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Ово је наша школа:

Поповац

Буљане

Стубица

Бошњане

Забрега

Шалудовац

У нашој школи поштује се кућни ред!
НАША ШКОЛА – НАША ДРУГА КУЋА
Свака кућа, да би била лепа и пријатна заборавак, има свој кућни ред
– скуп правилаи задужења свих који у њој бораве. Мижелимо да се у нашој
школи сви – ђаци, запослени и родитељи – осећају штопријатније, те смо
издвојили извеснаправила којих би требало сви да сепридржавамo, како
би НАША ШКОЛА – НАША ДРУГА КУЋАпостала још лепша и успешнија.
Поштовани родитељи,
Вас сматрамо блиским сарадницима затошто своју децу, као и ми,
учите да поштујуВас, своје другове, наставнике и осталезапослене у
школи. Ваша сарадња нам једрагоцена, јер ћемо заједничким снагама,
васпитањем иобразовањем ваше и нашедеце, постићи да они постану
добри иуспешни људи, а школа пријатно и лепоместо на које ће с радошћу
долазити. Помоћи ћете намтако што ћете:
• редовно, на родитељским састанцима, сарађивати са учитељем или
одељењскимстарешином и предметним наставницимасвог детета;
• редовно посећивати „отворена врата“ у заказано време;
• благовремено (у року од 48 сати) обавестити учитељаили
одељењског старешину о разлозимаодсуства свог детета из школе;
• благовремено (у року од недељу дана) оправдати изостанке свог
детета изшколе: до три дана, а дуже од три дана уз
лекарскоуверење;
• своје дете, уколико га доводите у школу, допратите до школског
дворишта, доулаза у школу, уместо да га пратите крозходнике или до
учионице, јер тимереметите рад и ред осталих ученика изапослених;
• благовремено и у року испунити обавезевашег детета према школи
које се тичуматеријалних давања;
• све могуће неспоразуме и сукобе до којих може доћи између Вашег
детета и другихученика, наставника или других запослених
ушколирешавати мирним путем и у сарадњиса одељењским
старешином, педагогом или директором, поштујућиусвојене
процедуре.
Поштовани учитељи и наставници,
Ви сте домаћини ове школе и од Вас, у знатнојмери, зависи колико
угодно ћете се и Ви иВаши гости осећати у нашој школи. Овде
смоиздвојили нека од Ваших задужења:

• одељењски старешина, на почетку школскегодине, упознаје ученике
са кућним редомшколе и правилима која се тичу њиховогпонашања и
обавеза;
•
одељењски
старешина
предузима
прописанемере
у
случајунеодговарајућег понашања, које је у супротности са
Правилником опонашању и безбедности ученика и другимактима
школе;
• наставници не „избацују“ из учионицеученика који омета час, већ са
њим обављају разговор и обавештавају одељењског старешину, који
предузима даље мере;
 ученика који омета час наставници не уписују у напомену у
дневнику рада;
• наставници долазе у школу и на часове навреме;
• наставници долазе у школу примереноодевени, како је
прописаноПравилником о понашању и безбедностиученика и
другимактима школе.
Дежурни наставници и учитељи, у дане дежурства имају
неколико додатнихзадужења. Када су дежурни, наставници :
• у школу долазе најкасније у 7:10, обилазе свеучионице у свом
рејону и све недостатке уносеу књигу дежурства ;
 дежурство наставника се завршавау 12:45;
• дежурни наставници воде рачуна да се ученици не гурају приликом
уласка у школу;
• воде рачуна, заједно са помоћним особљем даза 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;
На крају, најважнији – драги наши ученици,
ОВО ЈЕ ВАША ШКОЛА – због вас постоји иви сте њена душа.
Од вас највише зависиколико ће бити пријатно место на
којемпроводите половину дана. Не треба много да сетрудите да би
нам свима било лепо:
• веома је важно да поштујете иуважавате своје другове, наставнике
и остале запослене у школи;
• у школу треба да долазите 15 мин. препочетка наставе;
• пре уласка у школску зграду треба дабез трчања и гужве
походницима уђете у своје учионице;

• пре почетка часа треба да сеприпремите за предстојећи час;
• чувајте учионице и намештај у њима - за вас су сређене;
• на часу треба пристојно да сепонашате и да не сметате својим
друговима и наставницима;
ЗАБРАЊЕНО ЈЕ ДОНОШЕЊЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА У ШКОЛУ.
ЗАБРАЊЕНО
ЈЕ
СВАКО
НЕДОЗВОЉЕНО
СНИМАЊЕ
И
ОБЈАВЉИВАЊЕ НА ИНТЕРНЕТУ.
• са часа можете да изађете само узодобрење наставника;
• за време великог одмора обавезно изађите у двориште, а ви који
имате поштеду останите у ходнику са једнимнаставником, 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;
• на часове треба да долазите прикладноодевени 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.
• када напуштате учионицу, оставите је чисту и сређену – никоме није
потребан ваш отпад и подигните столице на клупе;
• неспоразуме треба да решавате разговором, на миран начин, а не
песницама.

Школска година је почела у понедељак, 3. септембра 2018. год.
Ове школске године у школи је било укупно 360 ученика у 27
одељења. Распоред ученика по одељењима изгледа овако:
Поповац:
11 (4 ученика) и 31 (6 ученика) – учитељица Силвана Вељковић;
21 (1 ученик) и 41 (6 ученика) – учитељица Весна Ивковић;
51 (19 ученика) – одељењски старешина Сандра Матић;
61 (24 ученика) – одељењски старешина Соња Мелентијевић;
71 (17 ученика) – одељењски старешина Ружица Стевановић;
81 (26 ученика) – одељењски старешина Тијана Симић.
Буљане:
12 (9 ученика) – учитељица Драгана Богић;
22 (13 ученика)– учитељица Оливера Антић;
32 (5 ученика) и 42 (12 ученика) – учитељица Биљана Миловановић;
52 (15 ученика) – одељењски старешина Драган Којић;
62 (14 ученика) – одељењски старешина Иван Станичков;
72 (11 ученика) – одељењски старешина Александра Којић;
82 (17 ученика) – одељењски старешина Дејан Перић.
Стубица:
13 (11 ученика) – учитељица Светлана Ивановић;
23 (15 ученика) – учитељица Александра Јанковић;
33 (15 ученика) – учитељица Силвана Раденковић;
43 (11 ученика) – учитељица Сандра Илић Ракић;
53 (14 ученика) – одељењски старешина Данијела Јовановић;
63 (13 ученика) – одељењски старешина Оливера Стојановић;
73 (16 ученика) – одељењски старешина Драгослав Николић;
83 (14 ученика) – одељењски старешина Деско Речевић.
Бошњане:
14 (5 ученика) и 34 (3 ученика) – учитељица Снежана Баљак;
24 (6 ученика) и 44 (5 ученика) – учитељица Оливера Мркаљ.
Забрега:
15 (9 ученика) и 35 (8 ученика) –учитељица Слађана Јовановић;
25 (6 ученика) и 45 (2 ученика) – учитељ Владан Стојановић.
Шалудовац:
36 (3 ученика) – учитељица Весна Живановић;
16 (4 ученика) и 46 (1 ученик) – учитељица Мирјана Илић.

Списак запослених у школи
Директор школе
Заменик директора
Помоћници директора

мр Снежана Цвејић
Ружица Стевановић
Александра Којић
Ружица Стевановић
Сања Дикић
Ана Ђорђевић
Светлана Илић

Секретар школе
Шеф рачуноводства
Референт за правне, кадровске и
Светлана Толић
админ.послове
Педагог
Весна Јанићијевић
Психолог
Дијана Јовичић
Сања Дикић
Библиотекари
Весна Јевтић
Предметни наставници
Српски језик

Математика

Енглески језик
Руски језик
Физика
Хемија
Историја
Географија
Биологија
Техничко образовање

Ружица Стевановић
Горица Симић
Александра Којић
Милена Матић
(замена: Бобан Радоњић)
Ненад Шљивић
Данијела Јовановић
Тијана Симић
Весна Јевтић
Наташа Костић
Јасмина Јевтић
Соња Мелентијевић
Драгана Милосављевић
Марија Миљковић
Владанка Балотић
Игор Цветковић
Дејан Перић
Дуња Шикања
Деско Речевић
Дуња Шикања
Зорица Јовановић
(замена: Сандра Матић)
Тамара Микић
Ивана Ђокић
Драган Којић

Ликовна култура
Музичка култура
Физичко васпитање
Верска настава

Наставници разредне
наставе

Помоћно особље

Радмило Обрадовић
Марко Радисављевић
Оливера Стојановић
Драгослав Николић
Наташа Аврамовић
Иван Станичков
Жељко Бановић
Биљана Антанасијевић
Силвана Вељковић-Свилар
Весна Ивковић
Оливера Антић
Драгана Богић
Биљана Миловановић
Весна Живановић
Светлана Ивановић
Александра Јанковић
Снежана Баљак
Оливера Мркаљ
Слађана Јовановић
Владан Стојановић
Мирјана Илић
Силвана Раденковић
Сандра Илић-Ракић
Бојан Кузмановић
Горан Николић
Горан Антић
Владан Миленковић
Данијел Ракић
Драгана Милосављевић
Светлана Димитров
Драгана Јовановић
Драгица Милосављевић
Весна Миленковић
Бранислав Милуновић
Славица Николић
Мирјана А. Павловић
Јасмина Павловић
Весна Трифуновић
Мирјана Миловановић
Мирјана Танасковић

Руководиоци стручних органа
Одељењскo већа млађих разреда: Весна Ивковић
Одељењскo већа старијих разреда: Дејан Перић
Стручно веће за разредну наставу: Драгана Богић
Стручно веће природно-математичке групе предмета: Марија Миљковић
Стручно веће друштвено-језичке групе предмета: Наташа Костић
Стручно веће за уметност и спорт: Иван Станичков
Ученички парламент
Председник Ђачког парламента је .
Чланови су:
Поповац:.
Буљане:.
Стубица:.
Носилац активности Ученичког парламента је наставник Драгослав
Николић.

Школски тимови и активи
Назив школског тима

Чланови
1. Оливера Мркаљ – координатор
2. Ненад Шљивић
3. Оливера Антић
Тим за самовредновање
4. Драган Којић
квалитета рада школе
5. Весна Живановић
6.Иван Стајић (лок.самоупр.)
7. Јелена Ракић (родитељ)
8. Анђела Ђорђевић (Ђачки парламент)
1. Владан Стојановић – координатор
2. Весна Јевтић
3. Горица Симић
4. Драгана Богић
Стручни актив за
5. Биљана Антанасијевић
развојно планирање
6. Данијела Јовановић
7. Сандра Илић-Ракић
8. Александар Милановић (лок.самоупр.)
9. Данијела Радисављевић (родитељ)
10. Стефан Ивановић (Ђачки парламент)
1. Иван Станичков – координатор
2. Соња Мелентијевић
3. Марија Миљковић
Тим за заштиту од
4. Наташа Костић
дискриминације,
5. Тијана Симић
насиља, злостављања и
6. Слађана Јовановић
занемаривања
7. Светлана Ивановић
8. Александар Милановић (лок.самоупр.)
9. Данијела Николић (родитељ)
10. Андрија Миловановић (Ђачки парламент)
1. Биљана Миловановић – координатор
2. Драган Којић
3. Весна Живановић
4. Александра Којић
5. Ружица Стевановић
Тим за инклузивно
6. Силвана ВељковићСвилар
образовање
7. Данијела Јовановић
8. Весна Јанићијевић
9. Драгана Пап (лок.самопр.)
10. Биљана Радовановић (родитељ)
11. Зорана Михајловић (Ђачки парламент)

Тим за односе са
јавношћу

Тим за професионални
развој

Стручни актив за развој
Школског програма

Тим за пројекте

Тим за обезбеђивање
квалитета и развој
школе

Тим за развој
међупредметних
компетенција и
предузетништва

1. Сања Дикић – координатор
2. Радмило Обрадовић
3. Ружица Стевановић
4. Јовица Игњатовић (лок.самопр.)
5. Ивана Стевић (родитељ)
6. Вања Миленковић(Ђачки парламент)
1. Тијана Симић - координатор
2. Деско Речевић
3. Дејан Перић
4. Ружица Стевановић
5. Дијана Јовичић
6. Иван Стајић(лок.самопр.)
7. Александра Антонијевић (родитељ)
8. Мина Тодосијевић (Ђачки парламент)
1. Ненад Шљивић - координатор
2. Владан Стојановић
3. Оливера Мркаљ
4. Сандра Матић
5. Оливера Стојановић
1. Ана Ђорђевић - координатор
2. Сања Дикић
3. Ружица Стевановић
4. Драгана Богић
5. Војислав Васић (лок.самоупр.)
6. Биљана Вучковић (родитељ)
7. Вања Миленковић (Ђачки парламент)
1. Снежана Цвејић
2. Драгана Богић
3. Наташа Костић
4. Марија Миљковић
5. Весна Јанићијевић-координатор
6. Дијана Јовичић
7. Војкан Ристић (лок.самоупр.)
8. Саша Милошевић (родитељ)
9. Вељко Богић (Ђачки парламент)
1. Александра Којић - координатор
2. Данијела Јовановић
3. Снежана Баљак
4. Драгана Пап (лок.самоупр.)
5. Наташа Томић (родитељ)
6. Саша Радојковић (Ђачки парламент)

Комисије при Наставничком већу
Назив комисије

Чланови
1. Ружица Стевановић– председник
2. Александра Којић– заменик
3. Драгослав Николић
Комисија за културну и
4. Владан Стојановић
јавну делатност
5. Горица Симић
6. Оливера Стојановић
7. Драгана Милосављевић
8. Соња Мелентијевић
1. Оливера Стојановић– председник
Комисија за уређење
2. Зорица Јовановић (Сандра Матић)
школске средине
3. Силвана Раденковић
4. Весна Јевтић
5. Данијела Јовановић
1. Весна Ивковић – председник - попис
2. Дејан Перић – координатор за сарадњу са
ЦК
Комисија за попис,
3. Биљана Миловановић
Црвени крст и
4. Данијела Јовановић
осигурање
5. Снежана Баљак
6. Слађана Јовановић
7. Мирјана Илић
1. Дејан Перић– председник
2. Драгослав Николић – заменик
3. Деско Речевић
Комисија за екскурзијуи
4. Снежана Баљак
наставу у природи
5. Александра Јанковић
6. Драгана Богић
7. Светлана Ивановић
1. Соња Мелентијевић – председник
2. Слађана Јовановић
Комисија за ђачку ужину
3. Данијела Јовановић
4. Мирјана Илић
5. Биљана Миловановић
1. Оливера Антић – председник
Комисија за преглед
2. Деско Речевић
педагошке
3. Оливера Мркаљ
документације
4. Ружица Стевановић

Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у
току два полугодишта.
Први класификациони период завршава се 13.11.2018. године.
Трећи класификациони период завршава се 08.04.2019. године.
Одељењска већа на крају првог полугодишта 04.02. 2019. године
Наставничко веће на крају првог полугодишта 05.02. 2019. године
На крају првог и трећег класификационог периода утврђиваће се број
ученика са недовољним оценама и број недовољних оцена по предметима
и изналазити мере којима би се помогло тим ученицима, а на крају првог
полугодишта и на крају школске године утврђиваће се општи успех ученика
и одељења.
Корекције календара:
19.09.2018. године - по распореду за петак
18.10.2018. године - по распореду за петак
Радне суботе:
06.04.2019. године (1-8. разред) по распореду за петак
11.05.2019. године (5-8. разред)
Дневни режим рада
Час
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Звоно за ученике и
наставнике
07:30 - 08:15
08:20 - 09:05
09:25 - 10:10
10:15 - 11:00
11:05 - 11:50
11:55 - 12:40

Ученици из Бошњана и ове године ће долазити на наставу школским
аутобусом који је обезбедило руководство наше школе уз подршку
компаније ''ЦРХ''.

Подаци о нашој школи, као и велики број фотографија о школским
активностима налазе се на нашем сајту:

www.osbrankoradicevic-popovac.edu.rs
као и на фејсбук страници школе:

https://www.facebook.com/brankoradicevicpopovac/

У овој школској години издвајамо следеће
занимљивости:
1. септембар – Еко дан у компанији “CRH”
Иако је школска година званично почела 3. септембра, ми смо ипак имали
и једну јако занимљиву суботу, 1. септембар, а све то захваљујући нашим
комшијама, компанији “CRH” у Поповцу.
Ова компанија је у оквиру своје активности „Family day“ за ученике од
другог до четвртог разреда организовала „Еко дан“. У активности су
учествовали ученици из Поповца, Буљана и Бошњана.
Еко дан је био организован у оквиру три радионице, на којима су ученици
од природних материјала правили различите предмете, уз асистенцију
еко-аниматора. Све активности су биле реализоване у парку ове
компаније.
Након радионица је за ученике приређена луткарска представа „Чаробни
штапић“,којом су ученици били одушевљени. Деца су се вратила пуна
утисака и задовољни еколошким активностима које су биле организоване у
оквиру овог Еко дана,а које промовишу заштиту животне средине.
Хвала компанији "ЦРХ" на овако лепом дану!

Стогодишњица пробоја Солунског фронта
Ученици од првог до петог разреда наше школе у Буљану су учествовали
у свечаности поводом обележавања Стогодишњице пробоја Солунског
фронта, у организацији МЗ Буљане.

8. септембар - Радничко спортске игре
На овогодишњим радничким спортским играма општине Параћин,
запослени наше школе су учествовали у многим дисциплинама. Уз
подршку неколико колега и колегиница из основних школа у Сикирици и
Доњој Мутници и из школе "Стеван Јаковљевић", чији су запослени такође
чинили наше екипе, постигли смо одличне резултате.
1. место - баскет (жене)
1. место - одбојка (жене)
2. место - баскет (мушкарци)
2. место - одбојка (мушкарци)
3. место - стони тенис (појединачно)

21. септембар – Песничка колонија "Стазама мога завичаја"
Песничка колонија "Стазама мога завичаја" одржана је у Забрези у оквиру
активности обележавања Дана општине Параћин. Ученици из Поповца,
Буљана и Забреге писали су песме о свом завичају, дружили се и уживали
у школском окружењу.

22. септембар - 8. Дечји карневал у Параћину
Ученици наше школе су и ове године учествовали на Дечјем карневалу.

"Бранколићи 1" - група ученика 3. и 4. разреда из Стубице

"Бранколићи 2" - група ученика 1. и 2. разреда из Стубице

26. септембар – књижевно вече
У нашој школи је организовано књижевно вече под називом „Деца су
украс света“ посвећено обележавању Дана европских језика.
Тема овогодишње манифестације била је детињство. Ученици и
наставници српског, енглеског и руског језика покушали су да прикажу овај
незаборавни период живота речима страних језика.

1. октобар – „Мост разумевања – међугенерацијска солидарност“
На конкурсу „Мост разумевања – међугенерацијска солидарност“ који је
расписао Повереник за заштиту равноправности у сарадњи са Црвеним
крстом Србије, ученица наше школе, Андријана Милосављевић 8/2,
освојила
је
треће
место
у
категорији
литерарног
рада.
Манифестација је одржана 1.октобра, дана који је, иначе, посвећен
старијим особама, у Кнез Михаиловој улици, испред Галерије САНУ са
почетком у 11 часова. Поред изложених фотографија и апела ове
организације да се старије особе не занемарују и поштују, говоре су
одржали и скупу се обратили и: амерички фотограф Харви Лојд (91),
амбасадор
САД-а, Кајл Скат, председник Црвеног крста Србије, др Драган
Радовановић, као и повереница за заштиту равноправности, Бранкица
Јанковић.
Андријана је, поред дипломе, на поклон добила и дигитални фото рам као
и све честитке чланова ове организације јер је њена песма, која говори о
томе да млади треба да пруже помоћ старијима у сваком тренутку, заузела
треће место међу стотинама дечијих радова из целе земље.

4. октобар – 13. "Мини Тини фест"
На овогодишњем 13. по реду "Мини Тини фесту", наша ученица која нас
је представљала у тини категорији, Анастасија Аранђеловић, освојила је
прво место са песмом "Грешио си".
У мини категорији представљале су нас Ивана Ивковић и Катарина
Антић са дуетом "Хвалила се бубамара".

Дечја недеља ”Моје је право да живим срећно и здраво”
У оквиру обележавања Дечје недеље у нашој школи су организоване
различите активности.

Пријем првака у Дечји савез - Буљане.

"Здрава храна" - радионица са родитељима у 3/3 у Стубици.

Израда добродошлица за прваке – Забрега

"Пирамида исхране" - радионица са родитељима у Забрези

"Здрава храна сваког дана" - тематски дан и радионица са родитељима у 2/2 у Буљану

Радионица са родитељима у 4/3 у Стубици - украшавање теглица за зимницу

Пријем првака у Дечји савез - приредба ученика млађих разреда у Стубици

Тематски дан "Воће" и дружење ученика 1. и 3. разреда из Поповца и Бошњана

Радионица са родитељима у 3/2 и 4/2 у Буљану - Пирамида исхране и весело воће и поврће

Прављење воћних салата са родитељима у 2/1 и 4/1.

15. октобар – Општинско такмичење у атлетици
На Општинском такмичењу у атлетици ученици наше школе постигли су
следеће резултате: Марко Милојевић 6/3 освојио је 1. место у дисциплини
скок
у
даљ,
у
категорији
5-6.
разреда
основне
школе;
Богдан Перушиновић 6/1 - 1. место у дисциплини трка на 300m, у
категорији 5-6. разреда основне школе; Анђела Ђорђевић 7/3 – у
категорији 7-8. разреда основне школе 3. место у дисциплини трка на
100m и 2. место у дисциплини скок у даљ; Бојана Станковић 6/1 – 2. место
у дисциплини трка на 300m, у категорији 5-6. разреда основне школе;
Немања Милетић 8/1 – 2. место у дисциплини трка на 300m, у категорији 78. разреда основне школе. У категорији 7-8. разреда екипно дечаци су
освојили 3. место.Марко Милојевић и Богдан Перушиновић су се у својим
дисциплинама пласирали на окружни ниво такмичења и представљаће
нашу школу на том такмичењу које ће се одржати у Ћуприји.

19. октобар – Излет за ученике и наставнике
За наставнике и ученике који су прошле школске године остварили
резултате на такмичењима или на други начин заслужили да буду
награђени, организован је једнодневни излет. Они су имали прилику да
посете Природњачки центар у Свилајнцу са великим изложбеним
простором и Дино парком, Пољопривредно-ветеринарску школу са домом
ученика "Свилајнац" и Ресавску пећину.

29. октобар – радионица “Компјутерска израда стрипа”
У нашој школи у Буљану је одржана радионица под називом
“Компјутерска израда стрипа” којој су присуствовали ученици и
наставници. Аутор и реализатор радионице је Миомир Дејановић, један од
најбољих едукатора Србије у 2017. години.

2. новембар – Окружно такмичење у атлетици
На Окружном такмичењу у атлетици, Марко Милојевић освојио је 1.
место у дисциплини скок у даљ.

5. новембар – Квизотека "Вукови зналци"
У Квизотеци "Вукови зналци" коју је поводом обележавања свог дана
школе организовала ОШ "Вук Караџић" из Ћуприје учествовали су и
ученици наше школе. Том приликом је екипи наше школе припало 2.
место.

9. новембар – “Ученици у улози наставника”
Дан просветних радника обележили смо стављањем ученика у улогу
наставника.

16. новембар
На конкурсу који је расписало Удружење бораца отаџбинских ратова
општине Параћин поводом сто година од победе у Првом светском рату,
ученик наше школе, Стеван Радисављевић (6/2), освојио је друго место а
ученица, Бојана Чачић (6/2), шесто место. Књигама су награђени и:
Андријана Милосављевић (8/2), Немања Тамбурић (8/2), Татјана Николић
(7/2), Катарина Антић (5/2), за учешће на конкурсу и пружање подршке овој
организацији.
Додела награда је обављена у Музеју у Параћину, 9.11.2018.г. у 18:30
часова. Заменик председника УО УОБОР-а, Младен Симић, похвалио је
Основну школу „Бранко Радичевић“ у Буљану за највећи број послатих
радова и захвалио се како деци, тако и наставници српског језика,
Александри Којић, која је и сама дала свој мали допринос написавши
песму за коју је од ове организације добила књигу. Представници ове
организације су пожелели да се сарадња са нашом школом настави како
због заинтересованости ученика да пишу песме и учествују на конкурсима
тако и видљивом таленту за писање поезије.
Ученици су, затим, уживали у пријатној атмосфери, музици и изложби
експоната сачуваних још из периода рата, као што су: униформе,
оружије,списи, медаље носиоца албанске споменице.
Не само што су награђени и испоштовани од стране УОБОР-а, ученици су
могли и да практично виде и прошире теоријско знање о Првом светском
рату.

30. новембар – Фестивал дечјих сцена
На овогодишњем Фестивалу дечјих сцена, наша школа представила се
двема представама.
У категорији млађих разреда наступила је група ученика из Буљана са
представом "Избор за мис - Најлепша земља на свету", а у категорији
старијих разреда публици се представила група ученика из Стубице са
представом "Журка на зеленом ћошету".

4. децембар - предавања на тему репродуктивног здравља
Представници Црвеног крста Параћин и Дома здравља Параћин су у
циљу обележавања Светског дана борбе против сиде, за ученике 7. и 8.
разреда у школама у Поповцу, Стубици и Буљану одржали предавања на
тему репродуктивног здравља.

13. децембар – посета генералног директора компаније CRH Srbija
13. децембра је школу у Поповцу посетио нови генерални директор
компаније CRH Srbija, господин Роман Менз, који се упознао са управом
школе, обишао школске просторије и ученике и том приликом изразио
интересовање да се наша дугогодишња сарадња настави и у наредном
периоду, на задовољсво обе стране јер сви имају заједнички циљ – што
квалитетније образовање и што задовољније ученике.

18. децембар – додела пакетића
Као и претходних, и ове године је компанија "CRH" обезбедила пакетиће
за ученике са пребивалиштем у Поповцу рођене у периоду од 2008. до
2011. године, као и млађој деци која живе у овом селу. Присутне малишане
и родитеље прво је добро насмејала и забавила новогодишња представа,
а затим је уследило оно што их највише и радује, Деда Мраз и пакетићи
пуни ирачака. Додела је организована у фискултурној сали школе у
Поповцу, а задужени за организацију овог лепог дана били су
представници компаније.

20. децембар - предавање на тему "Здрави стилови живота"
Представници Црвеног крста Параћин и Дома здравља у Параћину
одржали су предавање на тему "Здрави стилови живота" за родитеље и
ученике у Поповцу, Буљану и Стубици.

Квиз "Шта знаш о здрављу и Црвеном крсту"
Екипа 6/1 из Поповца је на квизу "Шта знаш о здрављу и Црвеном крсту"
освојила 3. место у укупном пласману. Екипу су чинили: Ленка Јовановић,
Даница Милојковић, Богдан Перушиновић, Софија Мијајловић, Ива Јовић и
Невена Миловановић.
На финалном такмичењу је њихова представа награђена као најбоља од
свих, а за најбоље појединачне резултате у својим областима награђене
су Ива Јовић и Невена Миловановић.

Читалачки клуб
Ученици виших разреда школе у Буљану и ове школске године су се
прикључили Читалачком маратону и основали Читалачки клуб у школи.
Читају књиге савремене тематике, писане језиком блиским данашњим
генерацијама, тако богате свој речник, радују се свакој новој радионици и
дружењу.
Од 5. до 8. разреда је у клубу укупно тридесеторо чланова који раде
креативне задатке, цртају, раде у групама, сакупљају лепе мисли и
реченице, анализирају романе...
Ментор клуба, наставница Александра, је презадовољна
функционисањем клуба, вољом ђака да читају, а и врло често добијају
похвале и захвалност што су подржали ову акцију од представника
издавачке куће Клет која је иницијатор ове идеје.

Општинско такмичење у одбојци
На Општинском такмичењу у одбојци екипа наше школе је освојила 3.
место. Екипу су чинили: Илија Перић 8/1, Стефан Милетић 7/1, Вељко
Вучковић 7/1, Вукан Перушиновић 8/1, Матија Миљковић 8/1, Немања
Милетић 8/1, Андрија Симић 8/1, Андрија Нешић 8/3, Стефан Ивановић
8/3, Давид Илић 8/3. Ученике је на такмичење водила наставница Наташа
Аврамовић.
Прослава Светог Саве
У недељу 27.1.2019. одржане су свечане приредбе поводом прославе
Светог Саве.

Нови котао у Забрези
Школа у Забрези има централно грејање од јесени 2003. године. Крајем
децембра 2018. дошло је до квара на котлу па је била неопходна хитна
интервенција како би било обезбеђено грејање. Ову четворогодишњу
школу похађа 25-оро ђака и у циљу обезбеђивања основних услова за
боравак и учење у школи предузете су све мере да се у што краћем року
набаве средства из буџета локалне самоуправе. Трошкови набавке и
уградње новог котла били су 155 340 динара а котао је пуштен у рад 29.
01.2019. Захваљујући брзом реаговању школе и локалне самоуправе
ученици су завршили прво полугодиште у топлим учионицама.

Зимски распуст
Зимски распуст за ученике је почео у петак 1.2.2019. и требало је да траје
до понедељка 18.2.2019. На седници Владе усвојен је предлог
Министарства здравља да се због вируса грипа распуст продужи још
недељу дана, па је и у нашој школи настава почела седам дана касније,
односно у понедељак, 25. фебруара.

Фестивал дечјих сцена
На овогодишњем Фестивалу дечјих сцена, ученици наше школе су
освојили следеће награде:
1. ,,Журка на зеленом ћошету''
Вања Миленковић (главна улога – Смрдирога),
Стефан Аранђеловић (главна улога – Пужоњко)
2. ,,Избор за мис – најлепша земља на свету''
Филип Стефановић (глумачка бравура – Велика Британија 1),
Андреј Савић (глумачка бравура – Велика Британија 2),
Јована Антић (глумачка бравура – Аустрија 1),
Леа Матић (глумачка бравура – Аустрија 2),
Богдан Милетић (глумачка бравура – 3. члан жирија),
Нина Јовановић (глумачка бравура – Италија 2),
Невена Добросављевић (глумачка бравура – Србија 3),
cпецијална награда за костиме.

Октобар, месец правилне исхране
Поводом обележавања манифестације - Октобар, месец правилне
исхране, институт Батут је 16. октобра расписао конкурс на тему
„Правилна исхрана – улагање у будућност“. О светском дану хране
литерарне радове су писали ученици наше школе и у својим песмама

приказали значај здраве и правилне исхране. Стеван Радисављевић,
ученик 6/2 разреда освојио је прво место у категорији старијих разреда.
„Правилна исхрана – улагање у будућност“
Живот је један и богатство право
зато увек једи оно што је здраво.
Док те брза храна мирисом мами
ти поједи чорбу што ти мама прави.
Улажи у себе, једи воће јужно,
да ти лице румени и не буде тужно.
Ако желиш живот без лекара и лека
нек ти јутро почне шољом топлог млека.
Једи житарице, слаткише подели,
и своме се здрављу весели.
Вода је течност битнија од свега
зато нам она понајвише треба.

Општинско такмичење у кошарци
На Општинском такмичењу у кошарци женска екипа наше школе у саставу
Анђела Ј. ,Анђела К. (8/1), Анђела Б., Лена Л., Теодора М. (7/1) и Вања М.
(8/3) освојила је треће место.
3. март - Општинско такмичење из Књижевне олимпијаде
На Општинском такмичењу из Књижевне олимпијаде наши ученици су
постигли следеће резултате: Марија Симић 8/1 друго место (18 поена),
Анђела Аврамовић и Никола Васић 8/1 друго место (17 поена), Вања
Миленковић 7/3 треће место (16 поена). Сви они су се пласирали на
окружно такмичење.

3. март – Општинско такмичење у шаху
Општинско такмичење у шаху је одржано 3. марта а наши ученици су
постигли следеће резултате: Богдан Милетић 2/2, Анђела Ивковић 5/2,
Милица Милутиновић 8/1 освојили су прва места у својим разредима,
Миљана Милетић 6/2 друго место. У екипној конкуренцији смо освојили
пето место (Богдан Милетић 2/2, Анђела Ивковић 5/2, Никола Богдановић
5/2, Филип Ивковић 6/2, Миљана Милетић 6/2, Милица Милутиновић 8/1).

Окружно такмичење у гимнастичком вишебоју
Наша ученица Лана Тодосијевић 4/1 је на окружном такмичењу освојила
друго место у гимнастичком вишебоју, и тиме остварила пласман на
међуокружно такмичење у Костолцу.

5. март - Светски дан енергетске ефикасности
Светски дан енергетске ефикасности, игром до знања, обележили су на
часовима Технике и технологије ученици петог и шестог разреда из
Буљана, као и ученици шестог разреда из Поповца са својим наставником
Марком Радосављевићем.

Успеси ученика на такмичењима
Наши ученици су постигли запажене резултате на такмичењима. Катарина
Антић 5/2 освојила је друго место на Општинском такмичењу из
математике и пласирала се на Окружно. На Окружно такмичење из
историје пласирали су се Андријана Савић 5/2, Милош Радисављевић 5/3,
Давид Танасковић 6/3, Вања Миленковић 7/3, Марија Симић 8/1 и Андрија
Савић 8/2. На Окружно такмичење из географије пласирали су се Лена
Лукић 7/1, Вања Миленковић 7/3, Милица Илић 8/2 и Марија Симић 8/1.

Фестивал поезије "Трешњевица, 2019"
На фестивалу поезије "Трешњевица,2019" у конкуренцији основаца од 1.
до 4. разреда, другу награду је освојио Вукашин Огњановић 2/2 за песму
"Здравица", а похвањени су Стефан Михајловић 4/2, Марина Милетић 4/2,
Милан Чачић 2/2, Теодора Миловановић 4/2, Никола Антонијевић 4/5. У
конкуренцији од 5. до 8. разреда прву награду освојио је Стеван
Радисављевић 6/2 за песму "Ој,ти вино". Похваљени су: Теодора Николић
6/3 и Мартин Ракић 6/3.

Дан школе
Поводом обележавања Дана школе у Поповцу, Буљану, Шалудовцу и
Забрези организовано је припремање, излагање и дегустација здраве
хране.

20.03.2019. Пројектна настава
Пројектна настава са ученицима петог разреда. Тема: Српско село 19.
века.

20.03.2019. Квиз знања
У матичној школи је одржан квиз за ученике 8. разреда под називом "Још
један корак до циља." Ученици су одговарали на питања из наставних
предмета које полажу на завршном испиту. Велика похвала за
организаторе и реализаторе, и нарочито за ученике који су показали висок
ниво знања!

21.03.2019. "Кенгур без граница"
У нашој школи је одржано тамичење из математике “Кенгур без граница”.
Учествовали су ученици млађих разреда.

22.03.2019. такмичење у знању уз савладавање препрека
"Трчи, прескочи, одговори, закочи" такмичење у знању уз савладавање
препрека. Наши гости су били ученици ОШ "Вук Караџић" из Ћуприје, ОШ
"Ђура Јакшић" из Параћина и ОШ "Бранко Крсмановић" из Доње Мутнице.

25.03.2019. уређење школског дворишта
"Поздравимо пролеће, засадимо цвеће" уређивање школског дворишта у
Поповцу са ученицима и наставницом биологије.

25.03.2019. Трпеза пуна здравља
Трпеза пуна здравља - припремање и изложба здраве хране у Стубици и
Бошњану.

26.03.2019. Игре без граница
Игре без граница - рад у секцијама и дружење ученика млађих разреда
наше школе.

27.03.2019. Часопис "Наше искре"
Презентација 16. броја часописа "Наше искре" и награђени ученици
песничке колоније "Стазама мога завичаја".

27.03.2019. Музичко такмичење
Ходницима наше матичне школе се орила песма ученика на такмичењу
"Од изворне мелодије до савремене музике".

28.03.2019. Приредба поводом Дана школе
Свечана приредба под називом "Бранково пролеће" одржана је у Буљану.
Свечаности је присуствовао велики број ученика и родитеља, као и
представници компаније CRH Srbija на челу са генералним директором
господином Романом Менцом.

29.03.2019. Сајам занимања
У школи у Поповцу одржан је сајам занимања “Тата, мама испричајте
нама” где су родитељи наших ђака представили своја занимања. Ученици
су могли да се упознају са пекаром, посластичаром, кројачем, техничаром
за пејзажну архитектуру, лабораторијским техничаром у фабрици цемента,
узгајивачем рибе и воденичаром као и туристичким техничаром. На тај
начин ученици су из прве руке могли да сазнају све о тим занимањима,
постављали су разна питања али и опробали се у кројењу и прављењу
декупажа.

12./13.04.2019. Пробни завршни испит
Ученици осмог разреда имали су прилику да провере своје знање на
пробном завршном испиту из математике, српског језика, биологије,
историје, физике, хемије и географије.

18.04.2019. Такмичење рецитатора
Школско такмичење рецитатора “Песниче народа мог”

19.04.2019. Семинар
У нашој школи је одржан семинар под називом "Од самовредновања до
екстерног вредновања".

22.04.2019. Дан планете Земље
Ученици петог разреда наше школе су посетили Планетаријум. Дан
планете Земље, 22. април, обележава се сваке године широм света
различитим манифестацијама и акцијама које имају за циљ скретање
пажње јавности на значај очувања животне средине.

Пролећни распуст
Пролећни распуст почео је у петак 26. априла и трајао до понедељка 6.
маја. У циљу постизања што бољих резултата на завршном испиту и како
би сваки ученик уписао жељену средњу школу, за све ученике осмог
разреда организована је припремна настава у уторак 30.априла и у петак
03.маја 2019.
Екскурзија за ученике осмог разреда
Ученици осмог разреда наше школе су од 21.04.-23.04.2019.год били на
екскурзији и том приликом обишли север Србије. Посетили су Сремске
Карловце, Нови Сад, Суботицу, Вршац и Зрењанин где су поред музеја и
споменика обишли и Петроварадинску тврђаву, Новосадску Синагогу,
манастире Крушедол и Тврдош, ергелу Зобнатица, дворац Дунђерски,
Палићко језеро и зоо врт, Градску кућу у Суботици, Делиблатску пешчару...
Поред лепог времена и још бољег расположења ученике су свуда пратиле
похвале и то од стране кустоса, водича, возача, менаџера у хотелу,
разредних старешина и директорке. Своју школу репрезентовали су у
најбољем светлу!

09.05.2019. Дан победе
Поводом 9.маја, Дана победе, у Параћину је одржана манифестација
“Марш Бесмртног пука” у знак сећања на погинуле борце од Првог светског
рата до последњег рата 1999.год. Ученици наше школе учестовали су у
приредби која је том приликом одржана и пригодним програмом на
српском и руском језику одали почаст свим палим борцима за слободу
наше отаџбине. Учесници марша поносно су носили фотографије својих
предака, очева, деда и прадедова бораца.

10.05.2019. Крос РТС-а
На традиционалном кросу РТС-а су учествовали сви ученици наше школе
и наши мали предшколци.

12.05.2019.
На празник св.Василија Острошког Чудотворца Његово Преосвештенство
Епископ Пожаревачко-Браничевски Г.Г.др. Игњатије осветио је живопис
Цркве Преподобног Оца Романа у Стубици а ученици наше школе
учествовали су у културно-уметничком програму.

13.05.2019.
Наша ученица Марија Симић 8/1 освојила је 5. место на Републичком
такмичењу “Књижевна олимпијада” у Сремским Карловцима. Марију је за
такмичење припремала наставница Ружици Стевановић.

15.05.2019. Презентација Антологије песама
У музеју у Параћину је одржана презентација Антологије песама "Уском
стазицом ка Петрусу" у којој су заступљене песме наших ученика: Ане
Миливојевић, Анђеле Радошевић, Андријане Милосављевић и Немање
Тамбурића. Рецезент, лектор и коректор књиге је наставница Александра
Којић.

17.05.2019. Наградна екскурзија
Награђени глумци ишли су 16. маја на наградну екскурзију у Ниш.

19.05.2019. Излет ученика 5. и 6. разреда
Поводом 800 год. аутокефалности СПЦ ученици су обишли Студеницу,
Жичу и Врњачку Бању.

25.05.2019. Екскурзија ученика 7. разреда
Ученици 7.разреда 21.-22.маја ишли су на екскурзију и том приликом
обишли Војводину - Нови Сад, Суботицу, Палић, Сремске Каловце,
Палићко језеро и зоо врт, дворац Дунђерски, Зобнатицу и манастир
Крушедол.

26.5.2019. Марков турнир у шаху
На десетом јубиларном Марковом турниру у шаху ученици наше школе су
постигли следеће резултате: Богдан Милетић 2/2 освојио је 4. место у
конкуренцији дечака 1. - 4. разреда, Милица Милутиновић 8/1 освојила је 4.
место а Анђела Ивковић 5/2 6. место у конкуренцији девојчица 5. - 8.
разреда. У екипној конкуренцији девојчица Милица и Анђела су заузеле
треће место, чиме је Милица крунисала своју шаховску каријеру у основној
школи, освојивши десету медаљу.

29.05.2019. Екскурзија ученика 1. и 2. разреда
Ученици првог и другог разред наше школе ишли су на екскурзији у Ниш и
Алексинац. Ученици су уживали и у представи “Семафорко” која је била
изведена за њих у хотелу Босфор, обишли Нишку тврђаву, возили се
возићем а обавили и мали шопинг у центру Ниша где су се одлично
провели.

31.05.2019. Крај другог полугодишта за осмаке

31.05.2019.
Ученици комбинованог одељења 2/5 и 4/5 из Забреге су током ове школске
године спровели акцију сакупљања пластичних затварача. Акција је
покренута 01.10.2018. године а завршена 31.05.2019. предајом затварача
др Ивану Божиновићу, који већ пет година прикупља пластични отпад у
хуманитарне сврхе. Ученици су прикупили око 13 килограма пластичних
затварача. Акцију су подржали и помогли помоћна радница Драгица
Милосављевић и мештани Забреге: Славиша Вучковић, Зоран Тодоровић
и Милана Раденковић. Др Иван Божиновић ја са ученицима разговарао о
значају очувања животне средине и хуманитарној помоћи, затим је ученике
наградио маицама , блоковима и оловкама а спремио је и посебна
изненађења – јаја „Мајстор Боб“.

06.06.2019. Турнир у бацању авиончића
На интересантном и узбудљивом турниру у бацању авиончића од папира
одржаном у ОШ “Бранко Радичевић” у Стубици ученици су се такмичили у
две дисциплине - бацању дуголетача и бацању високолетача!

07.06.2019. Другарско вече
Педесетседморо осмака завршило је основну школу и креће у нове
победе, бира нове путеве и опрашта се од најбезбрижнијег периода свог
живота. Желимо им пуно среће!

Ђак генерације наше школе, Марија Симић.

11.06.2019. Угледни час
Угледни час из српског језика у одељењу 7/1 под називом "Кратке
фолклорне форме". Ученици су примењивали и допуњавали своја знања у
оквиру групног рада.

11.06.2019. Вечерња приредба поводом завршетка школске године.
Програм приредбе био је:
- Хор ученика: ''Stand By Me'' (Ben E. King)
- Драмски комад ''Крај школске године'' (Видосава Стојшин - Неда)
- Драматизација романа ''Мали принц'' (Антоан де Сент Егзипери)
- Хор ученика: Нек свуд љубав сја (песма из Белгије)
На предлог ученика одељења 4/5, Николе и Андрије, договорено је да
ученици изведу драматизацију романа ''Мали принц''.
Припреме за овогодишњу приредбу трајале су око месец дана.
Поред главних улога Писца-пилота (Андрија Стајић 4/5) и Малог принца
(Никола Антонијевић 4/5), лако су одабрани и ученици за остале улоге:
Ружа, Краљ, Уображенко, Пијанац, Пословни човек, Географ, Фењерџија,
Змија, Лисица, Цвет, Трговац, Скретничар...
Ученици су уживали у припреми драматизације и брзо су научили своје
текстове.
Неколико ученика нарочито се истакло у изради сценографије.
Ошмирглали су летвице и направили авион, а затим су осликали велике
картоне на којима је била приказана пустиња. Нарочито забавно било је
шминкање за представу.
Ове године, у овој традиционалној приредби, учествовало је 25 ученика
школе у Забреги.

12.06.2019. Турнир у брзом везивању пертли.
Oво су победници још једног интересантног турнира у школи у Стубици Турнира у брзом везивању пертли! Било је напето, било је занимљиво а
пре свега забавно.

11-12. 06.2019. Екскурзија ученика 5. И 6. разреда
Ученици петог и шестог разреда 11. и 12. јуна посетили су Београд и
притом обишли Споменик незнаном јунаку, Авалски торањ, Музеј Николе
Тесле, Храм Светог Саве, возили су се бродићем, погледали позоришну
представу “Много буке ни око чега” у Пан театру... Другог дана у Београду
су петаци и шестаци ишли у Етнографски музеј, Народни музеј, прошетали
Кнез Михајловом и ТЦ Ушће. Пуно лепих успомена , осмеха и дружења.

14.06.2019. Завршетак другог полугодишта за ученике и почетак
распуста.

17 – 20.06.2019. Завршни испит.
Ученици су у понедељак 17.06. полагали тест из матерњег језика, у уторак
је требало да полажу математику али је то одложено за четвртак 20.06.
због неких нерегуларности, а у среду 19.06. су полагали комбиновани тест.

27.06.2019. Додела Вукових диплома.
Наши најбољи ђаци - “вуковци” добили су заслужене награде од стране
Општине Параћин и председника општине Саше Пауновића. Они су понос
наше школе!

27.06.2019. Други Фестивал старих дечјих игара "Зврчак".
У Параћину је одржан други Фестивал старих дечјих игара "Зврчак". Деца
су се такмичила у играма: школице, ластиш, прескакање вијаче, прављење
бунара од кунина, трка у џаковима и "Чија војска". Екипу наше школе су
чинили ученици из Забреге: Јелисавета Миленковић, Ања Милетић и
Милица Томић (3. разред), Никола Антонијевић и Андрија Стајић (4.
разред). Они су били најбољи у прављењу бунара од кунина за два минута
(32 кунине). Сви учесници су награђени медаљама и дипломама.

28.06.2019.
Министарство одбране и Војске Србије у сарадњи са Министарством
просвете, науке и технолошког развоја расписало је литерарни конкурс на
тему „Војник – понос Србије“.
С поносом можемо истаћи да је песма ученика наше школе, Стевана
Радисављевића, изабрана и награђена међу свега 10, од пристиглих око
400 радова из целе Србије и да је ученик награђен тродневним боравком у
Београду.

28.06.2019. Додела књига и диплома.
Традиционално, на Видовдан, најбољи ђаци наше школе добијају књигу
као поклон и признање да ценимо њихов труд, залагање и учење, да се
поносимо нашим такмичарима као и онима који не иду на такмичења али
се такмиче са самим собом бивајући све бољи и бољи. Они су наш понос!
Желимо им да само наставе тако јер знање и памет никада не излазе из
моде!

08.07.2019. Донација фабрике цемента.
Почетком јула компанија “CRH” обрадовала је све запослене у Основној
школи “Бранко Радичевић” у Поповцу. Фабрика цемента донирала је школи
14 половних рачунара са мониторима и 4 лаптопа. Још од септембра 2006.
год. када је школа од фабрике добила 40 белих табли и 15 рачунара негује
се упешна сарадња у циљу побољшања квалитета образовног процеса.
Тиме су створене нове могућности за осавремењавање наставе
коришћењем рачунара и интернета већ од наредне школске године.

24.07.2019. Школа пријатељства на Тари.
И ове године ученици наше школе били су учесници кампа ,,Школа
пријатељства“ на Тари, у организацији ,,Наша Србија“. Седамнаесторо
ученика трећег и четвртог разреда су у пратњи два наставника, Мирјане
Илић и Драгане Богић боравили у кампу, у периоду од 24.7.-5.8.2019.
године.
Као и до сада у кампу је било деце из Русије, Придњестровске Молдавске
Републике, деца из Црне горе, Матице Српске, Косова и Метохије, Шапца,

Угљевика, Параћина. Долазак деце на Тару обезбедила је компанија ,,ЦРХ
Србија“ као и претходних година. Традиционални домаћини били су хотел
Бели бор“ и Војна установа Тара. Добродошлицу деци пожелели су
чланови ,,Наше Србије“ и мобилни тим камра, састављен од радионичара
и техничара, који су увек били на висини свог задатка. Главна брига
организатора кампа била је бездедност деце, добро расположење и
дружење деце, коју су остварили организовањем низа радионица, секција,
спортских такмичења, вечерњих активности, шетњама по Тари, вожњом
шарганском осмицом. Деца су била анимирана током целог дана, где су
могла да упознају нове садржаје који се разликују од садржаја са којима се
срећу у школи. Једно од нових искустава је и спавање у шаторима. Сви
ученици су провели дванаест дана у добром расположењу. Ученици су
стекли нова познанства. Ова јединствена школа оправдала је име ,,Школе
пријатељства“ јер се у њој негује национални идентитет, љубав,
поштовање и разумевање према припадницима других нација и култура.

