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I НАЗИВ И СЕДИШТЕ ШКОЛЕ 

• Основна школа „ 20. Октобар „ у Сивцу добила је име по дану ослобођења Сивца – 

20.октобар 1944. године, а настала је интеграцијом две бивше основне школе: 

                  „ Јован   Јовановић  Змај“   и 

                 „  Петар  Петровић   Његош“. 

• Адреса  школе: Сивац, Улица Маршала Тита број 271. 

• Телефони: 711-049, 711-058 и 711-035 

• Факс: 025/711-035 

• Email: os20oktobar1@open telekom.rs 

• Sajt : www20oktobar Sivac net 

• Школске активности одвијају се у две школске зграде. 

1. Школска зграда у Улици Маршала Тита број 271 ( Нови Сивац) 

2. Школска зграда у Улици Маршала Тита број 136 ( Стари Сивац) 

 

• У школској 2012./2013. Години уписано је        ученика, сврстаних у      одељења. 

• У школи ради       радника. 

• У непосредној настави ради         радника. 

• Управне и техничке послове обавља      радника. 

• Директор школе је Предраг Милисављевић, а помоћник директора Добрила Потпара. 

• Делатност  школе је основно образовање и васпитање. 

II ПРОСТОР И ОПРЕМА 

• Школа своју делатност обавља у две наменски изграђене зграде (          године) 

које су одвојене од уличног простора наменском оградом. У дворишном простору су 

зелене површине, спортски полигони и две фискултурне дворане. 

• Школске зграде су међусобно удањене око 2 км, што изискује специфичности у 

организацији рада и одржавању школских објеката. 

 

1. ШКОЛСКА ЗГРАДА У УЛИЦИ МАРШАЛА ТИТА, БРОЈ 271 

 

� Унутрашњи простор 

Ова школска зграда је павиљонског типа, а састоји се од приземља и два спрата укупне 

површине од       м2  и фискултурне дворане која је коридором повезана са приземљем 

зграде. 

Приземље зграде има три улаза: главни улични улаз са портирницом 

                                                               дворишни улаз за ученике и 

 помоћни улаз за фискултурну дворану. 

У приземљу зграде, до главног улаза су канцеларије директора, секретара и благајника 

школе, наставничка зборница, просторија за спремачице и ложионица. Овај простор је 

физички одвојен од простора за ученике. 

У приземљу је и трпезарија за ученике. 

У посебном крилу приземља су три учионице за извођење разредне наставе ( I /IV разред), 

кабинет за музичко, као и коридор који повезује приземље и фискултурну дворану и 

канцеларија за педагошко-психолошку службу. 



 

 

 
 

У приземљу су три тоалетна простора (међусобно одвојена): за раднике школе и два за 

ученике ( одвојено разредна и предметна настава). 

На правом спрату је школска библиотека, канцеларија рачунополагаче и 7 кабинета за 

избођење наставе за ученике од V до VIII разреда, као и три санитарна чвора за ученике. 

На другом спрату су три кабенета за извођење наставе и санитарни чвор за ученике. 

Школска зграда је покривена лименим кровом и физички и технички обезбеђена алармним 

системом и видео надзором. 

 

� Спољашњи простор 

       Цео школски простор издвојен је у посебну целину зеленом оградом, улазном капијом за                        

двориште и зградом школске радионице.     

       Плато испред школске зграде, улични и дворишни, лепо је осмишљен комбинацијом 

травњака, жбунастог биља и дврвећем. 

        Дворишни простор чине зелене површине, бетонски плато и спортски полигони ( рукомет, 

кошарка , одбојка). 

        Безбедност ученика је добра, јер је цео школски простор, поред видео надзора, добро 

осмишљен и физички одвојен, а прелаз преко магистралног пута Врбас-Сомбор обезбеђен је 

постављањем семафора. 

2. ШКОЛСКА ЗГРАДА У УЛИЦИ МАРШАЛА ТИТА БРОЈ 136 

 

� Унутрашњи простор 

Зграда се састоји од приземља, спрата и поткровља укупне површине од        м2. 

Фискултурна дворана је у дворишном простору и није физички повезана са основном зградом. 

У приземљу је пет учиноница у којима се одвија разредна настава ( I -IV разред ), затим 

трпезарија за ученике , просторија за пријем родитеља, просторија за спремачице и два 

санитарна чвора за ученике. Ложионица и радионица су физички одвојени од овог простора. 

Главни улаз, са портирницом је преко дворишта везан са уличним улазом. 

Улаз за ученике је из дворишног простора, а школска радионица и ложионица имају посебне 

улазе. 

Цео приземни простор повезан је великим холом који је погодан за извођење разноврсних 

школских програма. 

На спрату је 5 кабинета за извођење предметне наставе ( V – VI разред),  два прикључка за 

кабинете физике и биологије , кабинет за информатику опремљен рачунарима и два санитарна 

чвора за ученике. 

Наставничка зборница и две канцеларије, са санитарним чвором за раднике школе, одвојен је 

од простора за ученике застакљеном  преградом. 



 

 

 
 

Простор на првом спрату обезбеђен је сигурносном оградом. 

И поткровљу зграде налази се кабинет за музичко и ликовно, библиотека, учионица за извођење 

наставе у продуженом боравку и играоница у оквиру продуженог боравка. 

Од ове школске године, након реконструкције, зграда је покривена лименим кровом и 

обезбеђена је алармним системом и видео надзором. 

� Спољашњи простор 

Цео школски простор одвојен је од учичног простора бетонско-металном оградом, а прелаз 

ученика преко магистралног пута Врбас-Сомбор, обезбеђен је семафором. 

Дворишни простор чине зелене површине и дотрајало бетонско игралиште, као и бетонска бина 

за манифестације те је у наредном периоду неопходно извршити комплетну реконструкцију. 

III  ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ 

Школски намештај  

Намештај којим је школа опремљена је углавном одговарајући, али се веома брзо 

руинира, па се у том погледу пред наставно особље поставља озбиљан задатак да 

васпитним радом са ученицима делују у смислу чувања школске имовине.  

Када говоримо о школском намештају у нашим условима се то односи углавном на ђачке 

клупе и ђачке столице јер другог посебног намештаја за кабинете и кабинетску наставу 

готово и да не поседујемо.  

 Наставна учила  

Основна учила и наставна средства школа поседује у минимaлном броју, испод 

Норматива су, а услови у којима школа ради отежавају њихово коришћење. Најбоље 

опремљени предмети су: физичко васпитање, ликовна култура, географија и биологија.  

 

IV    ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА, КАДРОВСКА СТРУКТУРА 

� Организација рада школе 

Делатност школе је основно образовање и васпитање. 

Рад школе је регулисан: 

- Законом 

- Планом и програмом основног образовања 

- Календаром рада за 2012.-2013. годину 

- Правилницима , нормативима и упутствима за рад Миснистарства просвете РС 

- Интерним правилницима школе 

- Годишњим програмом рада школе 

- Плановима и програмима рада управних и стручних органа школе. 



 

 

 
 

 Основни документ  којим се планира и програмира рада за текућу школску годину је Годишњи 

план рада школе. 

У складу са овим документом, за сваку школску годину, своје планове и програме доносе: 

- Школски одбор 

- Директор школе 

- Савет родитеља 

- Стручни органи: Наставничко веће, Одељенска већа, одељенске старешине, стручни 

активи, педагошко-психолошка служба, наставници разредни и предметне наставе 

- Ученичке организације 

- Други органи и организације у школи који су формирани у складу са Годишњим 

програмом школе. 

 Предлог Годишњег програма рада израђује стручни колегијум којим руководи директор школе, 

разматра га Наставничко веће, које га упућује на разматрање и усвајање Школском одбору. 

� Кадровска структурa 

Квалификациона структура запослених радника на извођењу наставе је углавном усклађена са 

потребама школе, те се може рећи да је готово у потпуности стручно заступљена. Проблеми се 

јављају у обезбеђивању кадрова за енглески језик. 

 

 

 

Радно место 

Степен стручне спреме 

IV VI VII 

извршилаца 

прос. 

радно 

искуство 

извршилаца 

прос. 

радно 

искуство 

извршилаца 

прос. 

радно 

искуство 

Директор     1 13 

Помоћник 

директора 
    1 35 

Педагог     1 11 

Психолог     1 7 

Секретар     1 8 

Библиотекар   1 22   

Медијатекар   0,17 32   

Наставник у 

разредној 

настави  

2 35 10 20 3 16 

Наставник у 

предметној 

настави 

2 25 8 28 22 22 



 

 

 
 

� БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА 

Ове школске године настава се изводи у 15 одељења нижих разреда и 14 одељења старијих 

разреда смештених у  учионица (12 у школској згради у Старом Сивцу и 16 учионица у школској 

згради у Новом Сивцу). Школске 2012/13. године наставу похађа 630 ученика (307 ученика у 

нижим разредима и 323 у вишим разредима). 

Број ученика по разредима школске 2012/13. године. 

 

разред I II III IV V VI VII VIII Укупно 

мушки 34 50 30 40 51 42 37 38 322 

женски  34 39 38 42 35 49 27 44 308 

укупно 68 89 68 82 86 91 64 82 630 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА  

 

одељења разред 

 I II III IV V VI VII VIII 

1 26 20 24 20 19 23 20 27 

2 26 22 22 19 21 23 20 29 

3 16 22 22 20 21 23 24 26 

4  25  23 25 22   

свега 68 89 68 82 86 91 64 82 

 

У нижим разредима има укупно 307 ученика у 14 одељења, док је у 14 одељења виших разреда 

укупно 323 ученика. 

Укупно у школи наставу похађа 630 ученика у 28 одељења. 

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР 

 Годишњи календар 

Прво полугодиште школске 2012/2013. године почиње у понедељак 3. септембра, а завршава се 

у петак, 21. децембра 2012. године. 



 

 

 
 

Друго полугодиште почиње у среду 16. јануара 2013. године, а завршава се у среду 12. јуна за 

ученике од I до VII разреда, односно у среду  29. маја 2013. године за ученике VIII разреда.  

У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст: 

• Јесењи распуст почиње у четвртак, 1.новембра а завршава се у понедељак,  5. новембра 

2012. 

• Зимски распуст почиње 22. децембра 2012. године, а завршава се у понедељак 14.  

јануара 2013. године. 

• Пролећни распуст почиње 29. марта и траје до 1. априла 2013. године. 

• Летњи распуст почиње у 13. јуна и траје до 31. августа 2013. 

У школи се празнују државни и верски празници у складу са законом: 

• 20. октобар - Дан школе 

• 27. јануар - Свети Сава  

Ученици и запослени у школи имају право да одсуствују са наставе, односно да не раде у дане 

следећих верских празника и то: 

• православци - на први дан крсне славе; 

• православци, католици и припадници других хришћанских верских заједница - на први 

дан Божића и у дане ускршњих празника, почев од Великог петка закључно са другим 

даном Ускрса, према њиховом календару; 

• припадници исламске заједнице - на први дан Рамазанског бајрама и први дан 

Курбанског бајрама; 

• припадници јеврејске заједнице - на први дан Јом Кипура. 

 

 

Школски календар 2012/13. 

• од 3. септембра до 26. октобра – први квартал 

• 20. октобар, субота – Дан Школе 

• од 29. октобра до 21. децембра – други квартал 

• јесењи распуст од 1. новембра до 4. новембра 

• 12. новембар – нерадни дан (11. новембар – Дан Примирја у I Светском рату 

• посета сајму образовања „Путокази“ за ученике 8. разред 

• 21. децембар – крај првог полугодишта 

• од 22.12.2012. до 14.1.2013. – зимски распуст 

• 27. јануар – Свети Сава (недеља) 

• 15. фебруар, 16. фебруар – Дан Државности, нерадни дани 

• од 29. маја до 1. априла – пролећни распуст 

• од 1. маја до 6. маја – нерадни дани 

• од 2. априла до 12. јуна –четврти квартал ( од 1. до 7. разреда) 

• од 2. априла до 29. маја –четврти квартал ( за 8. разред) 

 

Крос: 

• јесењи крос – 15. септембар 

• пролећни крос – у време одржавања РТС-овог кроса 

 



 

 

 
 

Наставне суботе: 

� 17. новембар – по распореду за петак 

� 19. јануар – по распореду за петак 

� 6. април – по распореду за петак 

Остале измене: 

• 19. децембар, среда – ради се по распореду за петак 

• 15. јануар, уторак – ради се по распореду за понедељак 

• 5. фебруар, уторак – ради се по распореду за четвртак 

 

Радне ненаставне суботе: 

• 15. септембар (крос) 

• 1. јун 

 

Подела књижица и сведочанстава: 

• 3. јун – подела књижица осмацима 

• 14. јун – подела сведочанстава осмацима 

• 28. јуна – подела књижица и сведочанстава (ученици од 1. до 7. Разреда)



 

 

 
 

Недељни режим рада  

Настава се изводи у две смене које се смењују месечно. Виши разреди од 5. до 8. похађају наставу 

само у преподневној смени. Првог септембра у преподневној смени наставу ће похађати ученици 

следећих одељења: 

• I/1,2, 4 

• IV/1,2,3,4 

• V/1,2,3,4 

• VI/1,2,3,4 

• VII/1,2,4 

• VIII/1,2,4 

У поподневној смени наставу ће похађати следећа одељења: 

• II/1,2,3,4 

• III/1,2, 4 

 

Дневни режим рада  

 

преподневна смена  поподневна смена 

час од до час од до 

1. 7.30 8.15 1. 12.30 13.15 

2. 8.20 9.05 2. 13.20 14.05 

3. 9.10 9.55 3. 14.15 15.00 

4. 10.10 10.55 4. 15.15 16.00 

5. 11.00 11.45 5. 16.05 16.50 

6 11.50 12.35 6. 16.55 17.40 

7. 12.40 13.25  



 

 

 
 

 ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА НА НАСТАВНИКЕ  

 

Српски језик 

Светлана Мајски 

Миковић Нада 

Бокун Душанка 

Петровић Љиљана 

 

Немачки језик 

Љиљана Ланчушки 

Дамјановић Снежана 

 

Ликовна култура 

Радовановић Милијана 

 

Музичка култура 

Радослав Рајић 

 

Историја 

Ивић Милован 

Цвијетић Витомир 

 

Географија 

Свитић Оливера 

Биологија 

Цвијовић Злата 

Цветковић Марица 

 

Хемија 

Петровић Гордана 

 

Физичко васпитање 

Матић Вељко 

Жежељ Бранко 

Залар Дамир 

Вјештица Горан  

 

Техничко образовање 

Перућица Снежана 

Рутовић Валентина 

Косановић Никола 

Кукољ-Прокић Наталија 

 

 

Енглески језик 

Бокун Душанка 

Веронаука 

Ђуровић Јелица 

 

Грађанско васпитање 

Цвијетић Витомир 

Гордана Петровић 

 

Информатика 

Кукољ-Прокић Наталија 

 

Домаћинство 

Петровић Гордана 

 

Разредна настава 

Влашкалић Злата 

Шаранчић Наташа 

Виола Данилка 

Новоградец Катица 

Влашкалић Дејан 

Марас Јелица 

Џувер Вера 

Лазаревић Љиљана 



 

 

 
 

Ивић Милован 

 

Физика 

Потпара Добрила 

Вагић Љиљана 

 

Математика 

Аџић Јелица 

Вагић Љиљана 

Пољаковић Данијела 

Ивић Михајловић Мирјана 

 

Мандић Маја 

Баран Катарина 

Терзић Тања 

 

 

Павлик Ирена 

Бајчетић Биљана 

Жежељ Добрила 

Саџаков Снежана 

Лучић Снежана 

Пувача Снежана 

 

 

ФОНД ЧАСОВА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА  

Нижи разреди 

 I II III IV 

укупно 

планирани фонд часова у нижим разредима 

број 

наставних 

недеља 

36 36 36 36 

број 

одељења у 

р. 

3 4 3 4 

свега 2268 3168 2268 3168 10872 

предмет 

I II III IV укупно 

часова 

седм год укуп. седм. год. укуп 
сед

м. 
год. укуп седм. год. укуп. 

српски језик 5 180 540 5 180 720 5 180 540 5 180 720 2034 



 

 

 
 

енглеки 

језик 
2 72 216 2 72 288 2 72 216 2 72 288 1008 

математика 5 180 540 5 180 720 5 180 540 5 180 720 2520 

свет око нас 2 72 216 2 72 288  0 0  0 0 504 

природа и 

друштво 
 0 0  0 0 2 72 216 2 72 288 504 

ликовна 

култура 
1 36 108 2 72 288 2 72 216 2 72 288 900 

музичка 

култура 
1 36 108 1 36 144 1 36 108 1 36 144 

504 

 

физичко 

васпитање 
3 108 324 3 108 432 3 108 324 3 108 432 

1512 

 

обавезни 

предмети 
19 684 2052 20 720 2880 20 720 2160 20 720 2880 

 

9972 

 

изборни 

предмет 
1 36 108 1 36 144 1 36 108 1 36 144 504 

верска 

настава и 

грађанско 

васпитање 

1 36 108 1 36 144 1 36 108 1 36 144 

 

504 

 

изборни 

предмети 
2 72 216 2 72 288 2 72 216 2 72 288 1008 

 Виши разреди 

 V VI VII VIII 

укупно 

часова 
планирани фонд часова 

број 

наставних 

недеља 

36 36 36 34 

број 

одељења у 

р. 

4 4 3 3 

свега 3168 3240 4968 4352 15728 



 

 

 
 

предмет 

V VI VII VIII 
укупно 

часова 
седм. год укупно седм год. укуп. седм год укуп сед год укуп 

српски језик 5 180 720 5 180 720 4 144 432 4 136 408 3720 

енглески 

језик 
2 72 288 2 72 288 2 72 216 2 68 204 

996 

 

ликовна 

култура 
2 72 288 1 36 144 1 36 108 1 34 102 642 

музичка 

култура 
2 72 288 1 36 144 1 36 108 1 34 102 

642 

 

историја 1 36 144 2 72 288 2 72 216 2 68 204 852 

географија 1 36 144 2 72 288 2 72 216 2 68 204 852 

физика 0 0 0 2 72 288 2 72 216 2 68 204 708 

математика 4 144 576 4 144 576 4 144 432 2 68 204 1778 

биологија 2 72 288 2 72 288 2 72 216 4 136 408 1200 

хемија 0 0 0 0 0 0 2 72 216 2 68 204 420 

техничко 

образовање 
2 72 288 2 72 288 2 72 216 2 68 204 996 

физичко 

образовање 
2 72 288 2 72 288 2 72 216 2 68 204 

996 

 

немачки 

језик 
2 72 288 2 72 288 2 72 216 2 68 204 996 

верска 

настава-

грађанско 

васпитање 

1 36 144 1 36 144 1 36 108 1 34 102 498 

изборни 

предмет 
1 36 144 1 36 144 1 36 108 1 34 102 498 

ЧОС 1 36 144 1 36 144 1 36 108 1 34 102 498 

Изабрани 

спорт 
1 36 144 1 36 144 1 36 108 1 34 102 498 



 

 

 
 

 СТРУЧНИ ОРГАНИ 

 

Наставничко веће чине сви наставници, стручни сарадници и директор школе. 

Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у једном одељењу. 

Стручна већа за области предмета разматрају општа питања, а у циљу ефикаснијег функционисања 

(имајући у виду број наставника) конкретизацију задатака обављаће стручни активи. 

Стручни актив за школски развојни план: Милисављевић Предраг, Канкараш Гордана, Марсенић 

Даница, Снежана Саџаков, Светлана Мајски, Снежана Лучић. 

Стручни актив за развој школског програма: Милисављевић Предраг, Потпара Добрила, Ирена 

Павлик, Гордана Петровић. 

Педагошки колегијум: директор школе, помоћник директора, педагог, психолог, председници 

Стручних актива 

 Руководиоци одељењских већа   

• I-IV Злата Влашкалић 

• V Радовановић Милијана 

• VI Пољаковић Данијела 

• VII Кукољ-Прокић Наталија 

• VIII Петровић Гордана 

 

5.2. Руководиоци стручних већа 

 

Стручно веће за разредну наставу Злата Влашкалић 

Стручно веће наставника за језике Љиљана Ланчушки 

Стручно веће наставника историја, географија Оливера Свитић 

Стручно веће наставника природних наука (математика, физика, 

хемија и биологија) 

Мирјана Ивић-Михајловић 

Стручно веће наставника техничког образовања, ликовне културе, 

музичке културе и физичког васпитања 

Наталија Кукољ-Прокић 

 

Одељењске старешине 

Нижи разреди Виши разреди 

I-1     Дејан Влашкалић 

I-2     Јелица Марас 

I-4     Вера Џувер 

 

 

V-1 Милијана Радовановић 

V-2  Витомир Цвијетић 

V-3 Светлана Мајски 

V-4   Злата Цвијовић 

 



 

 

 
 

 

II-1 Љиљана Лазаревић 

II-2 Ирена Павлик 

II-3 Биљана Бајчетић 

II-4     Добрила Жежељ 

 

 

III-1 Снежана Саџаков 

III-2 Снежана Пувача 

III-4    Снежана Лучић 

 

 

IV-1     Злата Влашкалић 

IV-2     Наташа Шаранчић 

IV-3     Данилка Виола 

IV-4     Катица Новоградец 

 

 

VI-1 Данијела Пољаковић 

VI-2 Надежда Миковић 

VI-3 Љиљана Вагић 

VI-4 Марица Цветковић 

 

 

VII-1       Наталија Кукољ-Прокић 

VII-2 Добрила Потпара 

VII-4 Оливера Свитић 

 

 

VIII-1 Гордана Петровић 

VIII-2  Мирјана Ивић-Михајловић 

VIII-4 Радослав Рајић 

 

 

 

Календар значајних активности 

време реализације Садржај задужени 

наставници 

31.8.2012. Пријем првака 
Учитељи трећег 

разреда 

7.9.2012. Фестивал дечје поезије „Булка“ Директор 

септембар 

састанци стручних актива,одељенских 

већа,Наставничко веће,формирање 

тимова 

Директор, 

помоћник 

директора  

1-7.октобар 
 

Дечја недеља 
тим 

20.10.2012. Дан школе тим 

октобар – мај 2012. 
Једнодневне екскурзије и излети, I-VIII 

разред 

разредне 

старешине 

мај-јун 2013. Настава у природи, I-IV разред учитељи 

15. септембар 2012. Јесењи крос 

наставници 

Физичког 

васпитања 

8.11.2012. Обележавање Дана просветних радника директор 

16.11.2012. Обележавање Дана толеранције 

одељенске 

старешине,  

ПП служба 



 

 

 
 

1.12.2012. Обележавање Дана борбе против АИДС-а 
одељенске 

старешине 

децембар, 2012. Посета сајму образовања ,,Путокази“ директор 

јануар, 2013. (током 

зимског распуста) 

обавезна допунска настава, додатна 

настава и слободне активности 

учитељи и 

предметни 

наставници 

27. јануар 2013. Прослава Светог  Саве тим 

Фебруар/март 2013. Такмичења ученика 

учитељи и 

предметни 

наставници 

Март 2013. Избор уџбеника 

учитељи и 

предметни 

наставници 

Мај 2013. Пролећни крос (РТС-ов крос) 

наставници 

физичког 

васпитања 

Мај 2013. Ускршње радости 

Учитељи и 

наставник верске 

наставе 

Мај 2013. 

Анкетирање ученика за изборне 

предмете и продужени боравак за 

следећу шкослку годину 

одељенске 

старешине 

Мај 2013. Припреме за прославу матурске вечери тим 

Јун 2013. 
Поправни испити за ученике осмог 

разреда 

Предметни 

наставници 

јун 2013. 
Припремна настава за ученике VIII 

разреда 

наставници српског 

језика и 

математике 

Јун 2013. Завршни испити  

Август 2013. 
Припремна настава за полагање 

поправних испита 
предм. наставници 

Август 2013. Поправни испити 
предметни 

наставник 

Август 2013. Поновљени завршни испит  

   

 

 

 

 

 



 

 

 
 

                                                                                                                             

ПРИЈЕМ   ПРВАКА 

31.08.2012. 

                                 

И ове године, ученици сада већ четвртог разреда припремили су леп дочек будућим другарима. 

Озбиљно су радили на представи коју је написала њихова учитељица Наташа Шаранчић. Драмски 

текст Може ли вук постати првак? проткан врло певљивим сонговима и правим дечјим шалама, 

измамљивао је осмехе на лица свих присутних. Велики труд је уложио цео тим људи ангажованих 

у организацији пријема првака. Ту су поред учитељице Наташе били још и наставник музичке 

културе Радослав Рајић, који је склопио и снимио све сонгове, Андреја Раичевић, ученица VIII2 

одељења, која је направила видео презентацију, те учитељице Злата Влашкалић, Данилка Виола и 

Катица Новоградец, које су радиле на кореографијама заједно са својим ученицима. Ипак, све ово 

не би успело без малих глимаца, ученика  сада четвртога  разреда, који су у сваки покрет и сваку 

реплику уградили пуно труда, рада, вежбе и љубави. У представи су глумили: 

Исидора Вагић – вук Вуле 

Јован Рајић – Плави зец 

Снежана Симин – сова Мудрица 

Светислав Кувељић – зец 

Жељана Перлић – веверица Веца 

Јожеф Кираљ – пољски миш Мишко 

Маријана Фуртула – пингвин Немац 

Леа Ђорђевић – бубамара Мара 

Анђела Марковић – наратор 

Наравно, морају се споменути и сви ученици IV1,  IV2 и  IV3 одељења који су радили са својим 

учитељицама на изради маски и костима за ову представу. 

До краја представе вук је ипак одлучио да пође у школу, а потом су учитељи будућих првака 

прозвали своје мале ученике и са њима кренули у учионице. Ове године прваке ће учити само три 

учитеља – Јелица Марас, Дејан Влашкалић и Вера Џувер. Желимо им пуно успеха у раду, а нашим 

првачићима весела школска звона, море петица и насмејана лица током школовања! 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ДРУЖЕЊЕ СА ПЕСНИЦИМА 

7.09.2012. 

Песници – Бошко Ломовић, Милош Дунчевић и Младен Бастаја – улепшали су овај петак својим 

стиховима. Хол школске зграде у Старом Сивцу био је пун раздраганих малишана. Ученици од 

првог до шестог разреда уживали су у стиховима наших познатих песника. Читав сат се нису 

скидали осмеси са лица свих слушалаца.                                                                                                                       

После кратког и потребног опуштања, тргло нас је звоно за почетак петог часа. Као пробуђени из 

дивног сна  кренусмо у нове радне победе нахрањени речима пуним лепоте. 

 

     
 

 

ДЕЧЈА НЕДЕЉА 

1.10.-7.10.2012. 

 

У ОШ „20. Октобар“ у Сивцу, од 01.10.2012. до 07.10.2012. год. низом занимљивих  

активности обележена је Дечија недеља под слоганом „ Растемо као једно – БОЉИ  

СМО ЗАЈЕДНО“.  

Сваки дан био је одређен занимљивим слоганом који је упућивао на активности у  

којима су ученици уживали и радо учествовали.  

ПОНЕДЕЉАК „ Растемо као једно – БОЉИ СМО ЗАЈЕДНО“  

Ученици нижих разреда су у оквиру својих одељења израђивали плакате на тему Дечије  

недеље.  

Плакати су били изузетно лепи и маштовити и види се да су се сви много ангажовали. 

 УТОРАК „ Деца желе да знају где књиге спавају“  

Ученици су посетили Месну библиотеку у центру села и изложили плакате на  

изложбеном простору библиотеке.  

Заиста се обистинио слоган који је означио овај дан јер су ученици били веома  

заинтересовани за рад библиотеке, порекло књига и начин како да постану чланови.  

Надамо се да књиге више неће само спавати у библиотеци него да ће пролистати у  

рукама наших ученика.  

 „ А у колу, друг до друга“  

У Дому културе ученици су имали прилике да погледају изложбени простор етно собе и  

да упознају фолклорну традицију Сивца. 

 СРЕДА „ Чаробна радионица“  

Позоришна представа је приказана у Дому културе и ученици су уживали у свету бајки.  



 

 

 
 

Позориште из Црвенке потрудило се да овај дан ученицима буде чаробан.  

ЧЕТВРТАК „ Цртани јунаци на филмској траци“ 

У холу школске зграде у Старом Сивцу приказани су занимљиви цртани на великом  

платну. Сви смо се заједно смејали згодама и незгодама цртаних јунака.  

ПЕТАК „Није важно ко је бржи, само нек` се добро дружи“  

Последњи дан Дечије недеље обележен је међуодељенским спортским такмичењима.  

Сви су учествовали, навијали и сви су били победници на крају ове предивне недеље.  „ РАСТЕМО 

КАО ЈЕДНО - БОЉИ  СМО ЗАЈЕДНО.“ 

 

СВА ДЕЦА СВЕТА ИМАЈУ ПРАВО НА ИГРУ, РАДОСТ И ПЕСМУ  

Сивац, 4. октобар 2012. Ове године, мото Дечје недеље је “Растемо као једно – бољи смо заједно”.  

Посебна пажња овогодишње кампање је посвећена дечјим правима и инклузији. У току Дечје 

недеље, деца су уживала учествујући и као фризери и као модели у фризерској радионици Луде 

фризуре. 

Друга активност која их је обрадовала је био “Пингвинов плес”. Жири (Педагог Гордана и ученици 

осмог разреда) је имао тежак задатак, али је ипак одлучио да победници овог плеса буду ученици 

53 и 63. 

 

ЈЕСЕЊИ   КРОС 

29.09.2012. 

 

 

У суботу  29.9.2012. одржан је школски јесењи крос. Крос је почео у 9 сати, а завршио се око 10
30

. 

Време нас је добро послужило, атмосфера је била пријатна. Родитељи, наставници и учитељи су 

бодрили своју децу и остале ученике.  На кросу су учествовали ученици од 1. до 8. разреда. 

-Прва места су освојили: 

1.       разред:  Шљукић Андрија, Ћировић АнА                                                                                           

2.       разред:  Неговановић Александар, Лазић Милица                                                                       

3.       разред:  Симин Растко, Делић Сања                                                                                                     

4.       разред:  Вемић Лука, Лазић Јелена                                                                                                 

5.       разред:  Желер Марко, Медојевић Оливера                                                                                  

6.       разред:  Ђачић Огњен, Ракин Александра                                                                                      

7.       разред:  Пурић Његош, Ристановић Вања                                                                                         

8.       разред: Шљукић Драгољуб, Миловановић Мара 

           
 

 



 

 

 
 

 

ДАН   ШКОЛЕ 

20.10.2012. 

 

 У суботу, 20. окробра,  за нашу школу  био је посебан датум – рођендан. Опуштени и добро 

расположени кренули смо у реализацију предвиђених садржаја.  

Наши најмлађи, ученици од првог до четвртог разреда, имали су диван програм у холу школске 

зграде у Старом Сивцу. Представа  Да ли ће вук постати првак? разгалила је све присутне. Иако 

смо је већ гледали поводом пријема првака, поново су нам вук-првак, сова-мудрица и остали 

јунаци измамили осмехе на лица. Но није се све на томе завршило. Уследиле су групне игре у 

којима су деци помогле и наше младе учитељице. Обучене у добру вилу, вештицу и друге јунаке 

најлепших бајки, осмислиле су деци незаборавна такмичења у игрању и певању. Креације од еко 

материјала и свега што би било могуће рециклирати, задивиле су све присутне. Мали еко-

маскембал је био пун погодак. 

Док су наши најмлађи играли и певали, ученици старијих разреда су се такмичили у фудбалу, 

кошарци и одбојци – шта ко воли и уме. Турнир су спровели наставници физичког васпитања, а 

помагали су им и сви они који воле спорт. Навијање је, као и на сваком великом спортском 

догађају, било најзанимљивије. Свако је бодрио своје фаворите, славио са победницима и туговао 

са онима који су били за нијансу мање добри. Наравно, на крају су сви задовољни напустили 

спортске терене наших школских зграда. 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

МЕСЕЦ КЊИГЕ 

7.09.2012. 

 

,, Ко изгуби дете у себи – готов је“ речи су академског сликара мр Петра Шушулића, који је 

прегледао, проценио и одабрао најквалитетније ликовне радове пристигле на 52. литерарни и 

ликовни конкурс Месец књиге, у општини Кула. Као и сваке године, сви награђени и похваљени 

учесници, заједно са својим васпитачима, наставницима српског језика и ликовне културе, окупили 

су се у сивачкој библиотеци, 7. 12. 2012. године, како би им биле уручене похвалнице и награде. 

У холу је све дочекала изложба најуспешнијих ликовних радова која као да је посетиоце лагано 

уводила у свет уметности и лепе речи у пространој читаоници сивачке библиотеке. Ученици који су 

освојили прво место на литерарном конкурсу у категоријама до петог и до осмог разреда 

прочитали су присутним другарима из свих школа општине Кула своје радове. У нижем узрасту 

првонаграђена на литерарном конкурсу била је ученица 5-3 одељења наше школе, Ива Мајски, за 

бајку ,,Стаклено јаје“. Првонаграђени у вишем узрасту, био је ученик 8-3 одељења ОШ ,,Иса Бајић“ 

у Кули, Милан Веселица. Наша школа има још два похваљена ученика на литерарном конкурсу – 

Радомира Влашкалића 5-3 за бајку ,,Чаробни храст“ и Владана Вукадиновића 6-1 за састав ,,То сам 

ја“. Све присутне својим стиховима почастио је песник Давид Кецман Дако. 

Професор књижевности, Тања Симуновић – Тулић, селектор за литерарне радове, написала је у 

својој уводној речи нешто што може да буде мотив свима онима који воле да пишу и сликају – 

,,Отворите широм своје очи и своја срца, а затим пишите онако како мислите, говорите и осећате.“ 

  

         
 

 

ТАКМИЧЕЊЕ  У  КОШАРЦИ 

9.12.2012. 

 

Завршено је такмичење у кошарци  за ученике основних школа у  школској 2012/2013. години. 

Ученице наше школе су освојиле СЕДМО МЕСТО  на  РЕПУБЛИЧКОМ ТАКМИЧЕЊУ које је одржано у 

Инђији,  7. и 8.  децембра 2012. године. Победивши екипу из Титела и освојивши ПРВО МЕСТО на  

МЕЂУОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ у Кикинди, пласирале су се на државно такмичење. Утакмица 

против Тителчанки им је, како кажу, била најбоље одиграна и најтежа. На међуокружно 

такмичење су се пласирале освојивши ПРВО МЕСТО на ОКРУЖНОМ, а на окружно освојивши ПРВО 

МЕСТО на ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ. Пут до Инђије је био дуг и напоран, али уз смех, песму и 

дружење све је лакше иде. Наше кошаркашице је целим путем бодрио и подржавао наставник 

Вељко Матић.  

 

 

 



 

 

 
 

 

ШКОЛСКА СЛАВА – СВЕТИ САВА 

27.01.2013. 

 

                                                          
 У Сивцу – 27. јануара  2013. године школска сала у Старом Сивцу  била је дупке пуна деце која су 

дошла да присуствују обреду свећења славског колача. 

Пре духовне церемоније, коју сваке године уприличи сивачки свештеник, ученици који похађају 

наставу веронауке приредили су пригодан програм у част нашег просветитеља и духовног вође – 

Светог Саве. 

Након програма, колач је освештан и кумови су проглашени. Породици Илић припала је та част да 

њихова деца, ученици наше школе, постану школски кумови. Близнакиње Дарја и Марија (II 4), 

Милица (VI 4) и Милан  (VII 4), заједно са својим родитељима, достојанствено су примили парче 

славског колача. 

Ученици осмог разреда ове године су нас изненадили самосталним пројектом, осмишљавањем 

приредбе као и учешћем у њој. У Дому културе програм је почео након извођења Светосавске 

химне и поздравне речи и честитке директора школе. Ученици су извели свој перформанс под 

називом ,,Светосавским друмовима“, показујући нам да се на један модеран начин може 

испричати једна стара  и веома важна прича о поштовању вредности светосавља до наших дана. 

Здравље, школа, знање страних језика, путовања и поштовање књиге – управо су те вредности. 

Повели су нас ,,на једно модерно путовање кроз наш ум и срце – баш како је учио Свети Сава“, 

кажу они. 

Ученици који су учествовали у осмишљавању и реализацији пројекта: 

Милана Савић             VIII 1                     Иконија Влаовић        II 3 

Јована Симин              VIII 1                     Ана Новаковић            II 3 

Милица Јовић              VIII 1                     Дијана Вуксановић     II 3 

Татјана Вуковић          VIII 1                     Милица Паравиња      II 3 

Милица Косовић         VIII 1                      Јована Влашкалић      III 1 

Миа Мајски                  VIII 1                     Марија Пувача             III 1 

Зорана Николић           VIII 1                     Милица Лековић         III 1 

Андреа Раичевић          VIII 2                    Николина Јовановић   III 1 

Милица Чупић              VIII 2 

Александра Кнежевић VIII 2                    Сви  ученици одељења  I 4 

Душан Пантовић          VIII 2 

Сашка Јанковић            VIII 4 

Јована Мишковић         VIII 4 

Јелена Цупаћ                 VIII 4 

Данијела Кувељић         V 2 

Немања Јапалак             V 3 

  

Тим наставника који је координирао рад ученика на припреми програма: 



 

 

 
 

Биљана Бајчетић 

Снежана Саџаков 

Светлана Мајски 

Радослав Рајић 

Наталија Кукољ – Прокић 

Јелица Ђуровић 

 

 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ 

11.02.2012. 

 
У нашој школи је 10.02.2013. године одржано општинско такмичење из физике, где су млади 

физичари укрстили копља и  опробали своје знање са ученицима других школа у општини. 

Такмичили су се ученици шестог, седмог и осмог разреда и постигли следеће резултате: 

VI разред 

Владан Вукадиновић – 2. место 

VII разред 

Милош Глодић – 1. место 

Ања Куцурски – 3. место 

Тања Цупаћ – 3. место 

VIII разред 

Јелена Цупаћ – 1. место 

Милица Чупић – 2. место 

Андреја Раичевић – 2. место 

 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 

3.03.2012. 

                                  
У недељу, 03.03.2013. године одржано је општинско такмичење из биологије. Под диригенским 

палицама њихових наставника, ученици су били итекако спремни за ово такмичење. Од 128 

такмичара, колико их је приступило изради теста, у конкуренцији петих, шестих, седмих и осмих 

разреда, 102 ученика, освојило је једно од прва три места.  



 

 

 
 

 

МАЛА МАТУРА 

8.06.2013. 

 
 У понедељак, 03. 06. 2013. године, у Новом Сивцу, одржана је мала матура за овогодишње 

осмаке. Ученици су се у школском дворишту окупили пре 18 часова, а потом ушли у школу на 

последњи час. 

Након последњег часа, који је трајао пола сата, а окончан последњим звоном у осмогодишњем 

школовању,  ученици су, испраћени аплаузом родитеља и наставника, сишли у фискултурну салу 

на церемонију доделе диплома. Након програма који су одржали наши седмаци, дипломе су 

додељене најбољим ученицима у генерацији. Проглашен је ђак генерације, као и најбољи 

пријатељ међу осмацима. 

Када је додела диплома завршена, ученици су се у пратњи својих одељењских старешина упутили 

у Стари Сивац, где је, у холу школе, прослављена наша матура. Хол школе био је украшен 

балонима и именима наших осмака, што је целој свечаности дало једну посебну ноту. Око 

дванаест часова уз опроштајну песму и сузе наши, сада већ бивши ученици, опростили су се од 

школе. 

  

Ученици који су свих ових година успели су да буду одлични и имају примерно владање, чије је 

знање сијало осам година, су : 

Давид Влашкалић 8-2 

Александра Вукчевић 8-2 

Александра Кнежевић 8-2 

Младен Крстоношић 8-2 

Сања Милић 8-2 

Ивана Љубенковић 8-2 

Снежана Стојков 8-2 

Анастасија Шомођи 8-2 

Сашка Јанковић 8-4 

Вукашин Ђукановић 8-4 

Момчило Зорић 8-4 

Милица Комазец 8-1 

  

Наставничко веће Основне школе ,,20. октобар“ доделило је  Вукову диплому,  највише 

признање за успех у основној школи, следећим ученицима: 

Андреја Раичевић 8-2 

Милица Чупић 8-2 

Јелена Цупаћ 8-4 

Јована Симин 8-1 

Татјана Вуковић 8-1 

Анђелија Голубовић 8-1 



 

 

 
 

Милица Косовић 8-1 

Милица Јовић 8-1 

Миа Мајски 8-1 

Није лако бити одабран, изузетан, талентован, први у много чему. Прегршт диплома и похвала. Као 

круна залагања и уложеног труда стиже и престижна титула – Ђак генерације. Учеником 

генерације ове школске године проглашена је Јелена Цупаћ. 

Специјалну награду ,,Најбољи пријатељ – Милош Струњаш“,  по мишљењу  највећег броја ученика 

осмог разреда, заслужила је Татјана Вуковић. 

  

 

 

  

 

 


