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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 парцел 

и 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.  

 

 

 



2 .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.  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. 

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. 

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 

Основна 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 23242 књиге. У школу редовно стиже више од 5 листова и 
часописа. 



НАСТАВНИ КАДАР (СТРУЧНО ЗАСТУПЉЕНА НАСТАВА) 

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ 
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Презиме и име 
наставника 

Наставни предмет 
који предаје 

 

(проценат 
ангажовања) 

Завршена 
школа/факултет С

те
пе

н 
ст

ру
чн

ос
ти

 

Ра
дн

и 
ст

аж
 у

 
го

ди
на

ма
 

Л
иц

ен
ца

 

А
нг

аж
ов

ањ
еу
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Јурић Дубравка 

Продужени 
боравак I – II 

100% 

Професор 

разредне наставе 
VII    16 

 

да 

 

не 

2 Зорана Ђурић Енглески језик 
Професор 

разредне наставе 
VII 2 

 

не 

 

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 
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1 Јурић Дубравка 

Продужени 
боравак I – II 
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VII    16 
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2 Зорана Ђурић Енглески језик 
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VII 2 
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3 Жежељ Наташа Хемија 
Дипломирани 

хемичар 
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да 

 

 да 

4 Влаховић Горан Историја 
Професор 
историје 
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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 Митрић Игор Математика 
Професор 

математике 
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 Барна Лидија 

Ликовна култура; 
цртање,сликање, 

вајање 
 

Професор ликовне 
културе 

VII      9 

 
 да 

 
да 

32 Рајић Радослав 
Музичка култура 

 
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 Бојан Самац 
Математика 

 
Професор 

математике 
VII 2 

 
не 

 
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 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Вагић Љиљана Физика 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 

 

 

 

 

 

  



ВАННАСТАВНИ КАДАР 

ВАННАСТАВНИ КАДАР 

Име и 
презиме 

Радно место 
проценат 

ангажовања 
завршена школа 

степен 

стручности 

радни 
стаж у 

годинама 

Лендак 
Ференц 

Директор школе 100,00%  директор VII 35 

Канкараш 
Гордана 

Педагог 100,00% педагог VII 19 

Каљевић 
Маријана 

Психолог 50% психолог VII 15 

Перуничић 
Ђорђо 

Секретар школе 100,00% Дипл. Правник VII 4 

Недић 
Радован 

Административно-

финансијски 
радник 

100,00% Економиста IV 31 

Пелемиш 
Зорка 

Руководилац 
рачуноводства 

100,00% Дипл.економиста VII 13 

Пајовић 
Драган 

Домар школе 100,00% Маш. Техничар IV 35 

Пољак 
Борис 

Ложач 100,00% Маш. Техничар III 18 

Мандић 
Немања 

Ложач 100,00% Маш. техничар III 2 

Мариновић 
Бојана 

Спремачица 100% Угоститељ II 11 

Ивић 
Милена 

Сервирка у 
школској кухињи 

100,00% Угоститељ II 21 

Булатовић 
Бранка 

Спремачица 100,00% Основна 0, I 27 

 

  



4.ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА 

одељења разред 

 I II III IV V VI VII VIII 

1   23  23  22  21 25 22 17 22 

2   23  21  24  21  23  26  20 21 

3 21 23    /     / / / 18 / 

4  /  20 21 21 29 15  25  22 

свега   67 87 67 63 77 63 80 65 

укупно нижи:               284 виши:                  285 

Укупно                                                                            569 

 

У нижим разредима је било  укупно 284 ученика у 13 одељења, док је у 13 одељења виших 
разреда било је  укупно 285 ученика. 

Укупно у школи наставу је похађало 569  ученика распоређених у 26 одељења. Просечан 
број ученика по одељењу износи  21,8. 

НЕДЕЉНИ РЕЖИМ РАДА 

Настава се изводила 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 

IV/1,2,4 

V/1,2,3 



VI/1,2,4 

VII/1,2,3,4 

VIII/1,2,4 

 

У поподневној смени наставу су похађали следећи разреди: 

II /1,2,3,4 

III /1,2,4 

ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА 

преподневна смена  поподневна смена 

час од до час од до 

1. 8.00 8.45 1. 13.00 13.45 

2. 9.00 9.4 5 2. 13.50 14.35 

3. 9.50 11.35 3. 14.50 15.35 

4. 11.40 12.25 4. 15.40 16.25 

5. 12.30 12.35 5. 16.30 17.15 

6 12.40 13.15 6. 17.20 18.05 

7. 13.20 14.05  

 

 

  



ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА  НА НАСТАВНИКЕ 

Српски језик 

Светлана Мајски 

Миковић Нада 

Гак Душица 

Биологија 
Цвијовић Злата 

Цветковић Марица 

Математика 

Мирјана Ивић Михајловић; 
Самац Бојан 

Пољаковић Данијела 

Митрић Игор 

Физика Вагић Љиљана 

Географија 
Свитић Оливера 

Грозданић Бојана 

Историја 
Влаховић Горан 

Павков Ивана 

Музичка култура Радослав Рајић 

Ликовна култура 
Јелена Шепић 

Лидија Барна 

Енглески језик 

Маја Мандић 

Бијелић Александар 

Бокун Душанка 

Зорана Ђурић 

Техничко образовање 

 

Перућица Снежана 

Кукољ-Прокић Наталија 

Чизмар Саша 

Јеловац Милица 

Немачки језик 

Љиљана Ланчушки 

Дамјановић Снежана; Ивана 
Абрамовић 

Хемија 
Жежељ Наташа; Јеловац 

Милица 

Физичко васпитање 

Матић Вељко 

Жежељ Бранко 

Залар Дамир 



Вјештица Горан  

Веронаука Милосављев Бранко 

Грађанско васпитање 
Грозданић Бојана 

Влаховић Горан 

Информатика Кукољ-Прокић Наталија 

Домаћинство Цвијовић Злата 

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 6-4,   7-1,2,3,4 20 

Надежда Миковић 5-1,2    6-1,2 18 

Душица Гак 5-3       8-1,2,4 17 

МАТЕМАТИКА 

Мирјана Ивић 
Михајловић; Бојан 

Самац 

7-1,2        8-1,2,4 20 

Бојан Самац; Игор 
Митрић 

5-1,2      6-1,2    16 

 
Данијела 

Пољаковић 

5-3,   6-4,  

7-3,4 
16 

ФИЗИКА Љиљана Вагић 

 

6-1,2,4  

7-1,2,3,4 

   8-1,2,4 

20 

ХЕМИЈА 
Наташа Жежељ 

 

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

 

14 

 

ГЕОГРАФИЈА 

 

 

 

ИСТОРИЈА 

Оливера Свитић 

5-1,2  

 6-1,2,4 

 7-1,2,3,4 

 8-1,2 

20 

Бојана Грозданић 5-3,    8-4 3 

Ивана Павков 5- 1,2,3    6-1,2 7 

Горан Влаховић 

   6-4    

7-1,2,3,4 

8-1,2,4 

16 

БИОЛОГИЈА 

Марица Цветковић 5-3  , 6-4  7-4  8-4 8 

Злата Цвијовић 

5-1,2,  

  6-1,2 

7-1,2,3 

 8-1,2 

19 

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



ЈЕЗИК  8-1,2,3,4 

Душанка Бокун 2-2,    3-1,2 6 

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

    

НЕМАЧКИ 
ЈЕЗИК 

Љиљана Ланчушки 

5-1,2,3 

7- 4 

8- 4 

10 

Снежана 
Дамјановић; Ивана 

Абрамовић 

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

8-1,2 
16 

ТЕХНИЧКО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 

 

 

ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИЈА 

Милица Јеловац 
   7-4 

  8-4             
4 

ТЕХНИЧКО 
ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 

 

 

ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИЈА 

Милица Јеловац 
   7-4 

  8-4             
4 

Саша Чизмар 8-1,2,3 6 

Снежана Перућица 6-1,2,3     7-1,2                10 

Наталија Кукољ 
Прокић 

5-1,2,3 

 
6 

ЛИКОВНА 
КУЛТУРА 

Јелена Шепић 

 

Лидија Барна 

5-1 

6-1,2,4  ; 8-1,2,4 

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

8 

        8  

МУЗИЧКА 
КУЛТУРА 

Радослав Рајић 

5-1,2,3  

6-1,2,4, 

7-1,2,3,4   

8-1,2,4 

16 

ФИЗИЧКО 
ВАСПИТАЊЕ 

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

 8-1,2,4 
20 

Бранко Жежељ 
5-1,2,3               

8- 2 
11 

Дамир Залар 7-1,2 , 3 6 



Горан Вјештица 
6-1,2 

 
2 

ИНФОРМАТИК
А 

Наталија Кукољ-

Прокић 
све 14 

ВЕРОНАУКА 
Милосављев  

Бранко 
20  група 20 

ГРАЂАНСКО 
ВАСПИТАЊЕ 

Грозданић Бојана  
 

Горан Влаховић 

4   група 

 

4 група 

3 

 

4 

ЦРТАЊЕ, 
СЛИКАЊЕ,ВАЈ

АЊЕ 

Јелене Шепић 

Лидија Барна 

1 групе 

2 групе 
 

ЧУВАРИ 
ПРИРОДЕ 

Марица Цветковић 5-3 1 

ДОМАЋИНСТВ
О 

Злата Цвијовић 2   групе 2 

 

ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 

 

V /1 Надежда Миковић 

 V/2   Бранко Жежељ 

 V/4 Ратко Рајић 

 VI/1             Наталија Кукољ Прокић 

 VI/2    Злата Цвијовић 

VI/4 Светлана Мајски 

 VII/1 Мирјана Ивић Михајловић; Љиљана Вагић    

 VII/2  Снежана Дамјановић; Бојан Самац 

VII/3 Маја Мандић 

 VII/4             Горан Влаховић 

 VIII/1    Наташа Жежељ;  Душица Гак 



 VIII/2  Оливера Свитић 

 VIII/4   Марица Цветковић 



Пријем првака 

1. септембра 2017.  

 

Школска 2017/2018.година у Основној школи “20. октобар” у Сивцу почела је свечаношћу 
поводом пријама ђака у први разред. 

Одржана је приредба која је обухватала следећи програм: 

1. Поздравна реч директора школе Ференца Лендака 

2. Ритмичка игра ,,Снежана и седам патуљака”, припремили ученици III1 и 
учитељица Ивана Шкеровић 

3. ,,Згоде и незгоде дечака Баје” – одломци из књиге Енеса Ченгића ,,Ћопићев хумор 
и збиља” 



Драматизацију текста урадила наставник српског језика Светлана Мајски. 

Сценски приказ припремили ученици III1, III2 и III4 и учитељице Ивана Шкеровић, 
Снежана Пувача и Снежана Лучић. 

4. Кореографија ,,Inka Dance”-Nazca, приремили ученици III4 одељења и учитељица 
Снежана Лучић 

5. Литерарни рад ,,Испричала ми је клупа” – ауторски рад Иве Мајски, ученице 
IV2  одељења, који ја награђен на манифестацији ,,Месец књиге” школске 
2016/2017. године. 

6. Ритмичка игра ,,Деца су украс света”, припремили ученици III2 одељења и 
учитељица Снежана Пувача 

Озвучење и музику током приредбе обезбедио је наставник музичке културе Радослав 
Рајић. 

Након одржане приредбе ученици су упознали своје учитељице: Данилку Виола, Наташу 
Шаранчић и Јелицу Ђуровић. Учитељице су својим ђацима и њиховим родитељима дали 
прве потребне информације за почетак школске године и пожелеле успешно школовање. 

ОШ „20. октобар“: Луграм – завршетак трећег циклуса 

 

Сивац, септембар 2017.  

Школске 2005/06. године ученици IV-4 су креирали прву ученичку збирку Луграм-

задатака, користећи картонски комплет за игру. Била је то прва генерација основаца која је 
у школи користила Луграм. Даљи рад на реализацији и развоју школског образовног 
пројекта Луграм, одвијао се кроз четворогодишње образовне циклусе. 



Ове школске године ћемо реализовати завршну фазу трећег Луграм-циклуса и очекујемо 
да Луграм-збирку која у овом моменту садржи преко 500 задатака, обогатимо новим 
задацима креираним од стране ученика садашњег IV-4 одељења. 

По више својих карактеристика јединствен образовни подухват, школски образовни 
пројекат Луграм ове школске године заокружује дванаестогодишњи пут кроз разредну 
наставу, бележећи значајне образовне и научно-истраживачке резултате. Како се ради о 
мултимодалном систему чији се развој и примена одвијају кроз низ мултидисциплинарних 
активности, надамо се да ће нас успешан завршетак трећег Луграм-циклуса подстаћи да 
наставимо даље, инспирисани постигнутим резултатима и ношени новим идејама. 

  

Поклон првацима од Месне заједнице Сивац 

 

 

„Ура, поклони!“ 

Ова реченица одзвањала је нашом школом у четвртак, 06.09.2017. године, када је господин 
Бобан Дамјановић, као представник Месне заједнице Сивац, у пратњи нашег директора 
Ференца Лендака и секретара школе Ђорђа Перуничића, донео поклоне за најмлађе 
ученике. Малишани су овога пута на поклон добили флуоресцентне прслуке за 
безбедноучешће у саобраћају, као и ,,Саобраћајне букваре”, како би кроз игру и 
посматрање слика могли да се едукују из ове области. Прваци су се кроз осмех, учтиво 
захвалили на поклонима и наставили да разгледају оно што су добили. Облачили су 

https://www.20oktobarsivac.net/2017/09/06/poklon-prvacima-od-mesne-zajednice-sivac/


прслуке, разгледали букваре и уживали у дружењу. Госте су испратили махањем уз 
пољупце. 

Захваљујемо се Месној заједници Сивац и господину Бобану Дамјановићу на овом 
хуманом чину и дивном изненађењу које су нам приредили . 

 

ОТВОРЕНИ ДАН ШКОЛЕ СВАКОГ МЕСЕЦА 

22.септембра 2017. 

Обавештавамо вас да је према члану 48. Закона о основном образовању из 2013. 
године  школа дужна да у оквиру програма сарадње са породицом организује отворени 
дан школе сваког месеца, када родитељи могу да присуствују часовима. 

Планирани дани за овај вид сарадње са родитељима у току школске 2017/2018. године су: 

 понедељак, 25. септембар 2017. године; 
 уторак, 1 октобар 2017. године; 
 среда, 1 новембар 2017. године; 
 четвртак, 7. децембар 2017. године; 
 петак, 19. јануар 2018. године; 
 понедељак, 19. фебруар 2018. године; 
 уторак, 13. март 2018. године; 
 среда, 18. април 2018. године; 
 четвртак, 17. мај 2018. године; 
 петак, 1. јун 2018. године. 

Родитељи који желе да присуствују часовима треба да се најаве предметним наставницима 
недељу дана унапред, ради боље организације. 

  



Измена режима рада у школи 

27. септембра 2017.  

 

 

Као што је познато, школа „20.октобар“ за реализацију наставног процеса користи два 
објекта и то у улици М.Тита бр. 271 и бр. 163. (нови и стари Сивац). 

На ранију иницијативу Савета родитеља школе и свих запослених, а стварањем услова за 
то, школа у објекту у новом Сивцу од 02.10.2017.године прелази на рад у једној смени. 

У склопу ове иницијативе је и почетак наставног процеса од 8,оо часова. 

У старом Сивцу остају две смене, с тим да ће и у том објекту смена почети у 8,оо 
часова, односно у 13,оо часова за ученике у другој смени. 

Увођење једносменског рада у школама предвиђено је стратегијом развоја образовања до 
2020.године. 

Рад у једној смени је оправдан из више аспеката. Ученици ће на овај начин добити 
простор за додатну наставу и могућност укључивања у многе секције. Деца ће имати више 
слободног времена и за ваншколске активности, бављење спортом, фолклором и другим 
садржајима у складу са својим интересовањима. 

Такође, једносменски рад и добри услови у школи стварају услове за групни рад, 
вршњачку едукацију. 

  



Лепеза завичаја 

28.септембар, 2018. 

 

На часовим природе и друштва, ученици III4 (учитељица Биљана Бајчетић) у септембру су 
изучавали рељеф и воде свог краја. 

Ослањајући се на стечено знање у претходним разредима спремно су прихватили изазов 
да ову тему истражују у тимовима. Након поделе на пет тимова, сваки тим је добио тему 
коју истражује: облици рељефа, равничарски предео, планински предео… У оквиру тима 
су одредили појединачна задужења. Након истраживачког рада код куће, на часу су 
објединили своја знања и припремили се да презентују научено. Сви тимови су своја 
знања представили на оргиналан начин. Продукте рада су поставили на пано у учионици 
да им буде свакодневни подсетник и да  утврђују своје знање. 

Подељени у групе, направили су различите облике рељефа. Веома занимљива за 
проучавање и прављење им је била котлина. 

Осим на часовима природе и друштва, ученици III4 су ову тему изучавали и на часовима 
Чувари природе и слободним активностима. 

На овај начин III4 је започело рад на eTwinning пројекту Лепеза завичаја. “Кроз 
реализацију овог пројекта ученици ће детаљније упознати свој завичај, његову историју, 
културу, обичаје и споменике. То ће приказати својим пријатељима, учесницима пројекта. 
Упознаће се са завичајима својих новостечених пријатеља.Кроз разне радионице, скајп 
дружења, креирања страница књиге “Лепеза завичаја”, маскенбале, приредбе, припремање 
традиционалних јела представиће свако свој завичај  као посебно место под сунцем.” 



 



Нови распоред звоњења од 02.октобра 2017. године 

28.септембар 2018. 

 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА 

ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ 

1.           8.оо  –  8.45                15 1.         13.оо – 13.45                 5   

2.           9.оо  –  9.45                  5 2.         13.50 – 14.35                15              

3.           9.5о  –  10,35              15 3.         14.5о – 15.35                 5            

4.           10.5о – 11.35               5 4.         15.4о – 16.25                 5             

5.           11.4о – 12.25               5 5.         16.3о – 17.15                 5                

6.           12.3о – 13.15               5 6.         17.2о – 18.05 

7.           13.20 – 14.05   

 

 

 

 

 

 

  



Посета бака и дека унуцима школарцима 

5.октобар 2017. 

 

 

Ученике II4, III4 i IV4 наше школе у четвртак, 05.10.2017.године, посетиле су баке и деке.  

Повод  овог дивног дружења је двојак. Ове године Дечја недеља се одвија под мотом   „ 

Градимо мостове међу генерацијама за радост сваког детета“ и месец  октобар у ком се 
она и обележава у првој недељи је Месец старих особа. 

У сва три одељења учионице су биле испуњене креативним и маштовитим дешавањима. 
Баке и деке су својим унуцима причале о животу и обичајима некад, показивали им своје 
фотографије које сведоче о временима прошлим, говорили о својим школским данима и 
очекивањима које имају од својих унука. Ученици су постављали питања о временима пре 
комјутера, старим играма, рецитовали, играли, певали, цртали портрете бака и дека, 
говорили о својим очекивања. Учионице су биле испуњене смехом и љубаљу. 

Надамо се да је ово дивно дружење оснажило чврсто изграђене мостове међу генерацијама 
ове деце и њихових бака. 



 

 

Захваљујемо се бакама и декама на дивном дружењу и надамо се новом сусрету. 

 

 



Прваци  у  посети  предшколцима 

9.октобар 2017. 

 

Током Дечије недеље најмлађи ученици наше школе са учитељицама Наташом Шаранчић 
и Исидором Виола су посетили вртић. У вртићу су их дочекали млађи другари и 
насмејаневаспитачицеМарија Балоги Јелена Чуповић-Милинковић. 

 

 



Јесењи крос 

12.октобар 2017. 

 

На стадиону ФК ”Полет” у Сивцу 12.10.2017. године одржан је јесењи крос на којем су 
постигнути следећи резултати: 

8. разред – дечаци                                                       девојчице 

1.Растко Симин 8-2                                                        Валентина Варагић 8-4 

2.Лука Делић  8-2                                                           Невена Цмиљанић  8-4 

3.Алекса Калентић 8-2                                                  Николина Прерадов 8-4 

7. разред 

1.Александар Неговановић 7-1                                   Милица Лазић 7-1 

2.Данило Влаховић 7-1,Лука Маџарев 7-1               Анастасија Рајић 7-1 

3.Марко Лакатош 7-1                                                     Драгана Жујовић 7-1 

6. разред 

1.Горан Острогонац 6-1                                                Љубица Морачанин 6-2 

2.Милош Чупић 6-2                                                       Виолета Куцурски 6-1 

3.Јован Ђукић 6-2                                      Јадранка Бикицки 6-4,Елена Каназир 6-2 



5. разред 

1.Немања Олујић 5-3,Милан Рајић 5-2                     Весна Вранић 5-3 

2.Марко Пушоња 5-3                                                     Ања Игњатов 5-2 

3.Димитрије Рајић 5-2                                                   Теодора Јокић 5-2 

   4.разред 

1.Немања Ровчанин  4-1                                                Ива Дамјановић 4-4 

2.Миливоје Прерадов 4-4                     Сара Перуничић 4-1,Дуња Перуничић 4-2 

3.Владимир Јовановић 4-4                                            Николина Балаж 4-2 

3. разред 

1.Данило Ребић 3-4                                                         Ива Чичковић 3-2 

2.Богдан Анђелић 3-3                                                     Тамара Јокић 3-1 

3.Душан Пејин 3-1                                                            Кристина Тот 3-1 

2. разред 

1.Филип Куцурски 2-1,Немања Којић 2-2                  Теодора Јовановић 2-4 

2.Милош Лакатош 2-1                                                    Вања Дамјановић  2-2 

3.Никола Веселин  2-2                                                   Доротеа Рајић  2-1 

1. разред 

1.Лука Грујић 1-3                                                              Милица Пејин  1-2 

2.Јован Попов 1-1                                                            Маријана Љубоја  1-1 

3.Михајло Илмеш 1-2                                                     Лела Бајчета 1-2 

 

 

  



Светски дан здраве хране обележен је у Сивцу у ОШ „ 20.октобар“ 

16.октобар 2017. 

 

 

 

У целом свету 16. октобар обележава се као Светски дан здраве хране. Установљен је 
1981. године од стране Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (ФАО). 
Обележава се у више од 150 земаља у целом свету. 

 



Основни циљ обележавања овог дана је промоција здравих животних навика – здраве, 
разноврсне и правилне исхране, која је најбитнији фактор за здравље ученика.  

У време брзог живота и брзе исхране веома је битно да се подсетимо  основних правила 
здраве и разноврсне исхране. 

 

 

Ученици III1 разреда ОШ ”20. октобар” из Сивца придружили су се обележавању овог 
значајног датума. У холу школе је направљена изложба ликовних радова, као и фигура 
направљених од воћа и поврћа. У оквиру изложбе урађен је и плакат о здравој исхрани. 

 

 

 

 

  



Дан здраве хране 

16.октобар 2017. 

 

И ученици седмог и осмог разреда наше школе обележили су Дан здраве хране – како би 
дуго него слатко! 

Цела школа је данас, 16.10.2017. године, мирисала на ванилу, захваљујући вредним 
рукама ученика који похађају изборни предмет домаћинство и њихове наставнице Злате 
Цвијовић. 

Пошто су им друштво правиле наше вредне теткице, и оне су се осладиле укусним 
уштипцима. 

 

 

 

 

  



Прослава дана школе 

20.октобар 2017. 

 

У петак, 20.октобра, ученици нижих разреда наше школе су прославили Дан школе. Тема 
рођенданске журке је била „На српском двору“. Зато су се деца маскирала у принцезе, 
принчеве, краљеве, витезове, даме и господу. 

    

У добром расположењу се играло „Коло краља Милана“, „Српкиња“, валцер, а ни етно 
игара није мањкало јер су нам ученице првог разреда извеле игру на музику песме 
„Ој,Ружице румена“. Пошто је прослава замишљена као један огледни час o прошлости 
нашег народа, поред забаве и игре било је и едукативних садржаја. Да би на шаљив и 
занимљив начин проверили шта су деца научила одиграли смо квиз знања који смо 
назвали Шалотека. Рођенданска журка је завршенау добром расположењу тако што су сви 
ученици заиграли коло „Српкиња“. 

 



Саобраћајни буквар 

25.октобар 2017. 

 

Агенција за безбедност саобраћаја и Савет за безбедност саобраћаја општине Кула су у 
циљу развијања свести о понашању у саобраћају и едукације ученика првих разреда о 
саобраћајним правилима данас у школи “20.октобар” у Сивцу свим првацима поделили 
приручник “Пажљивко – правила у саобраћају”. 

  

У име свих 67 ученика првих разреда се захваљујемо на поклонима!Турнир у фудбалу 



Турнир у фудбалу 

25.октобар 2017. 

 

Наши петаци су, 25. октобра, у дворишту школске зграде у Старом Сивцу, у организацији 
наставника физичког васпитања Бранка Жежеља, учествовали на малом турниру у 
фудбалу. Док су дечаци V1, V2 и V3 трчали за лоптом и давали голове, другарице из 
одељења и одељењске старешине Надежда Миковићи Ратко Рајић су их бодрили и 
навијали. Овога пута најуспешнији су били фудбалери V3, а најгласнији навијач њихов 
одељењски старешина Ратко. 

    

 

  



Мали матуранти на Златибору 

31.октобар 2017. 

 

Ученици осмог разреда су 29.,30. и 31. октобра били на тродневној екскурзији на 
Златибору. Осмаци су кренули на матурску екскурзију у пратњи својих одељенских 
старешина Наташе Жежељ, Оливере Свитић и Марице Цветковић. 

    

Осмаци су обишли : манастир Каона, Ваљево, Ужице, водопаде Гостиље, смештај је био у 
Вили „Домаћи кутак“ на Златибору. Екскурзију је реализовала туристичка агенција 
„Црвени сигнал“ из Сомбора. Ученици и наставници са овог путовања носе дивне 
успомене. Екскурзија је оцењена највишом оценом. 

 

 



HALLOWEEN у нашој школи 

31.октобар 2017.  

 

У нашој школи у Новом Сивцу, ученици виших разреда су у сарадњи са 
наставницом енглеског Мајом Мандић обележили Ноћ вештица (Halloween 
Night) који се слави 31.10. Ученици су вредно радили на плакатима, израдама 
маски, разним реквизитима и украсима чиме су обележили овај битан дан у 
култури енглеског језика. Велики број ученика је учествовао у изради као и у 
украшавању кабинета енглеског/немачког језика. 

Геометријске слагалице: креирајмо нове Луграм-задатке 

2.новембар 2017. 

 



У септембру смо најавили активности у оквиру завршнице трећег четворогодишњег 
циклуса образовног пројекта Луграм. Користећи софтверске апликације из пакета 
Луграм_III_g ученици IV-4 ће ускоро креирати своју збирку Луграм-задатака и тако 
повећати фонд задатака Луграм-збирке. Ових дана вредно раде и припремају се за то 
користећи Луграм_3х3, програм по чијим принципима функционише и Луграм-модул за 
креирање задатака. Ту је још и модул за креирање саставних елемената који функционише 
попут програма за креирање Windows иконица. 

Ове школске године желимо да направимо корак даље и у наведене активности укључимо 
остале ученике и наставнике, као и све заинтересоване. Позивамо вас да нам се 
придружите. 

 

 

 



Како избећи грешке у васпитању деце 

2.новембар 2017. 

 

02.11.2017. родитељи III2 су присуствовали едукативној радионици за родитеље на тему 
„Како избећи грешке у васпитању деце“ коју је за њих организовала учитељица Ирена 
Павлик. 

Шта се то тако страшно догодило у протекле две деценије па су деца постала непослушна, 
размажена и, најгоре од свега, не знају да цене ништа – ни старије, ни родитеље, ни 
играчке, ни свет око себе. 

Васпитање деце је веома тежак и одговоран посао. Од родитеља зависи колико ће успешно 
реализовати тај задатак, а сви запослени у нашој школи су увек спремни да им у томе 
помогну. 

 

 

  



Воћни дан у III4 

3.новембар 2017. 

 

Да стицање знања може да буде лако, весело, и ( што да не!) укусно уверили су се ученици 
III4 наше школе у петак, 03.11.2017. године на часу одељенског старешине и физичког 
васпитања. 

У склопу здраственог васпитања, ученици III4 су стицали знања о личној хигијени и 
хигијени здравља. Као велика подршка учитељици Биљани Бајчетић у улози предавача 
нашли су се родитељи Милице Свркота, Драган и Катарина Свркота. 

 



Ученици су подељени у групе утврђивали новостечено знање. Представник сваке групе је 
презентовао задатак групе и објашњавао урађено. Склопили су пузла-плакат и уопштили 
резултате и синтетизовали знање: 

 лична хигијена и хигијена простора је врло важна за здравље човека, 
 разноврсна и правилна исхрана – здрав човек, 
 бављење спортом и свакодневна игра на чистом ваздуху доприносе очувању 

здравља, 
 здрава животна средина- здравији човек. 

 

Слушали су песму Хигијена док су са Катарином правили воћну салату. Воће донето од 
куће претворило се у сласни ужитак. Научили су колико је важно јести воће сваки дан. 

Написали су своје утиске о часовима и поклонили их својим данашњим предавачима. Дан 
је био другачији и веома леп. 

III4 и учитељица се захваљују Катарини и Драгану Свркота на дивном дану и издвојеном 
времену .Часовима приствовала педагог школе Гордана Канкараш. 

 

 

  



“Тара Рајић – искуства из Петнице” 

7.новембар 2017. 

 

Ученица наше школе, Тара Рајић, имала је прилику да конкурише за боравак у научно-

истраживачком центру Петница. Она је тамо боравила у периоду од 25. септембра до 8. 
октобра 2017. године. Тамо се бавила разним гранама науке: хемијом, геологијом, 
астрономијом, физиком… Упознала се са другачијим начином учења. Имала је доста 
практичних вежби и предавања, понекад и до касно у ноћ. 

    

За њу то је било једно невероватно искуство које никада неће заборавити. Она се нада 
поновном одласку у Петницу и жели да подстакне и остале ученике наше школе на 
учешће у конкурсу.Најважнији критеријуми учешћа у програмима ИСП јесте лична 
заинтересованост за стицање нових знања и спремност и способност за самосталан рад. 
Конкуришите за ИСП, ако успете, схватићете да можете много више, да учите, да сазнате 
и најважније, да се дружите. 



Тара у посети петацима на часу географије 

9.новембар 2017. 

 

Тара Рајић, ученица 8-2 одељења,посетила је у уторак 07.11.2017. часове географије у 5-1 

и 5-2. Своја искуства о „Звездана и сунчевом систему“ које је стекла у научно-

истраживачкој станици Петница пренела је својим млађим другарима петацима. Тару је 
позвала на час географије њена разредна Оливера Свитић.  Ученици су били расположени 
за сарадњу са Таром, нарочито ученици 5-1, који су замолили наставницу, да до краја 
школске године Тара дође на још један час географије. 

Хвала Тара! 

 

 

  



Још 180 Луграм-задатака 

15.новембар 2017. 

 

Користећи Луграм-модул за креирање задатака ученици IV-4 су креирали 180 Луграм-

задатака употребљавајући основне саставне Луграм-елементе. Тако су повећали 
досадашњи фонд задатака Луграм-збирке. И даље вредно раде припремајући се за 
креирање нових саставних елемената ове геометријске слагалице. 

 

  



Дан толеранције 

16.новембар 2017. 

 

 

Међународни дан толеранције се обележава  16. новембра. Организација за образовање, 
науку и културу (UNESCO) установила је овај дан 1995. То је дан  када се широм света 
подсећа на значај поштовања и уважавања другачијих од нас. 

ТОЛЕРАНЦИЈА значи уважавање различитости свих особа око себе, без обзира на 
њихово порекло, веру, изглед… 

Чланови Ученичког парламента су ове школске године предложили низ активности 
којима смо обележили овај дан. Израдили су плакат који промовише толеранцију и позива 
све ученика на  ненасиље. Наставница српског језика, Душица Гак и наставница немачког 
језика Љиљана Ланчушки су се придружиле овој акцији и са својим ученицима осмислиле 
интересантне плакате који украшавају школски хол. 

Директор школе и сви наставници су добили посебан поклон од ученика, медаље за 
толеранцију! 

Психолог и педагог школе су организовале радионице не тему толеранције за ученике 
петог разреда на којима је приказан едукативан филм. 

И наравно за крај по жељи ученика виших разреда журка и  турнир у одбојци. 



Ја у огледалу 

16.новембар 2017. 

 

„Буди промена коју желиш видети у свету“ 

За ученике III4 i VII3 учитељица, Биљана Бајчетић, и наставница енглеског језика и 
разредни старешина, Маја Мандић, су припремиле дружење поводом Међународног дана 
толеранције. 

 

Толеранцији су поклонили централно место на плакату који су изложили у холу школе с 
циљем да мотивишу другаре да сваки дан боје свет толеранцијом. 

 

 

  



Креативни на домаћинству 

21.новембар 2017. 

 

Да на домаћинству није досадно кажу, ученици седмог и осмог разреда наше школе. Они 
су јуче, 20.11.2017. године, на домаћинству били прави уметници. Теглице и саксије 
обукли су у ново рухо. Права мала уметничка дела. Вредни и креативни ученици заједно 
са наставницом Златом Цвијовић веома су се трудили, а продукте њиховог рада погледајте 
на фотографијама. 

 



Успех наших одбојкашица 

30.новембар 2018. 

 

Општинско такмичење у одбојци одржано је 29.11.2017. у ОШ ,,Петефи бригада“ у Кули. 
Екипа девојчица, која је представљала нашу школу  освојила је треће место. 

За ову екипу су наступале: 

1. Лазић Милица 7-1 

2. Вуковић Валентина 8-4 

3. Ивановић Јасна 8-4 

4. Пејовић Татјана 8-4 

5. Ћосовић Јована 8-4 

6. Делић Сања 8-2 

7. Пејин Анђела 8-2 

8. Цаковић Радојка 8-2 

9. Калинић Милица 8-1 

10. Радовић Јована 8-1 

Честитамо нашим ученицама и њиховом наставнику Вељку Матићу на постигнутом 
успеху! 



Нова интерактивна табла 

4.12.2017. 

 

Данас је у кабинету који се користи за реализацију наставних садржаја из биологије, 
географије, историје и енглеског језика инсталирана интерактивна табла, са пратећом 
опремом. 

Захваљујемо се Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Школској управи 
Сомбор и компанији “Бамби” из Пожаревца, која је дародавац интерактивне табле, што су 
овим поклоном допринели модернизацији наставе у нашој школи, отворивши тако нове 
могућности за лакшим, интересантнијим и свеобухватнијим стицањем знања. 

   

  



Кецеље за часове ликовне културе у III/4 

6.12.2017. 

 

Ученицима III/4 Марина Јанковић је поклонила лепе, удобне кецеље за часове ликовне 
културе. Ученицима су се кецеље веома допале те их радо носе. Часови ликовне културе 
ће сад бити још лепши, креативнији и безбрижнији. 

III/4 се захваљује породици Јанковић на овом веома лепом и корисном поклону. 

 

 



Рад “Играмо рачунарску игру говорним наредбама на српском језику” 

уврштен у Зборник радова наградног конкурса “Дигитални час” у 
школској 2017/2018. години 

7.12.2017. 

 

Рад професора разредне наставе Снежане Лучић, пријављен у категорији Математика, 
рачунарство, информатика и техничко образовање, описује часове изборног предмета Од 
играчке до рачунара на којима је употребљена рачунарска образовна игра Луграм 
подржана Automatic Speech Recognition (ASR) сервер апликацијом за српски језик која је 
омогућила ученицима да игром управљају користећи говорне наредбе на српском језику. 

 

   



“Безбедност за све”    

7.12.2018. 

 

Акцију “Безбедност за све” спроводи Министарство унутрашњих послова у сарадњи са 
Министарством просвете науке и технологије. 

Поводом те акције, нашу школу је посетио сабраћајни полицајац Радомир Вјештица и 
одржао веома занимљиве часове у одељењима трећих разреда. Ученицима је презентовао 
правила која повећавају безбедност у саобраћају. Ученици су са великим занимањем 
учествовалу у раду. 

Постери о сабраћајним правилима, које је саобраћајни полицајац поклонио ученицима, 
красе учионице и свакодневно подсећају ученике да  буду пажљиви и савесни учесници у 
саобраћају. 

 

 

 

 

  



Добро дошли у Клуб читалаца Основне школе ,,20.октобар” у Сивцу 

16.12.2017. 

 

Пре нешто више од месец дана, наша школа се укључила у Читалачки маратон. 
Наставница српског језика Светлна Мајски пријавила је заинтересоване ученике шестог и 
седмог разреда, љубитеље књиге и читања, на овај интересантан конкурс. 
Издавачка кућа ”Клет” је као издавач са дугогодишњом традицијом у издавању школских 
уџбеника, одлучила да подстакне најмлађе да читају, да дискутују и друже се упознајући 
се са новим насловима у оквиру читалачких клубова, да помогне наставницима да 
стимулишу своје ученике да се окрену књизи, али и да пружи подршку новим писцима. 

Прва радионица је одржана 14.12.2017. године, према Плану и програму радионица 
Читалачких клубова који је доставио ,,Клет”. Испред ,,Клет”-а, за дидактичко-методичку 
апаратуру је задужена Драгана Ћећез-Иљукић. 

На самом почетку радионице разговарало се о тврдњи ,,Читај да прочиташ, јер, ако не 
читаш, прочитаће те!” Тумачили смо изреке ,,бити прочитан” и ,,бити начитан”, те 
користима од читања. 

Заједно са својим ментором, наставницом Светланом, разговарали су о својим читалачким 
навикама – важности читања, бирању места на којем се чита, чувању књига, значају 
,,оловке у руци” у току читања, лепоти и важности читалачких дневника, важности 
речника током читања, потреби за стикерима и букмаркерима на којима ће се понешто 
прибележити, те повременом читању делова романа наглас. Такође, скренута је пажња на 
унутрашњи свет и емоције читалаца које се засигурно мењају током читања. 



Посета центру NAVAK у Суботишту    

18.12.2017. 

 

Захваљујући љубазности запослених у Националној возачкој Академији у Суботишту и 
редакцији SAT Media Group, ученици других разреда наше школе, у пратњи својих 
учитеља Вере Џувер, Јелице Марас, Дејана Влашкалића и Љиљане Марцикић су у 
понедељак, 18.12.2017.године присуствовали едукативним радионицама u вези безбедног 
учешћа у разним саобрађајним ситуацијама. 

Програм је од изузетне важности за ђаке нижих разреда, јер им је омогућено да у 
контролисаним условима препознају важност коришћења сигурносног појаса и дечијег 
седишта. Ученици су упознати са опасностима преласка улице ван пешачког прелаза и 
између паркираних аутомобила. 

Такође им је омогућено да кроз комуникацију и практичне примере са возилима и 
симулаторима , посматрају и схвате значај наведене теме, јер су иста приказивана из угла 
деце, као и угла одраслих. 

 



Успех наших ученика на општинском такмичењу у рукомету   

21.12.2017. 

 

21.12.2017. године, ЦРВЕНКА 

Ученици наше школе воле спорт и успешни су у свим спортским дисциплинама. То 
доказује и успех који су постигли у рукомету. Екипа дечака освијила је друго место на 
општинском такмичењу , а екипа девојчица треће место. 

Екипа дечака: 

1. Предојевић Филип 7-4 

2. Будимчевић Ненад 8-4 

3. Шупица Алекса 7-3 

4. Попов Милош 7-3 

5. Бугарски Лазар 8-1 

6. Варга Марко 8-2 

7. Шепић Павле 8-4 

8. Делић Никола 8-2 

9. Остојић Горан 8-4 

10. Аврамовић Ђура 8-2 

11. Николић Милан 8-2 

12. Аврамовић Јован 8-2 

 



Девојчице: 

1. Ивановић Јасна 8-4 

2. Цаковић Радојка 8-2 

3. Делић Сања 8-2 

4. Калинић Милица 8-1 

5. Комазец Александра 8-1 

6. Крстоношић Мирјана 7-2 

7. Лазић Милица 7-1 

8. Бикицки Јадранка 6-4 

9. Бајчетић Милица 6-4 

10. Цаковић Викторија 6-4 

У ишчекивању Деда Мраза     

21.12.2017. 

Ученици I3 спремни су за предстојеће празнике! 

Вредно су радили да би и у школи уживали у претпразничној атмосфери. 

На часовима народне традиције, ликовне културе  и слободних активности уживали су 
правећи новогодишње декорације за учионицу. 

 

Уз веселе ноте божићних песама, украсили су јелку и одељенски пано. 

Последње недеље првог полугодишта носили су новогодишње капе и тако пренели веселу 
празничну атмосферу и на друге ученике. 



На журки поводом завршетка првог  полугодишта разменили су поклоне у игри „Тајни 
пријатељ“ и почастили се слаткишима. 

Улогу Деда Мраза имао је директор школе који им је поклонио предивну магнетну таблу. 

Први распуст у свом школовању, најмлађи ученици наше школе дочекују са осмехом и 
задовољни постигнутим резултатима. 

    

Недеља другарства и толеранције у првом разреду    

22.12.2017. 

 

Прошла недеља у одељењу I2, учитељице Наташе Шаранчић, протекла је у духу 
пријатељства, пружања подршке и толеранције. 

Недеља под називом „Другарство није птица – птица одлети“ је имала за циљ развијање и 
неговање добрих и сарадничких односа, поштовања, уважавања и пружања подршке 
другарима. 



 

Децембар у III4     

22.12.2017. 

 

Децембар у III4 одељењу ( учитељица Биљана Бајчетић) je и ове године протекао у веселој 
атмосфери. 

У оквиру eTwinning пројекта „ Christmas or New Year´s handicrafts 2017. “ ученици  су 
направили  новогодишње честитке и послали их својим пројектним партнерима-другарима 
из Хрватске, Словеније, Босне и Херцеговине, Србије. Свака честитка која  стиже на 
адресу III4 уноси  радост и осмехе у учионицу. Једна  полица у учионици се претворила у 
место пријатељства – честитке се смеше са ње. 

 

https://live.etwinning.net/projects/project/156493


Друга радионица Клуба читалаца: ,,Ја, Алексија” Бранке Трифуновић 
16.01.2018. 

 

У уторак, 16.1.2018. године, одржана је друга радионица Клуба читалаца наше школе. Сви 
чланови су са задовољством и веома брзо прочитали први роман ,,Ја,Алексија” Бранке 
Трифуновић, који нам је послала Издавачка кућа ,,Клет” у оквиру Читалачког маратона 
2017/2018. 

Ментор Клуба читалаца, наставница српског језика Светлана Мајски, на основу 
пристиглог материјала и упутстава за радионицу, припремила је кратку power point 
презентацију, како би читаоци, ученици шестог и седмог разреда, што лакше и 
занимљивије анализирали прочитани роман. Сагледавајући лик главне јунакиње, 
тринаестогодишње девојчице Алексије, кроз њен карактер, поступке и животне заврзламе, 
ученици су уочавали и препознавали своје, и особине својих вршњака. Роман написан у 
форми блога био је посебно инспиративан малим читаоцима. 

Чланске карте Издавалке куће ,,Клет” за чланове Клуба читалаца, пристигле на нашу 
адресу у току зимског распуста, подељене су ученицима. Уз њих могу набављати друга 
издања уз лепе попусте. 

 

 

 

 

 

Школско такмичење из математике 
19.01.2018. 

 

У петак, 19.01.2018. године, са почетком у 
12,00 часова, одржано је Школско такмичење 
из матматике. На такмичењу су учествовали 
ученици од трећег до осмог разреда, укупно 
82 ученика. 



Пласман на општинско такмичење, које ће се одржати 24.фебруара, остварили су следећи 
ученици: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Трећи разред 

1.Анђела Гајић  3-1 

2.Богдан Анђелић 3-2 

3.Ана Арбутина 3-2 

4.Виктор Марић 3-2 

5.Михаило Влаховић 3-1 

6.Данило Ребић 3-4 

Четврти разред 

1.Сара Перуничић 4-1 

2.Радован Тедоровић 4-1 

3.Ива Дамјановић 4-4 

4.Нина Лековић 4-4 

5.Лана Омеровић 4-4 

6.Ања Гајић 4-2 

Пети разред 

1.Душан Томић 5-2 

2.Милана Арбутина 5-1 

3.Ива Цмиљанић 5-3 

4.Јована Анђелић 5-1 

 

Осми разред 

1.Анђела Пејин 8-2 

2.Анастасија Петровић 8-2 

 

Седми разред 

1.Александра Бенеи 7-2 

2.Владимир Чупић 7-3 

3.Јована Потпара 7-4 

 

Шести разред 

1.Ана Добријевић 6-2 

2.Горан Острогонац 6-1 

3.Веселин Черник 6-1 

4.Милош Чупић 6-2 

 

Свети Сава школска слава, 27.1.2018. 

 
Субота, 27.01 2018. године, била је посебно свечана за све 
ученике и наставнике у школи  јер се тог дана обележила 
Школска слава. 

Свештеник, Стојан Марић  је освештао колач у холу школе 
у 16.00 часова у присуству директора школе, многобројних 
ученика, наставника, родитеља и кумова. Овогодишњи 
 школски кумови су ученици осмог разреда Вања 
Ковачевић и Растко Симин, а кумство су преузели ученици 
седмог разреда Милица Рајић  Богдан Ђуровић . Овај 
свечани чин употпунио је програм који је припремио 
вероучитељ са својим ученицима. 

 

 



 

Након тога, у Дому културе  са почетком у 17.00 часова организована је свечана 
Светосавска академија. Наставница српског језика, Надежда Миковић  припремила је 
програм у сарадњи са наставницима Ратком Рајићем и Данијелом Пољаковић, 
учитељицом Снежаном Лучић и фолклорним ансамблом Дома културе. Приредбом је 
обележено 230- годишњица рођења Вука Стефановића Караџића, и 140 – годишњица 
рођења композитора Исидора Бајића. 

Трећи део Школске славе је била свечана вечера у организацији Синдиката школе. 

Наставник веронауке, Бранко Милосављев организовао је светосавски литерарни и 
ликовни конкурс и  дипломама наградио најуспешније ученике. 

  

 
 

 

НАГРАЂЕНИ ЛИКОВНИ 
РАДОВИ: 

1. МЕСТО: 

– Татјана Пејовић  8/4 

– Ана Добријевић 6/2 

– Дајна Голубовић 4/1 

– Богдан Новаков 2/2 

2. МЕСТО: 

– Михаела Ћирић 8/2 

– Милица Колџић 5/1 

– Маријана Цмиљанић  3/4 

– Николија Пантовић 2/4 

3. МЕСТО: 

– Вања Ковачевић 8/4 

– Владана  Мајски 5/2 

– Сунчица Мајски 4/2 

– Ксенија Ребић 1/3 

– Хана Ука 2/2 

 

НАГРАЂЕНИ 
ЛИТЕРАРНИ РАДОВИ: 

1. МЕСТО: 

– Милица Комазец  7/2 

– Ивана Перишић  5/2 

– Татјана Тешовић 6/4 

– Милица Свркота  3/4 

– Јасна Радовић 3/4 

– Маријана Цмиљанић 3/4 

2. МЕСТО: 

– Никола Бардак 5/1 

– Јелена Петровић 5/2 

– Даница Шепић 5/3 

– Давид Чепић  3/4 

– Катарина Перуничић 3/4 

 



Школско такмичење из географије, 1.2.2018. 

 

 

 
 

Одржано је школско такмичење из географије за ученике седмог и осмог разреда. Тестове 
су припремиле наставнице географије Бојана Грозданић и Оливера Свитић. 

Од 14 такмичара на нивоу седмог и осмог разреда даље су се пласирали: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свим ученицима желим срећу на општинском такмичењу из географије, које ће се 
одржати у нашој школи 11.3.2018.године. 

 

Седми разред: 

1. Јована Потпара 7-4 

2. Виктор Иван 
Хустић 7-4 

3. Лука Толимир 7-4 

4. Маша Шпоња 7-4 

Осми разред: 

1. Вања Ковачевић 8-

4 

2. Тара Рајић 8-2 

3. Анђела Пејин 8-2 и 
Растко Симин 8-2 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Извештај са школског такмичења из историје, 9.2.2018. 

Школско такмичење из историје  је организовано за ученике од  5. до 8 разреда, 9. 

фебруара 2018. године са почетком у 14 часова. Предментни наставници: Горан Влаховић  

и Ивана Павков. 

На општинско такмичење из историје које ће се одржати у основној школи „Вељко 
Влаховић" у Крушчићу пласирали су се следећи ученици 

 

 

 

 

 

 

Школско такмичење из физике 

Школско такмичење из физике за ученике шестог, 
седмог и осмог разреда  одржано је у петак, 02.02.2018. 
године. 

Пласман на општинско такмичење остварили су следећи 
ученици: 

Шести разред: 

Горан 
Острогонац 

Ана Добројевић 

Растко Плавшић 

Милош Чупић 

Веселин Черник 

Филип Комазец 

Седми разред: 

Јована Потпара 

Василије Гачевић 

Виктор Иван 
Хустић 

 

Осми разред: 

Тара Рајић 

Анђела Пејин 

Вања Ковачевић 

 

8. разред 

1.Симин Растко 8 
-2 

2.Ковачевић Вања 
8-4 

3.Делић Лука 8-2 

5. разред 

1.Анђелић Јована 
5-1 

2.Јовановић 
Марија 5-1 

7. разред 

1.Потпара Јована 
7 -4 

2.Чупић 
Владимир 7-3 

3.Кавгић 
Страхиња 7-4 

4.Хустић Иван 
Виктор 7-4 

6. разред 

1.Чупић Милош 
6-2 

2.Вуковић Ивана 
6-2 

3.Комазец Филип 
6-2 



 Школско такмичење из страног језика, 22.2.2018. 

 

 

Школско такмичење из енглеског и немачког језика за ученике осмог разреда одржано је 
22.02.2018. године. 

Пласман на општинско такмичење  остварили су следећи ученици: 

 

 

 

 

 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: 

 Сања Делић 

 Лара Толимир 

 Растко Симин 

 Тара Рајић 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК: 

 Мирјана 
Табаковски 

 



Општинско такмичење из математике, 24.2.2018. 

 

Општинско такмичење из математике је одржано 24.02.2018. године у ОШ ,,Вук Караџић“ 

из Црвенке. 

Наши ученици су постигли следеће резултате: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД: 

1. Арбутина Ана- ДРУГО 
МЕСТО ( Ирена Павлик) 

2. Анђелић Богдан – ТРЕЋЕ 
МЕСТО ( Ирена Павлик) 

3. Влаховић Михаило – ТРЕЋЕ 
МЕСТО ( Љиљана Лазаревић) 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД: 

1. Теодоровић Радован – 

ПОХВАЛА ( Ивана Шкеровић) 

 

ПЕТИ РАЗРЕД: 

1. Томић Душан – ДРУГО 
МЕСТО ( Игор Митрић) 

2. Цмиљанић Ива – ПОХВАЛА ( 
Данијела Пољаковић) 

ШЕСТИ РАЗРЕД: 

1. Острогонац Горан – ПОХВАЛА 
( Игор Митрић) 

 



Смотра рецитовања у Сивцу, март 2018. 
 

 

Месна смотра рецитовања у Сивцу одржана је у сивачкој Библиотеци, 1.3.2018. године. 
Селектори су ове године били проф. Слободанка Настасић и Сава Прерадов. 

Смотра је почела ревијалним наступом најмлађих рецитатора, полазника Предшколске 
установе ,,Чувари осмеха” у Сивцу. Велики број ученика рецитовао је пред       пуном 
салом родитеља, бака, дека, учитеља, наставника и другара који су дошли да бодре мале 
рецитаторе. 

Победници овогодишње Месне смотре рецитовања у нижем узрасту су: 

1.МЕСТО- Немања Раонић IV4-„Сто вукова“,Григор Витез (учитељица Снежана Лучић) 

2.МЕСТО- Милица Свркота III4-„Балада о кловну“,Недељко Попадић  (учитељица 
Биљана Бајчетић) 

3.МЕСТО- Андрија Ћирић II3-„Кад сам био велики“,Мирослав Антић  (учитељица 
Љиљана Марцикић) 

 У средњем узрасту најуспешнији рецитатри по мишљењу селектора су: 

1.МЕСТО- Алекса Шупица VIII3– ,,Када те остави она коју волиш”, Брана 
Петровић  (наставница Светлана Мајски) 

2.МЕСТО- Ана Ћировић VI3– ,,У доба моје прабабе”, Владимир Андрић  (наставница 
Светлана Мајски) 

3.МЕСТО- Даница Шепић V3– ,,На пример заљубљивање”, Виолета Јовић  (наставница 
Душица Гак)  

Неколико дана пре, одржане су Смотре рецитовања у нашој школи, на којима су учитељи 
(21.2.2018) и наставници (26.2.2018) саслушали велики број рецитатора из оба узраста, те 
изабрали оне који су били најбољи да учествују на следећем нивоу такмичења. Учитељи 
су одабрали, па чак и наградили најуспешније мале рецитаторе. Награђени су: 

1.МЕСТО- Немања Раонић IV4-„Сто вукова“, Григор Витез (учитељица Снежана Лучић) 



2.МЕСТО- Немања Кавгић III4-„Овај дечак се зове Пепо Крста“,Милован Данојлић  

(учитељица Биљана Бајчетић) 

3.МЕСТО- Сара Свитић II2-„Чудесни свитац“, Добрица Ерић (учитељица Јелица Марас) 

  

Општинско такмичење из хемије, 3.3.2018. 

 

 
Општинско такмичење из хемије одржано је 03.03.2018. године у ОШ ”Никола Тесл” у 
Липару. Наши ученици су постигли следеће резултате: 

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

1. Василије Гачевић – 2. 

место 

2. Јована Потпара – 3. 

место 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

1. Вања 
Ковачевић – 

2. место 

 



Школско такмичење „Мали Пјер“ 

 

Школско такмичење за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер“ одржано је 7. марта 2018. 
године у две категорије: за ученике млађег узраста (I- IV разреда) и старијег узраста (V-

VIII разреда). 

Циљ овог програма је остваривање слободе дечјег ликовног израза, подстицање 
креативности и афирмација деце у овој специфичној области ликовне уметности. Својим 
порукама ученици скрећу пажњу одраслима на питања и проблеме одрастања деце и 
младих. 

Честитамо свим награђеним ученицима и њиховим учитељицама Вери Џувер и Биљани 
Бајчетић као и наставницама Јелени Шепић и Лидији Барна. 

 

МЛАЂИ УЗРАСТ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРВО МЕСТО  
Маријана 
Цмиљанић III4 

 Давид Чепић III4  
Јана Јеловац II4  
 

ДРУГО 
МЕСТО  
Марија Матошић 
III4  

Данило Ребић III4  
Милица Свркота 
III4  

 
 

ТРЕЋЕ МЕСТО  
Страхиња Рајић II4  
Страхиња Вемић II4  
 



СТАРИЈИ УЗРАСТ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Мислиша 2018 

У  четвртак, 08.03.2018. године  учествовали смо на математичком такмичењу 
„Мислиша“. Координатор овогодишњег такмичења био је наставник Бојан Самац. На 
такмичење се пријавило 89 ученика наше школе. Ученци су решавали занимљиве задатке. 
Такмичили су се ученици од другог до осмог разреда. Резултате ћемо добити у априлу. 

Захваљујемо се учитељима и наставницима који су помогли да се такмичење реализује, а 
ученицима желимо лепе резултате. 

 

 

 

Општинско такмичење из технике и технологије, 10.3.2018. 

Општинско такмичење из ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ одржано је у суботу, 10.03.2018. 
у ОШ ,,Петефи бригада“. 

Наши ученици су учествовали у разним дисциплинама и постигли запажене резултате. 

  

ПРВО МЕСТО  
Вања Ковачевић VIII4  
Никола Грујић V3  
Божана КнежевићVII1 

Милица Рајић VII2  
 

ДРУГО 
МЕСТО  
Анастасија 
Паравиња V2  
Тара Рајић VIII2  
Теодора Теглаш 
VI2  

Богдан Ђуровић 

Даница Шепић 

ТРЕЋЕ МЕСТО  
Јасна Ивановић VIII4  

Душан Томић V2  
Дијана Вуксановић VII3  
Милутин Мрдак V3  
Мина Струњаш VIII4  
 



ИМЕ И 
ПРЕЗИМЕ 
УЧЕНИКА 

РАЗРЕД ТЕХНИЧКА 
ДИСЦИПЛИНА 

МЕСТО 

  

НАСТАВНИК 

Милица Рајић        7 Практична израда по 
задатку 

        1. Снежана 
Перућица 

Тара Рајић        8 Практична израда по 
задатку 

         2. Снежана 
Перућица 

Александра 
Бенеи 

       7 Практична израда по 
задатку 

         3. Снежана 
Перућица 

Јована 
Потпара 

       7 Ракетно моделарство 

  

         3. Милица Јеловац 

  

 

Општинско такмичење из географије, 11.3.2018. 

Наша школа је била домаћин општинског такмичења из географије у недељу 11.03.2018. 

На такмичењу је учествовало 42 ученика седмог и осмог разреда из свих основних школа 
у општини. 

ученици наше школе постигли су изванредне резултате. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД: 

1. Лука Толимир – 1. место 

2. Виктор Иван Хустић – 2. место 

3. Маша Шпоња – 2. место 

4. Јована Потпара – 3. место 

 

ОСМИ РАЗРЕД: 

1. Вања Ковачевић – 1. место 

2. Тара Рајић – 1. место 

3. Анђела Пејин – 2. место 

4. Растко Симин – 2. место 

 



Дружење Вршњачког Тима са ученицима трећег и четвртог разреда, 

фебруар и март 2018 

 

        

 

Чланови Вршњачког Тима су уз подршку психолога  школе, одржали током фебруара и 
марта радионицу „ Не ругај се, јер боли ме“. Милана Арбутина 5/1 и Недељко Панић 5/1  

су се дружили са ученицима 3/2, а Владана Мајски 5/2 и Милан Рајић 5/2 са ученицима 
3/1. У четвртом разреду били су Викторија Цаковић VI/1, Виолета Куцурски VI/1и 
Недељко Панић V/1. 

Ученици су  прво у групама решавали проблеме деце која су због тога што се по нечему 
разликују од већине, одбачена. Затим су слушали причу о дечаку Петру и његовом срцу 
пуном ожиљака јер га сви у његовој околини вређају. Задатак за наредно дружење је да 
порукама охрабре Петра и саставе његово срце, које ће залепити на пано. За крај су 
припремили музички спот песме „Не ругај се“  коју смо сви научили и која нас подсећа да 
смо без обзира на разлике сви јединствени и једнако вредни. 

 

  

 

 

 

 

 



 

Трећи пут у нашој школи, 15.3.2018. године, одржано је математичко такмичење „Кенгур 
без граница“. Такмичење је међународног карактера јер у целом свету, у преко 60 држава,  
ученици у исто време размишљају о истим проблемима и решавају исте задатке. 

На такмичењу је учествовало 78 ученика наше школе, од првог до осмог разреда. 
Признања, чланске карте и пригодне поклоне добио је сваки ученик, учесник такмичења. 

Кодне листе са одговорима су послате на прегледање и почетком априла можемо 
очекивати прелиминане резултате. 

Захваљујем се колегама који су помогли у реализацији такмичења, а ученицима желим 
много успеха. 

Координатор такмичења, 
Данијела Пољаковић    

 

Општинско такмичење из биологије, 17.3.2018. 

 

 

Општинско такмичење из биологије одржано је у суботу, 17.03.2018. године  у ОШ ,,Вук 
Караџић“ из Црвенке. Наши ученици су постигли одличне резултате. 

 

 

 

 

„Кенгур без граница“ 

март 2018 
 



ПЕТИ РАЗРЕД 

1. Ива Цмиљанић- 2. место  

ШЕСТИ  РАЗРЕД 

1. Ана Добријевић – 2. место  
2. Милош Чупић – 3. место  
3. Теодора Теглаш – 3. место  

СЕДМИ РАЗРЕД 

1. Јована Потпара- 2.место  
2. Маша Шпоња – 3. место  
3. Невена Пејановић – 3. место  

ОСМИ РАЗРЕД 

1. Тара Рајић- 2.место  
2. Вања Ковачевић -3. место  

Честитамо ученицима и наставницама Злати Цвијовић и Марици Цветковић на 
постигнутим резултатима. 

 

Општинско такмичење из историје, 17.3.2018. 

 

 
 

Општинско такмичење из историје одржано је у суботу, 17.03.2018.  године  у ОШ ,,Вељко 
Влаховић“ из Крушчића. Ово су резултати наших ученика. 

 



Пети разред: 

1. Јована Анђелић – 2. место  
2. Марија Јовановић -3. место  

Осми разред: 

1. Растко Симин – 3. место  

Честитамо ученицима и наставницима Ивани Павков и Горану Влаховићу на 
освојеним местима. 

 

Прва Смотра дечјег еколошког стваралаштва 

 
 

Смотра дечјег еколошког стваралаштва одржала се у мају на Малом Стапару с циљем 
афирмације дечјег литерарног, ликовног,драмског, филмског и музичког стваралаштва и 
развијања еколошке свести. 

Мали Стапар је предивно место које је учеснике Смотре инспираисало на креативан, 
маштовит, еколошки рад. 



Наша школа је раписала конкурсе на тему  ,,Деца у контакту са природом откривају 
своју праву снагу“. Похваљени ученици из свих категорија су били благовремено 
обавештени и позвани да учествују на 1. Смотри дечјег еколошког стваралаштва, 26. маја 
2018., Мали Стапар, када су проглашени и награђени победници у свим категоријама. 

 

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС 

Категорије: 1. категорија: ученици првог и другог разреда 

2. категорија: ученици од трећег до петог разреда 

3. категорија: ученици од шестог до осмог разреда 

ЛИКОВНИ КОНКУРС 

Радови су били рангирани у две категорије: 
Прва категорија је узраст I-IV разреда 

Друга категорија је узраст V-VIII разреда 

 

ДРАМСКИ КОНКУРС 

Изабрани драмски текст је требао да одговара теми конкурса. Драмски текст је могао бити 
и ауторско дело ученика или ментора. Представе могу трајати најдуже 15 минута. 
Представе се изводе у амбијенталном простору. 
 

МУЗИЧКИ КОНКУРС 

 

Радови су се рангирали у две категорије: 
Прва категорија је узраст I-IV разред 

Друга категорија је узраст V-VIII разред 

 

На конкурсу су могле да учествују композиције вокалног, инструменталног и вокално-

инструменталног стваралаштва. Учесници конкурса су могли компоновати појединачно 
или групно на своје текстове или текстове својих вршњака. У вокално-инструменталном 
стваралаштву била је дозвољена инструментална подршка ментора. Трајање композиције 
до 5 минута. 
 

 

 



ФИЛМСКИ КОНКУРС 

Тему конкурса је требало обрадити у форми филма у трајању до 5 минута. 
Филм је могао да буде снимљен телефоном или камером. Професионална израда и обрада 
филма није била дозвољена.Филм се ради на нивоу једног одељења. 

Наши ученици остварили су следеће завидне резултате: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

ЛИКОВНИ КОНКУРС 

Млађи узраст – похвале 

Инес Перуничић и Ивана Комазец (1-2), 

Маријана Цмиљанић, 3-4 

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС 

Прва категорија (I и II разред), 
ученици I 2  су заузели прва три места, 
и то: 

1. Иван Тури  
2. Сергеј Перуничић  
3. Инес Перуничић    

похвала: Душану Бранкову  и Ивани 

Комазец I 2   

Друга категорија (III, IV и V разред) 

1. место: Даница Шепић  V 3  

2. место: Драгана Јовановић  III 4  

похвала: Давид Чепић IV 2       

Трећа категорија (VI , VII и VIII 
разред) 

1. место: Јана Миловић  VI 4  

похвала: Татјани Тешовић VI 4  и 
Марији Илић VII   

      

МУЗИЧКИ КОНКУРС 

2.место „Бистар извор“  

Ученици III4, ментори - Марија Мандић 

и Биљана Бајчетић 

ДРАМСКИ КОНКУРС 

3.место : „ Рак кројач“ Глумци ученици 
III4  

 

 



Шарене чарапе у знак подршке, 21.3.2018. 

 
У нашој школи је, 21.марта 2018. године, као и претходних година, обележен Дан особа са 
Дауновим синдромом. 

Ученици и наставници су у школу дошли у различитим чарапама желећи да дају подршку 
особама са Дауновим синдромом.  Различите шарене чарапе означавају колико смо сви 
различити, а у исто време једнаки. 

Ученици су исписивали поруке подршке и остављали их на паноу у холу школе. Поруке 
подршке су исписивали и на балонима. Балоне су ученици делили људима које су сретали 
на путу из школе или остављали у продавницама желећи да локалну заједницу упознају са 
значајем подршке  инклузивном образовању. 

Овај дан је само један од корака  еТwinning пројекта „Дан шарених чарапа“ чији је 
коаутор наша школа. У пројекту су школе из Србије, Босне и Херцеговине,Пољске, 
Турске, Хрватске. Циљ пројекта је  промоција инклузивног образовања, размена искустава 
и међусобно упознавање школа партнера. 

 



Општинско такмичење ”Мали Пјер” 

 

 

На општинском нивоу такмичења за најбољу дечју карикатуру “Мали Пјер” које је 
одржано 24.03.2018. године наша школа је остварила значајан успех. 

 

 У категорији млађег узраста: 

1.место: Маријана Цмиљанић III-4  

2.место: Давид Чепић III-4  

3.место: Јана Јеловац II-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

У категорији старијег узраста: 

1.место: Богдан Ђуровић  и  Божана Кнежевић (VII1), Милица Рајић VII2, Вања 
Ковачевић VIII-4,  

2.место: Даница Шепић V-3, Дијана Вуксановић VII3, Анастасија Паравиња V-2,  



Општинско Такмичење из српског језика и језичке културе, март 2018. 
 

 

У суботу, 24.3.2018. године, у Основној школи ,,Иса Бајић” у Кули,  одржано је 
општинско Такмичење из српског језика и језичке културе. 

На овом такмичењу најбоље резултате постигле су: 

 

 

 

 

 

 

 

На овом такмичењу су учествовали и постигли запажене резултате и следећи ученици: V 
разред – Милана Арбутина, Ива Цмиљанић, VII разред – Јована Потпара, VI разред –  Ана 
Добријевић, Милош Чупић, Ивана Вуковић и Јана Миловић; VII разред – Јована Потпара; 
VIII разред: Анђела Пејин и Радојка Цаковић. И њихова имена морамо споменути јер су 

Татјана Тешовић VI 4 

ПРВО место (наставник С. Мајски) 

 

Јована Анђелић  V 1   

 ТРЕЋЕ место (наставник Н. 
Миковић) 



они ипак набољи познаваоци граматике српског језика у својој школи,  и за припрему су, 
заједно са својим наставницама српског језика, одвајали добар део времена током целе 
школске године. 

Честитамо награђеним ученицима, свим учесницима такмичења и њиховим наставницама 
српског језика Надежди Миковић, Светлани Мајскии Душици Гак. 

Татјана Тешовић и Јована Анђелић су ствариле право на учешће на Окружном такмичењу 
из српског језика и језичке културе. 

         Турнир у мини рукомету, март 2018. 
 

 

У склопу наставног предмета Обавезне физичке активности, у марту месецу, одржан је 
турнир у мини рукомету за девојчице и дечаке петог разреда. Овога пута најбољи су били 
ученици 5-3 разреда у обе конкуренције, мада је општи утисак да је „победио рукомет“!!! 

Турнир је организовао наставник Бранко Жежељ уз велику помоћ Аљоше Бикицког, 
провереног рукометног радника, а деца су уживала у надметањима и позитивном 
такмичарском духу. 

 



Упис ученика у први разред за школску 2018/2019.годину 

Упис деце у први разред основне школе за шк. 2018/2019. године почео је  

02.04.2018.године и трајао је до  31.05.2018. године. 

 Упис деце се могао извршити сваког радног дана код секретара школе у времену од  9 до 
12 часова. 

Као редовно годиште за упис у први разред су деца рођена у периоду од 
 01.03.2011.године  до  28.02.2012. године. 

За упис у први разред се могу пријавити и  деца рођена у периоду март – август  2012.год. 
На захтев родитеља, након провере спремности  за  полазак  у  школу. 

Указано је и на потребну документацију: 

1. Копија извода из  матичне  књиге  рођених  детета, 
2. Уверење о завршеном припремном предшколском програму или потврду о 

похађању припремног предшколског програма, 
3. Потврду лекара да је дете способно за упис у први разред, 
4. Пријава пребивалишта (на увид). 

Након уписа детета заказује се тестирање код школског педагога, као што је и пракса 
сваке године. 

 

 

Дана 17.4.2018. године, Клуб читалаца је имао свој трећи састанак. Након читања романа 
,,Кад су се други пут развели моји родитељи”, Радисава Милића, пуни позитивних 
утисака, сакупили смо се да о њима и поразговарамо. 

Ученици су донели своје фотографије, па смо их полепили на један велики папир и 
направили изложбу посебних, најпосебнијих, најнајнијих особа наше школе. А онда, 
тумачили мисао Матије Бећковића: ,,Учини ми љубав, душо најнајнија!” 

 

 

Трећа радионица Клуба 
читалаца:  

,,Кад су се други пут развели моји 
родитељи” 

Радисав Милић 
 



Уследила је анализа романа. Водили смо се питањима која су нам била унапред 
приређена. Дивили смо се успут главној јунакињи Ани, подсећали на њене досетке, 
анализирали кума и будућу Анину куму, сетили се неког нашег ,,Бетона” на коме 
,,глуваримо” са најбољим другарима… те расправљали да ли смо очекивали такав 
завршетак, где љубав стварно победи све препреке. И још много тога је заслужило нашу 
анализу. 

Најзанимљивији део је био када смо са овим романом упоредили роман Радисава Милића 
,,Дружина Покварене славине” који су неки ученици, чланови нашег клуба, прочитали пре 
неколико месеци. Наравно, по препоруци ментора Светлане Мајски која је уживала у 
њему још прошле године и проследила га на читање својим ученицима. Оба романа су им 
измамила осмехе током читања. Закључак: хумор Радисава Милића прија и деци и 
одраслима.  

Ко је за ученике најнајнији, сазнали смо на крају радионице. Наравно, то су они који су уз 
њих увек, безусловно. 

Следећи роман који ћемо анализирати биће ,,Блогерка”, Виолете Ивковић. До тада, правац 
на читање. 

 

Успех наших ученика на математичком такмичењу  
,,Мислиша“, март 2018 

 

                  

Математичко такмичење ,,Мислиша“ одржано је 08.03.2018. године. На такмичењу је 
учествовало 89 ученика од другог до осмог разреда. 

Најбоље резултате у нашој школи постигла су два ученика: 

1. Данило Ребић III4 – ТРЕЋЕ МЕСТО (Биљана Бајчетић) 
2. Иван Ачански II2 – ПОХВАЛА (Јелица Марас) 

 



Треће пролеће у шареним чарапама, 2018 

У оквиру eTwinning пројекта „Дан шарених чарапа“ у нашу школу, у одељење III4, je 
стигао веома занимљив гост – плишани Меда. Меда је на своје путовање кренуо из 
Сарајева из ОШ ,,Осман Накаш”, школе партнера. Посетио је ОШ „Никола Тесла“ у 
Кљајићеву и упознао се са школом и местом.Из Сивца путује у Београд, Јагодину, 
Разбојиште и Цазин.Обићиће 7 школа у 3 државе.Циљ Мединог путовања је промоција 
инклузивног друштва, ширење свести о Дауновом синдрому, међусобно упознавање и 
сарадња школа партнера. 

    

Ученици   III4 су повели Меду у шетњу. С обзиром да наша школа има одличну сарадњу 
са локалном самоуправом, нисмо могли а да не уприличимо свечани пријем Меде код 
секретара МЗ Сивац, Бобана Дамјановића. Секретар је срдачно примио Меду и ученике 
III4 у пратњи директора школе Ференц Лендака, персоналног асистента Марије Мандић и 
учитељице Биљане Бајчетић. Свечаном пријему је присуствовао и директор ЈК предузећа 
„Радник“ Жељко Маџарев и Александра Потпара. 

Знајући колико Меда, а и деца, воле мед испред Удружења пчелара Сивац Батрић 
Струњаш је одржао презентацију о животу пчела, скупљању меда и значају очувања 
пчела. Ученици су веома пажљиво слушали и учествовали у разговору постављајући 
питања о оном што их занима о пчелама и меду. 

      

Сви су на поклон добили мед. Меда такође. Своју теглу меда понеће на пут и верујемо да 
ће га поделити са другарима из Београда. 

Након кратке али веома слатке закуске, ученици су се опростили са љубазним домаћинима 
и договорили наредни сусрет. 



Окружно такмичење из биологије, 21.4.2018. 

Одржано је у суботу, 21.04.2018. у ОШ ,,Доситеј Обрадовић“ у Сомбору. Поносни смо на 
успех наших ученика: 

1. Ана Добријевић 6/2 – ПРВО МЕСТО 

2. Ива Цмиљанић 5/3 – ДРУГО МЕСТО 

3. Маша Шпоња 7/4 – ДРУГО МЕСТО 

4. Јована Потпара 7/4 – ДРУГО МЕСТО 

 

,,Шта знаш о саобраћају“ – општинско такмичење из саобраћаја 

 

 
 

Окружно такмичење из ТИО 

 

 

 

Општинско такмичење 

 ,,ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ“  

одржано је у суботу 21.04.2018. у ОШ 
,,Иса Бајић“.  

Ученик  5/2 одељења  

 МИЛАН РАЈИЋ  је освојио треће 
место. 

 

Основна школа ,,Доситеј Обрадовић“ била је 
домаћин  ОКРУЖНОГ  ТАКМИЧЕЊА ИЗ 
ТИО у недељу  22.04.2018. Наше ученице су 
постигле запажене резултате и пласирале се 
на РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ. 

1. Александра Бенеи из 7/2 – ПРВО 
МЕСТО 

2. Милица Рајић из 7/2 – ТРЕЋЕ 
МЕСТО 

 



Окружно такмичење из хемије, април 2018. 
 

 

 

Окружно такмичење из историје, 22.4.2018. 

 

 
 

Ученица 5/1 одељења, Јована Анђелић освојила је друго место на ОКРУЖНОМ 

ТАКМИЧЕЊУ  из историје. Такмичење је одржано у недељу, 22.04.2018. године у ОШ 
,,Иво Лола Рибар“ у Сомбору.  

 

 

 

 

Основна школа ,,Аврам Мразовић“ из 
Сомбора била је домаћин ОКРУЖНОГ 
ТАКМИЧЕЊА ИЗ ХЕМИЈЕ у недељу 
22.04.2018. године. Ученик  наше школе 
Основна школа ,,Аврам Мразовић“ из 
Сомбора била је домаћин ОКРУЖНОГ 
ТАКМИЧЕЊА ИЗ ХЕМИЈЕ у недељу 
22.04.2018. године. Ученик  наше школе 
Василије  Гачевић из  7/4 одељења освојио 
је треће место на овом такмичењу. 

 



Ликовна изложба ученика осмог разреда 

 

 

Наши осмаци се већ увелико припремају за завршни испит и упис у средњу школу која ће 
им омогућити да се баве занимањима која они желе. Није лако донети одлуку чиме се 
бавити у животу. Тако и они размишљају о различитим занимањима: возач, фризер, 
моделар одеће, фармацеут, кувар, економски техничар, фудбалер… 

Своје жеље покушали су да изразе уз подршку наставнице ликовне културе, Јелене 
Шепић,  ликовним радовима на тему ,,Ја за 10 година“. Одељенске старешине наших 
осмака Наташа Жежељ, Оливера Свитић и Марица Цветковић организовале су средином 
априла родитељске састанке на којима су поред значајних информација о успеху ученика 
и условима уписа, родитељи могли да погледају и радове своје деце. 

             



Светски дан књиге 

 

 

 

У нашој школи је, такође, обележен Светски 
дан књиге. Ученици су са наставницом 
српског језика, на часовима,  разговарали о 
важностима  читања књига, књигама које су 
прочитали, и утисцима које су на њих 
оставиле. 

Циљ обележавања овог  датума је да се 
подстакне читање код  свих слојева друштва, 
а нарочито омладине. 

За ову прилику, ученици су припремили 
плакат, као и цитате о важности  књига и 
читања. 

Ученицима су за њихов труд и залагање 
подељене медаље, на њихову велику радост 
и изненађење,  као симол  данашњег дана и 
овог важног датума. 

Закључили смо да је читање увек у моди и 
да, читајући, ширимо видике и  усрећујемо 
себе и друге. 



 

Окружно такмичење из атлетике, април 2018. 
 

 

Окружно такмичеиз атлетике одржано је 26.04.2018. у Сомбору. Најуспешнији наши 
спортисти су: 

1. Растко Симин 8/2 – 1. место (трчање 3оо метара) 
2. Валентина Варагић 8/4 – 2. место (скок у даљ) 
3. Александар Неговановић 7/1 – 1. место (трчање 3оо метара) 

 

 

Окружно такмичење из географије 

 

 
 

ОШ ,,Мирослав Антић“ из Чонопље  

28.04.2018. је била домаћин окружног 
такмичења из географије. Наши ученици су 
постигли одличне резултате. 

VIII РАЗРЕД 

1. РАЈИЋ ТАРА– 2. место 

2. КОВАЧЕВИЋ ВАЊА – 2. место 

VII РАЗРЕД 

1. ТОЛИМИР ЛУКА– 2. место 



 

Међуокружно такмичење из атлетике, мај 2018. 
 

 Растко је у дисциплину 300м за узраст 7. и 8. разреда заузео 
друго место, док је Александар био најбољи у истој такмичарској дисциплини, за децу 
рођену 2005.год. и касније. Тај тријумф му је обезбедио пласман на првенство државе, 
који ће се одржати у Новом Пазару 15.5.2018.год. 

 

Пролећни крос,  

 

У петак, 11.05.2018. године, одржан је пролећни Крос РТС-а, где су ученици свих школа у 
Србији, свако у свом месту, трчали крос  у исто време. Тако су и ученици наше школе већ 
традиционално трчали на стадиону „Полета“, а ми ћемо издвојити оне најбоље… 

 

 

 

 

 

 

У четвртак, 10.05.2018. год. На стадиону „Карађорђе“ у 
Новом Саду, одржано је Међуокружно такмичење из 
атлетике за ученике основних и средњих школа. Нашу 
школу су представљали Симин Растко и Неговановић 
Александар и забележили фантастичне резултате. 

5. разред 

1. Рајић Милан 5-2, Јокић 
Теодора 5-2 

2. Јушковић Лука 5-3, 

Игњатов Ања 5-2 

3. Пушоња Марко 5-3, 

Вранић Весна 5-3 

 

6. разред 

1. Острогонац Горан 6-1, 

Куцурски Виолета 6-1 

2. Рашковић Стефан 6-2, 

Шпадијер Јована 6-4, 

Морачанин Љубица 

3. Јовић Милан 6-1, Каназир 
Елена 6-2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Код ученика нижих разреда, а услед изостанка великог броја деце која се налазе на 
екскурзији у Школи у природи на Гочу, направили смо унутар одељенска такмичења, а и 
те резултате вам презентујемо… 

Разред 1-3 

1. Грујић Лука, Ребић Ксенија 

2. Тодоров Предраг, Остојић Марина 

3. Митрић Вук, Кнежевић Маја 

Разред 2-1 

1. Лакатош Милош, Рајић Доротеа 

2. Куцурски Филип, Шћепановић Николија 

3. Пејин Богдан, Радakoвић Снежана 

Разред 2-3 

1. Пејин Немања, Дуловић Јелика 

2. Драгаш Василије, Тунић Теодора 

3. Пајић Матеја, Куруцић Вашти 

Разред 3-2 

1. Човић Огњен, Чичковић Ива 

2. Анђелић Богдан, Пејин Софија 

3. Вагић Алекса, Перуничић Милица 

 

7. разред 

1. Неговановић 
Александар 7-1, Лазић 
Милица 7-1 

2. Маџарев Лука 7-1, 

Тодић Милица 7-1 

3. Влаховић Данило 7-1, 

Јелић Маријана 7-4 

 

8. разред 

1. Симин Растко 8-2, Варагић 
Валентина 8-4 

2. Симоновић Вељко 8-4, 

Ивановић Јасна 8-4 

3. Варга Марко 8-2, Прерадов 
Николина 8-4 

 



 

 

Екскурзија ученика шестог разреда 

 

 

Дводневна екскурзија за ученике шестог разреда реализована је према предвиђеном 
програму. 58 ученика је било на ескурзији, заједно са наставницама Светланом Мајски 
,старешина VI 4 и вођа пута, Наталијом Кукољ-Прокић старешина VI 2 и Злата Цвијовић 
старешина VI 1. 

Путни правац: Сивац – Нови Сад – Београд – Крагујевац, спомен-парк ,,Шумарице” – 

Краљево, манастир ,,Жича” – Врњачка Бања – манастир Љубостиња – Крушевац, зидине 
Лазаревог града (Народни музеј) – Београд – Нови Сад – Сивац 

Ноћење: Хотел ,,Бреза” у Врњачкој Бањи (један пун пансион)    

Агенција: ,,Црвени сигнал” Сомбор 

Сви образовно-васпитни циљеви су испуњени: 

 упознавање са историјском и културном баштином Србије; 
 обилазак спомен-парка ,,Шумарице” и присећање на жртве фашизма у нашој 

земљи; 
 обилазак манастира ,,Жича”, ,,Љубостиња” и цркве ,,Лазарице”; 

 обилазак минералних и термалних извора у Врњачкој Бањи; 
 обилазак Народног музеја у Крушевцу, као и зидина старог града кнеза Лазара; 



 развијање осећаја поштовања према великанима наше историје и схватање 
величине жртава које је наш народ имао током Косовског боја, те Другог светског 
рата; 

 дружење и развијање поштовања и сарадничког односа међу ученицима међусобно, 
али и према наставницима. 

Екскурзија је протекла без проблема. Осмеси на лицима деце, наставника, али и 
представника агенције су сведочили о опуштеној и пријатној атмосфери током целе 
екскурзије. 

Смештај у Хотелу ,,Бреза” је увек најбоље решење због љубазног и врло организованог 
особља, одличних хигијенски услова и безбедног простора за децу. Посебан акценат 
стављамо на храну која је била изванредна (у облику шведског стола), оброци разноврсни, 
квалитетно спремљени и обимни. 

Возач нашег аутобуса (,,Јадран лајн”), који је обезбедила Агенција ,,Црвени сигнал”, 

изузетно је професионалан, спреман на сарадњу и веома пријатан у опхођењу са 
наставницима и ученицима. 

Водич Оливера Јурас, представник Агенције ,,Црвени сигнал” из Сомбора, прави нам 
друштво на екскурзијама већ дуги низ година. Професионална, енергична, добро 
припремљена, организована, спремна за сарадњу и пре свега предусретљива и пријатна 
особа са којом је задовољство дружити се. 

Лекар је неприметно посматрао ученике, био са нама током свих активности, саветовао. 
На срећу никаквих проблема није било што се тиче здравља ученика. 

Ученици су били културни, послушни, пристојни и испратили су све предвиђене 
активности са пажњом. 

Похвале за организаторе и све учеснике ове екскурзије. 

 

Републичко такмичење из атлетике 

 



 

 

Дигитално насиље, 15.5.2018. 

 

    

Чланови Вршњачког тима су уочили све учесталију појаву електронског насиља у својим 
одељењима. Одлучили су да покрену акцију која би за циљ имала едукацију ученика петог 
и шестог разлога о могућим опасностима које се крију у дигиталном свету. 

Ученици 5/1 (Милана Арбутина и Недељко Панић) и 5/2 (Владана Мајски и Анастасија 
Паравиња) су припремили презентације и филм који говори о искуству  девојчице која је 
претрпела електронско насиље. Ученици су упознати са могућим начинима заштите и 
законским мерама које се односе на ову врсту насиља. Ученици су били веома 
заинтересовани, износили су примере и дискутовали. Договорено је да се у наредном 
периоду организује још један час посвећен овом актуелном проблему. 

 

Десанки Максимовић у част, 16.5.2018. 

Одржан је поетски час  поводом 120 година од рођења Десанке Максимовић. 

Тим  поводом, ученици V-3 одељења су  надахнуто говорили стихове наше најзначајније 
песникиње, Десанке Максимовић. Управо на овај дан, њен рођендан, ученици су одали 
част нашој чувеној песникињи. 

 

 

Републичко такмичење у атлетици одржано је 
15.05.2018. године  у Новом Пазару. Александар 
Неговановић, ученик седмог разреда, освојио је треће 
место и бронзану медаљу на овом такмичењу. 

 



 

 

 

 

 

 

Учионицом су одјекивали стихови и риме, мотиви пролећа, љубави, среће, природе, на 
задовољство свих присутних. 

Ученице  V-3 одељења,  Ива Цмиљанић, Сара Цмиљанић и Даница Шепић су припремиле 
плакат , и на тај начин обогатиле ,,Десанкин час.” 



 

 Комична опера ,,Поп Ћира и поп Спира”, мај 2018. 
 



 

Сваке године средином маја, у организацији наставника музичке културе Радослава 
Рајића, ученици седмог и осмог разреда, у пратњи својих одељењских старешина, посете 
српско народно позориште. Обично се ужива у некој опери. 

Ове године, одлука је пала да се одгледа комична опера ,,Поп Ћира и поп Спира”. Дана 
16.5.2018. године, пун аутобус се упутио ка Новом Саду. Четрдесет и четири ученика и 
осам наставника уживало је у одличној опери. Седмацима је било у складу са лектиром 
коју читају, а осмацима да се романа мало присете пред пријемни испит. 

Све је прошло у изузетној атмосфери, и беспрекорном понашању током саме опере. Након 
позоришта уследила је мала шетња по центру Новог Сада. 

У Сивац су се вратили пре поноћи, сви задовољни и срећни. 

 

 

Спортска олимпијада, мај 2018. 
 



 
 

Осми по реду „СОШОВ“( Спортска олимпијада школске омладине Војводине), одржан је 
у Новом Саду од 17. -20. маја. До сада најмасовније школско такмичење, окупило је преко 
4500 ученица и ученика основних  и средњих школа, у чак 14 различитих спортова. 

Нашу школу су представљали  атлетичари Растко Симин и Александар Неговановић, који 
су учествовали на трци 300м, свако у својој узрасној категорији . 

Александар нас је већ по навици обрадовао медаљом, овај пут сребрног сјаја.  Растку је 
мало недостајало да се попне на победничко постоље, заузео је треће место у својој групи, 
па је за мало остао без медаље. 

 

               

 

Четврта радионица Клуба читалаца: ,,Блогерка”, Виолете Ивковић 



 

 
 

Наш четврти састанак протекао је звездано. Звездама, на којима су биле исписане 
асоцијације на свемир, обасјали смо нашу учионицу српског језика 24.5.2018. године. 
Радионица је била посвећена роману ,,Блогерка”, Весне Иковић. Ученици су се 
договорили да ово буде трећа књига коју ћемо читати. 

Почели смо тумачењем речи Мирослава Антића које су и мото ове радионице ,,Кад једном 
будете одрасли, понашајте се као свемир, а не као његов део”. Потом су ученици 
исписали на папирићима у облику звезда асоцојације на свемир. Наравно, уз објашњење. 

Уследила је анализа овог дивног романа који се веома свидео ученицима. На клупама су 
били и њихови дневници у којима су исписали одговоре на питања која им је ментор 
Светлана Мајски припремила и која су добили уз роман. Дневници су нам помогли да се 
присетимо детаља. 

Анализирали смо зашто је главној јунакињи Ани било тешко да започне блог и напише 
основне податке о себи, ко је омиљени члан Анине породице, каква је Анина сестра и шта 
утиче на њихово зближавање, како у Анин живот улази Вук и колико јој значи, како живе 
Анини родитељи и како доприносе њиховој срећи, описали путовање у Холандију и 



повратак кући… и још много тога. Размишљали смо о карактерима ликова и њиховим 
поступцима. 

На крају смо одгонетали шта је све потребно, осим ваздуха, једном младом бићу да би 
постао одрасла и целовита личност. Одговоре су ученици написали на полеђину звездица. 
А онда смо закључили: Да бисмо били цео свемир, бескрајни, огромни, светли, сјајни, 
неуништиви, непрегледни, јединствени, занимљиви, моћни, звездани и лепи, потребно је 
да у детињству имамо пријатеље, слогу у породици, брижне родитеље, саосећање, осмех, 
срећу и љубав. Онда ћемо бити целовити и самоуверени, па ако уз то будемо и упорни, 
стићи ћемо до звезда! 

Читаоци су обећали да ће по избору писати састав на тему Кућа која је пустила корење, 

или нацртати слику на исту тему. 

Поново смо упоредили прочитане и анализиране романе: ,,Ја, Алексија”, ,,Кад су се други 
пут развели моји родитељи” и ,,Блогерка”. Упоређивали смо ликове, породице и теме. 
Бирали онај који нам се до сада највише свиђа. 

Договор је да се видимо следећи петак, те анализирамо роман ,,Необични ђаци”. За 
последњу анализу остављамо ,,Перо птице Додо”.   

 



Креативни осмаци, maj 2018. 

 

 

Ученици осмих разреда на часовима ликовне културе били су веома креативни. Они су са 
својом наставицом Јеленом Шепић од рециклираног материјала направили веома 
занимљиве експонате. Тако су они од пластичних флаша, старе хартије, жице и балона, 
декупаж техником направили дрво (VIII1) , планете (VIII2) и човека(VIII4). 

Креативним радом бавили су се око месец дана, а своје радове изложили су на Малом 
Стапару на I Смотри дечијег еколошког стваралаштва која је одржана 26.5.2018.године. 

Својим радовима одговарали су на задату тему смотре „Деца у контакту са природом 
откривају  своју праву снагу“ . 

 

 

Пета радионица Клуба читалаца: 
 ,,Необични ђаци” Светлана Живановић, јун 2018. 

 

 



Још једном смо се састали, 1.6.2018. године, како бисмо се дружили и разговарали о петом 
по реду прочитаном роману ,,Необични ђаци” Светлане Живковић. 

Мора се признати да је овај необичан роман, о необичним ученицима једног VII2 
одељења, у још необичнијој школи, изазвао бурне реакције читалаца нашег клуба. Одмах 
након уласка у учионицу заподенула се расправа о томе да ли су поступци ученика овог 
одељења оправдани или за осуду. Нису штедели коментаре ни за наставнике који су били 
крајње необични, као и њихови ученици. Мало осуде, па мало подршке. Но, нико није био 
без коментара. 

Очигледно је да писање Светлане Живковић не оставља равнодушним никога. 

Ипак, пресабрали смо утиске, поделили се у групе и по предложеном плану за радионицу, 
излиставали своја права и нарочито одговорности, у кући и у школи. Направили смо и 
један велики плакат наших одговорности. 

Након овога смо се вратили роману и анализирали га према предложеним питањима. 
Анализирали смо где су грешили ученициа, а где наставници и који су поступци довели до 
необичне ситуације да ученици ништа не слушају и не раде. Дивили смо се учитељу и 
његовим методама решавања проблема и конфликата у одељењу, као и ваннаставним 
активностима и дружењима његових ученика у слободно време. 

Били смо помало тужни што у Сивцу немамо прилике да посећујемо позориште, ни 
биоскоп. А да овакве установе постоје, сигурно бисмо се и тамо усликали! 

Скочили смо за крај у знак подршке необичним другарима из романа (и то са столица), и 
схватили да је и за тако невероватне враголије, потребна добра уиграност и тимски рад. 

Завршили смо аплаузом за писца, необичне ђаке, необичне наставнике, Бибу и Новака 
Ђоковића. 

 

Будући првачићи у посети школи, јун 2018. 
 

 
 

У уторак, 5. јуна 2018. год. нашу школу су посетили будући ђаци прваци. Васпитачице 
Јована Скенџић и Невена Перуничић су повеле своје малишане предшколске припремне 



васпитне групе „Звездице“ у посету школи. Ту су их дочекали и пожелели им 
добродошлицу ученици III2 са својом учитељицом Иреном Павлик. Будућим ђацима су 
њихови старији другари показали део онога што су у школи научили. Било је ту песме, 
игре, казивања стихова, свирања на флаутама… Време је брзо протекло у пријатном 
дружењу и игри. Разменили смо пригодне поклоне и испратили будуће ђаке са жељом да 
се ускоро поново сретнемо. 

 

 

Наши осмаци, јун 2018. 
 

 

            
 

Осмогодишњем школовању дошао је крај! 

Ученици 8-1,8-2 и 8-4 припремају се уз помоћ својих старешина: Натеше, Душице, Оље и 
Марице за матурско вече 7.6.2018.године. 

Почетак свечаности је у 18,оо часова када ће матуранти имати час одељењског старешине, 
а наставља се у дворишту школе приредбом у част слављеника. 

У оквиру програма ће бити проглашен носилац титуле “Ученик генерације” за школску 
2017/18.годину, “Најбољи друг” и уједно награђени сви носиоци дипломе “Вук Караџић”, 

посебних диплома из наставних предмета као и сви одлични ученици. 

Забавни део програма је организован у просторијама КУД-а “Сентелеки” и траје до 1,оо 
сати после поноћи. 

Након тога следи полагање завршног испита 18., 19. и 20.јуна. 

Срећно драги наши осмаци на завршном испиту и свако добро у будућности! 

Корачајте издигнуте главе кроз живот и пратите знакове поред пута! 

 



Мај месец математике, 7.6.2018. 

 

    

Манифестација „Мај месец математике“ обележена је  и ове године. Ученици одељења 7-4 

Јована Потпара и Страхиња Кавгић су на часу математике, код наставнице Данијеле 
Пољаковић, подсетили остале ученике на значај математике.  Припремили су 
презентацију о познатим математичарима, показали нам неке занимљивости из света 
бројева, а припремили су  и квиз за остале ученике. 

Екскурзија првог разреда, јун 2018. 

 

Екскурзија првог разреда је изведена у четвртак,7.6.2018. године, са поласком у 8 часова . 
Одабрана агенција је била Црвени сигнал из Сомбора. Релација екскурзије је била Сивац – 

Сомбор – Бачки Моноштор – Сивац . 

Из Сивца нас је испратила киша, да би нас у Сомбору дочекало суво и сунчано време. 
Доручковали смо у ресторану Ema’s fusion, а онда отишли на игралише за децу и ту били 
до 11 часова. Затим смо посетили Градску кућу, где су деца имала прилику да погледају 
слику „Битка код Сенте“ коју је насликао мађарски уметник немачког порекла Ференц 



Ајзенхут. Око 12 часова смо кренули за Бачки Моноштор где нас је дочекала туристички 
водић Зденка. Она нам је описала флору и фауну Специјалног резрвата природе „Горње 
Подунавље”, чије је срце сам Бачки Моноштор. Деца су се поиграла на игралишту за децу, 
а затим смо отишли у ресторан на ручак. После укусног домаћег ручка смо кренули у 
обилазак сеоских домаћинстава која се баве необичним, старим занатима. Прво смо 
посетили пчеларско домаћинство где су,осим едукативног дела, ученици били почашћени 
медењацима и домаћим соком од вишања, затим смо посетили ковачку радионицу, па 
домаћинство жене која се бави ткањем и на крају етно-кућу која је стара сто педесет 
година. Дружење у Бачком Моноштору смо завршили у центру села где се налази 
посластичарница у којој су се деца освежила сладоледом и соковима. Око 17 часова смо 
кренули у Сивац, а стигли смо пре 18 часова. Испред школе децу су  дочекали и преузели 
њихови родитељи. Ученици су презадовољни овом екскурзијом и описују је као један од 
најлепших дана у њиховом животу . 

    

 

Мала матура  

 

 
 



Блистaло je  7. јуна 2018. године  двориште наше школе. Блистао је цео Сивац од осмеха 
наших осмака. Није мала ствар бити матурант.Осам дугих година рада и труда је за њима. 
Оцене, контролни и писмени задаци, сваодговарања, преписивања, море уџбеника, 
потрошених оловака,темпера и нотних свезака – памтиће клупе, табле и зидови у 
учионицама, укојима су проводили дане ови мали људи. 

Последњи час наших осмака почео је у 18 часова. Улица и двориште окупано сунцем 
дочекало је родитеље, баке, деке, наставнике, другаре, пријатеље и све оне који су хтели 
да виде драга лица матураната. Уз последње, најдуже звоно, из учионица и из школе, 
испратили су их њихови другари, ученици седмог разреда. Од њих су на поклон добили 
ружу и торбицу у којој су се, симболике ради, нашли хлепчић, чоколадица и динарчић.  У 
пратњи одељењских старешина и учитеља, запутили су се у двориште школе где их је 
чекала приредба, осмишљена само за њих, да уживају и дуго је памте као посебан догађај 
у коме су они били звезде. 

На великој украшеној бини уследио је програм. 

На самом почетку захвалио се публици на присуству  и поздравио матуранте директор 
наше школе Ференц Лендак. 

Химна школе, коју су отпевале наше матуранткиње Јелена Крајчир,Мирјана Табаковски, 
Николина Прерадов и Николина Јовановић, разгалила је публику. 

Ученици седмог разреда, уз малу помоћ другара из шестог, били су задужени за приредбу, 
под руководећом палицом наставнице српског језика Светлане Мајски. Водитељи нашег 
програма били су Алекса Шупица и Иконија Влаовић, ученици VII3 одељења. Рецитовало 
се, певало, свирало и играло. У програму су учествовали: Јадранка Бикицки VI4 
(рецитовала песму ,,Последњи час” Мире Алечковић), Теа Ћушић VII4(рецитовала своју 
песму ,,На крају школе”), Радомир Ровчанин VII1(свирао на хармоници ,,Царско коло”), 

Јован Марић VII3 (пратио на гитари рецитаторе и хор), мали хор (састављен од ученика 
VI4 i VII4), ученици IV 4 (одиграли градско коло уз песму ,,Српкиња”) и Јована Потпара 
VII4 (опростила се од матураната и прогласила Ђака генерације). 

Прозвани су сви матуранти који су одлчни ученици, носиоци Вукове дипломе, и носиоци 
специјалних диплома. 

Ђак генерације  – овај пут ученица, учествовала је и побеђивала на највише школских, а 
доносила у своју школу највише награда са општинских, окружних, па чак и републичког 
такмичења а у осмом разреду прошла и кроз Истраживачки центар ,,Петница”, где се  

окупљају, едукују и научноистраживачким радом баве најуспешнији ученици у одређеним 
научним дисциплинама.Одлуком Наставничког већа Основне школе ,,20.октобар” у 
Сивцу, за Ђака генерације ове године изабрана је ученица VIII 2 одељења, Тара Рајић 

Наставничко веће Основне школе ,,20. октобар” наградило је и доделилоВукову диплому, 

највише признање за успех у основној школи, као и специјалне дипломе за истицање у 
посебним предметима, следећим ученицима: 



Ученици VIII 2 одељења: 

1. Анђела Пејин (специјалне дипломе из географије, техничког и информатичког 
образовања, историје, физичког васпитања) 

2. Тара Рајић (специјалне дипломе из географије, техничког и информатичког 
образовања, историје, физике, биологије, физичког васпитања) 

3. Растко Симин (специјалне дипломе из географије, историје, физичког васпитања). 
4. Михаела Ћирић (специјална диплома из техничког и информатичког образовања и 

похвалница из музичке културе) 

Ученици VIII 4 одељења: 

5. Миљана Глушчевић (специјална диплома из српског језика) 
6. Вања Ковачевић( специјалне дипломе из ликовне културе, биологије, географије, 

хемије, физике) 
7. Татјана Пејовић (специјална диплома из физичког васпитања) 
8. Мина Струњаш (специјална диплома из физичког васпитања) 
9. Лара Толимир (специјална диплома из српског језика и физичке културе) 

У осмом разреду, за одличан успех и примерно владање, Наставничко веће наше школе 
наградило је следеће ученике: 

Ученици VIII 1 одељења: 

1. Марко Деспотовић (носилац специјалне дипломе за постигнућа из физичког 
васпитања), 

2. Николина Јовановић(специјална диплома из ликовне културе и физичког 
васпитања) 

3. Марија Пувача 

4. Јована Радовић 
5. Немања Рашковић (специјална диплома из физичког васпитања) 
6. Саша Тијодоровић 

7. Милица Лековић 

Ученици VIII2 одељeња: 

8. Сања Делић (специјална диплома из физичког васпитања) 
9. Анастасија Петровић (специјална диплома из биологије) 
10. Анита Глушчевић (специјална диплома из географије) 
11. Игор Ковачевић (специјална диплома из биологија) 
12. Радојка Цаковић 

Ученици VIII4 одељења: 

13. Валентина Варагић (специјална диплома из физичког васпитања) 
14. Јасна Ивановић (специјална диплома из физичког васпитања) 



15. Николина Прерадов (специјална диплома из физичког васпитања) 
16. Милана Раонић  

И ове године, Основна школа ,,20. октобар” доделила је  награду за најбољег пријатеља. 
Награда се додељује ради афирмисања и промоције односа заједништва, солидарности и 
уважавања међу ученицима у школи. 

У име породице Струњаш, у сећање на нашег бившег ученика Милоша Струњаша, који, 
нажалост, више није међу нама, фирма ,,ЕКО-МАРКЕТ  КУЛА” била је донатор поклона 
ученику који је изабран за најбољег друга у овој школској години.  Специјалну 
меморијалну награду ,,Најбољи пријатељ – Милош Струњаш’‘, по мишљењу  највећег 
броја ученика осмог разреда, понео је један од најуспешнијих спортиста наше школе, који 
се и са републичких такмичења враћао са медаљама око врата, ученик VIII2    одељења – 

Растко Симин. 

Ученици који су имали врлодобар успех, али су својим трудом постигли високе и 
запажене резултате у спорту, такође су награђени специјалним дипломама из физичког 
васпитања. 

 

 

 

 

 

 

Наравно, морамо поменути и учитеље и одељењске старешине који су се дружили са 
нашим матурантима ових осам година. 

Учитељице које су кроз четири године рада и  дружења са нашим осмацима поставиле  

темеље знања и основу задаљи рад код сваког ученика су: 

– Учитељице VIII 1   Снежана Саџаков и Ивана Крезић 

– Учитељица VIII 2   Снежана Пувача 

– учитељица VIII 4    Снежана Лучић 

Четири старешине су бринуле о одељењу VIII1: наставници енглеског језика Душанка 
Бокун и Александар Бјелић, наставница хемије Наташа Жежељ и наставница српског 
језика Душица Гак.Одељење  VIII 2 расло је уз једног старешину, наставницу географије 

Ученици VIII 
1одељења: 

1.Милица Калинић 

2.Милош Попов  

3.Михаило Голубовић 

4.Александра Комазец 

Ученици VIII4 
одељења: 

7. Ненад Будимчевић 

8. Горан Остојић 

9. Вељко Симоновић 

10. Јована Ћосовић 

11. Павле Шепић 

12. Валентина Вуковић 

13. Невена Цмиљанић 

Ученици VIII 2 
одељења: 

5. Лука Делић 

6. Милан Николић  

 



Оливеру Свитић. Старешине VIII 4 су били: наставник географије  Милан Лалић и 
наставница биологије  Марица Цветковић. 

Сви они су своја одељења изненадили касније на прослави прелепим тортама које су биле 
изненађење вечери матурантима. 

На крају смо се опростили од наших матураната… 

Захвалили смо им што су били наш понос и пожелиим да буду здрави и насмејани, да 
упишу жељене средње школе и да се опусте и уживају у својој матурској вечери. Уз звуке 
школске химне, која им је поручила да се, ма где их одведе њихова звезда, увек сећају 
дана проведених у овој школи и у Сивцу, растали смо се од њих и пожелели им срећан 
пут у живот! 

Матуранти су се, након поздрављањаса родитељим, упутили ка просторијама Мађарског 
Културног центра ,,Корнелије Сентелеки” где су наставили да славе уз музику. 

Велико хвала свим мајкама матураната које су са пуно љубави украсиле салу Културног 
центра ,,Сентелеки”, како би им било што пијатније током матурске вечери. 

Хвала директору школе Ференцу Лендаку што је обезбедио бину која је постављена у 
школском дворишту. 

 Захваљујемо се и свим људима који су учествовали као подршка нашем културно-

уметничком програму посвећеном матурантима:првенствено наставнику музичке културе 
Радославу Рајићу и педагогу школе Гордани Канкараш, затим наставници ликовне 
културе Јелени Шепић, наставници математике Данијели Пољаковић, наставнику 
веронауке Бранку Милосављеву, учитељицама и ученицима I3, II4, III4 i IV 4 (на 
осликавању и украшавању школског дворишта),одељењским старешинама седмака 
Љиљани Вагић, Бојану Самцу и Маји Мандић, техничком особљу наше школе Немањи 
Мандићу, Борису Пољаку, Ивану Ђаковићу и људима из Месне заједнице (у монтажи 
бине), нашим вредним теткицама, и ученицима седмог разреда који су били десна рука 
наставници Светлани Мајски како би све беспрекорно функционисало. 

 

             
 

 



Шеста радионица Клуба читалаца:  
,,Перо птице Додо”, Мирка Јовановића 

 

    

Састали смо се последњи пут у овој школској години, 13. јуна, како бисмо разговарали о 
роману ,,Перо птице Додо” Мирка Јовановића. Било нас је четрнаесторо. Ово је последња 
у низу од пет књига које смо прочитали у овој школској години, а које су биле предвиђене 
Клетовим  Читалачким маратоном. 

Књиге које смо до сада читали, изузев романа ,,Необични ђаци”, некако су биле, како су 
читаоци рекли, за девојчице. У ствари, у њима су девојчице биле главни јунаци. Ово је 
прави мушки роман у којем има надметања у фудбалу, окупљања по групама које су 
супротстављене једна другој, једна добра туча у којој помаже чак и Марко Краљевић, 
појављивање капетана Нема из романа Жила Верна ,,20000 миља под морем”… и право 
дечачко дружење којем је само једна девојчица заслужила да буде члан, углавном због 
познавања борилачких вештина (нимало женствено, зар не?!). 

Но, и девојчице су уживале читајући ову књигу, углавном због изузетно духовитих 
пишчевих опаски на рачун свега и свачега. 

Радионицу смо започели разматрањем пословица. Свака група је добила по једну: 

Пријатељ се у невољи познаје, Зло је ко не зна, а учити се не да и Човек је човеку вук. 
Разговарали смо о значењу пословица, а онда повезали пословице са прочитаним делом и 
пронашли кључне делове које можемо са њима спојити. 

Сетили смо се шта је Милош урадио за Луку, дружина за Стипуа, и бескућника Перу, 
преокрета у Стипуовом учењу, савладавању градива и размишљању, као и томе да се 
понекад у човеку пробуди и нешто што не очекујемо, али треба гледати срцем, па ће све 
бити јасније… 

Уследила је анализа романа. Оно што је било интересантно је да су се читаоци, помињући 
Беловце и Калемајдан, сетили Немечека и Црвених Кошуља из романа Ференца Молнара 
,,Дечаци Павлове улице”. Дакле, дечачка књига! Борба, градилиште, чак је и Милошева 
болест заличила на крај овог романа који смо читали у шестом разреду. 

Смењивање сна и јаве, којима су у овом роману замењене улоге (сан је страшан, јава је 
дивна и охрабљујућа!), изазвале су у читаоцима и страхове и навијања и дивљење. Прича 
је ипак главна. Она поправља све. 



Разговор о Додоленду смо оставили за крај. Шта морамо читати и без којих прича не 
смемо одрасти, закључили смо заједно. И записали шта ћемо читати преко распуста. 

Победнички роман ове године је ,,Ја, Алексија” , а ми се са тим слажемо у потпуности! 

Можда смо радионице завршили, али распуст је пред нама, па сад имамо времена да 
опуштени уживамо у новим књижевним изазовима. Можда нас у септембру изненади и 
нека нова прича или роман некога од нас! 

 

eTwinning Ознаке квалитета, 14.8.2018. 

 

 

 

Наша школа је  награђена са три Ознаке квалитета за пројекте: 

 „DAN ŠARENIH ČARAPA“ 

 Lepeza zavičaja – My place in the sun. 

 Priče i pesme o Svetom Savi 



У пројектима је учествовало III4 одељење и учитељица Биљана Бајчетић. Пројекти су 
настали као резултат сарадње са  eTwinning партнерима из европских земаља. Сви 
пројекти су интегрисани у наставни план и програм с циљем унапређивања наставе. 

„„DAN ŠARENIH ČARAPA“  је пројекат који је унео највише радости у нашу школу. 
Обележавање Дана особа са Дауновим синдромом је прерасло у пролеће шарених чарапа. 
Један патак и један меда су, путујући светом и обилазећи партнерске школе, ширили 
принципе инклузивног друштва и свест о потреби прихватања различитости. 

„Lepeza zavičaja – My place in the sun“ је пројекат у ком су ученици кроз пројектну наставу 
представили своју школу, своје место и знамените личности.Ученици су правили 
презентације, плакате, филмове користећи ИТ алате примерене њиховом узрасту. 

„Priče i pesme o Svetom Savi“ је пројекат који је омогућио ученицима да своје литерарне и 
ликовне креативне потенцијале искажу на најбољи могући начин. 

Реализација ових пројеката не би била могућа без велике подршке директора школе 
Ференцa Лендака, управе школе, радника, наставника и ученика који су радо учествовали 
у активностима. 

Посебну захвалност за подршку нашим активностима дугујемо родитељима ученика III4 
одељења који су имали разумевања за наше додатне активности.Захваљујемо се и МЗ 
Сивац и Пчеларском удржењу Сивац који су пружили подршку  својим учешћем у 
пројектим активностима. 

Ознаке квалитета су подстицај да и у предстојећој школској години наставу обогатимо и 
унапредимо учествовањем у новим eTwinning пројектима. 

 

           
 

 

 

 

 

 

 



Свечани пријем ђака првака, 30.8.2018. 

 

 

И ове године је, по ко зна који пут, организован свечани пријем ђака првака у нашу 
школу. 

На почетку програма директор школе Ференц Лендак је поздравио све присутне, пожелео 
добродошлицу и много лепих тренутака током школовања будућим ђацима и њиховим 
родитељима. 

Свечана приредба је одржана у холу школе у Старом Сивцу 30. Августа 2018. Са почетком 
у 9.00 часова. Ученици сада већ IV2 одељења са својом учитељицом Иреном Павлик су 
припремили пригодан програм – казивали су стихове, свирали, глумили и играли. 

Приредба је обухватала неколико тачака: 

– „Шта ко ради у школи“ – рецитал, 
– „Коло краља Милана“ – кореографија, 
– „Типови дјака првака“ – рецитал 

– „Певала је птица кос“ и „Блистај, блистај“ – двогласно свирање на блок-флаутама, 
– „Најбоља учитељица“ – драмски текст, 
– „Савила се бела лоза винова“ – кореографија, 
– „О учитељици“ – текст. 

Велику помоћ и подршку у реализацији приредбе пружили су наставник музичке културе 
Радослав Рајић и наше теткице без чије помоћи ниједна приредба не може проћи. 
Учесници програма дугују велику захвалност и Златији Пурић из Дома културе која је 
допринела да учесници програма буду одевени у градске и сеоске србијанске ношње и на 



тај начин улепшала ову малу свечаност. Веома драгоцена помоћ у реализацији ове 
приредбе припада и родитељима учесника програма који су још једном доказали да је 
помоћ родитеља од непроцењиве вредности за рад школе. 

Пажња и аплаузи публике су учесницима били потврда да су свој посао добро обавили. 
Мали првачићи су с пажњом пратили програм и жељно ишчекивали тренутак да упознају 
своју учитељицу. Учитељице првака, Ивана Шкеровић, Снежана Пувача и Снежана Лучић 
су по завршетку програма прозвале своје будуће ђаке и повеле их у учионице да се боље 
упознају, да им пруже прве смернице за рад на почетку школске године и да им пожеле 
успешно школовање. 

Драги првачићи, желимо вам пуно успеха, осмеха и лепих тренутака у нашој школи! 

    
 

 

Летопис урадиле:  

Душица Гак и Маја Мандић 
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