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Ово је наша школа: 

  

 Поповац Буљане 

  

 Стубица Бошњане 

  

                                 Забрега                                                                   Шалудовац 
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У нашој школи поштује се кућни ред! 

НАША ШКОЛА – НАША ДРУГА КУЋА 

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

правила и задужења свих који у њој бораве. Ми желимо да се у нашој школи сви – ђаци,  

запослени и родитељи – осећају што пријатније, те смо издвојили извесна правила којих 

би требало сви да се придржавамo, како би НАША ШКОЛА – НАША ДРУГА КУЋА постала 

још лепша и успешнија. 

Поштовани родитељи, 

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

поштују Вас, своје другове, наставнике и остале запослене у школи. Ваша сарадња нам је 

драгоцена, јер ћемо заједничким снагама,  васпитањем и образовањем ваше и наше 

деце, постићи да они постану добри и успешни људи, а школа пријатно и лепо место на 

које ће с радошћу долазити.  Помоћи ћете нам тако што ћете:  

• редовно, на родитељским састанцима, сарађивати са учитељем или одељењским 

старешином и предметним наставницима свог детета;  

• редовно посећивати „отворена врата“ у заказано време;  

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

о разлозима одсуства свог детета из школе;  

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

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

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

улаза у школу, уместо да га пратите кроз ходнике или до учионице, јер тиме 

реметите рад и ред осталих ученика и запослених;  

• када дођете у школу, обратите се дежурном ученику, који ће о Вашем 
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доласку обавестити Ваше дете (уколико сте дошли по њега) или одељењског 

старешину; 

• благовремено и у року испунити обавезе вашег детета 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 решавати 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 знатној 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 која се тичу њиховог понашања и обавеза;  

• одељењски старешина предузима прописане мере у случају неодговарајућег 

понашања,  које је у супротности са Правилником о понашању и безбедности 

ученика и другим актима школе;  

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

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

недостатке уносе у књигу дежурства ;  

Дежурство наставника  се завршава у 12:45; 

• дежурни наставници воде рачуна да се ученици не гурају  

приликом уласка у школу; 

• воде рачуна, заједно са помоћним особљем да за време наставе школа буде 

безбедна . 

 НАСТАВНИЦИ И ПОМОЋНИ РАДНИЦИ, КАО И СВИ ЗАПОСЛЕНИ МОРАЈУ 

ОБАВЕЗНО ДЕЖУРАТИ КАДА СЕ У ШКОЛИ ОДРЖАВАЈУ РАЗНЕ ДРУГЕ АКТИВНОСТИ И 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ПРИРЕДБЕ И ЖУРКЕ УЧЕНИКА ПРЕМА РАСПОРЕДУ КОЈИ ДОНОСИ 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ У ДОГОВОРУ СА ЗАПОСЛЕНИМА; 

Дежурни ученици, 

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

оцену из владања; 

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

Дежурство није прилика за слушање музике и играње мобилним телефоном већ 

озбиљан задатак. Дежурни ученик:  

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

• легитимише посетиоце и евидентира податке о особама које долазе у школу, код 

кога иду, и по потреби спроводе посетиоце до тражене особе;  

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

библиотекара и дежурног наставника; 

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

најављени тест провере знања. У том случају дежурни наставник за тај час одреди 

адекватну замену;  
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 АКО ДЕЖУРНИ УЧЕНИК МОРА ДА ПРИЛИКОМ ОБАВЉАЊА ДУЖНОСТИ НАПУСТИ 

СВОЈЕ МЕСТО ИЛИ МОРА ДА ПО ЗАДАТКУ ИЗАЂЕ ИЗ ШКОЛЕ, МЕЊА ГА 

НАСТАВНИК КОЈИ ГА ЈЕ ПОСЛАО.   

• у случају недоумице, консултује се са дежурним наставником.  

На крају, најважнији – драги наши ученици, 

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

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

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

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

запослене у школи;  

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

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

своје учионице;  

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

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

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

наставницима;  

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ КОРИШЋЕЊЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА ЗА ВРЕМЕ ЧАСА. 

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ СВАКО НЕДОЗВОЉЕНО СНИМАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ НА ИНТЕРНЕТУ. 

МОБИЛНИ СЕ МОЖЕ КОРИСТИТИ САМО У ХИТНИМ СЛУЧАЈЕВИМА, А ТОН ЗВОНА И 

ТОН ПОРУКЕ МОРАЈУ БИТИ ИСКЉУЧЕНИ ДОК  ЈE  УЧЕНИК У ШКОЛИ.  

СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ СА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА ЈЕ ДОЗВОЉЕНО САМО ЗА ВРЕМЕ 

ОДМОРА. 
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• са часа можете да изађете само уз одобрење наставника;  

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

останите  у ходнику са једним наставником, осим када временски услови то не 

дозвољавају (снег, киша, хладно време....).  

Тада су ученици за време великог одмора у холу школе.  

ОДЛУКУ О ОВОМЕ ДОНОСЕ ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ НА ОСНОВУ  ВРЕМЕНСКИХ 

УСЛОВА; 

• на часове треба да долазите прикладно одевени у гардероби која је примерена вашем 

узрасту и школи. 

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ НА ЧАСОВЕ ДОЛАЗИТИ У МИНИ СУКЊАМА, МАЈИЦАМА НА БРЕТЕЛЕ, 

ШОРТСЕВИМА, НАШМИНКАНИ; 

ИЗУЗЕТАК ОД ОВОГ ПРАВИЛА ЗАБРАНЕ ШМИНКАЊА СУ ЖУРКЕ УЧЕНИКА, ПРИРЕДБЕ 

И ДРУГЕ  МАНИФЕСТАЦИЈЕ КОД КОЈИХ  ЈЕ ШМИНКА САСТАВНИ ДЕО УЛОГЕ 

УЧЕНИКА.  

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

других грицкалица....);  

 Ученици,  доручкујте у одређеним просторијама у свакој школи према  ранијем 

распореду и договору који остаје да важи и даље.  

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

ученика у ходник, галама и ометање осталих часова. 

У том случају ученици остају у својој учионици, припремају се за следећи час и могу 

слушати  музику са мобилних телефона, ако та музика не омета остале ученике. 

• када напуштате учионицу, оставите је чисту и сређену – никоме није потребан 

ваш отпад и подигните столице на клупе;  

• неспоразуме треба да решавате  разговором, на миран начин, а не песницама. 
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Школска година је почела 1. септембра 2014, у понедељак.  

Ове школске године у школи је било укупно 429 ученика у 28 

одељења. 

Распоред ученика по одељењима изгледа овако: 

Поповац: 

11 (7 ученика) и 31 (6 ученика)-учитељица Светлана Тафро; 

21 (14 ученика) – учитељица Силвана Вељковић Свилар; 

41 (18 ученика) - учитељица Весна Ивковић; 

51 (24 ученика)-одељењски старешина Зорица Јовановић; 

61 (20 ученика)-одељењски старешина Соња Мелентијевић; 

71 (24 ученика)-одељењски старешина Ружица Стевановић; 

81(23 ученика)-одељењски старешина Тијана Симић; 

Буљане: 

12 (12 ученика)- учитељица Драгана Богић; 

22 (9 ученика) и 32 (7 ученика)- учитељица Оливера Антић; 

42 (15 ученика)- учитељица Биљана Миловановић; 

52 (11 ученика)- одељењски старешина Александра Којић; 

62 (16 ученика)- одељењски старешина Иван Станичков; 

72 (17 ученика)- одељењски старешина Ненад Шљивић; 

82 (12 ученика)- одељењски старешина Дејан Перић; 
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Стубица: 

13 (15 ученика)- учитељица Светлана Ивановић; 

23 (16 ученика)- учитељица Александра Јанковић; 

33 (15 ученика)- учитељица Весна Живановић; 

43 (16 ученика)- учитељ Слободан Танасковић; 

53 (15 ученика)- одељењски старешина Наташа Аврамовић; 

63 (12 ученика)- одељењски старешина Оливера Стојановић; 

73 (18 ученика)- одељењски старешина Драгослав Николић; 

83 (20 ученика)- одељењски старешина Деско Речевић; 

Бошњане: 

14  (5 ученика) и 34 (9 ученика)- учитељица Снежана Баљак; 

            24 (6 ученика) и 44 (9 ученика)- учитељица Оливера Мркаљ; 

Забрега: 

15 (7 ученика) и 35 (4 ученика) -  учитељица Слађана Јовановић;  

25 (6 ученика) и  45 (3 ученика) – учитељ Владан Стојановић; 

Шалудовац: 

16 (5 ученика) и 36 (5 ученика) - учитељица Мирјана Илић; 

26 (4 ученика) и 46 (3 ученика) – учитељица Силвана Раденковић. 
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Списак запослених у школи 

Директор школе мр Снежана Цвејић 

Заменик директора Слободан Танасковић 

Помоћник директора 

Ружица С, Оливера С,  

Александра К. 

Секретар школе Војислав Васић 

Шеф рачуноводства Светлана Илић 

Педагог Весна Јанићијевић 

Библиотекар Татјана Љубисављевић 

Предметни наставници 

Српски језик/грађанско васпитање 

Ружица Стевановић 

Горица Симић 

Александра Којић 

Математика 

Мирослав Симић (уместо Марине 

Петровић) 

Ненад Шљивић 

Данијела Јовановић 

Енглески језик 

Тијана Симић 

Весна Јевтић 

Марија Матић (уместо Наташе Костић) 
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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 

Техничко образовање 

Драгана Ђурић 

Драган Којић 

Радмило Обрадовић 

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 

Светлана Тафро 
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Весна Ивковић 

Оливера Антић 

Драгана Богић 

Биљана Миловановић 

Весна Живановић 

Светлана Ивановић 

Александра Јанковић 

Слободан Танасковић 

Снежана Баљак 

Оливера Мркаљ 

Силвана Раденковић 

Слађана Јовановић 

Владан Стојановић 

Мирјана Илић 

Домари и ложачи 

Бобан Милојковић 

Горан Николић 

Горан Антић 

Владан Миленковић 

Милан Стојановић 

Сервирка Мирјана Павловић 
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Руководиоци стручних органа: 

Одељењска већа млађих разреда: Слободан Танасковић 

Одељењска већа старијих разреда: Дејан Перић 

Стручно веће за разредну наставу: Силвана Раденковић 

Стручно веће природно-математичке групе предмета: Зорица Јовановић 

Стручно веће друштвено-језичке групе предмета: Дејан Перић 

Стручно веће за уметност и спорт: Иван Станичков 

Помоћни радници 

Анђелка Радовановић 

Светлана Димитров 

Драгана Јовановић 

Драгица Милосављевић 

Весна Миленковић 

Бранислав Милуновић 

Славица Николић 

Мирјана А. Павловић 

Јасмина Павловић 

Весна Трифуновић 
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Ученички парламент 

Председник  Ђачког парламента је Петар Радојевић из Буљана. 

Чланови су: 

Поповац: Ђорђе Миљковић, Немања Јаковљевић, Душан Раденковић и Милена 

Вучковић. 

Буљане: Младен Добросављевић, Александра Радошевић и Миљана Ђорђевић. 

Стубица: Марта Филиповић, Петар Петровић, Ненад Марковић и Вељко 

Радисављевић. 

Носилац активности Ученичког парламента је наставник Драгослав Николић. 

 

Школски тимови 

Назив школског тима Чланови 

Тим за самовредновање 1. Оливера Мркаљ – координатор 

-постигнућа ученика 

-ШП и ГПРШ 

1. Ненад Шљивић 

2 Наташа Аврамовић 

-ресурси 

-етос 

1. Драгана Ђурић 

2. Марија Матић 

-подршка ученицима 

-настава и учење 

1. Ружица Стевановић 

2. Весна Живановић 

3. Данијела Јовановић 

-руковођење, организација и 

обезбеђивање квалитетa 

1. Тијана Симић 

2. Александра Јанковић 
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Стручни актив за развојно планирање 

1. Владан Стојановић – координатор 

2. Весна Јевтић 

3. Горица Симић 

4. Драгана Богић 

5. Биљана Антанасијевић 

Тим за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања 

1. Силвана Свилар – координатор 

2. Биљана Миловановић 

3. Марија Миљковић 

4. Горица Симић 

5. Иван Станичков 

Стручни тим за инклузивно образовање 

1. Биљана Миловановић – 

координатор 

2. Оливера Антић 

3. Александра Јанковић 

4. Наташа Аврамовић 

5. Александра Којић 

6. Ненад Шљивић 

7. Весна Јанићијевић 

Тим за односе са јавношћу (маркетинг) 

1. Наташа Аврамовић - координатор 

2. Иван Станичков – заменик 

3. Радмило Обрадовић 

4. Ружица Стевановић 

5. Татјана Љубисављевић 

Тим за професионалну оријентацију 

1. Тијана Симић – координатор 

2. Дејан Перић 

3. Деско Речевић 

4. Ружица Стевановић 

5. Драгослав Николић 

6. Ненад Шљивић 
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Стручни актив за развој школског 

програма 

1. Владан Стојановић 

2. Оливера Мркаљ 

3. Ненад Шљивић - координатор 

4. Зорица Јовановић 

Тим за организацију спровођења 

развојног плана школе и самовредновања 

1. Весна Јанићијевић - координатор 

2. Деско Речевић 

3. Оливера Стојановић 

4. Марија Миљковић 

5. Татјана Љубисављевић 

 

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

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

Прво полугодиште завршава се у уторак, 30.децембра 2014.године. 

Друго полугодиште почиње у уторак, 20. јануара 2015. године, а завршава се у петак, 12. 

јуна 2015.године. За ученике осмог разреда се завршава 29. маја. 

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

се на нашем сајту  

www.osbrankoradicevic-popovac.edu.rs 
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10. септембар – Предавање о безбедности у саобраћају 

Представници Црвеног крста и МУП-а Србије посетили су наше ђаке прваке. 

Најпре се ученицима обратио представник Црвеног крста, објаснивши им чиме се 

организација коју представља.  

Затим је полицајац са првацима разговарао о правилима понашања у саобраћају. Ученици 

су имали прилику да покажу своје знање, чују нешто ново и постављају питања. 

  

 

20. октобар - Дечији карневал 

И ове године ученици наше школе учествовали су на Дечијем карневалу у Параћину. 

Наступили су ''цветићи'' из Стубице, ученици првог и другог разреда, у пратњи учитељица 

Александре, Светлане, Сање и Катарине. 
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24. септембар - ''Мини-тини фест'' 

На прошлогодишњем фестивалу Петар Петровић освојио је прву награду у тини 

категорији. 

Ове године смо такође имали запажен наступ у обе категорије. 

У ''мини'' категорији наступила је Анастасија Аранђеловић, ученица 3. разреда из Стубице. 

Назив њене песме је ''Ди џеј деда'', а имала је и пратеће вокале и плесну групу коју су 

чинили њени другови из одељења.  

Анастасија је освојила специјалну награду за интерпретацију. 

У ''тини'' категорији наступио је Милан Јанковић, ученик 6. разреда из Поповца, са песмом 

''Трпим васпитање''. И Милан је имао пратеће вокале и плесну групу коју су чиниле 

ученице 5-8. разреда из Поповца. 

Ученике је припремао наставник музичке културе Драгослав Николић и учитељице Весна 

Живановић и Сања Милојковић. 
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30. септембар - Сређивање школског дворишта 

Ученици петог и шестог разреда из Поповца одлучили су да ову школску годину започну 

радном акцијом - чишћењем школског игралишта за фудбал. Узели су мотике и лопате у 

руке и, уз помоћ наставника Жељка, почели са радом! Наравно, овај посао им није тешко 

пао, било је и смеха, песме, шале... 
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Библиотечка секција 

И ове године наставља са радом библиотечка секција у Поповцу. Чланови су сви 

заинтересовани ученици млађих разреда, а секцију води библиотекар Татјана 

Љубисављевић. Састанци се одржавају једном или два пута месечно, а теме су 

разноврсне. На првом састанку почели смо од почетка-од азбуке. Само, ми смо направили 

своју, ''Веселу азбуку''. 

  

 

 

Дечија недеља - 6-12. октобар 2014. 

Дечија недеља је у нашој школи пропраћена низом различитих активности: 
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 Предавање о здравој исхрани 

Предавање је одржано у школи у Поповцу и Стубици. Нутрициониста Милица 

Величковић разговарала је са ученицима о значају правилне исхране. 

  

  

 Излет до цркве Светог Јована Главосека у Забрези 

Ученици млађих разреда из Поповца посетили су своје вршњаке у Забрези и са њима 

отишли на краћи излет... 
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 ''Дрво љубави'' 

Ученици првог и трећег разреда из Поповца, уз малу помоћ својих мајки, направили су 

''Дрво љубави''. Шта се налази на том дрвету-погледајте сами: 

  

  

 ''Веселе мајице'' 

Ученици другог разреда из Поповца су са својим мајкама шарали по белим мајицама и 

дали им сасвим нови изглед. Након тога су направили малу модну ревију: 
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 Пано ''Љубав на киши'' 

Ученици првог разреда у Буљану са мајкама су направили овај прелепи пано: 
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 Креативност на делу у Стубици 

Ученици млађих разреда и њихови родитељи доказали су да су изузетно маштовити: 
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 Разнолики украси у Бошњану 

У Бошњану су ђаци исказали своју индивидуалност-свако је направио оно што је 

желео: 

  

  

 

 ''Јесењи дарови'' и ''Слике на бетону'' 

Ученици из Шалудовца направили су предивне паное од плодова јесени. Наравно, и 

ово је била радионица са родитељима. Поред тога, мало су улепшали и бетон поред 

школе: 
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 Пријем првака у Дечији савез 

Нашим најмлађим ђацима - првацима, старији другови пожелели су добродошлицу у 

Дечији савез: 
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15. октобар - Предавање о здравим стиловима живота 

Представници Црвеног крста одржали су предавање ученицима петог и шестог разреда из 

Поповца. Било је речи о здравој исхрани и спољашњим и унутрашњим факторима који на 

њу утичу. На крају предавања ученицима је представљен дневни режим исхране ког би 

требало да се придржавају. 

  

 

15. октобар - Општинско такмичење у стоном тенису 

Ученици наше школе постигли су изузетне резултате на овом такмичењу. 

У мушкој конкуренцији екипно смо освојили прво место и пласман на окружно 

такмичење. 

Женска екипа освојила је друго место, док је појединачно Јелена Лукић 8/1 освојила треће 

место. 

Мушку екипу чине: Немања Марић 8/1, Александар Голубовић 7/1, Бобан Михајловић 8/1 

и Петар Марјановић 8/1. 

Женску екипу чине: Јелена Лукић 8/1, Јелена Богдановић 8/1 и Анђела Ракић 7/3. 

Ученике је припремала наставница Наташа Аврамовић. 
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25. октобар - Стручни скуп и семинар 

Библиотекар школе Татјана Љубисављевић присуствовала је семинару ''Школске 

библиотеке у 21. веку'' који је одржан у Крагујевцу. На семинару је било речи о 

библиотеци некад и сад, као и о начинима на које треба осавременити рад у библиотеци 

и прилагодити га ученицима са сметњама у развоју. Закључак семинара је, између 

осталог,  да је библиотека била и остала срце школе. Нова сазнања са семинара Татјана ће 

примењивати у свом даљем раду. 

Истог дана директорка Снежана Цвејић присуствовала је стручном скупу ''Улога 

директора, васпитача и наставника у остваривању визије развоја система образовања и 

васпитања'' који је такође одржан у Крагујевцу. На скупу је било речи о актуелној 

ситуацији у школству, тешкоћама са којима се срећу запослени у просвети и начинима за 

њихово превазилажење. 

 

26. октобар - ''Холцим трка за Параћин'' 

У недељу 26. октобра одржана је друга по реду трка у организацији компаније ''Холцим''. 

Част да отворе трку имали су ученици наше школе, који су показали своје глумачко умеће 

и извели представе са овогодишњег Фестивала дечијих сцена - ''Весело поврће'', ''Жаба 

чита новине'' и ''Мачак отишао у хајдуке''. Наступила је и Анастасија Аранђеловић, која је 

освојила специјалну награду на ''Мини-тини фест''-у.  

Ученици наше школе учествовали су и у самој трци, а учитељ Владан Стојановић освојио је 

сребрну медаљу.  
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30. октобар - Изложба јесењих шешира у Буљану 

Дошла нам је јесен, мада је мало каснила. Ђаци из Буљана прикупили су пожутеле 

листове, зрневље кукуруза и још неке симболе јесени и - направили шешире: 
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31. октобар - Учитељица Сека одлази у пензију 

Последњег дана октобра наша драга колегиница Светлана Тафро опростила се од ученика 

и колектива. 

Ученици су јој приредили журку изненађења на којој је било и смеха и суза... Милица је 

прочитала песму о учитељици и о томе шта је она за њих учинила. 

Колеге су Секи пожелеле да ужива у пензији, а она је њима поклонила предивну торту: 
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2. новембар - Сајам књига у Београду 

Посета Сајму књига у Београду организована је као наградно путовање за ученике који су 

у школској 2013/2014. години остварили запажене резултате на такмичењима и ликовним 

и литерарним конкурсима. Тридесетак ученика обишло је Сајам, а било је времена и за 

шетњу Кнез Михајловом улицом... 
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4. новембар - Сусрет са песником 

Нашу школу посетио је млади песник Никола Стојановић из Крушевца. Он је ученицима из 

Поповца, Буљана, Стубице, Бошњана и Шалудовца представио своју прву књигу песама за 

децу ''Свет је бољи''. Никола је ученицима казивао своје стихове, које су они са 

одушевљењем слушали и поздравили громким аплаузом.  

Пар ученика је показало своје рецитаторско умеће, а на крају дружења песник је написао 

посвету ученицима који су купили књигу. 

  

   

 

''Сто младих талената'' 

И ове године велики број песама младих песника из наше школе нашао се у зборнику 

''Сто младих талената поморавског округа'' који издаје ''Српска кућа'' из Пожаревца. 



Школски летопис за 2014/2015. 

 

 
 

33 
 

Ту су песме Ненада Антића, Милице Стојановић, Александре Васић, Милице 

Милутиновић, Андрије Јовановића, Стевана Радисављевића, Миљане Милетић, Луке 

Перића, Вање Миленковић, Вељка јовановића, Александре Радојковић, Анђеле Ђорђевић, 

Анастасије Аранђеловић, Сашке Стајић, Ане Миливојевић, Александра Нешића, Николе 

Миленковића, Милана Петровића, Вељка Радисављевића, Наташе Јовановић, Војина 

Ивановића, Стефана Јовановића, Ненада Марковића, Дијане Радисављевић, Оливера 

Милетића, Петра Петровића.  

 

6. новембар – Општинско такмичење у кошарци 

Женска кошаркашка екипа наше школе освојила је 2. место на овом такмичењу. Поред 

наставнице Наташе, велику заслугу за овај успех имају и тренери који раде са нашим 

ученицима у школи Бојана и  

Женску екипу чине: Јелена Лукић 8/1, Јелена Богдановић 8/1, Емилија Миленковић 8/1, 

Милена Вучковић 7/1, Јулија Милошевић 7/1, Теодора Антанасијевић 8/2, Анастасија 

Милојевић 8/3,  
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19. новембар – Предавање о болестима зависности 

Међународни дан заштите деце од насиља обележен је предавањем које су 

представници Црвеног крста одржали у школи у Буљану ученицима шестог, седмог и 

осмог разреда. 

На предавању је било речи о пушењу, наркоманији, алкохолизму… Ученици су пажљиво 

пратили излагање, признајући да су им многе ствари које су тог дана сазнали биле 

непознате. 

  

 

19. новембар – Квиз Црвеног крста ''Шта знаш о здрављу'' 
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Ученици шестог разреда из Поповца, Буљана и Стубице  узели су учешће у квизу ''Шта 

знаш о здрављу'' који већ традиционално једном годишње организује Црвени крст. У 

квизу се оцењују ликовни радови, глумачко умеће ученика, знање о хигијени, болестима 

зависности, Црвеном крсту… Оцењује се и брзина у састављању реченице од 

испреметаних речи и слагању слике из делова. 

  

 

 

 

Ове године заслужено је победила екипа из Стубице коју је спремала 

учитељица Сања Милојковић и која је у четвртфиналу квиза победила 

екипу ОШ ''Стеван Јаковљевић из Параћина! 

 

 

 

 

Један обичан дан у школској библиотеци 

Ово је призор који сваког дана можете затећи у библиотеци у Поповцу. Ненад нас 

увесељава својом хармоником, шахисти користе сваку прилику да укрсте фигуре, многи 

листају часописе, улепшавају школску таблу, а љубитељи књига-зна се зашто су они ту! 
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2. децембар – Предавање о полним болестима 

 

Поводом обележавања Светског дана борбе против сиде, у Стубици је одржано 

предавање о полним болестима за ученике 7. и 8. разреда. Предавање су одржали 

представници Црвеног крста. Било је речи о великом броју полних болести, са посебним 

освртом на заблуде које су обично присутне међу младима. Ученици су пажљиво пратили 

предавање, схвативши важност познавања ове теме.  
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15. децембар – Посета библиотеци у Поповцу 

Ученици другог и четвртог разреда из Забреге, са учитељем Владом, посетили су школску 

библиотеку у Поповцу. Библиотекар Тања им је објаснила каквих све књига има у 

библиотеци, како су распоређене и на који начин се издају ученицима. Затим су ученици 

дали свој допринос збирци песама за децу коју су направили ученици из Поповца, 

написавши још песама. 
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22. децембар – Додела новогодишњих пакетића 

Компанија ''Холцим'' и ове године обрадовала је ученике млађих разреда из Поповца, 

доделивши им новогодишње пакетиће. Ученици су били и више него задовољни 

садржајем пакетића, а највише су им се допале-играчке! 
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Новогодишња приредба 

Добродошлицу Новој 2015. години пожелели смо одговарајућим музичким програмом, 

читањем писама Деда Мразу и постављањем новогодишњих украса у школи. 
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27. јануар – Савиндан 

Школска слава Свети Сава обележена је у нашој школи уз пригодан програм и сечење 

славског колача. 
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Поповац 

  

Буљане 

  

Стубица 

  

Шалудовац 
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Школска такмичења 

У фебруару и марту су одржана школска такмичења из математике, српског језика, 

биологије, историје, физике, хемије, шаха... Пријавио се велики број ученика, а само неки 

од њих пласирали су се за наставак такмичења. Преносимо делић атмосфере са шаховског 

турнира, одржаног 5. фебруара: 

            

 

12. фебруар - Предавање ''Безбедно детињство'' 

Представници МУП-а одржали су ученицима петог разреда у Поповцу, Буљану и Стубици 

предавање на тему ''Безбедно детињство''. Предавање су започели упознавањем ученика 

са правилима безбедности у саобраћају о којима није било речи на школским часовима. 

Затим је било речи о врстама дрога и њиховој штетности по здравље и живот људи. 

Ученици су се упознали са честим заблудама о психоактивним супстанцама. 
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Ипак, највећи део предавања имао је за тему насиље у породици. Предавачи су говорили 

о начину препознавања насиља у породици, ко су најчешће жртве и како их препознати. 

Такође, ученицима је предочено коме да се обрате за помоћ уколико уоче знакове 

насиља у својој породици или породицама у окружењу.  

        

 

12. фебруар – Дан луткарства Србије 

У школи у стубици ученици су обележили Дан луткарства Србије. Ово је прва година у 

којиј се обележава овај празник, а изабран је баш овај датум јер је на тај дан изведена 

прва луткарска представа на српском језику. Учитељица Сања Милојковић је ученицима 

млађих разреда причала о луткарству, врстама лутака ла луткарско позориште. Ученици су 

гледали делове из луткарских представа,а имали су прилике и да испробају како се глуми 

са луткама.  
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Прилику да покажу шта знају имали су и ученици који се 

припремају за предстојећи фестивал луткарства - ФЛУОШ. 

 

 

21. и 22. фебруар – Семинар ''Васпитно образовни план'' 

У школи у Поповцу одржан је дводневни семинар на тему ''Васпитно образовни план''. 

Предавачи су били Мирјана Трифуновић Паул и Гордана Јосимов. Тема семинара је 

израда васпитно-образовног плана за ученике са проблемима у понашању. Наставници су 

имали прилике да поставе питања око недоумица, али и да се упознају са начинима 

праћења понашања ученика у другим школама. Водитељке су презентовале полазницима 

семинара различите примере васпитно-образовних планова и позвале их да користе онај 

који им је најприкладнији с обзиром на особености рада у њиховој школи. 

 

 

Општинска такмичења 

Током фебруара и марта, одржана су општинска тамичења ученика основних школа за 

школску 2014/2015. годину. Ученици наше школе постигли су запажене резултате на 

многима од њих. 

7. фебруар – Општинско такмичење из физике 
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На општинском такмичењу из хемије у ОШ „Стеван Јаковљевић“ у Параћину, учествовала 

су два ученика наше школе, а ученица Лидија Радосављевић 6/2, освојила је 2. место и 

пласирала се на окружно такмичење. 

22. фебруар – Књижевна олимпијада – општинско такмичење 

За општинско такмичење из књижевности, домаћин је била ОШ „Момчило Поповић Озрен” 

у Параћину и од 6 ученика наше школе који су узели учешће, 4 ученика су освојили пласман 

на окружно такмичење:  

Милица Павловић 8/1 – 1. место и пласман 

Јулија Милошевић 7/1 – 2. место и пласман 

Анђела Миленковић 7/3 – 3. место и пласман 

Емилија Миленковић 8/3 – 3. место и пласман 

Ученике су за такмичење спремале наставнице Ружица Стевановић и Горица Симић. 

 

21. фебруар - Општинско такмичење у шаху за основце (појединачно) 

Милица Милутиновић 4/1 – треће место и пласман на окружно 

Вукан Перушиновић 4/1 – пласман на окружно 

22. фебруар – Општинско такмичење из хемије 

Као и претходних, и ове године је наша школа у Поповцу била домаћин Општинског 

такмичења из хемије. Нашу школу су представљала три ученика, али ниједно од њих се 

није пласирало на окружно такмичење. 

И овог пута смо се показали као добри домаћини. Ученици, такмичари, имали су прилике 

да се опусте и забаве играјући одбојку и кошарку у фискултурној сали, као и шах у 

библиотеци. Сву ученици су похваљени, а најбољи су награђени дипломама и књигама. 
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28. фебруар – Општинско такмичење из математике 

На општинском такмичењу из математике учествовало је 13 ученика наше школе. Два 

наша ученика су похваљена: Лука Богдановић 3/2 и Никола Васић 4/4, док је Вељко Богић 

3/2 освојио 3. место (3. ранг) и тиме се пласирао на окружно такмичење. 
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7. март – Окружна смотра Фестивала луткарства основних школа 

Ове године одржао се 21. Фестивал луткарства основних школа (ФЛУОШ), чији су 

организатори Удружење Војвођанских Учитеља и Министарство просвете Републике 

Србије и наша школа је, по први пут, узела учешће на конкурсу.  

Представник наше школе на 21. ФЛУОШ-у била је луткарска група "Бранколићи", седморо 

ученика из Стубице и Буљана (), предвођених  учитељицама Сањом Милојковић и 

Јеленом Гајић, које су аутори представе и креатори лутака. Представа коју су извели је 

"Побуна у библиотеци". Приликом свог дебитантског наступа на регионалној смотри у 

Крагујевцу, "Бранколићи" су награђени Дипломом за успешну сценографију и правилан 

сценски говор. 
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7. март – Општинско такмичење из српског језика и језичке културе 

На овом такмичењу одржаном у ОШ „Радоје Домановић“ у Параћину, учествовало је 10 

ученика наше школе, али ниједан ученик није остварио даљи пласман. 

8. март – Општинско такмичење из историје  

Већ је постала традиција да ученици наше школе постижу изванредне резултате на 

такмичењима из историје! На овогодишњем општинском такмичењу из историје, 5 наших 

ученика је освојило пласман на окружно такмичење. Даље су се пласирали следећи 

ученици: 

Анђела Миленковић 7/3 – 1. ранг (1. место) 

Лидија Радосављевић 6/2 – 3. ранг (1. место) 

Петар Петровић 8/3 – 2. ранг (2. место) 

Петар Павловић 5/1 – 3. ранг 

Милан Петровић 8/3 – 3. ранг 

Ученике је припремао наставник Дејан Перић. 

 

13. март – „Дани вина“ у Трешњевици 

 

У оквиру обележавања Дана вина, отворен је био и конкурс за песму са овом тематиком. 

Учешће у конкурсу узели су и ученици наше школе и остварили запажене резултате.  

 

Милија Николић 1/6 – 1. награда 

Милица Милутиновић 4/1 – похвала 

Анђела Кузмановић 2/2 – похвала 

Анђела Ивковић 1/6 – похвала 

Стеван Радисављевић 2/2 – похвала 

Немања Миловановић 3/6 – похвала 
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14. март – Општинско такмичење из биологије 

Домаћин такмичења била је ОШ „Ђура Јакшић“ из Параћина. Учествовало је 9 ученика 

наше школе, а освојено је 6 награда и 1 пласман на окружно такмичење. 

Милица Перушиновић 5/1 – 2. награда и пласман 

Ивана Јовановић 8/2 – 2. награда 

Сара Лукић 5/1 – 3. награда 

Катарина Лукић 5/1 – 3. награда 

Мартина Петровић 6/3 – 3. награда 

Наталија Благојевић 8/1 – 3. награда 

Ученике је припремала наставница Зорица Јовановић. 

 

15. март - Општинско такмичење из техничког и информатичког образовања 

Такмичење је одржано у ОШ „Радоје Домановић“ у Параћину. Наша ученица, Катарина 

Марковић7/2, освојила је 2. место и пласман на окружно такмичење. Ктарину је 

припремала наставница Драгана Ђурић. 

22. март – Општинско такмичење из географије 

Учествовало је 5 ученика наше школе, а два ученика су освојила пласман на окружно 

такмичење. 

Петар Петровић 8/3 – 1. ранг, 1. место и пласман  

Вељко Радисављевић 7/3 – 2. ранг и пласман 

Никола Стојановић 7/1 – 3. ранг 

Немања Марић 8/1 – 3. ранг 

Ученике је за такмичење спремао наставник Деско Речевић. 
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 „БРАНКОВО ПРОЛЕЋЕ 2015.“ 

Друга половина марта у нашој школи протиче у знаку „Бранковог пролећа“, тј. уз 

многобројне спортске и културне активности којима се обележава Дан школе „Бранко 

Радичевић“. 

17. март – „Фер-плеј“ спортски сусрети 

"Фер-плеј" спортски сусрети у стоном тенису  и шаху између школа у пројекту „Школа без 

насиља“ и ове године били су део активности којима смо обогатили обележавање Дана 

школе. Своје снаге у ова два спорта одмерили су ученици ОШ „Рада Миљковић“ из 

Јагодине, „Бранко Крсмановић“ из Сикирице и наше школе. Сусрети су одржана 17. марта 

у школи у Поповцу. Најбољи појединци у мушкој и женској конкуренцији су награђени, а и 

домаћини и гости су задовољни отишли кући после добре забаве и фер надметања. 
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18. март – „Где ја стадох, ти ћеш поћи“ 

18. марта, у школи у Поповцу, организован је сусрет пензионера, некадашњих радника 

наше школе, са члановима Ђачког парламента. Овај сусрет назван је „Где ја стадох, ти ћеш 

поћи“. Наставници Драгутин Вукић, Јабланка Јанићијевић и Радмила Сврзић пренели су 

ученицима нека своја искуства, дали савете и саслушали шта млади имају да кажу.  

      

 

  

 

Спој младости и искуства изродио је занимљиве теме за разговор. Било је и озбиљних 

разговора и савета, али и смеха уз носталгију за школом. 
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19. март – „Три на три“ турнир у малом фудбалу 

У школи у Буљану, одржан је турнир у малом фудбалу за ученике од 1.  до 4. разреда. 

Такмичиле су се екипе из Буљана, Стубице, Бошњана и Забреге.  Да фудбал није само 

мушки спорт, показале су девојчице из Забреге, ученице 2. разреда, које су се својски 

трудиле да парирају дечацима и донесу победу свом тиму. Победник турнира у категорији 

ученика првог и другог разреда била је екипа из Бошњана. У категорији ученика трећег и 

четвртог разреда победу је однела екипа из Буљана. 
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24. март – Промоција школског часописа „Наше искре“ 

Школски часопис "Наше искре" постао је неизоставни део активности које се сваке године 

спроводе поводом Дана школе. У уторак, 24. марта, организована је његова промоција, на 

којој су главни уредник, учитељ Владан Стојановић, и наставница Ружица Стевановић 

нешто ближе рекли о најновијем броју.  

 

       
 

Овогодишњој промоцији школског часописа, поред наставника и ученика, присуствовали 

су и млади писци, некадашњи ученици наше школе, Јелена Богић и Невена Ристић. Оне су 

присутне упознале са својим радом и говориле о томе како је њихов рад на писању почео. 

 

Поносни смо на бивше ученице наше школе! 
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24. март – „Поздрав пролећу“, сређивање школе у Стубици 

Ових дана у школи у Стубици организују се активности украшавања школе за предстојећу 

приредбу поводом Дана школе. У уторак, 24. марта, организовано је сређивање школе 

под називом "Поздрав пролећу". Ученици, учитељи и наставници су се удружили и школа 

у Стубици је "процветала"! Посебно заслужне за идеје које су се заједничким радом 

спровеле у дело су наставнице Данијела Јовановић и Марија Петровић. 

Одличан 5 за креативност!  
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26. март – Свечана академија у Стубици 

Свечана академија којом смо обележили Дан школе, ове године организована је 26. 

марта у школи у Стубици. Фискултурна сала била је пуна госију, родитеља, наставника и 

ученика. Било је суза и туге за изгубљеним „последњим учитељем домаћином“, али и 

смеха и уживања у занимљивом и богатом програму. Приредби је претходила 

презентација у спомен преминулом учитељу Банету, а затим су уследиле припремљене 

тачке.  
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Луткарска представа, историјска драма, музичке тачке, фолклорни ансамбл, део су 

разноврсног програма који је увесељавао присутне.  
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У оквиру приредбе, директорка школе, мр Снежана Цвејић, уручила је ученицима 

дипломе и награде за освојена места на ликовном и литерарном конкурсу на тему 

"Пролеће". 

      

 

2. април – Међународни дан дечје књиге 

Ово је дан када је 1805. године рођен један од најзначајнијих писаца за децу,"краљ 

бајки", Ханс Кристијан Андерсен и обележава се као Међународни дан дечје књиге. Овај 

међународни празник обележен је и у нашој школској библиотеци. Ученици 1, 2. и 3. 

разреда у Поповцу су са библиотекарком Сањом Милојковић разговарали о својим 

омиљеним песмама, бајкама, причама, слушали бајке, гледали цртани филм "Ружно паче" 

настао по истоименој бајци Х. К. Андерсена и правили пано са ликовима из својих 

омиљених књижевних дела. 
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9. АПРИЛА ЈЕ ПОЧЕО ПРОЛЕЋНИ РАСПУСТ!  

Пре одласка на заслужени одмор, школу смо оставили украшену многобројним 

ускршњим декорацијама које смо израдили. 
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НАСТАВНИЦИМА И УЧЕНИЦИМА ЖЕЛИМО СРЕЋНЕ УСКРШЊЕ ПРАЗНИКЕ! 

16. АПРИЛА СМО СЕ ВРАТИЛИ СА РАСПУСТА 

Одморни, наставили смо даље са радом и добрим резултатима. 

22. април – Међународни дан Земље 

У нашој школи обележили смо међународни празник, Дан Земље. У школској библиотеци 

у Поповцу, ученици 4. разреда су разговарали о значају очувања природе и могућностима 

да помогнемо нашој планети и сачувамо је. Неке од активности којима смо се забављали 

и учили су: едукативни филмови, разговор о Земљи, екологији, рециклажи, загађивању и 

чувању природе, затим прелистање "Еколошких атласа", израда мозаика Земље...  
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Чувајмо плнету!  Земља је у нашим рукама! 

 

24. и 25. април – Пробни завршни испити 

Као и у целој Србији, и у нашој школи је у петак, 24. априла и суботу, 25. априла одржан 

пробни завршни испит за ученике 8. разреда. Ученици наше школе имали су прилику да 

провере своје знање на тестовима из математике, српског језика и на комбинованом 

тесту. Симулација завршног испита има за циљ да се види колико су ученици у овом 

тренутку спремни за завршни испит и на чему треба радити у наредном периоду. 
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Тест из математике ученици су решавали у петак, а из српског језика и комбиновани тест у 

суботу. Од 55 ученика 8. разреда, тест из математике радило је 54 ученика, а остала два 

теста 53 ученика. 

       

       

 

26. април – Општинско такмичење из веронауке 

У недељу, 26. априла, у нашој матичној школи у Поповцу, одржано је Општинско 

такмичење из Верске наставе. Учествовали су ученици 7. и  8. разреда. Поред оца ђакона,  

Дејана Соколова, и вероучитеља основних школа чији су се ученици такмичили 

такмичењу је, као гост, присуствовао и отац Зоран Мишковић, који је најбољим 

такмичарима доделио награде. Три ученика наше школе пласирала су се на Епархијско 
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такмичење из верске наставе које ће бити одржано у мају. Поред освојених награда, 

показали смо се и као добри  домаћини. 

       

       

 

29. април – Посета компанији „Холцим Србија“ 

У циљу помагања ученицима 8. разреда да се приближе одлуци о свом даљем усмерењу, 

тј. да размислео својој  професионалној оријентацији, организоване су посете ученика 8. 

разреда наше школе компанији "Холцим Србија" у Поповцу. 

Прва група ученика (из Стубице и Буљана) је заједно са својим разредним старешинама, 

Деском Речевићем и Дејаном Перићем, обишла компанију 29. априла. Кроз презентацију 

и обилазак компаније упознали су се са начином и процесом пословања. 
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4. мај – 2. посета компанији „Холцим Србија“ 

4. маја је организована посета друге групе ученика 8. разреда компанији „Холцим“. 

Ученици из Поповца су са са разредним старешином, Тијаном Симић и директорком 

Снежаном Цвјић обишли компанију. 

        

Можда ће управо ова компанија у будућности бити радно место неког од наших ученика! 

 

6. мај – Ђурђевдан у Стубици 

Стари је обичај да се за Ђурђевдан плету венчићи од цвећа... Лепо време, процветало 

цвеће и час ликовног, искористили су ученици четвртог разреда у Стубици са учитељицом 

Татјаном да испоштују овај обичај. И нацртани и исплетени венчићи су били јако лепи, 

урађени са пуно труда. 
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7. и 8. мај – Екскурзија ученика 5. и 6. разреда 

На овој дводневној екскурзији ученици су обишли Ужице, Перућац, Тару, Мокру гору и 

Златибор. Вратили су се пуни утисака. 
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9. мај – Марков турнир у шаху 

У суботу, 9. маја је у ОШ „Момчило Поповић – Озрен“ у Параћину одржан 6. 

традиционални „Марков турнир у шаху“, чији је покровитељ Фондација Марко 

Тодоровић.. На турниру су учешће узели и ученици наше школе, али је најзапаженије 

резултате  остварила Милица Милутиновић 4/1, која је у категорији девојчица 1-4. 

разреда освојила 2. место. Такмичење је протекло у фер борби, са доста неизвесних  и 

квалитетних партија, а победници су добили вредне награде. 

       

Честитамо, Милице! 

 

12. мај – Општинско такмичење у атлетици 

На стадиону Спортског друштва „Борац“, а у организацији  Савеза за школски спорт, 

одржано је општинско такмичење у атлетици. Преко стотину такмичара, ученика основних 

и средњих школа такмичило се у основним атлетским дисциплинама. Ученици наше 

школе остварили су одличне резултате. 

У трци на 800m, Јован Петровић 8/3, освојио је 1. место и пласман на окружно такмичење. 

У дисциплини бацања кугле, Никола Миленковић 8/3, освојио је 2. место. У дисциплини 

скок у вис, Младен Добросављевић 8/2, освојио је 2. место. У дисциплини штафета 

4x100m, екипа коју су чинили ученици: Марко Стајић 6/3, Младен Добросављевић 8/2, 

Милан Петровић 8/3 и Петар Радојевић 8/2, освојила је 3. место. 
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У укупном пласману, екипно, наша школа је освојила 3. место. 

Честитамо свим ученицима и наставници Наташи Аврамовић! 

 

14. и 15. мај – Екскурзија ученика 7. и 8. разреда 

  

15. мај – Крос РТС-а "Кроз Србију" 

Ово је био 25. традиционални Крос РТС-а "Кроз Србију". То је највећа предшколска и 

ђачка  трка у Европи и сваке године се обележава на овај дан. Циљ кроса је промовисање 

здравог начина живота.  
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Своје учешће у кросу су узели и ученици свих разреда наше школе. Трка је почела у 10.00 

часова и истовремено су трчали малишани у свим градовима и селима у Србији. Наши 

ученици су трчали у школама у Поповцу, Стубици и Буљану. Ни киша нас није омела да 

покажемо колико смо брзи и издржљиви! Најбржи ученици су награђени дипломама, а 

сви учесници су се одлично забавили. 

   

 

 

6. април – 19. мај - Пројекат "Нула пожара у заједници" 

6. априла је у нашој школи започет, а 19. маја завршен део пројекта "Нула  пожара у 

заједници" који се односи на тренинге за наше ученике. Пројекат је осмислио „Холцим 

Србија“, а реализује га удружење грађана „Српско Друштво за ванредне ситуације“, на 

челу са др Иваном Божиновићем.   



Школски летопис за 2014/2015. 

 

 
 

68 
 

 

У школама у Поповцу, Стубици, Буљану, Бошњану, Шалудову и Забреги, организоване су 

едукације на тему препознавања потенцијалних опасности које доводе до пожара, као и о 

правилним реакцијама у таквим ситуацијама. Пројекат је подразумевао предавања за 

ученике свих разреда (од 1. до 8. разреда, као и за предшколске групе) и тренинге на 

којима су им помагали и припадници ватрогасне јединице компаније „Холцим Србија“.  
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Едукација се спроводила у групама од 20 до 30 ученика, како би лакше пратили и 

активније учествовали у разговору са предавачима. Ученици су  активно учествовати у 

показним вежбама, како би кроз процес понављања и самог ангажовања увидели шта 

могу да ураде у приликама где постоји опасност од  пожара.  Тренинзи су организоваи 

тако да је ученицима свевреме било занимљиво, а и много тога су научили.  

 

Део пројекта „Нула пожара у заједници“ који се односи на тренинге за ученике, завршен 

је вежбом евакуације у школи у Поповцу. Наравно, сви смо учествовали у њој, и ученици, 

и запослени. И знате шта, пажљиво смо слушали упутства и били смо јако спретни и брзи у 

напуштању школе!  
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29. мај – Екскурзија за ученике млађих разреда 

Ниш – 1. и 2. разред 

   

Београд – 3. и 4. разред 
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30. мај – Прослава другарске вечери 

29. мај био је последњи наставни дан за ученике осмог радзреда. Осмаци су последњи 

наставни дан провели славећи крај једне етапе у свом школовању, корак напред у 

образовању и животу, напредак ка свету одраслих. Поред славља, музике, игре, песме и 

послужења, тог дана пала је и по која суза због растанка са школским друговима. 

Већ следећег дана, на ред је дошло оно право, велико славље, прослава другарске 

вечери.  
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Свечана одела и хаљине и осмеси на лицима ученика и наставника који су се окупили 

испред ресторана, били су савршена најава за лепо вече које је следило.  

 8/1 - Поповац 
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 8/2 – Буљане 

 8/3 – Стубица 

Сликање и позирање које приличи правим звездама, поклони и дирљиво обраћање 

ученика разредним старешинама били су увод у ово велико славље.   
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Сви су били јако весели, а по која суза због растанка није никога изненадила. 

   

 

10. јун – Показна вежба ватрогасаца 

Код нас у школи не уче само ученици, већ и запослени. Због тога је за запослене у нашој 

школи организована показна вежба пружања прве помоћи и гашења пожара. Вежбу су 

реализовали запослени у компанији "Холцим Србија" у Поповцу, а наставници, учитељи и 

остали су се показали као пажљиви слушаоци и активни учесници. 

    

 

12. јун – Крај школске 2014/1025. године 

СВИМА ЖЕЛИМО СРЕЋАН РАСПУСТ И ПРИЈАТАН ОДМОР!  
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 26. јун – Додела награда најбољим ученицима 

Традиционално, као и сваке године, ученици и родитељи свих шест школа дошли су да 

преузму ђачке књижице и сведочанства. Прво смо се окупили у школи у Стубици, па у 

Поповцу и на крају у Буљану где нас је сачекала и мала приредба. 

Најбољи ученици у овој школској години добили су књиге и дипломе као награду за 

уложен труд и постигнуте резултате у учењу и на такмичењима. Они највреднији су се 

највише и радовали. Као и претходних, и ове године је њиге за одличне обезбедила 

локална самоуправа, а за награђивање такмичара  се побринула управа наше школе. 

Поносни родитељи блистали су од милине, а свако од нас је делио срећу са награђенима.  

    

Поносни смо што ове године из наше школе излази 5 вуковаца: Наталија Благојевић 8/1, 

Ивана Јовановић 8/2, Петар Петровић 8/3, Милан Петровић 8/3 и Ненад Миленковић 8/3. 

Браво другари!  
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13-23. јул – Камп „Школа пријатељства“ на Тари 

Ове године су ученици наше школе по други пут боравили у кампу „Школа пријатељства“ 

у комплексу хотела „Бели бор“ на Тари. У кампу је боравило  тридесет ученика у пратњи 

учитељица Александре Јанковић и Татјане Љубисављевић. Компанија  ''Холцим'' је и овог 

пута била главни покровитељ кампа који организује невладина организација ''Наша 

Србија''.  

 

Учесници кампа била су и деца из Доњецка, српских енклава на Косову и Метохији, руска 

деца чији долазак организује Свети синод Руске православне цркве, као и деца из 

Придњестровља, Бугарске, Македоније, Црне Горе, Суботице и  Љубовије. 

Сви полазници кампа похађали су радионицу ''Српско-руски код'', на којој су изучавали 

историју српског и руског народа. Такође, на овим радионицама Срби су изучавали руски, 

а Руси српски језик, што је олакшало комуникацију и дружење у кампу и помогло деци да 

уоче сродност наша два народа. 
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Ове године је избор креативних радионица био већи у односу на претходну, па су ученици 

имали прилику да се, поред сликања, певања, екологије и извиђача, баве и етнологијом, 

дизајном, лицидерством, грнчарством и иконосликарством. 
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Дан у кампу започиње шетњом трим-стазом кроз шуму и певањем химне а наставља се 

спортским радионицама под будним оком професионалних тренера. Поподнева су 

резервисана за одмор и рекреацију на спортским теренима или травнатом игралишту са 

љуљашкама, клацкалицама и сл. Вечери су испуњене  журкама на отвореном уз 

аниматоре и тематске вечери. Дан у кампу завршава се групним загрљајем и певањем 

песама ''Московске вечери'' и ''Ово је Србија''. 

 

Деспот Николић, ученик из Шалудовца, освојио је златни пехар на 

турниру борилачких вештина. 
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Средишњи догађај кампа је ''Дан српско-руског пријатељства'', који је окупио бројне 

угледне госте и добротворе. Свечаност је употпуњена богатим културно-уметничким 

програмом који су припремили полазници кампа. 

      

По повратку са Таре, полазници кампа су нам пуни утисака препричавали шта су све 

научили тамо, колико су другова стекли и како су се провели. 

 


