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Запослени у 2020/21.години 

 

 

Директор                                            Албина Холод 

Секретар                                             Ивана Станојевић 

Шеф рачуноводства                         Снежана Џелебџић 

Административни радник               Олгица Лајић 

 

Стручни сарадници 

Педагог  Зорана Бојичић 

Психолог  Светлана Шапић 

Библиотекар  Мирјана Алимпијевић 

Педагошки асистент  Биљана Тасић 

 

Наставници разредне 

наставе 
Одељењски старешина 

Славица Панић 1/1 

Љиљана Војновић 1/2 

Марија Туфегџић 1/3 

Светлана Поповић 
Наставник у боравку ученика 

првог разреда 

Мирослава Митковски 2/1 
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Марко Мирковић 2/2 

Марина Мојићевић 2/3 

Љупка Петровић Наставник у целодневној настави 

Милош Станковић 
Наставник у боравку ученика 

другог разреда 

Мирјана Стојиљковић 3/1 

Виолета Трајковић 3/2 

Слађана Гајић 3/3 

Санда Косановић 4/1 

Небојша Петровић 4/2 

Верица Вековић 
4/3 

 

Наставници 

предметне наставе 
Предмет који предају 

Одељењски 

старешина 

 

Љубинка Ђурачић 
Српски језик 

 

Слађана Боричић Српски језик 8/2 

Бојана Јорданов Српски језик 
 

Јелена Тодоровић Енглески језик 
 

Ивана Ђурковић 

Ђорђевић 
Енглески језик 8/3 
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Марија Коковић Енглески језик 
 

Ивана Арсенијевић Руски језик 8/1 

Мирјана 

Алимпијевић 
Француски језик 5/3 

Јелена Војновић Ликовна култура 
 

Славица Тадић Музичка култура 7/1 

Бојана Радић Историја 6/2 

Ивана Адамов Географија 5/1 

Душица Лукић Математика 
 

Кристина Ловчевић Математика,Информатика 6/3 

Марија Станковић Математика 5/2 

Драгана Ранковић Физика 7/3 

Радмила Милојковић Физика 
 

Дубравка Грбовић Биологија 7/2 

Ана Бешенски Хемија, биологија 
 

Бојан Бојичић Техника и технологија 
 

Јовица Јелић Техника и технологија 
 

Драгица Митић 
Техника и технологија, 

Информатика 
6/1 
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Милена Миленковић Информатика 
 

Милена Миленковић 
Физичко и здравствено 

васпитање  

Милош Танић 
Физичко и здравствено 

васпитање  

Стефан Исакоски 
Физичко и здравствено 

васпитање  

Милица Опачић Верска настава 
 

 

Ваннаставно особље 

 

Домар  Драган Иветић 

Спремачице 

Драгица Арсенић 

Сњежана Граовац 

Свјетлана Коцић 

Љиљана Крстић 

Ајета Шкорић 

Мирковић Биљана 

Божица Миленковић 

Слађана Илић 

Милица Топаловић 
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ЧЛАНОВИ СТРУЧНИХ АКТИВА И ТИМОВА  

 

Стручни актив за развојно планирање 

Мирјана Алимпијевић -координатор 

Станковић Милош 

Светлана Поповић 

Марина Мојићевић 

Бојана Јорданов 

 

Стручни актив за развој школског програма 

Слађана Гајић - координатор 

Марина Мојићевић 

Зорана Бојичић 

Кристина Ловчевић 

 

Вршњачки тим 

Слађана Боричић -координатор 

Светлана Шапић 

Верица Вељковић 

 

Тим за инклузивно образовање 

Миленковић Милена -ФВ 

Душица Лукић 

Виолета Трајковић  

Биљана Тасић-педагошки асистент 

Светлана Шапић- координатор 

 

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

Слађана Боричић - координатор 

Кристина Ловчевић  
Марко Мирковић 

 

Тим за самовредновање квалитета рада школе 

Марија Станковић 

Славица Панић –координатор 

Љиљана Војновић 

Светлана Шапић 

Зорана Бојичић 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе 

Драгица Митић 

Светлана Поповић 
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Зорана Бојичић – координатор 

Верица Вељковић 

 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

Ивана Ђурковић – Ђорђевић 

Косановић Санда – координатор 

Јелена Војновић 

 

Тим  за професионални развој и праћење стручног усавршавања 

наставника и стручних сарадника 

Бојана Радић -координатор 

Драгица Митић 

Мирослава Митковски 

Мирјана Алимпијевић 

 

Тим за обележавање значајних датума 

Љубинка Ђурачић - координатор 

Славица Тадић  

Милица Опачић 

 

Тим за спровођење безбедности у школи 

Милош Танић 

Небојша Петровић 

Милош Станковић – координатор 

 

Тим за интерни и екстерни маркетинг 

Марија  Коковић- координатор 

Јелена Тодоровић  

 

Остали послови наставника  

 

Координатор за Е-дневник Ивана Адамов; Марија Туфегџић 

Ученички парламент 

Светлана Шапић; Милена Г. 

Миленковић, 

Марија Станковић  

Летопис Ђурачић Љубинка 

Комисија за радно време Лукић Душица; Јелена Тодоровић 

Сарадња са Црвеним крстом и 

прва помоћ 

Бешенски Ана; Јелена Војновић;  

Дубравка Грбовић 

Координатор за попис Ивана Арсенијевић 
 

 



8 
 

Септембар 

Школска 2020/2021. година почела је 1. септембра 2020. године. 

У складу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја због пандемије вируса Ковид 19, а у циљу очувања безбедности 

деце и запослених, од почетка школске 2020/2021. године дошло је до 

промене у организацији рада школе. Настава се у нижим разредима одвија 

сваког дана по утврђеном распореду часова у трајању часа од 30 минута 

који важи од 1. 9. 2020. Ученици су подељени у две групе по азбучном 

реду (А и Б) које  се смењују на недељном нивоу. Прва група са наставом 

почиње од 8:00 часова,а друга од 10:45. 

У другом циклусу образовања и васпитања (ученици од  5 – 8 разреда),  у 

оквиру посебног програма школа се одлучила за  КОМБИНОВАНИ 

МОДЕЛ наставе. Он подразумева следеће: Сва одељења су подељена на 

две идентичне групе. (Група А и група Б). У првој недељи септембра група 

А долази на наставу у понедељак, среду и петак, а група Б долази на 

наставу у уторак и четвртак. У данима када нису у школи, ученици су у 

обавези да наставу прате преко Јавног медијског сервиса (РТС),  јер су 

планови рада и наставне јединице усклађени. Такође, комуникацију и 

подршку наставника  имају ученици и преко платформе Google учионица, 

за коју се школа одлучила. Распоред  долазака група у школу мења се по 

данима и сменама на недељном нивоу. Часови трају по 30 минута. Настава 

за ученике почиње у 13.00 часова, а седми час се завршава у 17.10. 

 

Ученици који су се одлучили да почев од 1. септембра наставу прате на 

даљину путем Јавног медијског сервиса Србије, имају свакодневно 

приказивање часова у складу са распоредом, према утврђеној сатници 

приказивања часова. Настава за ученике првог циклуса основног 

образовања и васпитања (1 – 4 разред) емитује  се на мултимедијској 

интернет платформи РТС Планета. Према Стручном упутству, ученик који 

се одлучио за наставу на даљину, проверу градива као и оцењивање има у 

школи у унапред договореним терминима. 
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Октобар 

 

Иако се ради у специфичним условима, неке активности не изостају. 

 

Ученици одељења 2/3 су обележили Дан животиња. Урадили су пројекат 

на тему Шумске животиње, инспирисани  песмом Бранка Ћопића “Огласи 

Шумских новина”. Подељени у групе, ученици су имали задатак да 

истраже и напишу занимљивости од шумским животињама које су 

презентовали на часу српског језика. 

 

 
 

Поводом Европског дана језика, ученици виших разреда и наставници 

страних језика (енглеског, француског и руског) реализовали су радионицу 

„Богатство језика“ у библиотеци  школе.  Радионица је организована у 

циљу подизања свести о важности учења језика, а под покровитељством 

Савета Европе и Европске уније, који познавање што већег броја језика 

виде као важан предуслов за боље међукултуролошко разумевање. 

Ученици су израдили паное, а кроз презентацију коју су реализовали 

наставници, научили су интересантне ствари о земљама и језицима који се 

у њима говоре. На крају радионице, ученици су, заједно наставницима 

проверили своје знање кроз квиз и остварили одличан резултат. Од пет 
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екипа, две су заузеле прво место, а три друго. Ученицима је  било јако 

занимљиво и уживали су у упознавању света на овај начин. 

 

 

На часовима пројектне наставе ученици трећег разреда са учитељицама 

 реализовали су пројекат „У свету бајки”. Пројекат је реализован у току 

септембра и октобра. На часовима, ученици су имали прилику да се 

подсете шта су бајке, да уоче основне карактеристике бајке, да издвајају 

стварне и нестварне ликове, да критички вреднују поступке тих ликова. 

Користећи сва ова знања, на крају су имали задатак да осмисле своју бајку 

тако што ће у већ постојећу увести нове ликове, дати им одређене улоге и 

осмислити њихове поступке. Ученици су такође правили неке од реквизита 

за своје јунаке из бајки. Задатке и улоге које су им биле додељене оценили 

су као врло интересантне и као могућност да изразе своју креативност. 

http://osdrarajs.edu.rs/wp-content/uploads/2020/10/ev-d-jez.jpg
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Иако се фестивали и литерарни конкурси ове године не одржавају на 

уобичајен начин, награде најбољим литерарцима не изостају. На „Данима 

дечије поезије и прозе“ који се традиционално одржавају у Драгинцу, ове 

године победила је Ника Блешић, ученица 8/1. Награда за најбољу 

песникињу стигла је поштом – диплома и мноштво књига, као и 

захвалница за школу. 

  

Такође, у школу су стигле Никине литерарне награде освојене у протеклој 

години – које су због преласка рада у школи на онлајн сачекале на  

уручење. Ника је у 7.разреду освојила 3. место на Фестивалу поезије 

београдских основаца „Мали победник“, а песме су јој уврштене и у 

зборник Дечијег културног центра „Распуштена песмарица“. 

 



13 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Новембар 

 

Ове године, услед  актуелне  епидемиолошке ситуације и новог начина 

наставе, Дан школе је прослављен на другачији, али оригиналан 

начин. Ученици су у сарадњи са наставницом ликовне културе, Светланом 

Јаћовић, кроз ликовну изложбу представили живот и рад др Арчибалда 

Рајса, чије име наша школа са поносом носи. Ђаци и запослени су имали 

прилике да се, кроз сликовну причу која оживљава дело великог 

хуманисте, подсете пријатеља српског народа. Због изузетне креативности 

и труда који су показали, ученицима су подељене дипломе. Такође, 

ученици нижих разреда су писали његову биографију користећи различите 

изворе информација. 

 

Наставница ликовне културе је овим поводом направила видео запис 

(постављен на сајт школе) у коме се види ликовну изложбу и чују одломци 

из дела „Чујте Срби, чувајте се себе“ на српском и француском језику. 
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Ученици првог разреда посетили су библиотеку. Библиотекарка школе их 

је упознала са радом школске библиотеке, правилима која у њој важе, 

начинима како се чувају књиге и разлозима зашто је читање важно. 

Ученици су били пажљиви слушаоци и постали су најмлађи чланови 

школске библиотеке. Затим је уследио квиз о познавању бајки. На крају 

дружења ученици су добили на поклон беџеве и изнајмили су прве књиге. 

 

 

 



16 
 

Децембар 

 

Због погоршања епидемиолошке ситуације, старији разреди у  школама су 

прешли на рад на даљину. Почев од 30.11.2020. године, настава се 

реализује на даљину (онлајн), уз коришћење платформе Google G Suite for 

Education (Google учионице). 

Часови се реализују у реалном времену према усвојеном (постојећем) 

распореду. Трајање часова је 45 минута.  

Промењен је школски календар, па настава у првом полугодишту траје до 

18.12. 2020. године. 

 

 

Јануар - фебруар 

 

Друго полугодиште почело је 18. 1. 2021.  

 

Обележен је Савиндан у оквиру колектива, уз поштовање свих 

епидемиолошких мера. Изложбу ђачких радова и видео о томе припремиле 

су наставнице верске наставе и ликовне културе. 

 

Најмлађи ученици школе обележили су 26.фебруар, Светски дан читања 

бајки. Посетили су школску библиотеку и тамо упловили у свет 

бајки. Пажљиво у слушали бајке као што су „Пепељуга“, „Снежана и седам 

патуљака“, а касније су се и сами нашли у улози приповедача са маскама 

јунака на лицу. Пуни маште, осмислили су своју бајку коју су назвали 

„Измишљена бајка“. Да им је свет бајки познат, показали су и у квизу о 

бајкама у коме су били веома успешни. 
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Март 

У оквиру обележавања Дана борбе против вршњачког насиља чланови 

Вршњачког тима  реализовали су радионицу под називом „Стоп 

вршњачком насиљу“ у својим одељењским заједницама. Радионица је 

имала за циљ промовисање толеранције, поштовања различитости, 

развијања сарадње. Ученици су направили различите паное и пп 

презентације које су представили својим одељењима. Разговарали су о 

томе које све врсте насиља постоје и нивои истих и истакли су значај 

ненасилног решавања конфликата.  Ти панои су окачени на зидове 

учионица. Играли су и игрицу која за циљ има да помогне особи која трпи 

вршњачко насиље. У одељењима од 1. до 4. разреда учитељи су 

разговарали са ученицима о насиљу на прилагођеном нивоу и заједно су 

направили паное. 
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На часовима пројектне наставе, ученици III3 одељења са учитељицом 

Слађаном Гајић реализовали су пројекат „Одељењска библиотека“. Кроз 

истраживачки задатак подсетили су се и проширили знања о значају 

читања. Идеја је да се подстакну другари да више читају и открију лепоту 

писане речи.  Успели су да организују малу одељењску библиотеку. На 

нивоу одељења прикупљено је 56 књига тако што је сваки ученик донео по 

неку књигу од куће коју би желео да препоручи својим другарима да 

прочитају. Направљена је  картотека, као и чланске карте за сваког 

ученика, затим  распоред рада библиотеке, одређени су библиотекари. 

Ученици ће водити своје дневнике прочитаних књига, а најбољи ће бити и 

награђени.Тренутна епидемиолошка ситуација спречила је да овај пројекат 

буде масовнији.  

 

 

 

 

У марту је рад старије смене поново промењен преласком на онлајн тј. 

наставу на даљину, због погоршане епидемиолошке ситуације. 
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Април 

 

Ученици 4/3 одељења су 8.априла учествовали у међународном 

истраживању које се реализује већ пет година у више од 50 земаља 

света. ПИРЛС мери међународне трендове развоја читалачке писмености 

ученика четвртих разреда (узраста 10 година) и пружа земљама 

учесницама у истраживању јединствену прилику да прикупе међународно 

упоредиве податке о читалачким компетенцијама ученика у том узрасту. 

Република Србија први пут учествује у овом веома важном глобалном 

истраживању. Носилац овог истраживања у Републици Србији је Завод за 

вредновање квалитета образовања и васпитања, а потписник спровођења 

студије је Министарство просвете, науке и технолошког развоја. 

Тестирање је реализовано у форми папир – оловка по утврђеним 

процедурама и спровеле су га школски психолог Светлана Шапић, као 

координатор, и наставница француског језика, Мирјана Алимпијевић, као 

администратор тестирања. Контролор квалитета Милица Јаковљевић 

Радовановић је посматрала тестирање. Ученици су уживали читајући 

занимљиве текстове и решавајући задатке. На крају тестирања,  добили су 

поклоне. 
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Мај - јун 

 

Ученица наше школе,  Софија Живановић 2-3,  учествовала је  на 

Фестивалу међугенерацијске сарадње „ ОКЕЈ“ са својом песмом 

„Породична тајна“ која јој је ушла у електронску  збирку. 

 

 

Одржан је пробни завршни испит, уз поштовање свих епидемиолошких 

мера. 

 

Ученици 8. разреда завршили су успешно школску годину према 

календару рада, две недеље пре својих млађих другова. Њихови резултати 

су следећи: 

 

 

НОСИОЦИ ДИПЛОМЕ ‘’ВУК КАРАЏИЋ’’  

 

 

8/1 

 НикаБлешић 

 РасткоСпасојевић 

 

8/2 

 Ђурђа Станојевић 

 

8/3 

 Филип Улић 

 Вељко Љубојевић 

 Растко Марјановић 
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ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ  

 

 

1.НикаБлешић                Посебна диплома из : српског језика,енглеског 

језика, историје 

2. Растко Спасојевић       Посебна диплома из : биологије 

3. Ана Ђачић                    Посебна диплома из: физичког и здравственог 

васпитања 

4. Неда Пепић                 Посебна диплома из : историје  

5.Михаило Мирић          Посебна диплома из: физике и ликовне културе 

6.Лазар Драгин               Посебна диплома из: физичког и здравственог 

васпитања 

7.Анђела Буха                 Посебна диплома из: физичког и здравственог 

васпитања 

8.Алекса Филиповић      Посебна диплома из: физичког и здравственог 

васпитања 

9.Огњен Миленовић      Посебна диплома из: физичког и здравственог 

васпитања 

10.Срђан Јевтић              Посебна диплома из: физичког и здравственог 

васпитања 

11.Невена Грбовић        Посебна диплома из: историје 

12.Тара Арсић                 Посебна диплома из : српског језика 

13.Матеја Зјачић            Посебна диплома из: физичког и здравственог 

васпитања 

14.Никола Богосав         Посебна диплома из: физичког и здравственог 

васпитања 

15.Александар Јовановић Посебна диплома из: физичког и здравственог 

васпитања 

16.Ђурђа Станојевић     Посебна диплома из: физичког и здравственог 

васпитања 

17.Растко Марјановић   Посебна диплома из : српског језика,физичког и 

 здравственог васпитања 

18.Вељко Љубојевић    Посебна диплома из: физичког и здравственог 

васпитања 

19.Филип Улић              Посебна диплома из: физичког и здравственог 

васпитања 

20.Лазар Радак              Посебна диплома из: физичког и здравственог 

васпитања 
 
 

Ученик генерације је Растко Марјановић, 8/3. 
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РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА –школска 2020-2021.година 

 

Због епидемиолошке ситуације ове године су многа такмичења отказана. 

На онима који су одржани  постигнути су следећи резултати: 

 

Енглески језик  

Ника Блешић 8-1 -3.место Општинско такмичење 

                         3.место Градско такмичење 

Српски језик  

Ника Блешић 8-1-Литерарни конкурс (Дани дечје поезије и прозе - 

 Драгинац,Републички ниво -1.место) 

Ника Блешић – Фестивал београдске деце песника  „Мали победник“ – 1. 

место, пласман на Фестивал „Дјечије царство“ у Бањалуци 

Математика 

Филип Кнежевић5-3-1.место Општинскотакмичење 

Наталија Кунарац 7-3 -2.место Општинскотакмичење 

Физика  

Марија Јеврић 6-2-1.место Општинско такмичење 

Маја Караџић 7-2 -2.место Општинско такмичење 

Физичко и здравствено васпитање 

Марија Чанић 5-1-(пливање)-2.место Општинско такмичење, Републичко 

такмичење-2 прва места и  1 треће место  

Растко Марјановић 8-3(шах)-3.место Градско такмичење 

 

Школску годину завршило је 515 ученика школе, сви са позитивним 

успехом. 
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Август 

Дана 31. августа 2021. године одржан је пријем првака. Директорка  школе 

Албина Холод,  заједно са учитељима првог разреда, поздравила је  

ученике и њихове родитеље, а малој свечаности присуствовао је и Дејан 

Цветковић, члан Општинског већа, који се такође обратио будућим 

првацима . Ево како је то изгледало: 
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Са надом да ће нова школска година донети бољу епидемиолошку 

ситуацију, као и  повратак школи какву сви желе, завршена је 2020/21. 

година. 


