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Ово је наша школа: 

 

 Поповац Буљане 
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У нашој школи поштује се кућни ред! 

НАША ШКОЛА – НАША ДРУГА КУЋА 

Свака кућа, да би била лепа и пријатна заборавак, има свој кућни 
ред – скуп правилаи задужења свих који у њој бораве. Мижелимо да се у 
нашој школи сви – ђаци, запослени и родитељи – осећају штопријатније, 
те смо издвојили извеснаправила којих би требало сви да 
сепридржавамo, како би НАША ШКОЛА – НАША ДРУГА КУЋАпостала још 
лепша и успешнија. 

Поштовани родитељи, 

Вас сматрамо блиским сарадницима затошто своју децу, као и ми, 
учите да поштујуВас, своје другове, наставнике и осталезапослене у 
школи. Ваша сарадња нам једрагоцена, јер ћемо заједничким снагама, 
васпитањем иобразовањем ваше и нашедеце, постићи да они постану 
добри иуспешни људи, а школа пријатно и лепоместо на које ће с 
радошћу долазити. Помоћи ћете намтако што ћете:  

• редовно, на родитељским састанцима, сарађивати са учитељем 
или одељењскимстарешином и предметним наставницимасвог 
детета;  

• редовно посећивати „отворена врата“ у заказано време; 

• благовремено (у року од 48 сати) обавестити учитељаили 
одељењског старешину о разлозимаодсуства свог детета из школе;  

• благовремено (у року од недељу дана) оправдати изостанке свог 
детета изшколе: до три дана, а дуже од три дана уз 
лекарскоуверење;  

• своје дете, уколико га доводите у школу, допратите до школског 
дворишта, доулаза у школу, уместо да га пратите крозходнике или 
до учионице, јер тимереметите рад и ред осталих ученика 
изапослених;  

• благовремено и у року испунити обавезевашег детета према 
школи које се тичуматеријалних давања;  

• све могуће неспоразуме и сукобе до којих може доћи између Вашег 
детета и другихученика, наставника или других запослених 
ушколирешавати мирним путем и у сарадњиса одељењским 



старешином, педагогом или директором, поштујућиусвојене 
процедуре. 

Поштовани учитељи и наставници, 

Ви сте домаћини ове школе и од Вас, у знатнојмери, зависи колико 
угодно ћете се и Ви иВаши гости осећати у нашој школи. Овде 
смоиздвојили нека од Ваших задужења:  

• одељењски старешина, на почетку школскегодине, упознаје 
ученике са кућним редомшколе и правилима која се тичу 
њиховогпонашања и обавеза;  

• одељењски старешина предузима прописанемере у 
случајунеодговарајућег понашања, које је у супротности са 
Правилником опонашању и безбедности ученика и другимактима 
школе;  

• наставници не „избацују“ из учионицеученика који омета час, већ 
са њим обављају разговор и обавештавају одељењског старешину, 
који предузима даље мере; 

 ученика који омета час наставници не уписују у напомену у 
дневнику рада; 
 

• наставници долазе у школу и на часове навреме;  

• наставници долазе у школу примереноодевени, како је 
прописаноПравилником о понашању и безбедностиученика и 
другимактима школе. 

Дежурни наставници и учитељи, у дане дежурства имају 
неколико додатнихзадужења. Када су дежурни, наставници : 

• у школу долазе  најкасније у 7:10, обилазе свеучионице у свом 
рејону и све недостатке уносеу књигу дежурства ;  

 дежурство наставника  се завршавау 12:45; 

• дежурни наставници воде рачуна да се ученици не гурају приликом 
уласка у школу; 

• воде рачуна, заједно са помоћним особљем даза време наставе 
школа буде безбедна . 



 НАСТАВНИЦИ И ПОМОЋНИ РАДНИЦИ, КАО И СВИ 
ЗАПОСЛЕНИ МОРАЈУ ОБАВЕЗНО ДЕЖУРАТИ КАДА СЕ У ШКОЛИ 
ОДРЖАВАЈУ РАЗНЕ ДРУГЕ АКТИВНОСТИ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ, 
ПРИРЕДБЕ И ЖУРКЕ УЧЕНИКА ПРЕМА РАСПОРЕДУ КОЈИ ДОНОСИ 
ДИРЕКТОР ШКОЛЕ У ДОГОВОРУ СА ЗАПОСЛЕНИМА; 

 
На крају, најважнији – драги наши ученици, 

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

Од вас највише зависиколико ће бити пријатно место на 
којемпроводите половину дана. Не треба много да сетрудите да би 
нам свима било лепо:  

• веома је важно да поштујете иуважавате своје другове, наставнике 
и остале запослене у школи;  

• у школу треба да долазите 15 мин. препочетка наставе;  

• пре уласка у школску зграду треба дабез трчања и гужве 
походницима  уђете у своје учионице;  

• пре почетка часа треба да сеприпремите за предстојећи час;  

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

• на часу треба пристојно да сепонашате и да не сметате својим 
друговима и наставницима;  

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ ДОНОШЕЊЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА У ШКОЛУ. 

ЗАБРАЊЕНО ЈЕ СВАКО НЕДОЗВОЉЕНО СНИМАЊЕ И 
ОБЈАВЉИВАЊЕ НА ИНТЕРНЕТУ. 

• са часа можете да изађете само узодобрење наставника;  

• за време великог одмора обавезно изађите у двориште, а ви који 
имате поштеду останите  у ходнику са једнимнаставником, осим 
када временски услови то не дозвољавају (снег, киша, хладно 
време....). Тада су ученици за време великог одмора у холу школе.  

ОДЛУКУ О ОВОМЕ ДОНОСЕ ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ НА 
ОСНОВУ  ВРЕМЕНСКИХ УСЛОВА; 

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



ЗАБРАЊЕНО ЈЕ НА ЧАСОВЕ ДОЛАЗИТИ У МИНИ СУКЊАМА, 
МАЈИЦАМА НА БРЕТЕЛЕ, ШОРТСЕВИМА, НАШМИНКАНИ; 

ИЗУЗЕТАК ОД ОВОГ ПРАВИЛА ЗАБРАНЕ ШМИНКАЊА СУ ЖУРКЕ 
УЧЕНИКА, ПРИРЕДБЕ И ДРУГЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ КОД КОЈИХ ЈЕ 
ШМИНКА САСТАВНИ ДЕО УЛОГЕ УЧЕНИКА.  

• на часовима је забрањено да се једе и пије ( доручак + сок, 
грицкање семенки и других грицкалица....);  

 Ученици,  доручкујте у одређеним просторијама у свакој школи 
према  ранијем распореду и договору који остаје да важи и даље.  

 Ако наставник не дође на час, а нема ко да га замени, 
ЗАБРАЊЕНО је излажење ученика у ходник, галама и ометање 
осталих часова. 

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

• када напуштате учионицу, оставите јечисту 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 2017, у петак.  

Ове школске године у школи је било укупно 372 ученика у 27 
одељења. 

Распоред ученика по одељењима изгледа овако: 

Поповац: 

11 (3 ученика) и 31 (6 ученика) – учитељица Весна Ивковић; 

21 (6 ученика) и 41 (8 ученика) – учитељица Силвана Вељковић; 

51 (25 ученика) – одељењски старешина Соња Мелентијевић; 

61 (17 ученика) – одељењски старешина Ружица Стевановић; 

71 (26 ученика) – одељењски старешина Тијана Симић; 

81 (24 ученика) – одељењски старешина Сандра Матић. 

Буљане: 

12 (14 ученика) – учитељица Оливера Антић; 

22 (5 ученика) и 32 (12 ученика) – учитељица Биљана Миловановић; 

42 (12 ученика) – учитељица Драгана Богић; 

52 (14 ученика) – одељењски старешина Иван Станичков; 

62 (11 ученика) – одељењски старешина Александра Којић; 

72 (17 ученика) – одељењски старешина Дејан Перић; 

82 (13 ученика) – одељењски старешина Драган Којић. 

Стубица: 

13 (15 ученика) – учитељица Александра Јанковић; 

23 (15 ученика) – учитељица Весна Живановић; 

33 (11 ученика) – учитељица Сандра Илић Ракић; 

43 (14 ученика) – учитељица Светлана Ивановић; 

53 (13 ученика) – одељењски старешина Оливера Стојановић; 

63 (16 ученика) – одељењски старешина Драгослав Николић; 



73 (14 ученика) – одељењски старешина Деско Речевић; 

83 (13 ученика) – одељењски старешина Данијела Јовановић. 

Бошњане: 

14 (6 ученика) и 34 (5 ученика) – учитељица Оливера Мркаљ; 

24  (3 ученика) и 44 (5 ученика) – учитељица Снежана Баљак. 

Забрега: 

15 (6 ученика) и  35 (2 ученика) – учитељ Владан Стојановић; 

25 (8 ученика) и 45 (6 ученика) – учитељица Слађана Јовановић.  

Шалудовац: 

26 (3 ученика) – учитељица Силвана Раденковић;        

36 (1 ученика) и 46 (4 ученика) – учитељица Мирјана Илић. 

 



Списак запослених у школи 

Директор школе мр Снежана Цвејић 

Секретар школе Ана Ђорђевић 

Шеф рачуноводства Светлана Илић  

Педагог Весна Јанићијевић 

Психолог 
Дијана Јовчић 

(замена: Тамара Радовановић)  

Библиотекар Сања Милојковић 

Финансијско-админ. 
сарадник 

Светлана Толић 

Предметни наставници 

Српски језик 

Ружица Стевановић 

Горица Симић 

Александра Којић 

Математика 

Милена Матић 

Ненад Шљивић 

Данијела Јовановић 

Енглески језик 

Тијана Симић 

Весна Јевтић 

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  
(замена: Сандра Матић) 

Тамара Микић 

Ивана Ђокић 

Техничко образовање 
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 

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 

Данијел Ракић 

Сервирка Драгана Милосављевић 

Помоћни радници 

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: Данијела 
Јовановић 

Стручно веће друштвено-језичке групе предмета: Наташа Костић 

Стручно веће за уметност и спорт: Иван Станичков 

 
 

Школски тимови и активи 

Назив школског тима Чланови 

Тим за самовредновање: 

-постигнућа ученика 

-ШП и ГПРШ 

-ресурси 

-етос 

-подршка ученицима 

-настава и учење 

-руковођење, организација и 

обезбеђивање квалитетa 

1. Оливера Мркаљ – 

координатор 

2. Ненад Шљивић 

3. Оливера Антић 

4. Ружица Стевановић 

5. Весна Живановић 

 

Стручни актив за развојно 

планирање 

1. Владан Стојановић – 

координатор 

2. Весна Јевтић 

3. Горица Симић 

4. Драгана Богић 

5. Биљана Антанасијевић 



6. Данијела Јовановић 

7. Сандра Илић-Ракић 

8. Деско Речевић 

Тим за заштиту ученика од 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

1. Иван Станичков – 

координатор 

2. Соња Мелентијевић 

3. Марија Миљковић 

4. Наташа Костић 

5. Тијана Симић 

Стручни тим за инклузивно 

образовање 

1. Биљана Миловановић – 

координатор 

2. Драган Којић 

3. Силвана Раденковић 

4. Александра Којић 

5. Ружица Стевановић 

6. Силвана ВељковићСвилар 

7. Данијела Јовановић 

8. Весна Јанићијевић 

Тим за односе са јавношћу 

(маркетинг) 

1. Наташа Аврамовић - 

координатор 

2. Иван Станичков – заменик 

3. Радмило Обрадовић 

4. Ружица Стевановић 

5. Сања Милојковић 

Тим за професионалну 

оријентацију 

 

1. Тијана Симић - координатор 

2. Деско Речевић 

3. Дејан Перић 



4. Сандра Матић 

5. Драган Којић 

6. Данијела Јовановић 

Стручни актив за развој 

школског програма 

1. Ненад Шљивић - 

координатор 

2. Владан Стојановић 

3. Оливера Мркаљ 

4. Сандра Матић 

5. Оливера Стојановић 

 

Тим за писање пројеката 

 

1. Ружица Стевановић 

2. Драгана Богић 

3. Биљана Антанасијевић 

4. Дејан Перић 

5. Весна Живановић 

 

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


"Звонило је!" 

Дан пред почетак нове школске године, 31. августа, у Позоришту Параћин 

је изведен 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 поменутом мјузиклу. 

Симпатично, весело, распевано. :) Уживали смо и на симболичан начин 

обележели нови почетак! 

  

  

4. септембар – 50 година школе у Буљану 

 

У понедељак, 4. септембра, свечаном приредбом обележили смо 50 

година постојања садашње зграде школе у Буљану. Старе фотографије 

са презентације вратиле су нас у прошлост и пробудиле носталгију и 

лепа сећања. Песме о школи, плес, фолклор, послужење, рођенданска 

торта, све што треба да се обележи наш јубилеј. 



      

        

 

20. септембар – Етно изложбе "Трагом наших предака" 

 

У оквиру обележавања Дана општине, у свим селима наша школа је у 

11.00 часова организовала етно изложбе "Трагом наших предака".  

Том приликом, посетиоци су могли да виде изложене старих ствари, јела, 

ношње, намештај. Ученици и запослени су постављали изложбе, а 

родитељи су се радо одазвали да помогну и учествују.  



   

   

  

Подсетили смо се како су некада живели наши преци. 

 

19. септембар – Први рођендан школе у Шалудовцу 

Још један повод за славље на самом почетку ове школске године био нам 

је први рођендан нове школе у Шалудовцу. Приредбом коју су 



припремили, ученици су нам показали задовољство због бољих услова за 

рад обезбеђених новом школском зградом и заједно са њима прославили 

прву годишњицу нове школе. 

    

   

 

22. септембар – Посета кампу Црвеног крста Пожаревац 

Четворо ученика 3. и 4. разреда наше школе су са учитељицом Драганом 

Богић посетили камп Црвеног крста Пожаревац на Тулби. Ова посета део 

је пројекта Црвеног крста Србије "Сигурније школе - отпорније заједнице". 

Тог дана је у Пожаревцу било стотину ученика из Параћина и Жагубице. 

 



23. септембар – VII Међународни дечији карневал 

На VII Међународном дечијем карневалу у Параћину, одржаном у суботу, 

представиле су се три групе ученика наше школе из Стубице, Забреге и 

Поповца, а то су биле групе "Бранколићи 1", "Бранколићи 2" и "La la land". 

      

 

27. септембар – Сребрна плакета нашој школи 

На свечаној додели поводом обележавања Дана општине Параћин, 

Скупштина општине Параћин је нашој школи уручила сребрну плакету 

поводом јубилеја 170 година постојања. 

            



29. септембар – „Мини-тини фест“ 

 

На овогодишњем Мини-тини фесту традиционално одржаном у СРЦ "7. 

јули", наша школа се представила са три тачке и све три тачке су и 

награђене! 

Софија Јовановић 5/3 са песмом "Решење" освојила је 3. награду за 

интерпретацију у мини категорији. 

Тамара Стајић 6/3 и Зорана Михајловић 6/1 су са дуетском песмом 

"Поглед" освојиле 3. награду за интерпретацију у тини категорији. 

Посебну награду за сценски наступ освојила је Ивана Ивковић 4/2 са 

својом плесном групом уз песму "Уображени саксофон" - мини категорија. 

Честитамо свим учесницима и наставницима који су их припремали за 

такмичење!  

     

 

    

 



2 - 6. октобар -  Дечја недеља 

У циљу обележавања Дечје недеље, у нашој школи је организован 

низ различитих активности и радионица. Ево како ми градимо мостове 

међу генерацијама, за радост сваког детета.  

Ученице старијих разреда из Поповца и наставница ликовне културе 

улепшале су простор у коме бораве најмлађи, предшколци из Забреге. 

 

 
 

Ученици из Бошњана су на радионици са родитељима правили 

креативне ормариће од гајбица. 

 
 



Маскенбал у 1. и 3. разреду у Поповцу. 

 
 

Деца воле природу! Излет ученика из Шалудовца. 

 
 

Радионица ученика из Забреге са родитељима и рођацима - колажи на 

тему "Градимо мостове међу генерацијама". 

 
 



И у школи у Стубици је започето осликавање. У плану је још пуно 

занимљивих идеја. 

Учионица 8. разреда. 

 
 

На библиотечкој секцији су ученици 5. разреда из Поповца разговарали о 

томе како они схватају мото овогодишње Дечје недеље и школску 

библиотеку украсили "мостом" деце која се држе за руке. 

 
 

Дружење ученика 2. и 4. разреда у Стубици и израда заједничких радова. 

 



Ученицима 2. и 4. разреда у Поповцу су маме помогле у изради паноа 

"возића" са правилима понашања. 

 
 

 

Прваци у Буљану забавили су се шарањем школског дворишта кредама. 

 
 

Пријем првака у Дечји савез - приредба у Буљану. 

 



Приредба и поклони од ученика 2-4. разреда за своје другаре прваке из 

Стубице, поводом пријема првака у Дечји савез. 

  
 

6. октобар – Наградна екскурзија Фестивала дечјих сцена 

 

Наградна екскурзија за ученике и наставнике награђене на прошлом 

Фестивалу дечјих сцена одржана је у петак, 6. октобра, па су и наши 

ученици имали прилику да са осталим награђеним глумцима посете 

Крушевац и Врњачку бању. 

 
 

16. октобар – Светски дан хлеба 

 

Поводом Светског дана хлеба, наставница биологије, Тамара Микић, је у 

петак са ученицима 7. и 8. разреда у Стубици организовала изложбу на 

којој су представљене различите врсте хлеба. Хлебове и погаче месили 

су ученици и њихове мајке и баке.  



Након изложбе уследила је и дегустација. 

   

   

 

17. октобар  

 

На Општинском такмичењу у стоном тенису ученици наше школе 

постигли су следеће резултате: 

- дечаци екипно - 2. место,  

- девојчице екипно - 3. место.  

Представљали су нас следећи ученици: Лазар Вучковић 8/1, Лазар 

Мартић 8/1, Милан Рајић 8/1, Петар Павловић 8/1, Милица Перушиновић 

8/1, Анђела Јаковљевић 7/1, Александра Милојковић 8/1 и Кристина 

Васић 7/1. 

Што се тиче појединачног успеха, Лазар Вучковић 8/1 освојио је 3. место. 

Ученике је на такмичење водила наставница Наташа Аврамовић. 



18. октобар – Хоће и врабац да буде ђак! 

 

Данас смо имали посетиоца у школи... :) 

Решио је и он да буде школарац. 

 
 

18. октобар – Сунце је наш друг 
 

Час Верске наставе са наставницом Биљаном у пријатном окружењу 

школског дворишта у Забрези. 

 

     
 

20. октобар – Посета ученика из Бошњана другарима у Забрези  

 

Ученици из Бошњана су са својим учитељицама искористили топли 

октобарски дан и посетили своје другове у Забрези. Заједно су 

организовали излет до манастира Свети Јован Главосек и Крстате стене 

у околини Забреге. 



    

 

23. октобар – Посета Сајму књига у Београду 

 

Најбољи ученици ОШ ''Бранко Радичевић'' у Поповцу и осталих 

издвојених одељења награђени су једнодневним излетом до Београда и 

посетом 62. Сајму књига, а све то захваљујући постигнутим резултатима 

на такмичењима и оствареним наградама на литераpним конкурсима. 

Ученици су прво обишли знаменитости града Београда које им је 

показивао наставник историје.  

Што се тиче саме посете Сајму књига, ученици су обилазили штандове, 

разгледали издања разних издавача, упознали многе савремене познате 

писце и песнике, а између осталог дружили су се са песником Љубивојем 

Ршумовићем. 

Ученица наше школе, Анђела Радошевић (8/2), чије су се песме нашле у 

антологији дечијих песама ''Уском стазицом ка Петрусу'' промовисала је 

своје песме заједно са издавачем књиге, Славицом, Анисијом, 

Благојевић. 

Анђела је пред пуном салом ''Иво Андрић'' у Хали 1, испред издавачке 

куће ''Просвета'' читала једну од својих најлепших песама посвећену 

песникињи Анисији. 

 



      
 

26. октобар – Радови на реконструкцији фискултурне сале у Поповцу 

 

 
 

30. октобар - Међународни дан школских библиотека 

 

Поводом обележавања Међународног дана школских библиотека, 

ученици су писали песме о библиотеци које су данас изложене у школи у 

Поповцу. Од песама и илустрација које су радили учениц биће 

направљена збирка која ће се наћи у школској библиотеци. 

   



7. новембар – Квизотека „Вукови зналци“ 

 

Ученици наше школе, Милица, Никола, 

Лена и Софија, са учитељем Владаном 

посетили су ОШ "Вук Караџић" у Ћуприји, 

учествовали у Квизотеци "Вукови 

зналици" коју је та школа организовала у 

оквиру обележавања Дана школе и 

нашли се међу екипама које су делиле 

прво место. 

 

 

 

 

 

8. новембар – Дан просветних радника - "Ученици у улози учитеља и 

наставника" 

 

Дан просветних радника у нашој школи није прошао без занимљивих 

активности. На један дан су ученици и наставници заменили своје улоге, 

па су ученици имали озбиљан задатак да науче вршњаке нечему, а 

наставници су се опет вратили у школске клупе. 

Уживање је било обострано. 

   



    
 

16. новембар – Квиз у школи „Ђура Јакшић“ 

 

Ученици наше школе узели су учешће у још 

једном квизу, а то је Квиз знања поводом 

обележавања Дана школе "Ђура Јакшић" у 

Параћину. 

 

 

 

 

 

 

 

23. новембар – Посета песника нашој школи 

 

Песник из Крушевца, Никола Стојановић, посетио је нашу школу и у 

библиотеци школе најмлађима представио нову збирку песама за децу. 

 

  



23. новембар – Украшавање школске библиотеке 

 

Када се вредне руке чланова библиотечке секције упосле, сваки посао 

постаје задовољство и сваки задатак се брзо заврши. 

Црвена срца... На радост! На љубав! 

  
 

27. новембар – Квиз "Шта знаш о здрављу" 

 

Данас је у нашој школи одржан први круг квиза Црвеног крста "Шта знаш 

о здрављу". У следеће коло пласирала су се одељења 6/2 и 6/3. 

   



  
 

30. новембар - Свечано отварање реновиране фискултурне сале у 

Поповцу 

  

 



1. децембар - Предавање МУП-а о безбедности у саобраћају за 

ученике 3. разреда 

 

   
 

4. децембар – Општинско такмичење у одбојци 

 

На Општинском такмичењу у одбојци за дечаке екипа наше школе 

освојила је 2. место. 

Екипу су чинили: Петар Павловић, Лазар Мартић, Милан Рајић, Лазар 

Вучковић, Ненад Ристић и Урош Д.Савић 8/1, Вељко Петровић и Михајло 

Радојевић 8/3, Давид Илић и Стефан Ивановић 7/3. 

 

 
 

 

 



5. децембар - Фестивал дечијих сцена Параћин 

 

Љубав покреће свет!  

На то су вечерас подсетили разиграни малишани наше школе. Кроз 

два сценска приказа који носе називе ,,Кад се вештица заљуби'' (ученици 

млађих разреда из Бошњана) и ,,Прва љубав'' (ученици старијих разреда 

из Поповца) показали су свој неоспорни таленат за глуму, песму и игру.  

 

Вечерас смо уживали у доброј музици, креативним костимима и 

богатој сценографији. Све похвале за труд глумцима, сценографима и 

свим наставницима и ученицима који су учествовали у припреми и 

извођењу представа! 

 

    
 

    



   
 

6. децембар – Награда на конкурсу „Осмехни се здраво“ 

 

Анђела Радошевић 8/2 из Буљана освојила је 3. 

место за свој литерарни рад на конкурсу "Осмехни 

се здраво" који је расписао Институт за јавно 

здравље Србије "Др Милан Јовановић Батут" у 

сарадњи са Стоматолошким факултетом 

Универзитета у Београду, а поводом обележавања 

XXVII Недеље здравља уста и зуба 2017. 

 

 

6. децембар – Други круг квиза „Шта знаш о здрављу“ 

 

У 2. кругу квиза "Шта знаш о здрављу" победа је припала о 6/3 па ће 

ученици из Стубице представљати нашу школу у наредном колу и то у 

дуелу са ОШ "Радоје Домановић" из Параћина. Навијамо за наше 6/3! 

  



10. децембар – „Звездани пешак“ 

 

Први кадетски ГП турнир "Звездани 

пешак" и наша Милица Милутиновић 

са медаљом за освојено друго место 

међу девојчицама.  

 

 

 

 

Ученици наше школе на Првом 

квалификацијском турниру из серијала 

ГРАН ПРИ шаховских турнира за децу 

под називом "Звездани пешак 2017/18". 

 

 

 

 

 

 

11. децембар – Украшавање школске новогодишње јелке 

 

Наша новогодишња 

јелка украшена је 

уникатним, ручно 

рађеним украсима које 

су правили ученици на 

часовима ликовне 

културе. 

 

 

 



  
Поповац      Стубица 

 

11. децембар - Пишемо песме и приче!  

 
:) 

Ученици из Забреге 

 



15. децембар 

У четвртфиналу квиза "Шта знаш о здрављу и Црвеном крсту" наши 

ученици из Стубице су се такмичили са вршњацима из ОШ "Радоје 

Домановић", победили и пласирали се у полуфинале. 

   
 

18. децембар - Радови на тему "Наше птице станарице" 

 

Ученици из Буљана су уз малу помоћ родитеља направили кућице за 

птице и окачили их у школи и школском дворишту. 

 



20. децембар - Тематски дан за млађе разреда у Буљану-Нова година 

  

   
 

22. децембар – Новогодишња радост 

Компанија "CRH" је и ове године обезбедила новогодишње пакетиће за 

малишане из Поповца. Неизмерна радост на лицима деце! 

 
 



26. децембар - У сусрет Новој години 

Тематски дан за ученике 2. и 4. разреда из Поповца и Бошњана 

   

 

29. децембар - Новогодишњи маскенбали последњег наставног дана 

у 2017. години 

    
Бошњане      Стубица 

     
Буљане      Шалудовац 



12. јануар - Време за одбојку!  

Фер-плеј запослених и ученика наше школе доказао је да је спорт 

заправо дружење. 

 

  
 

15. јануар - Спортска зима је почела 

 

 

 

 

Стони тенис 

 

 

    
Шах       Фудбал 



25. јануар – У нашој школској библиотеци 

 

Просторија за читање, 

писање, 

разговоре, 

игру, 

креативност, 

разбибригу...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    

 



26. јануар – Дан без дуванског дима 

 

Представници Црвеног крста Параћин и Дома здравља Параћин су 

започели обележавање Националног дана без дуванског дима 

адекватним предавањима на ову тему у нашој школи у Буљану. 

 

   
 

27. јануар – Савиндан у нашој школи 

 

 



     
 

    
Поповац 

 

 

      



      
Стубица 

 

     
 

      
Буљане 



30. јануар – Награде за најбоље глумце са Фестивала дечијих сцена 

 

Додела диплома уследила је као завршница петог по реду Фестивала 

дечијих сцена. Честитамо малим глумцима! 

 
 

22. фебруар – Обука за пружање прве помоћи 

 

Доктор Милош Матић и представници Црвеног крста Параћин одржали су 

данас предавање и основну обуку прве помоћи за ученике 6. разреда. 

    



  
 

 

22. фебруар – Ликовна колонија у Трешњевици 

 

Ученице наше школе, Сара Лукић 8/1 и Валентина Грујић 7/2 на 

традиционалној ликовној колонији која се организује у оквиру 

манифестације "Дани вина" у Трешњевици. 

 

     
 

 

27. фебруар – Општинско такмичење из математике 

На Општинском такмичењу из математике је наша ученица Лара 

Стефановић 3/3 освојила трећу награду. 

Ученици Никола Богдановић 4/2 и Ђорђе Алексић 4/4 су похваљени. 

Честитке! 

 



28. фебруар - Читалачки клуб наше школе 

 

Наставница српског језика, Александра Којић, је у школи у Буљану 

оформила читалачки клуб у оквиру акције издавачке куће „Клет“ за избор 

најлепших модерних романа за децу школског узраста. 

 

 
 

1. март - Састанак Фокус групе у компанији "ЦРХ"у Поповцу 

 

 
 

 

 

 

 



3. март - Наши ученици на Општинском такмичењу у шаху 

 
 

3. март – Општинско такмичење спортске гимнастике 

 

Ученица наше школе, Лана Тодосијевић 3/1, учествовала је на 

Општинском такмичењу спортске гимнастике у категорији вишебоја и 

пласирала се на окружни ниво такмичења. Браво, Лана! 

 

4. март – Општинско такмичење из хемије 

 

  
Наша школа је традиционално и ове године била домаћин Општинског 

такмичења из хемије. 



Наравно, показали смо се као добри домаћини и потрудили се да 

такмичарима овај дан не буде превише стресан, као и да наградимо 

њихов труд дипломама и књигама за освојена места. 

Честитамо најбољима међу најбољима! 

    
 

5. март - Масленице и палачинке у 6/1 

 

Масленица је древни 

словенски празник који 

је још увек популаран у 

Русији. То су радосни 

дани, пуни весеља, који 

симболизују крај зиме и 

почетак пролећног 

периода. Сваки дан у 

седмици Масленице 

има свој назив и 

сопствену традицију. 

На пример, уторак је 

„заигриш“, када је „на 

дневном реду“ санкање 

и певање песама. Раније су тога дана улицама лутали прерушени људи 

са маскама, а у кућама су организовани концерти. Петком је био обичај да 

се иде код таште на палачинке. 



Целе недеље се народ 

веселио на улицама, 

организовано је санкање и 

масовно песничење 

(врста руске забаве). 

Свуда су биле обилне 

трпезе са посластицама. 

Сматрало се да се те 

недеље треба добро 

најести, јер после 

Масленице почиње 

Велики пост. 

 

 

5. март – Општинско такмичење у шаху 

 

 Hа Општинском такмичењу у шаху су наши ученици показали колико 

воле и колико добро играју шах. Богдан Милетић 1/2 заузео је прво место, 

Анђeла Ивковић 4/6 друго место, а Анђела Ђорђевић 6/3 треће место, 

свако у својој појединачној конкуренцији.  

 

6. март – Фестивал поезије деце о вину и виноградима 

 

На литерарном конкурсу у оквиру Фестивала поезије деце о вину и 

виноградима „Трешњевица 2018“ награђени су и похваљени радови 

наших ученика.  

Одлуком жирија, прва награда у конкуренцији основаца од 5. до 8. 

разреда припала је Стевану Радисављевићу 5/2 за песму „Вино, историја 

наша“. 

Похвале у овој конкуренцији додељене су: Милици Милутиновић 7/1 за 

песму „Мој виноград“ и Андријани Милосављевић 7/2 за песму „Мој 

виноград“. 

У конкуренцији нижих разреда похвале су додељене: Анђели Ивковић 4/6 

за песму „Врабац у винограду“ и Милици Богдановић 3/2 за песму „Град - 

виноград“. 

Честитамо нашим младим песницима! 



8. март – Како смо прославили Дан жена 

  

   
Приредба у Буљану 

 

  
Приредба у Шалудовцу 

 

 



9. март - Општинско такмичење у стрељаштву 

 

На Општинском такмичењу у стрељаштву ученици наше школе су се 

такмичили екипно и постигли следеће резултате: 

- Екипа девојчица коју су чиниле: Милица Перушиновић 8/1, Кристина 

Васић 7/1, Зорана Михајловић 6/1, Анђела Јаковљевић 7/1 и Александра 

Љубисављевић 7/1, освојила је 2. место; 

- Екипа дечака коју су чинили: Никола Васић 7/1, Срђан Милетић 7/1 и 

Вукан Перушиновић 7/1, освојила је 3. место. 

 

9. март – Завршница Фестивала о грожђу и вину 

 

Додела награда и прослава 18. годинe Фестивала о грожђу и вину у 

Трешњевици организована је данас. 

Уз песму, рецитовање и музику, ученици наше школе дали су мали али 

значајан допринос реализацији ове лепе књижевно-музичке вечери. 

  

       



12. март – Викенд испуњен наградама са такмичења 

 

У данима викенда иза нас одржала су се три општинска такмичења на 

којима су учествовали наши ученици. 

На Општинском такмичењу из географије Марија Симић 7/1 била је у 

рангу 1. места, a Mилица Илић 7/2 у рангу 2. места.  

Марија Симић 7/1 је такође освојила 1. ранг и на Општинској Књижевној 

олимпијади, а Никола Васић је на том такмичењу освојио 3. ранг.  

На Општинском такмичењу из предмета Техника и технологија је ученица 

Софија Јовановић 5/3 освојила 3. место у дисциплини Практична израда 

по задатку.  

      Марија Симић 7/1 

 

14. март - Општинско такмичење у фудбалу 

 

На Општинском такмичењу у фудбалу, екипа девојчица освојила је 2. 

место. 

 



16. март - "НОУ фест" 

 

Ученици 8. разреда су у оквиру професионалне оријентације са својим 

наставницима посетили 6. регионални сајам образовања у Ћуприји.  
 

 

  
 

17. март - Наши ученици на Општинском такмичењу из историје 

 

На Општинском такмичењу из историје седморо ученика је освојило 

пласман на окружно такмичење: 

- Петар Павловић 8/1 – 2. место, 1. ранг 

- Милица Стојановић 8/1 – 3. ранг 

- Марија Симић 7/1 – 1. место, 2. ранг 

- Андрија Савић 7/2 – 2. место, 2. ранг 

- Лена Лукић 6/1 2. место, 2. ранг 

- Вања Миленковић 6/3 – 3. место, 2. ранг 

- Лука Богдановић 6/2 – 3. ранг 



Ученици 5. разреда који су заузели 3. место су:  

- Ленка Јовановић 5/1 

- Миљана Милетић 5/2 

- Давид Танасковић 5/3 

 
 

17. март - Општинско такмичење из биологије 

 

На Општинском такмичењу из биологије постигли су следеће резултате: 

- Сара Лукић 8/1 – 2. место, 3. ранг 

- Анђела Кузмановић 5/2 – 3. ранг 

- Дамјан Миловановић 5/3 – 3. ранг 

- Миљана Милетић 5/2 – 3. ранг 

- Вања Миленковић 6/3 – 3. ранг 

- Катарина Лукић 8/1 – 3. ранг 

 

17. март - Окружно такмичење у шаху 

 

На Окружном такмичењу у шаху троје наших 

ученика освојило је места. То су: 

- Богдан Милетић 1/2 који је освојио 1. место 

- Милица Милутиновић 7/1 – 3. место 

- Анђела Ђорђевић 6/3 – 3. место 

 

 

 



19. март - ИТ караван 

 

Наша школа је узела учешће у програму 

ИТ караван и учницима је организован 

пренос едукативне представе о 

безбедности деце на интернету "Како да 

најлакше упропастите свој живот онлајн". 

 

 

 

 

20. март – Вратиле се роде... 

 

 

 

Вратиле су нам се у Бошњане... :) Баш 

као и сваке године пред Дан школе.  
 

 

 

 

 

 

23. март – „Снежно пролеће“ 

Наше школе необично су беле за ово доба године. Мало "другачији" 

почетак пролећа. 

   
 Поповац      Буљане 



   
Стубица      Бошњане 

   
Забрега      Шалудовац 

 

24. март – Општинско такмичење из српског језика 

 

 

На Општинском такмичењу из српског језика 

Софија Мијајловић 5/1 освојила је 2. место. 

Честитамо Софија! 

 

 

 

 

 

 

 



15 – 30. март –  „Бранково пролеће“ 2018. 

 

Сваке године се трудимо да Дан школе обележимо низом различитих 

занимљивих активности. Ученици, али и наставници са уживањем изимају 

учешће у њима, а увек у своје обележавање јубилеја укључимо и драге 

пријатеље из других школа. 

Ове године смо имали следеће активности: 

 

"Читамо у боји" - сликање мурала у школској библиотеци. Мурал је 

насликала Сања Милојковић , библиотекар школе, а велики труд у 

помагању при сликању уложила је талентована ученица осмог разреда у 

Поповцу, Сара Лукић. 

     
 

"Кроз игру до знања" – квиз за ученике 8. разреда одржао се у Поповцу, у 

петак, 23. марта. 

Прво место освојила је екипа из Поповца, друго место екипа из Буљана, а 

треће место екипа из Стубице. 

   
 



"Од изворне мелодије до савремене музике" - такмичење ученика млађих 

и старијих разреда у певању изворних и савремених песама. 

    
 

"Сајам занимања" у Буљану - родитељи представљају ученицима своја 

занимања у оквиру Професионалне оријентације. 

   
 

"Полигон препрека у нашем селу за здрав дух у здравом телу" у школи у 

Бошњану– спортски сусрети ученика млађих разреда из Бошњана, 

Забреге и Поповца у оквиру пројекта „Школа без насиља“ 

   



"У сусрет пролећу са оловком у руци"  

У школи у Забрези организована је литерарна колонија за ученике 

млађих и старијих разреда. Талентовани ученици од 3. до 6. разреда 

писали су дескриптивне песме о пролећу, а ученици 7. и 8. разреда 

дитирамбе. Пролеће нас инспирише! 

    
 

 

"Наше искре у огњу младости и лепоте" 

Промоција 15. броја школског часописа „Наше искре“ одржана је у 

матичној школи у Поповцу и том приликом су ученици читали своје 

радове објављене у овом броју часописа, уз музичку пратњу вршњака. 

Такође, овом приликом уручене су награде ученицима који су написали 

најлепше песме на литерарној колонији "У сусрет пролећу с оловком у 

руци". 

     
 

 

 



29. март – „Зелено, волим те зелено!“ 

 

Свечана приредба којом је обележен 171. рођендан наше школе, ове 

године је организована у школи у Стубици, под називом "Зелено, волим 

те зелено!". Цела приредба урађена је тематски, са акцентом на 

развијању еколошке свести. Песма, плес, глума, ђачки "бисери" 

увеселили су многобројне родитеље и госте, али и све нас из школе. 

Честитамо наставницима и ученицима који су организивали, учествовали 

у програму и уложили пуно труда у сценографију, костимографију и 

припремању тачака. Весело, забавно и едукативно... Сви смо уживали! 

 

  
 

 

      
 

 



      
 

 

     

     
 

 

 

 



10. април - Професионална оријентација  

 

Ученици 8. разреда су у оквиру професионалне оријентације посетили  

Машинско-електротехничку школу у Параћину.  

          
 

12. април – Подела мајица за крај Спортске зиме 

 

 

Данас су представници Спортског 

савеза општине Параћин у нашој 

школи поделили мајице 

учесницима Спортске зиме. 

 

 

 

 

 

13. април - Први дан пробног Завршног испита - Тест из математике 

 

  



15. април - Окружно такмичење Књижевна олимпијада 

 
 

18. април – Прва посета компанији „ЦРХ“ 

 

Професионална оријентација - посета прве групе ученика 8. разреда 

(ученици из Поповца) компанији "ЦРХ". 

    
 

19. април – Награда за најбоље 

 

Ученици који су се истакли својим радом и резултатима у школи посетили 

су мобилни планетаријум у Хали спортова, као и изложбу "Метеорити - 

гласници свемира" у Завичајном музеју у Параћину.  

          
 



19. април – Општинска смотра рецитатора 

 

На Општинској смотри рецитатора, Урош Огњановић, ученик 4. разреда 

из Буљана освојио је прво место са песмом "Понекад" Д.Ерића. 

 

22. април - Окружно такмичење из историје 

 

На Окружном такмичењу из историје постигли смо следеће резултате: 

- Вања Миленковић 6/3 – 1. место, 

- Андрија Савић 7/2 – 2. место, 

- Марија Симић 7/1 – 3. место. 

Поносни смо на двоје ученика 7. разреда који ће нас представљати на 

републичком такмичењу на Палићу. 

 

            

 

22. април – Општинско такмичење у атлетици 

 

На Општинском такмичењу у атлетици, наши ученици су такође постигли 

одличне резултате: 

 

- Милан Рајић 8/1 – 1. место у трци на 800m, 

- Вељко Петровић 8/3 – 1. место у трци на 300m, 

- Милица Перушиновић 8/1 . 1. место у скоку у вис, 

- Анђела Ђорђевић 6/3 – 2. место у трци на 600m, 

- Иван Антић 8/1 – 3. место у скоку у даљ појединачно, 

- Урош С. Савић – 2. место у скоку у даљ појединачно, 



- Јасна Милошевић 8/1 – 3. место у скоку у даљ, 

- мушка штафета 4 x 100m – 3. место, 

- Петар Павловић 8/1 – 3. место у бацању кугле, 

- Анђела Јаковљевић 7/1 – 3. место у бацању кугле појединачно, 

- женска екипа – 3. место екипно. 

 

23. април – Друга посета компанији „ЦРХ“ 

 

Професионална оријентација - посета друге групе ученика 8. разреда 

(ученици из Буљана и Стубице) компанији "ЦРХ". 

 

      
 

 

27. април – Екскурзија ученика 7. и 8. разреда 

 

Ученици 7. и 8. разреда јутрос су кренули на екскурзију. Пожелели смо им 

срећан пут и леп провод. 
 

        
 



     
 

Дводневна екскурзија за ученике 7. и 8. разреда, која се реализовала 27. 

и 28. априла 2018. године, обухватала је релацију Поповац – Сремска 

Митровица – Засавица – Шабац – Текериш – Лозница – Крупањ – 

Коренита – Тршић – Осечина – Ваљево – Бранковина – Лајковац – 

Лазаревац – Аранђеловац – Топола – Марковац – Поповац. 

     

    
 

30. април – Окружно такмичење из српског језика и језичке културе 

 

На Окружном такмичењу из српског језика и језичке културе, Софија 

Мијајловић 5/1 освојила је трећу нaграду. Браво за Софију! 

 

5. мај – Екскурзија ученика 5. и 6. разреда 

4. и 5. маја 2018. године реализована је дводневна екскурзија за ученике 

5. и 6. разреда на релацији Поповац – Смедерево – Пожаревац – 

Костолац – Сребрно језеро – Голубац – Доњи Милановац – Кладово – 

Неготин – Буково – Зајечар – Гамзиград – Поповац.  
 



       
 

       
 

 

5. мај – Епархијско такмичење у Православном катихизису  

 

 

Дружење пре свега, а не 

само такмичење.  

 

 

 

 
 

 

9. мај - Обележавање Дана победе над фашизмом 

 

"Георгијевске ленте" у рукама наших ученика и наставника симбол су 

Дана победе. Слањем фотографија нашим руским пријатељима 

обележили смо овај дан и честитали га и њима. 

 



      
 

9. мај – „Бесмртни пук“ 

 

Oве године 9. маја традиционална комеморативна шетња „Бесмртни пук“ 

je одржана и у Параћину. Удружење бораца отаџбинских ратова општине 

Параћини Удружење ратних војних инвалида и породица палих бораца 

општине Параћин били су организатори ове манифестације.  

У програму обележавања Дана победе код споменика народном хероју 

Бранку Крсмановићу у центру Параћина, учествовали су ученици наше 

школе који су присутнима приредили приредбу. 

 

      
 

      



9. мај – Екскурзија за ученика 1. и 2. разреда 

 

Једнодневна екскурзија за ученика 1. и 2. разреда, на релацији Поповац – 

Крушевац – Врњачка Бања – Поповац, реализовала се 9. маја 2018. 

године. 

  

   
 

10. мај - Екскурзија за ученика 3. и 4. разреда 

 

   



Једнодневна екскурзија за ученика 3. и 4. разреда, на релацији Поповац – 

Баточина – Крагујевац – Топола – Аранђеловац – Марковац – Поповац, 

реализовала се 10. маја 2018. године. 

 

  
 

11. мај - Крос РТС-а "Кроз Србију" 

 

Наша школа је поново трчала. Борбени дух, релаксирање, кондиција и 

наравно, награде за најбоље. 

   
11. мај – Хуманост на делу 

 

 

И Наше Мини Тини звезде су узеле 

учешће у уманитарном Мини Тини 

концерту у позоришту у циљу 

прикупљања средстава за 

операцију ученика Александра 

Петровића из Клачевице. 

 

 



11. мај -  "Крв живот значи" 

 

Уручење награда за освојена места на конкурсу Црвеног крста "Крв живот 

значи". На овом конкурсу, Анђела је освојила прво, а Стеван треће место 

за литерарне радове, а у млађој конкуренцији Николина је освојила 2. 

место за литерарни, а Стефан за ликовни рад. 

 

      
 

12. мај - Марков турнир у шаху 

 

У суботу је у медијатеци Технолошке школе у Параћину одржан 9. Марков 

турнир у шаху. Наша ученица Анђела Ивковић освојила је 3. место. 

     



 

      

 

12. мај - Републичко такмичење Књижевна олимпијада  

 

И наша Марија Симић са наставницом 

Ружицом Стевановић. 

 

 

 

 

19. мај – Излет – обилазак манастира 

 

У организацији Цркве и параћинских вероучитеља изведен је излет за 

ученике основних школа општине Параћин. 

Том приликом, педесет двоје ученика наше школе је у пратњи 

вероучитељице Биљане, наставнице Александре и психолога Тамаре 

посетило манастире: Горњак, Ждрело (Света Тројица) и Витовница. 

         



29. мај – Корак по корак јер дуг је пут 

 

Ученици 1. и 3. разреда из Бошњана и Забреге су данас у пратњи својих 

учитеља ишли на излет.  

Ситним корацима ова спретна деца препешачила су око 15км и обишла 

ОШ"Бранко Крсмановић" у Лешју и манастир Покрова Пресвете 

Богородице у Лешју. 

 

  
 

    
 

1. јун – Конкурс Министарства правде 

 

Већ други пут по реду Основној школи „Бранко Радичевић“ из Поповца 

додељена су средства на Јавном конкурсу за доделу средстава 

прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења, расписаном од 

стране Министарства правде. На овогодишњем конкурсу нашој школи је 

додељено 1.372.018,00 динара за реализацију пројекта „Реконструкција 



електричних инсталација у школи у Поповцу“. Директорка школе, мр 

Снежана Цвејић је у петак, 1. јуна 2018. године у Клубу посланика у 

Београду са министарком правде Нелом Кубуровић потписала Уговор о 

регулисању права и обавеза, а сам пројекат ће се реализовати до 30. 

септембра 2018. године. 

 

 
 

Наша школа се труди да ученицима обезбеди квалитетније материјалне 

услове и подстицајнију средину за школовање, а то постиже, између 

осталог, и учешћем у различитим пројектима и конкурсима. 

 

5. јун - Рекреативна настава  

 

На Дивчибарима, У коначишту "Пепа" ученици млађих разреда наше 

школе су са својим учитељицама провели пет дана у учењу, али и игрању 

и одмору. 

    



           

 

19. јун – Завршни испит 

 

 

На пола смо пута.  

Јуче су ученици осмог разреда 

полагали тест из српског језика, 

данас решавају тест из 

математике, а финални део 

Завршног испита биће сутра када 

ће се радити комбиновани тест. 

 

28. јун – Награде за најбоље  

 

Награђивање првака, одличних ученика и ученика који су остварили успех 

на такмичењима у школској 2017/18. години.  

   

Поповац 



    
Буљане      Стубица 

 

12. јул – Обука за пројектну наставу 

 

Обука наставника петог разреда основне школе за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима учења. 

    
 

20. јул – Додела награда Вуковцима  

 

Вуковци школске 2017/18. године на свечаности доделе књига ђацима 

генерације, носиоцима Вукове дипломе и освајачима једног од три прва 

места на републичким такмичењима, од стране председника општине. 

 

  



15 – 27. јул - „Школа пријатељства“ на Тари 

 

У овогодишњој, осамнаестој по реду  „Школи пријатељства“, учествовало 

је 17 ученика наше школе у пратњи учитељица Сање Милојковић и 

Оливере Мркаљ. Камп је трајао од 15. до 27. јула. Организатор „Школе 

пријатељства“ је невладина организација „Наша Србија“, а главни 

покровитељ компанија „CRH Србија“ из Поповца. Први пут ове године, 

камп је организован уз покровитељство УНЕСКО-а који је препознао 

његов значај за за очување националног идентитета. 

 

     
 

 

       
 



    
 

      
 

 

25. август - Семинар „Обука за наставу Грађанског васпитања“ у 

Регионалном центру у Чачку 

 

 
 

 

 

 



27 – 28. август – Семинар у школи 

 

Семинар "Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе" 

одржан је 27. и 28. августа за тридесеторо запослених наше школе. 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спремни смо за нови почетак, нове успехе и нова знања. 

Видимо се у септембру! 

 


