
 

 

 

 

ЛЕТОПИС 
 

 

 

Школску 2016/17.годину пратиле су бројне активности у организацији саме школе, 

али и институција ван ње са којима је школа сарађивала током претходне године. Сарадња 

се огледа у реализацији различитих пројеката, али и у  циљу побољшања услова за рад. 

Резултат тога јесу успеси наших ученика на општинским, окружним и републичким 

такмичењима. 

 

 

 

Школа је у току школске 2016/17. године побољшала услове рада: 

 

 Куповином 15 рачунара за кабинет техничког и информатичког образовања 

и то из срестава сакупљених ђачким динаром 191760,00 и донацијом 

предузећа ''Миленијум'' у вредности од 39240,00 динара 

 Донацијом предузећа ''Сан Арт'' у виду рачунара са штампачем у вредности 

од 43876,21 динара 

 Реновирањем тоалета у Трмбасу у вредности 598294,80 динара 

 Куповином лаптоп-а за потребе рацуноводства у вредности од 38769,10 

динара 

 Реновирањем школе у Трмбасу 

 
 

 

КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ШКОЛЕ 

 
            

Дана  1. септембра, 2016. године, организован пријем првака. Приредбу су приредили 

ученици млађих разреда, а све у циљу стварања пријатне, културне атмосфере за прваке. 

 

У школи је у октобру месецу обележена Дечија недеља, чиме се подстиче друштвено- 

културна брига о деци (промоција и заштита дечијих права). Тим поводом организоване су 

бројне активности. 

 

У децембру месецу су ученици наше школе одиграли  представу „Новогодишња бајка“ за 

будуће прваке. 

У суботу, 24. децембра 2016. године у нашој школи је одржан ''Новогодишњивашарчић''. 

У организацији и реализацији учествовало је преко 550 ученика и 49 наставника у 26 

продајних поставки. Циљ нам је био промоција дечијег стваралаштва као и рад на 

унапређивању сарадње са родитељима. ''Новогодишњи вашарчић'' је, уједно, део 

активности у оквиру одрживости пројекта ''Предузетничка педагогија – предузетна деца''. 

Новац прикупљен од продаје производа намењен је набавци наставних средстава. 

 



 

Дана  27.01.2017.године организована свечана приредба поводом школске славе: Свети 

Сава. 

 

Дана  26.јануара 2017.г, у школи је организована „Весела одељенска заједница“- прослава 

краја првог полугодишта. Циљ прославе подразумева подстицања позитивне атмосфере, 

дружење и обележавање завршетка првог полугодишта школске 2016/2017 године. 

 

Дана  23.03.2017. године ученици првог и другогразреда  су посетили  Дечје  позориште.  

Одгледали  су  представу ,,Кроки и пријатељи“. 

 

Дана 30.03.2017. године ученици трећег и четвртог разреда су 

посетили Дечје позориште. Одгледали су представу,,ЈанБибијан” 

Представа је научно-фантастичног жанра. 

 

У Крагујевцу је у периоду од 9. до 12. маја 2017. године одржан 19. Међународни 

луткарски фестивал "ЗлатнаИскра". Ученици другог разредасу у четвртак 11. маја 2017. 

године у 12:00 часова у Књажевско-српском театару одгледали представу ЏЕЛСОМИНО 

У ЗЕМЉИ ЛАЖИ у извођењу Државног луткарског позоришта СтараЗагора из Бугарске. 

  

Поводом обележавања Дана града (6.маја.2017.г), одржан је Ђурђевдански карневал у 

нашем граду. Као и сваке године, и ове године су ученици наше школе учествовали на 

карневалу. 

 

Дана 17.05.2017. године ,организовано „Музичко вече“ на ком су ученици музичке сколе 

могли да покажу своје умеће. 

 

Дана 2. јуна 2017. године у нашој школи је одржан традиционални „Вашарчић“, на коме 

су ученици и наставници  имали прилику  да  представе своје активности у оквиру 

секција, предмета и група формираних у пројекту „Предузетничка педагогија – предузетна 

деца“. У организацији и реализацији „Вашарчића“ учествовало је преко 450 ученика и 50 

наставника у 26 продајно-изложбених поставки. 

 

Дана 13.06.2017.године, организована „Весела одељенска заједница“, то јест прослава 

краја школске године. 

 

 
 
 

П Р О Ј Е К Т И 
 

 

                                   

                                      МУЗЕЈИ  ПРОШЛОСТИ ЗА БУДУЋНОСТ 

 

 

Као и свих претходних година почев од 2008., наставници и ученици наше школе 

учествују у реализацији пројекта „Музеј прошлости за будућност“, чији су аутори педагог 

Маша Аврамовић и историчар Александара Стаменковић у оквиру организације C31 ( 

Центар за развој културе дечјих права). Централни део пројекта представља поменути 

пројекат који се спроводи у музеју21.октобар а праћен је и низом других активности попут 

Time travel догађаја „Манифест за будућност“, школских пројеката радионица, семинара и 

конференција намењених ученицима и наставницима. И ове године 20 ученика наше 

школе имало је прилику да прође радионице и све остале активности предвиђене овим 



пројектом. Тим поводом је 7.11.2016. године, одржан састанак у ОШ“Светозар 

Марковић“, коме су присуствовали наставница историје Сања Срејић и наставник српског 

језика Никола Ненковић. 

У оквиру четвртог циклуса едукативног програма ученици и наставници наше школе су 

присуствовали  : 

 Радионицама у Музеју 21. октобар, у периоду од 14- 19. новембра. 

 Семинару о најуспешнијим образовним праксама и методама учења о људским 

правима и толеранцији које се примењују у школама у Шведској, намењен 

наставницима који су узели учешћа у пројекту, а који су водиле колеге из Raoul 

Wallenberg Academy из Шведске.  

 Радионици радног назива „ Право на слободу изражавања“ која има за циљ да 

припреми ученике за разговор са амбасадором Краљевине Шведске у Београду, 

њ.е Јаном Лундином који је 08. децембра 2017. године посетио Крагујевац.                                    

 Припреми  међународног пројекта „Коцка људских права“који  је уз подршку 

Амбасаде Шведске, а у оквиру поменутог пројекта реализован у Србији 

(Крагујевац и Београд) у другом полугодишту. 

 

 

 

ПОКРЕНИ СВОЈУ БУДУЋНОСТ 
 

     Пројекат „Покрени своју будућност“ је подржан од стране Министарства 

просвете,науке и технолошког развоја а реализован од стране међународне студентске 

организације „AIESEC „. 

Пројекат је реализован у ОШ“Вук Стефановић Караџић“ у Крагујевцу у периоду 23.01-

18.02.2017.године ,а биће реализован и  током летњег распуста у периоду од 10.07.- 

13.08.2017.године.У радионицама језичког типа је учествовало и учествоваће укупно  50 

ученика наше школе.Заинтересованост  ученика говори о квалитету и занимљивости 

радионица овог типа.Од родитеља је првобитно добивена сагласност за учешће ученика. 

Пројекат је подразумевао језичке радионице које су одржаване три  пута недељно у 

трајању од два сата.Радионице су имале за циљ упознавање културе одакле долази 

инострани студент волонтер као и стварање жеље за учењем новог језика,а уз 

континуирано вежбање и усавршавање енглеског језика. 

Пројекат је успешно реализован и оцењен као изизетан од стране ученика који су га 

похађали.Ученици су размењивали мишљења,идеје,ставове и дискутовали о истим са 

својим предавачима из Јапана  и  Индије.За пет недеља,колико је трајао пројекат,ученици 

су се спријатељили да њима,па је сам растанак био јако емотиван уз исказану жељу да се у 

току лета виде поново на радионицама сличног или истог типа. 

 

 

ИНТЕГРАТИВНА НАСТАВА 

 

Фондација Темпус је 2016.године објавила Национални позив за подношење пријава за 

Еразмус+ пројекте за 2017.године, у оквиру припремних мера за пуноправно учешће 

Србије у програму Еразмус+. По први пут је омогућено и основним школама да учествују 

у Еразмус+ пројектима за мобилност КА1.  

Пројектни тим наше школе конкурисао је са темом Интегративна настава у Основној 

школи „Вук Стефановић Караџић“. Од  75 пројектних пријава, након оцењивања , 

одлучено је да се финансира 31 пројекат . Наш пројекат је у групи изабраних пројеката за 

финансирање. 

Циљ овог пројекта је да се након посматрања  начина и спровођења интегративне наставе 

у основној школи у Брну, ова врста наставе спроведе и у нашој школи. Учесници 

мобилности ће након боравка у Чешкој и детаљног посматрања  планирања и реализације 



интегративне наставе, организовати низ трибина, обука и један пилот пројекат у нашој 

школи. 

 Аутори пројекта и учесници у мобилнсти су:  Катарина Туцаковић, Јасмина Цветић, 

Ирена Ђорђевић, Емина Златар, Милица Милошевић и Виолета Стошић. Менаџер 

пројекта је Бојан Конатар, а техничка подршка Биљана Живковић, Јасмина Новичић и 

Мирјана Ђурђевић. 

  

 

                                                                    ВАШАРЧИЋ 

 

 

     Дана 24.12.2016.године у ОШ „Вук Стефановић Караџић“ одржан је новогодишњи 

вашарчић на коме су ученици истуреног одељења у Трмбасу и Букоровцу презентовали и 

продавали новогодишње украсе,веселе сијалице и украсне венчиће за Нову годину,у 

оквиру своје фирме „Сеоски креативци“. 

У циљу припрема за вашарчић одржано је неколико радионица на часовима слободних 

активности и ликовне културе.У радионицама је учествовало 11 ученика из Трмбаса и 12 

ученика из Букоровца.Ученици су били подељени у три тима.Први тим је радио на 

 одабиру и припреми материјала за прављење украса.Други тим је радио на самој 

производњи украсних венчића и осталих украса,док је трећи тим осмишљавао слоган и 

рекламу фирме. 

 

 

ПРОЛЕЋНИ ВАШАРЧИЋ 

 
Дана 12.маја 2017.године у ОШ „Вук Стефановић Караџић“,одржан је пролећни вашарчић 

на коме су ученици истуреног одељења у Трмбасу и Букоровцу презентовали и продавали 

своје производе,украсне кутијице ,у оквиру своје фирме „Сеоски креативци“.  
У циљу припрема за „Вашарчић“ одржано је неколико радионица на часовима слободних 

активности.У радионицама је учествовало је 11 ученика истуреног одељења у Трмбасу и 

12 ученика истуреног одељења у Букоровцу. Ученици су били подељени у 3 тима.Први 

тим је радио на одабиру и припреми материјала за прављење украсних кутија,други тим је 

радио на самој производњи украсних кутија,док је трећи тим осмишљавао слоган и 

рекламу фирме. 

 

 

,,ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ“ 

 
Кључни циљеви:  

 Промоција здравља и физичке активности у циљу смањења деформитета код деце 

од 1-4. разреда основне школе; 

 Развијање компетенција наставника разредне наставе да применом Програма утичу 

на правилан психофизички развој деце; 

 Унапређивање дидактичко-методичке компетенције наставника разредне наставе за 

програмирање и планирање програма вежби превенције код ученика од 1-4. 

разреда. 

 

З А Ш Т И Т А 
 

                         

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 



 

- 16.09.2016.- Сајам пољопривреде у Крагујевцу-Ученици еколошке секције са 

наставницама Зорицом Ђорђевић и Тањом  Миладинонић посетили су сајам и уживали у 

изложби цвећа, воћа, поврћа и животиња. 

17.09.2016.- Изложба гљива на ПМФ-у-Ученици Еколошке секције са својим 

наставницама су посетиле изложбу гљива где су се упознали са различитим гљивама и 

начинима припремања јела од гљива.На изложби је било изложено 246 врста гљива. 

1.10.2016.- Еколошке активности у Еко парку, Илина Вода.-Поводом Светског Дана 

заштите животиња ученици еколошке секције и њихове наставнице су посетили зоо-врт 

                           у парку,присуствовали предавању о необичним и угроженим животињама. 

Обишли су животиње, хранили их и играли се са њима. Учествовали су у квизу о 

животињама и уживали у природи парка. 

Октобар 2016- Изложба кућних љубимаца-Еколошка секција је припремила и поставила 

изложбу кућних љубимаца. Ученици су изложили фотографије својих љубимаца са 

кратким додатком о томе: како се зову, које су расе, чиме их хране,где бораве... 

Новембар 2016.-Уређење паноа Еколошке секције са темом „Еколошке заповести“ 

24.12.2016- Вашарчић-Ученици и наставници су организовали Вашарчић у просторијама 

школе, продавали су различите предмете које су сами направили, од различитих 

материјала ( и од оних за рециклажу ), продавали проклијалу пшеницу, играли пикадо, 

забављали се и дружили. 

5.01.2017.-Брање Бадњака-Традиционално окупљање ученика Еколошке и Етно- секције 

и њихових наставника.После разговора о традицији и о обичају уношења Бадњака, иде се 

у шуму и следи брање Бадњака.Ученици се упознају са екосистемом шуме и врстама 

дрвећа у њој. Убрани бадњаци се носе у школу и њихове домове. 

18.01.2017.-Предавање о алкохолизму и пушењу-За ученике 6.разреда психолог 

Мирјана Милосављевић је организовала предавање, где су предавачи били ученици 7. 

разреда.  

5.03.2017.-Дан енергетске ефикасности-Поводом овог дана ученици 8.разреда су 

организовали предавање у оквиру својих одељенских заједница. 

6.03.-10.03.2017.-Прва помоћ- Црвени крст је  организовао предавање за ученике 4/1,4/2 и 

4/3.Предавање држе волонтери- ученици Медицинке школе. 

13.03.-17.03.2017-Исто предавање и за ученике 4/4 и 4/5. 

10.03.2017.-Предавање „Пренеси здравље“-Ученици 6. разреда (по три ученика из 

сваког одељења) су присуствовали у Црвеном крсту овом предавању. Касније на часовима 

одељенске заједнице пренели су друговима своја сазнања и дискутовали о разним 

инфекцијама и болестима са којима се могу сусрести у животу и како се могу избећи 

обољења. 

24.03.2017.-Светски дан борбе против туберкулозе-Као и сваке године наши ученици 

7.разреда су присуствовали предавању у Црвеном крсту 

 

27.03.2017.-Репродуктивно здравље- Саветовалиште за младе је организовало предавање 

за ученике седмог и осмог разреда 

6.04.2017.- Предавање о пубертету-Ученици 5. и 6. разреда присуствовали су предавању 

о пубертету.Предавање је организовала биолог Јелена Николић и организација ALWAYS. 

20.04.2017.- Бука-Међународни Дан заштите од буке-Ученици који су чланови секције 

Хокус-покус и наставница Биљана Живковић су обележили овај дан тако што су мерили 

буку на свом мобилном телефону уз помоћ апликације Sound Meter у просторијама школе 

и ван ње. 

 

22.04.2017.-Дан планете земље- Поводом овог дана ученици осмог разреда су на часу 

биологије обележили овај дан, тако што су дискутовали на тему „Чувајмо нашу планету, 

јер немамо другу“. 

12.05.2017.- Вашарчић- Ученици и запослени у школи организују шкплски Вашарчић где 

излажу своје радове, показују експерименте и организују продајну изложбу радова.На 



Вашарчић су позвани и родитељи.Новац сакупљен од продаје углавном је искоришћен у 

хуманитарне сврхе, што овом догађању даје посебан значај. 

12.06.2017.- Угледни час-„Свет као целина-глобализација“-Наставница географије 

Лидија Јевтић одржала је са одељењем 7/2 угледни час .Цео свет повезан у добру и злу, на 

. уништењу и заштити планете Земље. 

-У току целе школске године- Ученици и наставници ,кроз разне секције, посебно 

Еколошке и Чувара природе,одржавају школско двориште (сакупљају лишће,папир, 

одржавају саднице). Уређују учионице, одржавају цвеће у њима, одржавају акваријум, 

хране животиње у њему, воде рачуна о хигијени...... 

-У току целе школске године- У холовима школе све секције одржавају паное са 

различитим темама. Све учионице имају по два паноа, које ученици одржавају и уређују. 

Заступљене су различите теме: Дечија права, Јесен, Зима....Ускрс, Распуст.На свим 

паноима, ученици уз помоћ наставника, показују велику креативност и жељу да уреде свој 

радни простор. Поред тога гаје цвеће, украшавају зидове хамерима, цртежима, 

фотографијама.... Ученици чије су учионице најбоље уређене, по мишљењу Комисије за 

уређење школе, награђују се на крају школске године бесплатном екскурзијом.Браво!!! 

- У току целе школске године- Ученици новинарске секције и наставником Николом 

Ненковићем, у сарадњи са осталим секцијама у школи и наставницима, извештавају кроз 

радио емисије о значајним датумима везаним за заштиту животне средине:                           

-  4.10- Дан заштите животиња                   -  1.12- Дан борбе против сиде 

-  5.03.- Дан енергетске ефикасности          -  7.04 -  Дан здравља 

-  22.04- Дан планете Земље                          -  31.05- Дан борбе против пушења 

-  5.06.-  Дан заштите животне средине       

- У току целе школске године-  Сви ученици и наставници школе сакупљају пластичне 

затвараче као помоћ Удружењу параплегичара, за куповину инвалидскх колица.Акцију 

води учитељица Гордана Николић. 

                                                                            

 

      ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ 

 
  Као и сваке године тако и ове Тим за заштиту деце од насиља је имао низ активности.  

10.10.2016.године – Организовано је предавање за ученике VI разреда од стране 

Канцеларије за младе на тему „Болести зависности“ 

  18.10.2016.године – У нашој школи новинарска секција направила је емисију поводом 

„Дана трговине људима“ 

  20.10.2016.године – Одржано је предавање о безбедности у саобраћају за све ученике од 

I-IV разреда  од стране удружења „Интерактив“ 

   У децембру месецу ђачки Парламент је уз помоћ тима направио акцију “Мудре мисли и 

поруке“, средио пано у холу школе и пре Светосавске приредбе поделио гостима поруке. 

  12.01.2017.године – Наставници физичког васпитања организовали су „Фер плеј“, за 

девојчице од IV-VIII разреда у малом фудбалу 

 
 

 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

  

У оквиру ових задатака у школској 2016/17. години реализоване су следеће активности:  

 

 Лична хигијена, хигијена у учионици и школи, хигијена одевања, брига о телу 

(правилно држање,  седење...) – на часовима одељенских заједница свих разреда 

говорило се о хигијени на свим нивоима, као и редовно су се учионице сређивале 

на задате теме. 

 



 Здравље уста и зуба – и у овом периоду настављено је са ситематским прегледима 

ученика наше школе. 

 

 2. Октобра 2016.год. је одржана Трка за срећније детињство . Трку је подржало и 

10-так ученика наше школе и учитељица Слађана Ђукановић. Ученик наше школе 

Душан Крстић VIII разред је освојио прво место у категорији ученика од петог до 

осмог разреда. 

 

   10.10.2016.године – Организовано је предавање за ученике VI разреда од стране 

Канцеларије за младе на тему „Болести зависности“. 

 

 18.10.2016.године – У нашој школи новинарска секција направила је емисију 

поводом „Дана трговине људима“. 

 

  20.10.2016.године – Одржано је предавање о безбедностиу саобраћају за све 

ученике од I-IV разреда  од стране удружења „Интерактив“. 

 

 5.12.2016. почео је курс Основи хигијене за ученике другог разреда Плаве смене, а 

од 12.12.2016. за ученике другог разреда Црвене смене. Курс од по два часа дневно 

- 5 дана укупно, држали су волонтери Црвеног крста. 

 

 12.01.2017.године – Наставници физичког васпитања организовали су „Фер плеј“, 

за девојчице од IV-VIII разреда у малом фудбалу. 

 

 Од 6. до 10. марта је реализован  курс Прве помоћи за ученике четвртог разреда           

Црвене смене, а од 13. до 17. Марта 2017.год. за ученике четвртог разреда Плаве 

смене. Курс су држали волонтери Црвеног крста. 

 

 10.марта 2017.год.  је психолог Мирјана Милосављевић одвела три ученика VI1, VI2 

и VI3 на вршњачку едукацију под слоганом Пренеси здравље другоме, која је 

одржана у просторијама Црвеног крста.  Циљ вршњачке едукације је да ученици 

који су присуствовали  пренесу стечена знања и материјале својим другарима из 

одељења. 

 

 13. марта 2017.год. је сарадник Црвеног крста Марица Патрногић је учитељима 

четвртог разреда, пренела упутства и пропозиције око држања ПХВ радионица на 

часовима одељенске заједнице.Ми смо једина школа у Србији која је добила ту 

могуђност да програм Црвеног крста Србије, реализују учитељи четвртог разреда у 

својим одељењима.Зато је важно да се о томе обавести како Наставничко веће тако 

и родитељи на родитељском састанку.Од задње недеље марта учитељи четвртог 

разреда су почели са реализацијом ових радионица у својим одељењима. 

 

 15. марта 2017.год. је психолог Мирјана Милосављевић кренула су три ученика од 

пет колико је требало и то: Лазар Милић VI1, Исидора Јовановић VI2 и Андреја 

Аврамовић VI3 на вршњачку едукацију под слоганом Позитивно НЕ, која је  

 

одржана у просторијама Црвеног крста.  Циљ вршњачке едукације је да ученици 

који су присуствовали  пренесу стечена знања својим другарима из одељења, како 

се одупрети наговорима и притисцима вршњака у вези са ризичним понашањем. 

 

 Ученица  Исидора Јовановић је 23. марта 2017.год. у свом одељењу VI2 , упознала 

своје другаре о темама које је слушала на вршњачкој едукацији о Здравим 

стиловима живота. Присуствовало је 29 ученика. 



 

 24. марта  2017.год.  наставница биологије Тања Миладиновић  са 9 ученика седмог 

разреда присуствовала  трибини  посвећеној обележавању  Светског дана борбе 

против туберкулозе, која је одржана у просторијама Црвеног крста, а држала је др 

Владана Милашковић. Трибини су присуствовали следећи ученици: Анастасија 

Радуловић, Ана Мијачић, Валентина Зорић и Јована Милановић VII4,  Константин 

Костић, Огњен Јотовић, Андрија Јовановић, Сара Ратковић и Тамара Милошевић 

VII5.  

 

 6. Априла 2017.год.  је одржано школско такмичење у Првој помоћи за ученике 

четвртог разрда.Учествовало је свих пет одељења четвртог разреда, а за градско 

такмичење су се пласирали ученици IV4  учитељице Љиљане Милић. 

 11.маја 2017.год.  је у просторијама Црвеног крста постављена изложба Хуманизам 

у дечјем стваралаштву са награђеним и похваљеним радовима ученика који су 

учествовали на конкурсима које је реализовао Црвени крст,.  

 

 31. маја 2017.год.  поводом Светског дана без дуванског дима, који се ове године 

обележавао под слоганом Дуван претња развоју, реализована је радио емисија 

посвећена штетном утицају дувана по људско здравље. 

 

 12. Јуна 2017.год. су учитељи четвртог разреда успешно завршили реализацију 

програма Црвеног крста Србије Промоција хуманих вредности, коју су реализовали 

са својим ученицима.                                                           

 

Реализоване активности у оквиру програма 

Социјалне заштите 

у ОШ ,, Вук Стефановић Караџић''  школске 2016/17.године 

а у оквиру Подружнице Црвеног крста школе 
 

 

12. 9.2016.  представник Саобраћајне полиције je у сарадњи са Црвеним крстом Крагујевца 

за наше ученике првог разреда одржао предавање о безбедности деце у саобраћају. 

Предавању је присуствовало  122  ученика првог разреда са својим учитељицама. 

         

                       

   Прослеђен списак са предлогом да 257 ученика користе бесплатну ужину преко Црвеног 

крста и Скупштине града. 

 

 

Купљено 1108 картица за Срећније детињство за све ученике у школи. 

Од 1. октобра 272 ученика бесплатно преко Црвеног крста користи ужину. 

2. октобра је одржана Трка за срећније детињство . Трку је подржало и 10-так ученика 

наше школе и учитељица Слађана Ђукановић.  

Ученик наше школе Душан Крстић VIII разред је освојио прво место у категорији ученика 

од петог до осмог разреда. 

 

                                

 

У школи се традиционално организује акција Друг-другу где ученици доносе школски 

прибор, прибор за личну хигијену, очувану обућу и одећу. 



Већи део прикупљених ствари подељен је нашим угроженим ученицима а остатак је 

прослеђен  Колективном центру у Трмбасу. 

Ученици од првог до осмог разреда су узели учешће у изради Новогодишње честитке под 

мотом Један пакетић много љубави. 

 

 

 

Од 5.12.2016. почео је курс Основи хигијене за ученике другог разреда Плаве смене, а од 

12.12.2016. за ученике другог разреда Црвене смене. 

Курс од по два часа дневн- 5 дана укупно, држали су волонтери Црвеног крста. 

12. децембра су преузете честитке Црвеног крста чија је  продаја  хуманитарна, јер је 

новац намењен деци без родитеља за куповину новогодишњих пакетића. 

Наша школа је продала 1200 честитки. 

Са рачуна наше Подружнице који се налази у Црвеном крсту узета су средства у висини 

од 3087,30 динара за куповину материјала за пружање прве помоћи повређеним 

ученицима у школи.Материјал се налази код наставника физичког који су и прошли обуку 

о пружању прве помоћи. 

 

За 21 најугроженијег ученика наше школе купљене су јакне, патике, тренерке, зимске 

ципеле – шта им је било неопходно. Новчана средства у висини од 26.550 динара, део су 

од прикупљене чланарине и продајом Стартних бројева Црвеног крста, а  налазе се на 

рачуну  у Црвеном крсту Крагујевац, и користе се за хуманитарне сврхе наших ученика. 

 

           24. фебруара у просторијама наше школе спроведена је друга по реду Акција    

добровољног давања крви. 

           Акцији се одазвало 16 добровољних давалаца, од којих је крв дало 14. 

 

        

Од 6. до 10. марта је реализован  курс Прве помоћи за ученике четвртог разреда           

Црвене смене, а од 13. до 17. марта за ученике четвртог разреда Плаве смене. 

Курс су држали волонтери Црвеног крста. 

 

10.марта је психолог Мирјана Милосављевић одвела три ученика VI1, VI2 и VI3 на 

вршњачку едукацију под слоганом Пренеси здравље другоме, која је одржана у 

просторијама Црвеног крста.  Циљ вршњачке едукације је да ученици који су 

присуствовали  пренесу стечена знања и материјале својим другарима из одељења. 

 

13. марта је сарадник Црвеног крста Марица Патрногић је учитељима четвртог разреда, 

пренела упутства и пропозиције око држања ПХВ радионица на часовима одељенске 

заједнице.Ми смо једина школа у Србији која је добила ту могуђност да програм Црвеног 

крста Србије, реализују учитељи четвртог разреда у својим одељењима 

.Зато је важно да се о томе обавести како Наставничко веће тако и родитељи на 

родитељском састанку. 

Од задње недеље марта учитељи четвртог разреда су почели са реализацијом оих 

радионица у својим одељењима. 

 

15. марта  је психолог Мирјана Милосављевић кренула су три ученика од пет колико је 

требало и то: Лазар Милић VI1, Исидора Јовановић VI2 и Андреја Аврамовић VI3 на 

вршњачку едукацију под слоганом Позитивно НЕ, која је одржана у просторијама Црвеног 

крста.  Циљ вршњачке едукације је да ученици који су присуствовали  пренесу стечена 

знања својим другарима из одељења, како се одупрети наговорима и притисцима вршњака 

у вези са ризичним понашањем. 

Ученица  Исидора Јовановић је 23. марта у свом одељењу VI2 , упознала своје другаре о 

темама које је слушала на вршњачкој едукацији о Здравим стиловима 

живота.Присуствовало је 29 ученика. 24. марта   наставница биологије Тања Миладиновић  



са 9 ученика седмог разреда присуствовала  трибини  посвећеној обележавању  Светског 

дана борбе против туберкулозе, која је одржана у просторијама Црвеног крста, а држала је 

др Владана Милашковић. Трибини су присуствовали следећи ученици: Анастасија 

Радуловић, Ана Мијачић, Валентина Зорић и Јована Милановић VII4,  Константин Костић, 

Огњен Јотовић, Андрија Јовановић, Сара Ратковић и Тамара Милошевић VII5.  

 

Преузет је материјал за квиз Шта знашо Црвеном крсту, и прослеђен разредним 

старешинама петог разреда. 

 

6. априла је одржано школско такмичење у Првој помоћи за ученике четвртог 

разрда.Учествовало је свих пет одељења четвртог разреда, а за градско такмичење су се 

пласирали ученици IV4  учитељице Љиљане Милић. 

                                         

 

Школско такмичење у квизу Шта знаш о Црвеном крсту за ученике петог разреда одржано 

је 28. априла. Победила је екипа одељенске заједница V3, одељенског старешине Драгана 

Раковића. 

 

Црвени крст Крагујевца и ове године наставља сарадњу са Чешком и за бесплатан боравак 

у месту Хутиско – Соланец у периоду од 7 -  19. јула 2017. разредне старешине шестог 

разреда су предложиле ученике Предрага Панишића и Милицу Радовановић. По 

прегледању достављене документације Црвени крст је одлучио да иде Предраг Панишић. 

 

15.маја у просторијама Црвеног крста одржано је градско такмичење ученика четвртог 

разреда у Првој помоћи. Нашу школу су представљали ученици: Елена Крстић, Анђела 

Јанићијевић,Ена Митровић, Милијана Ђукић, Невена Лазић и Никола Костадиновић IV4 

учитељице Љиљане Милић. 

Од 12 екипа наша школа је заузела 7. место. 

18. маја Црвени крст је организовао свечани пријем ученика првог разреда у Подмладак 

Црвеног крста.Свечаност је приређена у Дечијем позоришту. 

 

Присуствовали су и наши прваци са својим учитељицама. 

 

29. маја одржано је градско такмичење ученика петог разреда у квизу Шта знаш о 

Црвеном крсту. Нашу школу су представљали ученици V3, одељенског старешине 

Драгана Раковића и то: Милена Марковић, Анита Гаљак, Александра Игњатовић,Огњен 

Поповић, Душан Ратковић, Марко Ђокић, Невена Радевић, Алекса Вељковић, Лука Утвић 

и Лука Арнолд. 

Освојили су 3. место.         

 

31. маја   поводом Светског дана без  дуванског дима, који се ове године обележавао под 

слоганом Дуван претња развоју, реализована је радио емисија посвећена штетном утицају 

дувана по људско здравље.    

                                                                        

 9. јуна у холу школе поводом завршетка Школице Подмлатка Црвеног крста коју су 

учитељи трећег разреда држали у својим одељењима, одржана је изложба ученичких 

радова и свечана приредба. 

Приредби је испред Црвеног крста Крагујевац присуствовала Марица Патрногић, која је 

свим ученицима и њиховим учитељима уручила захвалнице, а директора, сараднике и све 

остале колеге и ученике похвалила и захвалила се на изузетној сарадњи и подршци. 

 

         

12. јуна су учитељи четвртог разреда успешно завршили реализацију програма Црвеног 

крста Србије Промоција хуманих вредности, коју су реализовали са својим ученицима. 

 



 

 

 

 

 

РАД ДЕЧЈЕГ САВЕЗА 

ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ 

 
Током  школске 2016/2017. године Дечји савез је реализовао низ предвиђених 

активности. 

 

            # Дечја недеља обележена је у периоду од 3 - 9. октобра 2016.године. Мото под 

којим је ове године обележена Дечја недеља био је  

 

Нећу да бригам, хоћу да се играм! 

 

Као и предходних година и ове године циљ Дечје недеље је да се укаже на стварни 

положај детета и младих у друштву, да се скрене пажња на дете као носиоца права да 

одраста у што бољим условима у породици, локалној заједници и друштву у целини. Дечја 

недеља је организована тако да свако дете добије могућност активног учествовања у 

активностима које организује Дечји савез. У складу са препорукама Друштва пријатеља 

деце Србије у нашој школи је направљен Оперативни програм обележавања Дечје недеље. 

У нашој школи организоване су активности током саме Дечје недеље, али и акције које ће 

трајати до краја октобра месеца. Неке предвиђене активности смо одложили због радова 

који се тренутно у школи обављају. 

Литерарни и ликовни радови на тему Нећу да бригам, хоћу да се играм! 

Наставници српског језика и ликовне културе ће изабрати најбоље радове за изложбу. 
 Дечји шкраб је организован на часовима ликовне културе за ученике првог  разреда 

у школском дворишту. Ученици су кредама у боји правили мала ремек дела на бетону. 

У оквиру сарадње са вртићем „Невен“, 6.10.2016. године гости наше школе били су 

предшколци са својим васпитачима. Организован је заједнички дечји шкраб за четвртаке и 

предшколце са учитељима четвртог разреда. Деца су се дружила и цртала заједничке 

маштовите радове уз звуке дечјих песама у школском дворишту. 

Пријем првака у Дечји савез обављен је 7.10.2016.године у учионицама првог 

разреда. Учитељи првог разреда су организовали малу свечаност у оквиру своје 

одељењске заједнице. Прваци су поред Добродошлица добили и беџеве. Тиме је Дечји 

савез наше школе постао богатији за 127 нових чланова. 

Свака одељењска заједница уредила је свој одељењски пано и потрудила се да што 

лепше уреди своју учионицу. Комисија коју сачињавају чланови Дечјег савеза,  Комисије 

за уређење школске средине и Ђачког парламента обићи ће све учионице и прогласиће  

најуређеније. 

Разредне старешине су одржале час одељењске заједнице са циљем упознавања 

ученика са дечјим правима под геслом  Нећу да бригам, хоћу да се играм! 

 

Све активности током Дечје недеље пратили су чланови фото секције. 

У оквиру хуманитарне акције Деца – деци, ученици наше школе доносе гардеробу, 

обућу, школски прибор и играчке за своје сиромашне другове. Акцију спроводе Комисија 

за хуманитарну помоћ, Црвени крст наше школе и Дечји савез. Ова акција траје до краја 

октобра. Када буде завршена акција прикупљене играчке ће ученици четвртог разреда 

однети у вртић „Невен“ а гардеробу и школски прибор ћемо дати нашим ученицима 

којима је то потребно. 

Велики број предвиђених активности је успешно реализован, а реализација осталих 

активности се планира у наредном периоду. 

 



# Чланови Дечјег савеза су у сарадњи са члановима етно секције, еколошке секције 

и Ђачког парламента организовали изложбу ускршњих јаја. Изложба је била постављена у 

холу сколе. Учествовао је велики број ученика са својим радовима, а сви остали ученици 

су погледали изложбу која се налазила у холу школе.  

 

Поводом Дана града традиционално се организује карневал у нашем граду. 

Чланови Дечјег савеза и учитељи трећег и четвртог разреда су осмислили и припремили 

учешће наше школе на карневалу. Комисију која је радила на томе су чинили: Јасмина 

Цветић, Сузана Тасић, Љиљана Цатић, Љиљана Милић и Весна Живановић. 

 

  

# Чланови Дечјег савеза су у сарадњи са члановима комисије за уређење школске 

средине обилазили учионице и бирали најлепше. 

 

 

 

# У организацији Дезјег савеза 7.јуна је у нашој школи организован маскенбал у 

обе смене. Учествовао је велики број ученика са својим креативним маскама. Програм су 

водили ученици чланови Ђачког парламента.  

 

      Све активности у којима је Дечји савез учествовао су обухватиле велики број ученика 

и ученици су радо у њима учествовали, свако према својим могућностима и афинитетима.  

 
 

                                                                                             

 

 

 

ПРОМЕНЕ  У  ПУБЕРТЕТУ 

 
У четвртак, 06. априла 2017. године, одржано је предавање ''Промене у пубертету''  

за девојчице 6. разреда. Предавач је била др Јелена Николић а предавању је присуствовало 

45 девојчица. 

 

 

 

 

РЕПРОДУКТИВНО  ЗДРАВЉЕ 
 

У понедељак, 27.марта 2017. године,   одржано је предавање ''Репродуктивно здравље'' за 

представнике одељења 7. И 8. разреда. Предавач је била медицинска сестра из 

Саветовалишта за младе,  а предавању је присуствовало 35 ученика. 

 

 

САРАДЊА  СА  ОБДАНИШТЕМ  ''НЕВЕН'' 

 
У оквиру сарадње са обдаништем ''Невен'' реализован је, по први пут, родитељски 

састанак за предшколску групу. Састанку су присуствовали родитељи из три предшколске 

групе, васпитачи, учитељице које од септембра преузимају прваке: Виолета Стошић, 

Љиљана Милић, Љиљана Цатић, Слађана Ђукановић и Ирена Симовић и педагог Јасмина 

Цветић. Поред презентације рада школе родитељи су упознати и са процедурама уписа и 

тестирања,  а указано им је и на које начине могу полако припремати децу за важан 

догађај у животу који им предстоји.  

                                                                                              



 

                                       

                                           

 

                                                         



Извештај о раду секције Хокус-покус  

 

Од 6. децемра, до 16. децембра 2016. године, у Научном клубу у Крагујевцу  постављени су 

интерактивни експонати из физике, као део активности које ЦСУ Крагујевац организује са Центром 

за промоцију науке.Чланови секције Хокус-покус имали су прилике да виде и испробају Теслин 

трансформатор,  наелектришу се на Ван де Графу, науче нешто о притиску помоћу Вакуум пумпе и 

стакленог звона и тестирају гравитације на Центру масе. 

                   

17. мартa 2017. у Првој крагујевачкој гимназији одржан је фестивалу науке „Дај(т)е се на знање“.  У 

оквиру фестивала приказани су бројни експерименти, одржано низ радионица, турнир у 

програмирању робота, округли сто на тему "У сусрет потребама и интересима даровитих ученика“. 

На крају фестивала приказан перформанс ,,Периодни систем елемената “ . Ученици наше школе, 

чланови секције Хокус-покус: Јована Петровић, Аница Лукић, Јелена Милошевић, Викторија 

Јотовић, Тијана Станојевић и Лазар Гачић су посетиоцима фестивала „испричали“ причу У СВЕТУ 

СВЕТЛОСТИ И БОЈА,  изводећи стварне и виртуалне експерименте. 

                       

 

 

 

ЕТНО СЕКЦИЈА 
                                        

 

     Етно секција нашој школи броји  26  чланова ( 19 из плаве и 7 из црвене смене) и чине је ученици 

од петог до осмог разреда. 

У оквиру активности везаних за рад ове секције, ученици су: 

 Посетили конак кнеза Михаила где су имали прилику да погледају изложбе: „ Пешкири“  и  „ 

Ордење Петра Бојовића“ 

 Узели смо учешће у пројекту „Музеј прошлости за будућност“ у оквиру којег су имали 

прилику да учествују у радионицама које су организовали чланови дечје организације 31, у 

: 

 

 

 

Т А К М И Ч Е Њ А 

 
 

КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА 

 
  Ученици наше школе постигли су следећи успех: 

 У првом разреду, од 5678  учесника,  

Никола Јанићијевић  заузео је 135. место  

Лука Мандић заузео је 463. место, Марта Бајовић заузела је 529. место У другом  разреду од 

6015  учесника,  

Страхиња Ковачевић заузео  је 95. место, Катарина Гаљак заузела је 96. место, Стефан 

Марковић заузео је 97. место, Нађа Николић заузела је 328. место, Реља Мијушковић заузео је 

433. место, Алекса Глишовић заузео је 547. место  

Михајло Радојковић заузео је 571. место  

Јован Влашковић заузео је 572. место  

 У четвртом разреду од 4530  учесника,  



Лана Лукић заузела је 135. место  

Анђела Јанићијевић заузела је 196. место  

 

 

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 

 

Такмичење је одржано у суботу, 1. априла 2017. године у ОШ „Вук Стефановић Караџић“ у 

Крагујевцу, са почетком у 10 часова.  Такмичило се 95 ученика из 27 основних школа са 39 

наставника.  

На такмичењу су учествовале троје ученика 8. разреда наше школе. Анастасија Арсенијевић, 

ученица 8/1, (предметни наставник Весна Димитријевић) освојила је 2. место. 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 
 

Окружно такмичењe „Књижевна олимпијада“ је одржано у суботу, 1. априла 2017. године у ОШ 

„Вук Стефановић Караџић“ у Крагујевцу, са почетком у 10 часова. Такмичило се 95 ученика из 27 

основних школа са 39 наставника. У 7. разреду такмичило се 42 ученика. Четворо ученика је 

остварио пласман на републичко такмичење. 16 ученика освојило је једно од прва три места: једна 

ученица 1. место, 8 ученика 2. место и 7 ученика 3. место. У 8. разреду такмичило се 53 ученика. Њих 

осморо остварило је пласман на републичко такмичење. 23 ученика освојило је једно од прва три 

места: 4 ученика 1. место, 12 ученика 2. место и 7 ученика 3. место. Сви тестови и записници 

ревидирани су на основу допуне решења, која је стигла у касним поподневним сатима. У току и 

после завршетка такмичења није било примедби. На такмичењу су учествовале троје ученика 8. 

разреда наше школе.  

Анастасија Арсенијевић, ученица 8/1 освојила је 2. место. 

 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИС СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КУЛТУРЕ ИЗРАЖАВАЊА 

 

 

       Такмичење је одржано у ОШ „21. октобар“ у Крагујевцу. Ирина Очишник, ученица 5/1 освојила 

је 3. место; Анастасија Танасковић, ученица 6/1освојила је 3. место; Анастасија Арсенијевић, 

ученица 8/1 освојила је 2. место.  

 

 

 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КУЛТУРЕ ИЗРАЖАВАЊА 
 

 

 

Такмичење је одржано у недељу, 16. априла 2017. године у ОШ „Светозар Марковић“ у 

Крагујевцу. Такмичило се пет ученица наше школе: две ученице 5. разреда, једна ученица 6. разреда 

и две ученице 8. разреда. Анастасија Танасковић, ученица 6/1,(предметни наставник Никола 

Ненковић) освојила је 1. место на Окружном такмичењу и то је завршни ниво такмичења за ученике 

6. разреда. Анастасија Арсенијевић, ученица 8/1, (предметни наставник Весна Димитријевић) 

освојила је 2. место на Окружном такмичењу и пласирала се  на завршни републички ниво 

такмичења. Републичко такмичење одржано је у недељу, 28. маја, традиционално у Тршићу. 

Анастасија Арсенијевић освојила је 5. место. 

 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КУЛТУРЕ 

ИЗРАЖАВАЊА 



 
Дана 28.05.2017.године одржано је 27. Републичко такмичење из српског језика и језичке културе у 

Тршићу са почетком у 11 часова. Наша ученица Анстасија Арсенијевић 8/1 учествовала је на 

такмичењу и постигла завидан резултат. Ученица је заузела 5.место у Републици. Осим што је 

одлазак у Тршић био такмичарског карактера, није изостало ни прелепо дружење. Ученицима и 

наставницима организован је излет и ручак у манастиру Троноши из 14.века. 

 

 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 
 

     

      Општинско такмичење за ученике осмог разреда одржано је у школи „Ђура Јакшић”   

25.фебруара  2017. године, а учествовали су следећи ученици:  Анастасија Арсенијевић, Анђела 

Стојадиновић, Магдалена Крстић, Анђела Симић, Филип Тодоровић, Анастасија Чивтелић, 

Анастасија Влашковић, Лазар Митровић и Лазар Гачић.  

      Због тежине теста који је био примеренији ученицима средње школе него основне и најлошије 

пролазности до сада у свим градовима широм Србије,  општинско такмичење је поништено и сви 

ученици су се директно пласирали на регионално такмичење које је одржано 25. марта 2017. године у  

школи „Мома Станојловић“.    

      Ученица наше школе Анастасија Влашковић освојила је треће место са 32 поена и пласирала се 

на републичко такмичење чиме је постигла заиста велики успех за нашу школу. 

      Републичко такмичење је одржано 12. маја 2017. године на универзитету Сингидунум у Београду. 

Због велике конкуренције и тежине теста нисмо успели да освојимо неку од награда. После 

предивног дружења вратили смо се кући презадовољни самим пласманом на републичко такмичење.                                               

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 
 

 Окружно такмичење из енглеског језика за ученике осмог разреда  

одржано је 25. марта 2017. године. Учествовало је 9 ученика наше  

школе, а Анастасија Влашковић VIII3 се пласирала на републичко  

такмичење, освојивши треће место. Посебно је похваљујемо.  

 

 

                                

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ 
 

 

На општинскопм такмичењу одржаном 05.03.2017. у ОШ „Станислав Сремчевић“ у Крагујевцу успех 

и пласман на окружно такмичење остварили су следећи ученици: 

Анастасија Арсенијевић  VIII1   - 1.место 

Невена Ђокић VII5  -  2. место 

Анита СтојковићVIII5  - 3. место                         

Окружно такмичење одржано је 23.04.2017.године у ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“ у Крагујевцу 

где су две наше ученице обезбедиле пролаз на републичко такмичење освајањем 3.места: 

Невена Ђокић VII5  и Анита СтојковићVIII5                           

Републичко такмичење је одржано у Крупњу 14.05.2017. године. 

      

 

РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ 
 
Регионално такмичење из историје одржано је 23.04.2017. године у школи „Драгиша Луковић 

Шпанац“. Две ученице наше школе пласирале су се на републичко такмичење, освојивши заслужено 

треће место: 



 

  

1. НЕВЕНА ЂОКИЋ VII-5 

2. АНИТА СТОЈКОВИЋ VIII-5 

Републичко такмичење ће се одржати 14. маја. 2017. године у Крупњу.  

 

 

 

 

ОПШТИНСКО И ОКРУЖНО ТАМИЧЕЊА ИЗ ФИЗИКЕ 
 

-На школском такмичењу из физике, одржаном 25.1.2017. године, учествовао је 41 ученик. 

-Општинско такмичење из физике одржано19.2.2017. године у ОШ „Сретен Младеновић“ у 

Десимировцу.  

Остварени су следећи резултати резултати:  

VI разред: Неда Михаиловић, прва награда 

Јелена Гаљак похвала 

Милена Милетић, похвла 

Алекса Богићевић, пласман 

VII разред:  

Александар Васиљевић , трећа награда 

  Окружно такмичење je одржанo 11.3.2017. у ОШ "Јован Поповић" у Крагујевцу 

Нашу школу је представљало 5 ученика. На Републичко такмичење пласирала се  Неда Михаиловић, 

ученица шестог разреда, освојивши 95 поена и прву награду. 

 

-39. ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА 

 

одржано je  9-10. априла у ОШ "Николај Велимировић" у Шапцу. Наша ученица Неда Михаиловић 

освојила ТРЕЋУ НАГРАДУ.  

 

                                                                                                                  

 

 

 

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА 
 

На општинско такмичење из техничког и информатичког образовања које је одржано 11. 03. 2017. 

године у ОШ ''Драгиша Михаиловић'' пласирали су се Вељко Радојковић 8/5 и Сава Димитријевић 

8/5.  

Ученик Вељко Радојковић се такмичио у дисциплини Бродомоделарство, освојио је прво 

место и пласирао се на окружно такмичење. 

Ученик Сава Димитријевић се такмичио у дисциплини Бродомоделарство, освојио је прво 

место и пласирао се на окружно такмичење. 

 

 На окружно такмичење из техничког и информатичког образовања које је одржано 26. 

03. 2017. године у ОШ ''Мирко Јовановић'' пласирали су се Вељко Радојковић 8/5 и Сава 

Димитријевић 8/5.  

Ученик Вељко Радојковић се такмичио у дисциплини Бродо моделарство, освојио је друго 

место и пласирао се на републичко такмичење. 

Ученик Сава Димитријевић се такмичио у дисциплини Бродо моделарство, освојио је треће место и 

пласирао се на републичко такмичење. 

 

Републичко такмичење је одржано 6. - 7. 05. 2017. године у Панчеву. Вељко Радојковић и 

Сава Димитријевић су добили захвалницу за учешће на републичком 



       

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊА ИЗ ОДБОЈКЕ ЗА ДЕЧАКЕ  
 

 
наша школа освојила ТРЕЋЕ МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ и окитила се 

бронзаним одличјем. 

  

ТАКМИЧЕЊЕ У АТЛЕТИЦИ 
 

На окружном такмичењз у атлетици одржаном 27.04.2017.г на стадиону „Чика Дача“ ученици наше 

школе су постигли следеће резултате: 

1. Јовановић Јанко 8/3  1.место у скоку у вис са резултатом 1.60 метара    

1.место на 800 метара  
    Јанко Јовановић VIII3 

 

 2. Крстић Душан 8/3 

 

На регионалном такмичењу одржаном 14.05.2017. године у Крагујевцу наши ученици нису успели да 

се пласирају на државно првенство. 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У РУКОМЕТУ ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ 

 
У периоду од 03 до 06. 04. 2017. године у Крагујевцу, одржано је општинско такмичење у рукомету 

за девојчице. Ове године учешће у женској конкуренцији узеле су три основне школе: Вук 

Стефановић Караџић, Јован Поповић и Мирко јовановић. Играло се по систему свако са сваким. 

Девојчице из ОШ '' Вук Стефановић Караџић '' су приказале најбољу игру и сасвим заслужено однеле 

убедљиве победе у обе утакмице (побеђене су прво девојчице из ОШ '' Мирко Јовановић '' 

резултатом 15-0 а потом и девојчице из ОШ '' Јован Поповић '' резултатом 17-2. Овим убедљивим 

победама ОШ '' Вук Стефановић Караџић '' је освојила ПРВО МЕСТО на ОПШТИНСКОМ 

ТАКМИЧЕЊУ. Самим тим наша школа је остварила право наставка такмичења и представљаће 

наш град на наредном окружном такмичењу, што је огроман успех за ове девојчице и нашу школу. 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У РУКОМЕТУ ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ 

 
 

ОШ '' ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ '' из КРАГУЈЕВЦА је освојила ДРУГО МЕСТО НА 

ОКРУЖНОМ ТАКМИЧЕЊУ.  

 

 

 

 

 

УЧЕНИЦЕ КОЈЕ СУ ПРЕДСТАВЉАЛЕ  

ОШ '' ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ '' 

 
 

1. Крстић Анђела                    8/2 

2. Влашковић Анастасија     8/3 

3. Влашковић Ања                 8/3 

4. Милосављевић Тијана      7/2 



5. Мијачић Ана                       7/4 

6. Јевтовић Марија                7/4 

7. Милошевић Тамара           7/5 

8. Ратковић Сара                    7/5 

9. Илић Теодора                      7/5 

10. Јевтовић Невена                 6/5 

 

 
 

                                  
                                                                                                   

 ШКОЛСКО И ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ШАХУ 
 

 

   У уторак, 21. 2. 2017. године одржано је школско такмичење у шаху за ученике нижих разреда у 

нашој школи. 

 

На следећи ниво такмичења пласирали су се следећи ученици: 

 

Дечаци: 

1. Стефан Марковић 2/2 

2. Петар Станојевић 3/5 

 

Девојчице 

1. Софија Радошевић 3/5 

 

У среду,  22. 3. 2017. године одржано је школско такмичење у шаху за ученике старијих разреда у 

нашој школи. 

На следећи ниво такмичења пласирали су се следећи ученици: 

 

Дечаци: 

5.разред 

1. Марко Ђокић 5/3 

2. Ђорђе Миладиновић 5/5 

3. Огњен Влашковић 5/1 

 

6.разред 

1. Драган Миловановић 6/5 

2. Јован Емануел 6/5 

3. Урош Радовановић 6/5 

 

7.разред 

1. Борис Ристић 7/5 

2. Лазар Пејда 7/3 

 

8.разред 

1. Вељко Бачанин 8/3 

2. Сава Димитријевић 8/5 

3. Андрија Миладиновић 8/4 

 

 

У недељу, 26.02. одржано је општинско такмичење у шаху за ученике старијих разреда у ОШ 

„ Милутин и Драгиња Тодоровић“. 

Од укупно 15 такмичара наше школе, двоје се пласирало на Окружно такмичење које ће се 

одржати 18. 3. 2017. године у ОШ „ Милутин и Драгиња Тодоровић“ . 



 

Ученици који су се пласирали на Окружно такмичење су: 

1. Стефан Марковић 2/2, 1. место 

2. Лазар Пејда 7/3, 3. место 

 

У суботу, 18.03. одржано је окружно такмичење у шаху у ОШ „ Милутин и Драгиња 

Тодоровић“. Ученици који су се пласирали на Окружно такмичење су: 

 

1. Стефан Марковић 2/2,  и Лазар Пејда 7/3,  

 

Ученик Стефан Марковић 2/2 освојио је 1. место.                           

 

 

       

 

 

                                                 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 
 
 
            Општинско такмичење из математике одржано је 25. фебруара у школама "21. октобар" за 

ученике 3. и 4. разреда и "Трећи крагујевачки батаљон " за ученике од петог до осмог разреда . 

Постигнути су следећи резултати: 

3. разред  

 Милена Марић 3/5 -III награда      

              

4. разред: 

Давор Недић 4/3- III награда   

Анђела Јанићијевић 4/4- похвала 

Новак Тодоровић 4/5 - похвала 

Теодора Маринковић 4/5 -похвала 

Никола Васиљевић 4/1 - похвала 

5. разред: 

Ирина Очишник 5/1 - III награда 

Михајло Милошевић 5/2 -похвала 

Коља Васиљевић 5/1 - похвала 

Христина Вукомановић 5/5 - похвала 

6. разред: 

Неда Михаиловић 6/1 - II награда 

Анастасија Танасковић 6/1 -похвала 

Алекса Богићевић 6/5 - похвала 

5. разред: 

Ирина Очишник 5/1 - III награда 

Михајло Милошевић 5/2 -похвала 

Коља Васиљевић 5/1 - похвала 

Христина Вукомановић 5/5 - похвала 

6. разред: 

Неда Михаиловић 6/1 - II награда 

Анастасија Танасковић 6/1 -похвала 

Алекса Богићевић 6/5 - похвала 

1.Симона Младеновић VI1 

2. Миона Марачић VI1 

3. Милена Милетић 



VI3 

4. Нина Крстић VI3 

5. Нађа Луковић VI1 

Седми разред: 

1.Огњен Ђукић VII2 

2. Анђела Петровић VII1 

3. Емилија Пауновић VII3 

4. Невена Ђокић VII5 

5. Андрија Јовановић VII5 

 

 

Осми разред: 

1. Симона Младеновић VI1 

2. Миона Марачић VI1 

3. Милена Милетић VI3 

4. Нина Крстић VI3 

5. Нађа Луковић VI1 
 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 
  

25. марта одржано је окружно такмичење из математике у школу "Станислав Сремчевић". 

Постигнути су следећи успеси.  

Давор Недић 4/3 - похвала   

Ирина Очишник 5/1 - III награда 

Христина Вукомановић 5/5 - III награда 

 

 

  

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 
  

 

Општинско такмичење из географије је одржано у просторијама наше школе 12.3.2017.године.  

7. разред  

1.Огњен Ђукић / 7-21 

2.Анђела Милуновић / 7-4 

 

8.разред 

1.Лазар Гачић / 8-1 

2.Петар Маринковић / 8-2 

3.Василије Стевић / 8-2 

 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ 
 

Резулзати са окружног такмичења из географије, одржаног 26.3.2017.год. 

Анђела Милуновић 7/4 - 1. место  

Огњен Ђукић 7/2 - 2.место 

Лазар Гачић 8/1 - 3.место 

 

 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 
 



Општинско такмичење из биологије одржано је 05.03.2017. године у ОШ „Свети Сава“ Крагујевац. 

Учествовала су 22 ученика наше школе, и постигнути су следећи резлтати:  

Пети разред 

1. Јана Милосављевић V5 – 2. место 

2. Ивона Пејић V2 – 2. место 

3. Софија Вукосављевић V5 – 2. место 

4. Невена Павловић V5 – 2. место 

5. Давид Пантовић V1 – 2. место 

6. Лазар Стефановић V2 – 3. место 

Шести разред 

1. Милена Милетић VI3 – 2. место 

2. Нина Крстић VI3 – 3. место 

Седми разред 

1. Емилија Пауновић VII3 – 2. место  

2. Анђела Петровић VII1 – 3. место 

3. Невена Ђокић VII5 – 3. место 

4. Огњен Ђукић VII2 – 3. место 

Осми разред 

1. Анастасија Арсенијевић VIII1 – 2. место 

2. Анита Стојковић VIII5 – 3. место 

3. Филип Тодоровић VIII3 – 3. место 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 
 

Окружно такмичење из биологије одржано је 22. априла у ОШ "Трећи крагијевачки батаљон". Наши 

ученици су постигли следеће резултате: 

Јана Милосављевић 5/5 - треће место 

Анастасија Арсенијевић 8/1 - друго место  

 

 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ОДБОЈЦИ  

 
Општинско такмичење из одбојке (девојчице), 14.02.2017. Освојено је 3. место.  

1. Анђела Симић 

2. Анђела Милосављевић 

3. Јелена Јевтовић 

4. Нина Заграђанин 

5. Ана Костић 

6. Магдалена Јовановић 

7. Александра Радосављевић 

8. Мина Радовановић 

9. Анита Стојковић 

10. Милица Радовановић 

 

11. Јелена Гаљак 

12. Кристина Бараћ12. Кристина Бараћ 

13. Тијана Васиљевић 

 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У КОШАРЦИ ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ 

 
17.11.2017. хала Парк. 3. место 

1. Викторија Јотовић 



2. Исидора Радуновић 

3. Јована Петровић 

4. Анастасија Влашковић 

5. Анастасија Златановић 

6. Аница Лукић 

7. Милица Матановић 

8. Јелена Милошевић 

 

 
  

ОПШТИНСКО И ОКРУЖНО ИЗ ПЛИВАЊА  
 

СЦ "ПАРК" је одржано 10. 11. 2016. године 

Злато, Сава Димитријевић, прсно 8 разред. 

Сребро, Андрија Аврамовић, прсно 6 разред. 

Сребро, Лазар Стефановић, делфин 5 разред. 

Бронза, Ленка Симић, прсно 6 разред. 

Бронза, Алекса Трифуновић, краул 8 разред 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У КОШАРЦИ ЗА ДЕЧАКЕ  
     хала Парк, 10.11.2016. 3. место 

1. Борис Ристић 

2. Лазар Јанићијевић 

3. Јован Димиртијевић 

4. Лазар Тодоровић 

5. Данило Рашковић 

6. Никола Павловић 

7. Владимир Радивојевић 

8. Никола Кнежевић 

9. Жељко Радосављевић 

10. Јанко Јовановић   

                                                    

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У АТЛЕТИЦИ 

 
Окружно такмичење у атлетици одржано је 27.4.2017.године. Наши ученици су постигли следеће 

резултате: Крстић Душан 8/3, I место на 800 метара и Јовановић Јанко 8/3, I место у скоку у вис! 

 
 
 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ШАХУ 

 
 У недељу, 26.02. одржано је општинско такмичење у шаху у ОШ“Милутин и Драгиња Тодоровић“. 

Од укупно 15 такмичара наше школе, двоје се пласирало на Окружно такмичење које ће се одржати 

18.03. 2017. године у ОШ“Милутин и Драгиња Тодоровић“. Ученици који су се пласирали на 

Окружно такмичење су:  

1. Стефан Марковић 2/2, 1. место 

2. Лазар Пејда 7/3, 3. место.  

 

 

 

 



ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У ШАХУ 
 

У суботу, 18.03. одржано је окружно такмичење у шаху у ОШ“Милутин и Драгиња Тодоровић“. 

Ученици који су се пласирали на Окружно такмичење су:  

1. Стефан Марковић 2/2, 

2. Лазар Пејда 7/3. 

На такмичењу ученик Стефан Марковић 2/2 освојио је 1. место.  

У суботу, 18.03. одржано је окружно такмичење у шаху у ОШ“Милутин и Драгиња Тодоровић“. 

Ученици који су се пласирали на Окружно такмичење су:  

1. Стефан Марковић 2/2, 

2. Лазар Пејда 7/3. 

На такмичењу ученик Стефан Марковић 2/2 освојио је 1. место.  

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У МАЛОМ ФУДБАЛУ 
 

14. марта 2017. године је почело општинско такмичење у малом фудбалу за дечаке. Укупно је 

учествовала 31 школа. Прва фаза такмичења је одржана по групама, укупно 6 група (5 група по 5 

школа и 1 група са 6 школа. У ¼ су се пласирале по 2 најбоље пласиране школе из сваке групе. 

Групна фаза и ¼ је одржана у сали ,,Коле” у Илиној води, а полуфинале и финале у хали Језеро. У 

финалној утакмици одржаној 16. 3. 2017. године наша школа је победила ОШ,,Мирко Јовановић” 

резултатом 5:1 и освојила I место на општинском такмичењу у малом фудбалу. Нашу школу су 

представљали:  

1. Давид Благојевић 8-1 

2. Милан Гвозденовић 8-1 

3. Стефан Радосављевић 8-1 

4. Душан Крстић 8-3 

5. Александар Ђорђевић 8-5 

6. Михаило Радојковић 8-5 

7. Лука Јовановић 7-3 

14. марта 2017. године је почело општинско такмичење у малом фудбалу за дечаке. Укупно је 

учествовала 31 школа. Прва фаза такмичења је одржана по групама, укупно 6 група (5 група по 5 

школа и 1 група са 6 школа. У ¼ су се пласирале по 2 најбоље пласиране школе из сваке групе. 

Групна фаза и ¼ је одржана у сали ,,Коле” у Илиној води, а полуфинале и финале у хали Језеро. У 

финалној утакмици одржаној 16. 3. 2017. године наша школа је победила ОШ,,Мирко Јовановић” 

резултатом 5:1 и освојила I место на општинском такмичењу у малом фудбалу. Нашу школу су 

представљали:  

1. Давид Благојевић 8-1 

2. Милан Гвозденовић 8-1 

3. Стефан Радосављевић 8-1 

4. Душан Крстић 8-3 

5. Александар Ђорђевић 8-5 

6. Михаило Радојковић 8-5 

7. Лука Јовановић 7-3 

 

МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У МАЛОМ ФУДБАЛУ 
 

На међуокружном такмичењу за дечаке у малом фудбалу, одржаном 22. марта у Рачи, наша школа је 

заузела друго место.  

 

 

ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ 

 
 



Дана 01.06.2017. године трочлана комисија у саставу Катарина Недић,Катарина Туцаковић и Никола 

Ненковић извршила је бодовање постигнућа две ученице осмог разреда: Анастасије Арсенијевић 

8/1,разредни старешина Јелена Николић и Анастасије Влашковић 8/3,разредни старешина Светлана 

Николић. 

На основу приложене документације,а у складу са Правилником о похваљивању и награђивању 

ученика и запослених ОШ“Вук Стефановић Караџић“,трочлана комисија је утврдила да ученица 

Анастасија Арсенијевић има 130 бодова а ученица Анастасија Влашковић 80 бодова. 

Комисија је одлучила да предложи Наставничком већу за ђака генерације ученицу Анастасију 

Арсенијевић. 

 Наставничком веће  ОШ“Вук Стефановић Караџић“,  је дана 08.06.2017. године  једногласно 

изгласало ученицу Анастасију Арсенијевић за ђака генерације. 

 

 

Е К С К У Р З И Ј Е 
 

 

              Eкскурзијa првог разреда 

Програмом за школску 2016/17.годину за ученике првог разреда планирана је екскурзија на 

релацији Крагујевац – Београд – Крагујевац.  

Екскурзију је реализовало, 20. маја 2017.године, укупно 104 ученика (од којих је 7-оро  ишло 

бесплатно) и 6 учитеља у организацији туристичке агенције Малутас. 

Програм екскурзије је подразумевао посету зоолошком врту и боравак на Ади. 

               

Екскурзија другог разреда 

 
Екскурзија за ученике другог разреда наше школе изведена је 27.5.2017. на релацији Крагујевац - 

Топола - Аранђеловац - Крагујевац. Реализовани су садржаји који су предвиђени унапред донешеним 

програмом и планом. На екскурзију је ишло 110 ученика и 5 наставника. Задовољни смо услугом 

туристичке агенције ..Малутас’’ и одабраним аутопревозником. 

 

Екскурзија трећег разреда 
 

          Екскурзија за ученике трећег разреда организована је 27. маја 2017. године на релацији 

Крагујевац-Манастир Раваница-Ресавска пећина-манастир Манасија- Крагујевац. 

На екскурзији је било 98 ђака и 5 учитеља. 

 

   Екскурзија четвртог разреда  
 

      Дана 20.маја 2017.године изведена је једнодневна екскурзија за ученике 4.разреда, као и за 

ученике из подручних одељења у Трмбасу и Букоровцу,на релацији Крагујевац-Овчар Бања-

Сирогојно-Златибор-Крагујевац. 

У суботу,20.маја у 7:30,аутобусима које је изнајмила Туристичка агенција „Малутас“,кренуло је пут 

Златибора,135 ученика,8 учитеља и представник туристичке агенције. 

   

Екскурзија петог разреда 
 
 

     Дана, 13.05.2017. године   , изведена је екскурзија петог разреда ош „Вук Стефановић Караџић“, 

на релацији: 

Крагујевац-манастир Жича-манастир Љубостиња-Крушевац-Врњачка Бања-Крагујевац. 



У екскурзији је учествовало 5 одељења са укупно 125 ученика (распоређених у три аутобуса), 

разредне старешине: Невенка Спасојевић, Александра Дачић, Драган Раковић, Радмила Шиљковић, 

Драга Кесић и један стручни вођа: Ирена Станић. 

 

 
 

Екскурзија шестог разреда 
 

 
У суботу, 13. маја 2017. године, како је и планирано, изведена је једнодневна екскурзија шестог 

разреда на релацији Крагујевац-Бранковина-Ваљево-Крагујевац. 

 На пут је кренуо 110 ученика и њихове разредне старешине: Катарина Туцаковић, Катарина 

Недић, Иван Станојевић, Зорица Ђорђевић и Тања Миладиновић. 

  

Екскурзија седмог разреда 
 
           

     Програм екскурзије:Крагујевац-Чегар-Нишка тврђава-Ћеле кула-Нишка бања-Крагујевац 

Извођач екскурзије ″Малутас″ Крагујевац 

     У суботу 22-ог априла ученици седмог разреда упутили су се на једнодневну екскурзију у пратњи 

својих разредних старешина. 

     На екскурзију је ишао 121 ученик. 

 

 

                                                   

     Екскурзија осмог разреда 
                                

 

 

    Дана  22.04.2017.  године  реализована  је  екскурзија на релацији Крагујевац – Сремски Карловци 

– Нови Сад – Крагујевац. На екскурзији је било 56 ученика( 8-1,    8-2, 8-4 ) , разредне старешине 

Јелена Николић, Лидија јефтић, Јелена Миковић и стручни вођа Гордана Стевановић.  

 
 

 

 

САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ И ДРУГИМ 

ИНСТИТУЦИЈАМА 
 

У школској  2016/2017. години, сарадња школе са школском управом огледала се у сталној и 

константној комуникацији и сарадњи,кроз: 

 збрињавање технолошких  вишкова 

 правилник о расподели радних места 

 конкурсе,изложбе,семинаре изградња школе у Трмбасу 

 адаптација фискултурне сале и подрумског дела школе 

 Школа је сарађивала и са локалном самоуправом,  кроз: 

 набавку уџбеника 

 посете,изложбе,конкурсе,семинаре 

 Дечију недељу 

 карневал у оквиру Дана града 

 рекреативну наставу у Крагујевачком одмаралишту,,Копаоник“ 



 завршни испит 

 набавку књига за одличне ученике 

 исплате дуговања за превоз,јубиларне награде... 

 одлазак деце у Питешти 

 пријем ђака генерације код градоначелника 

Сарадња је постојала и са Министарством унутрашњих послова, а огледала се у: 

 предавањима ,са циљем појачане безбедности 

 укључивању полиције у активан школски живот 

 буђењу свести о безбедности у саобраћају код ђака 

 


