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1. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ 
УСЛОВИ РАДА 

 
Основна школа ,,20.октобар’’ Сивац, од 1976. године ради као 
интегрисана школа од две независне месне школе: ,,Јован 
Јовановић Змај’’ и ,,Петар Петровић Његош“, које су изграђене 
1972. године.  
 
То указује на чињеницу да се ради у специфичним условима, 
односно у две школске зграде међусобно удаљене нешто мање од 
два  километра. 
  
Школска зграда у Новом Сивцу подигнута је на парцели 735, 
површине под објектом 1850 m2 .  
 
Зграда се налази у ограђеном школском дворишту, има рукометни, 
кошаркашки и одбојкашки терен. 
 
 Укупна корисна површина зграде у новом Сивцу износи 3150 m2 и 
распоређена је у 12 учионица, 4 кабинета, 6 управних просторија, 
библиотеку, фискултурну салу и трпезарију са кухињом.  
 



 
 

 
Школска зграда у старом Сивцу изграђена је на парцели 3031, а по 
вршина под објектом износи 1283 m2 .  
 
У склопу школског дворишта налази се фискултурна сала и 
фудбалски терен.  
 
Укупна корисна површина зграде у старом Сивцу је 2260 m2 и 
распоређена је на 10 учионица, 2 кабинета, 3 управне просторије, 
просторије за продужено боравак и библиотеку и трпезарију са 
кухињом.  
 



 
 

  
 
 ОПРЕМЉЕНОСТ ЗГРАДЕ  
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 и наставна средства школа поседује у минимaлном 
броју, испод норматива су, а услови у којима школа ради отежавају 
њихово коришћење.  



 
 
Школа је опремљена са око 60 рачунара који се користи у две 
рачунарске учионице, два се користе у зборницама и пет рачунара у 
канцеларијама службеника школе, 4 телевизора, 4 CD плејера, 4 
пројектора, 5 преносивих рачунара, 2 фотокопир апарата.  
Поред тога, школа је опремљена покретним таблама, паноима, 
стручном литературом и другим неопходним дидактичким 
средствима. Библиотека има више од 23 242 књиге. У школу 
редовно стиже више од 5 листова и часописа.  
 
 
ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИХ 

УСЛОВА РАДА  
 Ове године наставиће се са унапређивањем материјално техничких 
и просторних услова рада према утврђеним приритетима, а то су:  
 
• Конкурисаће се за замену дотрајале столарије на обе школске 
зграде (средства за ову инвестицију тражена су и прошле године, од 
МПС Републике  
Србије)  
 
• Селективно кречење преосталих холова и учионица у школској 
згради у новом Сивцу (блок нижих разреда, учионица математике и 
информатике са  
холовима и санитарним чворовима  
 
• Даља замена дотрајалих подова по учионицама и холовима у обе 
школске зграде  
 
• Постепена замена дотрајалог школског намештаја по учионицама 
 
• Обнављање спорских справа и реквизита у спортским салама 
(приоритет је  
спортска сала у старом Сивцу)  



 
 
 
• Замена дотрајалих табли у осталим учионицама  
 
• Набавка две интерактивне табле  
 
• Опремање кабинета за техничко и информатичко образовање, 
хемију и физику неопходним наставним средствима  
 
• Клима уређај у учионици музичке културе у старом Сивцу  

 
 
 

2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 
 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, математику, физику и 
немачки језик.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

НАСТАВНИ КАДАР (СТРУЧНО ЗАСТУПЉЕНА 
НАСТАВА)  

 
 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ 

Ред
ни 

бро
ј 

Презиме и име 
наставника 

Наставни предмет 
који предаје 

 
(проценат 

ангажовања) 

Завршена 
школа/факултет Сте

пен
 

стр
учн

ост
и 

Рад
ни 

ста
ж у

 
год

ина
ма 

Ли
цен

ца 

Ан
гаж

ова
њ

еу 
дру

гој
  

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Јурић Дубравка 

Продужени боравак I 
– II 

100% 
Професор разредне 

наставе VII 16 
 

да  
не 

2 Терзић Тања Енглески језик Професор разредне 
наставе VII 10 

 
да  

не 
3 Жежељ Наташа Хемија Дипломирани 

хемичар VII 8 
 

да  
да 

4 Влаховић Горан Историја Професор историје VII 5 
 

да  
не 

5 Ланчушки Љиљана Немачки језик Професор немачког 
језика VII 19 

 
да  

да 
 

6 Џувер Вера Разредна настава Наставник разредне 
наставе VI 37 

 
да  

не 
7 Шкеровић Ивана Разредна настава Професор разредне 

наставе VII 8 
 

не  
не 

8 Пувача Снежана Разредна настава Професор разредне 
наставе VII 14 

 
да  

не 
9 Лучић Снежана Разредна настава Професор разредне 

наставе VII 26 
 

да  
не 



 
 

10 Чизмар Саша 
Техничко и 

информатичко 
образовање 

Мастер професор 
информатике и 

технике 
VII 19 

 
да  

да 
11 Шаранчић Наташа Разредна настава Професор разредне 

наставе VII 19 
 

да  
не 

12 Виола Данилка Разредна настава Наставник разредне 
наставе VI 29 

 
да не 

13 Бокун Душанка Eнглески језик Професор разредне 
наставе VII 12 

 
не 

 
да 

14 Марцикић Љиљана Разредна настава Наставник разредне 
наставе VI 27 

 
да 

 
не 

15 Влашкалић Дејан Разредна настава Наставник разредне 
наставе VI 31 

 
да 

 
не 

16 Марас Јелица Разредна настава Наставник разредне 
наставе VI 34 

 
да 

 
не 

17 Лазаревић Љиљана Разредна настава Наставник разредне 
наставе VI 36 

 
да 

 
не 

18 Павлик Ирена Разредна настава Професор разредне 
наставе VII 25 

 
да 

 
не 

19 Бајчетић Биљана Разредна настава Професор разредне 
наставе VII 16 

 
да 

 
не 

20 Мајски Светлана Српски језик 
Професор српског 

језика и 
књижњвности 

VII 21 
 

да 
 

не 

21 Грозданић Бојана Географија Професор географије VII 9 
 

да 
 

не 

22 Миковић Надежда Српски језик Професор српског 
језика и књижевности VII 28 

 
да 

 
не 

23 Гак Душица Српски језик 
Професор српског 

језика и 
књижњвности 

VII 0 
 

не 
 

не 

24 Цвијовић Злата Биологија, 
домаћинство Професор биологије VII 18 

 
да 

 
не 



 
 

25 Цветковић Марица Биологија Професор биологије VII 15 
 

да 
 

да 

26 Кривокућа Милош Физика Професор физике VII 1 
 

не 
 

не 

27 Свитић Оливера Географија Професор географије VII 17 
 

да 
 

не 

28 Павков Ивана Историја Професор историје VII 10 
 

да 
 

да 

29 Прокић Кукољ 
Наталија 

ТИО, (30%+75%) 
Информатика и 

рачунарство 
Професор техничког 
и информатичког о. VII 9 

 
да 

 
не 

30 Милосављев Бранко 
Веронаука- српско 

православна 
100% 

Апсолвент IV 3 
 
 

не 

 
 

не 

  

31 Голубовић Кристина 
Ликовна култура; 
цртање,сликање, 

вајање 
90% 

Професор ликовне 
културе VII 7 

 
да 

 
не 

32 Рајић Радослав Музичка култура 
85% Наставник музичког VI 20 

 
да 

 
да 

33 Жежељ Бранко Физичко васпитање Професор физичког 
васпитања VII 7 

 
да 

 
не 

34 Залар Дамир Физичко васпитање Професор физичког 
васпитања VII 19 

 
да 

 
да 

35 Матић Вељко Физичко васпитање 
100% 

Професор физичког 
васпитања VII 32 

 
да 

 
не 

36 Вјештица Горан Физичко васпитање Професор физичког 
васпитања VII 18 

 
да 

 
да 

37 Перућица Снежана 
Техничко и 

информатичко 
образовање 

Професор техничког 
и информатичког VII 20 

 
да 

 
да 

38 Ивић Михајловић 
Мирјана 

Математика 
100% Професор математике VII 9 

 
да 

 
не 



 
 

39 Маја Мандић Енглески језик Професор енглеског 
језика VII 5 

 
да 

 
не 

40 Ђуровић Јелица Разредна настава Професор разредне 
наставе VII 15 

 
да 

 
не 

41 Бијелић Александар Енглески језик Професор енглеског 
језика VII 11 

 
не 

 
да 
 
 

 

НАСТАВНИ КАДАР ( НЕСТРУЧНО ЗАСТУПЊЕНА 
НАСТАВА ) 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ 

Ред
ни 

бро
ј Презиме и име 

наставника 

Наставни предмет 
који предаје 

 
(проценат 

ангажовања) 

Завршена 
школа/факултет 

Сте
пен

 стр
учн

ост
и 

Рад
ни 

ста
ж у

 
год

ина
ма 

Ли
цен

ца 

Ан
гаж

ова
ње

у 
дру

гој
  ш

кол
и 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Вагић Љиљана Математика Апсолвент IV 16 

 
не 

 
не 

2 Дамјановић Снежана Немачки језик Професор разредне 
наставе VII 7 

 
не 

 
не 

3 Пољаковић Данијела Математика Инжињер математике VI 9 
 

не 
 

не 

4 Јеловац  Милица 
Домаћинство, 

Техничко и 
информатичко 

образовање 
Наставник хемије VI 7 

 
не 

 
не 



 
 

5 Јелена Шепић Ликовна култура Професор разредне 
наставе VII 3 не не 

 
 
 

4.ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА 

одељења разред 
 I II III IV V VI VII VIII 
1   23  24  21  23 25 16 24 17 
2   22  24  20  23  26  21  22 20 
3 23 /    /     / / 19 / 18 
4  20  20 22 29 15 25  22  22 
свега   88 68 63 75 66 81 68 77 
укупно нижи:               294 виши:                  292 
Укупно                                                                            586 
 
 
У нижим разредима има укупно 294 ученика у 13 одељења, док је у 
14 одељења виших разреда укупно 292 ученика. 
Укупно у школи наставу похађа 586  ученика распоређених у 27 
одељења. Просечан број ученика по одељењу износи  21,7. 



 
 

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 су похађали 
ученици следећих  разреда: I/1,2,3,4       VI/1,2,3,4 
                                                II /1,2,4        VII/1,2,4 
                                                V/1,2,3        VIII/1,2,3,4 
У поподневној смени наставу су похађали следећи разреди: III 
/1,2,4    I V /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. 8.30 9.15 2. 13.20 14.05 
3. 9.20 10.05 3. 14.15 15.00 
4. 10.20 11.05 4. 15.15 16.00 
5. 11.10 11.55 5. 16.05 16.50 
6 12.00 12.45 6. 16.55 17.40 
7. 12.50 13.35  

 



 
 

ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА  НА НАСТАВНИКЕ 

 

Српски језик 
Мајски Светлана 
Миковић Надежда 
Гак Душица 

Биологија Цвијовић Злата 
Цветковић Марица 

Математика 
Вагић Љиљана 
Пољаковић Данијела 
Ивић Михајловић 
Мирјана 

Физика Кривокућа Милош 
Географија Свитић Оливера 

Грозданић Бојана 
Историја Влаховић Горан 

Павков Ивана 
Музичка култура Радослав Рајић 
Ликовна култура Шепић Јелена 

Енглески језик 
Мандић Маја 
Бијелић Александар 
Бокун Душанка 
Ђурић Зорана 

Техничко 
образовање 

 
Перућица Снежана 
Кукољ-Прокић 
Наталија 



 
 

Чизмар Саша 
Јеловац Милица 

Немачки језик Дамјановић Снежана 
Ланчушки Љиљана 

Хемија Жежељ Наташа 

Физичко васпитање 
Матић Вељко 
Жежељ Бранко 
Залар Дамир 
Вјештица Горан  

Веронаука Милосављев Бранко 
Грађанско 
васпитање 

Каљевић Маријана 
Влаховић Горан 

Информатика Кукољ-Прокић 
Наталија 

Домаћинство Јеловац Милица 

Разредна настава 

Шаранчић Наташа 
Виола Данилка 
Ђуровић Јелица 
Марцикић Љиљана 
Влашкалић Дејан 
Марас Јелица 
Џувер Вера 
Лазаревић Љиљана 
Павлик Ирена 
Бајчетић Биљана 
Шкеровић Ивана 
Лучић Снежана 
Пувача Снежана 



 
 

Продужени 
боравак Јурић Дубравка 

 

ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ 

ПРЕДМЕТ ПРЕДАВАЧ ОДЕЉЕЊА НЕДЕ-
ЉНО 

СРПСКИ 
ЈЕЗИК 

Светлана Мајски 5-4,   8-1,2,3,4 21 
Надежда Миковић 5-1,2    6-1,3 18 

Душица Гак 6-2,4       7-1,2,4 20 

МАТЕМАТИКА 

Мирјана Ивић 
Михајловић 5-1,2        6-1,2,3 20 

Љиљана Вагић 5-4,   7-1,2   8- 4 16 
Данијела Пољаковић 5-4,   6-4, 

7-1,2,3 20 

ФИЗИКА Милош Кривокућа 
 

6-1,2,3,4 
7-1,2,4 

8-1,2,3,4 
22 

ХЕМИЈА Наташа Жежељ 
 

7-1,2,4,    8-1,2,3,4 
 

14 
 

ГЕОГРАФИЈА 
 
 
 

ИСТОРИЈА 

Оливера Свитић 
5-1,2 

6-1,2,3 
7-1,2 

8-1,2,3,4 
20 

Бојана Грозданић 5-4,   6-4 , 7-4 5 
Ивана Павков 5- 2    6-1,2,3 7 

Горан Влаховић 
5-1,4   6-4 

7-1,2,4 
8-1,2,3,4 

18 
БИОЛОГИЈА Марица Цветковић 5-4  , 6-4  7-4  8-4 8 



 
 

 
 

БИОЛОГИЈА Злата Цвијовић 
5-1,2, 

6-1,2,3 
7-1,2 

8-1,2,3 
20 

ЕНГЛЕСКИ 
ЈЕЗИК 

Маја Мандић 5-4,  6-4, 7-1,2,4 
8-1,2,3,4 18 

Душанка Бокун 1-2,    2-1,2 6 
Тања Терзић 1-1,3,4,   2-4 

3-1,2,4  4-1,2,4 20 
 Александар Бијелић 5-1,2,3  6-1,2,4 10 

НЕМАЧКИ 
ЈЕЗИК 

Снежана 
Дамјановић 

5-1,2,4 
6-1,2,3 
7-1,2 

16 

Љиљана Ланчушки 6-4,           7-4 
8-1,2,3,4 12 

ТЕХНИЧКО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

Милица Јеловац 6-4 
7-4   8-4 6 

Наталија Кукољ – 
Прокић 5-1,2,4 6 

Снежана Перућица 6-1,2,3 7-1,2 10 
Саша Чизмар 8-1,2,3 

 6 

ЛИКОВНА 
КУЛТУРА Јелена Шепић 

5-1,2,4 
6-1,2,3,4, 
7-1,2,4, 

8-1,2,3,4 
18 

МУЗИЧКА 
КУЛТУРА Радослав Рајић 

5-1,2,4, 
6-1,2,3,4, 
7-1,2,4, 

8-1,2,3,4 
18 

ФИЗИЧКО 
ВАСПИТАЊЕ 

Вељко Матић 5-1,2 
6-1,4      7-1,2,4  8-2 20 

Бранко Жежељ 5-4               6-2,3 
8-1,2,3 14 

Дамир Залар 6-1,2 , 3 6 
Горан Вјештица 5-1,2 

 2 



 
 

ИНФОРМА
ТИКА 

Наталија Кукољ-
Прокић све 14 

ВЕРОНАУКА Милосављев 
Бранко 20  група 20 

ГРАЂАНСКО 
ВАСПИТАЊЕ 

Каљевић Маријана 
 

Горан Влаховић 
7   група 

 
2 група 

7 
 

2 
ДОМАЋИН

СТВО Милица Јеловац 2   групе 2 
 
 

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ  
V /1 Наталија Кукољ Прокић 
V/2    Злата Цвијовић 
V/4 Светлана Мајски 
VI/1 Мирјана Ивић Михајловић 
VI/2    Снежана Дамјановић 
VI/3    Надежда Миковић 
VI/4    Горан Влаховић 
VII/1    Наташа Жежељ 
VII/2    Оливера Свитић 
VII/4 Марица Цветковић 
VIII/1    Данијела Пољаковић 
VIII/2    Бранко Жежељ 
VIII/3    Ратко Рајић 
VIII/4    Вељко Матић 

 
Пријем првака- 30.08. 2016. 

 Један од најсвечанијих догађаја у школи је свакако пријем првака. 
Школска зграда у Старом Сивцу тога дана је пуна девојчица и 
дечака који спремно чекају да упознају свог учитеља, буду 
распоређени у своја одељења и седну први пут у школске клупе. 
Поред будућих првачића ту су и њихови узбуђени родитељи, 



 
 
понека бака, брат или сестра. Тако је било и данас у нашој школи. 
Свечано и дирљиво. Није мала ствар поћи у школу. 
На самом почетку наше свечаности присутнима се обратио 
директор школе Ференц Лендак, и уз неколико лепих охрабрујућих 
реченица подршке малим гостима, пожелео добродошлицу свима 
њима и много лепих тренутака у будућем школовању. 
Као и сваке године, генерација сада већ бивших трећака, заједно са 
својим учитељима, вредно ради на осмишљавању и реализацији 
пригодног програма поводом ове свечаности. После представе, 
својим будућим ученицима представили су се и њихови учитељи – 
Дејан Влашкалић, Јелица Марас, Љиљана Марцикић и Вера Џувер. 
Свако је прозвао своје ученике. Малишани су овенчани медаљама, 
симболичним поклоном за лепоту одрастања и дорастања до 
основне школе. Заједно са учитељима су отишли у своје будуће 
учионице да се мало боље упознају. 
Била је велика част присуствовати данас овом скупу. 
Захваљујемо се учитељицама Наташи Шаранчић, Љиљани 
Марцикић, Јелици Ђуровић, наставнику музичке културе Ратку 
Рајићу, нашим вредним теткицама, ученицима виших разреда и 
свим запосленима који су учествовали у реализацији ове 
свечаности и похваљујемо их. 
На крају се морамо захвалити и родитељима наших малих глумаца 
који су се потрудили да костими које су деца носила у представи 
буду за памћење. Помоћ родитеља у функционисању рада школе је 
од непроцењиве вредности и надамо се да ће се овако лепа сарадња 
са родитељима, која није никада изостала, наставити и убудуће. 
Драги родитељи, хвала вам! 
Драги првачићи, желимо вам пуно осмеха, игре и петица! 
 



 
 

 
 
 
 

Радна субота - 03.09.2016. 
  
Почела је нова школска година. Наши вредни седмаци потрудили 
су се да овај почетак протекне у лепом  расположењу. Одлучили су 
да подсете све ученике на правила понашања у учионици. Плакати 
са овим правилима украшавају кабинете хемије и географије. 
У  томе су им помогле одељенске старешине Наташа Жежељ и 
Оливера Свитић. 
Наставница Марица Цветковић  је са својим ученицима улепшавала 
кабинет биологије. 
 



 
 

 
 

Акција ,,Цвет до цвета”- 3. септембра 2016.  
Данас су вредне ручице наших ученика биле упослене. Прва радна 
субота, а ми вредни. Акција ,,Цвет до цвета” окупила нас је у 
школским двориштима наших школских зграда. 
 

 



 
 
Свако је донео пелцер или цветић и за пар сати, пошто су сви 
умешали своје прстиће у земљу, наша  школа је у процветала. 
Саксијица до саксијице и све учионице су озеленеле. 
Велико браво за овај еко-дан! Велико браво за наше вредне 
ученике! Велико браво за њихове вредне учитеље и наставнике! 
Велико браво за наше теткице које нам помажу кад год затреба! И, 
наравно, велико браво за родитеље наших малишана и њихову 
помоћ, јер без њих ова акција не би била тако успешна!  
 

Прве медаље у овој школској години-11. септембра 2016. 
 
 

  
Наши другари, Николина Потпара и Давид Чепић су на 
Традиционалном карате купу Велике Госпојине у Кљајићеву 
11.09.2016. године, освојили златне медаље у свом узрасту. Обоје 
су чанови Карате клуба „Сивац“.  
 



 
 

 
II4 je поносно на своје другаре. Радујемо се њиховом успеху.Сваки 
успех појединца у нашем одељењу је и наш успех. Поред подршке 
одељењске заједнице, подршку за наставак успешног и вредног 
тренирања и освајања нових медаља, Нина и Давид су добили и од 
директора школе Ференц  Лендака. 
Честитамо! 
 

Биљна апотека у учионици II4 - 30. септембра 2016. 
 У петак, 30.09.2016. године у одељењу II4 наше школе одржан је 
интегративни наставни дан. Тема дана је била „Биљна апотека у 
нашој учионици“. 
Интегративна настава је модел којим се врши међусобно 
повезивање наставних садржаја из више наставних предмета. 
Ученике II4 учитељица Биљана Бајчетић је са интегративним 
приступом настави упознала још током првог разреда. Ученици га 
доживљавају као спонтан начин усвајања знања јер на сличан начин 
и доживљавају свет око себе. 



 
 

 
 
Поред учитељице II4, Биљане Бајчетић, аутори интегративног 
наставног дана су  Данијела Пољаковић, наставница математике и 
Марија Мандић, персонални асистент. 
Најважнији чинилац овог интегративног наставног дана су 
родитељи – сарадници који су преузели улогу учитеља : Невена 
Игњатов Цмиљанић, Данијела Човић Чепић, Милка Тунић, 
Катарина Свркота, Андреа Чепић и Снежана Плескоњић. Ученици 
су били подељењи у групе и сваки родитељ је био учитељ-менор 
једној групи. 
  
Својим присуством подршку оваквом начину организације наставе 
пружили су директор школе, педагог, психолог, рачуновођа, 
наставнице географије, енглеског и математике, као и родитељи. 
Евалуциони ластићи ученика, родитеља-учитеља и гостију пуни су 
позитивних коментара и жеље да оваквих дана буде што више 
током школске године. 
 
 



 
 
Дечја недеља обележена разноврсним актиностима -3. октобра 

2016.  
Мото: „Нећу да бригам , хоћу да се играм!“ 

 
      Ученици наше школе су и ове годене , разноврсним 
активностима,  обележили Дечју недељу која је трајала од трећег до 
деветог  октобра. 
У уторак је у Дому културе изведена Балетска представа за децу 
“Лабудово језерце” , постављена на музику за балет „Лабудово 
језеро“ композитора  П. И. Чајковског. Извођачи су били балетски 
играчи из Агенције за извођачку уметност Ars Longa из Београда. 
Током Дечје недеље, поред редовне наставе, ученици су се 
забавили разноврсним садржајима, играли се и дружили. Као своју 
највећу бригу истакли су школске обавезе, али истовремено 
истакли лепоту игре и дружења са другарима у школи.          
Тим учитеља за обележавање Дечје недеље: 

Љиљана Лазаревић, Снежана Пувача, Ирена Павлик и 
Снежана Лучић 



 
 

Хуманитарна акција - Помозимо Иви Кесић - 4. октобра 2016. 
 

 
Наша школа се укључила у акцију прикупљања помоћи за лечење 
девојчице из Врбаса, Иве Кесић. Ива има 14 година и болује од 
ретке болести- Сјергенов синдром. Она је једина особа у Србији 
која има ову болест и лекари предлажу наставак лечења у 
Француској. Ученици VII/4 су покренули ову иницијативу и 
позвали све ученике наше школе да помогну Иви. 
 

Школарци у посети Месној заједници - 5. октобра 2016.  
У среду, 05.10.2016. године, у току Дечје недеље, ученици одељења 
IV1 и  IV2, заједно са својим учитељицама Данилком Виолом и 
Наташом Шаранчић,  посетили су сивачку Месну заједницу. 
Ученици су за ову прилику припремили пригодне поклоне у виду 



 
 
плаката и стоног календара са мотом „Нећу да бригам, хоћу да се 
играм“. 
 

 
 

У згради Mесне заједнице нас је са осмехом дочекао секретар 
Месне заједнице, господин Бобан Дамјановић, који је децу срдачно 
поздравио и пожелео им добродошлицу. 

  



 
 

Лапбук у настави математике - 11. октобра 2016. 
 
У уторак,  11.10.2016. године, ученици одељења 64 су са својом 
наставницом математике Данијелом Пољаковић, почели израду 
свог лапбука на тему „Геометрија“.  Лапбук је добио своју прву 
страну која се односи на троугао јер ту тему тренутно обрађују на 
часовима. Њима се придружило и неколико ученица одељења 74 да 
допуне своје лапбукове које су почелe израђивати прошле школске 
године. 

   
 Наставница Данијела почела је прошле године са ученицима 
садашњих одељења 74 , 81 ,82 и 83 са израдом и применом лапбукова. 
Лапбук може да се користи и у другим предметима. 
Иначе, Биљана Бајчетић, Јелена Шепић и Данијела Пољаковић су 
на 30. Сабору учитеља Србије –Унапређивање наставне праксе кроз 
размену професионалних искустава и Смотри стваралаштва 
учитеља у образовно-васпитном процесу, презентовале свој рад „Од 
А до Ш“-лапбук за наставу за ученике који наставу прате по ИОП-
у. 
Ученици сами могу да одлучују о садржају свог лапбука,а од 
њихове креативности и маштовитости ће зависити његов изглед. 



 
 
После обраде неке наставне теме, ученици сами допуњавају своје 
лапбукове новим садржајима. 
Сви су били веома расположени за рад и показали су велико 
интересовање. 
 

Мали радозналац - 19. октобра 2016. 
 

Да слободно време може бити искориштено на креативан и 
занимљив начин, показао нам је Петар Потпара ученик IV4 
разреда. 

 
Он има веома необичан хоби – прављење нових предмета од старих 
и неисправних. 
У радионици свог деде он вешто користи сав алат и прави 
занимљиве предмете. Последњи у низу је светлеће јаје. 
Петар је употребио неисправни уређај  за лампице за јелку. 
Поправио је механизам и прилагодио за свој изум. Шприцем је 



 
 
извукао садржај из јајета и украсио љуску. Спојио је механизам и 
направио ноћну лампу за своју собу. 
Уз ову светиљку Петар лепше спава и сања о новим изумима. 
Желимо му да му се сви снови остваре и да изуми велике ствари. 
Браво Петре! 

Дечија недеља - 19. октобра 2016. 
У среду, 05.10.2016.године, ученици II4, III4 и IV4 са својим 
учитељицама обишли су извориште у Новом Сивцу. 
Претходних дана су се потрудили и направили леп плакат са 
слоганом Дечије недеље који су поклонили радницима на 
изворишту. 
Љубазни домаћини су веома радо одговорили на сва питања и 
показали ученицима све што их је интересовало. 
Ова посета није била само едукативна, него и слатка јер су се на 
крају сви почастили укусним бомбонама. 
Шетња до изворишта била је веома пријатна и сви су уживали у 
дружењу и бојама јесени. 

 



 
 
У четвртак 06.10.2016. ученици су уживали у програму  под 
називом „И наши преци су се играли“. Аматери Дома културе и 
ученици  наше школе који похађају фолклорну 
секцију  представили су игре и песме наших предака. 

 
У петак, 07.10.2016. ученици III4 и IV4 одлично су се забавили 
играјући друштвене игре. Сви су били добро  расположени и 
поштовали су правила игре. Занимљивом такмичењу нису одолеле 
ни учитељице Снежана Лучић и Јелица Ђуровић, а и вероучитељ 
Бранко Милосављев се радо придружио игри. 
Лепо проведено време, без брига, само уживање у игри. 

 



 
 

Данас нам је диван дан – нашој школи рођендан - 20. 
октобра 2016. 

Четвртак, 20.октобар, био нам је диван дан и школа је прославила 
рођендан. Ученици нижих разреда су, као и сваке године, рођендан 
школе прославили у забавној и дивној атмосфери.

      
Тема овогодишње рођенданске прославе је била пријатељство. 
Ученици четвртих разреда су извели едукативну представу 
„Другарство нема цену”. 
Најдирљивији тренутак је био  када су ученици разменили „СРЦА 
ПРИЈАТЕЉСТВА”, где је свако дете, симболично, своје „чисто 
срце” поклонило најбољем другу у виду папирног срца са 
другарском поруком. 

   
Забава се завршила игром уз песму „Ау, што је школа згодна”, коју 
су другарима поклонили становници чудесне шуме. Да овај догађај 
буде свечан, забаван и незабораван, побринуле су се учитељице 
Наташа Шаранчић и Јелица Ђуровић, које су целу причу 



 
 
осмислиле, затим мајстор за музику наставник Ратко Рајић, 
вероучитељ у улози фотографа и сви други учитељи и учитељице 
наше школе. 
 

Наша школа срце има - 20. октобра 2016. 
У  четвртак, 20.10.2016.године, у одељењу II4 je oдржан 
интегративни тематски дан „Наша школа срце има“. У гостима су 
им били ученици I4. 
Поред учитељице II4, Биљане Бајчетић, аутори интегративног 
наставног дана су  Вера Џувер, учитељица I4  и Марија Мандић, 
персонални асистент. 

 
Ученици су усвајали наставне садржаје кроз низ међусобно 
повезаних активности. Поновили су и проширили стечена знања о 
школи, школским празницима и правилима понашања; 
оспособљавали се да самостално говоре о некој теми; развијали 
говорну културу; развијали способност за извођење музике; 
неговали пријатељске и другарске односе. 



 
 

    
На крају дана су ученици I4 и II4 међусобно разменили папирна 
срца, која су дан раније направили, у знак стеченог другарства које 
ће наставити да негују. 
 

Лапбук у настави српског језика - 21. октобра 2016. 
Да ЛАПБУК може да буде одлично помагало за учење и 
систематизацију градива из српског језика, схватили су и ученици 
V4 одељења. Они су почели прављење првих страница свог 
лапбука, повећених падежима и врстама речи. 

                      
Картице, на којима су кључни подаци за сваки падеж или врсту 
речи, нашле су своје место у фолдерима (џепићима, како их ми 



 
 
зовемо) уникатних лапбукова. Уколико будемо вредни и посвећени, 
у осмом разреду ће нам оваква помагала бити од велике користи у 
припреми за пријемни испит. 
Ученици V4 и њихова наставница српског језика Светлана Мајски, 
прикључују се екипи (учитељици Биљани Бајчетић, наставници 
математике Данијели Пољаковић и њиховим ученицима) која је ово 
креативно наставно средство већ уврстила у свој рад. 
 

Сарадња са Центром за приступачну технологију и 
едукацију - 26. октобра 2016. 

 

 



 
 
Из Центра за приступачну технологију и едукацију (CEPTE), који је 
отворен при Школи за основно и средње образовање „Вук 
Караџић“ у Сомбору, у нашу школу je 24.10.2016. године стигло 
још прилагођених наставиха средстава и учила за децу која наставу 
прате по ИОП-2, а која ће им помаћи да постигну што бољи успех у 
школи. 
Захваљујемо се пријатељима из CEPTE на уложеном труду, 
креативности, маштовитости и одвојеном времену за израду 
наставних средстава која ће умногоме помоћи и ученицима и 
њиховим наставницима у свакодневном раду. 
Надамо се наставку сарадње, на обострано задовољство. 
 

Екскурзија осмих разреда - 31. октобра 2016. 

 
Матурска екскурзија осмих разреда одржана је 23,24 и 25. октобра 
2016. године. У пратњи 71 ученика осмих разреда биле су 
њихове  одељенске старешине Данијела Пољаковић, Бранко 



 
 
Жежељ, Радослав Рајић и Вељко Матић, као и један родитељ 
Бранко Новаковић иначе председник Савета родитеља. 
Екскурзију је раелизовала агенција „ Црвени сигнал“ из Сомбора. 
Првог дана екскурзије посетили су манастир Троноша, село Тршић. 
Уследило је панорамско разгледање ХЕ „Бајина башта“ и 
Перућачког језера. 
Другог дана екскурзије ученици су имали два излета. Пре подне су 
обишли село Сирогојно, а после ручка Шарганску осмицу, Мокру 
Гору и „Дрвенград“. 
Трећег дана, после доручка, ученици су имали слободног времена 
да се упознају са центром Златибора. Након ручка, упутили су се 
кући преко Ужица и Овчар бање где су обишли манастир 
Благовештења. 

  
У Сивац су стигли у 21:00 час. Са екскурзије су се вратили пуни 
утисака. Осмаци су били за сваку хвалу. 

Сивачка школа богатија за навијачице - 2. новембра 
2016. 

Ове школске године наша школа је богатија за још једну ученичку 
секцију. Реч је о ритмичко-навијачкој секцији која окупља групу 
девојчица нижих разреда наше школе.   



 
 

   
Кореографије које се раде на тренинзима су комбинација спортске 
гимнастике, ритмичке гимнастике и елемената модерног плеса. За 
квалитетан тренинги  интересантне кореографије брине се 
учитељица Наташа Шаранчић која је и уједно и тренер ове мале али 
одабране дружине. Девојчице су изузетно талентоване и спремне да 
ревносно вежбају док кореографије не доведу до савршенства. 
Дивно је посматрати и радити са овим девојчицамa које са лакоћом 
изводе гимнастичке елементе и крећу се у ритму као једна. 

Математика из другог угла - 9. новембра 2016. 
 

 



 
 
Математика може да се учи и на други начин. Не мора то бити само 
учење формула, цртање, решавање задатака… Наставница Данијела 
Пољаковић је са својим ученицима осмих разреда то и доказала. 

    
Елементе призме и дијагоналне пресеке усвајали су правећи их од 
сламчица, где су развијали прецизност и уредност у раду и 
показали своју способност за упоран и предан рад. 
Заједничким радом у групи и у пријатној атмосфери ученици су 
показали да математика може бити веома занимљива. 
 
„Како помоћи деци у учењу и изради домаћих задатака“ 
– едукативна радионица за родитеље - 9. новембра 2016. 

 
9. новембра 2016. са почетком у 17.00 учитељица II2 Ирена 
Павлик   је одржала едукативну радионицу за родитеље на тему 
„Како помоћи деци у учењу и изради домаћих задатака“.        

 



 
 
Циљ ове радионице је био да покушамо да одговоримо на ова и 
многа друга питања везана за израду домаћих задатака. 
У  првом делу радионице родитељи су разменили мишљења о улози 
родитеља у изради домаћих задатака, као и о вредностима домаћих 
задатака, утицају родитељског ауторитета на дете приликом израде 
истих и о организацији радног дана детета као битном фактору у 
изради домаћих задатака. 
Други део радионице је био везан за конкретне ситуације. 
Родитељи су се бавили конкретним проблемима и домаћим 
задацима из Математике, Српског језика,  Света око нас и Чувара 
природе. 
Радионица је протекла у пријатном дружењу. 
ХВАЛА родитељима II2: Драгани, Даци, Милијанки, Лидији, Вери, 
Биљани, Марији и Вукици  на дивној сарадњи и 
издвојеном  времену. Посебно треба похвалити њихов труд  и 
спремност да се као родитељи усавршавају и проширују своја 
знања о васпитању деце. 

Вече просветних радника - 11. новембра 2016. 

 



 
 
У четвртак, 10.11.2016. године одржано је Вече просветних радника 
општине Кула. Организатор вечери била је ОШ “Вељко Влаховић“ 
из Крушчића која је пренела организацију за следећу годину ОШ 
“Никола Тесла“ Липар. 
 
Дружење Вршњачког тима и ученика четвртог разреда - 

14. новембра 2016. 
Вршњачки тим је  и ове године припремио радионицу за ученике 
четвртог разреда. Чланови Тима су у сарадњи са психологом 
прилагодили радионицу „Црно јагње“ и са четвртацима обрадили 
тему социјалног насиља.                       

        
Кроз причу о црном јагњету, подсетили смо се које врсте насиља 
постоје и како треба реаговати у ситуацијама када вршњаци 
одбацују појединца јер се разликује од њих. У пријатној атмосфери 
радионичарског рада, заједнички смо закључили да: „АКО СИ 
СВЕДОК НАСИЉА , НЕ ПОНАШАЈ СЕ КАО ДА ТЕ СЕ НЕ 
ТИЧЕ; НЕГО ПРЕДУЗМИ ОНО ШТО МОЖЕШ, ПОМОЗИ  И 
ЗАШТИТИ ОНОГ КО ТРПИ НАСИЉЕ!“ 
Радионице су одржали ученицe и шестог разреда: 
у  IV/1   и IV/2  :  Александра Бенеи, Невена Пејановић, Милица 
Рајић, Драгана Жујовић и Мирјана Крстоношић 



 
 
у IV/4 : Марија Илић, Дарија Илићи и Јована Потпара. 
 

Едукативна радионица за родитеље: ,,Врсте насиља, 
злостављања и занемарвања по нивоима” - 17. новембра 

2016. 
 

Учитељица II1 Љиљана Лазаревић oдржала је едукативну 
радионицу за родитеље на тему „Врсте насиља, злостављања и 
занемаривања по нивоима“. 

 
Циљ ове радионице био је упознавање родитеља са врстама и 
облицима насиља. 



 
 
У првом делу радионице родитељи су разврставали цедуље са 
различитим облицима насиља на три нивоа, а потом презентовали 
своје радове. 
У наставку радионице родитељи су упознати и са могућим 
факторима који подстичу насилно понашање деце и начином 
решавања ових облика насиља. 
 

Математичка дружина - 17. новембра 2016. 
 

„Математика је – наука младих. Другачије не може ни бити. 
Бављење математиком представља такву гимнастику ума, да је за 
њу потребна сва гипкост и издржљивост младости.“ 

 
На иницијативу Јоване, Маше, Слађане и Страхиње, ученика VI4, 
поново је почела да ради математичка секција у нашој школи. 
Ученицима су у реализацији идеје да оснују своју „дружину“ на 
основу математичких интересовања подршку пружиле наставница 



 
 
математике Данијела Пољаковић и учитељица Биљана Бајчетић 
које ће уједно и бити ментори овој креативној дружини. 
Осим што ће кроз овакво дружење ученици развијати своје 
креативно мишљење, љубав према математици, продубљивати 
знања из појединих математичких области, развијаће и 
способност  вршњачке едукације. Вршњачка едукација је одличан 
начин за неговање позитивне климе међу ученицима и смањења 
вршњачког насиља. 
Браво за ову дивну децу која нам својим примером показују да 
учење може бити забавно и лако ако машти и игри дамо довољно 
простора. 
 

Час као бајка - 21. новембра 2016. 

 
У току ове недеље ученици  одељења IV 2 одржали су са својом 
учитељицом Наташом  Шаранчић интересантан и необичан час 
српског језика. 



 
 
Наиме, на часу утврђивања бајке „Пепељуга“  Александра 
Поповића,  ученици су у учионоци организовали судницу где се 
Пепељуга обратила суду за помоћ због свих злодела своје охоле 
маћехе. 
С лакоћом кроз игру и забаву су уочавали узрочно-последичне везе 
између догађаја у бајци. 
Час је протекао у  опуштеној атмосфери и сви су били срећни и 
задовољни баш као у правој бајци. 
 

  
                          

Недеља толеранције - 21. новембра 2016. 
 

„ОТВОРИ УМ –ПРИХВАТИ РАЗЛИЧИТОСТ“ 

 



 
 
16.новембра се обележава МЕЂУНАРОДНИ ДАН 
ТОЛЕРАНЦИЈЕ.  То је дан када се  широм света подсећа на значај 
поштовања и уважавања различитости. 
У нашој школи је протекла  недеља била посвећена 
ТОЛЕРАНЦИЈИ. Чланови ученичког парламента су са психологом 
припремили радионицу о толеранцији „Све боје дуге“ коју су 
реализовали у својим одељењима. У холу школе у Старом Сивцу  у 
„Зони толеранције“ ученици су писали своје поруке 
толеранције.  Ученици петог разреда су гледали филм  „Дан 
толеранције“ и на часовима српског језика писали литерарни рад на 
тему толеранције.  У шестом разреду су ученици припремили 
презентације: „Доле негативна говоранција –живела толеранција!“ 
и “ Отвори ум –прихвати различитост“. На часовима грађанског 
васпитања  су реализоване радионице  „Путовање возом по Европи“ 
и „Не ругај се, јер боли!“, које су пропраћене припремљеном 
презентацијом о дискриминацији. Као продукт ових радионица и 
активности, ученици су осмислили плакат посвећен овој теми.                                                           
Желимо   да се  уважавање различитости  у нашој школи 
подразумева и да се понашамо једни према другима у складу са 
Волтеровом поруком: „ Не слажем се са оним што мислиш, али ћу 
до краја бранити твоје право да то кажеш“ – ширимо дух 
толеранције. 

 



 
 

Јесењи крос - 25. новембра 2016. 

 
У четвртак, 24.11.2016. године на стадиону СЦ  “Полет“ у Сивцу, 
одржан је крос. Учествовали су сви ученици наше школе, од првог 
до осмог разреда. Иако смо дочекали крај новембра, време нас је 
послужило, па је крос одржан у пријатној атмосфери уз 
многобројну публику. Одељенске старешине, наставници, учитељи 
и родитељи су бодрили наше основце.  
Ово су наши најбржи ученици: 
Први разред –дечаци 
1. Немања Којић 1-2 
2. Милош Лакатош 1-1 
3. Куцурски Филип 1-3 
 
 



 
 
 Први разред –девојчице 
1. Јелика Дуловић 1-3 
2. Анастасиа Олах 1-1 
3. Теодора Јовановић 1-4 
Други разред –дечаци 
1.Богдан Анђелић 2-2 и Душан Пејин 2-1 
3. Алекса Вагић 2-2 
Други разред –девојчице 
1. Ива Чичковић 2-2 
2. Тамара Јокић 2-1 
3. Милица Перуничић 2-2 
Трећи разред- дечаци 
1. Радован Теодоровић 3-1 
2. Јован Ровчанин 3-4 
3. Радивој Каралић 3-2 
Трећи разред- девојчице 
1. Ива Дамјановић 3-4 
2. Сара Перуничић 3-1 
3. Дуња Дамјановић 3-4 
Четврти разред- дечаци 
1. Никола Грујић 4-4 
2. Лука Јушковић 4-4 
3. Милан Рајић 4-2 
 
 



 
 
Четврти разред- девојчице 
1. Весна Вранић 4-4 
2. Теодора Јокић 4-2 
3. Ања Игњатов 4-2 
Пети разред- дечаци 
1.Милош Чупић 5-2 
2. Јован Ђукић 5-2 
3. Стефан Рашковић 5-2 
Пети разред- девојчице 
1. Љубица Морачанин 5-2 
2. Елена Каназир 5-2 
3. Ана Ћировић 5-4 
Шести разред- дечаци 
1. Александар Неговановић 6-1 
2. Жељко Рашковић 6-3 
3. Александар Пурић 6-1 
Шести разред- девојчице 
1. Анастасија Рајић 6-1 
2. Валентина Симин  6-3 
3. Милица Лазић 6-1 
Седми разред- дечаци 
1. Растко Симин 7-2 
2. Павле Шепић 7-4 
3. Лука Делић 7-2 
 



 
 
Седми разред- девојчице 
1. Невена Цмиљанић 7-4 
2. Јасна Ивановић 7-4 
3. Николина Прерадов 7-4 
Осми разред- дечаци 
1. Немања Чвокић 8-1 
2. Станко Љиљак 8-2 
3. Милош Милишић 8-1 
Осми разред- девојчице 
1. Јелена Лазић 8-2 
2. Снежана Симин 8-1 
3. Милана Ђачић 8-4 
Пројекат Министарстава просвете, науке и технолошког 

развоја „ Превенција трговине децом и младима у 
образовању“ - 2. децембра 2016. 

 

 



 
 
Након одржане обуке директора и стручних сарадника за примену 
индикатора и прелиминарну идентификацију жртава трговине 
људима, која је  одржана 10.11.2016. од стране просветних 
саветника Школске управе Сомбор, израђен је план активности за 
установу. 
Наставници грађанског васпитања и веронауке су организовали 
заједничке часове на којима је свим ученицима осмог разреда 
приказан филм  „Посматрачи“, који је снимљен у оквиру пројекта и 
на очигледан начин описује проблем трговине људима, факторе 
ризика и могуће начине помоћи  људима који су потенцијалне 
жртве.  Ученицима  седмог разреда ће филм бити пројектован на 
часовима одељењског старешине.  
У уторак, 29.11.2016. стручни сарадници су реализовали обуку 
за  Наставничко веће на којој су наставници упознати са феноменом 
трговине људима, листом индикатора за идентификацији жртава и 
исправним начинима реаговања у установи.  
 

56. Литерарни и ликовни конкурс Месец књиге - 9. 
децембра 2016. 

 



 
 
И ове године наша школа је учествовала на литерарном и ликовном 
конкурсу Месец књиге Културно-просветне заједнице Општине 
Кула. Додела награда и изложба ликовних радова била је у 
Библиотеци у Сивцу у петак, 9.12.2016. године. 
Ученици наше школе постигли су следеће резултате: 
На литерарном конкурсу 1. НАГРАДУ(нижи узраст, до 5. разреда) 
освојила је ученица V4 одељења Татјана Тешовић (наставница 
Светлана Мајски)за своју бајку ,,Нови свет’‘. 
Похваљени литерарни радови су: ,,Јесен”Јелене Шупицеи 
,,Испричала ми је клупа”Сунчице Мајски, ученицаIII2 одељења (учитељице Снежане Пуваче) за нижи узраст, и рад ,,И 
ствари имају душу” Богдана Ђуровића, ученика VI1 одељења (наставнице Надежде Миковић), за виши узраст. 
На ликовном конкурсу 3. НАГРАДУ (виши узраст, од 6. до 8. 
разреда) освојио је ученик VI3 одељењаЖељко Рашковић, а 
похваљен је рад ученице VII1 одељења Жељке Боснић 
(наставнице Кристине Голубовић). 
На ликовној изложби у Библиотеци у Сивцу изложени су радови 
следећих ученика: Анастасије Паравиње II2 (учитељице Ирене 
Павлик), Маријане Цмиљанић и Давида Чепића II4(учитељице 
Биљане Бајчетић),Дуње ПеруничићIII2 (учитељице Снежане 
Пуваче),Душана ТомићаIV2 (учитељице Наташе Шаранчић), 
Теодоре ТеглашV2, Анастасије РајићVI1, Ане МихајловићVII2, 
Николине ЈовановићVII1,Павла Шепића VII4 и Невене 
ПушоњеVIII4 (наставнице Кристине Голубовић). 
Селектор литерарних радова била је професорка Слободанка 
Настасић, а селектор за ликовне радове био је академски сликар 
Милош Пејовић. 



 
 
Гост вечери, песник Давид Кецман Дако, обрадовао је све присутне 
са неколико лепих песама. 

 
Честитамо свим награђеним и похваљеним ученицима, као и 
учесницима изложбе, и њиховим наставницима и 
учитељима.Желимо им много успеха и следеће године! 
 

У сусрет празницима - 8. децембра 2016. 

 



 
 
Ученици  IV4 и њихова учитељица Јелица Ђуровић кренули су у 
сусрет предстојећим новогодишњим и божићним празницима. 
У њиховој учионици завладала је слављеничка атмосфера. Уз пуно 
смеха и радости окитили су јелку и украсили учионицу. 

 
У овако лепој и веселој атмосфери лакше и боље се учи па се сви 
надају књижицама пуним одличних оцена. 
 
 

II4 на крају првог полугодишта - 23. децембра 2016. 

 



 
 
У петак, 23.12.2016.год., у одељењу II4 свечано је завршено прво 
полугодиште другог разреда. Задовољни успехом и мноштвом 
петица које ће учитељица уписати у ђачке књижице, а другаци их с 
поносом показивати током распуста, ученици су с осмехом 
дочекали своје родитеље. 
Учитељица, Биљана Бајчетић, је родитеље упознала са образовно-
васпитним постигнућима ученика, резултатима такмичења (Дабар, 
Месец књиге), плановима за друго полугодиште. 
Ученици су родитељима извели приредбу „Научио сам и знам“.  
Са жељом да у другом полугодишту буду још бољи и успешнији, с 
осмехом одоше на заслужени распуст. 

 
Семинар: Интерактивне табле у настави - 29. децембра 

2016. 
 

 



 
 
Дводневни семинар Интерактивне табле у настави  одржан је у 
нашој школи  28. и 29. децембра 2016. године. Семинару је 
присуствовало 30 наставника. 
Реализатор семинара је био Јован Сандић, професор из Средње 
школе ,,Светозар Милетић” у Новом Саду. 
Семинар се сводио на оспособљавање учитеља инаставника за 
коришћење интерактивних табли, како би унапредили и обогатили 
наставни процес новим средствима, облицима и методама рада. 
 

 
 

ПРОСЛАВА ШКОЛСКЕ СЛАВЕ  
СВЕТОГ САВЕ 

 
 

 
Дан Светог Саве прославља се у свим школама у Србији. Свака 
школа на свој начин обележи школску славу. У нашој школи 



 
 
традиција се поштује, те се сваке године на овај дан бирају 
школски кумови, свети славски колач и приређује пригодна 
приредба. 
Церемонија у оквиру обележавања  Савиндана почела је 27.1.2017. 
године у 16 часова у холу школске зграде у Старом Сивцу. 
Обављено је свећење славског колача и проглашење овогодишњих 
кумова школе у присуству сивачког свештеника. 
Овогодишњи кумови школе су ученици осмог разреда Јованка 
Новаковић и Јован Рајић. 

 
 

Програм у оквиру овог дела церемоније припремио је вероучитељ 
Бранко Милисављев са ученицима који похађају веронауку. 
На крају програма додељене су и награде ученицима који су 
освојили прво, друго и треће место на Литерарном и ликовном 
конкурсу ,,Свети Сава међу нама”, у оквиру наше школе. Подељене 
су 24 награде. 
Светосавска приредба почела је у 17 часова у Дому културе у 
Сивцу. Све присутне је на почетку програма поздравио директор 
школе Ференц Лендак и честитао школску славу. 
У програму су учествовали скоро сви ученици одељења III4, IV2 и 
IV4, што се тиче нижих разреда, као и велики број ученика виших 



 
 
разреда – у оквиру певачке групе, хора, оркестра хармоника, 
фолклорне групе Дома културе или као рецитатори. Водитељи 
програма су били ученици осмог разреда. Фолклорна група је 
имала музичку пратњу оркестра Дома културе. 
У реализацији Светосавске приредбе учествовао је тим наставника 
и учитеља: Светлана Мајски, Снежана Лучић, Наташа Шаранчић, 
Јелица Ђуровић, Радослав Рајић, Душица Гак, Данијела 
Пољаковић. Као техничка подршка од стране Дома културе 
учествовао је Драган Голић. 
Након приредбе, сви запослени, кумови школе са својим 
породицама, пензионери који нас сваке године посете на овај дан, 
представници Општинске управе Кула и Месне заједнице Сивац, 
те представници локалне заједнице са којима школа сарађује, 
били су наши гости на свечаној вечери у сали ,,Ортак” у Сивцу. 

 
Еколошко-хуманитарна акција „Златно перо“ 

 

 



 
 
Хладна зима је оковала наше село у лед и снеги тако угрозила 
животе птица које живе на овим просторима. 
Ученици IV2 одељења и њихова учитељица Наташа Шаранчић 
дошли су на идеју да помогну птицама. Зато су у оквиру свог 
одељења покренули еколошко–хуманитарну акцију „Златноперо“. 
Циљ ове акције је пружање склоништа и хране промрзлим и 
изгладнелим птичицама. Ученици су на часовима ликовне културе 
и слободних активности израдили кућице које ће бити топли дом 
многим птицама. Кућице су напунили разноврсним зрневљем и 
застрли сламом да буду што топлије и пријатније, а затим су их 
поставили на дрвеће у школском дворишту. Током ових хладних 
дана ће редовно односити храну и остављати у хранилице које се 
налазе у склопу кућица . 
Позивамо све људе добре воље да се укључе у ову акцију, те у 
својим двориштима и улицама помогну птичицама да срећне и 
збринуте дочекају пролеће . 

”Покренимо нашу децу“ – 14.02.2017. 
 

 
Након обуке, Бранко Жежељ, професор физичког васпитања,  је 
активу  учитеља наше школе представо пројекат ”Покренимо нашу 



 
 
децу“, који има за циљ увођење свакодневне 15-о минутне  физичке 
активности у основним школама за ученике од првог до четвртог 
разреда.  Пројекат је покренуло Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја у сарадњи са Српским савезом професора 
физичког васпитања и спорта, а под покровитељством компаније 
”Књаз Милош”. 
Разлози за покретање пројекта леже у статистици која каже да је 
свако четврто дете у Србији гојазно, свако пето има лоше држање, 
док је 70 одсто основаца недовољно  физички активно. 
 

Шта је данас било у школи – 24.02.2017. 
 

 
У одељењу II4 Биљана Бајчетић је одржала радионицу за родитеље 
и ученике „Шта је данас било у школи“. 



 
 
Учитељица је подсетила ученике и родитеље на дефиницију 
вршњачког насиља: „Када кажемо за неко дете да се насилно 
понаша, мислимо на то да својим поступцима наноси другом детету 
бол, страх и срамоту. Имајте на уму да су насилна само она 
понашања која имају за циљ намерно наношење бола, страха и 
понижења. Насилним понашањем не сматрамо пријатељска 
задиркивањаи препирке које повремено искрсну између деце, 
случајно повређивање и случајно уништавање туђих ствари, пре 
свега зато што се то дешава случајно.“ 
Родитељи и деца су разменили искуства са школским насиљем и 
специфичним појавама насиља у одељењу. Написали су на 
стикерима оне облике насиља/насилног гпонашања којима је било 
изложено дете , а потом оне облике које је дете 
испољило.Учитељица је презентовала ученицима и родитељима 
нивое насиља приказане у  Протоколу поступања установе у 
одговору на насиље у образовно васпитној установи  и Приручнику 
за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика у 
образовно васпитној установи. 
Након тога, заједно су коментарисали њихове примере, 
разврставали их у три колоне – према три нивоа насиља. 
Учитељица је презентовала приручник  „Шта је данас било у 
школи“ и упутила их да могу детаљније с њим да се упознају. Линк 
до приручника се налази на учитељичином блогу „Није важан змај, 
важна је рука детета на крају канапа“. 
Радионица је одржана с циљом нулте толеранције на насиље у 
одељењу и надом да заједничким ангажовањем ученика, родитеља 
и учитеља одељење II4  то може и постићи. 
 



 
 

Право пријатељство на делу – 24.02.2017.  
 

 
Право пријатељство и љубав према другу опет на делу у одељењу 
IV2. Кад се добре воље сложе, све се може – доказали су ученици 
овог одељења. 
Они су у петак, 24. фебруара, приредили рођенданску журку 
изненађења за њиховог најмлађег друга из одељења. Одлучили су 
да га изненаде и приреде му незабораван рођендан. Током месеца 
су прикупљали новац да би купили рођенданску торту, поклон, 
сокове и све оно што је потребно за праву журку. Прославу су 
организовали у својој учионици и тиме доказали да за право 



 
 
уживање није потребан скуп кафић или играоница, те да није важно 
место већ друштво и расположење. 
Током прославе сви су били срећни, добро расположени и видно 
узбуђени. Играли су, певали, уживали у торти и дружењу. 
Ова деца учинила су добро дело, усрећили друга, а самим тим и 
сами себе, јер доброта у речима ствара поверење, а доброта у 
давању ствара љубав. 
У целој причи их је свесрдно подржала и њихова учитељица 
Наташа, којој су они пре два месеца приредили слично изненађење, 
и пријатно је изненадили. 

 
Месна смотра рецитовања, Сивац – 3.3.2017. 

 

 
Месна смотра рецитовања у Сивцу одржана је у петак, 3.3.2017. 
године, у сивачкој Библиотеци, са почетком у 18.30 часова. 
Професор српског језика Слободанка Настасић била је селектор, а 



 
 
консултант за мађарски језик била је Јулијана Дорогхази Киш. 
Смотру су отворили предшколци, представници Предшколске 
установе ,,Чувари осмеха” у Сивцу. Ревијалним рецитовањем 
разбили су трему такмичарима. 
По мишљењу жирија, најуспешнији рецитатори у нижем узрасту 
били су: 
1. место: Немања Раонић, ученик III4 одељења; рецитовао је песму 
,,Морнар” Воје Царића (учитељица Снежана Лучић) 
2. место: Ивана Перишић, ученица IV2 одељења; рецитовала је 
песму ,,Први танго” Мирослава Антића (учитељица Наташа 
Шатанчић) 
3. место: Радован ТеодоровићIII1 одељења; рецитовао је песму 
,,Ана” Недељка Попадића (учитељ Слађана Свркота) 
У вишем узрасту награђени су следећи ученици: 
1. место: Ана Ћировић, ученица V4 одељења; рецитовала је песму 
,,Нова песма” Данијеле Квас (наставник Светлана Мајски) 
2. место: Невена Пејановић, ученица VI4 одељења; рецитовала је 
песму ,,Дрхтава песма” Мирослава Антића (наставник Душица Гак) 
3. место: Инес Љубоја, ученица VIII4 одељења; рецитовала је песму 
,,Твоје је само да ме нађеш” Виолете Милићевић 
На 49. Општинску смотру рецитовања која ће се одржати у Кули у 
просторијама Културног центра, у петак 10.3.2017. године, са 
почетком у 18 часова, пласирали су се следећи ученици: Немања 
Раонић, Ивана Перишић и Ана Ћировић. 
 
 
 



 
 

Мислиша 2017 – 9.3.2017. 
 

 
У нашој школи је одржано математичко такмичење „Мислиша“ . На 
такмичење се пријавило 102 ученика. Координатор овогодишњег 
такмичења била је наставница математике, Љиљана 
Вагић.  Учествовали су ученици од другог до осмог разреда. 

Моја мама и ја – 11.3.2017. 
 

 



 
 
11.3.2017. у  II-4 одељењу, учитељица Биљана Бајчетић и 
персонални асисистент Марија Мандић, организовале су забавно 
дружење са мамама поводом Међународног дана жена. 
Ученици су мамама, на почетку дружења, поклонили торбице од 
картона у којима је био цвет и песма за маму које су припремили на 
часу слободних активности. Након поделе на групе, извлачили су 
задатак који група треба да уради: писање приче, песме, ликовни 
рад, компоновање песме на сопствене стихове или драмски игроказ. 
Сви задаци су имали исту тему – Моја мама и ја. Групе су веома 
радо и са пуно смеха урадиле задатке. Презентација сваког рада је 
заслужено добила велик аплауз. 
 

Предавање о наркоманији – 13.3.2017. 
 

 



 
 
На ЧОС-у 7-2 гошће су биле др. Радосава Миловановић и Милена 
Радовић. Предавање о наркоманији је остварено захваљујући мајци 
Исака Радовића, која је позвала у госте др.Миловановић. Час је био 
веома поучан, деца су сарађивала са лекарком, постављала 
питања…Сарадња ће се наставити и у наредном периоду. Оливера 
Свитић – одељенски старешина 7-2 и Наташа Жежељ – одељенски 
старешина 7-1, као и сви ученици, искрено се захваљују на сарадњи 
др. Миловановић и Исаковој мами. Закључак са часа – НЕ, 
НИКАКО!    
 

Међународни Дан река – 14.3.2017. 
 

 
Ученици шестог и седмог  разреда заједно са наставницама 
географије: Бојаном Грозданић и Оливером Свитић, обележили су 
Међународни дан река. Поред прича о светским и домаћим 
рекама, ученици су решавали асоцијације, питања, ребусе на тему 
-Река. Ученици нису заборавили велико загађивање река. Урађено 
је неколико плаката о рекама, најлепши је постављен у холу 
школе у Новом Сивцу. 
 
 



 
 

Међународно такмичење “Кенгур без граница” – 
16.3.2017. 

 

 
 И ове године, у четвртак 16.03.2017.године, сада већ по други пут, 
наша школа је учествовала на међународном такмичењу “Кенгур 
без граница”. 
79 ученика, од првог до осмог разреда, учествовало је на 
такмичењу. 
Друштво математичара Србије је и овај пут сваком такмичару 
доделило Признање за учествовање на такмичењу и чланску 
карту, а учесници су добили и пригодне поклоне. 
Координатор такмичења је била наставница математике Данијела 
Пољаковић, а у дежурству су јој помогле многобројне колеге. 
Кодне листе са одговорима су послате на прегледање, а нама је 
остало да са нестрпљењем очекујемо резултате. Око 1. априла 
можемо очекивати резултате. 



 
 
Захваљујемо се ученицима који су са великим интересовањем 
учествовали на такмичењу, као и наставницима, учитељима и 
свима онима који су помогли да се такмичење одржи. 
 
„Шарене чарапе“ поводом Међународног дана особа са 

Дауновим синдромом – 22.3.2017. 
 

У нашој школи је обележен Међународни дан особа са Дауновим 
синдромом 22. марта 2017. Симбол дана су шарене распарене 
чарапе јер их особе са Дауновим синдромом не могу упарити. 
Одељење II4 je ове године желело да  шарене чарапе „обује“ цела 
школа. Позвали су другаре из свих одељења да обују шарене 
чарапе и тако покажу солидарност са особама које имају Даунов 
синдром и скрену пажњу на проблеме са којима се они и њихове 
породице суочавају.  
Након што их је учитељица Биљана Бајчетић упознала са 
Дауновим синдромом, изашли су у школско двориште да се 
друже, играју и направе фотографије и видео поруке које ће и 
другима скренути пажњу на значај развијања инклузивног 
друштва. 
Подршку обележавању дана пружили су и наставници наше школе. 
Овај дан је још један од показатеља да је наша школа инклузивна 
школа која пружа једнака права свој деци и негује будуће 
толерантне људе који ће стварати инклузивно друштво. 

 
 
 



 
 

Светски дан вода – 22.3.2017. 
 
Ученици II2 са учитељицом Иреном Павлик су разноликим 
активностима обележили СВЕТСКИ ДАН ВОДА. Тај дан је усвојен 
резолуцијом УН-а децембра 1992. год. Овим даном Уједињене 
нације желе да подсете на важност заштите вода и на недостатак 
воде за пиће у многим крајевима света. Читајући пригодне текстове 
и посматрајући презентације о начинима загађивања вода ученици 
II2 су проширили своја знања о врстама и зворима загађења вода, 
потреби пречишћавања отпадних вода, мерама заштите вода као 
веома значајном виду спречавања загађивања водотокова, 
начинима штедње воде у домаћинствима,и о дужностима сваког 
човека у циљу заштите овог природног блага.Том приликом су 
израдили и плакат који је изложен у холу школе. 
 

 
 



 
 

Представа ,,БОИНГ-БОИНГ” – 23.3.2017. 
 

 
 
У четвртак, 23.03.2017. године, ученици седмог и осмог разреда 
наше школе гледали су комедију ,,БОИНГ-БОИНГ” Марка 
Камелотија, у извођењу Драмске секције ,,Велимир Сандић 
Вељко”, у сивачком Дому културе. Ова представа је изведена у 
завршници такмичарског дела 71. Општинске смотре драмског 
стваралаштва, у суботу 25.03.2017. године. 
Ученици су уживали у представи у пратњи својих наставника 
Наташе Жежељ, Марице Цветковић, Данијеле Пољаковић, Бранка 
Жежеља, Ратка Рајића и Светлане Мајски. 



 
 

,,МАЛИ ПЈЕР“ – март 2017. 
 

Основна школа ,,Иса Бајић“ из Куле је била домаћин општинског 
такмичења у карикатури под називом ,,Мали Пјер“. 
Награђени радови наших ученика су: 
Исидора Вагић 8/2 – 1. МЕСТО 
Александра Комазец 7/2 – 1. МЕСТО 
Мануела Мишковић 8/4 – 2. МЕСТО 
Ово је победнички рад ученице Исидоре, која је нацртала своје 
одељење. 

 
Честитамо ученицама на освојеним наградама као и њиховој 
наставници Јелени Шепић. 



 
 

Како видим себе за десет година 30.3.2017.
Одељенске старешине осмих 
године одржале родитељске састанке.
Поред актуелних тема у одељењу, са родитељима се причало и о 
будућим занимањима наших осмака.Професионална едукација је 
веома важна и са ученицима се много на томе ради. У оквиру тога 
су и на часовима ликовне културе ученици имали тему “Како видим 
себе за десет година”. Њихови радови су на родитељском
приказани родитељима. Ово су њихови радови…

Како видим себе за десет година 30.3.2017.
 

Одељенске старешине осмих разреда су у четвртак 30.03.2017. 
године одржале родитељске састанке.
Поред актуелних тема у одељењу, са родитељима се причало и о 
будућим занимањима наших осмака.Професионална едукација је 
веома важна и са ученицима се много на томе ради. У оквиру тога 

и на часовима ликовне културе ученици имали тему “Како видим 
себе за десет година”. Њихови радови су на родитељском
приказани родитељима. Ово су њихови радови… 
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године одржале родитељске састанке. 
Поред актуелних тема у одељењу, са родитељима се причало и о 
будућим занимањима наших осмака.Професионална едукација је 
веома важна и са ученицима се много на томе ради. У оквиру тога 

и на часовима ликовне културе ученици имали тему “Како видим 
себе за десет година”. Њихови радови су на родитељском  састанку 

 



 
 

 

 



 
 

 Мини концерт у нашој школи 
 

У  четвртак, 30.03.2017. године, одржан је мали концерт у холу 
школске зграде у Старом Сивцу.
су нам се представили ученици који похађају нижу музичку школу: 
Стефан Рашковић III2, Страхиња Довијарски IV1, Марија 
Јовановић IV1, Милан Раји
Цмиљанић IV4 и Ана Демић IV4. У њиховој музици су уживали 
ученици трећег и четвртог разреда наше школе. Поред ових 
талентованих музичара навијачице наше школе су нам представиле 
своју кореографију,а стихове наших познати

Мини концерт у нашој школи – 30.3.2017.

30.03.2017. године, одржан је мали концерт у холу 
школске зграде у Старом Сивцу.  На овом интересантном концерту 
су нам се представили ученици који похађају нижу музичку школу: 
Стефан Рашковић III2, Страхиња Довијарски IV1, Марија 
Јовановић IV1, Милан Рајић IV2, Никола Љиљак IV2, Сара и Ива 
Цмиљанић IV4 и Ана Демић IV4. У њиховој музици су уживали 
ученици трећег и четвртог разреда наше школе. Поред ових 
талентованих музичара навијачице наше школе су нам представиле 
своју кореографију,а стихове наших познатих песника су казивали 

30.3.2017. 

 
30.03.2017. године, одржан је мали концерт у холу 

На овом интересантном концерту 
су нам се представили ученици који похађају нижу музичку школу: 
Стефан Рашковић III2, Страхиња Довијарски IV1, Марија 

ћ IV2, Никола Љиљак IV2, Сара и Ива 
Цмиљанић IV4 и Ана Демић IV4. У њиховој музици су уживали 
ученици трећег и четвртог разреда наше школе. Поред ових 
талентованих музичара навијачице наше школе су нам представиле 

х песника су казивали 



 
 
Ивана Перишић IV2 и Радован Теодоровић III1. Анастасија 
Паравиња IV2 је водила програм. Организатори концерта су 
учитељица Наташа Шаранчић и наставник Ратко Рајић. Концерту 
су такође присуствовале и учитељице Јелица Ђуровић, Данилка 
Виола, Снежана Пувача и Слађана Живанов. 
 

„Како спречити насилничко понашање деце“ – 
едукативна радионица за родитеље – 30.3.2017 . 

 
 

 
30. марта 2017. са почетком у 16.00 учитељица II2 Ирена Павлик 
је одржала едукативну радионицу за родитеље на тему „ Како 
спречити насилничко понашање деце “. 
Циљ ове радионице је био: 
– да се родитељи упознају са нивоима различитих облика насиља, 
– да се упознају са разликама у агресивном понашању дечака и 



 
 
девојчица нижег школског
– да уоче разлоге због 
другу децу, 
– да уоче одлике деце 
– да прошире знања о 
насиље, као и ономе које
Радионици је присуствовало
 

Упис у први разред шк 2017/2018. године

Упис деце у први разред основне школе за шк. 2017/18. год. 
је  3. априла 2017. године и 
деце се вршио сваког радног дана код секретара школе у времену 
од 9 до 12 часова. 

школског узраста, 
 којих су нека деца насилна и злостављају
 насилног понашања и деце која су
 томе како да помогну детету које

које се насилно понаша. 
присуствовало 18 родитеља.  

Упис у први разред шк 2017/2018. године
3.4.-31.5.2017. 

 

 
Упис деце у први разред основне школе за шк. 2017/18. год. 

године и трајао је до 31.05.2017. године
сваког радног дана код секретара школе у времену 

злостављају 
су жртве, 

које трпи 

Упис у први разред шк 2017/2018. године 

 

Упис деце у први разред основне школе за шк. 2017/18. год. Почео 
године. Упис 

сваког радног дана код секретара школе у времену 



 
 

Пробни завршни испит 7

Ученици осмих разреда 
полагању пробног завршног испита.
Пробни испит је прилика да се ученици упознају са редоследом 
корака, обавезама и правима у вези са 
На пробном испиту ученици 
задацима провере своје знање у одређеној области предмета.
На пробном испиту су 
Резултати са пробног завршног испита се не претварају у оцене 
ученика и не служе за оцењивање ученика.
Ученици су у два дана ради
        *  7.априла 2017.године у 12,оо часова
тог дана су  анонимно попу
        *  8.априла 2017.године у 9,оо часова
11,3о часова, са паузом од пола сата између два теста.
Тестови су се радили у трајању од два сата.
 

Пробни завршни испит 7-8.4.2017. 
 

Ученици осмих разреда су 7. и 8. априла 2017. године приступи
полагању пробног завршног испита. 
Пробни испит је прилика да се ученици упознају са редоследом 
корака, обавезама и правима у вези са завршним испитом.
На пробном испиту ученици имају прилику да на непознатим 
задацима провере своје знање у одређеној области предмета.

 ученици анонимно попунили упитник.
Резултати са пробног завршног испита се не претварају у оцене 

ика и не служе за оцењивање ученика. 
у два дана радили три теста: 

7.априла 2017.године у 12,оо часова – тест из математике и 
анонимно попунили упитник 

8.априла 2017.године у 9,оо часова тест из српског језика, 
11,3о часова, са паузом од пола сата између два теста. 

у трајању од два сата. 

 
приступили 

Пробни испит је прилика да се ученици упознају са редоследом 
завршним испитом. 

прилику да на непознатим 
задацима провере своје знање у одређеној области предмета. 

упитник. 
Резултати са пробног завршног испита се не претварају у оцене 

тест из математике и 
тест из српског језика, а у 



 
 

Сарадња школе и Месне заједнице

 
Ученици II4,  заједно са директором школе Ференц Лендаком и 
учитељицама Биљаном Бајчетић
најављеној посети секретару Месне заједнице Сивац са
да се и локална самоуправа
земље-теренска настава
Ученици су секретару
испричали да желе да
Малом Стапару и да
Амбијенталном наставом
корелацији са редовним
испричали да желе и друге
природи и према њој 

Сарадња школе и Месне заједнице – 6.4.2016.
 

заједно са директором школе Ференц Лендаком и 
учитељицама Биљаном Бајчетић  и Маријом Мандић, били
најављеној посети секретару Месне заједнице Сивац са

самоуправа укључи у пројекат „Дан
настава“. 

секретару Месне заједнице, Бобану Дамјановићу
да Дан планете Земље проведу у 
да га обележе кроз различите 

наставом ће обрадити садржаје из  екологије
редовним наставним предметима. Ученици

друге да позову да се одговорно 
 и из тог разлога су дошли да 

6.4.2016. 

 

заједно са директором школе Ференц Лендаком и 
Мандић, били су у 

најављеној посети секретару Месне заједнице Сивац са предлогом 
Дан планете 

Дамјановићу, 
 природи на 

 активности. 
екологије у 

Ученици су 
 понашају у 
 им локална 



 
 
заједница пружи подршку
ово пројекат на нивоу
Врања и Крушевца (Србија
(Хрватска),  Скопља
(Словачка)  ученици 
представе себе, школу
саслушао ученике и 
пројекта. 
 
„Пажљивко“ и ове године пред 

У Дому културе организована је позоришна представа „Пажљивко“ 
за ученике I и II разреда. Организатор ове приредбе је Агенција за 
безбедност саобраћаја Републике Србије у сарадњи са Саветом за 
саобраћај Општине Кула. На
придружила и деца  ПУ „Чувари осмеха“ са својим васпитачима. 
Малишани су, вешто вођени Пажљивком, обновили и проширили 
знања о кретању пешака и бициклиста у саобраћају и уживали у 
овој интерактивној представи.
да анимира децу и да их истовремено поучи.

подршку у ширењу еколошке свести
нивоу региона јер у њему учествују и

Србија), Цазина и Добоја (БИХ), 
Скопља (Македонија), 
  II4 желе да на најлепши могући

школу и своје место. Секретар МЗ је
 обећао  им пуну подршку у 

„Пажљивко“ и ове године пред сивачким школарцима 
11.4.2017. 

 

Дому културе организована је позоришна представа „Пажљивко“ 
за ученике I и II разреда. Организатор ове приредбе је Агенција за 
безбедност саобраћаја Републике Србије у сарадњи са Саветом за 
саобраћај Општине Кула. Најмлађим ученицима  наше школе су се 

ПУ „Чувари осмеха“ са својим васпитачима. 
Малишани су, вешто вођени Пажљивком, обновили и проширили 
знања о кретању пешака и бициклиста у саобраћају и уживали у 
овој интерактивној представи.  Све похвале Пажљивку који је успео 
да анимира децу и да их истовремено поучи. 

свести.  Како је 
и школе  из 
), Подгорача 

), Кошеца 
могући начин 

 је пажљиво 
 реализацији 

сивачким школарцима – 

 Дому културе организована је позоришна представа „Пажљивко“ 
за ученике I и II разреда. Организатор ове приредбе је Агенција за 
безбедност саобраћаја Републике Србије у сарадњи са Саветом за 

наше школе су се 
ПУ „Чувари осмеха“ са својим васпитачима. 

Малишани су, вешто вођени Пажљивком, обновили и проширили 
знања о кретању пешака и бициклиста у саобраћају и уживали у 

ле Пажљивку који је успео 



 
 
По повратку у школу, ученици II2
захвале Агенцији за ову лепу и поучну приредбу. Велико ХВАЛА
организаторима! Жељно очекујемо наредно дружење са 
Пажљивком! 
 

Пролећни распуст 13 
Пролећни распуст почиње сутра, 13. априла, а завршава се у 
понедељак, 17. априла 2017. године, тако да ће ученици у школске 
клупе поново сести у уторак, 18. априла.

По повратку у школу, ученици II2 су имали жељу да се цртежима 
захвале Агенцији за ову лепу и поучну приредбу. Велико ХВАЛА
организаторима! Жељно очекујемо наредно дружење са 

 
 

Пролећни распуст 13 - 17.4.2017. 
 

Пролећни распуст почиње сутра, 13. априла, а завршава се у 
понедељак, 17. априла 2017. године, тако да ће ученици у школске 
клупе поново сести у уторак, 18. априла. 

су имали жељу да се цртежима 
захвале Агенцији за ову лепу и поучну приредбу. Велико ХВАЛА 
организаторима! Жељно очекујемо наредно дружење са 

 

Пролећни распуст почиње сутра, 13. априла, а завршава се у 
понедељак, 17. априла 2017. године, тако да ће ученици у школске 

 



 
 

Eко дан на Малом Стапару

У склопу еTwinning пројекта „Дан планете Земље 
настава“ II4 наше школе (учитељица Биљана Бајчетић, персонални 
асистент Марија Мандић) је на часу слободних активности 
направило плакете посвећене Дану планете Земље и окачило их у 
холу  школе с циљем да под
очувања животне средине.
Интегративни тематски дан “ Еко дан“ 
Малом Стапару 26.04.2017.
групе и кренули у еко авантуру. Шетајући, упознали су се са 
историјом Великог бачког канала и Малог Стапара. У учионици 
школе на Малом Стапару осликавали су еко поруке на дрвеним 
плочама с намером да их поставе на видна места у природи. Док су 
чекали да се еко поруке осуше и буду спремне за лакирање, 

Eко дан на Малом Стапару – 26.4.2017.
 

еTwinning пројекта „Дан планете Земље 
настава“ II4 наше школе (учитељица Биљана Бајчетић, персонални 
асистент Марија Мандић) је на часу слободних активности 
направило плакете посвећене Дану планете Земље и окачило их у 

школе с циљем да подигну свест својих другара о значају 
очувања животне средине. 
Интегративни тематски дан “ Еко дан“  ученици II4 су провели на 
Малом Стапару 26.04.2017.  године. По доласку, поделили су се у 
групе и кренули у еко авантуру. Шетајући, упознали су се са 

ом Великог бачког канала и Малог Стапара. У учионици 
школе на Малом Стапару осликавали су еко поруке на дрвеним 
плочама с намером да их поставе на видна места у природи. Док су 
чекали да се еко поруке осуше и буду спремне за лакирање, 

26.4.2017. 

 
еTwinning пројекта „Дан планете Земље – теренска 

настава“ II4 наше школе (учитељица Биљана Бајчетић, персонални 
асистент Марија Мандић) је на часу слободних активности 
направило плакете посвећене Дану планете Земље и окачило их у 

игну свест својих другара о значају 

ученици II4 су провели на 
године. По доласку, поделили су се у 

групе и кренули у еко авантуру. Шетајући, упознали су се са 
ом Великог бачког канала и Малог Стапара. У учионици 

школе на Малом Стапару осликавали су еко поруке на дрвеним 
плочама с намером да их поставе на видна места у природи. Док су 
чекали да се еко поруке осуше и буду спремне за лакирање, 



 
 
одиграли су занимљиву еко игру „Пронађи и фотографиши“. 
Упознали су се и са еколошким заповестима.Мало игре и 
повратак у школу у 15 часова. Дан је био препун нових знања и 
активности. 
 

ТАКМИЧЕЊА 
 

И ове школске године, као и претходних, наши ученици 
забележили су незанемарљиве резултате на општинским и 
окружним такмичењима. 

Општинска такмичења 
 

Име и презиме 
ученика 

разред  предмет  ранг  Наставник-учитељ 
Ања Гајић 3  математика  3.  Снежана Пувача 
        Ива Дамјановић 3  математика  похвала  Снежана Лучић 
        Душан Томић 4 математика  1.  Наташа Шаранчић 

Ива Цмиљанић 4 математика 
         
 3. Јелица Ђуровић  

Милош Чупић 5 
математика  похвала Мирјана Ивић 

Михајловић  
 

биологија     3. Ч.Злата Цвијовић  

Јована Потпара 6 математика  похвала Данијела Пољаковић 
биологија  2. Марица Цветковић 

Миљана 
Глушчевић 7 математика  похвала Данијела Пољаковић 

Василије Гачевић 6 физика  1. Милош Кривокућа 
  физика    Александра Бенеи 6  3. Милош Кривокућа 
  физика    



 
 

Тара Рајић 7 
 похвалница Милош Кривокућа 

географија  2. Оливера Свитић 
ТИО     2. Снежана Перућица 

Вања Ковачевић 7 
физика  3. Милош Кривокућа 
хемија  1. Наташа Жежељ 

 биологија  2. Марица Цветковић 
 географија  1. Бојана Грозданић 

   хемија  1. Наташа Жежељ 

Милица 
Глушчевић 

 
 
 

8 

     књижевна 
олимпијада 

 
 3. Светлана Мајски 

 биологија  2. Марица Цветковић 
     географија  3. Оливера Свитић 
 српски језик  3. Светлана Мајски 

Жељана Перлић 8 
 хемија  1. Наташа Жежељ 
 историја  2. Горан Влаховић 
 биологија  3. Злата Цвијовић 
 српски језик  3. Светлана мајски 

Ћебо Кемал 8 
 историја  2. Горан Влаховић 
     књижевна 

олимпијада 
 
 2. Светлана Мајски 

Невена Пушоња 8 
 књижевна 

олимпијада 
 
 1. Светлана Мајски 

 биологија  3. Марица Цветковић 
 географија  3. Оливера Свитић 

Дејан Варагић 
8 

 књижевна 
олимпијада 

 
 

3. Светлана Мајски 
     

биологија  2. Злата Цвијовић 
Веселин Черник 5  биологија  2. Злата Цвијовић 
Ана Добријевић 5  биологија  2. Злата Цвијовић 



 
 

Јован Ђукић 5  биологија  2. Злата Цвијовић 
       
Растко Плавшић 5  биологија  3. Злата Цвијовић 
       
Маша Шпоња 6  биологија  2. Марица Цветковић 
Богдан Ђуровић 6  биологија  2. Злата Цвијовић 
       
Владимир Чупић 6  биологија  3. Злата Цвијовић 
Андреј Перуничић 6  биологија  3. Злата Цвијовић 
Игор Ковачевић 7  биологија  3. Злата Цвијовић 
Анастасија 
Петровић 

7  биологија  3. Злата Цвијовић 
Исидора Вагић 8  биологија  3. Злата Цвијовић 
       
Анђела Пејин 7  географија  3. Оливера Свитић 
Анита Глушчевић 7  географија  3. Оливера Свитић 
Милица Рајић 6  ТИО  3. Снежана Перућица 
Милена Ђачић 8  ТИО  3. Милица Јеловац 
       
Јована Потпара 6  ТИО  3. Милица Јеловац 
Александра 
Комазец 

7  ликовна 
култура 

 
 

1. Јелена Шепић 
       
Исидора Вагић 8  ликовна 

култура 
 
 

1. Јелена Шепић 
Мануела 
Мишковић 

8  ликовна 
култура 

 
 

2. Јелена Шепић 
 

СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА 
 
Како знањем, тако и физичком спремом и тимским духом, наши 
ученици освојили су завидна места и на спортским такмичењима. 



 
 

  
 

 

 

       

   

 



 
 

Окружна такмичења 
 

Име и презиме ученика  разред  предмет  ранг  Наставник-учитељ  
Душан Томић 4 математика 1. Наташа Шаранчић 
Василије Гачевић 6 физика 2. Милош Кривокућа 
Јована Потпара 6 ТИО похвала Снежана Перућица 
Милица Рајић 6 ТИО 1. Снежана Перућица 
Вања Ковачевић 
 
 
Вања Ковачевић 
 

7 
 
 
 
7 

хемија 3. Наташа Жежељ 
биологија 1. Марица Цветковић 
географија 3. Бојана Грозданић 

 
Милица Глушчевић 

 
8 

биологија 
хемија 

 
3. 

Злата Цвијовић 
Наташа Жежељ 

Дејан Варагић        8 биологија 3. Злата Цвијовић 
Тара Ракић        7 ТИО 1. Снежана Перућица 

Александар 
Неговановић        6 

атлетика 
међуокружно-
атлетика 

 
1. 

Бранко Жежељ 

Тања Керекеш       8 атлетика 3. Бранко Жежељ 
Немања Чвокић       8 атлетика 3. Бранко Жежељ 
Михајло Пурић 
       8 атлетика 2. Бранко Жежељ 

Дарија Илић       6 атлетика 1. Бранко Жежељ 
 
ЧЕСТИТАМО СВИМ УЧЕНИЦИМА НА ПОСТИГНУТИМ РЕЗУЛТАТИМА!!!!! 
 
 



 
 

У посети Народном музеју у Кикинди 

У суботу, 6. маја 2017. године, изведена је једнодневна екскурзија 
2. и 3. разреда ОШ „20. октобар“. Иако је јутро било тмурно, 
екскурзија је веома успешно изведена на велико задовољство 
ученика и њихових учитеља. На екскурзију је пошло 74 ученика из 
4 одељења (II1, II2, III1 
И. Павлик, И. Шкеровић и С. Пувача)
Екскурзија је изведена у сарадњи са агенцијом „EURO
PEKEZ“ из Сомбора. Окупљање ученика и полазак је био у 8 сати 
испред школе. Уследило је путовање до Кикинде где су ученици 
доручковали и прошетали центром града. Посета На
уз пројекцију 3д филма је на ученике оставила изузетан утисак. Од 

У посети Народном музеју у Кикинди – 6.5.2017.
 

У суботу, 6. маја 2017. године, изведена је једнодневна екскурзија 
разреда ОШ „20. октобар“. Иако је јутро било тмурно, 

екскурзија је веома успешно изведена на велико задовољство 
ученика и њихових учитеља. На екскурзију је пошло 74 ученика из 

 и III2) са својим учитељицама (Љ. Лазаревић, 
к, И. Шкеровић и С. Пувача) 

Екскурзија је изведена у сарадњи са агенцијом „EURO
PEKEZ“ из Сомбора. Окупљање ученика и полазак је био у 8 сати 
испред школе. Уследило је путовање до Кикинде где су ученици 
доручковали и прошетали центром града. Посета Народном музеју 
уз пројекцију 3д филма је на ученике оставила изузетан утисак. Од 

6.5.2017. 

 У суботу, 6. маја 2017. године, изведена је једнодневна екскурзија 
разреда ОШ „20. октобар“. Иако је јутро било тмурно, 

екскурзија је веома успешно изведена на велико задовољство 
ученика и њихових учитеља. На екскурзију је пошло 74 ученика из 

) са својим учитељицама (Љ. Лазаревић, 

Екскурзија је изведена у сарадњи са агенцијом „EURO-LINE 
PEKEZ“ из Сомбора. Окупљање ученика и полазак је био у 8 сати 
испред школе. Уследило је путовање до Кикинде где су ученици 

родном музеју 
уз пројекцију 3д филма је на ученике оставила изузетан утисак. Од 



 
 
2006. године у музеју се чувају оригинални остаци једног од 
најбоље очуваних скелета мамута у Европи. 
(http://www.muzejkikinda.com/flvPlayer/mamut/play.html
обишли 4 одељења музеја (археолошко, етнолошко, историјско и 
природњачко). Уследила је још једна шетња градом, а потом и 
наставак путовања до Мокрина и етно куће „Ђерам“ где их је 
домаћин упознао са објектима имања. Ученици су ручали и остатак 
слободног времена провели у игри и дружењу. Повратак у Сивац је 
био око 18 сати. О томе како нам је било на екскурзији сведоче 
фотографије и насмејана лица наше деце.
 

Екскурзија седмих разреда 

Дана 12. и 13. маја, 2017. године, ученици VII
дводневној екскурзији у Јагодини. Са својим одељенским 
старешинама Наташом Жежељ, Марицом Цветковић и Оливером 
Свитић обишли су Природњачки музеј у Свилајнцу, манастир 
Манасију и Раваницу, Ресавску пећину, туристички комплекс у 
Јагодини и манастир Покајницу. Екскурзија је била веома лепа али 
сам крај екскурзије имао је узнемиравајући догађај, како за децу 

2006. године у музеју се чувају оригинални остаци једног од 
најбоље очуваних скелета мамута у Европи. 
http://www.muzejkikinda.com/flvPlayer/mamut/play.html) Ученици су 

обишли 4 одељења музеја (археолошко, етнолошко, историјско и 
природњачко). Уследила је још једна шетња градом, а потом и 
наставак путовања до Мокрина и етно куће „Ђерам“ где их је 

аћин упознао са објектима имања. Ученици су ручали и остатак 
слободног времена провели у игри и дружењу. Повратак у Сивац је 
био око 18 сати. О томе како нам је било на екскурзији сведоче 
фотографије и насмејана лица наше деце. 

 
Екскурзија седмих разреда – 12-13.5.2017.

 
 

 
Дана 12. и 13. маја, 2017. године, ученици VII-1,2,4 били су на 
дводневној екскурзији у Јагодини. Са својим одељенским 
старешинама Наташом Жежељ, Марицом Цветковић и Оливером 
Свитић обишли су Природњачки музеј у Свилајнцу, манастир 
Манасију и Раваницу, Ресавску пећину, туристички комплекс у 
Јагодини и манастир Покајницу. Екскурзија је била веома лепа али 
сам крај екскурзије имао је узнемиравајући догађај, како за децу 

2006. године у музеју се чувају оригинални остаци једног од 
најбоље очуваних скелета мамута у Европи. 

) Ученици су 
обишли 4 одељења музеја (археолошко, етнолошко, историјско и 
природњачко). Уследила је још једна шетња градом, а потом и 
наставак путовања до Мокрина и етно куће „Ђерам“ где их је 

аћин упознао са објектима имања. Ученици су ручали и остатак 
слободног времена провели у игри и дружењу. Повратак у Сивац је 
био око 18 сати. О томе како нам је било на екскурзији сведоче 

13.5.2017. 

 
1,2,4 били су на 

дводневној екскурзији у Јагодини. Са својим одељенским 
старешинама Наташом Жежељ, Марицом Цветковић и Оливером 
Свитић обишли су Природњачки музеј у Свилајнцу, манастир 
Манасију и Раваницу, Ресавску пећину, туристички комплекс у 
Јагодини и манастир Покајницу. Екскурзија је била веома лепа али 
сам крај екскурзије имао је узнемиравајући догађај, како за децу 



 
 
тако и за наставнике. Али памтимо само лепе тренутке проведене у 
Великом Поморављу…

 
 

Дводневна екскурзија ученика шестог разреда

Ученици шестог разреда, њих 72 са својим одељенским 
старешинама, боравили су на дводневној екскурзији у Врњачкој 
Бањи. Екскурзија се одвијала на дестинацији Сивац
Врњачка Бања(преноћиште)
 

Ученици су током екскурзије обишли: Спомен парк „Шумарице“ 
код Крагујевца, Врњачку Бању, манастире
музеје у Врњачкој Бањи и Крушевцу, остатке града кнеза Лазара
Крушевцу и цркву Лазарицу у Крушевцу

тако и за наставнике. Али памтимо само лепе тренутке проведене у 
еликом Поморављу… 

Дводневна екскурзија ученика шестог разреда
 14-15.3.2017. 

 
Ученици шестог разреда, њих 72 са својим одељенским 
тарешинама, боравили су на дводневној екскурзији у Врњачкој 

Бањи. Екскурзија се одвијала на дестинацији Сивац-Крагује
ања(преноћиште)-Трстеник-Крушевац-Сивац.

 
Ученици су током екскурзије обишли: Спомен парк „Шумарице“ 
код Крагујевца, Врњачку Бању, манастире  Жичу и Љубостињу, 
музеје у Врњачкој Бањи и Крушевцу, остатке града кнеза Лазара

цркву Лазарицу у Крушевцу. 

тако и за наставнике. Али памтимо само лепе тренутке проведене у 

 

Дводневна екскурзија ученика шестог разреда  

тарешинама, боравили су на дводневној екскурзији у Врњачкој 
Крагујевац-

Сивац. 

 
Ученици су током екскурзије обишли: Спомен парк „Шумарице“ 

Жичу и Љубостињу, 
музеје у Врњачкој Бањи и Крушевцу, остатке града кнеза Лазара  у 



 
 

Пласман ученика на пролећном кросу – 17.5.2017. 
 

У  среду, 17.05.2017. године на стадиону Полета, одржан је 
пролећни крос за ученике свих разреда наше школе. Сви ученици 
који су истрчали своје трке заслужују честитке, а шампионе морамо 
издвојити. 
 
 
1.МЕСТО-ФИЛИП КУЦУРСКИ 1-1;ТЕОДОРА ЈОВАНОВИЋ 1-4 
2.МЕСТО-ИВАН АЧАНСКИ 1-2;ВАЊА ДАМЈАНОВИЋ 1-2 
3.МЕСТО-НЕМАЊА ПЕЈИН 1-3;ЈЕЛИКА ДУЛОВИЋ 1-3 
 
 
1.МЕСТО-БОГДАН АНЂЕЛИЋ 2-2;ИВА ЧИЧКОВИЋ 2-2 
2.МЕСТО-ДУШАН ПЕЈИН 2-1:МИЛИЦА ПЕРУНИЧИЋ 2-2 
3.МЕСТО-АЛЕКСА ВАГИЋ 2-2;ТАМАРА ЈОКИЋ 2-1 
 
 
 
1.МЕСТО-РАДОВАН ТЕОДОРОВИЋ 3-1;ИВА ДАМЈАНОВИЋ 3-4 
2.МЕСТО-МИЛИВОЈ ПРЕРАДОВ 3-4;САРА ПЕРУНИЧИЋ 3-1 
3.МЕСТО-СТЕФАН МОРАЧАНИН 3-2;ТЕОДОРА ТОДОРОВ 3-1 
 
 
 
1.МЕСТО-МИЛАН РАЈИЋ 4-2;АЊА ИГЊАТОВ 4-2 
2.МЕСТО-ЛУКА  ЈУШКОВИЋ 4-4;ВЕСНА ВРАНИЋ 4-4 
3.МЕСТО-НИКОЛА ГРУЈИЋ 4-4;ДАНИЦА ШЕПИЋ 4-4 

Први разред 

Други разред 

Трећи разред 

Четврти разред 



 
 
 
 
1.МЕСТО-ЈОВАН ЂУКИЋ 5-2;ЉУБИЦА МОРАЧАНИН 5-2 
2.МЕСТО-СТЕФАН РАШКОВИЋ 5-2;ЕЛЕНА КАНАЗИР 5-2 
3.МЕСТО-МИЛАН ЈОВИЋ 5-1;ВИОЛЕТА КУЦУРСКИ 5-1 
 
  
 
1.МЕСТО-АЛЕКСАНДАР НЕГОВАНОВИЋ 6-1;АНАСТАСИЈА РАЈИЋ 6-1 
2.МЕСТО-ДАНИЛО ВЛАХОВИЋ 6-1;ДАРИЈА ИЛИЋ 6-4 
3.МЕСТО-АЛЕКСАНДАР ПУРИЋ 6-1;ВАЛЕНТИНА СИМИН 6-3 
 
 
 
1.МЕСТО-РАСТКО СИМИН 7-2;НЕВЕНА ЦМИЉАНИЋ 7-4 
2.МЕСТО-АЛЕКСА КАЛЕНТИЋ 7-2;НИКОЛИНА ПРЕРАДОВ 7-4 
3.МЕСТО-ПАВЛЕ ШЕПИЋ 4-7;РАДОЈКА ЦАКОВИЋ 7-2 
 
 
 
1.МЕСТО-МИХАИЛО ПУРИЋ 8-4;ЈЕЛЕНА ЛАЗИЋ 8-2 
2.МЕСТО-НЕМАЊА ЧВОКИЋ 8-1;СНЕЖАНА СИМИН 8-1 
3.МЕСТО-САВО НИКОЛИЋ 8-2;МИЛЕНА ЂАЧИЋ 8-4 

 
 
 
 
 
 

Пети разред 

Осми разред 

Седми разред 

Шести разред 



 
 

Биљке у народној поезији
 

Да час биологије може
или, пак, ликовној 
показала је наставница
Она је осмислила и укључила
,,Биљке у народној поезији
језика Светлану Мајски, наставницу ликовне културе Јелену Шепић 
и наставника музичке културе Радослава Рајића. 
Први део часа посвећен
њиховој употреби и 

народној поезији – 18.5.2017.

може бити сличан малој књижевној
 колонији употпуњеној гостовањем

наставница биологије Марица Цветковић. 
укључила у реализацију свог часа

поезији” у одељењу V4,  наставницу српског 
језика Светлану Мајски, наставницу ликовне културе Јелену Шепић 
и наставника музичке културе Радослава Рајића.  

посвећен је ботаничким карактеристикама
 важности за човека. У другом

18.5.2017. 

 
књижевној трибини 

гостовањем хора, 

часа, на тему 
наставницу српског 

језика Светлану Мајски, наставницу ликовне културе Јелену Шепић 

карактеристикама биљака, 
другом делу часа 



 
 
ученици су говорили 
биљке о којима су 
симболици тих биљака
њихова лековита и магијска
отпевали неколико изворних
док их је на хармоници
 

Опроштајни турнир
 

У четвртак,18.5.2017.године, ученици осмог разреда су 
организовали турнир у малом фудбалу. Опроштајни турнир за наше 
осмаке. Екипе састављене од дечака из сва четири одељења 
смењивале су се на терену школске зграде у Новом Сивцу, док су 
их девојчице и одељењске старешине, Данијела Пољаковић, Бранко 
Жежељ, Радослав Рајић и Вељко Матић, бодрили са трибина. Цео 

 народне лирске песме у којима 
 извештавали, те научили нешто

биљака и веровању које постоји у народу
магијска својства. На крају часа, 
изворних песама у којима се помињу

хармоници пратио наставник музичке културе

Опроштајни турнир – 19.5.2017. 

У четвртак,18.5.2017.године, ученици осмог разреда су 
организовали турнир у малом фудбалу. Опроштајни турнир за наше 
осмаке. Екипе састављене од дечака из сва четири одељења 
смењивале су се на терену школске зграде у Новом Сивцу, док су 

ењске старешине, Данијела Пољаковић, Бранко 
Жежељ, Радослав Рајић и Вељко Матић, бодрили са трибина. Цео 

 се помињу 
нешто више о 

народу везано за 
, ученици су 

помињу биљке, 
културе.  

 
У четвртак,18.5.2017.године, ученици осмог разреда су 
организовали турнир у малом фудбалу. Опроштајни турнир за наше 
осмаке. Екипе састављене од дечака из сва четири одељења 
смењивале су се на терену школске зграде у Новом Сивцу, док су 

ењске старешине, Данијела Пољаковић, Бранко 
Жежељ, Радослав Рајић и Вељко Матић, бодрили са трибина. Цео 



 
 
догађај су одељењске старешине овековечиле са неколико 
фотографија. А ко је победио, није ни важно! Важно је да се 
матуранти још мало друже!

Eкскурзијa петог разреда 

догађај су одељењске старешине овековечиле са неколико 
А ко је победио, није ни важно! Важно је да се 

матуранти још мало друже! 

Eкскурзијa петог разреда – 27.5.2017.
 

догађај су одељењске старешине овековечиле са неколико 
А ко је победио, није ни важно! Важно је да се 

 
 

 



 
 
Полазак у 6 часова испред школе. Прва пауза направљена на 
бензинској пумпи код Старе Пазове где смо се задржали од 8 до 
8.30 часова. Следи наставак путовања до Орашца, где стижемо у 
10 часова. Посетили смо Марићевића јаругу и Музеј Првог 
српског устанка. Деци је водич испричао о овом знаменитом 
догађају. 
Пут Аранђеловца смо кренули у 11.30 часова, а у 12 часова обавили 
ручак у ресторану ,,Рујна зора”. После ручка смо посетили прелеп 
парк Буковичке бање где су деца провела време у шетњи и 
разгледању околине. 
На Опленац смо стигли у 14 часова и обишли Карађорђеву цркву и 
Конак краља Петра. Деца су била одушевљена фрескама у цркви 
које су рађене техником мозаика, као и виноградима које је обновио 
принц Томислав. Задужбина династије Карађорђевића на Опленцу 
оставила је најјачи утисак на децу током ове веома садржајне 
екскурзије. У 16.45 часова смо кренули пут Сивца, а стигли у 21 
час. 

 
Матурско вече 1.6.2017. 

 
Завршна свечаност ученика осмог разреда одржана је 1.6.2017. 
године. Последњи школски час, са почетком у 18 
часова,  ученици су одржали са својим одељењским старешинама 
и учитељима, а након тога је у школском дворишту приређен 
пригодан програм и додела награда и диплома најуспешнијим 
ученицима. 
 



 
 

На самом почетку приредбе
школе Ференц Лендак
учитељице које су кроз
поставиле значајне темеље
Влашкалић, Наташу 
Новоградец. 

приредбе присутнима се обратио
Лендак. Публика је најпре аплаузом 

кроз четири године рада са нашим
темеље за даљи рад и школовање
 Шаранчић, Данилку Виолу 

 
обратио директор 

 поздравила 
нашим осмацима 

школовање: Злату 
 и Катицу 



 
 

  
Наставничко веће Основне
Вукову диплому, највише
следећим ученицима: Снежани
1, Исидори Вагић и Јовану
Жељани Перлић, Данилу
Милици Глушчевић, 
VIII-4. 
У реализацији програма
језика Душица Гак, наставник
ученице седмог разреда
Тара Рајић, Михаела Ћирић
Лара Толимир, Јелена
ученици петог разреда 

Будући првачићи у посети школи 
У среду, 7. јуна 2017. године, предшколска група 
„Лептирићи“  васпитачице Марије 
У школи су их дочекали
IV2, њихова учитељица
Канкaрaш и наше драге
лицу поклонили букете
Циљ посете, сем дружења

   
Основне школе „20.октобар“ доделило

највише признање за успех у основној
Снежани Симин и Маријани Фуртули
Јовану Рајићу из VIII-2, Сањи Николовски

Данилу Вујошевићу и Кемалу Ћеби
, Јованки Новаковић и Невени 

програма су учествовали: наставница
наставник музичке културе Радослав

разреда Вања Ковачевић, Валентина
Ћирић, Миљана Глушчевић, Анђела

Јелена Крајчир и Николина Прерадов
разреда Дарко Ковачевић и Михајло Радовић

 
Будући првачићи у посети школи – 7.6.2017.

 
У среду, 7. јуна 2017. године, предшколска група 

васпитачице Марије Балог, била је у посети
дочекали и пожелели им добродошлицу

учитељица Наташа Шаранчић, педагог школе
драге теткице. Малишани су са осмехом

букете и корпице цвећа свим присутним
дружења, био је и упознавање будућих

Великим аплаузом су поздрављене
старешине наших матураната
Пољаковић, Бранко Жежељ
и Вељко Матић. 
 

доделило је 
основној школи, 
Фуртули из VIII-

Николовски, 
Ћеби из VIII-3, 

 Пушоњи из 

наставница српског 
Радослав Рајић, 

Валентина Вуковић, 
Анђела Пејин, 

Прерадов, као и 
Радовић. 

7.6.2017. 
У среду, 7. јуна 2017. године, предшколска група 

Балог, била је у посети школи. 
добродошлицу ученици 

школе Гордана 
осмехом на 

присутним женама. 
будућих првака са 

поздрављене и одељењске 
матураната: Данијела 

Жежељ, Радослав Рајић 



 
 
животом и радом у 
четвртог разреда Анастасија
на веома забаван и 
уџбеницима, школским
неким правилима лепог
музику, игру и пуно лепих
будуће школарке Инес
Комазец, а затим 
песника  Мике Антића
Перишић.  
 

 
 
 

 школи. За то су се побринуле
Анастасија Паравиња и Владана Мајски

 очигледан начин упознале малишане
школским прибором, просторијама у школи

лепог понашања. Дружење је било опуштено
лепих и поучних речи. Стихове 

Инес Перуничић,  Драгана Ракин
 нас је и стиховима нашег

Антића обрадовала и четвртакиња

побринуле ученице 
Мајски, које су 

малишане са 
школи, као и са 

опуштено, уз 
 су казивале 

Ракин и Ивана 
нашег познатог 

четвртакиња Ивана 

 



 
 

САБОР УЧИТЕЉА

На ХХХI Сабору учитеља
у образовно васпитном
Београду нашу школу
Марија Мандић. 
Првог дана ХХХI Сабора
наставне праксе кроз
представљене су актуелности
систему и васпитном раду
Другог дана, на Смотри
васпитном процесу, 
презентовале примере 
Први рад „Биљна апотека
заједно с колегиницом
леп пријем и отворио дискусију
васпитно-образовни процес

САБОР УЧИТЕЉА – 17-18.6.2017. 
 

учитеља Србије и Смотри стваралаштва
васпитном роцесу који је одржан 17 и 18. јуна

школу  су представљале  Биљана 

Сабора учитеља Србије с циљем 
кроз размену професионалних 

актуелности и савремени правци у 
раду. 

Смотри стваралаштва учитеља у 
, Биљана Бајчетић и Марија Мандић

 добре праксе из наше школе. 
апотека у нашој учионици“ (чији 

колегиницом Данијелом Пољаковић) наишао 
дискусију о значају укључивања 

процес и свакодневни живот школе

 
стваралаштва учитеља 

одржан 17 и 18. јуна у 
 Бајчетић и 

 унапређења 
 искустава 
 образовном 

 образовно-
Мандић су 

 су  аутори 
 је на веома 
 родитеља у 

школе. 



 
 
“Читам и ја“, једини
образовања на Сабору
интересовањем. 

 Дискусија , након презентације
локална средина јесу добар
је било чути да се још 
њему као о мотивацији
увек чекају решења и 
и ентузијазма да инклузивни
свакодневница. 
Два дана интезивне размене
учврстила су већ постојећу
нове могућности сарадње
инспиративне идеје и подстицај
 
 
 

једини презентован рад у области инклузивног
Сабору, је праћен с пуном пажњом 

презентације, је показала да наша
добар пример инклузивног образовања
 памти „Јован с планине галебова

мотивацији за рад. Многа питања у овој области
 потребно је још много воље, рада

инклузивни принцип живљења постане

размене искустава са колегама из целе
постојећу сарадњу са неким колегама

сарадње, донела нова познанства
подстицај за рад. 

инклузивног 
 и великим 

 
наша школа и 

образовања. Лепо 
галебова“ и прича о 

области још 
рада, залагања 
постане наша 

целе Србије 
колегама и отворила 
познанства, нове, 



 
 

ДОДЕЛА ЛАПТОПА ЂАЦИМА ГЕНЕРАЦИЈЕ

Председник Скупштине општине Кула Велибор Милојичић 
честитао је 8. јула 2017. године
средњих школа на изузетним разултатима
пожелео им пуно успеха у даљем школовању.
генерације уручио лаптоп рачунаре и
својим знањем допринети да општина б
 
Тако је и наш ђак генерације
рачунаром. Свечаност су увеличали родитељи и директори школа 
награђених ученика. 

ДОДЕЛА ЛАПТОПА ЂАЦИМА ГЕНЕРАЦИЈЕ
8.6.2017. 

 
Председник Скупштине општине Кула Велибор Милојичић 

јула 2017. године ђацима генерације из основних и 
средњих школа на изузетним разултатима које су постигли и 
пожелео им пуно успеха у даљем школовању.  Он је
генерације уручио лаптоп рачунаре и  изразио наду да ће 

знањем допринети да општина буде боље место за живoт. 

Тако је и наш ђак генерације, Невена Пушоња, такође награђена 
рачунаром. Свечаност су увеличали родитељи и директори школа 

ДОДЕЛА ЛАПТОПА ЂАЦИМА ГЕНЕРАЦИЈЕ- 

Председник Скупштине општине Кула Велибор Милојичић 
ђацима генерације из основних и 

које су постигли и 
Он је ђацима 

изразио наду да ће 
уде боље место за живoт.  

, такође награђена 
рачунаром. Свечаност су увеличали родитељи и директори школа 

 


