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Ово је наша школа: 

  

 Поповац Буљане 

  

 Стубица Бошњане 

   

                                 Забрега                                                     Шалудовац 

 



У нашој школи поштује се кућни ред! 

НАША ШКОЛА – НАША ДРУГА КУЋА 

Свака кућа, да би била лепа и пријатна 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;  

• 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 : 

• 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; 

 
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 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.  

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. 

• када напуштате учионицу, оставите је чисту и сређену – никоме 
није потребан ваш отпад и подигните столице на клупе;  

• неспоразуме треба да решавате  разговором, на миран начин, а не 
песницама. 



Школска година је почела 1. септембра 2016, у четвртак.  

Ове школске године у школи је било укупно 380 ученика у 28 
одељења. 

Распоред ученика по одељењима изгледа овако: 

Поповац: 

11(6 ученика)  и 31 (8 ученика) – учитељица Ивана Благојевић; 

21 (6 ученика)-учитељица Весна Ивковић; 

41 (14 ученика) – учитељица Силвана Вељковић Свилар; 

51(18 ученика)-одељењски старешина Ружица Стевановић; 

61 (26 ученика)-одељењски старешина Тијана Симић; 

71 (24 ученика)-одељењски старешина Зорица Јовановић; 

81 (19 ученика)-одељењски старешина Соња Мелентијевић; 

Буљане: 

12(6 ученика) и 22 (12 ученика)- учитељица Биљана Миловановић; 

 32 (12 ученика)- учитељица Драгана Богић; 

42 (10 ученика)  - учитељица Оливера Антић;  

52 (12 ученика)- одељењски старешина Александра Којић; 

62 (18 ученика)- одељењски старешина Дејан Перић; 

72 (12 ученика)- одељењски старешина Драган Којић; 

82 (15 ученика)- одељењски старешина Иван Станичков; 

Стубица: 

13 (15 ученика)- учитељ Весна Живановић; 

23 (11 ученика)- учитељица Сандра Илић Ракић; 

33 (14 ученика)- учитељица Светлана Ивановић; 

43 (13 ученика)- учитељица Александра Јанковић;  

53 (15 ученика)- одељењски старешина Драгослав Николић; 



63 (15 ученика)- одељењски старешина Деско Речевић; 

73 (15 ученика)- одељењски старешина Наташа Аврамовић; 

83 (11 ученика)- одељењски старешина Оливера Стојановић; 

Бошњане: 

         14 (3 ученика) и 34 (5 ученика)- учитељица Снежана Баљак;  

24  (5 ученика) и 44 (6 ученика)- учитељица Оливера Мркаљ; 

Забрега: 

15 (8 ученика) и  35 (6 ученика) – учитељ Слађана Јовановић; 

25 (3 ученика) и 45 (5 ученика) -  учитељица Владан Стојановић;  

Шалудовац: 

16 (3 ученик) и 36 (4 ученика) – учитељица Мирјана Илић;        

26 (1 ученика) и 46 (4 ученика) - учитељица Силвана Раденковић. 

 



Списак запослених у школи 

Директор школе мр Снежана Цвејић 

Секретар школе Ана Ђорђевић 

Шеф рачуноводства 
Светлана Илић 
(замена:Светлана Толић) 

Педагог Весна Јанићијевић 

Библиотекар 
Татјана Љубисављевић 

Драгослав Николић 

Финансијско-админ. 
сарадник 

Сања Милојковић 

Предметни наставници 

Српски језик 

Ружица Стевановић 

Горица Симић 

(замена:Стеван Аврамовић) 

Александра Којић  

Математика 

Милена Матић 

Ненад Шљивић 

Данијела Јовановић 

Енглески језик 

Тијана Симић 

Весна Јевтић 

(замена:Никола Иванковић) 

Наташа Костић 

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 

Ивана Благојевић 

Весна Ивковић 

Оливера Антић 

Драгана Богић 

Биљана Миловановић 

Весна Живановић 

Светлана Ивановић 

Александра Јанковић 

Сандра Илић Ракић 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снежана Баљак 

Оливера Мркаљ 

Силвана Раденковић 

Слађана Јовановић 

Владан Стојановић 

Мирјана Илић 

Домари и ложачи 

Бојан Кузмановић 

Горан Николић 

Горан Антић 

Владан Миленковић 

Милан Стојановић 

Сервирка Драгана Милосављевић 

Помоћни радници 

Анђелка Радовановић 

Светлана Димитров 

Драгана Јовановић 

Драгица Милосављевић 

Весна Миленковић 

Бранислав Милуновић 

Славица Николић 

Мирјана А. Павловић 

Јасмина Павловић 

Весна Трифуновић 

Мирјана Танасковић 

Мирјана Миловановић 



Руководиоци стручних органа: 

Одељењска већа млађих разреда: Весна Ивковић 

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: Наташа Костић 

Стручно веће за уметност и спорт: Иван Станичков 

Ученички парламент 

Председник  Ђачког парламента је Митар Петровић. 
Чланови су: 
Поповац: Милица Стојановић, Катарина Миљковић, Милица 

Перушиновић, Анђела Недељковић. 
Буљане: Илија Антанасијевић, Лидија Радосављевић. 
Стубица: Никола Миленковић, Мартина Петровић, Вања 

Јаблановић, Невена Ђорђевић. 
Носилац активности Ученичког парламента је наставник Драгослав 

Николић. 
 

 



Школски тимови и активи 

Назив школског тима Чланови 

Тим за самовредновање 1. Оливера Мркаљ – координатор 

-постигнућа ученика 

-ШП и ГПРШ 

1. Ненад Шљивић 

2. Наташа Аврамовић 

3. Оливера Антић 

-ресурси 

-етос 

1. Драгана Ђурић 

2. Наташа Костић 

-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 

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. Иван Станичков – координатор 

2. Биљана Миловановић 

3. Марија Миљковић 

4. Наташа Костић 

5. Тијана Симић 

Стручни тим за инклузивно 

образовање 

1. Биљана Миловановић – 

координатор 



2. Ивана Благојевић 

3. Александра Јанковић 

4. Наташа Аврамовић 

5. Драган Којић 

6. Александра Којић 

7. Силвана Раденковић 

8. 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. Зорица Јовановић - 

координатор 

2. Драган Којић 

3. Наташа Аврамовић 

4. Соња Мелентијевић 

5. Иван Станичков 

6. Оливера Стојановић 

Стручни актив за развој 

школског програма 

1. Владан Стојановић 

2. Оливера Мркаљ 

3. Ненад Шљивић - координатор 

4. Зорица Јовановић 

Тим за писање пројеката 

1. Ружица Стевановић 

2. Драгана Богић 

3. Биљана Антанасијевић 



4. Никола Иванковић 

5. Дејан Перић 

6. Весна Живановић 

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 

 

 

Прво полугодиште почиње у четвртак, 1. септембра 2016. године, а 
завршава се у петак, 27. јануара 2017. године.  

Први класификациони период завршава се 07.11.2016. године. 

Друго полугодиште почиње у понедељак, 13.фебруара 2017. године. 

Трећи класификациони период завршава се 07.04.2017. године. 

Друго полугодиште завршава се у уторак, 30. маја 2017. године за 
ученике 8. разреда, односно у уторак, 13. јуна 2017. године за ученике од 
првог до седмог разреда. 

 

Корекције календара: 

24.01.2017. године -по распореду за петак 

Радне суботе: 

17.09.2016. године - по распореду за четвртак (5-8. разред) 

 08.04.2017. године - по распореду за петак (1-8. разред) 

 

 



Дневни режим рада 

Час 
Звоно за ученике и 

наставнике 

1. 7:30-8:15 

2. 8:20-9:05 

3. 9:25-10:10 

4. 10:15-11:00 

5. 11:05-11:50 

6. 11:55-12:40 

 

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

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

www.osbrankoradicevic-popovac.edu.rs  

као и на фејсбук страници школе 

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

 

У овој школској години издвајамо следеће занимљивости: 

http://www.osbrankoradicevic-popovac.edu.rs/


26. август – 50 година школе у Забреги 
У Забреги је одржана свечаност поводом обележавања 50 година од 
отварања школе. Свечаности су присуствовали некадашњи ученици и 
учитељи школе, представници локалне самоуправе, наставници, 
родитељи ученика и бројни други гости.   
Присутнима су се обратили директорка школе Снежана Цвејић и учитељ 
Владан Стојановић, а некадашњи и садашњи ученици припремили су 
пригодан програм.  
Хвала родитељима и осталим учесницима у организацији прославе. 

 
 

3. септембар – ''Еко дан''  

У оквиру ''Дана породице'' у парку фабрике цемента ''ЦРХ'' одржана је 
манифестација ''Еко дан'', посвећена очувању природне средине, а у 
сарадњи са ''Супернатуралом'' из Београда.  
Око 60 ученика наше школе са својим наставницима је неколико сати 
уживало у фабричком парку.   
Украшавали су кућице за птице и веверице, садили биљке и бојили 
саксије, учествовали у потрази за ''благом''. На тај начин ученици су 
сазнали више о заштити и очувању животне средине, као и о биљном и 
животињском свету који нас окружује.  

 

14. септембар – Предавање ''Заштитимо децу 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 бави 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. Прваци су на поклон добили ''Саобраћајни буквар''. 

  
 
17. септембар – Дечији карневал 

Ове године на Дечијем карневалу у Параћину нашу школу су представљале 
групе најмлађих из Стубице, Буљана и Шалудовца.  

  

  

22. септембар- Свечано отварање школе у Шалудовцу 



Прва школа у Шалудовцу саграђена је пре 75 година. Бројне генерације 
завршиле су основну школу у тој старој згради и за њу их вежу лепе успомене. 
Стара зграда је оронула и престала је са радом прошле године.  
Мештани су знали да гашење школе у селу значи гашење живота, па и самог 
села. Вођени жељом да њихове најмлађе комшије добију нову школу у којој ће 
стицати знање, покренули су иницијативу за грађење нове школе. Темељ су 
ископали сами, а за наставак радова побринула се Општина Параћин. И тако, 
за годину дана никла је нова школска зграда. Сакривена иза старе школе 
чекала је да прво звоно означи почетак њеног живота. 
То се догодило 22. септембра у време када Општина Параћин слави свој 
рођендан. Свечаним пресецањем врпце започео је нови школски живот за 
најмлађе ученике из Шалудовца.   
Захвалили су се својим мештанима пригодним програмом. Најлепши део 
свечаности била су њихова задовољна и срећна лица док су читали о свом 
селу, рецитовали, певали и играли.  
Поздравни говор у име запослених у школи „Бранко Радичевић“ одржала је 
директор школе Снежана Цвејић. Том приликом захвалила се мештанима села, 
донаторима и представницима локалне самоуправе на помоћи при изградњи 
школе. У име Општине Параћин присутне је поздравио председник Саша 
Пауновић, а у име Месне заједнице Душан Илић. 

  

 

23. септембар – ''Мини - тини фест'' 

На овогодишњем ''Мини-тини фесту'' ученици наше школе освојили су две 
треће награде.  
У ''мини'' категорији изузетан наступ имала је Софија Јовановић 4/3. Она се 
представила песмом ''Хвалила се бубамара'', а њен наступ пратила је плесна 
група састављена од ученика другог, трећег и четвртог разреда из Стубице, 
коју су припремале учитељице Александра, Светлана и Сандра. 
Треће место у ''тини'' категорији освојила је Мартина Петровић 8/3, са песмом 
''Живот је к'о клавир''. Мартинин наступ улепшала је плесна група из Стубице. 
У ревијалном делу наступила је прошлогодишња победница, Анастасија 



Аранђеловић, а све наступе пратила је група пратећих вокала, састављена од 
наших ученица.  
Наступе је припремао наставник Драгослав Николић. 

 

 

Дечија недеља 

Поводом обележавања Дечије недеље, одржан је низ креативних и 
занимљивих радионица и активности у којима су учествовали ученици, 
учитељи, родитељи, а пожелели смо добродошлицу и ђацима-првацима! 

  

Доброшлица за прваке и јесења радионица са родитељима у Поповцу 

  



Приредба добродошлице за прваке и радионица са родитељима у Стубици 

  

Дружење ученика у Буљану и Шалудовцу 

 

Општинско такмичење у стоном тенису 

На општинском такмичењу у стоном тенису ученици наше школе постигли 
су изванредне резултате:  
У екипној конкуренцији:  
-мушка екипа у саставу : Лазар Вучковић 7/1 и Милан Рајић 7/1, освојила 
је 2.место.  
-женска екипа у саставу: Милица Перушиновић 7/1 и Александра 
Милојковић 7/1, освојила је 3. место.  
Наставнике је припремала наставница Наташа Аврамовић. 

 

 



17. новембар – Школско такмичење ''Дабар'' 

У нашој школи одржано је школско такмичење "Дабар". То је међународно 
такмичење из рачунарске и информатичке писмености. Такмичари су on-
line решавали низ забавних задатака који захтевају вештину логичког 
размишљања и решавања проблема. Учесници овог такмичења били су 
ученици 6/1, 6/2 и 7/1. 

 
 
17. и 18. новембар – Семинар ''Сигурније школе – отпорније 
заједнице'' 
Директорка наше школе Снежана Цвејић и наставници Дејан Перић и 
Владан Стојановић присуствовали су семинару Црвеног крста ''Сигурније 
школе-отпорније заједнице'', који је одржан у Параћину 17. и 18. 
новембра. 
Циљ пројекта је подршка основним школама у јачању њихових 
капацитета за ванредне ситуације, укључујући опремање школа 
недостајућом опремом, приступом за препознавање слабости у одговору 
на могуће ванредне ситуације, развој акционих планова за отклањање 
постојећих слабости и адаптацију едукативног материјала за ученике. 

 

 



25. новембар – Квиз Црвеног крста ''Шта знаш о здрављу'' 

У школи у Поповцу одржан је квиз Црвеног крста ''Шта знаш о здрављу''. 
Такмичили су се ученици 6/1, 6/2 и 6/3 одељења. Било је глуме, 
слагалица, треме :) Питања нису била тешка и ученици су показали 
изузетан ниво знања. Такмичење настављају ученици 6/3 који ће 
одмерити снаге са ученицима ОШ ''Стеван Јаковљевић''.  

 
 
30. новембар – Састанак Фокус групе у компанији ''ЦРХ'' 
У компанији ''ЦРХ'' у Поповцу одржан је састанак Фокус групе ком је 
присуствовала и директорка наше школе, Снежана Цвејић. Циљ састанка 
је процена успешности пројеката компаније, као и начин да сви присутни 
истовремено чују потребе заједнице за наредну годину. 
Наша школа већ дуги низ година одржава изузетно успешну сарадњу са 
цементаром у Поповцу. Између осталог, ова компанија финансира превоз 
ученика из Бошњана. Нашим ученицима већ трећу годину заредом 
омогућено је учешће у кампу ''Школа пријатељства'' на Тари. Ове године 
ученици су узели учешће у манифестацији ''Еко-дан'', одржаној у 
цементари, а која је била посвећена очувању природне средине. Такође, 
цементара је кључни део професионалне оријентације ученика осмог 
разреда, којима је организован обилазак фабричких погона. Прошле 
године ученици и запослени учествовали су у пројекту ''Нула пожара у 
заједници'', који обухвата предавања и вежбе о противпожарној заштити. 

 



1. децембар – Први снег у Поповцу 
 

 
 
1. децембар – Предавање о репродуктивном здрављу 
Поводом обележавања Светског дана борбе против сиде, за ученике 7. и 
8. разреда у Поповцу одржано је предавање о репродуктивном здрављу - 
полним болестима, личној хигијени... Предавање је одржала 
представница Црвеног крста Жаклина Ромих и студенткиње Високе 
медицинске школе из Ћуприје: Соња, Јелена и Катарина. 

  
 
5. децембар – Фестивал дечијих сцена 
Ове године се одржава четврти по реду Фестивал дечијих сцена у 
Параћину. Ученици млађих разреда из Поповца и Бошњана играли су у 
представи "Моја мама је клинцеза", а ученици старијих разреда из 
Стубице у представи "Немушти језик". Вече је затворила музичка тачка 
"Маша и меда" ученика из Буљана. 
Представа старијих ученика је одлуком стручног жирија ушла у ужи избор, 
па ћемо имати прилику да их поново погледамо у финалној вечери, у 
петак, 16. децембра. 
Честитамо глумцима, наставницима који су припремали представе и 
захваљујемо свима који су им били подршка. 



  

 
23. децембар – Додела новогодишњих пакетића 

Компанија ''ЦРХ'' је обрадовала ученике млађих разреда предивним 

новогодишњим пакетићима које им је уручио Деда Мраз лично   

 
 

24. и 25. децембар – Семинар ''Приступ здравствено безбедној води 

за пиће и санитарно-хигијенским условима'' 

Шесторо запослених из наше школе узело је учешће у програму стручног 
усавршавања: „Приступ здравствено безбедној води за пиће и санитарно-
хигијенским условима”. Обука је одржана 24. и 25. децембра у ОШ 
"Момчило Поповић - Озрен" у Параћину. Семинар је организовао Центар 
за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац у сарадњи 
са Регионалном агенцијом за економски развој Шумадије и Поморавља. 



 

 

У Буљану је 30. децембра већ традиционално одржан Новогодишњи маскенбал 

за ученике млађих разреда. 

 

 

Од 30. децембра, ученици су били на распусту. У школске клупе вратили су 

се 11. јануара. 

 

 



23. јануар – Тематски дан посвећен Светом Сави 

Поводом прославе школске славе која се ближи, учитељи Силвана и 

Влада су одржали тематски дан посвећен Светом Сави за ученике 4. 

разреда из Поповца и Забреге. 

  
 

25. јануар – Угледни час из историје и енглеског језика 

Наставници енглеског језика и историје, Тијана и Дејан, одржали су час у 

одељењу 6/1. На овом часу преплетени су садржаји два наставна 

предмета о свакодневном животу у средњем веку. Наставник историје 

говорио је служећи се историјским чињеницама, док је наставница 

енглеског ученике упознала са легендама везаним за овај историјски 

период. 

  

27. јануар – Савиндан 

''И сад твоја химна победнички звони, 

пуна крепке вере, полета и маха. 

То је љубав твоја, разнета по свету, 

кроз честице твога мученичког праха. 



И та жива песма, што кипи к'о река, 

дижући се к теби, чак у небо плаво, 

славиће те громко од века до века, 

вечна наша славо, Светитељу Саво!'' 

Школску славу славили смо у свих шест села: 

Поповац: 

  
 

Буљане: 

  
 

Стубица: 

  



 

Бошњане: 

  
 

Забрега: 

  
 

Шалудовац: 

  
 



30. јануар – Фестивал дечијих сцена – додела награда 

Наша школа је на овогодишњем фестивалу постигла одличне резултате: 

У категорији старијих разреда, представа ''Немушти језик'' освојила је 

друго место и диплому за најбољу сценографију. 

Награде за главне улоге у овој представи  добили су Никола Миленковић 

8/3 (чобанин) и Катарина Д. Радисављевић (змија). 

Награду за епизодне улоге добиле су: Катарина З. Радисављевић 

(Гавра), Тамара Стајић (петао) и Ленка Јовановић (Лујка). 

  
 

20. фебруар – ''Безбедно детињство'' 

Представници МУП-а одржали су ученицима 5. разреда у Поповцу, 

Буљану и Стубици предавање на тему ''Безбедно детињство''.  

  
 

19. фебруар - Општинско такмичење из физике 

Такмичење из физике одржано је у ОШ ''Стеван Јаковљевић'' у Параћину. 

Вељко Богић 6/2 освојио је 2. награду, 

Марија Симић 6/1 освојила је 3. награду. 

Ученике је припремала наставница Марија Миљковић. 



25. фебруар - Општинско такмичење из математике 

Такмичење из математике одржано је у ОШ ''Момчило Поповић Озрен'' у 

Параћину. 

Ена Јовановић 3/2 и Ђорђе Алексић 3/4 освојили су 2. награду. 

Катарина Антић 3/2 и Лена Лукић 5/1 освојиле су 3. награду. 

Похваљени су ученици: Софија Мијајловић 4/4, Миљана Милетић 4/2 и 

Дамјан Миловановић 4/3. 

 

26. фебруар – Општинско такмичење из хемије 

Такмичење је одржано за ученике 7. и 8. разреда, а најбољи међу 

најбољима награђени су књигама и дипломама. Сви ученици су 

похваљени. 

 
 

2. март – Акција чишћења школског дворишта у Поповцу 

Ученици одељења 7/1 и 8/1 су се са наставницом Наташом Аврамовић 

организовали како би помогли у сређовању школског дворишта. Парола 

овог дана им је била „Нема хлеба без мотике“. 

 



3. март - Радна атмосфера – припрема „историчара“ 

Ученици из Поповца, Буљана и Стубице окупили су се да са наставником 

Дејаном Перићем одраде последње припреме пред Општинско 

такмичење из историје које се одржава за пар дана. 

  
 

 

4. март – Општинско такмичење у шаху 

Такмичење је одржано у ОШ „Стеван Јаковљевић“ у Параћину. 

1. место освојиле су: Анђела Ивковић из Шалудовца (у конкуренцији 

девојчица 3. разреда) и Милица Милутиновић из Поповца (у конкуренцији 

девојчица 6. разреда); 

 3. место (у конкуренцији дечака 6. разреда) освојио је Вукан 

Перушиновић из Поповца.  

Ученике је пратио учитељ Владан Стојановић. 
 

5. март – Општинско такмичење из биологије 

Такмичење је одржано у ОШ“Ђура Јакшић“ у Параћину, а постигли смо 

следће резултате: 

Вања Миленковић 5. разред из Стубице – 2. ранг 

Валентина Грујић 6. разред из Буљана – 2. ранг 

Сара Лукић 7. разред из Поповца – 3. ранг 

Милица Перушиновић 7. разред из Поповца – 3. ранг 

Ученике је припремала наставница Зорица Јовановић. 

 



5. март – Општинско такмичење из историје 

Домаћин овог такмичења била је ОШ „Бранко Крсмановић“ у Доњој 

Мутници. Постигли смо следеће резултате: 

Лена Лукић, 5. разред из Поповца – 1. место, 3. ранг 

Вања Миленковић, Александра Радојковић, 5.разред Стубица – 3.ранг 

Никола Васић и Богдан Jевтић, 6. разред из Поповца и Андрија Савић, 6. 

разред из Буљана – 3. ранг 

Петар Павловић 7. разред из Поповца – 1. место, 3. ранг 

Лидија Радосављевић, 8. разред из Буљана – 2. ранг 

Ученике је припремао наставник Дејан Перић. 

 

6. март – Обука "Покренимо нашу децу“ 

У оквиру програма стручног усавршавања "Покренимо нашу децу", 

одржана је хоризонтална обука за све учитеље наше школе. 

Презентацију је одржала учитељица Весна Живановић. Ово је један од 

корака поменуте обуке која је добила статус програма од јавног значаја, а 

која има за циљ пре свега промоцију здравља и физичке активности код 

деце и развој компетенција учитеља да утичу на њихов правилан 

психофизички развој. 

 
7. март - Фестивала поезије о виноградима 

На конкурсу за најбољу песму основаца Србије у оквиру Фестивала 

поезије о виноградима, грожђу, вину и виноградарима „Трешњевица, 

2017“, ученици наше школе добили су следеће награде: 

У конкуренцији нижих разреда, другу награду је добио Стеван 

Радисављевић из Буљана. Похвале у овој конкуренцији су припале: 

Миљани Крстић, 3/1 и Николи Станојевићу 2/1 , Бојани Чачић 4/6 и 



Виктору Ивковићу 4/6, Софији Мијајловић 4/4, Снежани Стајић 4/2 и 

Аници Стојадинови 3/2. 

Похвале у конкуренцији ученика од петог до осмог разреда добили су: 

Татјана Николић 5/2, Анђела Радошевић 7/2, Андријана Милосављевић 

6/2 и Александар Милан Марковић. 

 

8. март – Празник жена 

Ученици млађих разреда из Буљана су и Шалудовца са својим 

учитељицама припремили су приредбе за 8. март за своје маме, баке, 

сестре. Пуно честитки, лепих жеља и веселих тачака учинили су овај 

празник веома радосним. 

 

  

 

    

 



11. март – Општинско такмичење из ТИО 

Такмичење је одржано у ОШ “Радоје Домановић“ у Параћину. У 

дисциплини Папирно моделарство, Лена Лукић 5/1 је освојила 1. место, 

Сара Лукић 7/1 - 2. место, а Марија Симић 6/1 – 3. место. Ученике су 

припремали наставници Драгана Ђурић и Радмило Обрадовић. 

 

12. март – Општинско такмичење из географије 

На Општинском такмичењу из географије одржаном у ОШ „Бранко 

Крсмановић“ у Сикирици, Петар Павловић 7/1 био је у рангу 2. места. 

Њега је припремао наставник Деско Речевић. 

 

14. март – Предавање "Све што желиш да знаш о пубертету" 

За ученице 6. разреда у Поповцу, у оквиру "Always-Едукативног школског 

програма о пубертету", дипломирани психолог Марија Вучетић одржала је 

предавање "Све што желиш да знаш о пубертету". 

 
 

13 - 17. март - „Масленица“ 

Ученици 6/1 су са наставницом руског језика, Соњом Мелентијевић, ових 

дана обележавали древни словенски празник којим се испраћа зима и 

дочекује пролеће, Масленицу. Као што то раде њихови вршњаци у Русији, 

организовали су игре надметања, а на менију су већ пар дана палачинке, 

као симбол сунца које нам долази. 



  
 

 

14. март – Сви као једно!  

Вежбе  „Веселе столице“ у оквиру пројекта "Покренимо нашу децу" у 

учионици 2/3 у Стубици. 

  

 

18. март – Општинско такмичење из српског језика 

Такмичење је одржано у ОШ “Радоје Домановић“. 

Наша ученица из Буљана, Сашка Стајић 6/2, била је у рангу трећег места, 

а Лидија Радосављевић 8/2 у рангу 1. места. Наставници која их је 

припремалa је Александри Којић. 

 

18. март – Окружно првенство у шаху 

На Окружном првенству у шаху, Милица Милутиновић 6/1 је освојила 1. 

место и пласирала се на Републичко такмичење, а Анђела Ивковић 3/6 

освојила је 3. место. 



 
 

20. март – Сајам пчеларства 

Четврти Сајам пчеларства у Параћину, био је сладак не само због меда, 

већ и због великог броја деце која су својим ликовним радовима украсили 

Спортску халу "7. јули" тог дана. 

Међу нашим ученицима и њиховим радовима најбољи су били: 

Миљана Милетић 4/2 - 1. место 

Даница Милојковић 4/5 - 2. место 

Александра Вељковић и Ива Јовић 4/1 - 3. место 

 
 

21. март – Долазак пролећа и рода 

Стигло је пролеће, стигла нам је и рода! Као и сваке године, у Бошњане 

се вратио наш дугогодишњи "крилати комшија". Баш на време да заједно 

са нама прослави Дан школе. "Бранково пролеће" се ближи! 



 

 

"И ШТО ХОЋУ, ТО И МОГУ" 

Обележили смо 170 година постојања ОШ "Бранко Радичевић" 

Поповац 

 

21. март - Хуманитарна акција "Даровање је радовање" 

У оквиру хуманитарне акције која је организована у нашој школи, ученици 

су прикупили средства за хигијену и школски прибор за другаре којима то 

недостаје. На крају акције одржан је састанак са комисијом за расподелу 

прикупљених средстава. Лепо је осетити радост даривања! 

 

 



23. март - Предавање "Вода-извор живота" 

Поводом обележавања Дана вода, јуче су у Буљану наставница 

биологије Зорица Јовановић и психолог школе Тамара Радовановић 

одржале угледни час "Вода-извор живота". 

 
 

24. март -  "Трчи, прескочи, одговори, закочи!" 

Такмичење "Трчи, прескочи, одговори, закочи!" је одржано у школи у 

Буљану. Реч је о полигону са спортским надметањем и квизом знања за 

ученике од 5. до 8. разреда. Гости на овој манифестацији били су наши 

пријатељи, школе "Рада Миљковић" из Јагодине, "Ђура Јакшић" из 

Параћина и "Бранко Крсмановић" из Сикирице, учеснице пројекта "Школа 

без насиља". 

По коментарима гостију, а и домаћина, било је ово једно лепо дружење и 

фер надметање. Сви учесници награђени су дипломама и на крају се 

почастили слатким пакетима. 

  
 



23-25. март - Семинар "Улога директора образовно-васпитних 

установа" 

VI стручном скупу у организацији "Друштва директора школа Србије", 

заједно са осталим директорима параћинских школа присуствовала је и 

директорка наше школе, Снежана цвејић.  

 
 

25. март – Окружно такмичење из математике 

Такмичење је одржано у школи у Рековцу, а наша ученица Лена Лукић 5/1 

је освојила прво место. 

 

26. март – Окружно такмичење из географије 

На овом такмичењу организованом у школи у Сикирици, Патар Павловић 

7/1 био је у рангу 3. места. 

 

26. март – Окружно такмичење из ТИО 

Домаћин такмичења је била школа у Белушићу, а запажен је успех Лене 

Лукић 5/1 која је освојила 1. место и пласирала се на републички ниво 

такмичења. 

 

27. март - "У свету занимања" 

Професионална оријентација је јако битна, а одлука о избору занимања и 

школама које ће уписати наши осмаци се ближи. У Стубици су данас 

родитељи и бивши ученици наше школе представили своја занимања у 

оквиру активности "У свету занимања". Шта је најзанимљивије? 



Економиста, медицинска сестра, фризер, комерцијалиста, рудар, 

механичар, дуборезац...питање је сад! 

  
 

28. март -  "Хајде да се дружимо и учимо заједно!" 

Ученици млађих разреда издвојених одељења наше школе, искористили 

су лепо време да посете другаре у суседним селима. Тако су ученици 

млађих разреда из Бошњана и Поповца посетили своје вршњаке у 

Забрези, а ученици из Буљана, прошетали су до школе у Шалудовцу. 

Искористили су време да се друже, али и да заједно науче нешто ново. 

Истог дана су свима њима у Шалудовцу и Забрези представници Црвеног 

крста и Дома здравља Параћин одржали предавање "За здравље добро у 

сваком трену, важно је мислити на хигијену!". 

 



  

 

28. март – Експериментална физика „Чуда су свуда“ 

Ученици старијих разреда у Поповцу су са наставницом физике, Маријом 

Миљковић, изводили различите огледе. Пред очима ученика и наставника 

одвијао се прави мали Фестивал науке, а око младих научника окупила се 

радознала публика. Видели смо свакаква "чуда"! 

  

 

29. март -  "Од изворне мелодије, до савремене музике" 

Такмичење у певању које смо организовали у нашој школи, развеселило 

је све присутне гледаоце. Компетентан жири - учесници и победници 

Мини-тини феста, водитељ - наш глумац са фестивала, тонци - наши 

ученици, верни помоћници наставника музичког, а такмичари, праве 

звездице, певали су по једну народну и једну савремену песму.  



Док је музика одзвањала школом, сви присутни су уживали, а најбољи 

певачи у категорији млађих и старијих разреда награђени су дипломама и 

слатким изненађењима. 

  

 

30. март – "Рециклирај за здравији живот" 

Како спојити лепо и корисно? Одговор су нам дали ученици старијих 

разреда у Поповцу са наставницама Зорицом и Драганом. 

Они су решили да украсе школско двориште малим парком пуним цвећа. 

Рециклирањем старих предмета направили су јако занимљиве саксије и 

жардињере у којима су засадили цвеће.  

Топло време је стигло, сунце нас мами напоље, а сада ћемо свакако још 

више уживати уз поглед на наш мали врт. 

 

  
 



30. март - Промоција 14. броја школског часописа "Наше искре" 

Јубилеј 170 година рада наше школе је и те како довољан разлог да по 

први пут наш школски часопис жтампамо у боји. Веселе и живахно 

обојене странице испуњене су многобројним догађајима који су 

обележили време протекло од претходног Дана школе. Главни уредник, 

учитељ Влада, са усхићењем је говорио о свему што се нашло на 

страницама "Наших искри". Ученици чији су радови објављени у овом 

броју часописа прочитали су своје песме и саставе, а њихови вршњаци 

били су задужени за музичку пратњу. 

              

30. март - Свечана седница Наставничког већа 

"И што хоћемо, то и можемо" мото је у који верујемо. 

Неки од запослених у нашој школи су ту већ довољно дуго да посведоче 

о атмосфери која влада у нашем колективу. Осмеси на лицима колега 

посебно су красили данашњу свечану седницу у част 170. јубилеја школе. 

Директорка, Снежана Цвејић, осврнула се на претходних 10 година свог 

рада на месту директора и честитала свима јубилеј, а колега Драган Којић 

је представио нови пано запослених. Како и доликује, слатко изненађење 

је била торта за 170. рођендан школе. 

 



30. март - Роботи у нашој школи 

Наша школа се прикључила акцији "Битка за знање" у организацији 

Фондације Б92. 28. марта ове године је у Крагујевцу извршена 

примопредаја "mBotrobota" и обука наставника. У школи је формирана 

секција за роботику, где ће ученици учити да самостално склапају и 

програмирају роботе. На седници Наставничког већа, наставница Драгана 

Ђурић је презентовала шта све могу наши роботи. 

 

 

 

7- 8. април – Пробни Завршни испит за осмаке 

 

 
  

 

 



31. март – Свечана академија "И што хоћу, то и могу"  

Након бројних активности организованих у циљу обележавања 170 

година рада наше школе, свечана академија у Позоришту Параћин била 

је одлична завршница прославе нашег јубилеја.  

Пуно труда уложено је у сцену, костиме и припрему саме приредбе, а 

највећа награда за то су нам аплаузи и похвале које су уследиле након 

тога.  

 

 

Актери наше приредбе водили су нас кроз живот Бранка Радичевића, од 

његовог детињства, преко дана у којима је стварао своје најлепше песме, 

до данас, када неке нове генерације иду у школе које носе његово име. 

Поносни смо на своје ученике и колеге и захвални многобројним 

родитељима, сарадницима и гостима који су били са нама тог дана. 

Још једном смо показали да "што хоћемо, то и можемо". 



 

 

   

Гости на Свечаној академији поводом прославе 170. рођендана наше 

школе, били су представници Руске школе у Београду, са којима 

последњих година остварујемо одличну сарадњу. 



 

 

9. април – Окружно такмичење из српског језика 

Такмичење је одржано у ОШ “Момчило Поповић Озрен“ у Параћину. 

Лидија Радосављевић 8/2 освојила је прво место и пласман на 

републичко такмичење. 

 

12. април – Посета ученика ОШ „Стеван Јаковљевић“ вршњацима у 

Забрези 

Лепо време пре празника искористили су наши ученици из Забреге и 

ученици 3. разреда из ОШ "Стеван Јаковљевић" из Параћина са својом 

учитељицом Виолетом Живковић. Наши другари из Параћина посетили су 

Забрегу, дружили се са својим вршњацима и заједно прошетали до цркве 

Св. Јован Главосек. 

  



13. април – Васкршњи празници 

Пред одлазак на распуст, ученици су се у оквиру наставних и 

ваннаставних активности потрудили да украсе своје учионице у духу 

празника који нам долази – Васкрса! 

 

  

 

19. април – Посета полазника музичке школе нашој матичној школи 

Директорка, наставници и полазници музичке школе "Миленко Живковић" 

из Параћина посетили су нас и упознали са оним што они раде. 

Ученици млађих разреда са нестрпљењем су чекали да чују звук сваког 

инструмента који су њихови вршњаци понели. Хармоника, виолина, 

труба, флаута, виолончело или глас? Не зна се шта је било пријатније за 

уши.  

Можда и неки од наших ученика ускоро узму инструменте у руке, обзиром 

да се планира отварање истореног одељења музичке школе у Поповцу. 

  



23. април - Окружно такмичење из историје  

На Окружном такмичењу из историје одржаном у Јагодини, Андрија 

Савић, ученик 6. разреда из Буљана, освојио је 3. место. 

 

30. април - Окружно такмичење у познавању Православног 

катихизиса 

Наша школа је и ове године била домаћин поменутог такмичења.  

Поново смо се показали као добри домаћини па такмичење никоме није 

тешко пало. 

 

 

   

 



5. мај – „КОДиграње" 

Ученици наше школе узели су учешће у првом колу лиге "КОДиграња", 

такмичења у роботици у оквиру акције "Битка за знање". 

 

  
 

9. мај – "Крв живот значи" 

На конкурсу Црвеног крста Параћин "Крв живот значи", награђени су 

радови наших ученика из Буљана: Снежана Стајић 4/2 - 1. место у 

категорији млађих разреда, Стеван Радисављевић 4/2 -3. место у 

категорији млађих разреда, Андријана Милосављевић 6/2 - 2. место у 

категорији старијих разреда, Анђела Радошевић 7/2 - 3. место у 

категорији старијих разреда. За ликовни рад је награђена Миљана 

Милетић 4/2 - 3. место у категорији млађих разреда. 

9. мај – Смотра географских радова 

Ученици наше школе, Марија Симић 6/1 и Никола Васић 6/1 су са 

презентацијом на тему "Глобус" учествовали на 1. Смотри географских 



радова у ОШ"Бранко Крсмановић" из Сикирице. Њихов ментор је био 

наставник Деско Речевић. 

  

 

9. мај - „Жива креатива“ 

Представници хора „Дар“ из Параћина посетили су нашу школу и 

упознали нас са свим оним што ће наши ученици радити на њиховим 

радионицама „Жива креатива“ – радионице гитаре, ударачких 

инструмената, певачке радионице и израда накита од рециклираног 

материјала. Једва чекамо да радионице почну! 

   
 

12. мај – Крос РТС-а 

Под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја и ове године одржана је традиционална атлетска манифестација 

"Крос РТС-а". Тог дана у 10.02 часова трку су започели и наши ученици, 

као и ученици осталих школа у Србији. Наравно, најбољи су награђени 

дипломама, а можемо се похвалити фер трком после које смо се сви 

добро осећали. 

 



Поповац 

   
 

Буљане 

  

 

Стубица 

  
 



18. мај – Посета школи „Рада Миљковић“ 

Александра Милојковић, Милица Перушиновић и Андријана Миловановић 

7/1 биле су у посети ОШ "Рада Миљковић" из Јагодине, партнерској 

школи мреже "Школа без насиља". Ова посета је била део активности 

поводом Дана школе наших пријатеља из Јагодине. 

 

 

20. мај – Марков турнир у шаху 

Представници наше школе на Марковом турниру у шаху - Првенству 

ученика основних школа са територије општине Параћин били су: Никола 

Миленковић, Богдан Милетић, Михајло Радојевић, Ђорђе Милошевић, 

Милица Перушиновић, Валентина Томић и Милица Милутиновић. Ученике 

је водио учитељ Владан Стојановић. 

Припало нам је 3. место екипно за девојчице (Милица Милутиновић и 

Валентина Томић 6/1). 

 



26. мај – Екскурзија ученика 1. и 2. разреда 

Поповац-Ниш-Поповац 

 

  

   

 

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

Поповац-Београд-Поповац 

 

 



  

   

 

28-29. мај – Екскурзија ученика 7. и 8. разреда 

Поповац - Фрушка гора - Сремски Карловци - Петроварадин - Нови Сад - 

Зобнатица - Суботица - Палићко језеро – Поповац 

  

  



30. мај – „Tunga Bunga dance“ 

Представник плесних школа из Параћина је посетио нашу школу и са 

нашим ученицима вежбао кореографију коју ће у петак, 2. јуна, у центру 

града моћи да плешу са вршњацима из осталих школа општине Параћин. 

Реч је о Тунга Бунга плесу који ће масовно плесати сви ученици општине 

како би се отворило овогодишње Спортско лето.  

   

 

30. мај -  Предавање о електронском насиљу 

Представнице Центра за социјални рад у Параћину одржале су 

предавање за ученике 5. разреда  (у Поповцу, Буљану и Стубици) о 

електронском насиљу и насиљу уопште. Врло занимљива интерактивна 

радионица! 

   
 

30-31. мај - Семинар "Сигурније школе-отпорније заједнице" 

Учитељице Оливера Мркаљ и Драгана Богић биле су на семинару 

"Сигурније школе-отпорније заједнице" у Митровом Пољу, како би се 



припремили за реализацију радионица у оквиру овог пројекта за наредну 

школску годину. 

 

 

1. јун - Излет ученика из Забреге до манастира Раваница 

Ученици су са учитељем  Владаном Стојановићем.препешачили стазу од 

око 18km за 5 сати и 45 минута. Утисци: напорно и лепо. 

 
 

1. јун - Излет ученика из Стубице до парка „Борова шума“ 

И ученици млађих разреда из Стубице су искористили лепо време да са 

својим учитељицама оду на излет. Посетили су излетиште „Борова шума“ 

које се налази изнад самог села. 



   
 

1-2. јун – Екскурзија ученика 5. и 6. разреда 

Поповац - Авала - Београд – Поповац 

 

   
 

   
 

 



8. јун – XI Вечерња приредба у Забрези 

Традиционално, и ове године је у школи у Забрези одржана Вечерња 

приредба за крај школске године. Ове године је на репертоару била 

драматизација романа "Алиса у Земљи чуда". 

 

  
 

9. јун - Награда на конкурсу Покрета горана 

Ана Миливојевић 8/2 - 2. награда на конкурсу Покрета горана Србије 

поводом обележавања 5. јуна, Светског дана заштите животне средине, у 

категорији поезије од 5. до 8. разреда. 

 

9. јун – Другарско вече 

 



13. јун - Почетак распуста 

Данас је почео дуго прижељкивани летњи распуст! 

Свим ученицима смо пожелели да се лепо проведу и одморе, а осмацима 

пуно среће на Завршном испиту и да упишу средње школе које желе. 

 

14, 15. и 16. јун – Завршни испит 

У матичној школи у Поповцу су  у среду, 14. јуна ученици осмог разреда 

полагали тест из српског језика, у четвртак, 15. јуна тест из математике, а 

у петак 16. јуна кобиновани тест. 

 

 



20. јун - Свечана додела награда носиоцима Вукових диплома 

У Позоришту Параћин одржана је свечаност на којој је председник 

општине, Саша Пауновић, уручио књиге ђацима генерације, носиоцима 

Вукове дипломе и освајачима једног од три прва места на републичким 

такмичењима. Организатор свечане доделе била је Гимназија, у сарадњи 

са основном школом "Бранко Крсмановић" из Сикирице, Библиотеком "Др 

Вићентије Ракић" и локалном самоуправом. Салу Позоришта до 

последњег места су попунили родитељи, наставници и пријатељи 

награђених, а међу награђенима се нашло и шесторо наших ученика који 

су носиоци Вукових диплома: Катарина Миљковић, Мартина Петровић, 

Марко Васић, Лидија Радосављевић, Анђела Ђорђевић и Анђелија 

Стефановић. 

 
 

 



23. јун - Додела књига такмичарима, одличним ученицима и 

првацима 

Као и сваке, и ове школске године су ученици првог разреда и одлични 

ученици од 2. до 8. разреда награђени књигама које су обезбедиле 

Општина Параћин и градска библиотека „Др Вићентије Ракић“, док су 

ученици наше школе који су постигли резултате на такмичењима, као и 

ђак генереације, награђени књигама и дипломама које је обезбедила 

сама школа. Ове године је новина била и награђивање ученика који су се 

током школовања истакли примерним владањем и лепим понашањем, 

ученика који су помагали у обављању ваннаставних активности, 

организацији приредби и др, као и ученика који су по избору вршњака 

напопуларнији у школи. 

Свечана додела је органиована у све три осморазредне школе, а њој су 

присуствовали бројни ученици, родитељи и наставници. Сви ученици 

награђени због остварених резултата на такмичењима, наћи ће се и на 

паноу најуспешнијих ученика школске2016/2017. године. 

 

Поповац 

 



  

 

Буљане 

 

   



Стубица 

 

   
 

14-24. јул – „Школа пријатељства“ Тара 2017. 

Већ четири године ученици наше школе имају прилику да свој летњи 

распуст проведу у кампу „Школа пријатељства“ на Тари. У овогодишњој, 

седамнаестој по реду „Школи пријатељства“, учествовало је 17 ученика из 

издвојених одељења и матичне школе у Поповцу, а у пратњи учитеља 

Сање Милојковић и Владана Стојановића. Ученици узраста десет и 

једанаест година, који су се истакли својим понашањем, радом, 

такмичењима, успехом у наставним и ваннаставним активностима, имали 



су прилику да десет дана уживају у мноштву занимљивих активности. 

Камп је почео у петак, 14. јула, а деца су, са сузама у очима због растанка 

и пуни утисака, кући кренула 24. јула. Традиционални домаћини и ове 

године су били хотел „Бели бор“ и Војна установа Тара. 

  
Наравно, свега овога не би ни било без организатора кампа, невладине 

организације „Наша Србија“ и главног покровитеља овогодишње „Школе 

пријатељства“, компаније „CRH Srbija“ из Поповца. Генерални директор 

компаније „CRH“, Фредерик Обе, је са својом супругом посетио децу на 

Тари у креативним и спортским радионицама и разговарао са њима. 

Ученике на Тари је посетила и директорка наше школе, мр Снежана 

Цвејић и још једном се уверила да је „Школа пријатељства“ место 

дружења, креативности, љубави и искреног пријатељства. 

Ова јединствена школа оправдала је име „Школе пријатељства“ јер се у 

њој негује национални идентитет, али и љубав, поштовање и разумевање 

према припадницима других нација и култура. 

 
ОШ“Бранко Радичевић“ Поповац изражава захвалност комшијама, 

компанији „CRH“ на томе што омогућује њеним ученицима да боравком у 

кампу развијају своје потенцијале и остварују пријатељства са 

вршњацима из других градова и држава. 



29-30. август - Семинар "Како дисциплиновати наше ученике" 

Семинар на тему дисциплине и недисциплине ученика је одржан у 

матичној школи у Поповцу и присуствовало му је тридесеторо наставника 

наше школе. 

   
 

31. август - Мјузикл "Звонило је!" 

Дечији хор "Дар" је кроз пројекат који је подржала компанија "CRH" 

укључила у свој рад и ученике наше школе, а резултат тог рада могао се 

видети у мјузиклу који је изведен у Позоришту Параћин. 

Симпатично, весело, распевано. Уживали смо. 

   

 
 

Сутра је 1. септембар и крећемо у нову школску годину! 


