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Шеф рачуноводства                         Снежана Џелебџић 

Административни радник               Олгица Лајић 

 

Стручни сарадници 

Педагог  Зорана Бојичић 

Психолог  Светлана Шапић 

Библиотекар  Мирјана Алимпијевић 

Наставници разредне 

наставе 

Славица Панић 

Љиљана Војновић 

Марија Туфегџић 

Светлана Поповић 

Мирослава Митковски 

Марко Мирковић 

Марина Мојићевић 

Милош Станковић 

Мирјана Стојиљковић 



Виолета Трајковић 

Слађана Гајић 

Санда Косановић 

Небојша Петровић 

Верица Вековић 

 

Наставници 

предметне наставе 
Предмет који предају 

 

Љубинка Ђурачић 
Српски језик 

Слађана Боричић Српски језик 

Бојана Јорданов  (и 

замена Андријана 

Николић Станчић) 

Српски језик 

Јелена Тодоровић Енглески језик 

Ивана Ђурковић 

Ђорђевић 
Енглески језик 

Марија Коковић Енглески језик 

Ивана Арсенијевић Руски језик 

Мирјана 

Алимпијевић 
Француски језик 

Јелена Војновић Ликовна култура 
 

Славица Тадић Музичка култура 



Бојана Радић Историја 

Ивана Адамов Географија 

Душица Лукић Математика 

Кристина Ловчевић Математика,Информатика 

Марија Станковић Математика 

Драгана Ранковић Физика 

Дубравка Грбовић Биологија 

Ана Бешенски Хемија, биологија 

Бојан Бојичић Техника и технологија 

Јовица Јелић Техника и технологија 

Милена Миленковић 
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 

 

 

 

Септембар 

 

Школска 2021/2022. година почела је 1. септембра 2020. године. 

У складу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, од почетка 

школске 2020/2021. године враћена је претходна, редовна организација рада школе. Први дан 

отпочео је интонирањем химне Републике Србије на првом часу у свим одељењима.   

 

 



 

Тренутно нашу школу похађа 521 ученик. Имамо 24 одељења, 4 одељења боравка и ради се по пројекту 

обогаћеног једносменског рада. То значи да, осим редовне наставе и многобројних ваннаставних активности, 

учитељи и психолог школе са заинтересованом децом одржавају ликовне, спортске, енигматске и друге 

радионице, попут оригамија, ручних радова, језика... 

 

Такође, много се води рачуна о безбедности ученика – школска дворишта су током наставе закључана а 

дежурни наставници и помоћно особље изузетно ангажовни у очувању реда. Ради се на превенцији насиља, 

сарађује се са локалном заједницом и пружа  додатна подршка свим ученицима којима је то потребно. 

 

 

еТвининг пројекат у нашој школи
 

Ове школске 2020/21. 
године се наставило 
истим путем. 
Придружили смо се 
међународном 
етвининг пројекту 
„Виле и змајеви“ за 
који смо добили 

Националну и Европску 
награду за квалитет. 
Пројекте је водила 
наставница Слађана 
Боричић уз помоћ 
наставнице Светлане 
Јаћовић. 

Ове године, чланови 
читалачке секције 
„Књигобројци“ 
учествују у 
међународном 
етвининг пројекту 
„Слатки СТЕАМ“. 
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Октобар 

 

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

 

 

У школи постоје секције које се одржавају после наставе. 
 

 

 

 

 

JOГА ЗА ДЕЦУ НА ЧАСОВИМА 

Јога се деци представља кроз игру, јер 
је то оно што је њима потребно, да се 
играју и забаве. 

Положаји тела у којима се 
активирају различите групе 
мишића, често носе имена 
животиња, предмета и појава из 
природе, што је деци занимљиво. 

Правилно дисање такође се вежба 
кроз игру, помоћу прича преносе 
им се моралне норме, а често се 
укључују музика, плес и цртање. 
Јога се зато може посматрати кроз 
рекреативни и едукативни 
приступ, али и кроз корективни 
(јер је јога спортска активност 
којом се отклањају могући 
проблеми у физичком 

развоју или се на њих може деловати превентивно) и 
креативни приступ јер развија координацију, моторику, 
музикалност и осећај за ритам. 

Важно је рећи да у јоги нема 
такмичења и морања и да је свако 
ради онако и онолико колико може и 
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колико му прија. 

Радећи јогу ,деца, не само да развијају снагу, већ 
побољшавају флексибилност и стабилност. 
Поправља се концентрација, развија 
самодисциплина и самопоуздање. Санда 
Косановић, профсор разредне наставе, води 
ову секцију. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Новембар 

 

На часу српског језика и књижевности у одељењу 5/2, наставница 

Андријана Николић Станчић је одржала угледни час на тему новеле 

„Шала“ Антона Павловича Чехова.Час је 

реализован применом технике „шест шешира“. Ова техника се користи 

за истраживање различитих углова посматрања како би се дошло до 

решења, а у циљу развијања критичког мишљења код ученика.Ученици 

су подељени у шест група и свакој од група припада по један шешир. 

Шешири су названи по бојама и представљају различите перспективе 

размишљања које ученици примењују када на главу ставе шешир 

одређене боје. Тада говоре „из 

шешира“, свако из свог угла.Бели шешир тражи информације, жути 

шешир проналази све оно што је позитивно у тексту, црни шешир 

проналази негативне последице, зелени шешир је креативни шешир и 

проналази нове могућности и начине за реализацију неке замисли, 

црвени шешир се бави емоцијама, а плави шешир је намењен разматрању 
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самог процеса мишљења и служи да сумира резултате, па овај шешир, поред 

ученика, користи и наставник. 

 
Час је био занимљив и користан, а ученици су увидели и научили да исту 
тему можемо да 

посматрамо и вреднујемо из више различитих углова, што је и био циљ часа. 
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Децембар 

Ученици четвртог разреда су на часовима Пројектне наставе реализовали 

пројекат „Ја против епидемије“. Научили су шта значи реч епидемија, на који 

начин се преносе разне болести, а највише пажње су посветили тренутној 

епидемиолошкој ситуацији насталој услед ширеља вируса Ковид-19. 

Организовано је више различитих активности кроз које су ученици имали 

прилику да слободно изразе своје мишљење и поделе нека своја сазнања са 

вршњацима. Истакнут је значај поштовања свих епидемиолошких мера. На једној 

од радионица бавили су се и дизајнирањем  и израдом маске од папира где су 

ученици били врло ангажовани и креативни. 
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Јануар - фебруар 

 

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. 

 

Одржавани су креативни часови и радионице, као што је овај у одељењу 

2/3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Међународни дан борбе против вршњачког насиља обележава се сваке 

последње среде у месецу. Ове године је то било 24. фебруара. Обележавање 

овог дана има за циљ промовисање толеранције, развијање сарадње и помоћи у 

борби против насиља. 
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Март 

У организцији „Култарта“ из Бањалуке одржано је поетско такмичење 

београдских основаца – „Мали победник“. У финале овог фестивала који 

се одржава као увод у бањалучко „Дјечије царство“ ушла су два наша 

ученика, Урош Павловић из 6/3 и Димитрије Сташевић из 5/3. Њима су 

песме штампане у зборнику, као и Јани Јањић из 7/1, а на самом финалу 

обојица су се истакли добрим наступом у Удружењу књижевника Србије. 

Урош Павловић освојио је 3.награду и добио вредне књиге, као и прилику 

да се дружи са песницима из жирија. 
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Април 

 

 

 

 

 

                   

 

 

Мај - јун 

 

Филип Кнежевић 6/3 и Душица Лукић, наставница 

 математике, на Републичком такмичењу у Краљеву 

 

Марија Јеврић 7/2 и Бојана Дрешевић, наставница 

 српског језика и књижевности 

Републичко такмичење из српског језика у Тршићу 
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МАЈ 

Одржан је пробни завршни испит. 

На часовима обраде лирске песме „Папирни бродови“ индијског нобеловца, 
Рабиндранта Тагореа, у 7/3, ученици су написали писма-бродове за децу без планова 
за будућност. 
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Ученици 8. разреда завршили су успешно школску годину према 

календару рада, две недеље пре својих млађих другова.  
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Ове године је 4.5.2022. године организован први научни скуп за ученике 
„Мали Вук“ у организацији центра за културу –одељења Завичајни музеј, 
Алексинац. Наша школа је међу првима прихватила позив за научни скуп 
ученика. Циљ овог пројекта је био да се ученици упознају са основним 
појмовима о писању научног рада (форма, апстракт, кључне речи, 
истраживање, метод, закључак) као и да се упознају са поштовањем 
процедура за израду рада. Ученици су прошли кроз све фазе припреме 
и израде рада, поштовање рокова, као и са развијањем и увежбавањем 
научног стила. Наше научнице су биле Ивана Петровић и 

Ђурђица Станишић 7/3. Истраживале су неологизме на инстаграму, као 

једној од најзаступљенијих мрежа које користе основци. Ментор је била 

Слађана Боричић. 
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еТвининг пројекат Слатки СТЕАМ 

Ова активност је део Етвиннинг пројекта Слатки СТЕАМ. 

Спроводио се у партнерству 13 школа из различитих 

земаља. Током читавог пројекта спроводили смо месечне 

активности. Узраст ученика је био од 10 д 13 година. Из 

наше школе су то били ученици одељења 5/1, 6/2 и 7/3. 

СТЕАМ настава је комплексна и подразумева да се једна тема обрађује из 

више области, тј. Предмета: књижевност, енглески као страни језик, 

уметност, наука, математика, 

информатика. Партнерске школе нашој су биле Средња школа АхметТанер 

Кıслал, (Турска), Сахинде Хаиретин Иавуз Научно-уметнички центар (Турска), 

Ескола Секундариа де Гондомар - (Португалија), Средња школа Селимие 

(Турска), Средња школа Хуриет (Турска), Мехтап Оз- 

Проф. др Сабан Теоман Дурал, Центар за науку и уметност (Турска), Центар 
за науку и 

 

уметност Килис (Турска), ОШ „ 

Мануш“ , Сплит (Хрватска), 

Султан Караслан Анатолиан И. 

Хатип (Турска), Центар науке и 

уметности Конак (Турска), 

Центар за науку и уметност 

Фетије (Турска) и 700 Средња 

школа Ил Османгази. 

 

 

 

 

 

Наш лого пројекта у Канвау 
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Оригами секцију у току школске 2021/22. године похађа 21 ученик IV 
разреда. Циљеви оригами секције су да ученици науче шта је то и како се 
прави оригами, да развијају вештину израде оригамија, умећа обликовања 
папира пресавијањем. Секцију води Слађана Гајић, професор разредне наставе. 
 

 

 

Наши 

најмлађи из су 

засадили три 

дрвца не би ли 

им правила 

хладовину кад 

буду у осмом 

разреду. 
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ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ НА ТАКМИЧЕЊИМА У ТОКУ ШКОЛСКЕ 

2021/2022.ГОДИНЕ  

 

 

ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА 

Софија Живановић 3/3 -1. место на општинском такмичењу рецитатора 

СРПСКИ ЈЕЗИК И ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА  

Марко Петровић 6/1 - 3.место на општинском такмичењу  

Марија Јеврић 7/2- 3.место на општинском такмичењу ,1.место на градском такмичењу 

и учешће на републичком такмичењу 

Инес Марковић 7/2-3.место на општинском такмичењу ,3.место на градском такмичењу 

КОНКУРС 

Урош  Павловић 6/3-3.награда за песму на фестивалу''Мали победник'' 

Урош  Павловић 6/3-2.награда општински ниво Пријатељи деце Палилуле ,конкурс 

''Птице'', награда за песму 

МАТЕМАТИКА 

Joван Кнежевић 3/2 - 2. место на општинском такмичењу  

Петар Шеленди 3/2- 3. место на општинском такмичењу  

Татјана Михаљевић 3/3- 3. место на општинском такмичењу  

Филип Кнежевић 6/3- 2. место на општинском такмичењу,2.место на градском 

такмичењу и 3.награду на републичком такмичењу   

ШАХ 

Марко Петровић 6/1 – 1.место на општинском такмичењу  

Коста Мириловић 6/1 -4.место на општинском такмичењу  

ПЛИВАЊЕ 

Марија Чанић 6/1 -3. место на општинском такмичењу  

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Богдан Туфегџић 8/1 -3. место на општинском такмичењу  
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ЛИКОВНА КУЛТУРА  

Лена Ристић 7/2 –  1. место у Србији на ликовном конкурсу  за децу узраста 11-

12.година у организацији Филозофског факултета у Новом Саду  и Француског 

института 

Анастасија Вељковић 7/3 -1. место на општинском такмичењу ''Мали Пјер'' 

Леа Михаиловић 8/2- 2. место на општинском такмичењу ''Мали Пјер'' 

ИСТОРИЈА 

Павле Пајић 5/1 -1. место на општинском такмичењу 

Драган Стефановић 6/2 - 2. место на општинском такмичењу,3.место на градском 

такмичењу  

Теодора Поповић 8/2 - 1. место на општинском такмичењу 

Јелена Јовановић 8/3- 2. место на општинском такмичењу 

Анастасија Терзић 8/1- 3 .место на општинском такмичењу 

БИОЛОГИЈА 

Павле Пајић 5/1 – 1. место на општинском такмичењу , 2.место на градском такмичењу 

Марина Стојановић 5/1 – 2. место на општинском такмичењу, 1.место на градском 

такмичењу 

Теодора Томовић 5/2 – 3. место на општинском такмичењу, учешће на градском 

такмичењу 

Александра Марковић 6/3 3. место на општинском такмичењу, учешће на градском 

такмичењу 

Јелена Јованивић 8/3 – 2. место на општинском такмичењу, 3.место на градском 

такмичењу 

Никола Ђуришић 8/1 - 3. место на општинском такмичењу, учешће на градском 

такмичењу 
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ДИПЛОМА ‘’ВУК КАРАЏИЋ’’ ДОДЕЉУЈЕ СЕ УЧЕНИЦИМА 
 
Вукову диплому је прошле школске године имало 6  ученика  а ове школске године има 
5  ученика . 
 
8/1 

 Анастасија Терзић 
 Богдан Туфегџић 

 
8/2 

 Маја Караџић 
 Теодора Поповић 

 
8/3 

 Наталија Кунарац 
 

 

 

ПОСЕБНЕ ДИПЛОМЕ  
 

 
1.Анастасија Терзић   Посебна диплома из : историје , физичког и здравственог 
                                          васпитања 
2.Богдан Туфегџић       Посебна диплома из : енглеског језика 
3.Маја Караџић            Посебна диплома из: физике , физичког и здравственог  
                                          васпитања 
4.Теодора Поповић     Посебна диплома из : историје  
5.Леа Михаиловић      Посебна диплома из: ликовне културе 
6.Наталија Кунарац     Посебна диплома из: физике,математике, физичког и 
                                         здравственог васпитања 
7.Јелена Јовановић     Посебна диплома из: историја,биологија 
8.Ружица Радуновић   Посебна диплома из: физичког и здравственог васпитања 
9.Мартин Ађанин         Посебна диплома из: музичке културе 
10.Теодора Вуксановић  Посебна диплома из: физичког и здравственог васпитања 
11.Ана Вујичић              Посебна диплома из: физичког и здравственог васпитања 
12.Александра Шотић Посебна диплома из : музичке културе  
13.Уна Марјановић      Посебна диплома из: музичке културе 
 
 
Одељењско веће 8/1 је предложило  Анастасију Терзић , одељењско веће 8/2 Маја 
Караџић и Теодору Поповић а одељењско веће 8/3  Наталију Кунарац за Ђака 
генерације.  
Комисија за утврђивање кандидата за ђака генерације састављена од 3 члана  
пребројала је дипломе и по Правилнику избодовала предложене ученике .Предлог за 
ђака генерације проследила је Наставничком већу . 

Наставничко веће је на основу предлога Комисије  изабрало  ученика генерације, 
то је Наталија Кунарац VIII 3 
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Август 

Дана 31. августа 2022. године одржан је пријем првака. Директорка  школе 

Албина Холод,  заједно са учитељима првог разреда, поздравила је  

ученике и њихове родитеље. 

 

 

 

 

 

 

 


