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  Ми смо школа са дугогодишњом традицијом. Овде је стасало много 
генерација деце, стекло знања и припремило се за живот. Своје ђаке 
учимо да мисле, уче, раде, да се друже, да се играју, буду толерантни, 
одговорни, ... Успеси на такмичењима, дружења, еркскурзије, наградна 
путовања, излети, настава у природи, различити наступи у оквиру културне 
и јавне делатности само су део наших активности. Између ученика и 
наставника је изграђен добар однос пун уважавања, толеранције и 
поштовања. 

 
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, па смо 
издвојили правила којих би требало сви да се придржавамo, како би наша 
школа била још успешнија. 
 
  Поштовани родитељи, вас сматрамо блиским сарадницима зато што, 
као и ми, своју децу учите да поштују вас, своје другове, наставнике и 
остале запослене у школи. Ваша сарадња нам је драгоцена, јер ћемо 
заједничким снагама, васпитањем и образовањем 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 „Дан отворених врата“ у заказано време; 
• благовремено (у року од 48 сати) обавестити учитеља или 
одељењског старешину о разлозима одсуства 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 или до улаза у школу, уместо да га пратите кроз ходнике 
или до учионице, јер тиме реметите рад осталих ученика и 
запослених;  
• благовремено и у року испуните обавезе према школи које се тичу 
материјалних давања;  
• све могуће неспоразуме и сукобе до којих може доћи између вашег 
детета и других ученика, наставника или других запослених у школи 
решавате мирним путем и у сарадњи са одељењским старешином, 
педагогом или директором, поштујући усвојене процедуре. 



 
  Поштовани учитељи и наставници, ви сте домаћини ове школе и од 
вас, у великој мери, зависи колико угодно ћете се и ви и ваши гости 
осећати у нашој школи. Овде смо издвојили нека од ваших задужења:  

• одељењски старешина, на почетку школске године, упознаје 
ученике са кућним редом школе и правилима понашања и обавезама;  
• одељењски старешина предузима прописане мере у случају 
неодговарајућег понашања, које је у супротности са Правилником 
опонашању и безбедности ученика и другим актима школе;  
• наставници не „избацују“ из учионице ученика 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 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 7:00,  
    •обилазе све учионице у свом рејону и све недостатке уносеу књигу      
      дежурства 

        •дежурство наставника  се завршавау 12:45, односно када крене           
          аутобус који превози ученике; 
        • дежурни наставници воде рачуна да се ученици не гурају приликом    
          уласка у школу; 

• воде рачуна, заједно са помоћним особљем да за време наставе 
школа буде безбедна. 
• сви запослени морају да дежурају када се одржавају различите 
активности, манифестације и приредбе према распореду који доноси 
директор у договору са запосленима. 
 

  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 минута пре почетка наставе;  
• пре уласка у школску зграду треба да уђете у своје учионице без   
 трчања и гужве по ходницима;  



• 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 ДОНОШЕЊЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА У ШКОЛУ. 
ЗАБРАЊЕНО ЈЕ СВАКО НЕДОЗВОЉЕНО СНИМАЊЕ И 
ОБЈАВЉИВАЊЕ НА ИНТЕРНЕТУ. 
• 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. 
Одлуки о овоме доносе дежурни наставници 

         • на часове треба да долазите прикладноодевени у гардероби која је  
         примерена вашем узрасту и школи. 

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ ДАНА ЧАСОВЕ ДОЛАЗИТЕ 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; ученици,  доручкујте у 
одређеним просторијама у школи, према  распореду и договору; 

    • ако наставник не дође на час, а нема ко да га замени, забрањено    
     је да ученици излазеу ходник, галаме и ометају остале часове. У том   
     случају ученици остају у својој учионици, припремају се за следећи   
     час. 

• када напуштате учионицу, оставите је чисту и сређену и подигните 
столице на клупе;  
• неспоразуме треба да решавате разговором, на миран начин. 



Школска 2019/2020. година је почела у понедељак, 2.септембра 2019. 
год. Ове школске године је било укупно 332 ученика у 27 одељења. 
Распоред ученика по одељењима је изгледао овако: 

 
Поповац: 
11 (3 ученика) и 31 (2 ученика) – учитељица Весна Ивковић; 
21 (3 ученик) и 41(6 ученика) – учитељица Силвана Вељковић; 
51 (11 ученика) – одељењски старешина Тијана Симић; 
61 (19 ученика) – одељењски старешина Милена Матић; 
71 (24 ученика) – одељењски старешина Соња Мелентијевић; 
81 (15 ученика) – одељењски старешина Ружица Стевановић. 
 
Буљане: 
12 (11 ученика) и 42 (4 ученика) –учитељица Биљана Миловановић; 
22 (9 ученика) – учитељица Драгана Богић; 
32 (12 ученика) – учитељица Оливера Антић; 
52 (12 ученика) – одељењски старешина Дејан Перић; 
62 (15ученика) – одељењски старешина Драган Којић; 
72 (13ученика) – одељењски старешина Иван Станичков; 
82 (11 ученика) – одељењски старешина Александра Којић. 
 
Стубица: 
13 (11 ученика) – учитељица Сандра Илић Ракић; 
23 (11 ученика) – учитељица Светлана Ивановић; 
33 (15 ученика) – учитељица Александра Јанковић; 
43 (15 ученика) – учитељица Силвана Раденковић; 
53 (11 ученика) – одељењски старешина Деско Речевић; 
63 (14 ученика) – одељењски старешина Данијела Јовановић; 
73 (13 ученика) – одељењски старешина Оливера Стојановић; 
83 (16 ученика) – одељењски старешина Драгослав Николић. 
 
Бошњане: 
14 (9 ученика) и 34 (6 ученика) – учитељица Оливера Мркаљ; 
24  (5 ученика) и 44 (3 ученика) – учитељица Снежана Баљак. 
 
Забрега: 
15 (3 ученика) и  25 (9 ученика) –учитељ Владан Стојановић; 
35 (6 ученика) и 45 (8 ученика) –учитељица Слађана Јовановић. 
 
Шалудовац: 
26 (4 ученика) – учитељица Мирјана Илић; 
46 (3 ученика) – учитељица Весна Живановић. 



Списак запослених у школи 

Директор школе мр Снежана Цвејић 

Заменик директора Ружица Стевановић 

Помоћници директора 
Ружица Стевановић  
Александра Којић 

Секретар школе Ана Ђорђевић 

Шеф рачуноводства Светлана Илић 

Референт за правне, кадровске и 
админ.послове 

СветланаТолић 

Педагог Весна Јанићијевић 

Психолог 
Дијана Јовичић 
(заменаТамара 
Радовановић) 

Библиотекари 
Сања Дикић 
( замена Марија Петровић) 
Весна Јевтић 

Предметни наставници 

Српски језик 

Ружица Стевановић 
Горица Симић 
Александра Којић  
Стеван Аврамовић 

Математика 
Милена Матић 
Ненад Шљивић 
Данијела Јовановић 

Енглески језик 

Тијана Марјановић 
Весна Јевтић 
Наташа Костић 
Јасмина Јевтић 
Маја Динић 
Јелена Антић 

Руски језик 
Соња Мелентијевић 
Драгана Милосављевић 

Физика Марија Миљковић 

Хемија 
Владанка Балотић 
Игор Цветковић 

Историја Дејан Перић 

Географија Деско Речевић 



Биологија 

Зорица Јовановић 
Тамара Микић 
Ивана Ђокић 
Милица Николић 

Техничко образовање 
Драган Којић 
Радмило Обрадовић 
Марко Радисављевић 

Ликовна култура Оливера Стојановић 

Музичка култура Драгослав Николић 

Физичко васпитање 
Наташа Аврамовић 
Иван Станичков 
Жељко Бановић 

Верска настава Биљана Антанасијевић 

Наставници разредне наставе 

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 

Помоћно особље  

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 



 
 
 
 
 

 
  
Ђачки парламент 

 
  Чланови Ђачког парламента су: Зорана Михајловић, Кристина 
Антонијевић, Ленка Јовановић, Ива Јовић (Поповац), Ива Добросављевић, 
Деспот Николић, Анђела Кузмановић, Невена Миленковић (Буљане), 
Тамара Стајић, Александра Радојковић, Јована Ивановић, Дамијан 
Миловановић (Стубица). 
  Председник  Ђачког парламента је Зорана Михајловић а носилац 
активности парламента је психолог Тамара Радовановић. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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:Оливера Мркаљ 
 
Стручно веће природно-математичке групе предмета: Зорица Петковић 
 
Стручно веће друштвено-језичке групе предмета: Ружица Стевановић 
 
Стручно веће за уметност и спорт: Иван Станичков 



Школски тимови и активи 

 

Назив школског тима Чланови 

Тим за самовредновање 
квалитета рада школе 

 

1. Силвана Вељковић Свилар – координатор 
2. Оливера Мркаљ 
3. Весна Јанићијевић 
4. Драган Којић 
5. Весна Ивковић 
6. Јелена Антић 
7. Дејан Милошевић (локалнасамоуправа) 
8. Тамара Стајић 8/3 
 9. Емина Вељковић (Савет родитеља) 

Стручни актив за 
развојно планирање 

1. Тамара Радовановић – координатор 
2. Наташа Костић 
3. Зорица Петковић 
4. Марко Радисављевић 
5. Весна Јевтић 
6. Драган Миленковић (локалнасамоуправа) 
7. Анђела Кузмановић 7/2 

     8. Тамара Стајић (Савет родитеља) 

Тим за заштиту од 
дискриминације, 

насиља, злостављања и 
занемаривања 

1. Тијана Марјановић – координатор 
2. Милена Стајић 
3. Тамара Радовановић 
4. Силвана  Раденковић 
5. Маја  Динић 
6. Слађана Јовановић 
7. Иван Стајић (локалнасамоуправа) 
8. Ива Јовић 7/1 
9. Слађана Маринковић (Савет родитеља) 

Тим за инклузивно 
образовање 

1. Весна Јанићијевић - координатор 
2. Горица Симић 
3. Соња Мелентијевић 
4. Светлана Ивановић 
5. Марија Миљковић 
6. Снежана Поповић (локалнасамоуправа) 
7. Зорана Михајловић 8/1 

     8. Биљана Радовановић (Савет родитеља) 

Тим за односе са 
јавношћу и израду 

пројеката 

1. Радмило Обрадовић - координатор 
2. Ненад Шљивић 
3. Владан Стојановић 
4. Оливера Антић 
5. Оливера Стојановић 



6. Јовица Игњатовић (локална самоуправа) 
7. Јована Ивановић7/3 

     8. Здравкица Миленковић (Сав. родитеља) 

Тим за професионални 
развој 

 

1. Ружица Стевановић - координатор 
2. Драгослав Николић 
3. Иван Станичков 
4. Тамара Радовановић 
5. Стеван Аврамовић 
6. Дејан Јовановић (локалнасамоуправа) 
7. Александра Радојковић 8/3 
8. Малиша Лукић (Савет родитеља) 

Стручни актив за развој 
Школског програма 

1. Драгана Богић - координатор 
2. Биљана Антанасијевић 
3. Данијела Јовановић 
4. Сандра Илић Ракић 

     5. Александра Јанковић 

Тим за обезбеђивање 
квалитета и развој 

школе 

1. Дејан Перић – координатор 
2. Весна Јанићијевић 
3. Наташа Аврамовић 
4. Весна Живановић 
5. Снежана Баљак 
6. Душан Илић (локалнасамоуправа) 
7. Ленка Јовановић 7/1 

    8. Маријана Николић Тошић (Савет    
        родитеља) 

Тим за развој 
међупредметних 
компетенција и 

предузетништва 

1. Александра Којић - координатор 
2. Деско Речевић 
3. Мирјана Илић 
4. Биљана Миловановић 
5. Драгана Миловановић 
6. Бојан Радивојевић (локалнасамоуправа) 
7. Дамијан Миловановић 7/3 

     8. Ивана Милојевић (Савет родитеља) 

 
Комисије при Наставничком већу 
 

Назив комисије Чланови 

Комисија за културну и 
јавну делатност 

1. Драгослав Николић  
2. Ружица Стевановић  
3. Александра Којић– председник 
4. Владан Стојановић 



5. Горица Симић – заменик 
6. Оливера Стојановић 
7. Драгана Милосављевић 
8. Стеван Аврамовић 
9. Соња Мелентијевић 

Комисија за уређење 
школске средине 

 

1. Зорица Петковић 
2. Силвана Раденковић 
3. Оливера Стојановић – председник 
4. Весна Јевтић 
5. Данијела Јовановић 

Комисија за попис, 
Црвени крст и 

осигурање 

1. Весна Ивковић – председник - попис 
2. Дејан Перић – координатор за сарадњу 

са ЦК 
3. Биљана Миловановић 
4. Данијела Јовановић 
5. Снежана Баљак 
6. Слађана Јовановић 
7. Мирјана Илић 

Комисија за екскурзијуи 
наставу у природи 

1. Дејан Перић– председник 
2. Драгослав Николић – заменик 
3. Деско Речевић  
4. Снежана Баљак 
5. Александра Јанковић 
6.  Драгана Богић 

     7.  Светлана Ивановић 

Комисија за ђачку ужину 

1. Соња Мелентијевић – председник 
2. Слађана Јовановић 
3. Данијела Јовановић 
4. Мирјана Илић 
5. Биљана Миловановић 

Комисија за преглед 
педагошке 

документације 

1. Оливера Антић – председник 
2. Деско Речевић 
3. Оливера Мркаљ 
4. Ружица Стевановић 

 
 

 

 



Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у 

току два полугодишта. 

Први класификациони период завршава се 6.11.2019. године. 

Трећи класификациони период завршава се 08.04.2020. 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: 

24.10.2019. године - по распореду за понедељак 

12.11.2019. године - по распореду за понедељак 

11.12.2019. године - по распореду за понедељак 

Радне суботе: 

28.09.2019. године – по распореду за петак (надокнада за 20.09.19. за 

разреде: 2/1 ,4/1 ,1/2 ,4/2 ,3/2 , 1/4 ,2/4 ,3/4, 4/4, 1/5, 2/5) 

04.04.2020. године – распоред зависи од дана извођења екскурзије 

16.05.2020. године – распоред зависи од дана извођења екскурзије 

Дневни режим рада 
 

Час 
Звоно за ученике и 

наставнике 

1. 07:30-08:15 

2. 08:20-09:05 

3. 09:25-10:10 

4. 10:15-11:00 

5. 11:05-11:50 

6. 11:55-12:40 

 



Настава у свим школама одвија се само у преподневној смени. 

Ученици виших разреда из Бошњана долазе у школу ђачким аутобусом 

(превоз финансира компанија ''CRH''). 

У школи се организује дневно дежурање наставника, који воде књигу 

дежурства.  

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/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.osbrankoradicevic-popovac.edu.rs/
https://www.facebook.com/


Занимљивости из школског живота: 
 
  Срећан почетак свим првацима пожелела је директорка Снежана Цвејић 
као и цео колектив наше школе. Желимо им да им школски дани буду 
весели и безбрижни, а ми смо ту да им будемо подршка, да им дамо ветар 
у леђа и све то под слоганом наше школе - “и што хоћу то и могу”! 

 
 

 
 
 
7.9.2019. 
  У суботу 07.09.2019.год. у просторијама фабрике ЦРХ у Поповцу 
одржавао се “Health and Eco day” под слоганом “Безбедност за будућност”. 
Ученици наше школе од 2. до 6. Разреда учествовали су, такмичили се, 
научили нешто ново, били креативни и супер се забавили. Млађи разреди 
су украшавали саксије и садили зачинско биље, од рециклажних 
материјала правили музичке инструменте а онда се и такмичили у еко-
играма без граница. Мало старија група је имала предавања у 
организацији Црвеног крста и Дома здравља о здравој исхрани, хигијени и 
безбедности у саобраћају а затим се опустили на ликовној радионици. 
Прелеп дан и дивна сарадња са компанијом ЦРХ. 
 



 

 
 
 

15.9.2019. 
  Ученице наше школе Марта Алексић и Катарина Петковић учествовале су 
у програму који је Удружење потомака ратника Србије приредило у недељу 
15.09.2019. поводом 101.год. од пробоја Солунског фронта. 
 

 



10.9.2019. 
  Поводом обележавања Дана општине Параћин ученици наше школе 
приредили су изложбу ликовних радова “Колаж саткан од јесени” и 
показали како се од јесењих дарова могу направити права мала ремек-
дела. 

 
 

11.9.2019. 
  Већ неколико година радимо на томе да нашој деци усадимо здраве 
навике и свест о важности здраве исхране. “Шпајз пун здравља” је једна од 
активности поводом Дана општине Параћин где су ученици могли да науче 
како сачувати воће и поврће током зиме. Најлепши део је ипак била 
дегустација производа. 
 

 



21.9.2019. 
  У суботу  21.09.2019. у центру Параћина у склопу обележавања Дана 
општине Параћин ученици наше школе учествовали су на Дечјем 
карневалу. Насмејани, весели и маскирани “Бранколићи” су ђускали уз 
тактове популарне музике и измамили нам осмехе и огроман аплауз. Били 
су дивни. 

 
 
 
4.10.2019. 
  XIV Мини Тини Фест је одржан 4.октобра у СРЦ  ''7. јули'' у Параћину. 
У Мини категорији,за ученике од 1. до 5. разреда, чули смо 10 композиција, 
а у Тини категорији, за ученике од 6. до 8. разреда 11 композиција.  
ОШ  ''Бранко Радичевић'' представљале су  
МИНИ категорија:  
Лана Тодосијевић 5/1– ''Сила ником није мила'' 
ТИНИ категорија:  
Зорана Михајловић 8/1 – ''Где љубав станује''  
Тамара Стајић 8/3 – ''Ко ће да ме воли''. 
  По завршетку програма  у  Мини категорији, све присутне забавила је 
Ивана Јордан отпевавши две своје песме. У ревијалном делу наступала је 
и прошлогодишња победница у Тини категорији, Анастасија Аранђеловић 
7/3, са песмом ''Грешио си''. 
  Жири овогодишњег Фестивала чинили су Ивана Јордан, Споменка 
Јовановић и Јован Адамов, који је и уметнички директор Фестивала. 
Лана, Зорана и Тамарао својиле су 3. награде за интерпретације.  



  Све ученике наше школе припремао је наставник музичке културе 
Драгослав Николић. 

 
 
 
6.10.2019. 
  Ученици наше школе су учествовали у "Шареној трци" коју је 
организовала компанија ЦРХ Србија. Учесници трке су трчали кроз Улицу 
Краља Петра, Мајора Марка, Томе Живановића, Димитрија Марјановића, 
Поенкареову и Ул. Бранка Крсмановића. Циљ ове трке, чија је дужина 5km, 
био је у Улици Краља Петра. Оно што ову трку чини посебно занимљивом 
је што на сваких 700m учеснике прскају различитим бојама како би кроз 
циљ прошли што шаренији. 

 



9.10.2019. 
  У нашј школи је одржана песничка колонија на којој су учествовали 
ученици од трећег до осмог разреда. У пријатној јесењој атмосфери, 
сладећи се слатким плодовима, ученици су писали стихове посвећене 
идиличном јесењем пејзажу. 

 
 

9.10.2019. 
  "Играјмо се, учимо и растимо заједно" – заједнички часови ученика 
одељења 2/1, 4/1 из Поповца и 1/5, 2/5 из Забреге. A затим заједничка 
приредба за ученике 1/1 i 1/5. 

 
 



10.10.2019. 
  Ученици трећег разреда из Стубице и њихови родитељи су учествовали у 
Змајолијади. 
 

 
 

11.10.2019. 
  Симболично смо у оквиру дечје недеље у свим школама засадили по 
дрво гинко билобе. Гинко или мандаринско дрво, дрво дедова и унука, 
бело воће (Gingko biloba) је реликтна врста, живи фосил, која се до данас 
одржала још из мезозоика (према фосилним остацима). Ми ћемо га 
неговати док смо овде а надамо се да ће исто још многе будуће генерације 
ученика.  

 



 
 

11.10.2019. 
  У Бошњану је одржана радионица на тему "Јесен". Вредне руке, мало 
маште и ето дивних икебана и фигура од јесењих плодова! 

 
 



11.10.2019. 
  У оквиру Дечје недеље једна од многобројних активности била је и ова – 
предшколци су се придружили ђацима првог и другог разреда школе у 
Стубици и како би својим цртежима улепшали двориште. 
 

 
 
 
11.10.2019. 
  Наши прваци су постали чланови Дечјег савеза. 
 

 
 

https://www.facebook.com/brankoradicevicpopovac/photos/pcb.2462497770649476/2462497130649540/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD2M-oCueMK-LkYA_pC_fzaHv83OiHzbzW8nB7qPVKokIy7mAKYJAVzEhGHzQAMzwVckIl5VnnqM_yo&__xts__%5B0%5D=68.ARBmCyjHkGU1kfwkyq4LBoqGSlcRv1iw223gCKloTouKwyRqyqASKELLUgrlsgqrRasSCe2M5OzAFyNwJZ3gCFhjW_6l6_VHpdjT0j6g3MUDKMGi0Th8jfyKbUnSEB3XwylDd8-LVRn7bpWmBmSGHwKCE0dTsW_gZMCRBWihf_Mks6t47NGhoFZHL20XM3wbED1QX1SoTXsdRvHvnHvVzYB7I0aNN1HQsKvcw5i1OdfwMfoJ1B3W9Gv_d4ZRvBU2LEVeG8bvn130lb8lIYPtnQVWcy9L1UAkiLuXlNeyGrIzGr4G7SU--ji2VZXEFrni__4sL8fL1v6dNP-bTlRTGbN3ec72
https://www.facebook.com/brankoradicevicpopovac/photos/pcb.2462497770649476/2462497130649540/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD2M-oCueMK-LkYA_pC_fzaHv83OiHzbzW8nB7qPVKokIy7mAKYJAVzEhGHzQAMzwVckIl5VnnqM_yo&__xts__%5B0%5D=68.ARBmCyjHkGU1kfwkyq4LBoqGSlcRv1iw223gCKloTouKwyRqyqASKELLUgrlsgqrRasSCe2M5OzAFyNwJZ3gCFhjW_6l6_VHpdjT0j6g3MUDKMGi0Th8jfyKbUnSEB3XwylDd8-LVRn7bpWmBmSGHwKCE0dTsW_gZMCRBWihf_Mks6t47NGhoFZHL20XM3wbED1QX1SoTXsdRvHvnHvVzYB7I0aNN1HQsKvcw5i1OdfwMfoJ1B3W9Gv_d4ZRvBU2LEVeG8bvn130lb8lIYPtnQVWcy9L1UAkiLuXlNeyGrIzGr4G7SU--ji2VZXEFrni__4sL8fL1v6dNP-bTlRTGbN3ec72
https://www.facebook.com/brankoradicevicpopovac/photos/pcb.2462497770649476/2462497130649540/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD2M-oCueMK-LkYA_pC_fzaHv83OiHzbzW8nB7qPVKokIy7mAKYJAVzEhGHzQAMzwVckIl5VnnqM_yo&__xts__%5B0%5D=68.ARBmCyjHkGU1kfwkyq4LBoqGSlcRv1iw223gCKloTouKwyRqyqASKELLUgrlsgqrRasSCe2M5OzAFyNwJZ3gCFhjW_6l6_VHpdjT0j6g3MUDKMGi0Th8jfyKbUnSEB3XwylDd8-LVRn7bpWmBmSGHwKCE0dTsW_gZMCRBWihf_Mks6t47NGhoFZHL20XM3wbED1QX1SoTXsdRvHvnHvVzYB7I0aNN1HQsKvcw5i1OdfwMfoJ1B3W9Gv_d4ZRvBU2LEVeG8bvn130lb8lIYPtnQVWcy9L1UAkiLuXlNeyGrIzGr4G7SU--ji2VZXEFrni__4sL8fL1v6dNP-bTlRTGbN3ec72
https://www.facebook.com/brankoradicevicpopovac/photos/pcb.2462497770649476/2462497130649540/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD2M-oCueMK-LkYA_pC_fzaHv83OiHzbzW8nB7qPVKokIy7mAKYJAVzEhGHzQAMzwVckIl5VnnqM_yo&__xts__%5B0%5D=68.ARBmCyjHkGU1kfwkyq4LBoqGSlcRv1iw223gCKloTouKwyRqyqASKELLUgrlsgqrRasSCe2M5OzAFyNwJZ3gCFhjW_6l6_VHpdjT0j6g3MUDKMGi0Th8jfyKbUnSEB3XwylDd8-LVRn7bpWmBmSGHwKCE0dTsW_gZMCRBWihf_Mks6t47NGhoFZHL20XM3wbED1QX1SoTXsdRvHvnHvVzYB7I0aNN1HQsKvcw5i1OdfwMfoJ1B3W9Gv_d4ZRvBU2LEVeG8bvn130lb8lIYPtnQVWcy9L1UAkiLuXlNeyGrIzGr4G7SU--ji2VZXEFrni__4sL8fL1v6dNP-bTlRTGbN3ec72
https://www.facebook.com/brankoradicevicpopovac/photos/pcb.2462497770649476/2462497130649540/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD2M-oCueMK-LkYA_pC_fzaHv83OiHzbzW8nB7qPVKokIy7mAKYJAVzEhGHzQAMzwVckIl5VnnqM_yo&__xts__%5B0%5D=68.ARBmCyjHkGU1kfwkyq4LBoqGSlcRv1iw223gCKloTouKwyRqyqASKELLUgrlsgqrRasSCe2M5OzAFyNwJZ3gCFhjW_6l6_VHpdjT0j6g3MUDKMGi0Th8jfyKbUnSEB3XwylDd8-LVRn7bpWmBmSGHwKCE0dTsW_gZMCRBWihf_Mks6t47NGhoFZHL20XM3wbED1QX1SoTXsdRvHvnHvVzYB7I0aNN1HQsKvcw5i1OdfwMfoJ1B3W9Gv_d4ZRvBU2LEVeG8bvn130lb8lIYPtnQVWcy9L1UAkiLuXlNeyGrIzGr4G7SU--ji2VZXEFrni__4sL8fL1v6dNP-bTlRTGbN3ec72
https://www.facebook.com/brankoradicevicpopovac/photos/pcb.2462497770649476/2462497130649540/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARD2M-oCueMK-LkYA_pC_fzaHv83OiHzbzW8nB7qPVKokIy7mAKYJAVzEhGHzQAMzwVckIl5VnnqM_yo&__xts__%5B0%5D=68.ARBmCyjHkGU1kfwkyq4LBoqGSlcRv1iw223gCKloTouKwyRqyqASKELLUgrlsgqrRasSCe2M5OzAFyNwJZ3gCFhjW_6l6_VHpdjT0j6g3MUDKMGi0Th8jfyKbUnSEB3XwylDd8-LVRn7bpWmBmSGHwKCE0dTsW_gZMCRBWihf_Mks6t47NGhoFZHL20XM3wbED1QX1SoTXsdRvHvnHvVzYB7I0aNN1HQsKvcw5i1OdfwMfoJ1B3W9Gv_d4ZRvBU2LEVeG8bvn130lb8lIYPtnQVWcy9L1UAkiLuXlNeyGrIzGr4G7SU--ji2VZXEFrni__4sL8fL1v6dNP-bTlRTGbN3ec72


15.10.2019. 
  Школска библиотека је угостила наше предшколце. Они су се упознали са 
начином рада библиотеке и искористили су прилику да прелистају 
сликовнице и енциклопедије. 

 
 

16.10.2019. 
  Данас смо обележили Светски дан хлеба. Од кад је направљен једна је 
од основних животних намирница. Спомиње се у најстаријим документима, 
у свим религијама, молитвама, ритуалима. Ту је да нас дочека на овај свет 
али и да нас са њега испрати. Не седа се без њега за сто. Зато и кажемо - 
добар као хлеб! У његову част обележили смо овај дан у Буљану. 
Учитељице и наставница биологије уз помоћ наставника српског, руског и 
географије као и ученика и родитеља спремили су ово уживање за очи, 
душу и стомак. 

 



20.10.2019. 
  Учитељ Владан Стојановић држао је угледни час у свом одељењу 
комбинације првог и другог разреда из српског језика и из математике. 

 
 

23.10.2019. 
  Била она црвена или зелена, велика или мала, слатка или кисела, јабука 
је једна од најздравијих и најукуснијих намирница. Светски дан јабуке се 
обележава 20. октобра. Ово је једино воће које има ту част да има свој 
дан. У нашој школи су организоване многобројне активности поводом овог 
дана. Ученици су имали прилике да ову чудесну и чудесно здраву воћку 
посматрају из више углова: писали су и певали песме о њој, изводили 
огледе и доказивали закон гравитације, упознавали се са процесом 
настанка производа од јабука, као што су јабуково сирће, слатко и џем од 
јабука. Још једном су се подсетили познате изреке ,,Једна јабука на дан и 
лекар вам није потребан!’’ Ученици млађих разреда су уживали берући 
органске, сласне, сочне јабуке из нашег школског воћњака, а затим су од 
различитих материјала правили и цртали ово предивно рајско воће. На 
часовима српског језика исписивали су стихове о нашем укусном, 
хранљивом, освежавајућем богатству. Направљена је и изложба на којој су 
ученици на листовима у облику јабуке показали своју креативност 
сликајући мотиве везане за српски фолклор. Тако је јабука, уз мало маште, 
успела да направи корелацију између различитих школских предмета. На 
крају је уследио и најслађи део, а то је дегустација. Тада су учесници 
осетили блаженство и привремено се нашли у рају приликом конзумирања 
овог природног блага. Можемо да констатујемо да Еви није било лако да 
одоли овом хрскавом, божанственом воћу и да је црв вероватно паметна 
животиња јер је одабрао баш ово воће за своје омиљено пребивалиште. 



 
 

 



25.10.2019. 
  На општинском такмичењу у атлетици мушка екипа наше школе освојила 
је у укупном пласману треће место и то по дисциплинама: 
- ПРВО МЕСТО и пласман на окружно такмичење трчање на 100м Никола 
Вучковић 7/1 
- ДРУГО МЕСТО трчање на 300м Богдан Перушиновић 7/1 
- ТРЕЋЕ МЕСТО трчање на 800м Милош Степановић 8/3 
- ТРЕЋЕ МЕСТО скок у даљ Марко Милојевић 7/3 
- ТРЕЋЕ МЕСТО бацање кугле Милош Рајић 8/1 
- ТРЕЋЕ МЕСТО штафета 4x100м у саставу Стефан Милетић 8/1, Вељко 
Вучковић 8/1, Марко Јанковић 8/1 и Милош Рајић 8/1 
- ЧЕТВРТО МЕСТО скок у вис Лука Милошевић 

  На окружном такмичењу у стоном тенису мушка екипа наше школе 
освојила је треће место. Екипу су чинили Вељко Вучковић 8/1 и Стефан 
Милетић 8/1. 

 
 

 
 
 
 
 



28.10.2019. 
  Угледни час руског језика код наставнице Соње Мелентијевић. 

 
 

31.10.2019. 
  Угледни час српског језика код наставнице Ружице Стевановић. 

 
 



1.11.2019. 
  У оквиру обележавања стогодишњице школе у Стубици, ученици су 

пригодним програмом и активностима обележили овај дан. 

  Почетак рада школе у Стубици везује се за давну 1919. годину када је у 

први разред примљено 105 ђака, од којих само три девојчице. 

  Школа на почетку носи назив као све основне школе у Србији Народна 

основна школа, па Основна школа да би касније била преименована у 

„Светозар Марковић“, а од 1993. године добија назив по матичној школи у 

Поповцу „Бранко Радичевић.“ 

  Први учитељ је био Миро Павићевић, а следећи Мирко Ивановић. 

Изучавали су се предмети: буквар, читање, земљопис, знање о човеку, 

катихизис, историја, граматика, рачуница. 

  Живот ученика је био тежак јер су после школе морали да раде на 

пољима. У то време бити учитељ значило је бити најобразованији, поред 

свештеника и лекара. 

  Школа је временом мењала свој изглед и променила место на ком се 

првобитно налазила. 

  Већу реконструкцију је доживела од јесени 2005. Добила је нове 

кабинете, проширена је да би 5. априла 2008. реновирану школу отворио 

председник Општине Саша Пауновић. У том периоду двориште је 

ограђено и асфалтирано. Градња фискултурне сале је почела 2009. а 

завршена је 2010. године. 

  С временом се смењивао и наставнички кадар који је изнедрио 

квалитетне стручњаке, као што су лекари, учитељи, професори, технолози, 

занатлије, … 

  Данас школу похађа 108 ђака, 52 у млађим и 56 у старијим разредима. 

Предшколска група броји 14 детета. 

  Стогодишњицу постојања школе у Стбици ученици и заослени су 

прославили 1. новембра 2019. пригодним програмом у Дому културе. 

Присутни су прво могли да одгледају презентацију у вези са школом под 

називом „Некад и сад“, да би после тога наступили предшколци и ученици 

од петог до осмог разреда приказавши дивна одела од рециклираног 

материјала. Ученици од петог до осмог разреда су представили и своје 

плесно умеће уз песму „Ово је Србија“ и покупили много аплауза. 

  Директорка школе мр Снежана Цвејић, обратила се присутнима и указала 

на значај постојања школе у Стубици, као и на значај професије 



просветног радника који моделује и усмерава будуће нараштаје на прави 

пут. 

  Програм је настављен представљањем певачке групе из Забреге, која је 

била гост на овој приредби. Изворним мелосом су нас вратили у прошлост 

и указали на значај неговања традиције. Посетиоци су могли да чују и 

стихове и анегдоту из ђачких дана стубичког песника Витомира 

Милојевића Вите. 

  Велико одушевљење публике је изазвао драмски приказ „Лилипутанска 

свадба“ где су ученици од 1. до 4. разреда показали своје глумачке 

способности. 

  Вања Миленковић се успешно остварила у улози водитеља приредбе, 

али је успешно и рецитовала стихове Бранка Радичевића и Душка 

Радовића. 

  У завршном делу приредбе публика је могла да погледа игре из Србије, 

које је извео КУД „Драгослав Лазић“ из Стубице а на самом крају ученици 

од 1. до 3. разреда су извели пригодну игру уз песму „Девојка на студенцу.“ 

Наравно, овако значајан јубилеј није прошао без торте и ватромета. Сви 

ученици су заједно на бини отпевали песму „Данас нам је диван дан“ и 

угасили свећице, на опште одушевљење присутних. 

  Гости на приредби су били Војкан Ристић, члан Општинског већа и 

Зорица Радовановић, представник „ЦРХ“ компаније. 

  Овако значајни јубилеји имају за циљ да, између осталог, укажу на 

важност просвете која је данас изгибила на значају и да зближе и здруже 

све актере у тој причи. 

 



 
 

4.11.2019. 
  Посета представника Министарства рударства и енергетике, 
представника општине Параћин, представника консултаната и 
заинтересованих понуђача поводом швајцарске донације школи а у вези 
се планираним реновирањем у Буљану, Поповцу и Стубици због 
енергетске ефикасности. 

 



4.11.2019. 
Животиње у књижевности - пројектна настава из српског језика у 6/1 и 6/3. 

 
 

 
 

 
 
 



8.11.2019. 
  На такмичењу-квизотеци “Вукови зналци” у Ћуприји ученице Лана 
Тодосијевић 5/1, Катарина Антић 6/2, Ленка Јовановић 7/1 и Александра 
Радојковић 8/3 показале су изузетно знање из српског и енглеског језика 
као и музичке културе и освојиле ПРВО место!  
 

 
 

8.11.2019. 
Поводом 8. новембра, Дана просветних радника, ученици су преузели 
улогу наставника и бар на један дан видели како то изгледа бити са друге 
стране катедре. 

 



15.11.2019. 
  Одржано је школско такмичење из математике 

 
 

15.11.2019. 
  На такмчењу-квизу “Мућни главом” у ОШ “Ђура Јакшић” у Параћину 
ученици наше школе Вања Миленковић, Ива Јовић и Урош Алексић 
освојили су прво место! 

 



16.11.2019. 
  Светски дан толеранције обележава се 16. новембра и тим поводом 
ученинице 8. разреда у Стубици припремиле су и одглумиле пред 
ученицима млађих разреда како изгледа вербално насиље и како можемо 
реаговати на њега и као учесник и као посматрач. На крају су сами ученици 
давали предлоге како би они реаговали.  

 
 

18.11.2019. 
  Угледни час из енглеског језика је одржала наставница Наташа Костић. 

 



19.11.2019. 
  На Окружном првенству у пливању наши мали делфини Вања Тошић 1/2 
и Данијел Ивковић 3/2 освојили су прво место!  

 
 

19.11.2019. 
  Ученици шестог разреда наше школе Теодора Ракић, Ирина Миленковић, 
Марија Томић, Анђелија Милојковић, Никола Богдановић и Урош 
Огњановић такмичили су се против шестака из ОШ “Ђура Јакшић” у 
Параћину на квизу “Шта знаш о здрављу” у организацији Црвеног крста. 

 



19.11.2019. 
  Угледни час из математике је одржао наставник Ненад Шљивић. 

 
 
22.11.2019. 
  Ученици наше школе у Буљану у вишим разредима имали су радионицу 
на тему толеранције коју им је држала психолог Тамара Радовановић. 

 



22.11.2019. 
  Угледни час из технике и технологије је одржао наставник Драган Којић. 

 
 
23.11.2019. 
  ОШ "Бранко Радичевић" је у Пројекту енегретске ефикасности и 
управљања енегијом у општинама у Србији (PEEUEO), финансиран од 
стране Владе Швајцарске, који се тренутно изводи у Параћину па су 
наставници наше школе Драган Којић, Радмило Обрадовић, Деско Речевић 
и Марко Радисављевић били на обуци која се тицала унапређења 
енергетске ефикасности и смањења негативних утицаја на животну 
средину. 

 
 



27.11.2019. 
Угледни час у свом одељењу 2/2 држала је учитељица Драгана Богић. 
 

 
 
3.12.2019. 
Екипа наше школе учествовала је на Међународном квиз такмичењу 
“Немањићи”! Ово “online” такмичење организује Фондација Мир Божији, на 
ком су такмичила деца из свих делова света поводом 800 година 
самосталности Српске Православне Цркве. 
 

 



3.12.2019. 
Ученици мађих разреда наше школе из Стубице представили су се на 
Фестивалу дечјих сцена представом "Лилипутанска свадба" по тексту Тоде 
Николетића. Уживали смо у одличној глуми и смејали се до суза. 
Представа "Један час српског језика" ауторски је текст наше наставнице 
Александре Којић. Своје догодовштине из учионице пренела је на овај 
драмски текст који су одлично одглумили ученици старијих разреда из 
Буљана. Све похвале за учитељице, наставнице и ученике који су нам 
приредили незаборавно вече. 

 
 

 



4.12.2019. 
Пројектна настава из српског језка на тему  „Животиње у књижевности“ са 
ученицима 6.разреда у школи у Буљану. 
Ученици, подељени у 4 групе, имали су задатак да истраже и прикажу све 
податке о животињама, које су уједно и главни ликови књижевних дела: 
бику, овци, вуку, псу и коњу. Тимски рад и креативност допринели су 
одличним резултатима овог пројекта. 
 

 
 

4.12.2019. 
Савет за безбедност саобраћаја општине Параћин у сарадњи са Агенцијом 
за безбедност саобраћаја је организовала представу ''Пажљивко'' – 
Пажљивкова правила у саобраћају за све ђаке прваке на територији 
општине Параћин. Наши прваци одгледали су представу, добили лепе 
поклоне а и искористили време да сврате до градске библиотеке! 

 



6.12.2019. 
Захваљујући компанији "CRH" наши најбољи, награђени ученици и 
наставници посетили су Фестивал науке. Цео један научни свет стао је у 
три хале Београдског сајма и показао колико узбудљива наука може да 
буде кроз разне интересантне експерименте, поставке и дружења. Било је 
експлозивно, свакако забавно, помало невероватно и више него 
занимљиво. 

 
 

9.12.2019. 
Ученик 3.разреда Богдан Милетић из Буљана освојио је треће место на 
Општинском такмичењу из математике. 
 

 



9.12.2019. 
Полако почињу припреме за Нову годину. Ученици су са наставницом 
ликовног Оливером окитили јелку и украсили хол школе. 
 

 
 

11.12.2019. 
Угледни час српског језика у свом одељењу 3/3 у Стубици држала је 
учитељица Александра Јанковић. 
 

 



11.12.2019. 
Новогодишњи дух осећа се и у школи у Буљану где су сви ученици школе 
заједно правили и окитили холове и учионице. 
 

 
 
23.12.2019. 
Компанија CRH је свој деци од 2009. до 2019. годишта са пребивалиштем у 
Поповцу поделила новогодишње пакетиће. Дечји осмеси и срећа су 
испунили школску салу и свима улепшали дан. 
 

 



25.12.2019. 
 У Забреги код учитеља Владана Стојановића одржана је пројекција трећег 
школског филма под називом “Кад на врби роди грожђе” у ком су 
приказане промене у природи кроз годишња доба. 
 

 
 

26.12.2019. 
Наша школа је добила вреду донација уз помоћ наставнице руског језика 
Соње Мелентијевић и господина Александра Николића из Швајцарске. Он 
је уз лични труд и залагање преко невладине организације Labdoo донирао 
школи 30 половних лаптоп рачунара, друштвених игара и ранчева за ђаке. 
 

 



26.12.2019. 
Новогодишња представа ученика од предшколске групе па до четвртог 
разреда у Буљану. 
 

 
 

27.12.2019. 
Вредно и радно и последњег радног дана за ђаке у овој години! Млађи 
разреди у Поповцу спремили су новогодишњу приредбу! 

 

 



13.1.2020. 
Ученици 7. и 8. разреда школе у Поповцу су на креативан начин подсетили 
све нас на правила понашања и облачења у школи. 
 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27.1.2020. 
У свим школама на најлепши начин, свечаном приредбом и славским 
обичајима, прослављена је школска слава Свети Сава. 
 

 

 



28.1.2020. 
У оквиру “Спортске зиме” која се традиционално одржава у нашој општини, 
одржано је такмичење у шаху у школи у Поповцу. 
 

 
 

29.1.2020. 
Школско такмичење из српског језика и језичке културе. 
 

 



30.1.2020. 
Угледни час из математике у 4/3 код учитељице Силване Раденковић, где 
су ученици утврђивали множење вишецифрених бројева на забаван начин, 
групним радом, путем склапања слагалице на основу тачних одговора. 
 

 
 

30.1.2020. 
У сусрет Међународном дану читања наглас, који се обележава 1. 
фебруара, ученици другог и трећег разреда у Буљану су на часу енглеског 
језика имали прилику да прелистају и читају књиге за децу и да слушају о 
догодовштинама главних јунака. Међународни дан читања наглас 
обележава се 1. фебруара у више од 170 земаља како би се указало на 
важност читања наглас и значај дељења прича међу људима. Читање 
наглас развија вештину слушања, обогаћује речник, развија машту и утиче 
на успешан социоемотивни развој деце. 
 

 



30.1.2020. 
Школско такмичење из биологије је одржано у школи у Поповцу. 
 

 
 

31.1.2020. 
У одељењу 5/1 је одржан угледни час из математике под називом Угао. 
 

 
 
 



31.1.2020. 
Данас је био последњи наставни дан у првом полугодишту и уједно и 
последњи дан када смо у учионицу унели симбол просветарског позива - 
папирни дневник. У друго полугодиште улазимо без овог свима драгог 
савезника и прелазимо на електронски дневник. 
 

 
 

4.2.2020. 
У уторак 4. фебруара је одржана Обука запослених у образовању за 
примену образовних стандарда и самовредновање рада установа у 
основном и средњем образовању. Обуци су присуствовали директорка 
наше школе и представници тимова за самовредновање и обезбеђивање 
квалитета рада школе. 
 

 



24.2.2020. 
Почело је друго полугодиште. У циљу превенције ширења грипа у 
популацији деце и младих, а имајући у виду актуелне епидемиолошке 
податке надлежних органа, тела и служби, Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја донело је одлуку да се продужи зимски распуст у 
основним и средњим школама у Републици Србији. Распуст ће је  
продужен до петка 21. фебруара 2020. године, а први наставни дан је 
понедељак 24. фебруар 2020. године. 
 
25.2.2020. 
У позоришту у Параћину свечано су додељене награде за најбоље глумце 
и представе на Фестивалу дечијих сцена. Из наше школе награде су 
добилиМагдалена Вељковић - за улогу мајке,Теодора Лазаревић - за улогу 
младине мајке и Матеја Милојевић - за улогу Амора у представи 
“Лилипутанска свадба”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



26.2.2020. 
Министарство просвете је и ове године обезбедило средства за опремање 
школских библиотека. На нашим полицама је тринаест нових наслова који 
чекају да их мале вредне руке пронађу. 

 
 

28.2.2020. 
Национални дан књиге, 28. фебруар, обележен је и у нашој школи. На 
иницијативу Друштва школских библиотекара Србије, у школама и 
школским библиотекама, спровели смо акцију “Читајмо наглас”. У школској 
библиотеци као и у издвојеном одељењу у Шалудовцу обележен је овај 
празник књиге и библиотеке симболичним читањем у 5 до 12, 
наглашавајући да је крајње време да научимо нашу децу да воле и поштују 
књиге.  

 



1.3.2020. 
Наша школа је у недељу 01.марта била домаћин Општинског такмичења 
из хемије.  

 
 

2.3.2020. 
Ученици у Поповцу могу да изаберу песме које ћe за време одмора бити 
пуштане преко разгласа. 
 

 



4.3.2020. 
Пажљивкова смотра - школско такмичење ученика првог разреда. 
 

 
 

5.3.2020. 
Савез за школски спорт општине Параћин организовао је свечану доделу 
спортских признања најбољим спортистима и екипама у 2019.год. Са 
поносом истичемо прво место на Општинском такмичењу у стоном тенису 
и треће место на Окружном. Пехар нашој школи донени су Стефан 
Милетић и Вељко Вучковић из 8/1. 
 

 



5.3.2020. 
У сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја одржано је школско 
такмичење - Пажљивкова смотра за ученике другог разреда. 
 

 
 

6.3.2020. 
Ученици другог разреда у Шалудовцу и учитељица Мира Илић су 
спремили приредбу мамама на дар. 
 

 



9.3.2020. 
На Општинском такмичењу у стрељаштву ученици наше школе су постигли 
следеће резултате: 3. место екипно мушка екипа (Стефан Милетић 8/1, 
Вељко Вучковић 8/1, Марко Јанковић 8/1, Андрија Нешић8/3, Јован 
Мијаиловић 8/3, Ђорђе Радовановић  8/3); 2. место екипно женска екипа 
(Теодора Марић 8/1, Зорана Михајловић 8/1, Лена Лукић 8/1, Кристина 
Антонијевић 8/1) и 2. место појединачно Теодора Марић 8/1 у шенској 
конкуренцији.  

 

 
 

9.3.2020. 
У одељењу 3/2 одржан угледни час из српског језика "Моја мама - зидне 
новине." 

 



9.3.2020. 
Учеснице такмичења Књижевна олимпијада, Вања Миленковић 8/3 и 
Марта Алексић 8/1 освојиле су 3. место и пласирале се на Окружно 
такмичење. 

 
 

11.3.2020. 
“Диоба Јакшића” - угледни час српског језика у 7/2 код наставнице 
Александре Којић. 

 



15.3.2020. 
На дан проглашења ванредног стања наши ученици са наставником 
историје Дејаном Перићем ишли су на Општинско такмичење из историје. 
Не само да су ишли него је њих седморо обезбедило пласман на Окружно 
такмичење! 
-Прво место Лука Стојановић 6.разред, Милош Радисављевић и Андријана 
Савић 6.разред - пласман на Окружно; 
-Друго место Давид Танасковић 7.разред; 
-Лена Лукић, Вања Миленковић и Марта Алексић 8.разред - пласман на 
Окружно. 
 

 
 
16.3.2020. 
Услед новонастале еподемиолошке ситуације привремено је обустаљен 
непосредни васпитно-образовни рад али ће бити организовано учење на 
даљину.Замолили смо ученике и родитеље да пажљиво прате упутства 
добијена на фејзбук страници, школском сајту, на званичној интернет 
страни Министарства просвете и на интернет страници 
 www.rasporednastave.gov.rs , као и на телефон 011/735 05 57 и код  
разредног старешине.  
 
 

http://www.rasporednastave.gov.rs/


 



28.3.2020. 
Објава директорке поводом дана школе: 
Драги ученици, на данашњи дан 1824.године, родио се Бранко Радичевић, 
наш познати песник чије име носи наша школа. 
У име колектива и у своје лично име желим да вам честитам Дан школе и 
захвалим што својим радом и трудом чините да наша школа остане 
препознатљива, запажена на многим такмичењима, фестивалима и 
конкурсима. 
И зато верујте, као што и ја верујем, да ће нови дани који су пред нама 
бити лепши и успешнији и да ће вам знање које стичете кроз школу помоћи 
да остварите своје снове. 
И као што је некада давно Бранко Радичевић рекао, а то је и мото наше 
школе “И што хоћу то и могу”. 
Директор школе Снежана Цвејић 
 

 
 
 



22.4.2020. 
Ни у ванредном стању не заборављамо на нашу планету! 
Због тога смо јој посветили посебну пажњу 22. априла, када се обележава 
Дан планете Земље. 
Ученици 1/5, 2/5 и 3/2 урадили су дивне ликовне радове на ту тему, а 
ученице 1/1 и 3/1 су нам одржале мало предавање о Земљи. 

 
 

24.5.2020. 
Ликовни радова ученика 1/5 и 2/5 посвећени 22. мају - Међународном дану 
биолошке разноликости, који је ове године имао тему ''Наша решења су у 
природи'' и радови на тему "Украсно слово ћирилице'', поводом 24. маја - 
Дана словенске писмености и културе '' 

 

 

https://www.facebook.com/brankoradicevicpopovac/photos/pcb.2669920046573913/2669919643240620/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDEDD5LHxD842qS5R5OI4ZpPn_ZNRtH2_hrGlQL60-BPAnXJ7wn_bEW8BmvoipjPp3Q9DG8nEPZghFl&__xts__%5B0%5D=68.ARCrm4n3CvHHbp1VQn3zJsyeRjGjk89DgPlL_7iAbl2Jl3P2P9S8lzfSKQaeMlinuQXcdpovyZ9tJj4_a48IKHpx_XP0fd6uf5bTzsfE8r6lwtIVqw1SLucmntjmhV8OEVroffa-GXmTlU9Xjoa2wt90x4OajKHTV-p4Q7xk_YBSWWBMuhDgaSX6yzbYWn60LrWzlKgNP6H37OXwUp185lVE6S0QAThG83WYjpiBVEe9rJAUD6ok-Yt8OuTCcoe6jY4JWG9HyXpH0BeY09KGuNIhkfV-LKC6dNq-CGnbxQv_bczlkL25Ry5nKbXK_alaulv0lKamOLAbkLJlwO2zGtDUn365
https://www.facebook.com/brankoradicevicpopovac/photos/pcb.2669920046573913/2669919643240620/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDEDD5LHxD842qS5R5OI4ZpPn_ZNRtH2_hrGlQL60-BPAnXJ7wn_bEW8BmvoipjPp3Q9DG8nEPZghFl&__xts__%5B0%5D=68.ARCrm4n3CvHHbp1VQn3zJsyeRjGjk89DgPlL_7iAbl2Jl3P2P9S8lzfSKQaeMlinuQXcdpovyZ9tJj4_a48IKHpx_XP0fd6uf5bTzsfE8r6lwtIVqw1SLucmntjmhV8OEVroffa-GXmTlU9Xjoa2wt90x4OajKHTV-p4Q7xk_YBSWWBMuhDgaSX6yzbYWn60LrWzlKgNP6H37OXwUp185lVE6S0QAThG83WYjpiBVEe9rJAUD6ok-Yt8OuTCcoe6jY4JWG9HyXpH0BeY09KGuNIhkfV-LKC6dNq-CGnbxQv_bczlkL25Ry5nKbXK_alaulv0lKamOLAbkLJlwO2zGtDUn365


2.6.2020. 
Када смо се вратили у школу, подсетили смо се лекција које смо учили у 
време када нас је епидемија прекинула. На таблама су остале белешке да 
сведоче о томе. 
 

 
 

2.6.2020. 
Данас су школске клупе на један дан поново биле пуне. Уз адекватне мере 
заштите, одржан је пробни завршни испит из математике за ученике осмог 
разреда. 

 
 



 
 

16.6.2020. 
У сали градског  позоришта у Параћину је одржана додела награда 
најбољим ученицима. Додели су присуствовале и две наше ученице, Лена 
Лукић 8/1 и Вања Миленковић 8/3. Оне су носиоци Вукових диплома и 
титула ђака генерације за ову школску годину. 
 

 



16.6.2020. 
Фотографисање за крај... Јесте крај основне школе за њих, али и почетак 
једног новог периода живота.  

 
 

19.6.2020. 
Завршни испит за ученике осмог разреда је одржан у периоду од 17. до 19. 
јуна. Ученици су радили тест из српскиг језика, математике и комбиновани 
тест. 

 



26.6.2020. 
На "Образовно - научном кампу Сисевац 2020" који је одржан 26. јуна, 
учествовало је и шесторо наших ученика. Поред њих, било је учесника из 
још неколико параћинских школа. Гост на кампу је био Урош Петровић, 
писац и члан МЕНСЕ. 

 
 
28.6.2020. 
Школска 2019/20. година јесте била бурна, са неочекиваним променама, 
убрзаном дигитализацијом, слабијим виђањем ученика и наставника. Али, 
без обзира на све, ова школска година означава крај основне школе за још 
једну генерацију ученика. 

 

 



28.6.2020. 
Такмичења и традиционално групно награђивање такмичара су ове 
школске године изостали, али нису изостале мале, појединачне, али 
подједнако важне прославе и награђивање одличних ученика за крај. Са 
родитељских састанака су се најбољи ученици кућама вратили са књигама 
које су мала награда за труд и знање које су показали у овом разреду. 
 

 
 

 


