 

организовала компанија ''Холцим''. Четрдесетак наших ученика и наставници 

Наташа, Иван и учитељ Влада прихватили су изазов. Они најспретнији и 

најупорнији истрчали су целу стазу. Стартна позиција била је испред  

''Холцим''-а а циљ је био центар града. 
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                        Најупорнији – они који су издржали до самог циља 

 

ОКТОБАР 
 

4.ОКТОБАР-Први састанак драмске секције 

Интересовање за драмску секцију у нашој школи увек је било огромно. Ове године 

секцију води наставница Ружица Стевановић. Првом састанку присуствовало је 37 

ученика од петог до осмог разреда.  

 

 4.ОКТОБАР-Први састанак библиотечке секције за млађе разреде 

Ове године у нашој школи оформљена је библиотечка секција. Секцију води 

библиотекар Татјана Љубисављевић. На првом састанку ученици млађих разреда 

украшавали су просторију библиотеке и договарали се са библиотекаром о даљем 

раду секције и активностима које их очекују. Састанци секције одржаваће се два 

пута месечно. Првом састанку присуствовао је 31 ученик. 
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Потрага за инспирацијом и тимски рад на делу 

 

 
                     Ђаци су радили… 

 
…и радили… 
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7.ОКТОБАР-Први састанак библиотечке секције за старије разреде 

35 ученика од 5.до 8.разреда присуствовало је првом састанку секције за старије. 

Најпре су се ученици упознали са планом и програмом рада секције. 

Затим су и старији украшавали простор библиотеке, допунивши радове млађих. 

 

 
 Неки су одмах почели са радом… 

 

 
…а неки су прво прелистали штампу… 
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…некима је лепше у пару…           …све у свему-радило се… 

 

 
…и циљ је постигнут! 

 

7-11.ОКТОБАР-Дечија недеља 

Поводом обележавања Дечије недеље, у нашој школи одржан је низ  

радионица. Мада је свака недеља дечија, ова је ипак била посебна. Као 

најзанимљивију и њима најдражу, ученици су издвојили радионицу  

''Тата, мама-играјте се с нама''. Ево како је то изгледало: 
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У првом разреду: 
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У другом и четвртом разреду: 
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У трећем разреду: 
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11.октобар-Пријем првака у Дечији савез 

Ученици другог, трећег и четвртог разреда припремили су кратку приредбу којом 

су својим новим друговима првацима пожелели добродошлицу у Дечији савез. 

Сваки првак добио је и осликане добродошлице. 

 
Све је спремно за наступ… 

   Рецитовало се и певало… 
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Било је и глуме… 

 
И, ево нових чланова Дечијег савеза са добродошлицама у рукама: 

 
 

 

12.и 13.октобар-Семинар ''Инклузивно образовање и индивидуални образовни 

планови'' 

Семинар је одржан у Крагујевцу, присуствовала је учитељица Драгана Богић која 

ради у нашој школи. На семинару су представљени чланови закона који се односе 

на инклузивно образовање. Практично је представљена израда ИОП-а. Наглашена 

је разлика између индивидуалног и индивидуализираног приступа. 

Драгана каже да је семинар био успешан и да се садржаји могу применити у раду. 
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15.октобар-Семинар ''Јачање капацитета наставника основних школа'' 

Семинар је део пројекта ''Делујемо, јер нам је стало'' који финансира Европска 

унија. Одржан је у Параћину, а од наших радника присуствовали су волонтери 

Јелена Жикић, Ивана Милановић и Тамара Ивковић, као и библиотекар Татјана 

Љубисављевић. Учесници семинара стекли су практична знања о потребама и  

могућностима деце са сметњама у развоју и начинима њиховог укључивања у 

свакодневне школске активности. Семинар је успешно реализован. 

 

16.октобар-Предавање екипе Црвеног крста о трговини људима 

Предавање су у просторијама библиотеке одржали волонтери Црвеног крста Сара и 

Урош, а присуствовали су ученици 7.и 8.разреда. Ученици су признали да су о овој 

теми мало тога знали раније, и да ће им нова сазнања свакако бити од велике 

користи. 

 
 

 

Такмичење у стоном тенису 

И ове године наши ученици окитили су се медаљама на општинском  

такмичењу у стоном тенису. Екипа наше школе освојила је 1.место  

(Никола Голубовић 8/1 и Немања Марић 7/1). Појединачно, резултати  

су такође сјајни: Немања Марић 7/1 је први, а Немања Миљковић  

7/1 трећи. На окружном такмичењу екипно смо други. Појединачно,  

Немања Марић такође је заузео друго место. 
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 Никола Голубовић 8/1 и Немања Марић 7/1 

 

НОВЕМБАР 
4.новембар-Квиз Црвеног крста 

Екипа Црвеног крста посетила је нашу школу. Повод је био одржавање квиза ''Шта 

знаш о здрављу''. Такмичили су се ученици шестог разреда из Поповца, Буљана и 

Стубице. Поповац су представљале три Јелене (Голубовић, Тодоровић и 

Милошевић), Јулија Милошевић, Никола Стојановић и Душан Раденковић. 

 
Екипу Буљана чинили су: Миљана Ђорђевић, Бојана Богдановић, Тамара  

Санковић, Александра Радошевић, Милена Радосављевић и Петар  

Јовановић. 
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Представници школе из Стубице били су: Вељко Радисављевић, Анђела 

Р.Миленковић, Ненад Марковић, Војин Ивановић, Александар Нешић и Стефан 

Јовановић.  

 
Оцењени су ликовни радови, глумачко умеће и знање ученика. Екипе су задовољне, 

а даље такмичење настављају екипе из Буљана и Стубице. 

     

15.новембар-Квиз Црвеног крста-други круг 

У другом кругу такмичења победу је однела екипа из Буљана. 
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19.новембар-Предавање Црвеног крста на тему вршњачког насиља 

Поводом обележавања Међународног дана борбе против злостављања и 

занемаривања деце, у школи у Поповцу одржана је трибина на тему вршњачког 

насиља. Предавачи из Црвеног крста најпре су одржали радионице са ученицима 

шестог, седмог и осмог разреда. У другом делу радионице ученицима је приказан 

филм ''Не газите ми снове'' који су снимили школарци из Ужица уз подршку глумца 

Ивана Босиљчића. На филмско платно пренете су различите судбине ученика у 

једној образовној средини, сви проблеми и тешкоће са којима се свакодневно 

срећу, као и многе насилне ситуације којима су појединци изложени. Филм је 

оставио снажан утисак на ученике који су имали прилику да покажу своја осећања 

и ставове у вези са темом и јунацима филма. 

 
 

23.новембар-Горанска радионица као део пројекта ''Едукација деце школског 

узраста о значају шума'' 

И ове године наши ученици учествовали су у едукативној радионици коју 

организује Покрет горана Србије. Нашу школу на овој радионици представљао  

је Вељко Радисављевић, ученик 6.разреда из Стубице. Вељка је пратила  

наставница биологије Данијела Илић, која је прошле године радила у  
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нашој школи. Након радионице на којој је показао изванредно знање, Вељко је 

остварио право учешћа на републичком такмичењу. Такмичили су се ученици из 42 

општине, а наш Вељко освојио је изузетно 3.место. Покрет горана је ученике 

наградио присуством на горанском кампу у Вршцу следеће године, у трајању од 7 

дана. Честитамо!!! 

 
Вељко са наставницом и другарицама из Сикирице 

 

2.децембар-Предавање Црвеног крста о полно преносивим болестима и сиди 

Поводом обележавања Светског дана борбе против сиде, активисти Црвеног крста 

одржали су предавање за ученике виших разреда у школи у Буљану. Ученици кажу 

да су усвојили много корисних информација о полним болестима, заштити 

приликом полних односа и сл. Активисти Црвеног крста радо су одговорили на сва 

њихова питања. Овим предавањем  

разбијене су неке табу теме, а ученицима је предочен значај познавања  

ове материје, као и њена актуелност. 
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10.децембра-19.јануара-Пројекат ''Играј безбедно'' 

У периоду децембар-јануар одржано је национално такмичење ''Играј безбедно'' на 

тему ''Безбедност деце на Интернету'' уз покровитељство Министарства спољне и 

унутрашње трговине и телекомуникација, Сектора за унутрашње комуникације, 

информационо друштво и поштански саобраћај. Учествовали су ученици седмог и 

осмог разреда из Поповца, Буљана и Стубице. Такмичили су се у више категорија-

за најбољу Power Point презентацију, литерарни састав, ликовни рад, фотографију, 

постер. Радови ученика намењени су вршњацима са циљем информисања, 

повећања нивоа знања и стицања вештина препознавања опасности Интернета. 

Главни нагласак је како креативно користити Интернет сервисе и ресурсе. 

Ученици су учествовали у анкетирању на сајту пројекта, а имали су прилике и да 

гласају за радове својих другова. Предавање ученицима о безбедности на 

Интернету одржала је библиотекар школе, Татјана Љубисављевић. 

Ево и делића атмосфере са предавања: 

 
Поповац 

 
Буљане 
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Стубица 

Завршна конференција одржана је 18.јануара у Београду. Том приликом 

презентовани су резултати анкете за ученике и додељене награде најбољима. 
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Децембар-прикупљање помоћи за породице страдале у пожару 

Почетком децембра, након пожара у некадашњој згради амбуланте у Поповцу, 

наши другови из породице Трнинић остали су без крова над главом. Угрожен је и 

стан Немање Обрадовића. Ученици наше школе из свих села брзо су реаговали и 

организовали акцију прикупљања одеће, школског прибора, средстава за 

одржавање личне хигијене и новца. Дао је ко је колико имао… Акцијом су 

руководили чланови Ученичког парламента. Породице Трнинић и Обрадовић 

захвалиле су се ученицима на указаној помоћи. 

 

 
Чланови Парламента пакују прибор и одећу за  другове 

 

 

7.децембар-Семинар ''Организација, садржаји и начини рада са талентованим 

ученицима у области српски језик и књижевност'' 

Наставница српског језика Александра Којић присуствовала је семинару одржаном 

у Крагујевцу. На семинару је било речи о многим актуелним темама везаним за 

талентоване ученике. Александрини утисци су позитивни и пренеће их колегама. 

 

8.децембар-Семинар ''Даровит ученик у инклузивном образовању-

идентификација и подршка критичком мишљењу у настави'' 

Семинару одржаном у Крагујевцу присуствовала је наставница биологије Зорица 

Јовановић. На семинару је било речи о ИОП-у за надарену децу. Наставници су 

имали прилике да реше недоумице настале при раду са децом која имају  

склоност ка одређеном предмету. 
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23.децембар-Новогодишња приредба и додела пакетића 

Свечана сала наше школе била је тог понедељка окићена и спремна за дочек Деда 

Мраза. Прваци су костимирани дочекивали госте на улазним вратима и уручивали 

им честитке које су сами направили. Ученици другог, трећег и четвртог разреда 

припремили су музичке тачке које су одушевиле присутне госте-њихове вршњаке, 

наставнике и родитеље. 

И ове године компанија ''Холцим'' обрадовала је ученике млађих разреда наше 

школе новогодишњим пакетићима. Поред пакетића, поклонили су нам и представу 

о Тарзану. Део представе је и Деда Мраз, кога су деца поздравила повицима и 

вееееееликим аплаузом.  
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24.децембар-Тематски дан ''У сусрет новогодишњим празницима'' 

Ученици првог разреда из Поповца угостили су другове прваке из Бошњана и 

Шалудовца. Учитељи Силвана, Оливера и Влада одржали су часове прилагођене 

предстојећим празницима-било је ту и јелке, новогодишњих капа, а и Деда Мраза! 

На одморима, али и на часу кроз рад у групи, ученици су имали прилике да се  

боље упознају и друже. Закључак ученика, али и наставника који су  

посматрали часове, је исти-требало би чешће организовати тематске дане! 
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25.децембар-Додела пехара стонотенисерима 

У свечаној сали хотела ''Петрус'' одржана је додела награда најбољим спортистима. 

Међу најбољима нашла су се и двојица ученика наше школе. То су  Немања  

Марић 7/1 и Никола Голубовић 8/1. Дарко Бајкић, координатор за спорт из 

Спортског савеза, доделио им је пехар за најбоље стонотенисере у школском 

спорту.  
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27.децембар-Новогодишња приредба првака 

Последњег наставног дана у првом полугодишту, ученици првог разреда из 

Поповца обрадовали су своје родитеље новогодишњом позоришном тачком. На 

сцену су ступили комплетно костимирани-вештица Биби, вила Добрила, 

Црвенкапа, страшни вук, розе зека, див, чаробно огледало, стара и нова година…и 

Деда Мраз! 
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27. децембар је био последњи наставни дан у првом полугодишту. 

30.децембра одржани су родитељски састанци. 

Неки су били задовољни оценама, а неки су обећали да ће више учити у 

наредном полугодишту. 

Све у свему, ПОЧЕО ЈЕ РАСПУСТ!!! 
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15.и 16.јануар-Семинар ''Помоћ помагачима'' 

У нашој школи одржан је дводневни семинар ''Помоћ помагачима-очување психофизичког             

здравља просветних сарадника и радника''. Семинар су реализовали едукатори Центра за стручно 

усавршавање у образовању из Лесковца Ивана Станковић и Марина Илић. Циљ семинара је 

проширивање сазнања о последицама дуготрајног стреса у педагошком раду и упознавање васпитног 

особља са стратегијама заштите менталног здравља. Бројним активностима учесници семинара упознали 

су се са начинима избегавања и ублажавања стресних ситуација као и израдама личних стратегија 

самозаштите које могу помоћи у контоли стреса. 

Оригиналност семинара не огледа се само у актуелности теме и занимљивом излагању садржаја. 

Ово је јединствени семинар који се бави запосленима у васпитном раду и бризи о очувању њиховог 

психофизичког здравља. 
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ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 
Први дан другог полугодишта је понедељак 20.јануар 2014. године. 

Са распуста смо дошли одморни и пуни  жеље за стицањем знања. 

 

27.јануар - Свети Сава-школска слава 

Друго полугодиште отпочело је припремом светосавске академије у свим 

подручним одељењима наше школе. Приредбе су отворене певањем химне, а након 

тога је било рецитовања, глуме…и још песме… 

Ево делића атмосфере из : 

Поповца: 
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    Буљана: 

  

  
 

Стубице: 
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Бошњана: 

  

  
Забреге: 
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Шалудовца: 

  

  

 
 



                                                                Летопис за школску 2013/2014.годину 

 54

 

28.јануар-Школско такмичење из историје 

Школско такмичење одржано је у Поповцу. Такмичили су се ученици од 5.до 

8.разреда. Припремао их је наставник Дејан Перић. На општинско такмичење 

пласирало се чак 17 ученика: 

5.разред- Лидија Радосављевић, Мартина Петровић, Марко Васић, Никола 

Миленковић, Ана Миливојевић. 

6.разред-Анђела Р.Миленковић, Вељко Радисављевић, Никола Стојановић, Милена 

Вучковић, Сара Шутић, Бојана Богдановић, Миљана Ђорђевић. 

7.разред-Петар Петровић, Ненад Миленковић, Ивана Јовановић. 

8.разред-Вељко Загорац, Милан Илић. 

  
31.јануар-Школско такмичење из физике 

Школско такмичење одржано је у Поповцу, а такмичили су се ученици 6. и 

7.разреда. На општинско такмичење пласирали су се ученици 6.разреда: Вељко 

Радисављевић, Александра Радошевић и Милена Радосављевић. Ученике је 

припремала наставница Марија Миљковић. 
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6.фебруар-Школско такмичење из математике 

Такмичење је одржано у Поповцу, Буљану и Стубици. Такмичили су се ученици од 

3.до 8.разреда. На општинско такмичење пласирали су се ученици: 

-Катарина Радисављевић, Матеја Миљковић, Анђела Јаковљевић, Стефан Ивановић 

и Вељко Богић (3.разред) 

-Илија Марјановић, Алекса Лукић, Ваља Јаблановић, Петар Павловић (4.разред) 

-Лидија Радосављевић (5.разред) 

-Срећко Петровић, Радољуб Стефановић, Вељко Радисављевић и Миљана 

Ђорђевић (6.разред) 

-Душан Лукић и Петар Петровић (7.разред) 

Честитамо!!! 

 
 

7. фебруар-Школско такмичење из биологије 

Такмичење је одржано у Поповцу. Ученике су припремале две Зорице, Јовановић и 

Грујић. Пласман на општинско такмичење заслужили су ученици: 

-Мартина Петровић, Марко Васић, Никола Миленковић и Катарина Миљковић 

(5.разред), 

-Радољуб Стефановић, Бојана Богдановић и Вељко Радисављевић (6.разред), 

-Наталија Благојевић, Душан Лукић, Петар Петровић и Емилија Миленковић 

(7.разред). 

-Димитрије Миленковић (8.разред).
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7.фебруар-Суперфинале квиза ''Чудесна Русија'' 

Ученици ОШ ''Бранко Радичевић'' из Поповца постигли су изванредне 

резултате у суперфиналу квиза ''Чудесна Русија'' на тему познавања историје и 

културе Русије. Суперфинале квиза је одржано 7.фебруара у ОШ ''Свети Сава'' у 

Београду под покровитељством Амбасаде Руске федерације у Републици Србији. 

Такмичили су се ученици из целе Србије. Милан Илић из Стубице, ученик 

8.разреда освојио је 1.место и награђен је лап топом. Петар Петровић, ученик 

7.разреда из Стубице, заузео је 3.место и награђен је дигиталним фотоапаратом и 

претплатом на часопис РеФото.  

На ликовном конкурсу на тему ''1025 година примања хришћанства''  

похваљени су ученици 3.разреда из Буљана Валентина Грујић и Вељко Богић. 
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8.фебруар-Књижевна олимпијада (општинско такмичење) 

Нашу школу на овом такмичењу представљали су: Милица Павловић, Ивана 

Јовановић, Петар Петровић. Припремали су их наставнице Ружица, Горица и 

Александра. Нажалост, ниједан ученик није се пласирао у виши ранг такмичења. 

 

12.фебруар-Предавање припадника полиције 

Представници МУП-а Србије одржали су ученицима 5.разреда предавање о 

наркоманији, насиљу и понашању у саобраћају. Ученици су имали прилике да 

постављају питања о свему што их интересује. 

  
 

 

13.фебруар-Школско такмичење из српског језика 

Такмичење је одржано у Поповцу, а ученике су припремале наставнице 

Ружица, Горица и Александра. 

На општинском такмичењу представљаће нас ученици: 

Лидија Радосављевић 5/2, Мартина Петровић 5/3, Никола Стојановић 6/1, 

Миљана Ђорђевић 6/2, Јулија Милошевић 6/1. 
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14.фебруар-Представа ''Оловка пише срцем'' Горана Лазовића 

Горан Лазовић, наш познати дечији писац, извео је представу ''Оловка пише срцем'' 

у школама у Поповцу и Стубици. Представа је заправо колаж од песама, кратких 

прича и досетки  признатих аутора за децу, као што су Мика Антић, Љубивоје 

Ршумовић, Душко Радовић, као и сам Горан Лазовић. Да ли је публика била 

задовољна просудите сами: 

  
 

1.март – Општинско такмичење из математике 

Такмичење је одржано у ОШ ''Момчило Поповић Озрен'' у Параћину. Ученици 

наше школе постигли су изванредне резултате. 

Анђела Јаковљевић, ученица 3.разреда из Поповца, освојила је прво место! 

Илија Марјановић, ученик 4.разреда из Бошњана, освојио је 3.место! 

Петар Петровић, ученик 7.разреда из Стубице, освојио је 3.место! 

Похваљени су и : Вељко Богић (3/2), Петар Павловић и Алекса Лукић (4/4), Лидија 

Радосављевић (5/2), Душан Лукић (7/1). Честитамо ученицима и наставницима! 

 

8.март – Општинско такмичење из хемије 

Већ годинама уназад ово такмичење одржава се у нашој школи у Поповцу. Нашу 

школу представљали су: Наталија Благојевић, Оливер Милетић и Петар  

Петровић, ученици 7.разреда. 

Иако нису заузели значајна места на ранг листи, показали су се као добри 

домаћини. Након такмичења и ужине, ученици су имали прилику да се баве 

спортом у нашој фискултурној сали, да играју шах, или да гледају  

пројекцију филма у библиотеци.   
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8.март – Општинско такмичење из српског језика 

Такмичење је одржано у ОШ '' Радоје Домановић '' у Параћину.  

Ученица 5.разреда наше школе у Буљану, Лидија Радосављевић, чија је наставница 

Горица Симић, освојила је друго место (19 од 20 поена). Честитамо! 

 

Март – Општинско и окружно такмичење из физике 

Општинско такмичење одржано је, као и окружно, у ОШ '' Стеван Јаковљевић '' у 

Параћину. Нашу школу представљали су Александра Радошевић, Милена 

Радосављевић  и Вељко Радисављевић на општинском, а на окружном само Вељко. 

Честитке ученицима и наставници Марији Миљковић! 

 

13.март – '' Мислиша '' – такмичење из математике 

Такмичење је одржано у свим школама. Задаци су били изузетно занимљиви, а 

запажене резултате постигли су многи наши ученици. 

 

15.март – Општинско такмичење из биологије и техничког образовања 

Такмичење из биологије одржано је у ОШ '' Ђура Јакшић'' у Параћину. Петар 

Петровић, ученик 7.разреда из Стубице освојио је другу награду.  

Трећу награду освојили су: Марко Васић (5.разред) и Наталија Благојевић 

(7.разред) из Бошњана, као и  Мартина Петровић (5.разред) и Вељко Радисављевић 

(6.разред)  из Стубице.  

Честитамо награђеним ученицима  и наставницама Зорици Јовановић и Зорици 

Грујић! 

Такмичење из техничког одржано је у ОШ ''Радоје Домановић'' у Параћину. 

Катарина Марковић, ученица 6. разреда из Буљана освојила је другу награду. 

Трећу награду освојили су Александар Милосављевић (6. разред, Буљане) и  

Петар Петровић (7. разред, Стубица). 

Честитке ученицима и наставницима Даници Добросављевић Милојевић и  

Ненаду Димовском! 
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  18.март – Фудбалијада 

У сусрет предстојећем Дану школе, у школи у Поповцу одржан је мини турнир у 

фудбалу ученика старијих разреда из Поповца, Буљана и Стубице. 

За фер плеј игру побринули су се, сем самих ученика, и наставници Наташа, Иван и 

Жељко. 

У категорији 5. и 6. разреда победу је однела екипа из Стубице, а у категорији 7. и 

8. разреда – опет Стубица!  

Ученици су имали прилику да наставе дружење ван школе, а дан је био сунчан, па 

је сем фудбалера био присутан и запажен број навијача и навијачица.  
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21.март – Изложба лековитог биља 

Поводом прославе Дана школе, 21. марта у школи у Стубици одржана је 

изложба лековитог биља под називом ''Здравље из природе''.  

Др Новица Ранђеловић из Ниша са својим сарадницима одржао је кратко 

предавање о лековитом биљу ученицима свих разреда. 

Ученици су имали прилику да чују занимљиве и корисне савете о својствима 

различитих биљака са нашег подручја, као и да виде примерке великог броја 

биљака. 
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24.март – ''Бранково пролеће'' у Стубици 

Приредба за Дан школе у Стубици протекла је у знаку песме и игре. Главна звезда 

приредбе био је Петар Петровић, које је учествовао у великом броју тачака. Поред тога, 

Петрове бројне успехе на такмичењима навела је директорка при обраћању гостима и 

отварању приредбе. Након програма, сви учесници и гости одиграли су Бранково коло. 
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25.март – Сусрет са пензионерима 

Сусрет бивших радника школе, наставника и чланова Ђачког парламента 

под називом ''Младост и искуство'' уприличен је као једна од активности у оквиру 

прославе Дана школе, а на предлог чланова Ђачког парламента. 

Разговор је текао спонтано, гости су се присећали анегдота из ранијих дана, 

упоређивали изглед школе некад и сад, говорили о разлици у начину рада… Било је 

и смеха, нарочито када се говорило о начинима кажњавања несташних ђака некада. 

На крају разговора искуснији су млађима уз пар вредних савета предочили значај 

школовања и упорности у раду. 
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26. март – ''Бранково пролеће'' у Буљану 

На цветној позорници смењивали су се ученици школе у Буљану. Било је игре, 

песме, глуме, беседе Вука Караџића… Певало се и на руском! 

            

 

 
 

 



                                                                Летопис за школску 2013/2014.годину 

 66

 

27. март – Промоција 11. броја часописа ''Наше искре'' 

Промоција новог броја нашег школског часописа неизоставни је део прославе 

Дана школе.  

Ове године имали смо и госте на промоцији, представнике општинске управе 

Марију Зекић и Војкана Ристића, као и професора руског језика Миломира 

Јовановића. 

Промоција је отворена уз звуке хармонике Милана Јанковића, ученика 

5.разреда. О часопису су говорили: директорка Снежана, наставници српског језика 

Ружица, Горица и Александра, као и главни уредник, учитељ Влада. 
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27. март – Отварање Руског кутка 

Ове године у оквиру прославе Дана школе свечано је, уз пригодан програм, отворен 

Руски кутак у холу школе у Поповцу. Разлога за отварање кутка има више. Наша школа 

једина је основна школа у општини у којој се учи руски језик. Наши ученици победили су у 

републичком квизу ''Чудесна Русија''. Ове године обележава се 110 година од смрти 

познатог руског књижевника, Антона Павловича Чехова. 

Гости на отварању били су ученици Гимназије са професором Миломиром 

Јовановићем. Они су се својим тачкама представили нашим ученицима. 

  
Хол наше школе осликан је призорима из руских бајки. За ово су заслужне волонтерке 

које раде у нашој школи Јелена Жикић и Сања Милојковић.  

  
Гости су могли да пробају специјалитете из руске кухиње, које су припремиле  

мајке ученика из Поповца.  
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Било је ту и паноа руских писаца и спортиста, које су уређивали наши ученици уз 

помоћ наставнице Ружице Стевановић. 

  
Сам програм био је разноврстан. Било је руских изворних песама, игара, али и 

модернија верзија чувене ''Каљинке''.   
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28. март – ''Бранково пролеће'' у Поповцу 

Као завршница прославе Дана школе, одржана је приредба у матичној школи у 

Поповцу. Програм је био шаренолик, представили су се рецитатори, глумци, саксофонисти, 

гимнастичари. играчи, певачи… Гост на приредби био је и директор ОШ '' Рада Миљковић'' 

из Јагодине. 
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9. април – Фестивал дечијих сцена 

Наша школа је прошле године освојила награду као најкреативнија школа на     

фестивалу. Креативни тим је потврдио да смо и ове године носиоци те титуле. 

Представили смо се са 4 представе у такмичарском и перформансом ''Жаба чита 

новине'' у ревијалном делу фестивала. 

 
Представу ''Биберче'' извели су ученици из Стубице, које су припремале наставнице 

Александра Којић и Весна Живановић. 

                           
Представу ''Весело поврће'' извели су ученици из Буљана, у режији учитељица Драгане 

Богић и Јелене Жикић. 
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''Мачак отишао у хајдуке'' је представа која је по оцени креативног тима била 

најбоља. Извели су је ученици из Шалудовца, у режији учитеља Мирјане Илић и Владана 

Стојановића. 

                        
''Хајдук Станко и хајдуци'' је представа коју је режирала наставница Ружица 

Стевановић, а извели су је ученици из Поповца, Бошњана и Забреге. 

                            
 

22. и 23. март – Општинско такмичење из географије, историје и православног 

катехизиса 

На општинском такмичењу из географије Пеатр Петровић, ученик 7. разреда из 

Стубице, освојио је прво место. 

Никола Илић, ученик 8. разреда из Буљана, освојио је треће место. 

Ученике је припремао наставник Деско Речевић. 

На општинском такмичењу из историје, ученици наше школе постигли су следеће  

резултате: 

-Анђела Миленковић, ученица 6. разреда из Стубице освојила је прво место, 

-Вељко Загорац, ученик 8. разреда из Буљана, освојио је друго место, 
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-Лидија Радосављевић (5. разред из Буљана), Петар Петровић (7. разред из Стубице) и      

Милан Илић (8. разред из Стубице) су 3. ранг. 

Ученике је припремао наставник Дејан Перић 

На такмичењу из православног катехизиса Ивана Јовановић (7. разред из Буљана) 

освојила је прво место. Оливер Милетић, ученик 7. разреда из Стубице, освојио је треће 

место. Ученике је припремала наставница Биљана Антанасијевић.  

 

5. април – Окружно такмичење из српског језика 

На овом такмичењу прво место освојила је наша ученица Лидија Радосављевић  

(5. разред из Буљана). Лидију је припремала наставница Горица Симић. Честитамо! 

 

5. и 6. април – Семинар ''Пројектни менаџмент у образовању'' 

Дводневни семинар одржан је у Крушевцу. Нашу школу представљале су учитељица 

Силвана Свилар и библиотекар Татјана Љубисављевић. На семинару је било речи о писању 

пројеката, и фондацијама које су заинтересоване за финансијску помоћ школама кроз 

реализацију тих пројеката. 

Семинар је оцењен као веома користан и занимљив. 

 

9. април – Предавање о пубертету 

Угледна светска компанија ''Procter&Gamble'' организовала је образовни програм 

''Промене у пубертету'' који је осмишљен да помогне школама да обраде важну тему о 

психофизичким променама које се догађају девојчицама. 

Програм обухвата око 26 000 девојчица, ученица шестог разреда у Србији. 

Час се састоји из предавања, разговора са ученицама и поделе поклона. 

  
 



                                                                Летопис за школску 2013/2014.годину 

 73

 

 

12. и 13. април – Окружно такмичење из биологије, географије и техничког 

образовања; општинско такмичење ''Шта знаш о саобраћају'' 

Петар Петровић, ученик 7. разреда из Стубице, освојио је прво место на окружном 

такмичењу из географије и друго место из биологије. Честитке Петру и наставницима Деску 

и Зорици. 

На окружном из техничког образовања Катарина Марковић, ученица 6. разреда из 

Буљана освојила је друго место. 

На такмичењу ''Шта знаш о саобраћају'' Илија Антанасијевић, ученик 5. разреда из 

Буљана, освојио је треће место. Честитке ученицима и наставници Даници Добросављевић 

Милојевић! 

 

 

17. АПРИЛА ПОЧЕО ЈЕ ПРОЛЕЋНИ РАСПУСТ ! 

НАСТАВНИЦИМА И УЧЕНИЦИМА ЖЕЛИМО 

ПРИЈАТАН ОДМОР И СРЕЋАН УСКРС !!! 
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24. АПРИЛА СМО СЕ ВРАТИЛИ СА РАСПУСТА, 

ОДМОРНИ И ОРНИ ЗА РАД !!! 

 
26. април – Окружно такмичење из историје 

Ученици наше школе настављају да нижу изванредне резултате на такмичењима. 

На окружном такмичењу из историје, одржаном у Свилајнцу, представљало нас је 

пет такмичара. 

Анђела Миленковић, ученица 6. разреда из Стубице, освојила је 4. место. 

Лидија Радосављевић, ученица 5. разреда из Буљана, освојила је 3. место (3. ранг). 

На републичко такмичење пласирала су се чак три ученика, и то: 

Вељко Загорац, ученик 8. разреда из Буљана (1. место, 1. ранг), 

Милан Илић, ученик 8. разреда из Стубице (2. место, 2. ранг), 

Петар Петровић, ученик 7. разреда из Стубице (1. место, 3. ранг). 

Ученике је припремао наставник Дејан Перић. 

Честитамо! 
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28. април – Светски дан безбедности и здравља на раду 

Поводом обележавања Светског дана безбедности и здравља на раду, компанија 

''Холцим'' организовала је посету ученика млађих разреда просторијама фабрике. 

Одржано је пригодно предавање, а презентоване су и неке од активности радника. 
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30. април – Представа ''Веселе чаролије – Фића и Зоки'' 

Нашу школу посетили су тог кишног дана мађионичар Зоки и кловн Фића и 

измамили осмехе на лицима ученика млађих разреда. Било је магије, чаробних 

шешира, штапића, жонглирања, шале… У извођењу ''магије'' помогли су им и наши 

ученици.  

   
 

6. мај – Школски шаховски турнир 

У школи у Поповцу одржан је шаховски турнир за ученике свих разреда и 

одељења. Ученици су се такмичили у две категорије: од 1- 4. и од 5- 8 разреда. 

Турнир је водио наставник математике, Момчило Томић. У млађим разредима 

посебно су се истакли Дамјан , ученик 1. разреда из Стубице и Милица 

Милутиновић, ученица 3. разреда из Поповца. Међу старијима најбољи је био 

Данијел Милосављевић, ученик 8. разреда из Буљана. 

Екипу наше школе на општинском турниру чиниће: 

-млађи разреди: Дамјан Миловановић, Михајло Радојевић, Милица Милутиновић, 

Милица Перушиновић;  

-старији разреди: Огњен Миладиновић, Катарина Миљковић, Срећко Петровић, 

Младен Михајловић, Немања Милутиновић, Јелена Лукић, Димитрије Миленковић, 

Никола Илић, Филип Тодоровић, Марко Љубисављевић, Данијел Милосављевић. 
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7. мај – Уређивање школског лескара 

Ученици петог и седмог разреда, са наставницом биологије Зорицом Јовановић, 

окопали су школски лескар. Ученици су, уз шалу и смех, посао претворили у 

забаву и дружење! 
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9. и 10. мај – Пробни завршни испит 

9. маја одржан је пробни завршни испит за ученике 8. разреда (комбиновани тест), 

а 10. маја тест из српског језика и математике. Ученици из Поповца, Буљана и 

Стубице испит су полагали у фискултурној сали у матичној школи. Било је треме, 

али само у дозвољеним количинама. Ученици су имали прилике да провере своје 

знање, а резултати пробног теста ће им указати на садржаје које нису довољно 

савладали. Ученици су задатке оценили као средње тешке. Бољи су били резултати 

на тесту из српског него из математике. Што се комбинованог теста тиче, најбоље 

су урадили задатке из биологије. 

 

15. мај – Поплава у Параћину 

15. маја, око 11 часова, проглашено је ванредно стање у нашој општини због 

поплава. Настава у свим школама обустављена је до даљњег.  

 

Вратили смо се у школске клупе  22. маја. 

 

28. мај – Екскурзија ученика 3. и 4. разреда 

Ученици 3. и 4. разреда, у пратњи учитеља и туристичких водича, упутили су се на 

једнодневно дружење и обилазак знаменитости Србије. 

Програм екскурзије је изгледао овако: 

ПОПОВАЦ – КРАГУЈЕВАЦ – ТОПОЛА – ОПЛЕНАЦ -АРАНЂЕЛОВАЦ – 

БУКОВИЧКА БАЊА 

Ученици су се вратили уморни, али пуни утисака… 
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29. мај – Екскурзија ученика 1. и 2. разреда 

Наши најмлађи ђаци обишли су Крушевац и Врњачку бању. Имали су прилику да 

се боље упознају и друже… 

Обишли су РТК Крушевац, Народни музеј, Лазарев град и цркву Лазарицу. Остатак 

дана провели су у шетњи у Врњачкој бањи. 

  
 

29. мај – Крос РТС-а 

Скоро 400 ученика истрчало је традиционални Крос РТС-а. Дужину стаза одредили 

су наставници, а ученици су сложно кренули на стартне позиције.  
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30. мај – Завршетак другог полугодишта за ученике 8. разреда 
 
Ученици 8.разреда прослављали су завршетак школске године. Било је музике, 

певало се, играло… А било је и суза на растанку… Пожелели смо им да упишу 

жељену школу, да их у животу прате успех и срећа… Надамо се да нас неће 

заборавити…  

  
 
 
 
 
 
 
 



                                                                Летопис за школску 2013/2014.годину 

 81

 
 
3. и 4. јун – Екскурзија ученика 8. разреда 

Наши осмаци обишли су најлепше пределе Војводине – Фрушка гора, Сремски 

Карловци, Зобнатица, Нови Сад, Палић… 

Кажу да су се сјајно провели, што доказују и фотографије: 

  

  
 

6. јун – Другарско вече 

Школско двориште у Поповцу тог поподнева није заостајало за канским црвеним 

тепихом. Девојчице и дечаци, свечано обучени, окупили су се да прославе 

завршетак основног школовања. На почетку вечери (након неизбежног и исцрпног 

фотографисања), ученици су поздравили своје одељенске старешине, наставнике и 

директорку и уручили им поклоне. Њихово обраћање обиловало је емоцијама и 

измамило и покоју сузу на лицима наставника. Затим је почела песма и није 

престајала до самог краја прославе… 
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Поповац 
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Буљане 

 

 
Стубица 
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8. јун – Републичко такмичење из историје 

Ово такмичење је требало да буде одржано раније, али су поплаве онемогућиле 

одржавање такмичења у Крупњу. Уместо тога, наши такмичари Петар Петровић, 

Милан Илић и Вељко Загорац са наставником Дејаном Перићем упутили су се у 

Аранђеловац. Већ смо сви навикли да се ови ученици никад не врате без одличја. 

Овог пута, Милан Илић освојио је прво место, а Вељко је био други.  

Честитамо!!! 

 
9. и 10. јун – Екскурзија ученика 5. и 6. разреда 

Рано ујутру, још помало поспани али узбуђени, наши ученици кренули су ка 

Смедереву. План је био да посете Смедеревску тврђаву, Костолац, Пожаревац, 

Сребрно језеро, Голубац... Сунчано и ведро време допринело је одличном 

расположењу ученика... Вратили су се неиспавани и помало исцрпљени, али пуни 

утисака... 
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13.јун – Завршетак другог полугодишта 

Већ од првог часа из неких учионица зачула се музика. Ђаци, дотерани и 

раздрагани, спремни су за журку! Павле је понео и свој саксофон. У току дана, и 

други су почели са прославом – целом школском зградом орила се песма! 

 
 

ПОЧЕО ЈЕ ЛЕТЊИ РАСПУСТ!!! 
 

16, 17. и 18. јун - Завршни испит за ученике 8. разреда 

Првог дана полагали су наши осмаци испит из српског језика, другог дана из 

математике, а трећег је на ред дошао комбиновани тест. Дали су све од себе. Неки 

су заблистали, а код неких је трема учинила своје... Све у свему, резултати су ту и 

надамо се да ће свако од њих уписати жељену школу... 
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27. јун - Додела награда одличним ученицима 

У свих шест школа истог дана ђаци су у пратњи родитеља дошли да преузму 

награде за уложени труд. Неки су кући понели само ђачку књижицу или 

сведочанство, неки књигу за одличан успех, а неки чак и књигу за успех на 

такмичењима. 

Ученици из Буљана припремили су и кратак забавни програм. 

Књиге за одличне ученике и ове године обезбедила је локална самоуправа, а књиге 

за такмичаре управа наше школе. 

Честитамо и желимо свим ученицима још бољи успех наредне школске године! 
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14-24. јул - ''Школа пријатељства'' на Тари 

Ове године на Тари је одржана четрнаеста Школа пријатељства у оквиру које 

организација „Наша Србија“ окупља 250 деце, под генералним покровитељством 

компаније „Холцим“.  У њој су се дружили девојчице и дечаци из српских енклава 

на Косову и Метохији, из Републике Српске, Босне и Херцеговине и Црне Горе,  

као и специјални гости – деца из Руске Федерације и руска деца из  

Придњестровске Молдавске Републике. 

Управо захваљујући  ''Холцим'' компанији, ове године су по први пут и ученици 

наше школе имали прилику да бораве у Школи пријатељства, у пратњи васпитача 

Татјане Љубисављевић.  

Десет ученика 3. и 4. разреда су добили могућност да се друже са вршњацима из 

других земаља, али и да боље упознају културу, традицију и историју српског и 

руског народа. Они су учествовали у образовно-васпитној радионици ''Српски код'', 

као и у бројним креативним и спортским радионицама. 

За време боравка ученика у кампу организована је и свечаност поводом 

обележавања Дана српско-руског пријатељства.  

На свечаности је прочитано писмо подршке које је упутио помоћник председника 

Русије Владимира Путина Игор Шчогољев.  

Свечаности су присуствовали изасланик патријарха Иринеја епископ славонски 

Јован, депутат Државне думе Руске Федерације и потпредседник Одбора за науку и 

технологију Михаил Дегтјаров, отац Сергеј Шастин – заменик председавајућег 

Синодалног одељења Руске православне цркве за рад са младима и настојатељ 

Крутицког патријаршијског подворја у Москви, саветница директора руске 

Федералне агенције за младе Рената Абдулина, Клаудиу Соаре, генерални директор 

компаније „Холцим Србија“ која је генерални покровитељ Школе пријатељства и 

рада „Наше Србије'' и други.  

Ученици су се са Таре вратили весели и пуни утисака... 
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