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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 два и по 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  

• Реновирање спортског терена у Старом Сивцу  

• 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 

Редни 

број 

Име и презиме наставника Предмет који предаје 

1. Јелица Ђуровић Продужени боравак 

2. Кривокућа Милош физика 

3. Наташа Жежељ Хемија 

4. Бранка Станић  Хемија 

5. Горан Влаховић Историја 

6. Ивана Павков Историја 

7 Саша Чизмар Техничко и информатичко образовање 

8. Снежан а Перућица Техничко и информатичко образовање 

9. Наталија Кукољ Прокић Техничко и информатичко образовање 

10. Рутовић Валентина Техничко и информатичко образовање 

11. Надежда Миковић Српски језик 

12. Светлана Мајски Српски језик 

13. Љиљана Кулић Петровић  Српски језик 

14. Александра Херцег Рокнић  Српски језик 

15. Марина Рабреновић  Српски језик 

16. Злата Цвијовић  Биологија / Домаћинство 

17. Марица Цветковић Биологија 

18. Оливера Свитић Географија 

19. Милан Лалић Географија/ Грађанско васпитање 

20. Горан Вјештица Физичко васпитање 

21. Дамир Залар Физичко васпитање 

22. Предраг Милисављевић Физичко васпитање 

23. Вељко Матић Физичко васпитање 

24. Бранко Жежељ Физичко васпитање 

25. Мирјана Ивић Михајловић  Математика  

26. Александра Јоксовић  Ликовна култура 

27. Радослав Рајић Музичка култура 



28. Александар Бијелић Енглески језик 

29. Тања Терзић Енглески језик 

30. Љиљана Ланчушки Немачки језик 

31. Милосављев Бранко Веронаука- српско православна 

32. Љиљана Лазаревић Разредна настава  I1 

33. Ирена Павлик Разредна настава  I2 

34. Биљана Бајчетић Разредна настава  I4 

35. Ивана Шкеровић Разредна настава  II1 

36. Снежана Пувача Разредна настава  II2 

37. Снежана Лучић Разредна настава  II4 

38. Данилка Виола Разредна настава   III1 

39. Наташа Шаранчић Разредна настава  III2 

40. Љиљана Марцекић Разредна настава  III4 

41. Дејан Влашкалић Разредна настава  IV1 

42. Јелица Марас Разредна настава  IV2 

43. Вера Џувер Разредна настава  IV4 

 

НАСТАВНИ КАДАР ( НЕСТРУЧНО ЗАСТУПЊЕНА НАСТАВА ) 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ 

Редни 

број 

Име и презиме наставника Предмет који предаје 

1. Љиљана Вагић Математика 

2. Данијела Пољаковић Математика 

3. Снежана Дамајановић Немачки језик 

4. Теодора Врањеш  Енглески језик 

5. Милица Јеловац Домаћинство 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВАННАСТАВНИ КАДАР 

Редни       

број 

Име и презиме Радно место 

1. Ференц  Лендак Директор школе 

2. Гордана Канкараш Педагог школе 

3. Маријана Каљевић Психолог школе 

4. Ђорђо Перуничић Секретар школе 

5. Радован Недић Административно- финансијски радник 

6. Зорка Пелемиш Руководилац рачуноводства 

7. Драган Пајовић Домар школе 

8. Мирослав Голубовић Домар школе 

9. Душан Војиновић Ложач 

10. Борис Пољак Ложач 

11. Милена Ивић Сервирка у школској кухињи 

12. Бојана Мариновић Сервирка у школској кухињи 

13. Славица Остојић Библиотекар 

14. Марица Плавшић Спремачица 

15. Снежана Плавшић Спремачица 

16. Бранка Булатовић Спремачица 

17. Снежана Рајић Спремачица 

18. Нада Жекић Спремачица 

19. Весна Минић Спремачица 

20. Ана Рељић Спремачица 

21. Снежана Морача Спремачица 

22. Весна Мариновић Спремачица 

23. Зорица Жујовић Спремачица 

24. Даница Голубовић Спремачица 

25. Иван Ђаковић Спремачица 
 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА 

У нижим разредима има укупно 275 ученика у 12 одељења, док је у 15 

одељења виших разреда укупно 328 ученика.  

Укупно у школи наставу похађа 603 ученика распоређених у 27 одељења. 

Просечан број ученика по одељењу износи 22,3. 

ОДЕЉЕЊА РАЗРЕД 

 I  II  III  IV  V  VI VII  VIII 

1 24  20  24  25  19  22 19  20 

2 24  21  23  25  21  23 20  21 

3 /  /  /  /  21  / 20  22 

4 24  22  30  14  25  23 26  26 

свега 72  63  77  64  86  68 85  89 

 

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/1,2,4 

 V/1,2,3,4 

 VI/1,2,4  

VII/1,2,3,4  

VIII/1,2,3,4 

 

У поподневној смени наставу ће похађати следећа одељења: II/1,2,4 III/1,2,4. 

 

 

 



ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 

Одељење  Име и презиме наставника 

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

 

Злата Цвијовић 

 

 

 

преподневна смена 

час од до 
1. 7.30 8.15 
2. 8.20 9.05 
3. 9.10 9.55 
4. 10.10 10.55 
5. 11.00 11.45 
6. 11.50 12.35 
7. 12.40 13.25 

поподневна смена 

  час од до 
1. 12.30 13.15 
2. 13.20 14.05 
3. 14.15 15.00 
4. 15.15 16.00 
5. 16.05 16.50 
6. 16.55 17.40 



4. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР 

 Годишњи календар 

Прво полугодиште школске 2015./2016. године почиње 1. септембра, а 
завршава се 23. децембра 2015. године. 

Друго полугодиште почиње 15. јануара  2016. године, а завршава се 15. јуна 
за ученике од I до VII разреда, односно 1. јуна 2016. године за ученике VIII 
разреда.  

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

• Зимски распуст почиње 24. децембра 2015. године, а завршава 
се 14.  јануара 2016. године. 

• Пролећни распуст почиње 14. марта  и траје до 29. марта 2016. 
године. 

• Летњи распуст почиње  16. јуна и траје до 31. августа 2016. 
• 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. 
 

 

 

 

 



Полугодиште  

Прво полугодиште 1.9 – 23.12. 2015. (81 наставнa дана) 

 Друго полугодиште 15.1.2016. – 15.6.2016. (од 1. до 7. разреда) (99 наставних 

дана)  

од 15.1.2015.– 1.6.2015.-осмаци (89 наставних дана)  

Квартали 

 Први квартал (41 наставних дана) 1.9.2015. – 27.10.2015.  

Други квартал (40 наставнa дана) 28.10.2015. – 23.12.2015.  

Трећи квартал (48 наставних дана) 15.1.2016. – 31.3.2016.  

Четврти квартал (51 наставних дана) 

 (41 наставних дана) 1.4.2016. – 15.6.2015. ( 1.6. 2015. – за осмаке) 

 

 Распусти 

 Зимски распуст – 24.12.2015. – 14.1.2016.  

Пролећни распуст – 14.3.2016. – 29.3.2016.  

Летњи распуст – 16.6.2016. – 31.8.2016. 

 Летњи распуст за осмаке -по завршетку завршног испита до 31.8.2016.  

 

Радне (ненставне) суботе:  

12.9.2015. – ваннаставне активности 

 28. 5.2015. – ваннаставне активности  

 

Остале измене  

23. 12. 2015., четвртак- ради се по распореду за петак  

 

Празници: 

 Нерадни дани  

11.11.2015., уторак – Дан примирја у Првом светском рату  

27.1.2015., уторак– Свети Сава  

17.2.2015., понедељак и уторак – Сретење – Дан државности  

1.5. 2015., петак – Међународни празник рада  

Радни дани:  

21.10. 2015. ,уторак -Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату 

22.04. 2015. , среда – Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других 

жртава фашизма у Другом светском рату  

20.октобар 2015. (уторак)- Дан школе радни наставни дан  

Подела књижица  

3.6.2016., петак – подела књижица за осмаке  

16.6.2016., четвртак – подела сведочанстава за осмаке  

28.6.2016. уторак– подела сведочанстава 



 

КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ 

Време реализације 
 

Садржај Задужени наставници 

29.8.2015. 

 
Пријем првака Учитељи трећег разреда 

21.септембар 2015.  Међународни Дан мира учитељи и предметни 

наставници 
6-10.октобар.  

 
Дечја недеља  тим 

16. октобар 2015. 

 

 

Светски дан здраве 

хране, Дан хлеба 
учитељи и предметни 

наставници 

20.10.2015. 

 
Дан школе тим 

октобар-новембар 2015. Спортска такмичења наставници физичког 

васпитања 

 
октобар – мај 2016 Једнодневне екскурзије 

и излети 
I-VIII разред разредне 

старешине 

 
мај-јун 2015. Настава у природи I-IV разред учитељи 

 
20.  октобар 2015. Јесењи крос – РТС-ов 

крос 
наставници Физичког 

васпитања 

 
8.11.2015 .  Обележавање Дана 

просветних радника 

 

 директор 

16.11.2015. Обележавање Дана 

толеранције 

 

одељенске старешине, 

ПП служба 

1.12.2015. Обележавање Дана 

борбе против АИДС-а 

 

одељенске старешине 

децембар, 2015. Посета сајму 

образовања ,,Путокази“ 

 
 

директор 



31. јануар 2016.  Национални Дан без 

дуванског дима 

 

учитељи и предметни 

наставници 

27. јануар 2016.  Прослава Светог Саве тим 
фебруар 2016.  такмичење рецитатора  наставници српског 

језика 

 
фебруар-март 2016   школска такмичења учитељи и наставници 
март, 2016.  Ликовна изложба „Ја за 

10 година“ 

 

наставник ликовног 

8. март  Дан жена Учитељи 

 
22.март 2016.  Светски Дан заштите 

вода 

 

учитељи и наставници 

Март 2016 . Избор уџбеника учитељи и предметни 

наставници 

 
Март 2016.  Мислиша- такмичење из 

математике 
учитељи наставници 

математике 

 
 март-април 2016.  Општинска и окружна 

такмичења 
учитељи четвртог 

разреда и наставници 

 
7. април 2016.  Светски Дан здравља  уч итељи и предметни 

наставници 

 

 
12.април 2016.  Васкршње радости  Учитељи и  вероучитељ 

 
22.април 2016.  Светски Дан планете 

земље 
учитељи и предметни 

наставници 

 
23.април 2016.  Двеста година од Другог 

српког устанка 

 

наставници историје 

Мај 2016.  Пролећни крос наставници физичког 

васпитања 

 
Мај 2016.  Месец математике учитељи наставници 



математике 

 
3.мај 2016.  Светски Дан сунца учитељи предметни 

наставници 

 
Мaj 2016.  Дан лептира Учитељи 

 
Јун 2016.  

 

Дан океана наставник географије 

 
Јун 2016.  Припремна настав за 

поправни испит и 

завршни испит 

 

предметни наставниц 

5.јун 2016.  Светски Дан заштите 

животне средине 

 

учитељи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЈЕМ   ПРВАКА    

У понедељак, 31. августа 2015. године, одржан је пријем првака у холу школе 

у Старом Сивцу. 

Уз пригодан говор директора школе у знак добродошлице и занимљив 

програм у коме су учествовали ученици трећег разреда, приређен је пријем 

ђацима првацима. 

После прозивке, учитељице 

Павлик и Биљана Бајчетић су повеле своје ђаке у учионице, где су они први 

пут сели у ђачке клупе. 
 

 

   31.8.2015.

августа 2015. године, одржан је пријем првака у холу школе 

Уз пригодан говор директора школе у знак добродошлице и занимљив 

програм у коме су учествовали ученици трећег разреда, приређен је пријем 

После прозивке, учитељице првог разреда: Љиљана Лазаревић, Ирена 

Павлик и Биљана Бајчетић су повеле своје ђаке у учионице, где су они први 

 

  

  

 

 

 

 

31.8.2015. 

августа 2015. године, одржан је пријем првака у холу школе 

Уз пригодан говор директора школе у знак добродошлице и занимљив 

програм у коме су учествовали ученици трећег разреда, приређен је пријем 

првог разреда: Љиљана Лазаревић, Ирена 

Павлик и Биљана Бајчетић су повеле своје ђаке у учионице, где су они први 

 

 



МЕЂУНАРОДНИ  ДАН  МИРА     21.9.2015. 
Ученици виших разреда су на часовима грађанског васпитања обележили 

Међународни дан мира, који се обележава сваког  21.09. од 1981. године. 

 

Ученици петог разреда су пронашли како се на различитим језицима пише 

реч МИР и како је настало Звоно мира; ученици шестог разреда су 

исписивали  поруке мира; у седмом разреду смо разговарали о симболима 

мира и исповестима деце која су преживела рат; а ученици осмог разреда су 

пронашли биографије најпознатијих добитника Нобелове награде за мир. 

 

Као продукт ових часова посвећених теми МИРА, настао је плакат који ће нас 

подсећати на свако може и треба да да свој допринос МИРУ. 

 

 

 
 

                          

 

 



ДЕЧИЈА    НЕДЕЉА 6.  -  10. Х 2015. 

 

Првог дана дечје недеље ученици I-4 су посетили другаре из групе „Невен“ 

ПУ „Бамби“.  

Дружење је протекло у игри, песми, међусобној размени поклона.  

Школарци су позвали предшколце у узвратну посету и с нестрпљењм очекују 

ново дружење. 

 

  
 

Ученицима IV-4 је у гостима био Андријин деда, Миладин Шљукић. 

 Уз његову подршку ученици су направили плакат чија садржина одговара 

теми дечје недеље „Подршка породици – најбоља подршка деци“.   

Дружење је било веома креативно и весело. 

 

 
 



 

 

 

Поводом обележавања Дечије недеље  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 таквим ситуацијма.  

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 И ЗАШТИТИ ОНОГ КО ТРПИ 

НАСИЉЕ!“ 

 

     
 

                                       
 

 

 

 

 

 



Трећег  дана  дечје недеље дружили су се ученици I4, IV4 и V3. 

Прваци су своје старије другаре упознали са могућностима интерактивне 

табле. 

 Играли су друштвене игре. На дворишту су, између осталих спортских игара, 

највише уживали у игри „Ухвати веверицу“. 

 Правили су слику за дечји вашар. 

Сви су уживали у игри и међусобном упознавању. Договорили су се да је овај 

тек први у низу дружења. 

 

   
 

    
 

 

 

 



ДАН   ЗДРАВЕ  ХРАНЕ 16.10.2015. 

 
Наша школа сваке године овај празник обележи интересантним 

радионицама и шареном трпезом, за коју су задужени, пре свега, ученици 

трећег разреда и њихови учитељи. 

Сви трећаци су били ангаживани и разним активностима уобличили овај 

важан дан. 

У одељењу III2, под диригентском палицом њихове учитељице Наташе 

Шаранчић, ученици су прошли кроз слатку радионицу ,,Здравом храном до 

здравог живота“, на којој су прво имали мини предавање о здравој исхрани, 

а потом су од папира правили здраве оброке и лепили их на папирнате 

тацне. Такође, у групном раду су направили плакат посвећен Светском дану 

здраве хране, и на крају се засладили ,,Великом воћном папазјанијом“, на 

којој су се нашли слатки јесењи плодови. 

Одељење III1, са својом учитељицом Драганом Терзић направили су плакат 

,,Уживање у воћу“ који краси хол наше школе. 

Ученици III4 и њихова учитељица Љиљана Марцикић, у сарадњи са 

наставницом биологије Златом Цвијовић, приредили су праву малу изложбу 

укусних и здравих залогајчића, кофлица, колачића, воћа, поврћа и здравих 

сокића. Малишани су након закуске, пуних уста покушавали да се сете 

рецепата које су запамтили док су помагали мамама и бакама у припреми 

ђаконија. 

 

    



    
 

 

 

 
 

 

 

 

 

       



 ДАН   ШКОЛЕ              

 
,,Данас нам је диван дан, диван дан, диван дан!

Нашој школи рођендан, рођендан, рођендан!“

Овако се, 20. октобра,  орило у холу наше школе из грла неколико стотина 

малишана . Дан школе –

сивачке установе. 

Наши малишани, ученици нижих разреда, на прославу су дошли 

костимирани, у одећи која осликава земљу и традицију земље коју ће 

представљати. 

Оно што је уследило је пут око света.

На пут нас је у улози водитеља, у дивној српаској народној ношњи, повела 

наша учитељица Наташа

 

На пут се летело авионом који нам је позајмила специјална гошћа Џорџина 

Смит, позната кантри певачица (коју је глумила наставница енглеског 

језика Душанка Бокун). Џорџина, са каубојским шеширом на глави,

је  право из Холивуда. Она

земљу, уколико ученици одговоре тачно на питање које она постави.

 

Посаду авиона чинили су пилот (наставник музичке културе

задужен за музику), копилот (наставник веронауке

задужен за видео пројекцију) и две прелепе стјуардесе (учитељица

Ђуровић и учитељица енглеског језика

 

Прво смо отпутовали у Црну

представили црногорску традицију. Гуслар

гусле и казивао једну епску песму.

Пут нас је потом водио у

венецијанске маске и певали на италијанском језику песму ,,Кад си срећан“.

 

Грчка је била следећа земља.

 Њу су представили ученици

Посејдон, Артемида и други грчки богови, наши маскирани малишани, 

обратили су нам се са Олимпа, а филозофи су се такмичили у осмосмеркама. 

Сиртаки нас је разгалио.

 

                  20. ОКТОБАР 2015.

нам је диван дан, диван дан, диван дан! 

Нашој школи рођендан, рођендан, рођендан!“ 

орило у холу наше школе из грла неколико стотина 

– велики празник свима нама који смо житељи ове 

и, ученици нижих разреда, на прославу су дошли 

костимирани, у одећи која осликава земљу и традицију земље коју ће 

Оно што је уследило је пут око света. 

На пут нас је у улози водитеља, у дивној српаској народној ношњи, повела 

таша Шаранчић. 

На пут се летело авионом који нам је позајмила специјална гошћа Џорџина 

Смит, позната кантри певачица (коју је глумила наставница енглеског 

). Џорџина, са каубојским шеширом на глави,

право из Холивуда. Она је одобравала сваки следећи лет, у неку нову 

земљу, уколико ученици одговоре тачно на питање које она постави.

Посаду авиона чинили су пилот (наставник музичке културе

задужен за музику), копилот (наставник веронауке Бранко Милисављев

дужен за видео пројекцију) и две прелепе стјуардесе (учитељица

и учитељица енглеског језика Тања Терзић). 

Црну Гору. Ученици II4 иIII4 су игром и песмом 

црногорску традицију. Гуслар Радоман Јеловац

гусле и казивао једну епску песму. 

Пут нас је потом водио у Италију. Ученици I4 су нам представили најлепше 

венецијанске маске и певали на италијанском језику песму ,,Кад си срећан“.

ледећа земља. 

ученици II1 иII2 одељења.Зевс, Афродита, Хера, 

Посејдон, Артемида и други грчки богови, наши маскирани малишани, 

обратили су нам се са Олимпа, а филозофи су се такмичили у осмосмеркама. 

Сиртаки нас је разгалио. 

20. ОКТОБАР 2015. 

орило у холу наше школе из грла неколико стотина 

велики празник свима нама који смо житељи ове 

и, ученици нижих разреда, на прославу су дошли 

костимирани, у одећи која осликава земљу и традицију земље коју ће 

На пут нас је у улози водитеља, у дивној српаској народној ношњи, повела 

На пут се летело авионом који нам је позајмила специјална гошћа Џорџина 

Смит, позната кантри певачица (коју је глумила наставница енглеског 

). Џорџина, са каубојским шеширом на глави,  долетела 

је одобравала сваки следећи лет, у неку нову 

земљу, уколико ученици одговоре тачно на питање које она постави. 

Посаду авиона чинили су пилот (наставник музичке културе Радослав Рајић, 

Милисављев, 

дужен за видео пројекцију) и две прелепе стјуардесе (учитељица Јелица 

су игром и песмом 

Јеловац нам је свирао 

су нам представили најлепше 

венецијанске маске и певали на италијанском језику песму ,,Кад си срећан“. 

одељења.Зевс, Афродита, Хера, 

Посејдон, Артемида и други грчки богови, наши маскирани малишани, 

обратили су нам се са Олимпа, а филозофи су се такмичили у осмосмеркама. 



Даље смо пошли у Кину. Девијчице I1 иI2 су дефиловали и представили нам 

најлепше кинеске лепезе, а потом су дечаци, гледајући ,,карате учитеља“ 

(Теодору Јокић III2) увежбали неколико карате покрета. Првак Виктор 

Марић извео је једну кату. 

 

Пред нама је била Русија. Ученици III1 игром су нам представили руски 

народ. 

Ученици IV1, IV2 иIV4 су нам направили прави мали глумачки и музички 

караоке обрачун и то у САД-у. Певало се на, наравно, на енглеском језику. 

Свуда пођи, али кући дођи! И баш када смо то помислили стигли смо у 

нашу Србију. Е, ту су нас дочекали лала и соса. Показали су нам како се у 

Војводини дочекују гости, а затим су нас ученици III2фолклорном тачком, 

играма из Војводине, увели у завршницу. На крају сви заиграсмо ,,Ужичко 

коло“, као што је и ред. 

Било је весело, шарено, лепо, поучно и разиграно, како и треба да буде за 

рођендан! 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



                    ДЕЧИЈИ ВАШАР 28.10.2015.  

„Кад се вредне руке сложе, све се може“ мото је вашара који је одржан у 

среду, 28.10. 2015. године, на сивачкој пијаци. 

Ученици нижих разреда изложили су предмете које су сами израђивали, али 

уз стручну и несебичну помоћ мама, бака и учитељица, на радионицама које 

су организоване у школи. 

 Предмети које су продавали одисали су традицијом, духом прошлости и 

оригиналношћу.  

Деца су се одлично снашла у улози продаваца, а бројањем зарађеног новца 

показали су и завидно знање из математике.  

Атмосфера на пијаци је личила на кошницу вредних пчелица. Родитељи, 

баке, стрине, тетке, браћа, сестре и комшије тискали су се у веселој гомили и 

трудили да посете све тезге.  

Куповином понеког предмета мамили су осмехе малишана и осећај 

задовољства.  

Већ после сат времена све тезге су остале празне, али су сви отишли кућама 

пуни позитивне енергије и видно расположени. 

 

       
 

                                                                  



                                                       
ЈЕСЕЊИ   КРОС 

 У петак, 30. 10.2015. године, одржан је јесењи крос. 

Сунчан и топао како се само пожелети може на самом крају октобра месеца. 

Заједно са својим учитељима и одељењским старешинама, на Полету, 

сивачком стадиону, окупили су се сви сивачки малишани школског узраста, 

како би истрчали предвиђене стазе и показали ко је најбржи. 

Друштво су нам правили и наши драги родитељи, понеки бата или сека, 

бодрећи своје најмилије. 

Као и на сваком кросу, неко је био бржи, неко спорији, али све то је било 

мање важно у односу на посебно лепу атмосферу овог јесењег дана, која нас 

је подсетила да је ипак најважније учествовати. 

Велико браво за наше наставнике физичког васпитања за савршену 

организацију овог скупа. 

Још веће браво за најбрже ученике, а свим учесницима желима да вредно 

тренирају и буду још бржи на пролећном кросу, када се поново видимо! 
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1. Ровчанин Јован 2-4 1. Дамјановић Ива 2-4 

2. Тиодоровић Радован 2. Перуничић Сара 2-1 

3. Струњаш Сергеј 2-4 3. Тодоров Теодора 2-1 

 

  ТРЕЋИ  РАЗРЕД 

дечаци  девојчице 

1. Рајић Милан 3-2 1. Вранић Весна 3-4 

2. Олујић Немања 3-4 2. Шепић Даница 3-4 

3. Љиљак Никола 3-2 3. Јокић Теодора 3-2 

 

 

 



ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

дечаци  девојчице 

1. Чупић Милош  4-2 1. Каназир Елена 4-2 

2. Рашковић Стефан 4-2 2. Куцурски Виолета 4-1 

3. Комазец Филип 4-2 3. Ћировић Ана 4-4 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

дечаци  девојчице 

1. Неговановић Александар 5-1 1. Илић Дарија 5-4 

2. Живковић Душан 5-4 2. Симин Валентина 5-3 

3. Рашковић Жељко 5-3 3. Лазић Милица 5-1 

 

ШЕСТИ  РАЗРЕД 

дечаци  девојчице 

1. Симин Растко 6-2 1. Цмиљанић Невена 6-4 

2. Шепић Павле 6-4 2. Делић Сања 6-2 

3. Калуђерски Игор 6-1 3. Ивановић Јасна 6-4 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

дечаци  девојчице 

1. Чвокић Немања 7-1 1. Лазић Јелена 7-2 

2. Љиљак Станко 7-2 2. Ђачић Милена 7-4 

3. Калуђерски Јован 7-3 3. Мишковић Мануела 7-4 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

дечаци  девојчице 

1. Неговановић Драгољуб 8-2 1. Медојевић Оливера 8-2 

2. Вуковић Срђан  8-3 2. Цветковић Катарина 8-1 

3. Јапалак Немања 8-3 3. Јокић Нина 8-4 

 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ОДБОЈЦИ  

                                       10.11.2015. 
Поносни смо на  успех девојчица и дечака, ученика наше школе, који су у 

јакој конкуренцији својих вршњака из других школа, на турниру у Руском 

Крстуру у одбојци освојили 3. места! 

Искрене честитке и наставнику физичког васпитања Вељку Матићу,  који је 

својим трудом и залагањем дао велики допринос овом успеху. 



СВЕТСКИ     ДАН   ДЕТЕТА 20.11.2015. 

Светски дан детета или Међународни дан детета је годишњи међународни 

догађај који се слави 20. новембра. Установљен је од стране Генералне 

скупштине Уједињених нација 1954. године са циљем да се у свим државама 

слави истог дана. 

Осмишљен је да промовише међусобну интеракцију и разумевање 

међу децом и добробит деце у свету. Овај дан се обележава и да би се 

скренула пажња јавности на обавезе друштва према деци, као и на актуелне 

проблеме са којима се деца суочавају.“ 

I4 је овај дан обележило израдом плаката на ком су упутили поруке 

одраслима како да се понашају према деци.Плакат су окачили на улазу у 

школу да одрали прочитају њихове поруке. 

 

                      



МЕЂУНАРОДНИ   ДАН    ТОЛЕРАНЦИЈЕ        16. 11.2015. 

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ је дан када се  широм света подсећа на 

значај поштовања и уважавања различитости. 

У нашој школи је протекла  недеља била посвећена ТОЛЕРАНЦИЈИ. 

Вршњачки тим је реализовао низ активности.  

У холу школе у Старом Сивцу  у „Зони толеранције“  је постављено „Дрво 

толеранције“, којем су наши ученици помогли да се развија и расте тако што 

су на њега лепили поруке и цртеже.  

Ученици петог разреда су гледали филм  „Дан толеранције“.   

У шестом разреду су ученици припремили презентацију  на тему “ Отвори ум 

–прихвати различитост“.  

На часовима грађанског васпитања  су реализоване радионице  „Путовање 

возом по Европи“ и „Не ругај се, јер боли!“.  

 Као продукт ових радионица, ученици су осмислили плакат посвећен овој 

теми. 

Желимо   да се  уважавање различитости  у нашој школи подразумева и да 

као што гласи једна порука на нашем плакату: „Иди, па и ти чини тако…“, 

ширимо дух толеранције. 

 

       
 

 



 

                             МЕСЕЦ 

 
На 55. литерарном и ликовном конкурсу Месец књиге, који сваке године 

расписује Културно-просветна заједница Општине Кула, учествовали су и 

ученици наше школе. Наравно, и ове године постигли су запажене резултате.

На литерарном конкурсу награђени 

Нина Јокић VIII4 – друго 

Теодора Цекић VIII3 – треће

Ива Мајски VIII3 – похвала

Ивана Перишић III2 – похвала

На ликовном конкурсу похваљена је ученица

На изложби су били представљени ликовни радови 

Шупице V3, Радомира Ровчанина

Пуваче VI1. 

Гост овогодишњег Месеца књиге, у сивачкој библиотеци, 11.12.2015. године, 

био је песник Недељко Попадић

Честитамо свим награђеним и похваљеним ученицима и желимо

успеха на будућим такмичењима и конкурсима

 

 

                          

 

МЕСЕЦ         КЊИГЕ 

На 55. литерарном и ликовном конкурсу Месец књиге, који сваке године 

просветна заједница Општине Кула, учествовали су и 

ученици наше школе. Наравно, и ове године постигли су запажене резултате.

На литерарном конкурсу награђени су следећи ученици: 

 место 

треће место 

похвала 

похвала 

На ликовном конкурсу похваљена је ученица  Ирина Радовић

На изложби су били представљени ликовни радови ученика:

Ровчанина V1, Александре Комазец VI1

Гост овогодишњег Месеца књиге, у сивачкој библиотеци, 11.12.2015. године, 

био је песник Недељко Попадић. 

Честитамо свим награђеним и похваљеним ученицима и желимо

успеха на будућим такмичењима и конкурсима. 

 

 

На 55. литерарном и ликовном конкурсу Месец књиге, који сваке године 

просветна заједница Општине Кула, учествовали су и 

ученици наше школе. Наравно, и ове године постигли су запажене резултате. 

РадовићVIII1. 

ученика: Алексе 

VI1 и Марије 

Гост овогодишњег Месеца књиге, у сивачкој библиотеци, 11.12.2015. године, 

Честитамо свим награђеним и похваљеним ученицима и желимо им много 



 

                 Школска слава                Свети Сава 

 
 27.1.2016. године, прославили смо славу школа у Србији – Светог Саву.  

У нашој школи на тај дан именују се школски кумови. Ове године школски 

кумови су Сара и Ива Цмиљанић, ученице III4 одељења, које су са својим 

родитељима ломили славски колач и били почасни гости на нашој 

свечаности.За следећу школску годину први пут за кумове именовани су 

ученици наше школе Јован Рајић и Јованка Новаковић.  

Церемонија свећења славског колача била је у холу школе у Старом Сивцу, 

где је у присуству ученика и наставника наше школе предато кумство. 

Ученици који похађају наставу веронауке Ана Добријевић, Спасоје Кљајевић, 

Димитрије Рајић, Вук Кувељић и Марија Јовановић и Маријана Цмиљанић су 

уприличили пригодан програм за ову прилику.  

Након проглашења кумова, сви гости су се упутили у Дом културе, где је 

одржана приредба.  

Све похвале нашим ученицима који су са својим наставницима уприличили 

леп програм у холу школе и Дому културе.  

Захваљујемо се Дому културе на сарадњи у припреми програма.  

У програму су учествовали;  

• школски хор  

• фолклорна група Дома културе у пратњи оркестра са тачком ,,Градске 

игре“.  

• у позоришном игроказу учествовали су Алекса Шупица,Јован 

Марић,Милица Паравиња,Валентина Симин,Иконија 

Влаовић,Кристина Луковац и Данило Ребић  

• стихове су казивали Сара и Ива Цмиљанић,Инес Љубоја и Павле 

Потпара  

• програм су водили Невена Пушоња и Данило Војиновић  

 

У припреми програма са својим ученицима радили су наставници:  

• Надежда Миковић, наставница српског језика  

• Бранко Милосављев, вероучитељ  

• Радослав Рајић, наставник музичке културе  

•  Биљана Бајчетић,учитељ  

• Данијела Пољаковић,наставник математике  

 



 

    
 

 
 

 



 

ТАКМИЧЕЊА 
Ове школске године ученици наше школе учествовали су на многим 

такмичењима и остварили су запажене резултатЕ.ка

 
 

ОПШТИНСКА  ТАКМИЧЕЊА 

Име и презиме 

ученика  
 

разре

д 
 

Предмет  
 

Ранг    
 

Наставник/  

учитељ 

Милорад Рашета 8.  
 

Енглески 

језик  
 

3.   
 

Маја Mандић 

Душан 

Томић  
 

3.  
 

Математика 3

.  

 

 

Наташа 

Шаранчић 

Милана 

Арбутина  
 

3.  
 

Математика похвала   
 

Данилка Виола 

Ивана Перишић 3.  
 

Математика похвала   
 

Наташа 

Шаранчић 

Сања Остојић 4.  Матемеатика 3. Вера Џувер 

Милош 

Чупић  
 

4.  
 

Математика похвала   
 

Јелица Марас 

Александра 

Бенеи  
 

5.  

 

Математика 

ТИО 

Похвала 

1. 

Мирјана Ивић  

Михајловић  

Снежана 

Перућица 

Милица 

Глушчевић  
 

7.  

 

Математика 

Географија 

похвала  

3.  
 

Љиљана 

Вагић  

Оливера  

Свитић 
 

Нина Јокић 8. Математика 

Хемија 

Похвала 

2. 

Љиљана Вагић 

Наташа Жежељ 

Жељана Перлић 7. Хемија 

Географија 

3. 

3. 

Наташа Жежељ 

Оливера 

Свитић 

Дејан  Варагић 7. Хемија 3. Наташа Жежељ 



Невена Пушоња 7. Хемија 3. Наташа Жежељ 

Ранко 

Богдановић 

8. Хемија  

Географија 

1. 

3. 

Наташа Жежељ 

Оливера 

Свитић 

Кемал Ћебо 7. Историја 

Књижевна 

олимпијада 

Географија 

3. 

3. 

 

3. 

Горан 

Влаховић 

Светлана 

Мајски 

Оливера 

Свитић 

Миро Радовић 8. Историја 3. Горан 

Влаховић 

Сања 

Николовски 

7. Књижевна 

олимпијада 

 

1. 

Светлана 

Мајски 

Јованка 

Новаковић 

7. Књижевна 

олимпијада 

2. Надежда 

Миковић 

Милица Николић 8. Географија 3. Оливера 

Свитић 

Тара Рајић 6. Физика 

ТИО 

3. 

2. 

Милош 

Кривокућа 

Снежана 

Перућица 

Вања Ковачевић 6. Физика 2. Милош 

Кривокућа 

Јована Потпара 5. Српски језик 3. Надежда 

Миковић 

Анђела Пејин 6. ТИО 3. Снежана 

Перућица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКРУЖНА ТАКМИЧЕЊА 

 

Име и 

презиме 

ученика  
 

Разред  
 

Предмет  
 

Ранг    
 

Наставник/  

учитељ 

Сања 

Николовски 

7. Књижевна 

олимпијада 

2. Светлана 

Мајски 

Кемал Ћебо 7. Књижевна 

олимпијада 

3. Светлана 

Мајски 

Милица 

Николић 

8. Географија 3. Оливера 

Свитић 

Тара Рајић 6. Техничко и 
информатичко  
образовање  

2. Снежана 

Перућица 

Милица 

Глушчевић 

7. Хемија 3. Наташа 

Жежељ 

Невена 

Пушоња 

7. Хемија 2. Наташа 

Жежељ 

Ранко 

Богдановић 

8. Хемија 3. Наташа 

Жежељ 

Богдан 

Ђуровић 

5. Биологија  3. Злата 

Цвијовић 

Андреј 

Перуничић 

5. Биологија 3. Злата 

Цвијовић 

Дејан 

Варагић 

7. Биологија 3. Злата 

Цвијовић 

Милорад 

Рашета 

8. Биологија 2. Злата 

Цвијовић 

Ксенија 

Потпара 

8. Биологија 3. Злата 

Цвијовић 

Никола Пејин 8 Биологија 3. Теодора 

Ристановић 

Ранко 

Богдановић 

8 Биологија 2. Теодора 

Ристановић 

Александар 

Неговановић 

5 Атлетика-
окружно  
покрајинско  
републичко  

1. 

1. 

1. 

 

Растко Симин 6 Атлетика 2.  

Ново Пејовић 8 Атлетика 2.  



Драгољуб 

Неговановић 

8 Атлетика 2.  

Марко 

Колџић 

8 Атлетика 3.  

Рајић 

Милица 

5 Карате  
републичко  

1.  

 

 

Честитамо свим ученицима на постигнутим резултатима. Браво! 

 

 

ДРУЖЕЊЕ   ПРВАКА 

 

  
 

У марту су у гостима I4 одељењу наше школе били вршњаци из Основне 

школе „Вељко Влаховић“ из Крушчића. Ово је први сусрет другара који су 

дуго прижељкивали.  

Тематски дан је осмислила и реализовала учитељица Биљана Бајчетић у 

сарадњи са Јеленом Шепић, персоналним асистентом, и учитељицом Весном 

Медојевић, гошћом из Крушчића. Циљ тематског дана је био обрада новог 

градива из српског језика и утврђивање и проширивање постојећих и 

стицање нових знања о другарству и правилном понашању кроз интеграцију 

сродних садржаја из различитих наставних предмета.  

На првом часу је обрађиван текст Л.Толстоја „ Два друга“. На часу математике 

прваци су утврђивали своје знање о сабирању и одузимању решавајући 



текстуалне задатке. На часу ликовне културе илустровали су причу и 

направили рам за своје ликовне радове. Млади чувари природе су се 

упознали са животом медведа и значајем заштите угрожених животињских 

врста. Утврдили су и песму „Другарство“ кроз певање и плес. Прваци су 

одморе искористили да играју елементарне игре које сви знају.  

Прваци су носили стикере-беџеве са својим именом ради лакше 

комуникације. Учили су и стварали у групном раду.Помагали су једни 

другима и веома успешно решавали задатке. I4 је својим другарима показало 

своју интерактивну таблу и научили их једну образовну интерактивну игру.  

Мноштво активности које су се смењивале омогућиле су да дан протекне у 

пријатној атмосфери и лепом дружењу.  

Представници оба одељења су један свој ликовни рад поклонили директору 

наше школе, Ференц Лендаку а један је отпутовао у Крушћић на дар 

директорици Драгици Радмановић као знак захвалности за пуну подршку 

пројекту међуодељенске сарадње. 

 

 

МЛАДИ  ЛИКОВНИ   СТВАРАОЦИ 

 
На 12. ликовном конкурсу у оквиру Међународног фестивала дечјег 

стваралаштва „КРЕАТИВНА ЧАРОЛИЈА“ међу похваљеним ученицима су и две 

ученице наше школе из I4 одељења Маријана Цмиљанић и Драгана 

Јовановић.  

„Стручни жири дана 15. априла 2016. године, донео је одлуку да, између 

више од 2000 ликовних радова пристиглих поштом и електронским путем из 

9 земаља, похвали 283 најуспешнија ученика чији ће радови бити изложени 

током Међународног фестивала, 28-29.маја 2016., у Бањи Врујци. Током 

28.априла 2016., стручни жири ће између изложених радова, прогласити 

апсолутне победнике овогодишњег ликовног конкурса. „.  

Честитамо Маријани и Драгани и њиховој учитељици Биљани Бајчетић. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МАЈ   МЕСЕЦ  МАТЕМАТИКЕ 

 
Током маја, манифестацију „Мај месец математике“ обележили смо 

решавањем задатака.  

Сваке недеље за ученике свих разреда, наставница математике Данијела 

Пољаковић, припремала је задатке које су могли наћи на огласним таблама. 

Задатке смо мењали на недељном нивоу.  

У манифестацији је учествовало 79 ученика наше школе, а похвалићемо 

ученике првих разреда који су се одазвали у највећем броју. Ученици који су 

тачно решили сва три задатка добили су похвалнице, као и сва одељења која 

су учествовала.  

Похваљени ученици су:  

Марија Перуничић I1  

Богдан Анђелић I2 

 Сара Марковић I2  

Марија Јовановић III1  

Милана Арбутина III1  

Снежана Симин VII1 

 

СВЕТСКИ  ДАН  ПТИЦА   СЕЛИЦА  
 

13. маја 2016. године ученици I разреда су разноликим активностима 

обележили СВЕТСКИ ДАН ПТИЦА СЕЛИЦА.  

На основу програма Уједињених нација за животну средину од 2006. године 

широм света сваки други викенд у мају се обележава као Светски дан птица 

селица. Овај дан је повезан са Споразумом о очувању птица селица Африке и 

Евроазије (АЕWА), који је донет у оквиру Конвенције о очувању миграторних 

врста дивљих животиња (Бонска конвенција).  

Првенствени циљ сеобе птица је њихов опстанак. Будући да миграторни 

путеви прелазе преко више државних граница неопходан је заједнички и 

синхронизован наступ свих владиних и невладиних организација у циљу 

заштите птица током њихове сеобе.  



Велики број птичјих врста је осетљив на промене у животној средини. 

Климатске промене, загађења, промене у биљном покривачу, екстремни 

временски услови су фактори који се могу негативно одразити на њихова 

природна станишта, смањење популација и промене навика у сеоби. Светски 

дан птица селица омогућава да се поред значаја очувања птица укаже на 

заштиту природе и животне средине као заједнички задатак и одговорност 

свих нас.  

Ученици I2 су обележили овај дан разноврсним активностима:  

• у холу школе изложили своје цртеже и плакат на тему „Птице селице 

мога краја“,  

• обогатили су своја знања о животу птица селица уз пратњу 

презентације,  

• проширили своја знања уз помоћ текста „Куда лете птице селице“ 

(потрага за храном; правци сеоба; птичји компас).  

 

Организатор и реализатор наведених активности је била њихова учитељица 

Ирена Павлик. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

НЕКО  БОЉЕ   МЕСТО 

 

 
 

Премијера дечје представе „Неко боље место“, ауторско дело наставнице 

Светлане Мајски, премијерно је изведена у Дому културе у Сивцу 

25.05.2016.године. Дан касније изведена je и прва реприза.На оба извођења 

сала Дома културе је била пуна.Публика је представу примила одлично,било 

је много аплауза и смеха током представе.На крају су млади ствараоци 

награђени дугом аплаузом.  

Представа „Неко боље место“ је ауторско дело и редитељски првенац 

наставнице Светлане Мајски.Ауторски веома вешто испричана прича и 

редитељски веома зрело и тачно вођена.  

Први пут су се са „даскама које живот значе“ упознали ученици виших 

разреда наше школе: Ана Вукадиновић, Никола Пејин, Стефан Куцурски, 

Јован Комазец, Тања Керекеш, Ива Мајски, Катарина Цветковић, Адријана 

Вуксановић и Стефан Ђорђевић.Ова млада глумачка дружина веома успешно 

је извела глумачке задатке који су пред њих постављени. Полетно, 

радосно,надахнуто су нам испричали причу о значају очувања животне 

средине и благодетима које нам пружа боравак у природи. Поред 

едукативне еколошке приче, која је доминатна идеја овог текста, пажљивији 

посматрач је уочио и причу о неком бољем месту о ком сања свако од 

нас,али није свако спреман и да га оствари. Неки јесу, као девојчица Мара 

или бака.  



Музику потписује наставник Ратко Рајић. Сценографија је дело ученика 

ликовне секције наше школе под вештим вођством наставнице Кристне 

Голубовић.Техничку подршку представи су пружили Драган Голић, Данијела 

Пољаковић, Јасмина Сувајџић и Дом културе Сивац. 

Да би чланови наше драмске секције успешно извели представу подршку су 
пружили и Бутик „Бубица“ и Соња Богдановић и Дрвара „Боснић“.  
Желимо глумачкој екипи, и њиховој наставници Светлани, још много играња 

ове и стварања нових предства. 

 

 

ЛИКОВНИ КОНКУРС – РЕЦИКЛАЖА НИЈЕ БЛАМАЖА 
 

                
 

17.06.2016. је у нашој школи одржан ликовни конкурс на тему „Рецилажа 

није бламажа“. Циљ конкурса био је да од старих предмета и материјала 

направимо нешто ново и лепо. Право учешћа на овом конкурсу имали су сви 

ученици наше школе подељени у две категорије – нижи и виши разреди. 

Ученици су могли да учествуји у конкурсу као појединци,у пару,групи или као 

одељење. Маштовитости, креативности и вештиненије мањкало. Комисији је 

било тешко одабрати најуспешније јер су сви радови били добри,а притом је 

и сваки рад на свој начин био интересантан и јединствен.  

Награђени ученици нижих разреда су:  

1.МЕСТО  

 Михајло Пејин,Нићети нАлекса,Рељић Јован,Реогјевић Стеван III1,  

2.МЕСТО 

ДимитријеРајић,ТеодораЈокић,ИванаПеришић,МиланРајић,СараЏабић, 

АнастасијаПаравиња,ДушанТомић III2,  

3.МЕСТО  



СараПеруничић,МаријаСувајџић,ДајанаТанасић,ТеодораТодоров II1.  

Награђени ученици виших разреда су:  

1.МЕСТО – ЈеленаКрајчир,НиколинаПрерадов,НевенаЦвијетић VI4,  

2.МЕСТО – ЛукаПредојевић,ЈелисаветаПетковић,ПавлеПотпара VII4,  

3.МЕСТО – ЈованРајић,СлободанЂуровић,НемањаМилић,СтефанЂурђевић 

VII2.  

Поред награђених радова похваљујемо и радове следећих ученика: дељења 

I1, одељења I4,Сунчице Мајски II2, Мирјане Желер и Јелене Шупице II2, 

Јоване Анђелић III1, Ање Игњатов,Каролине Михајловић,Владане 

Мајски,Софије Бикицки,Јелене Петровић,Мирјане Абаџин и Јелене 

Влашкалић III2,Божане Кнежевић V1,Марка Лакатоша,Луке Маџарев,Милице 

Тодић и Данила Влаховића V1,Игора Чиплића,Владимира Чупића и Давида 

Фаркаша V3, Вељка Симоновића и Миодрага Крушчића VI4. 

 

ИНТЕГРАТИВНА НАСТАВА У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ 

 
Интегративна настава на тему „Екологија је део нас“ је изведена у одељењу 

III2 под вођством учитељице Наташе Шаранчић. На самом почетку радног 

дана учитељица је дала уводну реч о начину рада у току овог дана и значају 

теме којом ће се бавити. Прво је одржана презентација „Погоди ко сам“ у 

виду еколошке интерактивне игрице. Затим су ученици случајним одабиром 

подељени у групе и сваки ученик је прошао кроз све три радионице које су 

биле организоване тог дана. На ликовној радионици ученици су у оквиру 

својих група израђивали моделе животиња од материјала за рециклажу и са 

тим радовима учествују у ликовном конкурсу који је отворен у нашој школи. 

На српском језику ученици су били подељени у четири хетерогене групе где 

су две групе осмишљавале и писале еко азбуку , а две групе су направиле 

луткарске драмске приказе на тему екологије. На математици ученици су се 



сами груписали вођени тежином задатака који су им били понуђени иза 

слика животиња.  

Ученици су упознати која животиња представља коју врсту задатака ,а 

текстови задатака су били прилагођени теми. Дан је протекао у позитивној и 

радној атмосфери ,а на самом крају је извршена еваулација и анализа свих 

активности. 

 

           МАЈ               У  ЗНАКУ   СПОРТА 

 
Мај у нашој школи протекао је у знаку спорта. Турнири у фудбалу за дечаке и 

у одбојци за девојчицепоказали су се као пун погодак.Иако нам резултати 

нису били у првом плану, узбуђења и неизвесности није изостало,баш као ни 

атрактивних потеза које нам ови спортови доносе.  

За организацију такмичења у Старом Сивцу заслуге припадају наставнику 

Вељку Матићу, а за Нови Сивац наставнику Бранку Жежељу, а они се 

захваљују разредним старешинама који су испратили ова такмичења.  

Сви учесници су били добри,али су неки били и мало бољи.  

У конкуренцији девојчица седмих разреданајбоље одбојкашице су ученице 

7-2 разреда.Оне су финалу победиле разред 7-1,након велике борбе резултат 

је био 2:1 у сетовима.Код осмакиња су најбоље биле ученице 8-3 

разреда.Оне су у финалу биле боље од ученица 8-4 разреда,резултатом 2:1 у 

сетовима. 

 

 
 



 

 

Најбољи фудбалери у конкуренцији седмих разреда су ученици 7-2 разреда. 

Они су у финалу били бољи од 7-3 разреда резултатом 3:0. Код осмака, 

титулом најбољих су се окитили ученици 8-3 разреда, а они су у 

драматичном финалу били бољи од екипе 8-2 разреда, захваљујући 

постигнутом резултату од 4:3. 

 

МАТУРСКО   ВЕЧЕ 

2.6.2016. 

 
 
Дана 02.06.2016. године, ученици осмог разреда су прославили матурско 

вече. Још једна генерација ученика завршила је своје школовање. Осам 

година дружења у клупама основне школе прославила је генерација 2001. 

Дивно вече!  

За последњи час у основној школи звонило је у 18.30 часова. Опроштај од 

одељенских старешина и учитеља. Сви дотерани, лепи и насмејани. Ученици 

седмог разреда испратили су матуранте у двориште. Торбица у којој се 

налази флашица са вином, хлепчић, петодинарка и порука за срећан пут, као 

поклон од седмака, била је на рамену сваког осмака. И наравно, црвена 

ружа.  

Последње звоно. Матуранти у пратњи својих одељењских старешина – 

Наташе Жежељ, Наталије Кукољ-Прокић, Светлане Мајски и Злате Цвијовић – 



и учитеља – Љиљане Марцикић, Дејана Влашкалића, Јелице Марас и Вере 

Џувер – изашли су школско двориште, пуно родитеља и свих оних који су 

хтели да виде, пољубе и испрате неко своје, посебно дете.  

Носиоци Вукове дипломе ове године су: Тамара СиминVIII2, Драгољуб 

НеговановићVIII2, Илија ЈовановићVIII3, Нина ЈокићVIII4, Милорад 

РашетаVIII4, Миљана ЈеловацVIII4, Ксенија ПотпараVIII4 и Марина 

ЦвијановићVIII4.  

 

 

 

 

 

 

 



Награђени су и сви одлични ученици у овој школској години: Вељко 

ВукадиновићVIII1, Никола ПејинVIII1, Катарина ЦветковићVIII1, Катарина 

ЦвејинVIII1, Валентина ЛековићVIII1, Јасна КрстоношићVIII1, Ирина Радовић 

VIII1, Ђерђ ЈухасVIII2, Миро Радовић VIII2, Ива МајскиVIII3, Радомир 

ВлашкалићVIII3, Адријана ВуксановићVIII3, Никола ИвановићVIII4, 

Магдалена ЈoвићVIII4, Алекса ШљукићVIII4, Јована ПеруничићVIII4, Милица 

НиколићVIII4 и Ново ПејовићVIII4.  

Уз химну наше школе матуранти су испраћени на прославу матурске вечери у 

салу Културног центра ,,Сентелеки“, где су уз музику, за коју је био задужен 

бенд ,,Без панике“, играли и веселили се до после поноћи.  

Матурко вече са нашим ученицима су прославили и матуранти ОШ ,,Никола 

Тесла“ из Липара, у пратњи својих наставника и директора школе.  

Матурантима су одељењске старешине и наш наставник Ратко Рајић 

приредили и једно мало изненађење – видео презентацију фотографија са 

екскурзија и школе у природи из четвртог разреда. Осмеси са лица ученика 

нису нестајали.  

Посебне похвале нашим матурантима за једно дивно вече пуно позитивне 

енергије, као и за достојанствен излазак из школског дворишта последњег 

дана школе. Показали су зрелост, озбиљност и достојанственост до самог 

краја.  

Морамо похвалити и маме наших драгих ученика које су, вече пре прославе, 

украсиле балонима и дивним аранжманима салу у којој смо провели 

незаборавне тренутке. То могу само маме!  

Велике похвале и захвалност одељењским старешинама!  

Наставнице Наташа, Наталија, Светлана и Злата потрудиле су се да све буде 

организовано беспрекорно и на време, и с љубављу испратиле своје ученике.  

Захвалност следи и директору школе за обезбеђене поклоне нашим 

матурантима, али и свим осталим члановима колектива који су учествовали у 

организацији ове матурске вечери.  

                                                        

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МЕМОРИЈАЛНА НАГРАДА 

'' НАЈБОЉИ ПРИЈАТЕЉ - МИЛОШ СТРУЊАШ'' 

 
Меморијалну награду,,Најбољи пријатељ – Милош Струњаш“ ове године је 

понела ученица Нина Јокић, ученица VIII4, изабрана од већине ученика 

осмог разреда. Поред тога што је била озбиљан конкурент у трци за ђака 

генерације, показала је још једну своју особину. Помоћ је несебично пружала 

свима и била велики друг! Деца то не заборављају!Нини је уручен пригодан 

поклон од породице Струњаш. 

 

                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЂАК  ГЕНЕРАЦИЈЕ 

 

 
 

Ове године је генерација осмака била изузетно добра, вредна и радна. О 

томе најбоље сведоче многобројне дипломе и освојена места на свим 

нивоима такмичења. Ове године у најужој конкуренцији за избор Ђака 

генерације била су два изузетна детета.  

Најбољи међу најбољима, ученик који је захваљујући свом вредном раду 

проглашен ђаком генерације - Ранко Богдановић, ученик VIII2 одељења. 

Петице током целог школовања, највише награда на такмичењима, добар 

спортиста и члан фолклорне групе КУД Сивац. Све је стизао и у свему био 

успешан. Такав труд се увек исплати. Није мала ствар бити проглашен за 

најбољег у целој генерацији!  

ЖЕЛИМО МУ УСПЕХ И У БУДУЋИМ ТАКМИЧЕЊИМА! 

 

 

 

 

                                                                                          АУТОРИ: ЈЕЛИЦА ЂУРОВИЋ 

                                                                                                           ТАЊА ТЕРЗИЋ 


