
 
 
 
 
 
 

 



1. УВОД 
 

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 функционисале у објектима изграђеним  1972. године. То указује на чињеницу да се 
ради у специфичним условима, односно у две школске зграде међусобно удаљене око 
два  километра.  

Школска зграда у Новом Сивцу подигнута је на парцели 735, површине под 
објектом 1850 m2. Зграда се налази у ограђеном школском дворишту, има рукометни, 
кошаркашки и одбојкашки терен. Школска зграда у Старом Сивцу изграђена је на 
парцели 3031, а површина под објектом износи 1283 m2. У склопу школског дворишта 
налази се фискултурна сала и фудбалски терен. 

Зграда фискултурне сале и објекта школе повезана је топлим ходником, који је 
изграђен у пролеће 2020.године, укупне корисне површине 105 метара2. Инвестициона 
вредност објекта је девет милиона динара, а средства су обезбеђена од Покрајинског 
секретаријата за образовање Нови Сад, а мањим делом из буџета општине Кула. 

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. 

Телефон школе: 022/711-049 
Електронска пошта: os20oktobar1@mts.rs 
Интернет страница: www.20oktobarsivac.net 
 

 
1.1.  ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ 

На основу Извештаја тима за самовредновање,  закључака стручних органа 
школе, а у складу са Школским програмом и развојним планом, утврђују се 
приоритетни задаци за рад у наредној школској години. 

 
Подизање квалитета стандарда области Настава и учење ( осавремењавање 

наставног процеса кроз примену метода и техника активног учења као и примену 
савременијих наставних средстава и метода рада), побољшање образовних постигнућа 
ученика (повећање степена успешности на завршном испиту), као и побољшање 
материјално-техничких услова рада школе  су задаци који и ове школске године остају 
приоритетне, а имајући у виду околности које су довеле до специфичног одвијања 
наставе услед епидемије COVID 19, што је довело до прекида редовног наставног 
процеса, почев од 16.марта текуће године, те немогућности реализације зацртаних 
задатака на почетку школске године. 

 
Имајући у виду чињеницу да је заразна болест COVID-19 и даље присутна на 

нашим просторима Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID-19 донео је 
Закључак којим је усвојено Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-
васпитног рада у основној школи у школској 2020/2021.години, као и Упутство о мерама 
заштите и здравља ученика и запослених за основне и средње школе, целокупна 
организација рада ће бити у складу са наведеним упутствима. 

 



У смислу побољшања материјално-техничких услова рада школе, приоритетни 
задатак остаје комплетна санација школског објекта у Новом Сивцу, за шта је израђена 
пројектно-техничка документација, а у сарадњи са Канцелирајом за јавна улагања Владе 
РС и општином Кула.   

Исто тако, приоритети у новој школској години су обезбеђење стручног кадра у 
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника и сарадника у основној 
школи (нставник математике , физике,  немачког језика); посвећивање посебне пажње 
стручном усавршавању наставника и других запослених као начину унапређивања 
целокупног рада школе и инклузивно образовање, које је неодвојиви део сваког облика 
васпитно-образовног процеса. 
 

 

2. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ СТРУКТУРЕ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА 

РАЗРЕД/ОДЕЉЕЊЕ ДЕЧАКА ДЕВОЈЧИЦА УКУПНО 

I/1 10 13 23 

I/2 12 11 23 

I/3 16 14 30 

 38 38 76 

II/1 12 11 23 

II/2 14 12 26 

II/3 16 7 23 

 42 30 72 

III/1 10 11 21 

III/2 10 13 23 

III/3 13 9 22 

 33 33 66 

IV/1 13 10 23 

IV/2 14 10 24 

IV/3 13 11 24 

 40 31 71 

V/1 13 15 28 

V/2 13 15 28 



V/3 13 14 27 

 39 44 83 

VI/1 7 14 21 

VI/2 14 10 24 

VI/3 11 12 23 

 32 36 68 

VII/1 9 10 19 

VII/2 10 11 21 

VII/3 13 9 22 

 32 30 62 

VIII/1 12 13 25 

VIII/2 10 13 23 

VIII/4 11 18 29 

 33 44 77 

УКУПНО за  школу 289 286 575 

 
 
 

ЗБИРНИ ПОДАЦИ 
о броју ученика школе 

Разред
  

Укупно 
ученика 

Укупно 
одељења 

Стари 
Сивац 
ученика 

Стари 
Сивац 
одељења 

Нови 
Сивац 
ученика 

Нови Сивац 
одељења 

I 76 3 49 2 27 1 

II 72 3 49 2 23 1 

III 66 3 44 2 22 1 

IV 71 3 47 2 24 1 

V 83 3 56 2 27 1 

VI 68 3 45 2 23 1 



VII 62 3 / / 62 3 

VIII 77 3 / / 77 3 

Нижи раз. 285 12 189 8 96 4 

Виши раз. 290 12 101 4 189 8 

УКУПНО 575 24 290 12 285 12 

 

Школа има 24 одељења у редовној настави од I до VIII разреда. 
Подаци о броју ученика, броју одељења и сви бројчани показатељи везани за 

ученике се налазе у претходним табелама. 
Образовно-васпитни рад у школи ће се реализовати у складу са Календаром који 

је 
донео Покрајински секретаријат за образовање и културу у Новом Саду за школску 
2020/21.годину. 

Послови и радни задаци у оквиру четрдесеточасовне радне недеље за сваког 
радника планирани су у појединачним листама за школску 2020/21. годину и налазе се у 
документацији школе, као и Решења о четрдесеточасовној радној недељи и Решења о 
статусу и месечној заради за школску 2020/21. годину. 

Додатна настава за ову школску годину планирана је по проценама наставника у 
одељењима. Припремна настава за полагање завршног испита планирана је са по 10 
часова 
из српског језика,из математике, и из физике, хемије, биологије, географије, историје за 
ученике осмог разреда. 
. У склопу припреме ученика за израду завршног испита организоваће се и израда 
пробног завршног испита, а све у складу са Календаром рада. 

У складу са ранијим опредељењима наставника и даље ће се неговати разноврсни 
облици рада са ученицима који постижу значајне резултате из тих области. За ученике 
четвртог разреда биће организовани часови предметне наставе (по једном у току 
полугодишта) ради упознавања са предметним наставницима који ће реализовати 
наставу у петом разреду. 

Слободне активности ученика су планиране и у нижим разредима  са по једним 
часом недељно.  

 Ове активности вишим разредима планиране су у оквиру секција, а подаци о 
структури и фонду часова слободних активности налазе се у документацији школе. 

Посете различитим културним манифестацијама („Змајеве дечије игре“, 
промоције 
књига дечијег стваралаштва, позоришне представе, филмским пројекцијама, ликовне 
коло- 
није и сл.), учешће у хуманитарним акцијама, пројектима од значаја за образовно 
васпитни 
рад, као што је учешће у eTwinning пројектима такође су део овог плана. У оквиру рада 
школе, а у циљу подизања функционалних способности, развијања емоционалне 
стабилно- 
сти, отклањања страха, јачања самопоуздања и развоја мотивације код деце за бављење 
спортом планиране су и спортско-рекреативне активности ученика и то као спортски 
дани, 



јесењи и пролећни крос, „крос РТС кроз Србију“, школска спортска такмичења, турнири 
и 
друго.   

Време обављања ових активности наведено је у Календару рада школе. 

 

 

4. КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА 16  ГОДИНА УНАЗАД 

ШКОЛСКА ГОДИНА 

 
БРОЈ УЧЕНИКА 

2020/21.                       575 

2019/20. 560 

2018/19. 573 

2017/18. 569 

2016/17. 586 

2015/16. 603 

2014/15. 618 

2013/14. 628 

2012/13. 631 

2011/12. 665 

2010/11. 668 

2009/10. 695 

2008/09. 702 

2007/08. 735 

2006/07. 729 

2005/06. 791 

2004/05. 805 

 



 
 
 
 
 

4.2. КАДРОВСКА СТРУКТУРА 
 

4.2.1.  НАСТАВНИ КАДАР 
СА ПОДЕЛОМ ПРЕДМЕТА И ЗАДУЖЕЊА КАО И НОРМОМ ЧАСОВА 

Р.
бр. 

Име и презиме 
Наст. 

предмет 
Разред/и и 
одељења 

Бр.час/ 

%норме 

Стру
чни 
испи

т 
ДА/
НЕ 

О
де
љ
е
њ
ск
и 
ст
ар
е
ш
и
на 

Ра
дн
и 
од
но
с 

Н/
О 

1. Дејан Влашкалић раз.наст. I/1 100% ДА I/1 Н 

2. Љиљана Марцикић раз.наст. I/2 100% ДА I/2 Н 

3. Јелица Марас раз.наст. I/3 100% ДА I/3 Н 

4. Дубравка Јурић раз.наст. II/1 100% ДА II/1 Н 

5. Ирена Павлик раз.наст. II/2 100% ДА II/2 Н 

6. Биљана Бајчетић раз.наст. II/3 100% ДА II/3 Н 

7. Ивана Шкеровић раз.наст. III/1 100% ДА III/1 Н 

8. Снежана Пувача раз.наст. III/2 100% ДА III/2 Н 

9. Снежана Лучић раз.наст. III/3 100% ДА III/3 Н 

10. Драгица Драгаш раз.наст. IV/1 100% ДА IV/1 Н 

11. Наташа Шаранчић раз.наст. IV/2 100% ДА IV/2 Н 

12. Јелица Ђуровић раз.наст. IV/3 100% ДА IV/3 Н 

 Надежда Миковић СЈ 5/1,2; 6/1,2 18/100%    



 Светлана Мајски СЈ 6/3; 7/1,2; 
8/1,2 

20/111%    

 Душица Гак СЈ 5/3; 7/3; 8/3 13/72%    

 Бојан Самац Мат 6/2; 7/3; 
8/1,2,3 

20/111%    

 Весна Ракић Мат 5/1,2,3; 6/1,2 20/111%    

 Данијела Пољаковић Мат  7/1,2 8/44%    

 Злата Цвијовић Биолог 5/1,2; 6/1,2,3; 
7/1,2; 8/1,2 

Домаћ.: 7/1,2 

18/90% 

 

2/10% 

   

 Марица Цветковић Био/чув 5/3; 7/3; 8/3 

Чувари пр.: 
5/1,2,3 

6/30% 

3/15% 

 

   

 Љиљана Вагић Физика 6/1,2,3; 
7/1,2,3; 8/1,2,3 

18/90%    

 Оливера Свитић Гео 5/2,3; 6/1,2,3; 
7/1,2,3; 8/1,2,3 

20/100%    

 Бојана Грозданић Гео 5/1; 

 

1/5% 

 

   

 Горан Влаховић Ист/грађ  6/3; 7/1,2,3; 
8/1,2,3 

Гв: 5/(1,2); 5/3; 
6/3; 7/(1,2,3); 
8/3 

14/70% 

 

6/30% 

   

 Ивана Павков Ист 5/1,2,3; 6/1,2 7/35%    

 Маја Мандић ЕЈ 5/3; 6/2,3; 
7/1,2,3; 8/1,2,3 

18/100%    

 Александар Бијелић ЕЈ 5/1,2;  6/1 8/44%    

 Љиљана Ланчушки НЈ 7/1,2,3; 8/1,2 10/56%    



 Уна Милићевић НЈ 5/1,2,3; 
6/1,2,3; 8/3 

16/89%    

 Наталија Кукољ-
Прокић 

ТиТ 

ИнР  

 

 

5/1;  8/1,2,3 

5/1,2; 6/1,2,3; 
7/1,2,3; 8/1,2,3 

(8/3 има две 
групе) 

10/50% 

10/50% 

   

 Снежана Перућица ТиТ 6/1,2,3; 7/1,2 10/50%    

 Саша Чизмар ТиТ 5/1,2,3 6/30%    

 Данијела Пољаковић ИнР 5/3 1/5%    

 Бранко Жежељ ФиЗдр 

ОФА 

 

7/1,2,3; 8/1,2,3 

5/3; 6/3 

18/90% 

2/10% 

   

 Дамир Залар ФиЗдр  5/1,2,3 6/30%    

 Горан Вјештица ОФА 6/1,2 2/10%    

 Станислава Лучић ФиЗдр 6/1,2 4/20%    

 Стеван Баџа ФиЗдр 

ОФА 

6/3 

5/1,2 

2/10% 

2/10% 

   

 Радослав Рајић Мк 5/1,2,3;  

6/1,2,3;  

7/1,2,3 

8/1,2,3 

15/75%    

 Кристина Голубовић Лк 5/1,2,3;  

6/1,2,3;  

7/1,2,3 

8/1,2,3 

15/75%    

 Душанка Бокун ЕЈ(ниж) 2/1,2 4/20%    



 Тања Терзић ЕЈ(ниж) 1/1,2,3; 2/3; 
3/1,2,3; 4/1,2,3 

20/100%    

 Бранко Милосављев верска              12 
група-нижи 

5/1,2,3,              
3групе 

6/1,2,3    -          
3групе 

7/(1,2),3 -           
2групе 

8/1,2,3   -           
3групе 

24/120%    

 Љиљана Лазаревић боравак  100%    

 Јела Павков хемија 7/1,2,3  8/1,2,3 12/60%    

 
 
 

4.2.2. ВАННАСТАВНИ КАДАР 
 
Р.бр. Име и презиме Радно место Проценат 

ангажовања 
Степен 
стручне 
спреме 

1. Ференц Лендак Директор школе 100 VII 

2. Гордана Канкараш Педагог школе 100 VII 

3. Маријана Каљевић Психолог школе 50 VII 

4. Ђорђо Перуничић Секретар школе 100 VII 

5. Зорка Пелемиш Шеф рачуноводства 100 VII 

6. Жељка Абаџин Админ.-фин. радник 100 VII 

7. Љиљана Лазаревић Наст. у прод.боравку 100 VI 

8. Славица Остојић библиотекар 100 VI 

9. Борис Пољак Домар/ложач 100 III 



10. Немања Мандић Домар/ложач 100 III 

11. Милена Ивић сервирка 100 III 

12. Бранка Булатовић чистачица 100 I 

13. Нада Жекић чистачица 100 I 

14. Снежана Рајић чистачица 100 I 

15. Снежана Плавшић чистачица 100 I 

16. Бојана Мариновић чистачица 100 I 

17. Снежана Морача чистачица 100 I 

18. Весна Минић чистачица 100 I 

19. Зорица Жујовић чистачица 100 I 

20. Даница Голубовић чистачица 100 I 

21. Иван Ђаковић чистач 100 I 

22. Јелена Морача чистачица 81 I 

 
 
 
 

4.2.3. НЕДЕЉНИ РЕЖИМ РАДА 
 

Режим рада школе је прилагођен ванредним околностима изазване епидемијом 
COVID 19 и одвијаће се на тај начин што ће се настава у Старом Сивцу одвијати за све 
ученике нижих разреда, осим првог и другог разреда (по једно одељење) који 
територијално припадају Новом Сивцу, а у објекту у Новом Сивцу ће наставу похађати 
сва одељења виших разреда. 

 
 
 
 

4.2.4. ДНЕВНИ РЕЖИМ РАДА 
 

РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА 
по часовима од 1. до 5.часа 

У условима реализације наставног процеса на основу дописа МПНТР број 601-00-
00027/1/2020-15 од  дана 12.08.2020.године 

 



СТАРИ СИВАЦ – НИЖИ РАЗРЕДИ 

 

 

време 

од до 

8,00 8,30 

8,35                  9,05 *10мин 
ужина 

9,15 9,45 

9,50 10,20 

 ● 20 минута пауза за дезинфекцију објекта 

 ● 10,40 звоно за улазак  

 

 

        време 

10,50 11,20 

11,25                 11,55 *10ми ужина 

12,05 12,35 

12,40 13,10 

  

НОВИ СИВАЦ – ВИШИ РАЗРЕДИ 

                                                                  од                                                                         до 

 

 

        време 

8,00 8,30 

8,35                    9,05 *10ми 
ужина 

9,15 9,45 

9,50 10,20 

10,25 10,55 

● 20 минута пауза за дезинфекцију објекта 

 ●          11,15 звоно за улазак 

 

 

11,25 11,55 

12,00                 12,30 *10ми ужина 



        време 12,40 13,10 

13,15 13,45 

13,50 14,20 

  
 
 
 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 
 

 

 

 



Нашој школи je додељено седам националних ознака квалитета за изузетност рада у оквиру  
еTwinning пројекта. 

Одељење II3 (учитељица Биљана Бајчетић) је националне ознаке квалитета добило за пројекте: 
„U zdravom tijelu zdrav duh 2019/2020“, „What is the world telling us?!“, „“Ala je lep ovaj svet“, 
„Pružimo djeci ruku ljubavi / We give the children a hand of love“,„Rastimo zajedno“. 

ОдељењимаIV2 (учитељица Наташа Шаранчић) и IV3 (учитељица Јелица Ђуровић) национална 
ознака квалитета је додељена  за учешће у пројекту „Pružimo djeci ruku ljubavi / We give the 
children a hand of love“. 

 

 

 

 

 

Међународни дан мира, 21.09., обележава се у целом свету. Тог дана Генерална скупштине 
Уједињених нација је једногласно усвојила Резолуцију 36/67, којом се овај дан обележава у 180 
земаља широм света. Овом Резолуцијом  УН су обавезале свет, да бар тог дана мисли о миру и 
обележи га манифестацијама које промовишу мир и ненасиље. 

Наша школа, је такође, учествовала и својим активностима промовисала  значај мира, слоге и 
поштовања. Учитељице, наставница ликовне културе Кристина Голубовић и наставник историје 
Горан Влаховић су са својим ученицима реализовали радионице и презентације. Ученички 
радови и плакати улепшавају просторије наше школе. 

 

 

 



 

У нашој школи, у одељењу 5-3, обележена је ,,Дечија недеља“ на часу чоса. Ученици су кроз игру 
и забаву набрајали језике за које су чули да постоје, шта знају о правима деце, о инклузији, о 
заштити животне средине, као и о важности литературе и читања. Говорили су о важности 
дружења, помагања, толеранције и солидарности. Закључак радионице  је био да је поред учења 
важно да раде на томе да постану што бољи другови, а у будућности  добри људи. Слоган часа 
је био ,,Заједно можемо све“. Ученици су расположени и пуни утисака отишли својим кућама. 

 

 

 

Ученици  и наставници  школе су се прикључили хуманитарној акцији за нашу, двогодишњу 
суграђанку Ђину Зејак. којој су неопходна новчана средства за  терапије и лекове. Овом акцијом 
прикупљено је 50.000 динара. 

Захваљујемо се ученицима, родитељима и наставницима на учешћу у акцији а малој Ђини 
желимо лепше и срећније детињство! 

 

 



 

Дечија недеља се ове године организује у знаку солидарности и сарадње и подизању свести о 
њиховом значају. Она  се одржала  под слоганом, чија инспирација су стихови из песме ,,Добар 

друг“ нашег великог песника Јована Јовановића Змаја: ПОДЕЉЕНА СРЕЋА, ДВА ПУТА ЈЕ ВЕЋА! 

У складу са тим су организоване и разне  активности са ученицима: ликовне и литерарне 
радионице, хуманитарна акција, дружење са особама са посебним потребама,квизови знања, 
дружење уз омиљене играчке….. 

Трудили смо се да пажњом и лепим речима помогнемо другима да буду срећнији. 

 

 

 



 

„Ко здравље хоће, једе поврће и воће“ 

Ученици III-1, III-2  и  III-3 су 16. октобра,  пригодним активностима,  обележили Светски дан 
хране. У оквиру наставе физичког и здравственог васпитања разговарано је о правилној исхрани 
и значају воћа и поврћа за здравље. Ученици  су разменили своја сазнања о томе  шта се прави 
од појединог воћа и поврћа, како се припремају воћне слате, сокови од воћа  и јела од поврћа,  
због чега воће и поврће доприноси  да будемо отпорнији . Ученици III-1 и III-3 сачинили су 
плакате на којима су насликали воће и поврће, описали особине и истакли значај одређеног воћа 
и поврћа. Ученици  III-1 су направили занимљиве играчке од разних плодова. Сви ученици су 
активно учествовали у активностима и проширили своја знања о значају разноврсне исхране за 
здравље. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Општинско такмичење у стоном тенису 
одржано је у среду, 07.10.2020. године у 
Руском Крстуру. Нашу школе представљали 
су ученици осмог разреда: Душан Томић, 
Милан Рајић и Димитрије Рајић. Наравно, 
били су веома успешни и освојили друго 
место.  Честитамо екипи и њиховом 
наставнику Банету Жежељу. 



 

У  оквиру Дечије недеље, у одељењу III3, одржан је заједнички час верске наставе и грађанског 
васпитања. 

Кроз анализу прича „Као дуга“  и „Прича о Љубави“, са ученицима је разговарано о уважавању 
различитости, међусобном поштовању, помоћи другоме, љубави, лепоти породице… 

Ученици су изнели своја размишљања о томе шта је срећа и уписали своје закључке на наставне 
листиће. Истакли су поруку: „Срећа је потпуна једино када је подељена са пријатељима. Срећа 
је чинити друге срећнима.“ 

Међународни Дан толеранције обележава се 16.новембра од 1996.године. То је дан који све на 
свету подсећа на уважавање и поштовање другачијих од нас. Ученици 5-3   одељења су на часу 
српског језика говорили шта знају о толеранцији и шта значи бити толерантан. Ученице  Јана 
Јеловац и Кристина Обренић направиле су занимљив плакат о толеранцији. 

Да је циљ остварен, ученици су и доказали једногласним закључком. Сложили су се да је 
разноликост људско богатствои да сви имају право да живе у миру. Обележавајући овај датум, 
ученици су се подсетили да је потребно уважавати туђе мишљење, туђа уверења и осећања. 
Научили су да толеранција значи бити слободан, чврсто се држати својих уверења и поштовати 
права других, али да такође значи и да се идеје и ставови не намећу , јер свако од нас треба да 
ствара сопствену слику о свету и друштву у коме живимо. 

 

 

 

 

 

ОШ „20. октобар“ Сивац, новембар 2020. Луграм је 
геометријска слагалица која спада у групу танграма, 
слагалица по концепцији сличних древној кинеској 
слагалици. Са друге стране, Луграм као двобојна 
слагалица крије у себи и особине антисиметричне 
(црно-бело, тамно-светло, испупчено-удубљено) 
слагалице. 



 

Примери таквих Луграм-задатака појавили су се као резултат рада текуће генерације ученика 
која реализује Луграм пројекат. Посебно се мора истаћи да су поменуте Луграм-фигуре настале 
самоиницијативно као жеља ученика да осмисле нешто оригинално и другачије од стандардних 
Луграм-задатака. Појава антисиметрије у изведбама током рада на тему „Мој Луграм-задатак“ 
представља посебан моменат у развоју пројекта, а чињеница да су тај правац рада покренули 
ученици додатна је похвала свима који су се до сада трудили да Луграм пројекат траје свих ових 
школских година. 

Погледајте неколико примера Луграм-задатака, антисиметричних парова стандардним 
задацима, насталих током рада на часу Пројектне наставе у одељењу III-3 новембра ове године. 

Тема визуелне математике је заузела значајно место у оквиру манифестације „Мај месец 
математике“ (М3). Подсетимо се да је Луграм представљен јавности у оквиру наведене 
манифестације, маја 2019. године. 

 

 

 

 

 

 



Фондација Новак Ђоковић донирала је свим ученицима првог разреда по две маске и гел 
за руке. Маске садрже  јоне сребра и зеолитом и имају способност самочишћења чиме је 
повећан степен заштите. 

 

 

 

 

Ученици виших разреда су са својом наставницом ликовне културе, Кристином Голубовић, 
25.01.2021. направили прелепу поставку најуспешнијих радова поводом школске славе Светог 
Саве. 

 



 

 

 

Обележили смо Дан борбе против вршњачког насиља на који се подсећају сви широм света сваке 
последње среде у фебруару. Овај дан је установљен 2007. године са циљем да се укаже на значај 
подршке жртвама вршњачког насиља. Повод за обележавање овог дана је догађај који се те 
године десио у Канади, када је дечак Чарлс Мекнил био изложен вршњачком насиљу због тога 
што је у знак подршке својој тешко оболелој мајци обукао мајицу розе боје. Група ученика је 
одлучила да заштити Чарлса и сами су обукли розе мајице, које од тада постају симбол  борбе 
против вршњачког насиља у школи. 

У нашој школи је обележен Дан ружичастих мајица различитим активностима у виду радионица, 
презентација и паноа са порукама против насиља. 



 

 

 

Одељење II3 и учитељица Биљана Бајчетић су коаутори eTwinning пројекта „Шарене 
чарапе за дечје осмехе“. Циљ пројекта је обележавање Дана особа са Дауновим 
синдромом. Дан особа са Дауновим синдромом се обележава 21. марта, а симбол дана су 
шарене/различите чарапе. 

Прикључите се обележавању овог дана и дајте свој допринос стварању инклузивног 
друштва. 

 

 

 



 

Наша екипа дечака освојила је друго место на ОКРУЖНОМ такмичењу у малом 
фудбалу. Ово такмичење је одржано 27.04.2021. године у Апатину. Честитамо нашим 
успешним фудбалерима и наставнику Бранку Жежељу. 

 

 

 

 

 

На XXVIII републичком конкурсу,  X 
калиграфском конкурсу „Светосавље и 
наше доба“ ученика основних школа у 
категорији ученика основних школа (1 
– 2. разред)  Алекса Кнежевић, ученик 
II3 одељења наше школе (учитељица 
Биљана Бајчетић) освојио је 3 награду. 

 



 

 

 

Одржано је у суботу,24.04.2021. године у ОШ ,,Вук Караџић“ у Црвенки. Наше ученице 
8 разреда, Јована Анђелић и Ивана Перишић  освојиле су треће место и пласирале се на 
окружно такмичење. Честитамо Јовани и Ивани и наравно, наставници Светлани Мајски! 

 

 

 

 

 

Јована Анђелић, ученица 
осмог разреда освојила је 

треће место на овом 
такмичењу. Домаћин 

такмичења била је ОШ 
,,Петро Кузмјак“ у Руском 

Крстуру , у недељу 
25.04.2021. године. Све 

честитке за нашу успешну 
ученицу и наставника Горана 

Влаховића! 

 

 

 



 

 

  

24.04.2021., Црвенка 

Наши ученици постигли су велики успех на овом такмичењу. Браво!!!1. Ива Дамјановић, 2. 
разред, прво место2. Ана Дамјановић, 7. разред, прво место3. Милан Рајић, 8. разред, прво 
место4. Ања Игњатов, 8. разред, друго место5. Душан Томић, 8. место, прво место. 

 

 

 

Сивац, 22.04.2021.  Наше рукометашице настављају и даље са победама. На окружном 
такмичењу освојиле су прво место! Најбоље су! Све честитке нашим девојчицама и наставнику 
Бранку Жежељу! 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Кула, 22.04.2021.године 

Веома смо поносни на наше успешне 
спортисте! Екипе девојчица и дечака 
фудбалера освојиле су прво место на 
општинском такмичењу. Браво! 

Одржано је у Кули, 19.05.2021. године. Наше обе 
екипе су наравно, биле веома успешне и 
пласирале се на даље такмичење. Екипа 
девојчица је освојила прво место, а екипа дечака 
друго место. Честитамо успешним кошаркашима 
ињиховом  наставнику Дамиру Залару! 

На овом такмичењу које је одржано 17.05.2021. године 
наша екипа дечака освојила је друго место! Браво момци! 
Честитамо им на овом успеху као и наставнику Бранку 
Жежељу! 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одржано је у недељу, 16.05.2021. у 
Сомбору. Ученице осмог разреда, Јована 
Анђелић и Ивана Перишић биле су 
најуспешније,  освојиле друго место и 
пласирале се на Републичко такмичење. 

 

 

Одржано је 14.05.2021. године у Кули. Наше 
екипе биле су веома успешне на овом 
такмичењу,, дечаци су освојили прво место а 
девојчице друго место. Честитамо !!!!!!!! 

 

Милан Рајић, ученик 8. разреда, 
13.05.2021. године освојио је треће место 
на овом такмичењу. Честитамо Милану и 
желимо му пуно успеха на даљим 
такмичењима! Такође, све честитке и 
наставнику Бранку Жежељу! 

 



 

 

 

 

 

 

 

Поносни смо што су наше девојчице 
11.05.2021. године освојиле треће место 
на овом великом такмичењу.  Све 
честитке њима и наставнику Бранку 
Жежељу! 

 

Сомбор, 29.04.2021. год. 

Наши успешни ученици  настављају са 
освајањем бројним медаља на спортским 
такмичењима. Тако је било и на окружном  
такмичењу  у атлетици. Похваљујемо их и 
желимо пуно успеха и на даљим 
такмичењима. 

Милан Рајић, 8. разред, 1. место (300 м) 

Ива  Дамјановић, 7. разред, 3. место (300 м) 

Душан Томић, 8. разред (бацање кугле) 

Наравно, честитамо и наставнику Бранку 
Жежељу! 



 

 

Већ око подне, у школском дворишту Основне школе ,,20. октобар“ у Сивцу, у пуном сјају, 
окићена цветовима, срцима и мајицама овогодишњих матураната, бина је чекала почетак 
свечаности уприличену у част наших драгих осмака. Они су се 5. 7.2021. године,  последњи пут 
обрели у учионицама своје школе, опростили од учитеља, одељењских старешина, и свих оних 
који су обликовали њихове  основношколске дане. Двориште школе било је пуно лепоте, а 
осмаци су испраћени осмесима и сузама радосницама родитеља, бака, дека, браће и сестара, 
обгрљени позитивном енергијом свих који су дошли на њихову велику и важну свечаност. 

 Ове године испраћена су у средње школе три одељења матураната, тачније 77 ученика, који су 
изванредним успехом током школовања, али и изузетно високим просеком на недавно 
урађеном пријемном испиту, високо подигли лествицу будућим генерацијама. Без иједног 
инцидента или укора, сви са примерним владањем од првог дана у школи,  у пратњи својих 
учитеља и одељењских старешина, након завршетка  последњег часа, на којем су се поздравили 
како то протокол и налаже, заузели су своја места у првим редовима испред бине, и завршна 
академија посвећена матурантима је могла да почне. 

Ученици одељења VIII1 су седели са својим одељењским старешинама, наставницом српског 
језика и књижевности Надеждом Миковић, која их је водила кроз пети и шести разред, и 
наставницом физике Љиљаном Вагић, која их је пратила током седмог и осмог разреда. 
Нажалост, столица за њихову учитељицу Данилку Виолу, која више није са нама, остала је празна. 
Међутим, успомена на њу живи у срцима њених ученика. 

Уз ученике VIII2 одељења седела је учитељица Наташа Шаранчић и одељењски старешина, 
наставник физичког васпитања Бранко Жежељ. 

Ученике VIII3 одељења извеле су две учитељице, Љиљана Марцикић и Јелица Ђуровић, а од 
петог разреда са њима је био наставник музичке културе Радослав Рајић. 



Сви ови људи могли су бити само поносни на своје ученике у протеклих осам година, као и на 
свој допринос у њиховом стасавању у дивне младе људе. 

Програм је почео обраћањем директора школе Ференца Лендака, а онда је уследила прозивка 
и награђивање одличних ученика, носилаца специјалних диплома из појединих предмета, 
вуковаца, најбољег пријатеља и, на самом крају, ђака генерације. 

Настаничко веће Основне школе ,,20. октобар“ наградило је  за одличан успех и примерно 
владање следеће ученике: 

Ученици одељења VIII1: 

Марија Јовановић (специјална диплома из историје, физичког и здравственог васпитања), 
Александар Плавшић                    

Ученици одељења VIII2: 

Ања Игњатов (специјална диплома из физичког и здравственог васпитања)             

Теодора Јокић (специјална диплома физичког и здравственог васпитања)  

Анастасија Паравиња (специјална диплома из ликовне културе и физичког и здравственог 
васпитања)  

Душан Томић (специјална диплома из математике и физичког и здравственог васпитања)  

Ученици одељења VIII3: 

Бојана Бабић (специјална диплома из физичког и здравственог васпитања), Милица Шпоња, 
Николина Гачевић, Луција Цмиљанић (специјална диплома из физике и математике)  

Такође, специјалном дипломом из физичког и здравственог васпитања награђени се  ученици и 
са врлодобрим успехом, а то су: 

Ученици  одељења VIII1: 

Недељко Панић, Никола Бардак, Спасоје Кљајевић, Стеван Регојевић и Николина Влашкалић. 

Ученици одељења VIII2: 

Каролина Михајловић и Душан Песлаћ 

Ученици одељења VIII3: 

Вања Будимчевић, Весна Вранић, Викторија Јолић, Марина Јелић, Лука Јушковић, Давид Ћушић, 
Немања Олујић, Петар Потпара, Никола Грујић, Марко Пушоња, Ана Демић 

Ученици који су током свих осам година школовања имали све петице, такмичили се и освајали 
награде на такмичењима, постали су носиоци велике, тешко достижне Вукове 
дипломе.Наставничко веће Основне школе ,,20. октобар“  доделило је Вукову диплому и награду 
за све петице током школовања, следећим ученицима: 



Ученици одељења VIII1: 

Јована Анђелић (носилац специјалне дипломе из историје, српског језика и књижевности, 
биологије и технике и технологије) 

Милана Арбутина (носилац специјалне дипломе из математике, физике, српског језика и 
књижевности и хемије) 

Страхиња Довијарски (носилац специјалне дипломе изтехнике и технологије) 

Ученици одељења VIII2: 

Мирјана Абаџин (носилац специјалне дипломе из биологије) 

Милица Жугић (специјална диплома из физичког и здравственог васпитања)  

Анђела Жујовић (специјална диплома из физичког и здравственог васпитања)  

Владана Мајски (специјална диплома из физичког и здравственог васпитања)  

Ивана Перишић (специјална диплома из српског језика и књижевности и немачког језика) 

Јелена Петровић (специјална диплома из физичког и здравственог васпитања)  

Димитрије Рајић (специјална диплома из физичког и здравственог васпитања и физике)  

Милан Рајић (специјална диплома из физичког и здравственог васпитања и технике и 
технологије)  

Сара Џабић (специјална диплома из физичког и здравственог васпитања)  

Ученици одељењаVIII3: 

Ива Цмиљанић (носилац специјалне дипломе из биологије  и српског језика) 

Сара Цмиљанић (специјална диплома из физичког и здравственог васпитања)  

Мила Толимир (специјална диплома из физичког и здравственог васпитања)  

Даница Шепић (специјална диплома из физичког и здравственог васпитања)  

Доста тренутака из школске клупе се заборави, ма колико се трудили да их урежемо у сећање. 
Међутим,  оно што остаје и никада не избледи, то су пријатељства која осам година стасавају са 
ученицима. Та пријатељства сигурно није могла да поквари корона, онлајн настава, раздвојеност 
одељења и настава по групама. 

И ове године додељена је меморијална награда за најбољег пријатеља. Награда се додељује 
ради афирмисања и промоције односа заједништва, солидарности и уважавања међу 
ученицима у школи.У име породице Струњаш, у сећање на нашег бившег ученика Милоша 
Струњаша, који, нажалост, више није међу нама, фирма ,,ЕКО-МАРКЕТ  КУЛА“ сваке године је 
донатор поклона ученику који је изабран за најбољег друга током школовања.Специјалну 



награду ,,Најбољи пријатељ – Милош Струњаш“, по мишљењу  највећег броја ученика осмог 
разреда, понела је ученица   VIII3  одељења  Александра Јоксимовић. 

Програм који су приредили ученици седмог разреда, употпунила је матуранткиња Даница 
Шепић, дугогодишњи рецитатор, стиховима Матије Бећковића ,,Ниси ти више мали“. 

Најважнији тренутак ове наше свечаности, проглашење ученика, тачније ученице  која је поред 
свих петица и Вукове дипломе, учествовала  и  на  великом броју школских, општинских, 
окружних и  републичких такмичења, из различитих предмета, и са такмичења се скоро сваки 
пут враћала са дипломом. То је учинила једна од најуспешнији ученика седмог разреда, Ања 
Гајић, ученица VII2 одељења, након пригодног обраћањем матурантима у име њених другара 
седмака. Ученици који понесу ову престижну титулу – Ђак генерације – треба да буду подстрек 
и мотивација свима, да поуче да се труд исплати, да је упорност велика особина која води увек 
до највишег степеника, до трона, до звезда. Рекла је да овакви ученици шаљу поруку да је школа 
важна јер гради одговорне, свестране, самоуверене, успешне и првенствено добре људе. 

Одлуком Наставничког већа Основне школе ,,20.октобар“ у Сивцу, за Ђака генерације ове године 
изабрана је Јована Анђелић, ученица VIII 1 одељења.  Она се, како то и приличи изванредном 
ученику и дивном детету, топлим речима захвалила свима који су помогли да заблиста данас са 
том титулом. 

На крају, ученици су се захвалили свима онима који су ту поред њих током школовања, од 
пријема првака до овакве свечаности којом буду испраћени из школе.На првом месту директору 
наше школе Ференцу Лендаку. Потом нашој ПЕПСИ служби, чијом  стручном помоћи и благим 
приступом  бива решен сваки проблем, нашој педагогици Гордани Канкараш и  психологу 
Маријани Каљевић. Захвалили су и наставници српског језика Светлани Мајски која је 
организатор и реализатор ове приредбе. Захвалили су другарима, дечацима из одељења  седмог 
разреда  и њиховим одељењским старешинама наставницама Данијели Пољаковић, Оливери 
Свитић и Маји Мандић, као и учитељици Снежани Лучић, јер су сви они били вредни приликом 
организације ове приредбе и с пуно љубави уприличили цео амбијент. На крају, захвалили су 
свим учитељима и наставницима који се са ученицима боре свакодневно и помажу где год 
зашкрипи, вредним теткицама,  домарима,  свима у канцеларији,  али и свим родитељима, који 
сваку школску активност испрате са много љубави и подршке! 

Седмаци који су говорили на овој приредби су били: Милорад Маринков, Јелена Шупица, Ања 
Гајић, Сунчица Мајски, Данило Побулић, Лара Дамјановић и Лана Бркић. 

Након свечане академије, уз звуке песме ,,Моја школа“, химне наше школе, ученици су са својим 
старешинама и наставницима запутили ка просторијама Културног центра ,,Корнелије 
Сентелеки“, где их је чекала вечера и весеље. Били су весели и достојанствени, како то и 
приличи, с поносом можемо рећи, оваквој генерацији малих матураната Основне школе ,,20. 
октобар“ у Сивцу. 

Летопис урадила Јела Павков. 


