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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 износи3150 m2 и 
распоређена је у 12 учионица, 4 кабинета, 6 управних просторија, 
библиотеку, фискултурну салу и трпезарију са кухињом.  

 

 



Школска зграда у Старом Сивцу изграђена је на парце 
ли 3031, а по вршина под објектом износи 1283 m2 .  
 
У склопу школског дворишта налази се фискултурна са 
ла и фудбалски терен.  
 
Укупна корисна површина зграде у Старом Сивцу је 22 
60 m2 и распоређена је на 10 учионица, 2 кабинета, 3 управне 
просторије, просторије за продужено боравак и библиотеку и 
трпезарију са кухињом.  
 

 
 

 

 

 

 
 



ОПРЕМЉЕНОСТ ЗГРАДЕ  
 
Школски намештај 
 
Намештај којим је школа опремљена је углавном одговарајући, али 
се веома брзо руинира, па се у том погледу пред наставно особље 
поставља озбиљан задатак да васпитним радом са ученицима делују 
у смислу чувања школске имовине.  
Када говоримо о школском намештају у нашим условима се то 
односи углавном на ђачке клупе и ђачке столице јер другог 
посебног намештаја за кабинете и кабинетску наставу готово и да 
не поседујемо.  
Наставна учила и наставна средства школа поседује у минимaлном 
броју, испод норматива су, а услови у којима школа ради отежавају 
њихово коришћење.  
Школа је опремљена са око 60 рачунара који се користи у две 
рачунарске учионице, два се користе у зборницама и пет рачунара у 
канцеларијама службеника школе, 4 телевизора, 4 CD плејера, 4 про 
јектора, 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.  
 

  



ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО ТЕХНИЧКИХ 
УСЛОВА  
РАДА  
 
Ове године наставиће се са унапређивањем материјално техничких 
и просторних услова рада према утврђеним приритетима, 
а то су:  
• Конкурисаће се за замену дотрајале столарије на  
обе школске зграде (средства за ову инвестицију тражена су и 
прошле године, од МПС Републике Србије)  
• Селективно кречење преосталих холова и учионица ушколској 
згради у Новом Сивцу (блок нижих разреда, учионица математике и 
информатике са холовима и санитарним чворовима  
• Реновирање спортског терена у Старом Сивцу  
• Даља замена дотрајалих подова по учионицама и холовима у обе 
школске зграде  
• Постепена замена дотрајалог школског намештаја поучионицама  
• Обнављање спорских справа и реквизита у спортскимсалама 
(приоритет је спортска сала у Старом Сивцу)  
• Замена дотрајалих табли у осталим учионицама  
• Набавка две интерактивне табле  
• Опремање кабинета за техничко и информатичко образовање, 
хемију и физику неопходним наставним средствима  
• Клима уређај у учионици музичке културе у СтаромСивцу 

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. 

 
 

3.КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 
Квалификациона структура запослених радника на извођењу наставе је углавном усклађена са 
потребама школе, те се може рећи да је готово у потпуности стручно заступљена. Проблеми 
се јављају у обезбеђивању кадрова за математику, физику и немачки језик. 

НАСТАВНИ КАДАР (СТРУЧНО ЗАСТУПЉЕНА НАСТАВА) 

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ 



Редн
и 

број 

Презиме и 
име 

наставника 

Наставни 
предмет који 

предаје 
 

(проценат 
ангажовања) 

Завршена 
школа/факул

тет 

Степен 
стручно

сти 

Радни 
стаж у 
година

ма 

Лиценц
а 

Ангажовањ
еу другој  
школи 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Јурић 
Дубравка 

Продужени 
боравак I – II 

 

Професор 
разредне 
наставе 

VII 17 
 

да 
 
не 

2 Терзић 
Тања Енглески језик 

Професор 
разредне 
наставе 

VII 10 
 

да 
 
не 

3 Јасминка 
Нађ Хемија Дипломирани 

хемичар VII 11 
 

да 
 
 да 

4 Влаховић 
Горан Историја Професор 

историје VII 5 
 

да 
 
не 

5 Ланчушки 
Љиљана Немачки језик 

Професор 
немачког 
језика 

VII     18 
 
да 

 
да 
 

6 Џувер 
Вера 

Разредна 
настава 

Наставник 
разредне 
наставе 

VI 37 
 

да 
 
не 

7 Шкеровић 
Ивана 

Разредна 
настава 

Професор 
разредне 
наставе 

VII       8 
 
да 

 
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 30 
 

да не 

13 Бокун 
Душанка Eнглески језик 

Професор 
разредне 
наставе 

     VII      13 
 
не 

 
да 



14 Марцикић 
Љиљана 

Разредна 
настава 

Наставник 
разредне 
наставе 

VI 28 
 

да 
 
не 

15 Влашкали
ћ Дејан 

Разредна 
настава 

Наставник 
разредне 
наставе 

VI     31 
 

да 
 

не 

16 Марас 
Јелица 

Разредна 
настава 

Наставник 
разредне 
наставе 

VI 35 
 

да 
 

не 

17 Лазаревић 
Љиљана 

Разредна 
настава 

Наставник 
разредне 
наставе 

VI 36 
 

да 
 

не 

18 Павлик 
Ирена 

Разредна 
настава 

Професор 
разредне 
наставе 

VII 26 
 

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 19 
 

да 
 

не 

21 
Бијелић 
Александа
р 

Енглески језик 
Професор 
енглеског 
језика 

VII 11 
 
 не 

 
  да 

22 Миковић 
Надежда Српски језик 

Професор 
српског језика 
и 
књижевности 

VII 28 
 

да 
 

не 

23 Душица 
Гак 

Српски језик, 
Грађанско 
васпитање 

Професор 
српског језика 
и 
књижевности 

VII 2 
 

не 
 

не 

24 Весна 
Ракић Математика Професор 

математике      VII      3 
 

не 
 
    не 

25 Цвијовић 
Злата 

Биологија, 
домаћинство 

Професор 
биологије VII 19 

 
да 

 
не 

26 Цветковић 
Марица 

Биологија, 
Чувари 

природе 

Професор 
биологије VII      16 

 
да 

 
да 

27 Јелица 
Ђуровић 

Разредна 
настава, 

 

Професор 
разредне 
наставе 

VII 10 
 

да 
 

не 

28 Свитић 
Оливера Географија Професор 

географије VII 18 
 

да 
 

не 



29 Павков 
Ивана Историја Професор 

историје VII 11 
 

да 
 

да 

30 
Прокић 
Кукољ 
Наталија 

Техника и 
технологија 
Информатика 
и рачунарство 

Професор 
техничког и 
информатичк
ог о. 

VII 10 
 

да 
 

не 

31 Милосављ
ев Бранко 

Веронаука- 
српско 

православна 
100% 

Апсолвент IV 4 

 

не 

 

не 

  

32 Голубовић 
Кристина 

Ликовна 
култура; 

Цртање,слика
ње, 

вајање 
 

Професор 
ликовне 
културе 

VII      7 

 
 да 

 
не 

33 Рајић 
Радослав 

Музичка 
култура 

 

Наставник 
музичког VI 20 

 
да 

 
да 

34 Жежељ 
Бранко 

Физичко 
васпитање 

Професор 
физичког 
васпитања 

VII 7 
 

да 
 

не 

35 Залар 
Дамир 

Физичко 
васпитање 

Професор 
физичког 
васпитања 

VII 19 
 

да 
 

да 

36 Матић 
Вељко 

Физичко 
васпитање 

 

Професор 
физичког 
васпитања 

VII 33 
 

да 
 

не 

37 Вјештица 
Горан 

Физичко 
васпитање 

Професор 
физичког 
васпитања 

VII 19 
 

да 
 

да 

38 Перућица 
Снежана 

Техничко и 
информатичко 

образовање 

Професор 
техничког и 
информатичк
ог  

VII 20 
 

да 
 

да 

39 Бојан 
Самац Математика Професор 

математике VII   4 
 

не 
 

не 

40 Маја 
Мандић Енглески језик 

Професор 
енглеског 
језика 

VII 4 
 

да    
 

не 

41 
Бијелић 
Александа
р 

Енглески језик 
Професор 
енглеског 
језика 

VII 11 
 

не 
 

да 

 

3.2. НАСТАВНИ КАДАР ( НЕСТРУЧНО ЗАСТУПЊЕНА НАСТАВА ) 



НАСТАВНО ОСОБЉЕ 

Редн
и 

број 

Презиме 
и име 

наставник
а 

Наставни 
предмет 

који предаје 
 

(проценат 
ангажовања

) 

Завршена 
школа/факулт

ет 

Степен 
стручнос

ти 

Радни 
стаж у 

годинам
а 

Лиценц
а 

Ангажовањ
еу другој  
школи 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Вагић 
Љиљана         Физика Апсолвент      IV 16  

не 
 

не 

2 
Уна 
Милићеви
ћ 

Немачки 
језик Апсолвент VII 0  

не 
 

не 

3 
Пољакови
ћ 
Данијела 

Математика
, 

Информатик
а 

Инжињер 
математике VI      8  

не 
 

не 

 

3.3. 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 18 

Каљевић 
Маријана Психолог 50% психолог VII 16 

Перуничић 
Ђорђо Секретар школе 100,00% Дипл. Правник VII 3 

Недић 
Радован 

Административно-
финансијски радник 100,00% Економиста IV 30 



Пелемиш 
Зорка 

Руководилац 
рачуноводства 100,00% Дипл.економиста VII 12 

Пајовић 
Драган Домар школе 100,00% Маш. Техничар IV 34 

Пољак 
Борис Ложач 100,00% Маш. Техничар III 18 

Мариновић 
Бојана Спремачица 100% Угоститељ II 10 

Ивић 
Милена 

Сервирка у школској 
кухињи 100,00% Угоститељ II 21 

Булатовић 
Бранка Спремачица 100,00% Основна 0, I 26 

Жекић Нада Спремачица 100,00% Основна 0, I 19 

Рајић 
Снежана Спремачица 100,00% Основна 0, I 8 

Рељић Ана Спремачица 100,00% Основна 0, I 30 

Морача 
Снежана Спремачица 100,00% Основна 0, I 19 

Минић 
Весна Спремачица 100,00% Основна 0, I 22 

Жујовић 
Зорица Спремачица 100,00% Основна 0, I 21 

Ђаковић 
Иван Спремачица 100,00% Основна 0, I 22 

Плавшић 
Снежана Спремачица 100,00% Основна 0, I 15 

Голубовић 
Даница Спремачица 100,00% Основна 0, I 13 



Остојић 
Славица Библиотекар 100,00% наставник VI 29 

 
 

3.ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

3.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА 

одељења разред 

 I II III IV V VI VII VIII 

1   24  24  23  21 21 26 22 16 

2   24  22  21  25  21  23  25 20 

3 / /  23     / / / / 18 

4 22  22 20 21 21 29  16  23 

свега 70 68 87 67 63 78    63 77 

укупно нижи:               292 виши:                  281 

Укупно                                                                            573 

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

Укупно у школи наставу похађало 573  ученика распоређених у 26 одељења. Просечан број 
ученика по одељењу износи  22,03.У току године  

3.2. НЕДЕЉНИ РЕЖИМ РАДА 

Настава се изводлаи у две смене које се смењују месечно. Виши разреди од 5. до 8. похађали су  
наставу само у преподневној смени. Првог септембра у преподневној смени наставу су  
похађали ученици следећих одељења: 

I/1,2,3 

II//1,2,3 



V/1,2,3 

VI/1,2,3 

VII/1,2,4 

VIII/1,2,3,4 

 
 

У поподневној смени наставу ће похађати следећа одељења: 

III/1,2,3,4 

IV/1,2,4 

 

3.3. 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 9.45 2. 13.50 14.35 

3. 9.50 10.35 3. 14.50 15.35 

4. 10.40 12.25 4. 15.40 16.25 

5. 12.30 13.15 5. 16.30 17.15 

6 13.20 13.25 6. 17.20 18.05 

7. 13.30 14.15 
 

 

3.4. ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА  НА НАСТАВНИКЕ 

Према ГПРШ наставу су реализовали следећи наставници: 



Српски језик 
Светлана Мајски 
Миковић Нада 
Гак Душица 

Биологија 
Цвијовић Злата 
Цветковић Марица 

Математика 

Самац Бојан 
Пољаковић Данијела 
Ракић  Весна 
Милош Миланков, замена за Весну Ракић од другог полугодишта 

Физика Вагић Љиљана 

Географија 
Свитић Оливера 
 

Историја 
Влаховић Горан 
Павков Ивана 

Музичка култура Радослав Рајић 

Ликовна култура Голубовић Кристина 

Енглески језик 

Мандић Маја 
Бијелић Александар 
Бокун Душанка 
Терзић Тања 

Техничко образовање. 
 
Техника и технилогија 

 
Перућица Снежана 
Чизмар Саша 
Кукољ-Прокић Наталија 

Немачки језик 
Љиљана Ланчушки 
Милићевић Уна 

Хемија 
Нађ Јелена 
 

Физичко васпитање 

Матић Вељко 
Жежељ Бранко 
Залар Дамир 
Вјештица Горан  

Веронаука Милосављев Бранко 

Грађанско васпитање 
Гак Душица 
Влаховић Горан 



Информатика 
Кукољ-Прокић Наталија 
Пољаковић Данијела 

Домаћинство Цвијовић Злата 

Чувари природе Цветковић Марица 

Разредна настава 

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

Продужени боравак Јурић Дубравка 

3.5. ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ 

ПРЕДМЕТ ПРЕДАВАЧ ОДЕЉЕЊА 
НЕДЕ-
ЉНО 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Светлана Мајски 7-4, 8-1,2,3,4 20 
Душица Гак 5-3, 6-3,7-1,2 17 
Надежда 
Миковић 

5-1,2    6-1,2 18 

МАТЕМАТИКА 

Весна Ракић 
5-2,3        6-1,2        
8-2 

20 

Бојан Самац 5-1,2,   6-1,2            20 

Данијела 
Пољаковић 

5-1,   7-4,  
8,4 

12 



ФИЗИКА Љиљана Вагић 

 
6-1,2,3 
7-1,2,4 
   8-1,2,3,4 

20 

ХЕМИЈА 
Јасминка Нађ 
 

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

14 
 

ГЕОГРАФИЈА 
 
 

ИСТОРИЈА 

Оливера Свитић 

5-1,2,3  
 6-1,2,3 
 7-1,2,4 
 8-1,2,3,4 

21 

Ивана Павков 5-1, 2,3   6-1,2 7 

Горан Влаховић 
 6-3 
7-1,2,4 
8-1,2,3,4 

16 

БИОЛОГИЈА 

Марица 
Цветковић 

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

8 

Злата Цвијовић 
5-1,2           6-1,2 
7-1,2 
 8-1,2,3 

19 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Маја Мандић 
 

Александар 
Бијелић 

 5-3,  6-3, 7-
1,2,4   
 8-1,2,3,4 
 
5-1,2       6-1,2 

18 
 

8 

Душанка Бокун 3-2,    4-1,2 6 

Тања Терзић 
1-1,2,3,  2-1,3 
3-1,4  4,4 

20 

    

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
Уна Милићевић 

6-3 
7-1,2,4 
8-1,2,3,4 

16 

Љиљана 
Ланчушки 

5-1,2,3 
6-1,2 

10 

ИНФОРМАТИКА 
 
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

Наталија Кукољ 
Прокић 

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

Снежана 
Перућица 

8-1,2,3                  6 



Саша Чизмар 
7-2,4       8-4 
 

6 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 
 

Наталија Кукољ 
– Прокић 
 
Снежана 
Перућица 

5-3 
6-1,2,3 
 
5-1,2 

8 
 

4 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
Кристина 
Голубовић 

5-1,2,3 
6-1,2,3 
 7-1,2,4,  
8-1,2,3,4 

16 

МУЗИЧКА КУЛТУРА Радослав Рајић 

5-1,2,3 
6-1,2,3 
7-1,2,4 
8-1,2,3,4 

16 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ, ФИЗИЧКО И 
ЗДРАСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ, ОБАВЕЗНА 
ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ 

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 

 
ИНФОРМАТИКА 

Наталија Кукољ-
ПрокиЋ 
Данијела 
Пољаковић 

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

3 
 
4 

ВЕРОНАУКА 
Милосављев  
Бранко 

20  група 20 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
Душица Гак 
 
Горан Влаховић 

2   групе 
 
4 групе 

2 
 
4 

ДОМАЋИНСТВО Злата Цвијовић 2   групе 2 

 
 
 
 
 



3.6. ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 

V
 /1 

Данијела 
Пољаковић 

 
V/2 

           Оливера Свитић 

 
V/3 

Марица 
Цветковић 

 
VI/1 

Надежда 
Миковић 

 
VI/2 

  Бане Жежељ 

 
VI/3 

Ратко Рајић 

 
VII/1 

Наталија Кукољ 
Прокић 

 
VII/2 

   Злата Цвијовић 

 
VII/4 

   Светлана 
Мајски 

 
VIII/1 

   Љиљана Вагић 

 
VIII/2 

   Бојан Самац 

V
III/3 

 Маја Мандић 

 
VIII/4 

  Горан Влаховић 

 
  



Свечани пријем ђака првака30.8.2018. 
 

 

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! 

 

 
 
 
 



Обележавање стогодишњице пробоја Солунског 

фронта15. septembra 2018. 
 

 

 

Поводом обележавања стогодишњице пробоја Солунског фронта  у основној школи 
“Петрфи Бригада ” У Кули, у суботу 15. септембра 2018. одржан је  турнир у 
друштвеној игри која се зове „Пробој Солунског фронта“.  

Реч је о историјско-стратешкој игри са слоганом да „Рат заувек остане само игра“. 
У игри је учествовало 128 ученика од петог до осмог разреда из основних школа у 
кулској ошштини. 

Такмичари су били распоређени по екипама,. Неки ученици наше школе су однели 
победу и освојили друштвену игру. 

Такмичење је протекло у пријатној атмосфери и дружењу. 

Честитамо свим учесницима турнира. 

Ивана Павков 



Међународни дан мира21. septembra 2018. 

 

 

 

У петак 21. септембра 2018. године на додатној настави из историје, ученици VI – 
1 и VI -2  су показали своју креатовност на радионици коју је реализовала 
наставница историје Ивана Павков. 

После крактог предавања на ову тему у види ППТ презентације, ученици су били 
подељени у групе и свака група је правила пано. 

Прва група је правила поруке мира, друга група је утискивала своје дланове 
натопљене темпером, трећа група је темперама цртала заставе разних земаља и 
четврта група је осликала Земаљску куглу са симболом голуба мира….. 

 

 



Светски дан мира у IV4 21. septembra 2018. 
 

 

Ученици IV4 наше школе (учитељица Биљана Бајчетић) су Светски дан мира 
обележили у оквиру еTwinning  пројекта “ The day of colorful socks and children’s 
smile“. 

Овај пројекат је замишљен тако да учесници обележавају међународно признате 
датуме који промовишу принципе инклузивног,толерантног друштва (Светски дан 
мира, Међународни дан толеранције, Међународни дан детета, …). Учесници ће 
изабрати активности које ће се у различитим временима припремати са посебном 
љубављу. Покушаће привући пажњу најмлађих на важност изградње инклузивног, 
толерантног друштва које поштује различитост и прихвата је као добро које 
оплемењује. 

Ученици IV4 и учитељица Биљана, лични пратилац Марија Мандић , директор 
школе Ференц Лендак и наставница математике Данијела Пољаковић су на падлету 
– поруке мира на  еTwinning  страници у оквиру пројекта, исписали своје поруке 
мира  да их пројектни партнери из БиХ и Хрватске прочитају док исписују своје. 

Учитељица Биљана Бајчетић и ученици IV4 су веома задовољни почетком пројекта 
и надају се да ће бити, ако не успешнији, бар успешан као и прошлогодишњи „Дан 
шарених чарапа“ који је награђен ознаком квалитета. 

 



Међународни дан мира21. septembra 2018. 

 

 
 
Чланице Уједињених нација су 1981. године усвојиле декларацију о обележавању 
21. септембра као Међународног дана мира. 

Универзална порука овог важног дана је ,,Нека мир влада на Земљи, бар један дан 
мира и ненасиља“. 

Ученици наше школе су се потрудили да обележе овај датум  и тиме дали свој глас 
за мир. Учитељице су помогле својим ђацима да направе креативне плакате који 
красе школски хол у обе школске зграде. 

Томе су се придружили и ученици виших разреда који су уз помоћ наставника 
историје, српског  и енглеског језика  након разговора о миру, људсим правима и 
слободи направили плакате. 

Ученици петог разреда су са наставницом ликовне културе направили мурал на 
зиду школске зграде у Новом Сивцу који представља  симбол мира. 

Овај мурал ће нас стално подсећати на важност слободе и мира! 

 



Нов школски намештај у учионици IV41. oktobra 2018. 

 

 
 

Првог дана дечје недеље одељење IV4  директор школе, Ференц Лендак, је 
обрадовао новим школским клупама и столицама. Пожелео им је да буду још бољи 
ученици и да у дневнику буде што више петица а на лицима осмеха . Ученици су се 
директору захвалили и обећали да ће бити још марљивији и успешнији. Са новим 
школским намештајем боравак у учионици ће им бити удобнији и лепши. 

Диван почетак дечје недеље за ученике IV4 . 

Јесењи крос 2. oktobra 2018. 
 
 

 



На стадиону ФК „Полет“ у Сивцу 29.9.2018.године одржан је јесењи крос. 
Учествовали су сви ученици наше школе од првог до осмог разреда. Похвалићемо 
најбоље: 

1.разред 

 Дечаци: Милош Ланчушки 1-2, Илија Савић 1-2, Милош Дамјановић 1-2 
Девојчице: Марина Марић 1-1, Мирка Каназир 1-2, Дијана Чепић 1-3 

2.разред 

Дечаци: Лука Грујић 2-3, Алекса Брачер 2-2, Борис Будимчевић 2-3 
Девојчице: Милица Пејин 2-2, Ксенија Ребић 2-3, Калина Пејин 2-1 

3.разред 

Дечаци:Страхиња Рајић 3-4, Милош Лакатош 3-1, Огњен Обренић 3-4 
Девојчице: Теодора Јовановић 3-4, Доротеа Рајић 3-1, Анђела Миловановић 3-3 

4.разред 

Дечаци: Данило Ребић 4-4, Богдан Анђелић 4-2, Душан Пејин 4-1 
Девојчице: Тамара Јокић 4-1, Ива Чичковић 4-2, Софија Пејин 4-2 

5.разред 

Дечаци: Радован Теодоровић 5-1, Раонић Немања 5-3, Сергеј Струњаш 5-3, Митар 
Петровић 5-2 
Девојчице: Сара Перуничић 5-1, Дуња Перуничић 5-2, Теодора Тодоров 5-1 

6.разред 

Дечаци: Марко Пушоња 6-3, Лука Јушковић 6-3, Никола Грујић 6-3 
Девојчице: Ања Игњатов 6-2, Весна Вранић 6-3, Теодора Јокић 6-2 

7.разред 

Дечаци: Горан Острогонац 7-1, Милан Јовић 7-1, Стефан Рашковић 7-2 

Девојчице: Јована Шпадијер 7-4, Елена Каназир 7-2, Милица Бајчетић 7-4, Љубица 
Мирачанин 7-2, Ивана Вуковић 7-2 

8.разред 

Дечаци: Лука Маџарев 8-1, Жељко Рашковић 8-3, Данило Влаховић 8-1 
Девојчице: Анастасија Рајић 8-1, Драгана  Жујовић 8-1, Милица Тодић 8-1 

Честитамо! 

 



Дечија недеља 2. oktobra 2018. 

 

 
 
„МОЈЕ ЈЕ ПРАВО ДА ЖИВИМ СРЕЋНО И ЗДРАВО – за одрастање без насиља“ 
1.10.2018.-7.10.2018. 
ПОНЕДЕЉАК   1.10.2018. 
Израда плаката – II, III, IV разред 
Украшавање школе ликовним радовима –  I разред 
„Кутија пријатељства“ ( у холу школе у Старом Сивцу, у холу школе у Новом Сивцу 
) – ученици током седмице убацују поруке пријатељства које ће у петак бити 
подељене. 
На порукама обавезно написати за кога је и одељење примаоца. 

УТОРАК  2.10.2018. 
Јавни час физичког васпитања „ У здравом телу, здрав дух“. 

1. Вежбе обликовања ( Н. Шаранчић) 

2. Зумба за децу ( Ј. Ђуровић, Н. Шаранчић) 

3. Спортска такмичења: 

а) фудбал – дечаци III и IV разред ( судија за III разред – Д. Влашкалић, судија за    
IV разред – Љ. Лазаревић) 
б) надвлачење конопца ( екипе по 7 чланова дечаци и девојчице посебно ) 

Судије: 

I разред – С. Пувача 
II разред – С. Перуничић 
III и IV разред ( девојчице ) – И. Павлик 



в) прескакање вијаче ( по 6 ученика из одељења, мешовито ) 
Судије: 

I разред (мешовито ) – И. Шкеровић 
II разред (мешовито ) – Г. Илић 
III разред ( девојчице ) – Љ. Марцекић 
IV разред ( девојчице ) – Б. Бајчетић 

г) гимнастика ( шпаге и премет странце ) 
Судије: 

I, II, III, IV разред ( девојчице ) – Н. Шаранчић, Ј. Ђуровић 

4. Радионице Ученичког парламента са ученицима V разреда 

5. Игранка за ученике седмог и осмог разреда 

СРЕДА   3.10.2018. 
1. „Ко здравље хоће, нека једе воће“ 

Прављење воћних салата од воћа. 

2. Радионице Вршњачког тима са ученицима III и IV разред 

ЧЕТВРТАК    4.10.2018. 
1. Посете: ( учитељи сами уговарају термине ) 

I  разред – вртић 
IV1 разред – Дом здравља 
IV2  разред –  Месна заједница 
IV3  разред –  Полиција 

II и  III разред –  међуодељенска дружења 

2. Игранка за ученике петог и шестог разреда 

ПЕТАК    5.10.2018. 
Позоришна представа 

Музичко-балетска група  АРС ЛОНГА  из Београда – „Херкулес“ 

УЖИВАЈТЕ!!! 
Тим за обележавање Дечије недеље: 

Снежана Лучић 
Наташа Шаранчић   
Јелица Ђуровић 
Љиљана Лазаревић                                 
Ирена Павлик 
Биљана Бајчетић 
Данијела Пољаковић          

 



Општинско такмичење у атлетици4. oktobra 2018. 

 
 

 

Прве недеље октобра, тачније 04.10.2018. године, у ОШ ,,Вук Караџић“ је одржано општинско 
такмичење у разним атлетским дисциплинама. 
Наши ученици су били веома успешни и освојили бројне награде. 

ДЕВОЈЧИЦЕ 5-6. РАЗРЕД 
1.Јокић Теодора – 300 м 
2.Перуничић Сара – 300 м 
1.Дамјановић Ива – 600 м 

ДЕЧАЦИ 5-6 РАЗРЕД 
2.Ровчанин Јован – 60 м 
1.Рајић Милан – 300 м 
2.Теодоров Радован – 300 м 

1.Грујић Никола – скок у даљ 
2.Пушоња Марко – скок у даљ 

ДЕВОЈЧИЦЕ 7 -8 РАЗРЕД 
2.Рајић Анастасија – 600 м 
2.Потпара Јована – скок у даљ 
3.Потпара Јована – 100 м 
3.Шпадијер Јована – 300 м 
Честитамо свим ученицима и њиховим наставницима физичког васпитања! 



Основци у посети Месној заједници Сивац 4. oktobra 2018. 
 

 

У четвртак, 04.10.2018. године, у оквиру обележавања Дечје недеље, 
ученици одељења IV2 су са својом учитељицом Иреном Павлик посетили 
сивачку Месну заједницу. Срдачно су их дочекали и домаћински 
угостили председник Савета МЗ Татјана Мрдак и асистент секретара МЗ 
Александра Потпара. Приликом посете, ученици су предали плакат  и 
збирку дечјих радова којима су изразили своје жеље у погледу развоја 
свога села, а то су по њиховом мишљењу: паркинг испред школе, базен, 
бициклистичка стаза, реновирање школе, азил за незбринуте животиње, 
травнати терен за мали фудбал, ветеринарска станица, игралишта за 
децу, сигурна кућа, банка, озелењавање села… Запослени у Месној 
заједници су изјавили да су дечје жеље реалне што даје наду да ће се 
оне, макар делом, и остварити.ИП 

 
 



Ученици IV4 у посети Полицијском одељењу Сивац 

3. oktobra 2018. 

 
У четвртак, 04.10. 2018. године, ученици IV4 у пратњи учитељице Биљане 
Бајчетић и личног пратиоца Марије Мандић посетили су Полицијско одељење 
Сивац Полицијске станице Кула. 

Посета је организована у склопу активности поводом Дечје недеље која се ове 
године организује под слоганом „Моје је право да живим срећно и здраво-за 
одрастање без насиља“ 

Ученике су веома срдачно дочекали Владимир Петровић,, командир 
Полицијског одељења Сивац, и полицајци Драган Кежић, Душан Никшић и 
Зоран Дамјановић. Ученици су полицајцима поклонили плакат са својим 
цртежима полицајаца и порукама. Припремили су и мноштво питања о 
полицијском животу и раду на које су добили веома опширне одговоре. 
Полицајци су им показали део своје опреме и полицијско возило. Ученици су са 
великим занимањем све разгледали, испробавали и постављали питања. 

Полицајци су ученике  IV4 послужили сланим пецивом и соковима, причали им 
о начинима како да реагују у случају да доживе неки облик насиља. 

Ученици су пуни утисака напустили полицијску станицу и с нестрпљењем 

очекују наставак дружења с полицајцима којe ће се одвијати током 

школске године у склопу програма “Основи безбедности деце”које 

организује МУП. 

 

Маскенбал у Старом Сивцу5. oktobra 2018. 

 

 



Креативне чланице вршњачког тима Владана Мајски, Теодора Јокић и 

Жељана Лукић уз помоћ психолога школе, осмислиле су поред доста 

активности у Дечијој недељи и маскембал за све ученике школе у 

Старом Сивцу! Било је оригиналних маски: принцеза, корњачи, вештица, 

пекара, лекара… 
Чланице вршњачког тима изабрале су три најбоље: 1.Мирко Пешић 3-3, 
2. Сара Свитић 3-2 и 3. Марија Јововић 6-1. 

Честитамо свим учесницима! 

Вршњачки тим из Старог Сивца 

 

Ученици IV1 у посети Дому здравља9. oktobra 2018. 
 

Дечја недеља се организује под слоганом ”Моје је право да живим 
срећно и здраво – за одрастање без насиља”. 

У склопу активности за обележавање Дечје недеље планирана је и 
посета Дому здравља. У четвртак, 4. 10. 2018. године  ученици IV1 са 
 учитељицом Љиљаном Лазаревић посетили су Дом здравља у Сивцу. 
Ученике су срдачно дочекале и угостиле медицинске сестре Бранка 
Мајски и Јелена Довијарски и др Михајловић. Ученици су постављали 
питања о раду медицинских радника и њиховој опреми за рад , а на иста 
добили исцрпне  одговоре. 

 



 

Активности Вршњачког тима у току Дечије недеље 

(од 1.  до 5. октобра 2018.) 11. oktobra 2018. 

 

 
 

Ускладу са овогодишњим мотом Дечије недеље : „Да живим срећно и здраво“, 
Вршњачки тим је осмислио и организовао више активности у којима су се ученици 
забавили и уживали. 

Ученици првог и другог разреда су учествовали на ликовном конкурсу са темом „ 
Насиље-ненасиље“. 

За ученике трећег и четвртог разреда, одржан је квиз знања. Трочлане екипе су 
представљале своја одељења у надметању из српског језика, математике и 
природе и друштва. Припремљено је по десет питања за сваки предмет. 
Најуспешнијим одељењима су уручене дипломе. Одељења 3/1, 3/3 и 4/1 су 
остварили најбоље резултате. 

Као и сваке године, Вршњачки тим је уз подршку психолога, припремио радионицу 
за ниже разреде. Радионица „Сви исти-сви различити“ одржана је у одељењу 2/1. 
Ученици су решавали проблемске ситуације, анализирали причу о ружном пачету и 
на крају завршили дружење у пријатној атмосфери уз спот  песме „Не ругај 
се!“.Ученици су се забавили и током избора за најкреативнију фризуру и маску. 
Било је  тешко одлучити се ко је био најоригиналнији, јер су се сви веома 
потрудили. 

 



Девојчице имају реч11. oktobra 2018. 
 

 

У четвртак, 11.10. 2018. године, ученице IV4, V1 i VIII3 су обележиле Међународни 
дан девојчица. 

Организовале су трибину „Девојчице имају реч“ на којој су разговарале о положају 
девојчица у одељењу, школи, породици, друштву, спорту. Причале су о положају 
девојчица некад и сад, како замишљају себе у будућности, о својим узорима. 
Подсетиле су се познатих жена и њихових успеха. 

На крају трибине, разврстале су ставове о девојчицама и њиховим могућностима 
на  позитивне и негативне. 

Девојчице су, на крају трибине, закључиле да могу све само кад су довољно 
упорне и истрајне у остваривању својих циљева и да је највећа снага коју имају у 
њима самима. 

Трибини су присуствовале Ивана Ланчушки (родитељ) и Гордана Канкараш ( 
педагог). 

Ученице су трибину организовале и реализовале уз подршку учитељице Биљане 
Бајчетић и наставница Данијеле Пољаковић и Маје Мандић. 

 



 

Образовни пројекат ЛУГРАМ – Пред почетак новог 

циклуса13. oktobra 2018. 
 

 

 

Почетак новог, четвртог по реду, циклуса реализације образовног пројекта 
“Луграм”, планиран је за прву декаду новембра. Реч је о пројекту чија реализација 
кроз четворогодишње циклусе разредне наставе траје у континуитету од 2006. 
године. 
До сада су се активности везане за реализацију пројекта одвијале кроз фонд 
часова изборног наставног предмета Од играчке до рачунара и часове слободних 
активности. Од ове школске године пројекат ће се реализовати на часовима 
посвећеним Пројектној настави и часовима слободних активности. 
По више својих карактеристика јединствена образовна активност у образовном 
систему Републике Србије, образовни пројекат Луграм и сама образовна игра 
Луграм на којој је пројекат заснован, у протеклој деценији су били тема више 
научних радова и стручних чланака, објављених у часописима и зборницима од 
националног, регионалног и међународног значаја. 
Снежана Лучић, 
Бранко Лучић 



Активности током Дечије недеље14. oktobra 2018. 

 

 
 
„Моје је право да живим срећно и здраво – за одрастање без насиља“ 
Нижи разреди наше школе  обележили су Дечију недељу низом занимљивих 
активности. 

Сваки дан у седмици био је под неким слоганом и испуњен разним 
занимљивостима. 

Први дан – израда плаката не тему Дечије недеље. 

Други дан – „У здравом телу, здрав дух“ – јавни час физичке културе. 

Трећи дан – „ Ко здравље хоће, нека једе воће“ 

Четврти  дан – Посете и дружење 

Пети дан – Позоришна представа 
Последњег дана уживали смо у позоришној представи „Херкулес“ коју је изводила 
Музичко-балетска група  АРС ЛОНГА  из Београда. 

Протекла недеља била је веома лепа и занимљива и сви смо уживали. 

Јелица Ђуровић 



Спортске активности  ученика у недељи спорта 

16. oktobra 2018. 

 

 
Потрудили смо се да  мото Дечије недеље ,,Моје право да живим срећно и здраво – 
за одрастање без насиља“ потраје дуже од недељу дана. Организовали смо недељу 
спортских активности у циљу превенције насиља и развоја спортског духа, 
борбености и фер плеја. 

Спорске дисциплине: 

1. АТЛЕТИКА: скок у вис и скок у даљ за ученике од 5. – 8. разреда 

2. ФУДБАЛ: за ученике 5. и 6. разреда 

3. РУКОМЕТ: за ученике 7. разреда 

4. ОДБОЈКА: за ученике 8. разреда 

Ученици су уживали у такмичењу и играма. 

Све активности су организовали наставници физичког васпитања Вељко Матић и 
Бранко Жежељ. 

 



Дан здраве хране16. oktobra 2018. 

 

  

Ученици трећег разреда   су обележили Дан здраве хране – 16.10.2018. године. 
Свако одељење је уз помоћ својих учитељица израдили плакате којима су 
украсили хол обе школске зграде. Циљ ове активности је истицање  значаја 
исхране за наше здравље. 

Маме и баке одељеља  III3 су се потрудиле и да направе здраву закуску за 
ученике и наставнике. Захваљујемо се на труду и укусним посластицама! 

 



Пројекат „Основи безбедности деце“ у нашој 

школи16. oktobra 2018. 

 

 
У нашој школи су у уторак  16.10.2018. год. одржана прва предавања за 

ученике 4. и 6. разреда у оквиру пројекта „Основи безбедности деце“ . 

Предавање је део пројекта у организацији МУП-а Србије који ће бити 

реализован током ове школске године, једампут месечно, на часовима 

одељењског старешине (или одељењске заједнице).  Нашу школу је 

посетио инспектор криминалистичке полиције Милан Лакић. Тема 

данашњег сусрета је била „Превенција и заштита деце од злоупотребе 

опојних дрога и алкохола“. 

Свако дете које прође кроз овај програм биће безбедније и сигурније, а 

полиција је ту да заштити децу. 



Учешће II3 у изазову „Не прљај – немаш изговор“ 

18. oktobra 2018. 

 

 
 
SBB фондација, уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 
Завода за унапређивање образовања и васпитања, у оквиру своје вишегодишње 
кампање организовала је  „Не прљај – немаш изговор! – ИЗАЗОВ“ на који је  
позвала сва одељења основних школа да учествују. 

Одељење II3 и њихова учитељица Јелица Ђуровић одлучили су да одговоре на 
први од пет изазова. Изазов је био да се направи ЕКО БОНТОН са циљем подизања 
еколошке свести и промовисања значаја очувања животне средине. 

Направили смо  плакат којим смо  на креативан начин покушали да утичемо  на 
остале да мењају своју животну средину и утичу на њену заштиту. Били смо 
мотивисани за тимски рад и развијање позитивних вредности. Желели смо да 
пошаљемо  поруку  да је сваки корак ка очувању животне средине веома значајан. 

Најкреативнији рад осваја награду, коју победнички тим одабере, за своју школу у 
вредности 2500 евра. 

Победник се у изазовима бира на основу: збира бодова прикупљених у јавном 
гласању и бодова које додељује жири.  



Дан школе – 20. Октобар19. oktobra 2018. 

 

 
 

У петак, 19. октобра 2018. год. обележен је Дан школе у холу школске зграде у 
Старом Сивцу. Ученици IV2 i III3 су припремили пригодан програм у којем су 
њихови млађи другари уживали. На крају приредбе сви ученици су заједно 
одрецитовали песму Драгана Лукића „Школа“ и на тај начин јој честитали 
рођендан, а директор школе Ференц Лендак је обезбедио бомбоне којима су 
ученици почашћени. Било је ту игре, песме, свирања, казивања, глуме… Након 
приредбе одржана је рођенданска журка. 

 



Европске ознака квалитета 23. oktobra 2018. 

 

 
 

 

Нашој школи, одељењу IV4 и њиховој учитељици Биљани Бајчетић су за 
изузетност рада у школској 2017/2018. години на eTwinning пројектима „ДАН 
ШАРЕНИХ ЧАРАПА“, „Лепеза завичаја – My place in the sun“ и „Приче и песме о 
Светом Сави“ додељене Европске ознаке за квалитет. 

То значи да је рад учитељице, рад одељења и школе признат на највишем 
европском нивоу. 

Пројекти ће бити изложени у посебном простору европског портала на 
 www.etwinning.net. 
Честитамо!!! 



Пројекат “Волим играчке – правим играчке” 

 23. oktobra 2018. 
 

 

Током септембра, у оквиру Пројектне наставе, у одељењу I-3,  реализован је 
пројекат “Волим играчке – правим играчке”. 

Пројектом су обухваћене следеће наставне јединице: 

 Српски језик 

 Моје омиљене играчке (говорна вежба) 

 Слободне активности 

 Волим да цртам (Тема: Играчка коју бих желео да направим) 

 Пројектна настава 

 Моје играчке – делови играчака 

 Играчке на батерије (правилно постављање батерија) 

 Направимо играчку (радионица са родитељима, практична 
активност, 2 часа) 

 Током радионице ученици су користили различите материјале и 
учили како се безбедно користи прибор за рад, вредно радећи 
заједно са родитељима и учитељем. Играчке које су направили, 
представили су изложбом у холу школе. 

 Професор разредне наставе Снежана Лучић 



Обележен  ,,ДАН  МОЛА“23. oktobra 2018. 

 

 
Ученици седмог разреда су са својом наставницом хемије, Јасминком Нађ, 
обележили Дан мола. 

Незваничан празник мола, обележава се сваког 23.10. од 6.02 часова до 18.02 
часова. 

Наши седмаци нас подсећају да је МОЛ ( mol)  једна од седам СИ основних 
јединица у хемији. Мол мери количину  супстанце која садржи толико молекула 
колико има атома у тачно 12 грама угљениковог изотопа С 12. Све су то наши 
седмаци усвојили и претставили плакатом који својом креативношћу скреће пажњу  
свих ученика.Плакат су израдили ученици  7-2 одељења. 

У оквиру Пројектне наставе направили луткице 

25. oktobra 2018. 
 

 



Општински турнир у малом фудбалу  26. oktobra 2018. 

 

 
 

Основна школа ,,Петефи бригада“  била је домаћин општинског такмичења у малом 
фудбалу за дечаке и девојчице. Турнир је одржан у петак, 26.10.2018. године. 

Наше екипе су биле веома успешне. Екипа девојчица освојила је друго место, а екипа 
дечака треће место. Честитамо на успеху и освојеним местима ученицима и 
наставницима Вељку Матићу и Банету Жежељу! 
  Састав екипа:           
ДЕЧАЦИ: 
1. Душан Ровчанин 8-4 

2. Жељко Рашковић 8-3 

3. Никола Попов 8-2 

4. Лука Маџарев 8-1 

5. Јован Нићетин 8-2 

6. Божидар Перлић 8-2 

7. Александар Неговановић 8-1 

ДЕВОЈЧИЦЕ: 
1. Јована Потпара 8-4 

2. Маријана Јелић 8-4 

3. Ана Ћировић 7-4 

4. Јадранка Бикицки 7-4 

5. Љубица Морачанин 7-2 

6. Александра Дробњак 7-4 

7. Милана Маџгаљ  7-2 



Окружно такмичење из атлетике 6. novembra 2018. 

 

 
 
Наши ученици су још једном доказали да су веома успешни спортисти. На 
окружном такмичењу из атлетике које је одржано 06.11.2018. године у Сомбору, 
освојили  су бројне медаље. 

 ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД 
1. Рајић Милан – 300 метара – ПРВО МЕСТО 

2. Дамјановић Ива – 600 метара – ДРУГО МЕСТО 

3. Јокић Теодора – 300 метара – ДРУГО МЕСТО 

4. Грујић Никола – скок у даљ – ДРУГО МЕСТО 

 СЕДМИ И ОСМИ РАЗРЕД 
1. Балаж Никола – скок у даљ – ПРВО МЕСТО 

2. Неговановић Александар – 300 метара – ДРУГО МЕСТО 

Честитамо нашим успешним атлетичарима и наставнику Вељку Матићу! 

 

Дан примирја у Првом светском рату – 16. 

новембар 13. novembra 2018. 

 
Први светски рат завршен је 11.11.1918. године капитулацијом Немачке. Србија , 
која је учествовала у овом рату на страни сила победница Британије, Француске и 
САД , изгубила је око 30% становништва. 

Сећањем на жртве овог рата  обележавамо 11.11. као државни празник од 2012. 
године. 



 
  

 

Као главни мотив за амблем овог празника користи се цвет Наталијине рамонде, 
угрожене врсте биљке у Србији. 

 Ученици седмог и осмог разреда су са свијим наставником историје Гораном 
Влаховићем обележили овај датум и израдили  пригодне  плакате. 

 



 

Пројекат “Како пазиш док улицом газиш” 
 

 14. novembra 2018. 

 

 
 

Током октобра, у оквиру Пројектне наставе, у одељењу I-3,  реализован је пројекат 
“Како пазиш док улицом газиш”. 

Истраживачки задатак за ученике био је да посматрају саобраћајне знаке на путу 
од куће до школе и са родитељима, рођацима и познаницима разговарају о томе 
шта знаци означавају. 

Током реализације пројекта ученици су активно учествовали у свим активностима. 
У оквиру практичног рада су се бавили прављењем саобраћајних знака и 
симулацијом саобраћајних ситуација на импровизованој раскрсници. Користили су 
моделе саобраћајних средстава које су израдили у овиру пројекта “Волим играчке 
– правим играчке”. 

Плакат, саобраћајне знаке и импровизовану раскрсницу са моделима учесника у 
саобраћају, представили су у холу школе. 

Професор разредне наставе Снежана Лучић 



Пројектна настава – одељење I/2, 11.10. –

 01.11.2018. год.16. novembra 2018. 

 

 
 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА: „КАКО  ПАЗИШ  ДОК  УЛИЦОМ  ГАЗИШ?“ 
 

Ученици су стекли знања о саобраћају и насељу. Усвојили су правила понашања, 
као учесници у саобраћају. Користили су разне врсте материјала како би 
направили:саобраћајна средства, саобраћајне знаке, поједине  установе… 

Формирана је импровизована раскрсница, на којој су ученици применили правила 
безбедног понашања на путу од куће до школе(кретање улицом са и без тротоара, 
прелазак преко пешачког прелаза, познавање и поштовање саобраћајних знака). 

Практичан рад  је изложен у холу школе. 

 УЧИТЕЉ: Снежана Пувача 



Луграм-коцке у новом руху 16. novembra 2018. 

 

 
 

ОШ “20. октобар” 
Сивац, новембар 2018. 

Док траје реализација образовног пројекта Луграм у оквиру Пројектне наставе у 
одељењу I-3, ево једног занимљивог детаља везаног за почетну фазу новог 
Луграм-циклуса у сивачкој основној школи. 
За разлику од досадашњих Луграм-циклуса, почетком овог, четвртог по реду, 
припремили смо “Луграм у коцкама”, како га у шали зовемо, тако да девет Луграм-
коцки добије сваки ученик у одељењу, упаковане по први пут у Луграм-кутију. 
Потребно је одвезати “Луграм-пертле” како би се кутија отворила и припремила за 
играње, а по завршетку играња исте треба “ушњирати” па потом и свезати. 

Бранко Лучић 

 



Дан толеранције – 16.11.2018. год.16. novembra 2018. 

 

 

 
 

Шта је то  толеранција? Ученици нижих и виших разреда трудили су се протекле 
недеље да је дефинишу а уједно и да је примењују у школи и код куће. Бити 
толерантан значи уважавати и поштовати различитости међу људима. Наравно, то 
није увек лако. Зато се она учи и негује  током живота.Ученици нижих разреда су 
уз помоћ својих учитељица своје виђење толеранције представили плакатима који 
улепшавају школске холове. Њима су се придружили и ученици виших разреда. 

 



Вршњачка сарадња19. novembra 2018. 

 

 

 
Ученици IV4  (учитељица Биљана Бајчетић), V1 (одељењски старешина Данијела 
Пољаковић)иVIII3 (одељењски старешина Маја Мандић) обележили су 
Међународни дан превенције злостављања и занемаривања деце и Међународни 
дан дечака 19. новембра. 

Дечаци из ова три одељења су се дружили, разговарали на тему сукоба међу 
друговима и начинима решавања сукоба. У групама су направили плакате на тему 
„Шта да радим кад имам проблем с другом?“. На плакату је „Точак пријатељства“ 
који нуди ученицима конструктивне предлоге за мирно решавање сукоба. 

Ученици ће представити ово вршњачко дружење својим европским партнерима у 
оквиру eTwinning пројекта „The day of colorful socks and children’s smile“. 

 



Рукомет-општинско такмичење20.novembra 2018.  

 

 
Одржано је у Црвенки  у уторак, 20.11.2018.године. Наши ученици су постигли 
изванредне резултате.  Екипа дечака освојила је прво место , а екипа девојчица 
друго место. Све честитке ученицима и наставнику Банету Жежељу! 

  

СПИСАК УЧЕНИКА  ЗА ЕКИПЕ  ДЕЧАКА И ДЕВОЈЧИЦА: 

1. ВЛАОВИЋ ВУК 7-4                            ЈАЊУШЕВИЋ ИВАНА 7-2 

2. ШЉУКИЋ АНДРИЈА 7-4                        ЛАЗИЋ  МИЛИЦА 8-1 

3. ШУПИЦА АЛЕКСА 8-3                          КРСТОНОШИЋ МИРЈАНА 8-2 

4. ПОПОВ НИКОЛА 8-2                          ЦАКОВИЋ ВИКТОРИЈА 7-1 

5. ПРЕДОЈЕВИЋ ФИЛИП 8-4                      МОРАЧАНИН ЉУБИЦА 7-2 

6. ЧЕРНИК ВЕСЕЛИН 7-1                        БИКИЦКИ ЈАДРАНКА 7-4 

7. РАДОВИЋ МИХАЈЛО 7-1                    ИГЊАТОВ АЊА 6-2 

8. ПЕРУНИЧИЋ ОГЊЕН 7-1                  ВЛАШКАЛИЋ ЈЕЛЕНА 6-2 

9. ФУРТУЛА МИЛОШ 7-2                        ВРАНИЋ ВЕСНА 6-3 

10. КОМАЗЕЦ ФИЛИП 7-2                         ШЕПИЋ ДАНИЦА 6-3 

11. ЗЕЈАК ВУКОТА 7-4                         ШУПИЦА ЈЕЛЕНА 5-2 

12. НИКОЛИЋ ЈОВИЦА 8-2                        БУДИМЧЕВИЋ ВАЊА 6-3 



Посета министра омладине и спорта20. novembra 2018. 

 

 

 

 

Министар омладине и спорта, Вања Удовичић, посетио је нашу школу у 
уторак, 20.11.2018. Поносни смо што смо једна од две школе које је 
министар посетио у нашој општини у циљу промоције спотра у основним 
школама. 
Присуствовао је часу физичког васпитања у одељењима  VIII 1 и  VIII 2. 
Министар је обрадовао ђаке и наставнике физичког васпитања вредним 
поклонима. Добили смо две кошаркашке табле са зглобним кошевима, 
два гола за рукомет и мали фудбал и 40 лопти за рукомет, кошарку, 
фудбал и одбојку. Дружио  се  са ученицима, демонстрирао своје 
спортске вештине и оставио нас све без даха. Браво, Вања! 

Ова посета ће много утицати на још већу мотивацију наших ученика на 
спортским такмичењима. 

 



Међународни дан толеранције у IV423. novembra 2018. 
 

 

 
Одељење IV4 (учитељица Биљана Бајчетић) је обележило Међународни 
дан толеранције заједничким радом са пројектним партнерима у оквиру 
пројекта „ Thedayofcolorfulsocksandchildren’ssmile“. 

Пројектни партнери су изабрали једно слово из речи ТОЛЕРАНЦИЈА, на 
изабрано словобирали одговарајући појам и направили плакат. Одељење 
IV4 је изабрало слово А – АУТЕНТИЧНОСТ и АСИСТЕНЦИЈА. Пројектни 
партнери су фотографије својих плаката поставили на заједнички падлет 
„Правимо плакат о толеранцији“  

 Обележавајући Међународни дан толеранције ученици су радећи 
задатке у оквиру пројекта проширили своја знања и унапредили 
вештине комуникације. 



Плаво за свако дете 23. novembra 2018. 

 

 
Ученици наше школе обележили су Међународни дан детета. 

Ученици IV4 (учитељица Биљана Бајчетић) су позвали другаре и 
наставнике наше школе да заједно обележе Међународни дан детета 
који се ове године обележава под слоганом „ Плаво за свако дете“. Свој 
дан ученици IV4 су обележили и са својим eTwinning партнерима у 
оквиру пројекта „Thedayofcolorfulsocksandchildren’ssmile“. 

 

 



Graph Paper Programming у одељењу I-3 

 30. novembra 2018. 
 

ОШ “20. октобар” 
Сивац, новембар 2018. 

Гостовао сам поново на часу пројектне наставе у одељењу I-3 где је још 
увек у току реализација прве фазе образовног пројекта Луграм. Радило 
се о активностима везаним за Graph Paper Programming који је од 
прошлог Луграм-циклуса постао саставни део образовног пројекта 
Луграм. Играмирање, како смо тада, 2014. године, назвали Graph Paper 
Programming активности у првом разреду, деци кроз игру приближава 
појмове алгоритам, програм и програмирање. Након упознавања са 
правилима Graph Paper Programming-а следи Луграмирање у одељењу I-
3, тачније Луграм на Graph Paper Programming начин, као завршница 
прве фазе образовног пројекта Луграм. 

Бранко Лучић 



IV 4 и такмичење ”ДАБАР” 30. novembra 2018. 

 

 
И ове школске године, као и претходних, ученици IV4 (учитељица 
Биљана Бајчетић)  су учествовали на Међународном такмичењу из 
рачунарске и информатичке писмености ДАБАР. 

Такмичење ДАБАР  је намењено свим ученицима основних и средњих 
школа који су заинтересовани за различите области рачунарства и 
информатике. Нису неопходна посебна предзнања, тако да на 
такмичењу могу учествовати и ученици који не похађају часове 
информатике. 

Ученици IV4 су се такмичили у категорији „Јуниор 2“ . Као и сви ученици 
од 1. до 4. разреда основне школе, ученици IV 4 учествовали су само на 
школском нивоу овог такмичења. 

Ученици IV4 и њихова учитељица се захваљују наставници Данијели 
Пољаковић на подршци. 

 



Повезаност слике и речи у анализи романа 

,,Хајдуци“, Бранислава Нушића 

3. decembra 2018. 

 

 
 

Читајући, стварају се слике, замишљају се далеки предели, ликови, догађаји, 
јунаци. 

Ученици 5-3 одељења су из српског језика имали задатак да опишу њима 
најзанимљивије тренутке, ликове и догађаје из романа ,,Хајдуци“, Бранислава 
Нушића. 

На часу ликовне културе, ученици су те догађаје илустровали техником лавирани 
туш, којом су увежбавали ликовну технику кроз рад на илустрацији. 

У уводном делу часа ученици су препричавали најзанимљивије делове из 
лектире.Наставница српског језика, Душица Гак је са ученицима разговарала о 
поступцима ликова, значајним особинама, о повезаности ситуација из романа са 
реалним животом и о сналажљивости у тим ситуацијама. 

 

Затим су ликовни радови изложени на табли.Наставница ликовне културе, 
Кристина Голубовић је са ученицима вршила корекцију радова и утврђивање 
градива. 



 

 

 

 

 

Ученицима је час био веома занимљив. Изразили су интересовање за још часова у 
којима ће илустровати прочитано.  

Наставнице су уживале у лепоти повезаности цртежа и речи, и у складном 
допуњавању два предмета. 



Луграмирање7. decembra 2018. 
 

 

 

После искуства стеченог кроз Graph Paper Programming, ученици I-3 су 
се поново бавили Луграмом и то баш на Graph Paper Programming начин. 
Већ одомаћено Луграмирање у оквиру образовног пројекта Луграм и 
овога пута је изазвало велико интересовање код ученика. Након 
приказаног почетног примера и заједничког решавања другог задатка, 
самостално су формирали Луграм-алгоритам трећег задатка. Потом су 
успешно протумачили задати Луграм-алгоритам и креирали Луграм-
фигуру која је њиме била представљена. 

Описане активности (са часа одржаног 2014. године) представљене су 
на међународној конференцији Нове технологије у образовању одржаној 
јуна ове године у Београду. 

Ове школске године смо допунили Луграм на Graph Paper Programming начин – 
ученици су креирали своју Луграм-фигуру формирајући њен Луграм-
алгоритам, а ми решавали постављени задатак. 
Бранко Лучић 



IV4 и такмичење ДАБАР10. decembra 2018. 

 

 

 

 

Ученици IV4 (учитељица Биљана Бајчетић)  су учествовали на 
Међународном такмичењу из рачунарске и информатичке писмености 
ДАБАР. Веома су задовољни резултатима. 

Данило Ребић је је освојио максималан број поена. БРАВО ДАНИЛО! 
Међу успешнијима на такмичењу су и Николина Потпара и Давид Чепић. 

Свим ученицима честитамо на учешћу и оствареним резултатима. Надамо 
се да ће у наредним годинама бити исто овако успешни и представљати 
нашу школу на републичком такмичењу. Ове године, у категорији у којој 
су се такмичили није предвиђено републичко такмичење. 

 

 

 

 



Припреме за новогодишњи вашар 12. decembra 2018. 
 

 

 

У одељењу IV4, учитељице Биљане Бајчетић, ученици су уз подршку 
мама и баке припремили за новогодишњи вашар. Идеја продајног 
новогодишњег вашара је проистекла из заједничке идеје ученика и 
родитеља да се обезбеде новчана средства за одлазак у школу у 
природи ученицима којима је новчана подршка потребна. 

 Веома радни и мотивисани ученици су уживали у прављењу 
новогодишњих украса. Већина украса је настала рециклирањем 
материјала и употребних предмета. 

Поред новогодишњих украса ученици су одлучили да на новогодишњем 
вашару продају медаљоне које су правили на часовима ликовног 
васпитања. Овај вашар је идеална прилика да се продају и торбе које су 
ученици на радионици  заједно са својим родитељима направили од 
пластичних кеса. 

Све предмете су упаковали за продају. Направили су и плакате – позив 
за новогодишњи вашар. Један плакат су изложили на улазним вратима 
школе, други на излогу продавнице у центру места. 

IV4 се захваљује мамама и баки на огромној подршци и учешћу у раду. 



Пројектна настава13. decembra 2018. 

 

 

 

3.ПРOJЕКАТ : „ЛУГРАМ ” 8.11-13.12.2018. 
ОДЕЉЕЊЕ: I2 
ЦИЉ  ПРОЈЕКТА: 
Циљ  пројекта је био да се ученици оспособе да: 

-праве  целину од делова (склапаЈју пузле, слажу разне врсте слагалица 
као што су ТАНГРАМ, ЛУГРАМ…) , 
-склапају  моделе од датих елемената (коцкица, конструкторски  делови 
неке  целине, импровизовани делови …) , 
-упознају  основе програмирања (  кроз Луграм на Graph Paper 
Programming ) и појам алгоритма, 
-самостално креирају Луграм – задатке  као  продукт  пројекта  (од  
Луграм – елемената саставили своје креације ). 
Ученици су  користили елементе  Луграма  , своју машту  и креативност  
те дошли до  финалног продукта – оригиналне  слике. 

Своје креације  представили су плакатом  у  холу  школске  зграде. 

Професор разредне наставе :  Снежана Пувача 



Потписан Уговор о изградњи топлог ходника који 

ће повезати зграду школе и фискултурне сале у 

Старом Сивцу13. decembra 2018. 

 

 
 
У основној школи ”20. октобар” у Сивцу, боравио је данас потпредседник 
Покрајинске владе Ђорђе Милићевић, који је у присуству Велибора 
Милојичића и директора школе Ференца Лендака, потписао уговор о 
додели средстава за почетак радова на изградњи топлог вода. 

Наиме, уговор вредности од 7.9 милиона динара омогућиће изградњу 
топлог вода од школе до фискултурне сале у сивачкој школи, како би се 
обезбедили бољи услови за ђаке ове школе. 

 

 

 

 

 



Пројекат “Луграм”14. decembra 2018. 
 

 

 

Током новембра и децембра, у оквиру Пројектне наставе, у одељењу I-3, 
 реализован је пројекат “Луграм”, заснован на образовној игри Луграм, 
геометријској слагалици. Истраживачки задатак за ученике био је да се обавесте о 
томе какве игре-слагалице постоје и како се играју. 

Професор разредне наставе Снежана Лучић 



 

У IV4 стигли необични гости 17. decembra 2018. 

 

 
 
У оквиру пројекта  “The day of colorful socks and children’s smile” у 
одељење IV4, учитељице Биљане Бајчетић, су стигли необични гости – 
Вучко Старији и Вучко Млађи. 

Маскоте Олимпијских игара 1984. године ученицима су послали другари 
из ОШ „Осман Накаш“ из Сарајева. Ученици су својим новим „другарима“ 
показали учионицу, одвели их у посету директору и извели у игру у 
снегу, 

Размена плишаних играчака је део планираних активности у оквиру 
пројекта које за циљ имају промовисање принципа инклузивног 
друштва. 

 

 

 



Новогодишњи вашар20. decembra 2018. 

 

 

 
Ученике IV4, учитељице Биљане Бајчетић, ни веома хладно време и снег 
нису спречили у реализацији новогодишњег вашара. 

Изашли су на пијацу, пронашли слободан простор, поставили своје 
рукотворине и стрпљиво чекали купце. На тезги је било новогодишњих 
украса, торби направљених од пластичних кеса… 

 Били су прави продавци, нудили су своје производе, разговарали са 
купцима. Продаја је била веома успешна. У веома кратком року све су 
продали. 

Веома лепа, празнична атмосфера на новогодишњем вашару је 
последица циља који су ученици у договору с родитељима поставили 
себи на почетку припрема за новогодишњи вашар – новац добијен 
продајом употребиће да дају финансијску подршку ученицима којима је 
потребна за одлазак у школу у природи. 

Ова акција не би имала овакав успех да није било огромне подршке 
родитеља, бака, дека у припреми и самој реализацији вашара.   IV4 им 
се захваљује, као и свим људима који су куповином подржали ову 
акцију. 



 

У сусрет новогодишњим празницима и распусту 

 21. decembra 2018. 

 

 
У петак, 21.12.2018. године, у одељењу  II2  учитељице Наташе 
Шаранчић је прослављен почетак зимског распуста и предстојећих 
новогодишњих празника. Ученици су са нестрпљењем дочекали тај дан 
за који су се вредно припремали. На часовима  ликовне културе су 
направили новогодишње капе, а и свако дете је направило по Снешка 
Белића и Деда Мраза којима смо украсили учионицу. 

 Најузбудљивији тренутак дана је био размена новогодишњих поклона 
где је сваки ученик поклонио и добио новогодишњи дар под слоганом 
акције „Желим да ти будем друг“. Ова акција траје од почетка школске 
године и наставиће се,  јер овом акцијом подстичемо и развијамо добре 
другарске односе, позитивне ставове, одговорност, толеранцију, 
уважавамо различитости и учимо да се волимо. Сем што су добри 
другари, ученици овог одељења су  вредни  и предани учењу, па су зато 
њихове ђачке књижице пуне петица. Срећни су отишли на распуст, а кад 
су ученици срећни, онда је срећна и учитељица. 

НШ 



Новогодишња журка у IV421. decembra 2018. 

 

 

 

 

Последњи дан првог полугодишта у одељењу IV4, учитељица Биљана 
Бајчетић, је завршен новогодишњом журком. 

Недељу дана ученици су испод јелке остављали поклон за друга. 
Уживали су гледајући шаренило под јелком и нагађујући ко је ове 
године баш за њих припремио поклон. Ово је четврта година заредом 
како се радују новогодишњем поклону од друга. Пружајући радост једни 
другима развијају другарске и сарадничке односе у свом одељењу. 

Ове године су мислили и на другаре из Сарајева, Вучка Старијег и Вучка 
Млађег, којима су припремили и подарили новогодишњи поклон. 

Уз грицкалице, уживало се у IV4 у плесу, игри и дружењу. 

На распуст су ученици IV4 отишли с осмехом на лицу. 

 

 



Посета Деда Мраза 26. decembra 2018. 

 

 

 

 

Новогодишњи и божићни празници се приближавају, а са њима и 
празнично расположење, које није изостало ни у нашој школи. 

За децу запослених синдикат наше школе обезбедио је новогодишње 
пакетиће, а уручени су им на пригодној свечаности 26.12.2018. године. 

Тим поводом одигран је краћи драмски комад под називом ,,Деда Мраз и 
Нова Година” који је написала наставница српског језика Светлана 
Мајски. Глумци за овај комад били су наставници и учитељи:  Светлана 
Мајски као Нова Година, Злата Цвијовић као наставница Злата, Јелица 
Ђуровић као први лажни Деда Мраз, Дејан Влашкалић као други лажни 
Деда Мраз, а у улози правог Деда Мраза био је главом и белом брадом 
директор школе Ференц Лендак. 

Пакетићи су подељени уз нескривено задовољство и деце и њихових 
одраслих пратилаца, мама, тата и бака. 



 

 

 

 
 

Позитивна енергија која је владала међу нама који смо учествовали у 
организацији овог догађаја, од самог настанка драме, преко 
осмишљавања и набавке костима до кићења јелке и украшавања 
амбијента, па и саме представе, била је најлепши новогодишњи поклон 
свима који су били део глумачке екипе, као и свим присутним гостима. 



Клуб читалаца 2018/2019 28. decembra 2018. 

 

 
Дана 20.12.2018. године, одржана је прва радионица Клуба читалаца у 

нашој школи. Ментор Читалачког клуба, наставница српског језика 

Светлана Мајски, окупила је прошлогодишњу екипу увећану за неколико 

нових чланова. Љубав према читању се промовише на најбољи могући 

начин – читањем добрих књига! 
На дар од Издавачке куће ,,Klett’’, чланови клуба су добили по књигу, 
овогодишњи првопласирани и награђени роман ,,Јаје, млеко, вода…” 
Мине Д. Тодоровић, који је изабран од стране стручног жирија, који чине 
Петар Арбутина, Драгана Ћећез-Иљукић и Крсто Поповски, као и 157 
наставника српског језика и књижевности који предају у основним 
школама широм Србије.  Читалачки маратон 2018/2019. креће! 

До краја школске године, чланови Клуба ће прочитати пет романа, 
одржати још пет радионица заједно са својим ментором и гласати за 
најбољи роман по њиховом мишљењу. 

Са романом ,,Јаје, млеко вода…” у рукама крећемо на зимски распуст. 
Уживање почиње! 



Школско такмичење из математике 19. januara 2019. 

 

 
 
У петак, 18.01.2019. године, са почетком у 12:00 часова, одржано је Школско 
такмичење из матматике. На такмичењу је учествовало 75 ученика од трећег до 
осмог разреда. 

Пласман на општинско такмичење, које ће се одржати 2.марта, остварили су следећи 
ученици: 
 
Трећи разред 
 
 
1.Иван Ачански  
2.Милица Вагић 
3.Огњен Марин 
4.Лука Бошковић 
5. Јана Јеловац 
6.Вашти Куруцић 
7.Ана Чиплић 
8.Сара Свитић 

Четврти разред 
1.Ана Арбутина  
2.Марија Матошић 
3.Маријана Цмиљанић 
4.Дуња Жекић 



5.Виктор Марић 
6.Богдан Анђелић 

Пети разред 
1.Ива Дамјановић 
2.Сара Перуничић 
3.Немања Раонић 
4.Ања Гајић 

Шести разред 
1.Цмиљанић Луција 
2.Цмиљанић Ива 
3.Томић Душан 
4.Анђелић Јована 
5.Арбутина Милана 

Седми  разред 
1.Острогонац Горан 
2.Добријевић Ана 
3.Чупић Милош 

Осми разред 
1.Потпара Јована 
2.Бенеи Александра 
3.Гачевић Василије 
4.Рајић Милица 
  

Честитамо свим ученицима, њиховим учитељима и наставницима и желимо им много успеха на 
даљем такмичењу. 
 
 
 

Клуб читалаца: ,,Јаје, млеко, вода…” Мине Д. 

Тодоровић 22. januara 2019. 

 

 



Дана 22.1.2019. године, одржана је друга радионица Клуба читалаца у 

овој школској години. 
На планираном часу, који се претворио у двочас због велике 
заинтересованости ученика да дискутују о прочитанм роману Мине 
Д.Тодоровић ,,Јаје, млеко, вода…”, под руководством ментора Клуба 
читалаца у нашој школи, наставнице Светлане Мајски, сетили смо се 
ликова из романа и њихових животних прича. Међутим, то није било све. 

Час је почео тако што су присутни читаоци, ученици VII4, VIII2, VIII3 и 
VIII4, исписали све врлине које поседују. Затим им је друг из клупе 
дописао оне особине које поседују по његовом мишљењу. Све то смо 
исписали и пребројавали. Особине које су најцењеније међу овом 
структуром ученика су: искреност, оданост, дружељубивост, 
великодушност, упорност, креативност и духовитост. Поред ових, 
истакли су још много особина које треба да поседује прави друг, 
пријатељ, човек. 

Ученици су добили петице за прочитани роман и анализу, али она је 
истовремено била и за све њихове врлине које су побројали. 

 

Свети Сава 2019. 27. januara 2019. 
 

 

 



У недељу, 27.јануара 2019. године прослављена је Школаска слава 
радно и свечано. 

Први део свечаности одвијао се у холу зграде у Старом Сивцу. 
Вероучитељ Бранко Милосављев пригодним програмом обележио је 
сечење славског колача са кумовима, ученицима 8.разреда, Милицом 
Рајић и Богданом Ђуровићем. Подељене су и награде са традиционалног 
литерарног и ликовног конкурса на тему о Светом Сави – „Дечак који је 
желео више“. 

 

 

 

У Дому културе одржана је Светосавска академија на којој је обележена 
200-годишњица Вуковог првог издања „Српског рјечника“ и са њим 
савремене ћирилице. Речник је и зборник обичаја, митолигије и живота 
српског народа, па су читани занимљиви одломци. Учествовали су 
ученици 6-1 и 6-2, као и Фолклорна секција Дома културе. Програм су 
припремили наставници Данијела Пољаковић, Радослав Рајић, Надежда 
Миковић. 

Програму је присуствовао и нови председник наше општине Дамјан Миљанић. 

Трећи део прославе била је свечана вечера са гостима и пензионерима из 
нашег колектива. 



 

 



Пројектна настава31. januara 2019. 
 

 

 
4.ПРОЈЕКАТ 
– децембар 2018. – јануар 2019. година – 20.12.2018.- 31.01.2019. 
ОДЕЉЕЊЕ: I2 
ТЕМА: Употреба појединих врста материјала 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА: „Човек ствара“ 

Током пројекта ученици су прикупљали различите врсте 
материјала.Упознали су њихова својства , те на основу тога 
употребљавали их за израду различитих предмета.Да би дошли до 
финалних производа , ученици су користили једноставан прибор и алат 
за рад. 
Током рада остварена је сарадња међу децом и преузимање различитих 
задатака у тиму. 

Продукти ученичког рада : 
1.Украси за јелку 
2.Слика од плалтна 
3.Лутка на варјачи 
4.Робот 

Професор разредне наставе: 
Снежана Пувача 



Извештај са школског тамичења из историје 

1. februara 2019. 

 

 
 
На школском такмичењу из историје које је организовано за ученике од 5. до 8 
разреда а одржано је у Старом Сивцу, 1. фебруара 2019. године са почетком у 
14.00 часова. 
На општинско такмичење из историје које ће се одржати у основној школи „Вељко 
Влаховић „ у Крушчићу 9.марта 2019. године пласирали су се следећи ученици: 

5. РАЗРЕД 
1. МАРИНКОВ МИЛОРАД 5-2 
6. РАЗРЕД 
1. АНЂЕЛИЋ ЈОВАНА 6-1 
2. ЈОВАНОВИЋ МАРИЈА 6-1 
3. ЏАБИЋ САРА 6-2 
7. РАЗРЕД 
1. ВУКОВИЋ ИВАНА 7 -2 
2. ЧУПИЋ МИЛОШ 7-2 
3. ОСТРОГОНАЦ ГОРАН 7-1 
4. ШУКИЋ РАДОВАН 7-2 
8. РАЗРЕД  
1. ПОПАРА ЈОВАНА 8 -4 
2. ТАЊЕВИЋ СРЂА 8-4 
3. ХУСТИЋ ВИКТОР ИВАН 8-4 
4. КАВГИЋ СТРАХИЊА 8-4 
5. ГАЧЕВИЋ ВАСИЛИЈЕ 8-4 
У Старом Сивцу, 1. фебруара 2019. године 

Предментни наставници: 
Горан Влаховић 
Ивана Павков 



Обележен национални дан борбе против дуванског 

дима 4. februara 2019. 
 

 

 

Сваког 31. јануара се у Србији, већ дуже од 20 година обележава 
Национални дан без дувана. Активности у оквиру обележавања овог 
датума упозоравају јавност на штетне ефекте употребе дувана као и 
излагање дуванском диму. Ове године , мото Националног дана без 
дувана је ,,Заштитимо се од дувана“ и тежи да укаже на значај заштите 
од дувана у домаћинствима. 

Наша школа је подржала ову манифестацију у сарадњи са Црвеним 
крстом општине Кула. Стручни сарадник Црвеног крста, Саша 
Голочорбин, одржао је у понедељак, 04.02.2019. 
године  презентацију за ученике осмих разреда на  тему ,,Превенција 
дуванског дима“. 



Пројектна настава на часу географије у петом разреду 

4. februara 2019. 
 

 

 

 

По повратку са зимског распуста наши петаци су на часу географије 
имали пројекат са темом – Вулканизам. Током распуста свака група је 
направила вулкан ( упутства је дала наставница географије). На часу су 
презентовали ерупцију вулкана. Сваки рад је био одличан на свој начин. 
Сви ученици су награђени највишом оценом. Петаци чекају нови 
пројекат на часу географије 

Оливера Свитић 

 



Школско такмичење из географије7. februara 2019. 

 
Одржано је 07.02.2019. године за ученике седмог и осмог разреда. 
Списак ученика који су се пласирали на општинско такмичење: 

8. разред 
1.Лука Толимир 
2.Јована Потпара 
3.Маша Шпоња 
4.Страхиња Кавгић 
5.Анђела Дацић 
7. разред 
1.Филип Комазец 
2.Милош Чупић 
3.Горан Острогонац 
 

Обележено 150 година периодног система 

елемената (ПСЕ) 7. februara 2019. 

 

 

 



 

 

 

Мендељејев је 1869. године објавио први опште познати ПСЕ и он се 
сматра његовим  оцем . У току протеклих 150 година периодни систем је 
више пута мењан док није добио коначну форму која се данас користи. 

Тим поводом ученици седмог разреда су на часовима редовне и додатне 
наставе обележили ову годишњицу. Направили су плакат о развоју 
периодног система елемената као и зидни плакат који краси кабинет 
хемије и служи ученицима као помоћ при учењу. 

Такође, овај месец ће се обележити и годишњица рођења и смрти 
Д.И.Мендељејева (8.02.1834. – 2.02.1907.) 

 

 



Школско такмичење из енглеског језика8. februara 2019. 

 

 

 
 

У петак, 08.02.2019. године одржано је школско такмичење из енглеског 
језика. Пласман на општинско такмичење остварили су следећи ученици 
Лука Толимир и Виктор-Иван Хустић из 8.4, Милица Рајић (8.2) и Алекса 
Шупица (8.3). Општинско такмичење ће се одржати у суботу 23.02.2019. 
године са почетком у 11.00 часова у ОШ “Вељко Влаховић” у Крушчићу. 

Свим ученицима честитамо на оствареном успеху на школском и желимо 
пуно успеха на општинском такмичењу. 

 

Школско такмичење из физике19. februara 2019. 

 

 

 



У четвртак, 19.2.2019. године одржано је школско такмичење из физике. 
Пласман  на општинско такмичење остварили су следећи ученици: 

6.разред 
Милана Арбутина 
Димитрије Рајић 
Жељана Лукић 
Душан Томић 
Луција Цмиљанић 
Јована Анђелић 

7.разред 
Горан Острогонац 
Растко Плавшић 
Милош Чупић 
Јана Миловић 

8.разред 
Василије Гачевић 
Милица Рајић 
Александра Бенеи 
Јована Потпара 
Маша Шпоња 

Општинско такмичење ће се одржати у суботу, 23.02.2019. године у 
нашој школи. 

Свим ученицима честитамо и желимо много среће и успеха у даљем 
такмичењу. 

Општинско такмичење из физике 23. februara 2019. 

 

  

  



Наша школа је 23.02.2019. године била домаћин општинског такмичења 
из физике. Учествовало је око 60 најбољих ученика из свих основних 
школа општине Кула. Међу најуспешнијима је и седам наших ученика. 

6. РАЗРЕД: 
1. Милана Арбутина – 2. место 
2. Душан Томић – 2. место 
3. Луција Цмиљанић – 3. место 
4. Димитрије Рајић – 3. место 
5. Жељана Лукић – повала 

7.РАЗРЕД: 
1. Растко Плавшић – похвала 

8. РАЗРЕД; 
1. Василије Гачевић – 2. место 

Честитамо ученицима и наставници Љиљани Вагић на постигнутим 
разултатима! 

 

Школског такмичења из хемије 25. februara 2019. 

 

 

 



Одржано је у понедељак, 25.02.2019. године 

Ученици који су се пласирали на општинско такмичење: 

СЕДМИ РАЗРЕД: 

ученик: 

1.    Ана Добријевић 7-2 

2.    Растко Плавшић 7-2 

3.    Ивана Вуковић  7-2 

  

ОСМИ РАЗРЕД: 

ученик: 

1.    Маша Шпоња 8-4 

2.    Јована Потпара 8-4 

  

Јасминка Нађ, наст.хемије 
  

Школско такмичења – Књижевна олимпијада 

 
26. februara 2019. 

 

 



Школско такмичење – Књижевна олимпијада одржано је у нашој школи 
25.2.2019. године. На такмичењу су учествовали ученици VII и VIII 
разреда (9 ученика).Такмичење су организовале наставнице српског 
језика Душица Гак и Светлана Мајски. 

Постигнути резултати: 

Ученици VII разреда 
1. МЕСТО: Јана МиловићVII4 
2. МЕСТО: Сања Остојић VII4 
3. МЕСТО: Милица Бајчетић VII4 
4. Растко Плавшић VII2 
5. Татјана Тешовић VII4 
Ученици VIII разреда 
1. МЕСТО: Маша Шпоња VIII4 
                 Јована Потпара VIII4 
2. МЕСТО: Дијана Вуксановић VIII3 
3. МЕСТО: Страхиња Кавгић VIII4 
На општинско такмичење – Књижевна олимпијада, које ће се одржати у 
недељу 3.3.2019. године, у ОШ ,,Петефи бригада” у Кули, пласирали су 
се ученици који су освојили места на школском такмичењу. 

 

Трећа радионица Клуба читалаца: ,,Основци” 

Биљане Лане Максимовић27. februara 2019. 

 

 



Још један сусрет Клуба читалаца се завршио. Дружили смо се 27.2.2019. 

године, овај пут у школској згради у Старом Сивцу.  Анализиран је 

роман ,,Основци” Биљане Лане Максимовић. 
Анализа романа ,,Основци”  била је веома успешна, јер је роман побудио 
у читаоцима најразличитија осећања, од разумевања, саосећања, туге, 
љутње, до осуде неодговорног понашања одраслих у роману. 

Ученици су прво написали своје коментаре о прочитаној књизи, а потом 
смо анализирали мотив страха. Након тога смо, закључили да је помоћ 
вршњака потребна и чак неопходна у савладавању страха и животних 
проблема у одрастању. Фотографишући шаке, правили смо асоцијације 
на те фотографије и давали наслов свакој. Шаке су нас инспирисале за 
следеће наслове: ,,Требаш ми!”, ,,Ту сам за тебе”, ,,Прави пријатељ”, 
,,Уз тебе сам!”, ,,И у добру и у злу!”, ,,Мир-мир” и ,,Ослонац”. 

Радујемо се следећем сусрету и читању новог романа. 

Ментор Клуба читалаца 
Светлана Мајски 

 



Општинско такмичење из математике2. marta 2019. 

 

 

 

 

Одржано је у суботу, 02.03.2019 у ОШ ,,Вук Караџућ“ у Црвенки. 

Резултати наших ученика: 

3. РАЗРЕД: 
1. Иван Ачански – похвала (Јелица Марас) 
4. РАЗРЕД: 
1. Ана Арбутина – 1. место (Ирена Павлик) 
2. Дуња Жекић – 2. место (Љиљана Лазаревић) 
3. Марија Матошић – 2. место (Биљана Бајчетић) 
3. Богдан Анђелић – 3. место (Ирена Павлик) 
6. РАЗРЕД: 
1. Душан Томић – 1. место (Бојан Самац) 
2. Милана Арбутина – 1. место (Бојан Самац) 
3. Луција Цмиљанић – 3.место (Милош Миланков) 
4. Ива Цмиљанић – похвала (Милош Миланков) 
Ученицима и њиховим учитељицама и наставницима честитамо на 
освојеним местима! 

 



Општинско такмичење из хемије3. marta 2019. 

 

 
 

Одржано је у недељу, 03.03.2019. године у ОШ ,,Никола Тесла“ у 
Липару. 

Наша ученица 7-2 разреда, Ана Добријевић, освојила је прво место. Све 
честитке Ани и њеној наставници Јасминки Нађ! 

 

 

 



Смотра рецитовања у нашој школи4. marta 2019. 

 

 
 

Смотра рецитатовања за ученике I – IV разреда одржна је 4. 3. 2019. 
године у школској згаради у Новом Сивцу са почетком у 17 часова. Уз 
наведене учеснике, смотри су присуствовале одељењске старешине 
такмичара. На смотри су учествовала 32 ученика. Селектори су у 
сарадњи са одељењским старешинама, који су припремали ученике за 
смотру, након рецитовања одабрали 14 најуспешнијих рецитатора који 
ће учествовати на Месној смотри. Селекторке су биле учитељице Наташа 
Шаранчић и Снежана Лучић 

Смотра рецитовања за ученике V – VIII разреда одржана истог дана у 16 
часова у школској згради у Старом Сивцу. На смотри је рецитовало 13 
ученика На Месну смотру пласирало се 9 ученика.Селекторке су биле 
наставнице српског језика Душица Гак и Надежда Миковић. 

Похваљујемо све учеснике Школске смотре рецитовања на труду који су 
уложили да би се представили као рецитатори, као и њихове учитеље и 
наставнке који су им помагали да буду што бољи. 
Месна смотра рецитовања ће се одржати 6.3.2019. године у Библиотеци 
у Сивцу. 

Ученицима који ће учествовати на Месној смотри рецитовања желимо 
много успеха! 



Школско Такмичење из српског језика и језичке 

културе 5. marta 2019. 

 

 
 
Школско Такмичење из српског језика и језичке културе одржано је у 
нашој школи 5.3.2019. године у школској згради у Новом Сивцу. На 
такмичење је изашло 11 ученика петог разреда, 11 ученика шестог 
разреда, 10 ученика седмог разреда и 2 ученика осмог разреда; 
укупно34 ученика. 

Такмичење су организовале и спровеле наставнице српског језика 
Надежда Миковић, Душица Гак и Светлана Мајски. 

Резултати такмичења и пласман на општинско такмичење имају следећи 
ученици: 

Шести разред 
I  МЕСТО: Ива Цмиљанић  VI 3 

II МЕСТО: Јована Анђелић  VI 1 

III  МЕСТО: Ивана Перишић  VI 2 

Пласман: Милана Арбутина  VI 1 



                 Луција Цмиљанић VI 3 

Седми разред 
I   МЕСТО:  Татјана Тешовић  VII 4 

II  МЕСТО:  Милош Чупић      VII 2 

III МЕСТО:  Ана Добријевић   VII 2 

Осми разред 
I МЕСТО:  Јована Потпара  VIII 4 

II МЕСТО:  Маша Шпоња VIII 4 

Ученици петог разреда нису постигли задовољавајуће резултате за 
освојена места, али ће на општинско такмичење бити послати следећи 
ученици: 

1. Дајана Танасић V 1 

2. Милорад Маринков V 2             

3. Лана Омеровић V 3                      

4. Ивана Чепић V 3                        

Ученицима који су показали најбоље резултате честитамо и желимо им 
много успеха на општинском такмичењу. 

Ученици који су учествовали на такмичењу су: 

Пети разред 
1. Дајана Танасић V 1 

2. Теодора Тодоров V 1 

3. Дајана Голубовић V 1 

4. Милорад Маринков V 2 

5. Јелена Шупица V 2 

6. Стефан Рашковић V 2 

7. Лана Омеровић V 3 

8. Нина Лековић V 3  

9. Сергеј Струњаш V 3 

10. Ивана Чепић V 3 

11. Ива Дамјановић V 3 



Шести разред 
1. Жељана Лукић VI 1 

2. Страхиња Довијарски VI 1 

3. Марија Јовановић VI 1 

4. Милана Арбутина VI 1 

5. Јована Анђелић VI 1 

6. Ивана Перишић VI 2 

7. Луција Цмиљанић VI 3  

8. Ивана Ковачевић VI 3 

9. Сара Цмиљанић VI 3 

10. Мила Толимир VI 3 

11. Ива Цмиљанић VI 3 

Седми разред 
1. Викторија Цаковић VII 1 

2. Хелена Палдрмић VII 1 

3. Ивана Вуковић VII 2 

4. Растко Плавшић VII 2 

5. Милош Чупић VII 2 

6. Ана Добријевић VII 2 

7. Сања Остојић VII 4 

8. Милица Бајчетић VII 4 

9. Татјана Тешовић VII 4 

10. Јана Миловић VII 4 

Осми разред 
1. Јована Потпара VIII 4 

2. Маша Шпоња VIII 4 

 

 

 



Смотра рецитовања у Сивцу, март 2019.6. marta 2019. 

 

 
 
Месна смотра рецитовања у Сивцу одржана је у сивачкој библиотеци , 
06.03.2019. године. Ове године селектори су били Амалија Ковач и Сава 
Прерадов. 

Смотра је почела наступом најмлађих рецитатора, полазника 
Предшколске установе „Чувари осмеха“ у Сивцу. 

Велики број бака, дека, родитеља, учитеља и наставника дошло је да 
бодри мале рецитаторе. 

Победници овогодишње Месне смотре рецитовања у нижем узрасту су: 

1. место- Михајло Жујовић 3-2, „Није она једина на свету“, Добрица 
Ерић (учитељица Јелица Марас) 

2. место- Инес Перуничић 2-2, „Где је Цица“, Милован Данојлић 
(учитељица Наташа Шаранчић) 

3. место- Сара Свитић 3-2, „Чаролија“, Марија Рудовић (учитељица 
Јелица Марас) 

У средњем узрасту најуспешнији рецитатори по мишљењу селектора су: 

1. место- Даница Шепић 6-3, „Неке важније ствари“, Виолета Јовић 
(наставница Дужица Гак) 

2. место- Ивана Перишић 6-2, „Полетна песма“, Драгана 
Константиновић (наставница Надежда Миковић) 

3. место- Спасоје Кљајевић 6-2, „Кад књиге буду у моди“, Пеђа 
Трајковић (наставница Надежда Миковић) 

На општинску смотру рецитатора, која ће се одржати 11.03.2019. године 
у Кули, пласирала се Даница Шепић, ученица 6-3 одељења. 



Општинско такмичење из историје9. marta 2019. 

 

 
 
Општинско такмичење из историје одржано је у суботу, 09.03.2019. 
године у ОШ ,,Вељко Влаховић“ у Крушчићу. 

Ученица шестог разреда, Јована Анђелић, освојила је треће место. 
Честитамо Јовани и њеној наставници историје Ивани Павков. 
 

 
Општинско такмичење из биологије9. marta 2019. 

 

 



Основна школа ,,Вук Караџић“ из Црвенке, у суботу 09.03.2019. године 
била је домаћин  општинског такмичења из биологије. 

Јована Потпара, ученица 8-4 одељења освојила је треће место. Све 
честитке Јовани и њеној наставници Марици Цветковић! 

Поред Јоване, пласман на окружно такмичење има и ученик 8-3 
одељења, Владимир Чупић. 

Пуно среће на окружном такмичењу! 

 

Општинско такмичење из географије10. marta 2019. 

 

 
 

Наша школа је у недељу, 10.03.2019. била домаћин општинског 
такмичења из географије. На овоом такмичењу учествовало је 40 
ученика из свих основних школа из општине.  

Међу најуспешнијим и награђеним су следећи ученици наше школе: 

СЕДМИ РАЗРЕД: 
1. Горан Острогонац – треће место 

ОСМИ РАЗРЕД: 
1. Лука Толимир – друго место 

2. Јована Потпара – треће место 

3. Маша Шпоња – треће место 

4. Анђела Дацић – треће место 

Честитамо свим ученицима и њиховој наставници Оливери Свитић! 
Браво! 



 

Конкурси 12. marta 2019. 

 

 
 

 
2. Смотра дечјег еколошког стваралаштва Мали Стапар, 25. мај 2019. 
Основна школа ,,20. октобар“ у Сивцу расписује конкурс поводом 2. 
Смотре дечјег еколошког стваралаштва, Мали Стапар, 25. мај 2019. 

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС 
Тема: ,,Дрво мог детињства“ 

Категорије: 
1. категорија: ученици првог и другог разреда 
2.категорија: ученици од трећег до петог разреда 
3.категорија: ученици од шестог до осмог разреда 

На конкурс ученици могу послати jедан литерарни рад (песму, причу, 
састав). 

Рок за слање радова је 26. април 2019. 

ЛИКОВНИ КОНКУРС 
Тема : „ Дрво мог детињства“ 

Радови ће бити рангирани у две категорије: 

Прва категорија је узраст I-IV разреда 

Друга категорија је узраст V-VIII разреда 



Дозвољене су све ликовне технике као и комбиноване технике. Радови 
треба да буду оригинална дечја остварења и самостално рађени. 

назив рада, назив школе коју аутор похађа, адреса школе- улица, број, 
место, е-адреса школе, телефон, име и презиме ментора) 

Димензије рада не треба да прелазе величину А3 формата ( блок бр.5) 

Тема: “ Дрво мог детињства” 

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

МУЗИЧКИ КОНКУРС 
за најбољу композицију на тему 

“Дрво мог детињства” 

Радови ће бити рангирани у две категорије: 

Прва категорија је узраст I-IV разред 

Друга категорија је узраст V-VIII разред 

На конкурсу могу да учествују композиције вокалног, инструменталног и 
вокално-инструменталног стваралаштва. 

Учесници конкурса могу компоновати појединачно или групно на своје 
текстове или текстове својих вршњака. 

У вокално-инструменталном стваралаштву дозвољена је инструментална 
подршка ментора. 

ФИЛМСКИ КОНКУРС 
за најбољи дечји кратки филм на тему 

“Дрво мог детињства”Тему конкурса обрадити у форми филма у трајању 
до 5 минута. 

Радове именовати мотом смотре “ Деца у контакту с природом откриваjу 
своју праву снагу”- Мали Стапар, 2019. 

На конкурсу могу учествовати деца основношколског узраста из 
Републике Србије. 

 



 

 

Окружно такмичење из физике16. marta 2019. 

 

 
 
Одржано је у суботу, 16.03.2019. године у ОШ ,,Петро Кузмјак“ у Руском 
Крстуру. 

Међу најуспешнијим ученицима у Западнобачком и Севернобачком 
округу су и наши ученици. Поносни смо на њих и на њихов успех! 

ШЕСТИ РАЗРЕД: 

1. Милана Арбутина – ДРУГО МЕСТО 

2. Луција ЦмиљаНИЋ – ТРЕЋЕ МЕСТО 

3. Душан Томић – ПОХВАЛА 

ОСМИ РАЗРЕД: 

1. Василије Гачевић – ПОХВАЛА 

Честитке свим ученицима и наставници физике Љиљани Вагић! 



Општинско такмичење из технике и технологије и 

техничког и информатичког образовања16. marta 2019. 

 

 
 
Одржано је у суботу, 16.03.2019. године у ОШ ,,Петефи бригада“ у Кули. 
Ученици из свих основних школа наше општине такмичили су се из више 
техничких дисциплина. 

  

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА, 
РАЗРЕД 

ТАКМИЧАРСКА 
ДИСЦИПЛИНА  МЕСТО 

Лана Омеровић, 5. Практичан рад           2. 

Јована Анђелић, 6. Практичан рад           1. 

Страхиња Довијарски, 6. Практичан рад           2. 

Теодора Теглаш, 7. Практичан рад           3. 

Милица Рајић, 8. Практичан рад           1. 

Александра Бенеи, 8. Практичан рад           2. 

Јована Потпара, 8. Ракетно моделарство           2. 

Маша Шпоња Авио моделарство           3. 

Све честитке награђеним ученицима и њиховим наставницима! 



Општинско такмичење из српског језика и језичке 

кулуре17. marta 2019. 

 

 
 
Општинско такмичење из српског језика и језичке културе одржано је у 
недељу, 17.03.2019. године у ОШ ,,Иса Бајић“ у Кули. 

Најуспешнији ученици из наше школе били су: 

Пети разред 
Лана Омеровић V3 2. МЕСТО  (ментор Д. Гак) 
Ивана Чепић V3 3.  МЕСТО  (Д. Гак) 
Дајана Танасић V1 3. MEСТО   (Н. Миковић) 

Шести разред 
Ивана Перишић VI1 1. МЕСТО (Н. Миковић) 
Милана Арбутина VI1  2. МЕСТО (Н. Миковић) 
Ива Цмиљанић    VI3 2. МЕСТО (Д. Гак) 
Јована Анђелић  VI1 2. МЕСТО (Н. Миковић) 

Иако је била недеља, дан је протекао у лепом дружењу и пријатној 
атмосфери у школи која се потрудила да буде изузетно добар домаћин. 



 

 

 

Награђеним ученицима честитамо на одличним резултатима, а онима 
који су се пласирали на окружни ниво такмичења желимо добра питања 
и добре резултате. 

Похваљујемо и остале такмичаре, који овога пута нису освојили место, 
али су се нашли на листама непосредно испод награђених такмичара, са 
веома добрим резултатима. 

Такође, честитке и наставницама српског језика на труду који су 
уложиле у спремање такмичара, нарочито наставници Надежди Миковић 
и младој колегиници Душици Гак, која је својим радом показала да се 
веома добро сналази у веома захтевној, али изнад свега лепој улози 
наставника српског језика. 

Председник актива српског језика 
Светлана Мајски 



Дан шарених чарапа 21. marta 2019. 

 

 
 
 

И ове године ученици наше школе  су обележили Светски дан особа са 
Дауновим синдромом. 

Ученици IV4 ( учитељица Биљана Бајчетић) су направили  и истакли у 
холу школе  плакате у којима истичу значај обележавања Светског дана 
особа са Дауновим синдромом. Написали су чинквине на тему 
толеранције, илустровали их и поставили у холу школе. Позвали су своје 
другаре да им се придруже и 21. марта дођу у школу у шареним 
чарапама. Приремили су шарене балоне за своје другаре из ПУ „Бамби“. 

У шареним чарапама и носећи шарене балоне прошетали су од школе до 
ПУ „Бамби“ и обојили своје место бојама подршке и наде да смо сваком 
оваквом акцијом ближи инклузивном друштву. 

Другарима из ПУ „Бамби“,  васпитачице Миленке Леовац, испричали су 
зашто носе различите чарапе, поклонили им балоне и позвали их да 
наредне године и они обележе овај дан. 



Кенгур без граница 201922. marta 2019. 
 

 

 

 

И ове године, по четврти пут у нашој школи, 21.3.2019. године, одржано 
је математичко такмичење „Кенгур без граница“. Основни циљ 
такмичења „Кенгур без граница” је популаризација математике. Циљ 
такмичења је и повећање интересовања за математику и природне 
науке, као и степена логичког и комбинаторног мишљења, разумевања 
текстова и примене стеченог математичког знања.Такмичење је 
међународног карактера јер у целом свету, у преко 70 држава,  ученици 
у исто време размишљају о истим проблемима и решавају исте задатке. 
На такмичењу је учествовало 50 ученика наше школе, од првог до осмог 
разреда. Сваки учесник такмичења добио је пригодан поклон. 

Кодне листе са одговорима су послате у Крагујевац на прегледање и 
почетком априла можемо очекивати прелиминарне резултате. 

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

Координатор такмичења, 
Данијела Пољаковић    



Светски дан вода у IV422. marta 2019. 

 

 
 
Ученици  IV4 (учитељица Биљана Бајчетић) су у оквиру наставне 
теме Заштита животне средине спровели акцију „Штедимо воду“ и на тај 
начин обележили Светски дан вода- 22. март. 
Представници одељења благовремено су обавестили управу школе и 
школског домара о планираној акцији. Ученици су направили план 
акције и одредили задужења. Разговарали су о проблемима 
водоснадбевања у школи.Ученици су обишли школу с домаром.  
Упознали су се местима где се вода нерационално троши и разлозима 
тога. 

На светски дан воде сви ученици су носили картонске поруке – „ланчиће“  на 
којима су поруке о важности и значају воде. „ Ланчиће“ су поклонили и својим 
другарима у   I3, II3 i III4 одељењу, управи школе и домару. 

Из школе су отишли кући носећи „ланчиће“ с намером да што више људи види 
поруку о значају воде. 

Након обиласка, у разговору ученици су обновили и проширили своја 
знања о правилима одговорног понашања према потрошњи 
воде.Ученици су израдили плакате о значају воде које су поставили у 
холу школе.Ученици су израдили и поруке о са упозорењима о важности 
штедње воде и поставили их на видљива места у школи. 



 

Окружно такмичење из математике 23. marta 2019. 

 

 

 
 

На окружном такмичењу из математике које је одржано у суботу, 
23.03.2019. у ОШ ,,Братство јединство“ у Сомбору, наш ученик 6-2 
одељења Душан Томић освојио је ПОХВАЛУ. 

Честитамо Душану и наставнику математике Бојану Самцу! 

 

Окружно такмичење из кошарке26. marta 2019. 

 

 



 
Екипа девојчица освојила је ПРВО МЕСТО на окружном такмичењу у 
кошарци. Такмичење је одржано у уторак, 26.03.2019. године у Апатину. 

За екипу девојчица наступале се: 
1. Маријана Јелић 8-4 

2. Иконија Влаовић 8-3 

3. Дијана Вуксановић 8-3 

4. Ана Ћировић 7-4 

5. Александра Дробњак 7-4 

6. Марина Јелић 6-3 

7. Весна Вранић 6-3 

8. Бојана Бабић 6-3 

Честитамо нашим девојчицама и наставнику Дамиру Залару на овом 
изванредном успеху! 

 

УПИС  УЧЕНИКА  У  ПРВИ  РАЗРЕД29. marta 2019.4 

 

 

 

УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ  
ПОЧИЊЕ  01.04.2019. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО  31.05.2019. ГОДИНЕ. 
 
Секретар школе: 
Ђорђо Перуничић 



Надокнада пропуштеног образовно-васпитног рада 

због епидемије грипе 30. marta 2019. 

 

 

 
 
 

 
Окружно такмичење из хемије30. marta 2019. 

 

Одржано је у суботу, 30.03.2019. године у ОШ ,,Аврам Мразовиоћ“ у Сомбору. 
Наша ученица 7-2 одељења, Ана Добријевић освојила је прво место. Браво Ана!! 

Све честитке нашој најбољој ученици из хемије Ани и њеној наставници Јасминки 
Нађ! 

 



Четврта радионица Клуба читалаца: ,,Навијам за 

шаптача” Биљане Марковић Јевтић2. aprila 2019. 

 

 
 

Уживали смо у још једној радионици Клуба читалаца наше школе. Роман 

,,Навијам за шаптача” Биљане Марковић Јевтић ученици су почитали 

брзо, а о њој смо разговарали на радионици која је одржана 2.4.2019. 

године. Присуствовало је осамученика. 
Девојчица Оља их је ,,купила” својом упорношћу, радозналошћу, 
неодустајањем, добротом, храброшћу, сналажљивошћу, емотивношћу… и 
са још много особина које су врло сличне онима које поседују и они 
сами. Радио драма Душка РАдовића ,,Капетан Джон Пиплфокс” вратила 
их је у пети разред. И њима је овај текст био инспиративан, забаван и 
необичан, па су га волели и сећају га се још увек. Некима је помало 
недостајао ,,љубавнији” завршетак, некима више акције, некима нешто 
што не могу да објасне, али овај роман им је, иако им се веома допада, 
ипак за трунчицу лошији од романа ,,Јаје,млеко,вода…”, за који се 
већина изјаснила да је најбољи. 

Након анализе романа, бавили смо се оним нашим жељама и корацима 
које смо записали на почетку часа. Закључак је био јединствен – од 
циља и жеље се не одустаје, а права срећа се налази у корачању до 
циља. 



У малој групи је увек лепо радити, тако да смо рад и дружење спојили у 
задовољство. 

Два школска часа нам је опет промакло да се нисмо ни осврнули. 

Пред нама је следећи роман, а његова анализа следи одмах након 
пролећног распуста. 

За активне читаоце следи награда – петица као кућа. 

Ментор Клуба читалаца 
Светлана Мајски 

 

Међународни дан књиге za децу у  IV42. aprila 2019. 

 

 

 
Ученици IV4 ( учитељица Биљана Бајчетић) су обележили Међународни 
дан књиге за децу установљен 1967. године у намери да се код 
најмлађих читалаца пробуди и пробуди љубав према 
читању.Међународни дан књиге за децу обележава се ширим света 2. 
априла на дан рођења Ханса Кристијана Андерсена. 

Ученици IV4 су направили плакате на којима су преставили своје 
омиљене књиге. Поједини ученици су донели у школу и своје читалачке 
дневнике. Неки ученици су посетили школску библиотеку и изабрали 
књиге  за читање. 



IV4 је започело своју мicro:bit авантуру 3. aprila 2019. 

 

 

 

 

Ученици IV4 (учитељица Биљана Бајчетић) су се упознали са micro:bit 
уређајем. 

На позив учитељице, наставница Данијела Пољаковић је упознала 
одељење IV4 са micro:bit уређајем. Micro:bit уређај ће младим људима 
помоћи да науче нове дигиталне вештине и вештине програмирања на 
интерактиван и забаван начин. 

Ученици IV4 су са великим занимањем слушали излагање о micro:bit 
уређајима. Сви су изразили жељу да испробају његове могућности. 

.Планирано је да сваки ученик у одељењу добије могућност да истражи 
могућност овог уређаја. Најкреативнији планирају своје мини пројекте 
које ће приказати осталима. 



Мали Пјер3. aprila 2019. 

 

 
 
На Општинском такмичењу за најбољу дечју карикатуру „МАЛИ ПЈЕР“ 
под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и ПРИЈАТЕЉА ДЕЦЕ СРБИЈЕ Маријана Цмиљанић, ученица IV4 
(учитељица Биљана Бајчетић), освојила је 1. место у категорији нижег 
узраста. 
Честитке Маријани на постигнутом успеху! 

 

Биолози и фотографи4. aprila 2019. 

 

 



На часу биологије, 4.4.2019. године, ученици су изучавали утицај људи 

на жива бића и животну средину. 
Подељени у групе, добили су задатак да: 

1. Наброје позитиван утицај људи на жива бића и животну средину 

2. Негативан утицај људи на животну средину. 

Ученици су обилазили природу у својој околини, фотографисали 
примере утицаја, те на час донели израђене фотографије. 

Након двадесетак минута прављења плаката, групе су презентовале оно 
што су направиле, износиле своја запажања… 

Набројано је више негативних утицаја и предложили неколико начина да 
се овакво стање природе поправи. 

Дакле, скупљали су доказе на терену, закључивали, износили своја 
мишљења, аргументовали.  

Наставник биологије Злата Цвијовић 

 

 



 

Окружно такмичење из српског језика6. aprila 2019. 

 

 

 

 

Одржано је у суботу, 06.04.2019. године у ОШ ,,Аврам Мразовић“ у 
Сомбору. Наша ученица 6-2 одељења, Ивана Перишић освојила је треће 
место. 

Честитамо Ивани и њеној наставници Надежди Миковић ! 

 

Окружно такмичење из технике и технологије и 

техничког васпитања6. aprila 2019. 

 

 

 



Поносни смо на наше ученице које су учествовале на овом тамичењу и 
освојиле бројне награде. Такмичење одржано је у суботу, 06.04.2019. 
године у Сомбору. 

Награђене ученице: 
1. Александра Бенеи, 8. разред – 1. место 

2. Милица Рајић, 8. разред – 2. место 

3. Маша Шпоња, , 8. разред – 3. место 

4. Лана Омеровић, 5. разред – 3. место 

Честитамо на постигнутим резултатима ученицама и наставницима 
Снежани Перућици, Наталији Кукољ Прокић и Саши Чизмару. 

 

800 година Српске цркве 8. aprila 2019. 

 

 



 
Дана 8.4.2019. године, на часу историје, обележена је 800-годишњица 
од стицања независности (аутокефакности) Српске православне цркве. 
Најзаслужнији за тај чин је Свети Сава (1175-1236). Српска православна 
црква је тада добила ранг архиепископије од стране Цариградског 
патријарха у граду Никеји, а за њеног првог архиепископа рукоположен 
је Свети Сава. Седиште Српске православне цркве било је у манастиру 
Жича, па је она носила назив Жичка архиепископија. 

На часу историје ученици су се бавили истраживачким радом, и на тај 
начин прикупљали доказе и чињенице о овим догађајима из историје, 
претражујући најразличитије изворе,  и тако формирали своје мишљење 
о важности овог догађаја за српску историју и народ. 

 

 

Радови ученика одељења 6-3: Ива Цмиљанић, Сара Цмиљанић, Луција 
Цмиљанић, Даница  Шепић, Мила Толимир, Марко Пушоња, Викторија 
Јолић. 

Наставник Горан Влаховић 



Критичко мишљење на часу географије9. aprila 2019. 

 

 
09.04.2019. године на часу географије,  у одељењу 8-1, ученици су 
наставну јединицу “Тешка и лака индустрија“ обрадили помоћу мапе 
ума. Ученике је наставница Оливера Свитић увела у рад примером на 
тешкој индустрији, а затим су ученици по групама радили лаку 
индустрију и правили мапе ума на школској табли и у својим свескама. 
Били су подељени у четири групе. Стартовали су са чињеницама, а даље 
су наставили рад износећи мишљења. Сви су били ангажовани 
подједнако. 

 

 



Мој омладински клуб9. aprila 2019. 

 

 
 

У петом  разреду из немачког језика, ученици су били укључени у мали 
пројекат на тему ,,Мој омладински клуб”. 

Задатак за ученике био је да осмисле пано, плакат или флајер на задату 
тему. Све речи за задатак требало је наћи у доступној литератури, и 
трудити се да се колико толико направе једноставне, разумљиве 
реченице, сличице, цртеже. 

Након часа договора и давања смерница, имали су недељу дана да 
подељени у групе осмисле и заврше свој рад. Уследио је час 
презентације, где је било и читања и конверзације на немачком. Плакате 
су продукт нашег рада. 

Наставница немачког језика Љиљана Ланчушки 

 



Употреба знакова интерпункције9. aprila 2019. 

 

 
 

Да су ученици способни за савремену наставу, као и за самосталан и 
креативан начин усвајања градива, показују већ по ко зна који пут 
ученици осмог разреда наше школе. 

На последњим часовима српског језика, у понедељак, 8. 4.2019. године, 
и у уторак, 9.4.2019. године, ученици VIII 3 и  VIII 4 презентовали су 
своје радове у облику powerpoint презентације на тему Употреба знакова 
интерпункције. 

Правили презентације и држали час су: 

 у VIII3 Владимир Чупић и Алекса Шупица 

 у VIII4 Теа Ћушић и Виктор-Иван Хустић 

Употреба савремених средстава за учење одавно није непознаница 
нашим осмацима. Уколико им дамо одрешене руке, усмеримо их и 
менторски пратимо њихов рад, онда покажу праву слику о себи. 

 

Наставник српског језика Светлана Мајски 

 



Чембало или клавир, питање је сад ? 10. aprila 2019. 

 

 
 

 
Да се и на часу музичке културе може критички промишљати, показали 
су ученици VII2 на часу музичког,  10.4.2019. године. 

Прва група ученика је имала задатак да направи презентацију чембала и 
да приликом анализе инструмента  бране своје ставове зашто је овај 
инструмент најзначајнији и најзаступљенији у доба барока. 

Друга група ученика је имала анализу клавира и методом 6 шешира 
убеди остале ученике да сем квалитета ,чембало је инструмент са 
великим манама које је клавир отклонио. 

Водила се квалитетна дебата пропраћена видео примерима. 

Трећа група је унела компромисно решење показивајући на хармоници 
мане и врлине претходних инструмената и извела закључак да не 
постоји инструмент без мана и да их тако треба прихватити. 

Ученичке презентације све доказују. 

Наставник музичке културе Радослав Рајић 

 



Пројекат “ЛУГРАМ” 10. aprila 2019. 

 

 
 

У оквиру Пројектне наставе, у одељењу I-3, реализован је пројекат 
“Луграм”, заснован на образовној игри Луграм, геометријској слагалици. 

Истраживачки задатак за ученике био је да се обавесте о томе какве 
игре-слагалице постоје и како се играју. 

Као доминантна активност детињства игра увек изазива интересовање 
ученика па је природно да је геометријска слагалица Луграм веома 
заинтересовала ученике I-3. Први пут су упознали такву врсту игре. 
Пошто је Луграм игра која постоји у више модалитета (картон, коцке, 
рачунарска игра) код ученика је изнова изазивала интересовање кад год 
би је срели у новом модалитету. Кроз Луграм 
на Graph Paper Programming начин упознали су основе програмирања и 
појам алгоритма. Ученици су имали прилику да самостално креирају 
Луграм-задатке, као Луграм-алгоритам и као продукт пројекта. Продукт 
пројекта су чинили ученички Луграм-задаци. Задатке су креирали бојећи 
поља у мрежи 3х3 квадрата користећи саставне Луграм-елементе које су 
упознали током играња. Своје креације представили су плакатом у холу 
школске зграде. 
 

Професор разредне наставе Снежана Лучић 



Човек  ствара10. aprila 2019. 

 

 
 

 
ТЕМА ПРОЈЕКТА:  УПОТРЕБА  ПОЈЕДИНИХ  ВРСТА  МАТЕРИЈАЛА 
НАЗИВ  ПРОЈЕКТА:   „Човекствара“ 
ОДЕЉЕЊЕ: I2 
 

Током пројекта ученици су прикупљали различите врсте материјала. 
Упознали су њихова својства , те на основу тога употребљавали их за 
израду различитих предмета. Да би дошли до финалних производа,  
ученици су користили једноставан прибор и алат за рад.Током рада 
остварена је сарадња међу децом  и преузимање различитих задатака у 
тиму. 

 

Професор разредне наставе Снежана Пувача 

 



Мапа ума у I 110. aprila 2019. 

 

 
 

Дана 10.4.2019.у I1 одељењу обрадили смо наставну јединицу „Изглед и 
делови тела биљака“. 

Циљеви и задаци часа: 

-Познавање основних делова биљака и њихова улога; 
-Знања о томе на који начин се одвијају животни процеси у биљкама 
(исхрана,дисање,раст и размножавање); 
-Разумевање значаја Сунца,воде,ваздуха и земљишта у животу биљака. 

Изучавање биљака смо наставили групним радом.Користећи припремљен 
материјал (делове  биљака,лупу и инструктивне листеће) ученици су 
радили на истраживачким задацима,коментарисали,упоређивали. 

Продукти ученичког рада: 

-плакат-мапа ума; 
-израђени инструктивни листићи. 

Учитељица Шкеровић Ивана 



Играмо се физике у трећем разреду10. aprila 2019. 

 

 
 

Наставница физике Љиљана Вагић, 10.04.2019. године одржала је час у 
3-2 одељењу. Тема часа била је ,, Електрицитет и магнетизам“. 

Ученици су кроз рад у групи и извођењем огледа стицали сазнања о 
електрицитету и магнетизму. Били су веама активни и радознали и 
успешно повезивали научено са ситуацијама из свакодневног живота. 
Учили су играјући се! 

На крају часа знање се утврђивало путем дискусије, састављањем 
питања, решавањем загонетки и састављањем песмице. 

Час је протекао у веселој и радној атмосфери. 

 

 



Окружно такмичење из атлетике11. aprila 2019. 

 

 
 

 

Одржано је 11.04.2019. године у Новом Саду. Наш ученик петог 
разреда, Милан Рајић,   освојио је треће место. 
Браво Милане! 

Честитамо на успеху и наставнику Банету Жежељу! 

 

Дискусија и аргументација11. aprila 2019. 

 
На прошлом часу српског језика, у одељењу VII4, обрађена је новела 
,,Чиновников смрт”, Антона Павловича Чехова. Након анализе 
приповетке, у чему је одељење VII 4 одлично, поделили смо се у две 
групе и писали аргументе за одбрану поступака јунака новеле. Након 
стављања аргумената на папир, испред одељења суочили су се најбољи 
говорници које су групе изабрале да бране своје тврдње и доказе. 
Присуствовали смо правој атмосфери суднице. 

Ученицима се овака начин рада у учионици веома допада, и није први 
пут да се играмо и учимо на овакав начин, којим засигурно развијамо 
критичко мишљење сваког ученика. 

Наставник српског језика Светлана Мајски 



 

 

 



Micro:bit 11. aprila 2019. 

 

 
 

У понедељак, 8.4.2019. године, ученици  5-1 упознати су са уређајем  
Micro:bit.  Овај уређај ће им помоћи да самостално, кроз игру  и на 
креативан начин  науче програмирање. 

На часу одељенске заједнице, наставница их је упутила у 
карактеристике и могућности Micro:bit-а, тако што су подељени у четири 
групе, добили задатак да повежу картице на којима су биле 
карактеристике и могућности овог уређаја.Ученици су веома успешно 
решили задатак. 

Ученици су показали велику заинтересованост и почели да смишљају 
како би уређај могли искористити. 

Договор је да сваки ученик добије могућност да испита овај уређај. 

Наставник математике Данијела Пољаковић 

 

 



Чувајмо природу, не можемо купити нову! 11. aprila 2019. 

 

 
 

Почетком априла на часу биологије ученици V-3 упознати су са 

пројектном наставом. Заједно са наставницом Марицом Цветковић 

прошли су све кораке и активности у оквиру једног пројекта и 

договорили се да ураде пројекат „Очувањеприроде у мом крају“ . 
 

Ученици су приказали парк у центру Сивца, двориште , Мали Стапар, 
Телечки поток и ливаду „ Кудељару“.После приказаних презентација 
разговарали смо о постигнућима и вредновању приказаних резултата. 

На часу информатичког образовања истог дана све презентације су 
спојене у једну уз помоћ наставнице Наталије Кукољ Прокић, која носи 
назив „ Очување природе у мом крају“. 

Наставница биологије Марица Цветковић 



Ваљак 11. aprila 2019. 

 

 
 

На часу математике, 11.04.2019. године, у одељењу 8-2, одржан је час 
на којем су ученици имали задатак да направе мапу ума као део 
систематизације наставне теме ваљка. Ученици су подељени у четири 
групе. Свака група је имала задатак да осмисли мапу ума за дату тему, 
да тренутно градиво повежу са градивом из претходних разреда. 
Ученици су успешно повезали најважније појмове везане за ваљак и на 
креативан начин су то илустровали. Група са најбољим радом је своју 
мапу ума презентовала на школској табли. Овакви часови су корисни јер 
служе да покажу ученицима да се до закључака може дођи логички, тако 
што велики проблем претворе у неколико малих, елементарних проблема 
и тако једни друге подстичу на размишљање и логичко закључивање. 

Наставник математике Бојан Самац 

 



Продор Турака на Балканско полуострво 

                                        12. aprila 2019. 

 

 

12.4.2019. године ученици VI -2 су на часу историје на занимљив  и 
њима веома прихватљив начин обнављали наставну јединицу Продор 
Турака на Балканско полуострво. Наставница је ученика поделила на 
четири групе и ученици су имали да ураде два задатка.  

Први задатак био је да на основу већ урађене мапе ума на тему 
“Уређење османско царства” ,осмисле  питања,а други задатак био је  да 
погледају  видео клип” Маричка битка” и да на основу њега направе 
мапу ума. Ученици су на часу показали своју креативност о чему сведоче 
и фотографије. 

При крају часа ученици су презентовали своје радове. 

Текст припремила наставница историје Ивана Павков  



Shopping на часу енглеског језика у V2 

11. aprila 2019. 

 
Да се на интересантан начин може одржати час енглеског језика, и 
повезати са стварним животом, показали су ученици V2. 

У учионици су изложили робу, одећу,обућу и прибор. Ученицима је 
објашњено да ће они долазити у замишљени бутик и куповати гардеробу 
или обућу.На табли су били исписани примери реченица које могу да 
употребе при обраћању продавцу или продавачици. 

Међутим, куповину неису обављали готовим новцем већ помоћу 
мобилног телефона,таблета или паметног сата, помоћу NFC опције. 
Телефони су подешени за ову могућност и ученици су прилазили 
артиклима, разгледали,питали,испробавали, и на крају прилазили каси и 
плаћали помоћу уређаја. 

Приликом разгледања,испробавања,исказивања жеља ученици су 
користили енглески језик,усвајали нове речи и изразе и покушавали се 
снаћи са свим могућностима које им ова технологија пружа. 

Наставник енглеског језика Александар Бијелић 



Како је то бити наставник?12. aprila 2019. 

 

 
 

Одељење VII4, данас се припремало за контролни задатак из српског језика на 
необичан начин. Требало је да сами израде тест, односно, да смисле све задатке за 
сопствени контролни задатак – реченице. Такође, требало је направити и кључ за 
прегледање. 

Снашли су се изванредно. Контролни задаци су осмишљени, градиво поновљено, а 
контролни их чека на једном часу следеће недеље. 

А наставница је уживала, надгледајући изузетно радну атмосферу. 

Наставник српског језика Светлана Мајски 

 

 

 



У сусрет Ускрсу12. aprila 2019. 

 

 
 

У петак, 12.04.2019. године,ученици првог разреда су се у оквиру 
наставе Енглеског језика,упознали са културом и обичајима празновања 
Ускрса. Ученици су имали задатак да од својих родитеља,бака и дека 
сазнају све о обичајима везаним за овај празник и како се он обележава 
у нашој земљи. Наставница их је на часу упознала са начином прославе 
Ускрса у Великој Британији, а ученици су имали задатак да уоче 
сличности и разлике у празновању код нас и у В.Британији. Упознали су 
се са традиционалним  дечјим ускршњим песмама и украшавали су 
ускршња јаја. 

Наставник предметне наставе: Тања Терзић 



Окружно такмичење из биологије 13. aprila 2019. 

 

 
 

Јована Потпара, ученица 8-4 одељења, освојила је треће место на овом 
такмичењу, које је одржано у Сомбору 13.04.2019.  године и пласирала 
се на републичко такмичење. 

Честитамо нашој Јовани и наставници Марици Цветковић на овом 
изузетном успеху. 

 

Назив пројекта: „Петлић Жутоје Крестић“ 

12. aprila 2019. 

 

 



ОДЕЉЕЊЕ: II 1 
 

У сусрет Ускрсу, осмислили смо заједнички пројекат који смо 
реализовали на часу Ликовне културе. Ученици су показали изузетну  
креативност и самосталност у раду. Секли су, лепили и увијали папир и 
декорисали своје „Петлиће“. Овај задатак су прихватили врло радо као и 
рад у групама. Све групе су вредно радиле и ученици су помагали једни 
другима како унутар групе тако и међусобно. Једна група се посебно 
издвојила дошавши на идеју да би могли да направе „Пауна“, те су 
касније и групе коју су завршиле одлучиле да се опробају у овом 
маштовиотом задатку, док су им ученици позајмили потребан материјал. 
Ученици су упознати са начином прославе Ускршњег празника, 
обичајима и различитим симболима Ускрса (зец, 
јаје,кокошка,петао,пиле..) од којих смо један реализовали и сада 
продукти ученичког рада красе нашу учионицу. Време је брзо 
пролетело, а ми смо се веома забавили. 

Наставник разредне наставе Данилка Виола 

 

Дебата на часу српског језика14. aprila 2019. 

 

 



На часу српског језика, у одељењу 6-3, одржан је занимљив час на којем 
су ученици имали задатак да дискутују и дебатују на задате теме. 
Ученици су подељени у две групе. Свака група је имала задатак да 
износи своје ставове и закључке. Тема за анализу је била бајка 
,,Седефна ружа“. Прва група је имала задатак да наведе чињенице и 
закључке зашто не треба мењати своје место боравка, који су могући 
проблеми када се сусрећемо са нечим новим. Друга група је заступала 
зашто је добро бити радознао, упознавати нове ствари. Анализа је 
повезана са бајком ,,Небеска река“, коју смо обрађивали у 5.разреду. 
Обе групе су имале задатак да наведу заједничке особине ,,Небеске 
реке“ и ,,Седефне руже“. Ученици су успешно повезали мотиве, особине 
и намере главних јунакиња и то на креативан начин илустровали. 
Овакви часови су корисни јер ученици сами закључују и једни друге 
подстичу на размишљање, а6-3 је пример како урадити одличну 
дискусију и дебату у одељењу. 

Наставница српског језика  Душица Гак. 

 

 



Окружно такмичење из географије14. aprila 2019. 

 

 
 

14.04.2019. године, у ОШ „Мирослав Антић“ у Чонопљи, одржано је 
окружно такмичење из географије.  Међу четрнаест такмичара осмог 
разреда, из западнобачког округа, ученик Лука Толимир освојио је 
2.место. 

Браво! 

Оливера Свитић 

 

Пројектна настава (област: Image and identity) 
15. aprila 2019. 

Групе ове пројектне наставе су биле увозник/извовник, 
произвођач/узгајивач, власникпродавнице, превозник и 
потрошач/купац. 

Задатак сваке групе: ученици деле улоге у овиру своје групе (власник, 
радник, књиговођа, маркетинг менаџер,…) и представе своју улогу 
(обавезе, одговорности и свакодневне задужења неопходна за 
несметано обављање своје делатности). 



У складу са датом темом, ученици користе вокабулар из дате наставне 
области проширен за оне речи неопходне за извршење свог задатка. 
Употреба пасивне структуре (перфекат, презент и футур, обрађен на 
претходним часовима) је такође била обавезна за све ученике. 

 

Неки су чак осмислили и лого, пропратни материјал са називом своје 
фирме (рекламни материјал). 

Наставник Маја Мандић 

 



Развој критичког мишљења у веронауци 

15. aprila 2019. 

 
 

Ученици свих одељења шестог разреда су учествовали малом критичко-

истраживачком пројекту “Хришћанска заједница кроз историју, уз кратак 

преглед историје Српске Православне Цркве“. Сви смо се укључили и 

дознали прегршт појединости о битним догађајима из историје 

Хришћанства. Цео свој подухват смо крунисали својеврсном “временском 

линијом”, која ће вас провести од апостолског времена до 

блаженопочившег патријарха Павла. 
 

 



Критичким мишљењем у борби против насиља 

15. aprila 2019. 

 

 

У понедељак, 15.4.2019. године, ученици  5-1 на часу одељенске заједнице бавили 
су се проблемима насиља. 

Ученици су подељени у четири групе. Техником „ дрво проблема“ којом се утврђују 
узроци и последице, бавили су се једном врстом насиља: физичким, 
емоционалним, социјалним или електронским. Кроз конкретне примере су 
представљали узроке насиља, као и последице које из њега произилазе. 

Ученици су на креативан начин приказали све то, а при томе и смишљали  решења 
проблема.Лепо су сарађивали, а продукте су приказали на заједничком плакату, 
што се види на приложеним фотографијама. 

Наставник математике Данијела Пољаковић 

 



Значај воде за живи свет 16. aprila 2019. 

 

 
 

На часу хемије ученици 7-1 комбиновали су аналитички и критички 
начин размишљања употребом технике ,,Шест шешира,,. . Приликом 
обраде наставне јединице ,,Вода. Значај воде за живи свет,,-пред 
ученике је постављен проблем: ,,Да ли вода (за пиће) треба да буде 
бесплатна?“ Ученици су подељени у групе, и свака група је размишљала 
у складу са бојом свог шешира и износила чињенице, идеје, предности, 
недостатке па чак и емоције у вези са задатком! Једна група је преузела 
задатак да прати рад група и сумира резултате. Ова техника помаже 
појединцу да свесно прихвати и примени различите углове посматрања 
поједине ситуације, а који могу бити потпуно другачији од његовог 
уобичајеног начина размишљања. Час је био интересантан и динамичан. 

Наставница хемије Јасминка Нађ 

 



Поглед у будућност 16. aprila 2019. 

 

 

 

Прошле недеље одржани су традиционални родитељски састанци за наше осмаке. 
По чему су традиционални? Наравно, по ликовној изложби њиховим будућих 
занимања. Сваки ученик је кроз ликовни рад представио себе и свој посао. 

Тако да су на овом састанку поред одељенских старешина и радитеља били и 
будући возачи, спортисти, лекари, медицинске сестре, ИТ стручњаци, успешни 
пољопривредници, туристички техничари, милиционери, васпитачи.За крај да 
пожелимо нашим осмацима да што боље ураде завршни испит, и упишу жељене 
школе. 

 



Луграм на мапи манифестације “Мај месец 

математике” 23. aprila 2019. 

 

 
Догађај на коме ће бити представљени геометријска слагалица Луграм и образовни 
пројекат Луграм, постављен је на мапу дешавања у Србији, поводом манифестације 
“Мај месец математике” коју организује Центар за промоцију науке у сарадњи са 
Математичким Институтом САНУ. 

Бранко Лучић 

 

Окружно такмичење ,,Мали  Пјер“ 9. maja 2019. 

 

 



Маријана Цмиљанић, ученица 4/4 одељења освојила је друго место на 
Окружном такмичењу у карикатури ,,Мали Пјер“ .Такмичење је одржано 
09.05.2019. године у ОШ ,,Иве Лоле Рибар“ у Сомбору. 

Све честитке Маријани и њеној учитељици Биљани Бајчетић! 

 

Пролећни Крос РТС-а 10. maja 2019. 

 

 
 

У петак, 10.05.2019. године, одржан је пролећни Крос РТС-а,где су 
ученици свих школа у Србији трчали крос  у исто време. Ученици наше 
школе,трчали су  на стадиону „Полета“. 

 

 



Mанифестацијa “Мај месец математике”17. maja 2019. 

 

 

 
У учионици разредне наставе у школској згради у Новом Сивцу, у оквиру 
манифестације “Мај месец математике”, представљен је образовни 
пројекат Луграм. 

Геометријска слагалица Луграм је представљена у свим својим 
модалитетима, а њена примена у редовној настави и настави 
прилагођеној деци оштећеног вида, била је тема неколико задатака 
Луграм-радионице. 

Манифестација “Мај месец математике” нам је пружила прилику да, 
презентацијом образовног пројекта Луграм, скренемо пажњу на значај 
који геометрија има у математичком образовању основаца. 

Бранко Лучић 

 



Велики успех наше Милице19. maja 2019. 

 

 

 

 
Ученица 8/2 одељења Милица Рајић освојила је треће место на РЕПУБЛИЧКОМ 
такмичењу из Техничког и информатичког образовања. Такмичење је одржано 18. и 
19.05.2019. године у Параћину. 
Ово је велики успех за нашу школу. Браво Милице! Честитамо и наставници 
Снежани Перућици! 

 

Пета радионица Клуба читалаца: ,,Кад дневник 

проговори” Иване Кнежевић21. maja 2019. 

 
У уторак поподне, 21.5.2019. године, одржана је пета, претпоследња 
радионица Клуба читалаца, планирана за ову школску годину. 



Овај пут биле су присутне само четири ученице, али то није сметало да 
разговарамо о прочитаној књизи, разменимо утиске и мишљења о њеном 

садржају, теми, јунацима, порукама… 

 

 
Радионицу смо почели анализом познате мисли Меше Селимовића 
,,Хиљаду пута се покајеш за оно што кажеш, ријетко за оно што 
прећутиш”. Јер, главни јунак овог романа ћутао је ни мање ни више него 
целу школску годину. 

Његове авантуре, разишљања, анализе особа у окружењу, однос са 
наставницима, родитељима, баком, деком, комшијама, другарима, 
другарицом, симпатијом са хора… била су десетоструко појачана 
неговорењем и посматрањем. 

Читаоцима се књига допада, али су нашли и понеку замерку. Како је 
могуће да неко ћути годину дана и буде све у школи како треба? Њима 
је ово било домен научне фантастике. Дневник који је главни јунак 
водио, написан је као да га је водио много старији дечак. Било је ту још 
по нешто, али све у свему, роман је побрао симпатије девојчица које су 
присуствовале радионици. 

Ментор Клуба читалаца 
Светлана Мајски 



Екскурзија седмог разреда26. maja 2019. 

 

 
 

Дводневна екскурзија за ученике VII разреда, изведена је 25. и 26. маја 
2019. године. Екскурзију је реализовала Туристичка агенција Црвени 
сигнал из Сомбора. Планиране посете у току ове екскурзије биле су: 
– Манастир Манасија 
– Манастир Раваница 
– Ресавска пећина 
– Природњачки музеј у Свилајнцу 
– Јагодина (Музеј воштаних вигура, ЗОО-врт, Ђурђев парк) 
– Црква Покајница 

Екскурзија је прошла без икаквих проблема што се тиче ученика, 
њиховог здравља, безбедности и дисциплине. Наставници у пратњи 
ученика, као и водич, испунили су свој задатак професионално. 
Такође, возач је беспрекорно, тихо, смирено и професионално завршио 
својдео посла. 
У Сивац смо се вратили пуни позитивних утисака. 

Вођа пута 
Светлана Мајски 



“Друга смотра дечјег еколошког стваралаштва”, 
Мали Стапар 27. maja 2019. 

 

 
Ученици првог разреда учествовали су у реализовању пројекта “Школа 
за 21. век” бавећи се наведеном темом и израдом плаката за “Другу 
смотру дечјег еколошког стваралаштва”. 

Током практичног рада за реализацију ове теме ученици су користили 
различите материјале и технике и служили се једноставним прибором за 
рад. Цртали су , бојили, секли  и лепили, спајали делове правећи целину 
и све објединили на плакату представљајући инсекте у окружењу 
канала. Након обављеног истраживачког задатка представили су своја 
сазнања друговима. Сваки ученик  је на картици облика круга записао 
информације о једном од инсеката, а затим су картице прикачене на 
плакат који је представљао продукт нашег истраживања.  

 



Eкскурзија петих разреда 8. juna 2019. 

 

 
 

Дана 06.06.2019.године, 57 ученика 5.разреда са своје три наставнице 
кренули су пут Опленца. Вођа пута била је Марица Цветковић (5-3). 
Остатак наставничке екипе чиниле су Данијела Пољаковић (5-1) и 
Оливера Свитић (5-2). Екскурзију је реализовала туристичка агенција 
„Црвени сигнал“ из Сомбора. Садржај екскурзије је у потпуности 
реализован: Опленац, кућа краља Петра I, Карађорђев конак, Буковичка 
бања, Орашац. Ученици су у Сивац стигли око 20 часова пуни лепих 
утисака. 

Актив петог разреда  

 



Мала матура у ОШ,,20.октобар”11. juna 2019. 

 

 
 

Последњи час у основној школи за наше матуранате почео је у четвртак, 
6. јуна 2019. године у 17.30 часова. Непосредно пре окупљања наших 
најстаријих, ускоро бивших основаца, сунце је обасјало до тада облачни 
и кишом окупани Сивац. Као да је чекало управо овај свечани и посебан 
тренутак у животу нашег места – испраћај осмака из њихове основне 
школе. 

Заједно са одељењским старешинама и учитељима упутили су се у своје 
учионице да се поздраве. У учионице су ушетали: 

 ученици VIII1, а са њима учитељица Љиљана Лазаревић и одељењске 
старешине Мирјана Ивић-Михајловић и Љиљана Вагић; 

 ученици VIII2 са учитељицом Иреном Павлик и старешинама Снежаном 
Дамјановић и Бојаном Самцем; 

 ученици VIII3 уз учитељицу Биљану Бајчетић и одељењске 
старешине Надежда Миковић и Маја Мандић, и 

 ученици VIII4 са учитељицама Добрилом Жежељ и Јелицом Ђуровић у 
пратњи одељењског старешине Горана Влаховића. 
 

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

Ученици VIII 1 одељења 



1. Божана Кнежевић (носилац посебне дипломе за постигнућа из ликовне 
културе) 

2. Александар Неговановић (посебна диплома из физичког васпитања) 
3. Андреј Перуничић (посебна диплома из биологије) 
4. и Милица Лазић (посебна диплома из физичког васпитања) 

  

Ученици VIII 2 одељења 
1. Мирјана Крстоношић (посебна диплома из физичког васпитања) 
2. Давид Ланчушки 
3. Никола Попов (посебна диплома из физичког васпитања) 
4. и Бојан Перуничић 

  

Ученици VIII 3 одељења 
1. Милица Паравиња 
2. Марко Тривунчић (посебна диплома из физичког васпитања) 
3. и Алекса Шупица (посебна диплома из физичког васпитања) 

  

УченициVIII 4 одељења 
1. Василије Гачевић (носилац посебне дипломе за постигнућа из физике, 

хемије и физичког васпитања) 
2. Слађана Вранић 
3. Валентина Рајић 
4. Срђа Тањевић 
5. и Виктор-Иван Хустић (посебна диплома из физичког васпитања) 

  

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

Ученици из VIII 1 одељења 
1. Анастасија Рајић 
2. Данило Влаховић 

  

Ученик из VIII 4 одељења 
1. Филип Предојевић 

  

Наставничко веће Основне школе ,,20. октобар” наградило је и 
доделилоВукову диплому, највише признање за успех у основној школи, 



као и посебне дипломе за истицање у различитим предметима, следећим 
ученицима: 
  

Ученици VIII1 одељења 
1. Богдан Ђуровић (носилац посебне дипломе за постигнућа из биологије 

и ликовне културе) 
  

Ученици VIII 2 одељења 
1. Александра Бенеи (посебна диплома из техничког и информатичког 

образовања, и физике) 
2. Невена Пејановић (посебна диплома из биологије) 
3. и Милица Рајић (носилац посебних диплома из техничког и 

информатичког образовања, ликовне културе и физичког васпитања) 
  

Ученици VIII3 одељења 
1. Владимир Чупић (посебна диплома из биологије) 
2. Дијана Вуксановић (посебна диплома из физичког васпитања) 
3. и Иконија Влаовић (посебна диплома из физичког васпитања) 

  

Ученици VIII4 одељења 
1. Анђела Дацић (посебне дипломе из географије и физичког васпитања) 
2. Страхиња Кавгић (посебна диплома из физичког васпитања) 
3. Јована Потпара (носилац посебних диплома из српског језика, 

биологије, географије, техничког и информатичког образовања, 
хемије и физичког васпитања) 

4. Лука Толимир (посебна диплома из географије) 
5. и Маша Шпоња (посебне дипломе из географије, биологије и 

техничког и инфо 
 

 

Ученик генерације – овај пут ученица, учествовала је и побеђивала на 
највише школских, а доносила у своју школу највише награда са 
општинских, окружних, и републичких такмичења, врхунски је 
спортиста, каратиста од малих ногу, а од изабраног спорта не одустаје. 
Тихо, полако, ненаметљиво и скромно, али храбро и самоуверено 
корачала је до ове награде.Одлуком Наставничког већа Основне школе 
,,20.октобар” у Сивцу, за Ђака генерације изабрана је ученица VIII 
2 одељења – Милица Рајић.Она се присутнима обратила дирљивим 
говором у којем се захвалила свим актерима који су допринели њеном 
успеху. 



Нашој педагогици Гордани Канкараш дугујемо огромну захвалност за 
беспрекорно испраћеном редоследу свих корака током свечаности. Она 
је увек подршка без које се не може замислити функционисање 
школског живота и активности током године. 
Велико хвала и свим одељењским старешинама седмог разреда који су били уз 
своје ученике пре, током и за време приредбе. 
Посебне похвале одељењским старешинама матураната који се брину да 
ученици из њихових одељења имају сву административну, а може се 
слободно рећи и родитељску подршку и припрему за успешно полагање 
пријемног испита и уписа у жељене школе. 
Такође, нисмо могли без труда наших вредних теткица Снежане Мораче, 
Јелене Морачеи Зорице Жујовић, нашег Ивана Ђаковића и домара Бориса 
Пољака, којима дугујемо захвалност.. 
Почев од директора школе Ференца Лендака који је обезбедио бину, без које 
ова свечаност не би имала такав сјај, захвалност дугујемо и вредним 
људима из ЈКП ,,Радник” који су је монтирали и демонтирали у школском 
дворишту. 
Целу свечност од почетка до краја испратио је камером Бојан Цветковић, 
којем  такође захваљујемо. 
Драгим матурантима желимо – СРЕЋАН ПУТ У ЖИВОТ! 

Још једном поносна на све колеге из школе који чине заиста уиграну 
екипу, спремну за све изазове који се постављају пред нашу образовну 
установу током школске године, наставница српског језика Светлана 
Мајски. 

Одабрани уџбеници за 2. и 6. разред за школску 

2019/2020. Годину14. juna 2019. 

 

 



Пријем првака 30. avgusta 2019. 

 

 
 

„Дан који се памти читавог живота“ рекао је директор школе Ференц 
Лендак, први дан за 75 првака наше школе, протекао је свечано и 
распевано! 

Традиционални програм за почетак школске 2019/20., а за наше нове 
ученике, ученике првог разреда, спремали су вредно учитељи 
4.разреда: Дејан Влашкалић, Јелица Марас, Љиљана Марцикић и 
Светлана Перуничић . Свечаност је била колаж музике, лепе речи и 
ритмичке игре. Програм су водиле Сара Свитић и Ана Чиплић, а 
најраспеванији био је Михајло Жујовић. У програму су уживали и будући 
ђаци и њихови родитељи који су испунили хол зграде у Старом Сивцу. 
Ученици 4.разреда показали су будућим ђацима шта се све може научити 
у школи, али и какви проблеми муче школарце…На питање да ли им све 
ово личи на сан, у хору су одговорили са НЕ! 

Приредба се завршила заједничком песмом, а затим су учитељице 
Дубравка, Ирена и Биљана „потражиле“ своје прваке. 

Почела је школа! 

Летопис урадила: Душица Гак 


