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Историјат школе 

 

Изградњом цркве у месту 1772.године отворена је и прва школа за основно образовање деце. Школа је била под управом 
цркве.Године 1800.изграђена је, у немачком делу села, једна учионица за ученике немачке припадности. Убрзо након тога 
саграђена је и школа за ученике са наставом на српскохрватском језику.Ученицима је било омогућено изучавање матерњег 
језика, а у наставном распореду имали су мађарски или немачки језик. 
Током ИИ Светског рата настава се изводи на мађарском и немачком језику, а после рата на мађарском и српскохртватском. 

Доласком колониста из Црне Горе почиње са радом четвороразредна основна школа поред које ради и пети разред више 
Народне школе, а потом је пети разред више Народне школе претворен у први разред прогимназије. 

Данашња школа носи назив по истакнутом револуционару – хуманисти – Вељку Влаховићу. 



Школа има једанаест учионица.Опремљене кабинете за физику, хемију, биологију и информатку.Спортску халу за извођење 
наставе физичког васпитања као и кошаркашки терен. 

Ученици наше школе постижу добре резултате на свим такмичењима, ту су и многобројне награде из дечјег драмског 
стваралаштва. 

У склопу школске зграде налази се и предшколска установа. 

Инвестицијом Општине Кула у 2006/2007.год. школа је сређена: замењени су подови, школа је окречена, стављена фасада и 
ограда, реконструисан је и стари део крова. 
До почетка школске године биће осветљени школски терени за мали фудбал и рукомет. 
У наредном периоду очекује нас набавка модерне технике за унапређивање наставе. 

 



ХИМНА ШКОЛЕ 

МОЈА ШКОЛА 

Школо наша, доме свих нас 
И слабих и одликаша. 

Сви у твоје име  
Дижемо глас 

Буди уз нас, буди уз нас. 

Сва нам се посвети, 
А ми ћемо те волети, 

Школо наша, школо наша. 

  

ВИЗИЈА ШКОЛЕ 

Желимо да постанемо школа у којој ће физичко васпитање, спортске активности, здравствено васпитање и ваннаставне 
активности бити важни модели ка остварењу друштвено корисних личности. 
Кроз наставу и спорт, талентованост ученика ће се потврдити, радне способности развијати, хуманост нагласити, а 
емоционална равнотежа постићи. 
Водиља тог процеса су едуковани наставници. 

  

МИСИЈА ШКОЛЕ 

Основна школа “Вељко Влаховић“ је мала сеоска школа чија је мисија да подстиче код ученика љубав према књизи и спорту, 
да подстиче професионални развој наставника, да негује пријатну атмосферу у школи, да одржава везу између школе и 
окружења. 

 



Школска слава 

 

Свети Сава се као школска слава слави од 1840. Године када је то предложио Атанасије Николић, ректор Лицеја у Крушевцу. 
У одлуци тадашњег Попечитељског просвештенија, представници државне и црквене власти прописали су да се Свети Сава 
проглашава за ,,патрона свих наших школа и да се најсвечаније прославља”. 



Све до 1945.Године слављен је Свети Сава, а тада је, одлуком комунистичких власти укинут.Као школска слава поново је 
почео да се слави 1990.године. 

Светом Сави рођено је име Растко Немањић. Био је рашки племић из владарске породице Намањића, утицајни дипломата и 
први српски просветитељ и архиепископ аутокефалне српске жичке архиепископије, законодавац, књижевник и ходочасник, 
али пре свега утемељивач српске цркве, државе и школства. 

 



Дан школе и назив школе 

 

Дан школе обележава се 11.новембра, када је позадатку ЦК КПЈ и Врховног штаба НОПОЈ, у Москви 1941. године, Вељко 
Влаховић, народни херој, чије име носи наша школа, организовао с Ђуром Салајем радио-станицу „Слободна Југославија“, 
преко које је у свет продирала истина о борби народа Југославије против окупатора. Радио-вести „Слободна Југославија“ 
емитовани су навише страних језика и језицима југословенских народа. 

Иначе, тог дана наша школа обележава Дан примирја, односно Дан победе у Првом светском рату. 



Вељко Влаховић 

 

Рођен је 2.септембра 1914.године у селу Трмање, код Колашина. Основну школу је завршио  у родном 
месту, а гимназију у Подгорици и Београду. Студирао је машинство на Техничком факултету у Београду, 
Прагу, на Сорбони (у Паризу) и дипломирао на Универзитету у Москви. 

Учествовао је у Шпанском грађанском рату, као борац Интернационалних бригада. 



Априлски рат и окупација Краљевине Југославије 1941.године затекли су га у Москви. Влаховић је тада 
појачао рад на везама југословенских комуниста и грађана с домовином и радио на популаризацији 
Народноослободилачког покрета Југославије. 

По задатку ЦК КПЈ и Врховног штаба НОПОЈ, у Москви је, 11.новембра 1941. године, организовао с 
Ђуром Салајем радио-станицу „Слободна Југославија“, преко које је у свет продирала истина о борби 
народа Југославије против окупатора и домаћих издајника. Одржавао је везу с Врховним штабом и добивао 
извештаје из земље, припремао емисије за радио-станицу, писао у совјетској штампи и држао предавања 
студентима, радницима и совјетским грађанима о ослободилачкој борби југословенских народа. Старао се 
да радио-вести „Слободна Југославија“ и добијени извештаји из земље буду емитовани на више страних 
језика и језицима југословенских народа. 

После ослобођења земље, обављао је најодговорније партијске и државне дужности: 

 потпредседник Већа народа у Народној скупштини ФНРЈ, 
 председник Одбора за просвету Савезног извршног већа, 
 председник Спољнополитичког одбора Народне скупштине ФНРЈ, 
 заменик министра иностраних послова ФНРЈ (1951—1952) и 
 директор листа „Борба“ (1953). 

Преминуо је 7.марта 1975.године у Женеви. Сахрањен је у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу. 

Носилац је Партизанске споменице 1941., Ордена јунака социјалистичког рада и других високих страних и 
југословенских одликовања. Орденом народног хероја одликован је 27.новембра 1953.године. 

 

 



Кроз школу 

Уколико сте у нашој школи први пут, сигурно ћете се снаћи, јер наша школа заиста није велика, али је, 
видећете и сами, изузетно пријатна.Наше особље ће вам одмах на улазу прискочити у помоћ, као и 
дежурни ученик.Но, ево мале помоћи и од нас.Ово је наша школа.Ту је и улаз – не можете промашити. 

 



Када уђете, наћи ћете се у пространом холу и не можете се збунити. У приземљу су учионице, кухиња и 
трпезарија, а ако низ хол скренете у ходник десно, наићи ћете на фискултурну салу. 

 



 

Уколико вам треба неко од административних радника или наставника из хола скрените улево, па потом уз 
степенице.Ту су директор, секретар, педагошко-психолошка служба, а уколико час није у току, можете у 
зборници пронаћи наставнике и учитеље. 



 



 

Нормално, учионице и кабинети су свуда око нас. А на истом спрату и библиотека и информатички 
кабинет и кабинет биологије и хемије… 



 



 



 



 

 

 

 

ШКОЛСКА 2018/19. ГОДИНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСОБЉЕ ШКОЛЕ 

НАСТАВНО НЕНАСТАВНО 
 

Весна Медојевић (директор школе) 
Маријана Каљевић (психолиг) 
Александра Бајац (педагог) 

Мирјана Баџа   (1. разред) 
Драгица Радмановић  (2. разред) 
Весна Радуловић   (3. разред) 
Снежана Влаовић  (4. разред) 

Горан Ерић (Српскијезик) 
Кристина Мишовић (Енглески језик – нижи разреди) 
Александар Бијелић (Енглески језик – виши разреди) 
Наташа Бадњар (Ликовна култура) 
Славко Рац (Техничко образовање) 
Михаило Лојпур (Математика) 
Тајана Чубрић (Физика) 
Јадранка Лазаревски (Историја, Грађанско васпитање) 
Александра Виславски (Географија) 
Зорка  Дедеић  (Рускијезик) 
Оља Миросављев (Биологија) 
Кристина Војчина  (Хемија) 
Владан Маравић (Информатика) 
Лидија Пашо (Музичка култура) 
Жељко Кежић (Православни катихизис) 
Ана Нађ (Католичка веронаука) 
Горан Вјештица (Физичко васпитање) 

 

Правница: Јасмина Нађ 

Рачуноводство: Зорица Булатовић 

Да би нам школа увек била чиста, загрејана и да би све 
функционисало, и ужина била на време брину: 

Ракочевић Марина 
Арваји Клара 
Јекнић Марина 

Селић Љиљана 
Шумоња Илија 
Самарџић Ранко 

 

 



ДАНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА 
 

24. септембар ПОНЕДЕЉАК 
16. октобар УТОРАК  
14. новембар СРЕДА 
 6. децембар ЧЕТВРТАК 
18. јануар ПЕТАК 
11. фебруар ПОНЕДЕЉАК 
19. март УТОРАК 
17. април СРЕДА 
16. мај ЧЕТВРТАК 
 7. јун ПЕТАК 
 

Добродошлица 

Свим ученицима, њиховим родитељима и радницима школе желимо успешан почетак нове школске године. 

 

 



Председник Општине Кула посетио ОШ „Вељко Влаховић“ у Крушчићу 

7. 9. 2018.  

Председник општине Кула Велибор Милојичић обишао је данас Основну школу „Вељко Влаховић“ у Крушчићу. Посета је 
уприличена у оквиру редовне посете свим школама на почетку нове школске године како би се локална самоуправа упознала 
са стањем у школама и бржем решавању евентуалних проблема. ОШ „Вељко Влаховић“ је прва школа коју је посетио 
председник Милојичић и из разлога што је ово једина васпитно образовна установа која на свом челу од ове школске године 
има новог директора. Наиме, функцију директора ће у наредне четири године у ОШ „Вељко Влаховић“  обављати Весна 
Медојевић, која је готово три деценије радила у овој школи као учитељица. 

Након упознавања са стањем у школи издвојила су се три проблема која треба решити, а у њихово решавање ће се активно 
укључити локална самоуправа.Реч је о замени врата на два улаза што би, како је обећао председник општине, требало да буде 
урађено током зимског распуста, затим замена столарије и уређење паркинга испред школе. Ови пројекти ће бити уврштени 
у планове за наредну годину, обећао је Милојичић:Након три деценије рада у учионици са најмлађима Весна Медојевић је одлучила 
да својој школи помогне и са места директорице. Амбициозан план је пред њом – да једној малој сеоској школи да ветар у леђа кроз 
унапређење услова рада, модернизацију опреме и промоцију школе. 

У ОШ „Вељко Влаховић“ у школској 2018./2019. години уписано је 15 ђака првака. Школу похађа укупно 101 ђак.Упркос томе што је 
реч о малој сеоској школи, резултати које су постизали њени ученици током година, увели су је на велика врата у круг успешних 
васпитно образовних установа, како у нашој општини тако и шире.Примера ради, ово је школа чији су ученици протекле године били 
најуспешнији у кулској општини на полагању тестова на малој матури.Они су показали највиши ниво знања у односу на њихове другаре 
из осталих основних школа што указује на озбиљан и максимално ангажован рад просветних радника у овој васпитно образовној 
установи. 
 



 

 

 

 

 



100 – годишњица пробоја Солунског фронта 

14.09.2018. 

Дана 15.септембра ове године навршиће се 100 година од пробоја Солунског фронта, што је био одлучујући маневар за слом 
Централних сила у Првом светско мрату. Овим поводом је у нашој школи одржан јавни час коме су присуствовали ученици 
од 5.до 8. разреда заједно са наставницима. Час је одржала наставница историје Јадранка Лазаревски. 

Веома је важно очување сећања на солунске борце, јер пробој Солунског фронта је био један од најзначајнијих догађаја 
Првог светског рата.Српска војска је поразила вишеструко јачу аустроугарску и бугарску војску.Пробој је почео 
14.септембра, а до 11.новембра капитулацијом Бугарске, Турске, Аустроугарске и Немачке, Први светски рат је завршен. 

 

 



Молитва за почетак нове школске године 

16.09.2018. 

Молитва за почетак нове школске године одржана је 16.09.2018.године  у православној крушчићанској богомољи. Богослужење је вршио 
парохијски свештеник Милош Петровић, а присуствовали су ученици наше школе који похађају православну веронауку, наставници, као 

и грађани Крушчића. Свим ученицима и радницима школе желимо срећан и успешан почетак нове школске године. 

 

 



Обележен Дан мира 

Датум: 21.09.2018. 

Дан мира се обележава широм света.У резолуцији, коју је 2001.године донела Генерална скупштина Уједињених нација, 21. 
септембар је проглашен Међународним даном мира. 
Обележавање овог дана и те како има своју сврху, јер позивање на мир је и једна врста нужног одговора на чињеницу да је у 
свету, готово свуда, толико немира, несреће, сукоба, и да се води перманентни, тихи рат.Стога је код сваког појединца 
неопходна искрена свест о важности мира, као и искрена тежња ка миру у свакодневном животу. 

Ми смо у нашој школи обележили овај важан датум пригодним радионицама и још лепшим порукама. Ученици су у сарадњи 
са учитељицама, псикологом, педагогом , директорицом школе и помоћним особљем направили у школском дворишту свој 
..Парк мира” који су улепшали цвећем, садницама дрвећа и лепим порукама.  На крају смо се потрудили да наша порука мира 
стигне што даље.Голуб је симбол мира, па су наши ученици симболично на крају своју поруку послали по голубу-
писмоноши.  Надамо се да ће ове наше поруке  не само улепшати наш паркић, него и наше окружење. 

 



Посета секретара МЗ нашој школи 

26.09.2019 

Поводом почетка нове школске године ученике првог разреда ОШ “Вељко Влаховић” посетио је секретар МЗ 
Крушчић Здравко Граовац. Он је ученицима и радницима наше школе пожелео срећну и успешну нову школску 

годину.Такође, традиционално, као и сваке године донео је и лепе поклоне (лопту и вијаче), којима су се наши ђаци посебно 
обрадовали.Дружење је протекло у пријатном разговору, рецитовању, певању. 

 



План активности за дечју недељу 

Понедељак:   
-Конвенција о правима детета 
-Посета Месној заједници (1. разред) 

Уторак:   
-Дан посвећен игри са логом Дечје недеље ,,Моје право да живим срећно и здраво”. 
-Цртање кредама у боји у дворишту школе 

Среда:  
-,,Свако свога учитеља има” – дан за дечје креативно стваралаштво 

Четвртак: 
-Дан загрљаја – дружење одељенских заједница 
-Посета деце из вртића школској библиотеци 

Петак:   
-Програм за прваке 

Радионица ученичког парламента ,,Различити, а исти” са ученицима 4.разреда. 

 

 

 

 

 



Посета првака Месној заједници 

01.10.2018. 

 Дечија недеља традиционално је започела читањем Конвенције о правима детета  у свим одељењима и  разредима 
наше школе.Данас су  ученици првог разреда  наше школе  са учитељицом Мирјаном Баџом и педагогом школе Александром 
Бајац  посетили  Месну заједницу Крушчић.  Тим поводом дочекао их је секретар МЗ Крушчић Здравко Граовац, који је за 
наше ђаке приредио ,,Предавање о саобраћају“ Ауто школе Саобраћај. Предавање је држао Момчило Губеринић. Ученици су 
га помно пратили и одговарали на његова питања, а сваки од ученика добио је на поклон лепу сликовницу Пажљивка- 
,,Правила понашања у саобраћају“.  Наши ученици су такође приредили изненађење секретару МЗ. Поклонили су му пано 
који су осмислили уз помоћ учитељице  са мотом  Дечије недеље ,,Моје је право да живим срећно и здраво.“ Ученици су 
били пригодно угошћени и понели пријатне утиске са собом. 

 



Конвенција о правима детета 

Сваке године Дечја недеља почиње читањем Конвенције о правима детета.  Конвенција УН о 
правимадететаописујеосновнеобавезекојевладеимајупремаособамамлађимод 18 година.Конвенцију је 
усвојилаГенералнаскупштинаУједињенихнација и ратификованаје одстраневећинеземаља у свету.Конвенцију су нам 
прочитале чланице Ђачког парламента Мила Рабреновић и Ања Ристић. 

 



Уређење школског дворишта 

Читањем Конвенције о правима детета, наши ученици су се упознали са својим правима.Међутим, права подразумевају и одређене 
обавезе.Тако смо се договорили да је једна од обавеза и да наше окружење, наше школско двориште буде лепо.У том смеру смо 

покренули и акцију уређења школског дворишта. 

 



Украшавање  школског дворишта 

03.10.2018. 

Другог дана Дечје недеље, а поводом слогана ,,Моје право да живим срећно и здраво”, ученици нижих разреда наше школе 
су украсили школско двориште својим цртежима на задату тему. 

 

 



Луде фризуре 

Своју креативну страну наши ученици најбоље показују на манифестацији званој ,,Луде фризуре”. Ученици су се потрудили 
да нас и ове године изненаде својим идејама.Жири састављен од чланова ученичког парламента су имали тежак задатак.Прво 

место је заузео Матеја Дметрек (1.разред), друго место Лена Малацко (5.разред) и треће место Анђела Ергарац (3.разред). 

 



Дан загрљаја 

04.10.2018. 

Против насиља се боримо загрљајима.Загрљаји нас чине срећнима и отклањају лоше расположење. 

,,Не штедите на загрљајима, они су бесплатни…” – то је мото четвртог дана  Дечје недеље. 

 



Насиље, врсте и начини реаговања 

5.10.2018. 

У петак 5.10.2018.је реализовано више активности у циљу промовисања толеранције , међусобног уважавања  и 
приајтељства. На часу грађанског васпитања у вишим разредима, чланови Ученичког парламента су уз подршку психолога 
школе одржали радионицу „Насиље, врсте и начини реаговања“.Подсетили смо се које врсте и нивои насиља постоје, ко су 

актери насиља, које особине има насилник, а које жртва, у којој мери је насиље присутно у нашем окружењу и како се 
заштити.У завршном делу смо демонстрирали, кроз кратку вежбу, на који начин све можемо остварити сарадњу и уважити 

потребе других.На часу ликовне културе ученици су имали задатак да путем графита изразе свој став против насиља, а 
ученици осмог разреда су исписивали поруке пријатељаства на балоне. Као продукт ових активности израђен је плакат који 

ће нас подсећати на мото Дечије недеље: „Моје право да живим срећно и здраво“. 

 



Екођаци 

У оквиру секције “Екођаци” ученици радо учествују на конкурсима.Овога пута су цртали гљиве свога краја и тиме 
проширили знање о овом интересантом царству.  

 



Програм за прваке 

Пети дан Дечје недеље посвећен је нашим првацима.Ученици четвртог разреда су пожелели добродошлицу својим најмлађим 
другарима.У то име приредили су мали културно-забавни програм у виду рецитација, драмских и плесних игара.  На крају су 

своје другаре обрадовали и малим поклонима. Песмом ,,Деца су украс света” су послали јасну порукукојом су употпунили 
мото овогодишње Дечје недеље. 

 



Различити, а исти 

Дана, 5.10.2018.године у оквиру Дечије недеље Ученички парламент узпомоћ педагога школе Александром Бајац одржао је 
радионицу ученицима четвртогразреда. Сви ученици су активно учествовали и на крају одговорили на задати 
циљ.Закључили су да је толеранција када поштујемо иуважавамо једни друге без обзира на веру, расу, изглед, верисповест. 

Ученици су били задовољни и на крају су сами креирали Бонтон толеранције у свом разреду. 

 

 



Спортски дан 

06.10.2018. 

У оквиру обележавања  Дечје недеље одржан је „Спортски дан“ за ученике и наставнике наше школе на стадиону ФК 
,,Младост” из Крушчића. Спортски дан је почео  традиционалним ,,Јесењим кросом”, а наставио се различитим спортским 

активностима, као што су одбојка, рукомет и фудбал. У спортским играма су учествовали и учитељи и наставници 
школе.Дан је протекао у лепом дружењу. 

 



Хуманитарна акција 

08.10.2018. 

У жељи да олакшамо рад Друштву инвалида за церебралну и дечју парализу, сваке године ученици и радници наше школе 
сваке године организују прикупљање новчане помоћи.Овом нашом акцијом желимо да скренемо пажњу јавности на 

потешкоће с којима се сусрећу ови људи у свом свакодневном животу.Овом акцијом која је организована у оквиру Дечје 
недеље, желели смо да дамо свој мали допринос како би помогли раду Друштва исваком појединцу који има овакве 

проблеме. 

 



Интернет као средство савремене наставе и учења – семинар 

13.10.2018. 

Дана 13.10.2018.године у нашој школи је одржан семинар под називом Интернет као средство савремене наставе и учења. 

Аутори и реализатори семинара: Александар Тодосијевић, наставник историје у ОШ „Бранко Радичевић“, Батајница и Сања 
Булат, наставник физике и хемије у ОШ „Бранислав Нушић“, Београд. 

Општи циљеви: Развијање дигиталних компетенција наставника; Модернизација наставе у складу са савременим теоријама 
учења и потребама ученика. 
Специфични циљеви: Упознавање наставника са применом блога и Фејсбука у настави; Формирање мрежа учења наставника 
и ученика; Развијање критичког приступа Интернету. 
Теме програма: Савремена парадигма учења, учење и виртуелне; Циљеви са којима се блог прави; Креирање чланака и 
страна, унос категорија, убацивање мултимедијалних садржаја, виџети; Отварање налога и уређивање профила, умрежавање 
учесникана Фејсбуку, отварање групе; Безбедности ученика на интернету: заштита од спама, вируса и превара, заштита од 
електронског насиља. 



 

 

 



Чувари природе 

20.10.2018. 

У оквиру слободних наставних активности, ученици 5.и 6. разреда су опредељени за предмет чувари природе. Долазак 
јесењих дана подстакао нас је да направимо интересантан и занимљив колаж јесењег лишћа, користећи природан материјал, 

свеће и водене боје.Ученици радо приступају изради оваквих едукативних разгледница које их подстичу на даље 
превентивно делевање у заштити природног окружења.Циљ нам је да ојачамо еколошку свест ученика и развијемо позитивно 

еколошко понашање. 

 



Пеђолино одушевио наше ученике 

25.10.2018. 

Поводом Дана општине, а под покровитељством Општинске управеКула, организовани су различити бесплатни програми, 
један од њих су и бесплатне представе за малишане.У уторак 23.октобра 2018. Године у холу основне школе била је одиграна 

представа кловна Пеђолина, који је одушевио све присутне. Ученици су раздрагано играли, певали  и смејали се досеткама 
овог занимљивог кловна. 

 



Награда за Лену 

31.10.2018. 

Гљиварско друштво Ваљево сваке године организује образовно-туристичку манифестацију „Дани гљива на Ваљевским 
планинама“.Поред осталог, награђује се најбољи ликовни рад гљива и лековитог биља ученика основних и средњих 

школа.Наша школа је на конкурс упутила 12 радова ученика, који су приказали лековито биље и гљиве нашег подручја.Међу 
њима се издвојио рад ученице 5.разреда Лене Малацко која је овом приликом и награђена. Честитамо Лени и желимо јој 

много успеха на наредним конкурсима. 

 



Посета Покрајинског секретара 

02.11.2018. 

Покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај Ненад Грбић посетио је нашу школу.Са директорицом 
Весном Медојевић разговарао је о сарадњи и помоћи која ће омогућити боље услове рада у школи. 

 

 



Представа  ,,Маша и медвед” 

07.11.2018. 

Ученици наше школе су 07.11.2018.године у Дому културе Крушчић имали прилику да уживају у  представи ,,Маша и 
медвед” која је организована у оквиру низа манифестација поводом Дана Општине.  Иначе, представа је одиграна у свим 

местима Општине Кула на опште задовољство наших најмлађих суграђана. 

 



Женидба врапца Подунавца 

08.11.2018. 

У четвртак, 08.11.2018.године у трећем разреду је одржан угледни час српског језика и ликовне културе са акцентом на 
међупредметну корелацију. 

Наставна јединица, обрада текста „Женидба врапца Подунавца“ , на српском језику је повезана са часом ликовне културе, где 
је илустрован догађај из песме групним радом ученика. 

Радови су креативни, маштовити и смислени завршени.Часови су успешно реализовани.Учитељица Весна Радуловић. 

 



Награда поводом ..Месеца књиге” 

16.11.2018. 

У петак, 16.новембра 2018. године, у просторијама библиотеке у Сивцу, свечано су додељене награде за најбоље ликовне и 
литераране радове поводом ,,Месеца књиге”. Ученица наше школе, Лена Малацко је освојила друго место за најбољи 
ликовни рад у категорији од V – VIII разреда. 

Честитамо Лени и наставници Наташи Бадњар! 

 

 



Обележен Међународни дан толеранције 

16.11.2018. 

Дана 16.новембра 2018. године је у нашој школи обележен Дан толеранције. Ученик 7.разреда, Матеја Килић је прочитао је 
на часовима Грађанског васпитања, односно Верске наставе прочитао реферат на ту тему. У њему је истакнуто да је потребно 
уважавати туђе  мишљење, туђа уверења и осећања и да је то једини начин да будемо људи.Толеранција представља 
прихватање различитости у најширем смислу и свест да свако људско биће заслужује поштовање.Толеранција значи да сваки 
појединац има право на једнаке шансе и могућности. 

Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу (UNЕSCО) установила је Међународни дан толеранције 
1995.године.То је дан који све на свету подсећа на поштовање и уважавање другачијих од нас.Повереник за заштиту 
равноправности Међународни дан толеранције обележава као својдан. 

 



Пројектна настава „Разгледнице из Крушчића“ 

20.11.2018. 

Пројектна настава са свим својим елементима код ученика развија међупредметне компетенције које доприносе развоју 
компетенција за учење, одговорног  учешћа у демократском друштву, естетичке компетенције,  комуникације, одговорног 
односа према околини и одговорног односа према здрављу. 

Циљ пројекта: оспособљавање ученика  за посматрање и уочавање промена у својој околине и допринос њеном очувању. 

Наставе слободних наставних активности чувари природе заснована је на развијању функционалне писмености из области 
заштите животне средине, усвајању и примени концепта одрживог развоја и остваривање образовања о квалитету живота.У 
оквиру наставне теме Положај и улога човека у природи ученици су стекли базична знања на основу којих су могли да уоче 
позитивне и негативне примере понашања људи према природи.Ова сазнања су преточили у интересантне разгледнице. 

 



Екологија у осмом разреду 

Циљеви и задаци  биологије у осмом разреду су да ученици усвајањем образовно-васпитних садржаја развијају знања, 
вештине и умења из области екологије и заштите животне средине уз примену концепта одрживог развоја. 

Ученици треба да формирају позитивни однос према учењу биологије, заштити и очувању природе и непосредног 
окружења.Применом знања, повезивањем новонаученог са већ познатим, оспособљавањем ученика за прикупљање података 
мотивишемо ученике на то да се са љубављу односе према природи. 

Ученице осмом разреда су се потрудиле да на занимљив начин прикажу своја знања из области екологије. 

 



Међународни дан борбе против AIDSA 

30.11.2018. 

Међународни дан борбе против AIDSA традиционално се обележава 1.децембра. У нашој школи обележен је у петак 
30.11.2018.године. На часу грађанског васпитања ученици седмог и осмог разреда уз помоћ педагога школе и наставнице 
грађанског васпитања организовали су квиз ,,Шта знаш о аidsu/сиди“. Квиз се састојао од четири игре :Ко зна зна, Тачно-

нетачно, Чик погоди и Асоцијације.  Дечаци су се такмичили против девојчица.Победиле су девојчице и као награду освојиле 
чоколаду и бомбоне да се засладе. 

 



Фолклорно вече 

14.12.2018. 

У петак, 14.12.2018.године у Дому културе у Крушчићу, одржано је Фолклорно вече за свенаше суграђане и госте. У 
програму су учествовали ученици наше школе којипохађају фолклор, који је од ове школске године поново почео са радом. 
Нашиученици су одушевили публику предивним кореографијама, као и певачким нумерама.У програму су учествовали и 

гости –  КУД,,Србија” из Куле. 

 



Посета малишана вртића ”Вртуљак” нашој школи 

18.12.2018. 

Данас су предшколци вртића Вртуљак са васпитачицом Бојаном Влаховић, били у посети нашој школи.Са собом су донели 
празнични дух и песме које су научили.Уз жеље за срећне празнике донели су и честитку коју су направили својим ручицама. 

 



Припреме за вашар 

19.12.2018. 

Ученици наше школе се ужурбано припремају за Новогодишњи вашар који ће бити реализован 20.12.2018.  На вашару ће се 
изложити ученички радови: честитке, украси, играчке и др. 

 



Вашар је био, а на вашару… 

20.12.2018. 

У четвртак, 20.12.2018.одржан је Новогодишњи вашар који су организовали ученици наше школе, заједно са учитељима, 
наставницима, педагогицом, директорицом и другим радницима школе. Ученици су за ову прилику направили новогодишње 
украсе, честитке и играчке и изложли их на импровизованом штанду испред учионица.Интересовање је било велико; тако да 

се велики број наших суграђана, првенствено родитеља, баки, деки, као и представника локалне самоуправе и удружења 
грађана одазвао позиву да нам увеличају овај догађај. 

 



Срећна Нова година! 

 

 



Прослава Светог Саве 

25.01.2019. 

У петак, 25.01.2019.одржан је свечани програм поводом школске славе, Свети Сава. Програм је почео интонирањем  
Светосавске химне, након чега је вероучитељ Жељко Кежић одржао јавни час о житију Светог Саве, његовом учењу и 

значају.  Његово предавање су на најбољи начин илустровали ученици трећег и четвртог зазреда казујући песме и приче о 
овом великом светитељу. 

 



Литургија поводом празника Светог Саве 

27.01.2019. 

У недељу, 27.01.2019.ученици наше школе су заједно са наставницима и кумом Ненадом Влаховићем присуствовали Светој 
Литургији у храму Светог Саве у Црвенки. Наши ученици су заједно са својим вршњацима из ОШ ,,Вук Караџић” из Црвенке 

отпевали Светосавску химну и учествовали у Литији и резању славског колача. На крају Литургије, свештеник Милош 
Петровић се обратио ученицима топлим речима захвалности и лепим поклонима, са жељом да се и следеће године окупимо 

на овако свечан начин. 

 



Дигитални уџбеник у настави 

08.02.2019. 

У петак, 08.02.2019.у нашој школи је одржано  предавање, односно приказ дигиталних уџбеника и предности њиховог 
коришћења. Предавање су одржале наше колегинице Тања Вјештица, професор српског језика и Бранка Уранкар, психолог. 

 



Ученици петог разреда посетили су ђаке прваке 

11.02.2019. 

Дана 11.02.2019.године ученици петог разреда су посетили своју учитељицу Мирјану Баџу и њене ђаке прваке. У оквиру 
предмета чувари природе, ученици петог разреда су припремили низ забавних игара којима су приказали знања о животној 

средини.Тиме су мотивисали ученике првог разреда да се активно укључе у заштиту животиња и природе. 

 



Поруке љубави 

14.02.2019. 

Чланови Ђачког парламента су поводом Дана заљубљених покренули акцију ,,Поруке љубави”.  Том приликом је у холу 
наше школе постављена кутија у коју су наши ученици убацивали поруке својим друговима и другарицама.Те поруке су 

подељене на Дан заљубљених. 

 



Дан заљубљених 

У четвртак 14.02.2019.године обележена је акција Ђачког парламента  поводом Дана заљубљених. Сви ученици су  од 1. до 8. 
разреда су се одазвали овој традиционалној акцији.Ђачки парламент је поделио поруке љубави и пријатељства  ученицима по 

одељењима. 

 



Трибина кожна обељења и превенција од заразних болести 

У четвртак 14.02.2019.године у нашој школи је одржана  Трибина „Кожна обољења и превенција од заразних болести“. 
Трибина је била  едукативног карактера и била је намењена ученицима од 1. до 8. разреда.  Реализатори су били наставник 

хемије Кристина Војчина и педагог школе Александра Бајац. Ученици млађих разреда су нам демонстрирали како правилно 
треба опрати руке и добили су флајере са упутствима Светске здравствене организације. 

 



Обавештење Министарства просвете 

Настава се обуставља  у периоду  од 18.02. до 24.02.2019. године због епидемије грипа. 

 

Општинско такмичење из страних језика 

У суботу и недељу, 23. и 24. фебруара, у нашој школи је  одржано такмичење из страних језика. Ове године смо имали 
такмичаре из енглеског и немачког језика, а учествовали су ученици из свих школа у општини Кула. Нашу школу су 
представљали ученици: Милош Радуловић, Мила Рабреновић, Ана Кривић и Јован Кокот. 

 



Дан ружичастих мајица 

27.02.2019. 

У знак подршке превенцији вршњачког насиља у нашој школи је 27.02.2019.обележен Дан ружичастих мајица. Ова 
манифестација се обележава сваке последње среде у фебруару, а све је почело 2007.године када је дечак у Канади био 
изложен вршњачком насиљу у школи због доласка у ружичастој мајици.Испоставило се да је мајица била симбол подршке 
дечака мајци која је боловала од карцинома дојке.Школски другови су одлучили да дигну свој глас против насилника и 
солидаришу се са својим другом тако што су се сутрадан сви појавили у ружичастим мајицама.  Тада је ружичаста мајица 
постала симбол борбе против вршњачког насиља, 

 

 



Акција ,,Читајмо гласно“ 

28.02.2019. 

Поводом обележавања Националног дана књиге, 28. фебруара  у нашој школској библиотеци је обележена акција ,,Читајмо 
гласно“. Ученици су у 11:55 часова почели са читањем поезије познатих дечијих писаца Душка Радовића и Мирослава Мике 

Антића. Циљ ове заједничке активности јесте подстицање читања, као и неговање матерњег језика и културе. 

 



Месна смотра рецитовања 

01.03.2019. 

Дана 01.03.2019.одржана је Месна смотра рецитовања у малој сали МЗ Крушчић.  Смотру су отворили 
полазници предшколске установе ,,Вртуљак”, а у ревијалном делу учествовали су ученици нижих и виших 
разреда наше школе. Према мишљењу жирија, најбољи наступ су имали следећи учесници: 

Од I – IV разреда: 

1. место – Луција Ивановић ( IV разред) 
2. место – Дора Шмих 
3. место – Страхиња Алексин ( III разред) 

Од V – VIII разреда: 

1. место – Жељана Јанковић ( VI разред) 
2. место – Миљана Гарић ( VI разред) 
3. место – Мила Рабреновић (VIII разред) 

 



 



Општинско такмичење из математике 

02.03.2019. 

У суботу, 02.03.2019.године у ОШ ,,Вук Караџић” у Црвенки, одржано је Општинско такмичење из математике. На том 
такмичењу ученици наше школе  Мила Рабреновић (VIII разред) и Богдан Тривуновић (V разред) су освојили 3. место. 

Честитамо нашим ученицима и наставнику Михајилу Лојпуру! 

 

 



Општинско такмичење из историје 

09.03.2019. 

У суботу, 09.03.2019.године у нашој школи је  одржано такмичење из историје. На овом такмичењу су учествовали  ученици 
из свих основних школа у општини Кула. Нашу школу су представљали ученици: Мила Булатовић и Јована Ивић, ученице 

петог разреда, заједно са наставницим Јадранком Лазаревски. 

 

 

 

 



Општинско такмичење из информатике 

10.03.2019. 

У недељу, 10.03.2019.године у ОШ ,,Никола Тесла” Липар, одржано је Општинско такмичење из информатике. Ученици 
наше школе Стојка Лојпур (V разред) и Немања Тривуновић (VII разред) освојили су прво место. Честитамо нашим 

ученицима и наставнику Владану Маравићу! 

 

 



51. општинска смотра рецитовања 

11.03.2019. 

У понедељак, 11.03.2019.године одржана је 51.општинска смотра рецитовања ,,Максим Јекнић”. Смотру је организовала 
Културно – просветна заједница општине Кула у сарадњи са Културним центром.У програму су учествовали најбољи 
рецитатори из кулске општине. Нашу школу, као и наше место је представила ученица наше школе Луција Ивановић (IV 
разред) која је рецитовала песму ,,Пауково дело”, Десанке Максимовић. Селектор смотре је био глумац Миодраг Петровић, 
првак Српског народног позоришта из Новог Сада. 

 

 



Потрошач сам, желим да знам… 

14.03.2019. 

Министарство просвете  у сарадњи са Министарством трговине, туризма и телекомуникација континуирано спроводи 
едукативне и информативне активности усмерене на повећање свести потрошача о њиховим правима. Један део потрошача 

чине и  деца школског узраста. У складу са тим, у нашој школи је организовано предавање ,,Потрошач сам, желим да 
знам…”, на коме су се ученици упознали са својим правима као потрошачи и купци разних производа. Психолог наше школе, 

Маријана Каљевић, је одржала предавање свим разредима наше школе.Након саслушаног предавања, ученици су изнели 
своја искуства везана за наведену тему. 

 



Екскурзија ученика виших разреда 

15.03.2019. 

У  организацији агенције „Еуролајн-Пекез“ из Сомбора реализована је дводневна екскурзија ученика виших разреда.14. и 
15.03.2019. Након неколико сати вожње,  прва дестинација је Смедеревска твеђава.  Од водича смо добили основне 
инфирмације о градњи и значају тврђаве . Тврђаву  је на ушћу реке Језаве у Дунав у другој четвртини XV века (од 1428. 
године) подигао деспот Србије Ђурађ Бранковић (1427—1456), по њој назван Смедеревац. Тврђава је по свом типу класична 
водена ,опкољена је Дунавом и Језавом, а са југа вештачким шанцем који повезује две реке, равничарско утврђење , а за узор 
приликом градње узет је Цариград и његови бедеми. Према својој површини од 10ha 41a 14m² представља једну од највећих 
тврђава у Европи и највећу тог типа.Турци је заутимају 1459.године чиме Србија  губи независност. 

Следеће место које смо посетили је  етно село „Моравски конаци“ које се налази  на самом излазу из Велике Плане. Насеље 
се састоји од аутохтоних старих кућа. У оквиру насеља је језеро са 9 острва, својеврстан излижбени простор старог 
намештаја и покућства, пешачке стазе где су ученици уживали у шетњи у природи.  

Затим стижемо до манастира Копорин који је код Велике Плане где нам је монахиња испричала историју манастира .То је 
православни манастир са црквом Светог Стефана   који припада Епархији браничевској Српске православне 
цркве.Манастирска црква подигнута је за време владавине деспота Стефана (1389–1427) уз чији портрет је сачуван натпис са 
титулом деспота коју је Стефан Лазаревић стекао после битке код Ангоре 1402.године. О ктитору као и о времену подизања 
храма нема података.Била је у рушевном стању до 1880.године када је почела прва обнова и дозидана јој је припрата. Касних 
педесетих и током шездесетих година 20.века рађена је конзервација архитектуре и живописа. 

Обишли смо Природњачки центар Србије у Свилајнцу који представља спој науке, образовања, забаве и туризма на једном 
месту.Такав концепт чини га јединственим у овом делу Европе. Отворен је 29.јуна 2015. године.Атрактивност Природњачког 
центра Србије огледа се у јединству великог изложбеног (музејског) простора и забавног дино-парка на отвореном. Музејски 
део Природњачког центра нисмо могли да обиђемо пошто је у току била промена поставки.Највећи део Дино парка заузима 
јединствена поставка диносауруса у њиховим живим облицима и аутентичном окружењу.У парку се налази преко 20 реплика 
различитих врста диносауруса, од којих је највећа реплика Диплодокуса висока 11, а дугачка 20 метара. 

Следећа дестинација је кућа Стевана Синђелића која се налази у селу Грабовац у општини Свилајнац. Као типична грађевина 
моравског типа какве су подизане крајем 18.и почетак 19. века, своје постојање везује за име Стевана Синђелића (1770—



1809), расинског војводе и српског војсковође из Првог српског устанка. Поред историјског значаја то је  редак примерак 
сачуваног народног градитељства па је важно културно добро.  

У поподневним часовима стижемо у Деспотовац , место које се први пут помиње 1381. године као село Војник  у повељи 
кнеза Лазара.За време турске владавине ово село  је неколико пута расељавано и насељавано да би тек 1882. године указом 
краља Милана Обреновића добило име у част деспота Стефана Лазаревића . Смештај је у ресторану са коначиштем „TLS 
Compani“. После распореда ученика по собама организована је вечера, зарим шетња градом , забава у дискотеци до поноћи а 
затим дружење у просторијама објекта. 

Следећи дан је почео доручком око 7 и 30.  Након доручка, паковања и смештања ствари у аутобус кренули смо пут Ресавске 
пећине. 

То  је заштићени споменик природе и сврстава се у заштићено подручје прве категорије ,природна добра националног 
значаја. Ресавска (Дивљаковачка) пећина је на 20 km од Деспотовца, у кречњачком брду Бабина Глава, на ободу крашког 
поља Дивљаковац, код села Јеловац. Спада међу највеће и најлепше пећине у Србији. Дуга је 4,5 km. Сви делови пећине, 
осим Улазне дворане, богати су кристалном калцитном орнаметиком. Заступљене су скоро све врсте пећинских украса.  
Пећина је до сада детаљно истражена у дужини од 2830 m, а за посетиоце је уређено око 800 m. 

 Манастир Манасија или Ресава је наше следеће одредиште. Један  је од најзначајнијих споменика српске средњовековне 
културе и најзначајнија грађевина која припада „Моравској школи“. Припада Епархији браничевској Српске православне 
цркве.Манастир Манасија је задужбина деспота Стефана Лазаревића почео је да се зида 1407, а градња је окончана 
1418.године.   Доста се у то време размишљало о одбрани и заштити па је цео комплекс  опасан великим зидовима . То је 
била моћна целина која се састојала од 11 кула, а од њих се истицала донжон кула, познатија као Деспотова кула.Главни 
објекат манастирског комплекса је црква Свете Тројице која према свом просторном склопу и архитектонском решењу спада 
међу најлепше цркве моравског стила.Иако је сачувана тек трећина фресака у манастиру, живопис Манасије спада у ред 
највећих домета средњовековног сликарства.  Поред архитектонске вредности има и културно-историјски значај, јер је у њој 
радила Ресавска преписивачка школа. 

Васпитно-образовне циљеви и задаци су у потпуности остварени.Ученици су упознали природне лепоте, културно, 
историјско и духовно наслеђе наше земње чиме се подстиче њихово интересовање за истраживање и мотивација за учење. 
Дружење на екскурзији развија  социјализацију и солидарност код ученика.  

Јадранка Лазаревски 





Опет креће пролеће… 

20.03.2019. 

Ученици нижих разреда наше школе су, заједно са учитељицама, решили да поздраве пролеће.Првог дана пролећа су 
украсили школско двориште својим цртежима. 

 



Обавештење 

-УПИС У ПРВИ РАЗРЕД- ШКОЛСКА 2019/2020 ГОДИНА 

УПИС ЋЕ СЕ ОБАВЉАТИ У ПЕРИОДУ ОД 01.04.2019.ГОДИНЕ ДО 31.05.2019.ГОДИНЕ КОД СЕКРЕТАРА 
ШКОЛЕ, УТОРКОМ  И ПЕТКОМ ОД 8,00 ДО 13,00 ЧАСОВА. 

У ПРВИ РАЗДРЕД УПИСУЈУ СЕ ДЕЦА РОЂЕНА У ПЕРИОДУ ОД 01.03.2012. ГОДИНЕ ДО 28.02.2013.ГОДИНЕ 

ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД СЕ МОГУ ПРИЈАВИТИ И ДЕЦА РОЂЕНА У ПЕРИОДУ МАРТ-АВГУСТ 2013. ГОДИНЕ 
НА ЗАХТЕВ РОДИТЕЉА, НАКОН ПРОВЕРЕ СПРЕМНОСТИ ЗА ПОЛАЗАК  У  ШКОЛУ КОД ШКОЛСКОГ 
ПСИХОЛОГА. 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

1. ИЗВОД ИЗ   МАТИЧНЕ   КЊИГЕ   РОЂЕНИХ 
2. ПОТВРДА О   ПРЕБИВАЛИШТУ 
3. ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ  
4. УВЕРЕЊЕ  О   ПОХАЂАЊУ   ПРИПРЕМНОГ   ПРЕДШКОЛСКОГ   ПРОГРАМА 

Родитељи, односно други законски заступници,  нису у обавези да Школи, приликом уписа ученика, достављају Извод из 
матичне књиге рођених и Потврду о пребивалишту у папирној форми, већ имају могућност да поднесу захтев да Школа, у 
њихово име, наведена документа прибави електронским путем, у складу са Законом о електронској управи ( Сл. гланик РС 
бр. 27/18). 

Родитељи, односно други законски заступници, и поред наведеног, могу и даље, по свом избору, наведена документа 
достављати Школи у папирној форми. 

НАКОН УПИСА ДЕТЕТА ЗАКАЗУЈЕ СЕ ТЕСТИРАЊЕ КОД ШКОЛСКОГ ПЕДАГОГА И ПСИХОЛОГА. 

Директор 
Весна Медојевић 



Екскурзија ученика I – IV разреда 

13.04.2019. 

Дана 13.04.2019.реализована је једнодневна екскурзија Крушчић – Сремска Митровица, Засавица. Екскурзија је организована 
у сарадњи са туристичком агенцијом ,,Еуролајн Пекез” из Сомбора. 

После провере аутобуса, кренули смо око 8 сати ујутру. Након три сата вожње и једне краће успутне паузе, стигли смо на 
нашу прву дестинацију, а то је Српски музеј хлеба у Пећинцима, где нас је дочекао наш љубазни домаћин – Јеремија. Иначе, 
Српски музеј хлеба чува и презентује предмете који су се некада користили у Србији у процесу производње хлеба. Основна 
концепција поставке има зациљ да покаже пут зрна пшенице од земље, преко хлеба до неба, кореспондирајући тако са 
циклусима Јеремијиних слика.Поздравивши се са нашим домаћинима кренули смо даље. 

Наша следећа дестинација је Сремска Митровица, град који је, не само највећи град у Срему, већ је град са врло богатом 
историјом, чији смо део успели да видимо.Прошлост Сремске Митровице и њене ближе околине, досеже до првих почетака 
људског живота око 7000 година пре наше ере.  Град је нeкoликo путa из oснoвa мeњaо нe сaмo имe, вeћ и физиoнoмиjу.Од 
дрвeнoг илирскo-кeлтскo нaсeља преко aнтичког грaда и прeстoнице, срeдњoвeкoвне вaрoши сa мнoгo гoспoдaрa до 
сaврeмeног грaда jeднe нoвe истoриje. 

Римљaни oсвajajу Сирмиjум крajeм I вeкa стaрe eрe.Грaд рaстe великом брзинoм и до срeдинe III вeкa Сирмиjум пoстaје 
eкoнoмскo срeдиштe читaвe Пaнoниje.У њeму или у oкoлини рoђeни су цaрeви Дeциje Трajaн, Aурeлиjaн, Прoб и 
Мaксимилиjaн. 

Стигли смо у центар града, у Царску палату.Царска палата као део Сирмијума, некада раскошног и моћног римског града, а 
данас у центалном делу Сремске Митровице. Она представља један од најважнијих археолошких налазишта.У римско доба 
Царске палате су имале службени простор за обављање царских дужности и приватне просторије за становање цара и његове 
породице.На овом локалитету се данас може видети само један део целог тог комплекса, а постављена је и макета целог 
града, како је у то време изгледао. 

Шетајући градом, прошли смо поред Житног трга који са својом непосредном околином представља један од најстаријих  
делова града и  заштићен је као просторна културно-историјска целина од великог значаја. Шетњу градом смо завршили 
прелазећи преко Моста Св. Иринеја. То је пешачки мост преко реке Саве између две Митровице, Сремске и Мачванске. Са 
укупном дужином од 262,5 метара ово је најдужи висећи пешачки мост у Европи. Мост се налази тачно на месту некадашњег 



староримског Артемидиног моста, тада једне од највећих грађевина античког Сирмијума. На њему су у време прогона 
хришћана вршена погубљења ”сирмијумских светих мученика”. По једном од њих, Св. Иринеју мост је добио име. 

Наша последња дестинација, али не и мање важна је Засавица.Засавица је природни резерват стављен под заштиту државе 
1977.године као природно добро од изузетног значаја. Резерват се простире у северној Мачви на територијама општина 
Сремска Митровица и Богатић Ово је мочварно подручје са поплавним ливадама и шумама уз речицу Засавицу. Станиште је 
више стотина птица, животиња и риба.У овом резервату обитава риба умбра, а од 2004.године и породице даброва, који су 
уништени пре око стотинак година у целој држави. 

Током краће вожње бродићем успели смо да видимо део ових природних лепота, а наши љубазни водичи – домаћини су се 
потрудили да нам, упркос хладном и облачном времену, учине боравак што пријатнијим. 

Екскурзија је  у потпуности испунила васпитно-образовне циљеве и задатке.  Ученици су кроз путовање и лепо дружење, 
упознали део културно и историјског наслеђа наше земље, као и део природних лепота о којима су учили у школи на 
часовима. 

Извештај написала: 
Снежана Влаовић, професор разредне наставе 

 

 

 

 

 

 

 



 



Проба мале матуре 

Дана  12. и 13. априла 2019. године одржан је пробни завршни испит. Ученици осмог разреда наше школе су имали прилику 
да провере своје знање  и припреме се за завршни испит који их очекује по завршетку наставне године. Ученици су решавали 

задатке из математике, српског и комбиновани тест који се састоји од питања из историје, географије, физике, хемије и 
биолигије. 

 

 



Пројекат ,,Учитељ за 21. век” 

15.04.2019. 

У оквиру реализације пројекта ,,Учитељ за 21. век”, ученици и наставници наше школе, заједно са 
психологом и педагогом су се укључили у реализацију.  Тема којом смо се бавили у оквиру реализације је 
очување животне средине, односно ,,Отпад не одлажи, с природом се слажи”. 

Циљ пројекта: Смањити загађење животне средине, смањење отпада и очување природних ресурса 

Задаци пројекта: 

– Стећи знања о очувању животне средине 
– Указати на проблем превеликог загађења 
– Наћи решење за правилно одлагање отпада 
– Штедети природне ресурсе 
– Својим примером позитивно утицати на људе у околини. 

 



 



Потписан Уговор о додели новчаних средстава из буџета АП Војводине за 
2019.годину 

25.04.2019. 

Данас, 25.04.2019.године потписан је Уговор о додели новчаних средстава из буџета АП Војводине за 2019. годину. Предмет 
овог уговора је додела новчаних средстава за финансирање – инвестиционо одржавање објекта – замена портала и прозора – 
у износу од 2 950 000,00 динара, према спецификацији радова која је саставни део пријаве на Конкурс за финансирање и 
суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо одржавање објеката установа основног, средњег 
образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа на територији АП Војводине за 2019.годину. 

Уговор је потписан између : 

АП Војводина – Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице; 
кога заступа Милан Ковачевић, заменик покрајинског секретара иОШ „Вељко Влаховић“ Крушчић, коју заступа Весна 
Медојевић, директорица. 

 



 



 

Хуманитарна акција 

08.05.2019. 

Удружење грађана ,,Живот” и ,,BOOST TEAM” организовали су акцију, борбу против ретких болести код деце, мећу којима 
је и фатална Батенова болест. Ученици и радници наше школе су сакупили новчана средства и на тај начин подржали ову 

хуманитарну акцију. У знак захвалности ,,BOOST TEAM”из Новог Сада је поклонио мајице са логом Удружења. 

 



Пролећни крос 

10.05.2019. 

Дана 10. 05.2019. године одржан је традиционални Пролећни крос РТС-а, у коме су учествовали ученици и радници наше школе. Крос је 
одржан на стадиону ФК ,,Крушчић” у сарадњи наше школе, локалне самоуправе и представника фудбалског клуба.  На крају су ученици 

добили дипломе за освојено прво, друго и треће место у складу са категоријом разреда у којој су трчали. 

 



Недеља борбе против дистрофије 

27.05.2019. 

Сваке године у мају се обележава Недеља борбе против дистрофије.У сарадњи са Удружењем дистрофичара Западнобачког 
округа, наша школа се придружила тој акцији.У прилог томе ученици и радници наше школе су сакупили новчана средства 
помоћи неопходних Удружењу као би набавили неопходне лекове, помагала, школски прибор и олакшали рехабилитациони 

опоравак оболелих. 

 



Дани села – дани жита 2019. 

01.06.2019. 

Ученици наше школе су учествовали у културно – забавном програму манифестације Дани села – дани жита која се традиционално 
одржава у нашем месту већ дуги низ година.Наша школа у сарадњи са локалном самоуправом сваке године учествује у организацији 

програма. 

 



Дани села - дани жита 

У оквиру манифестације ”Дани села – Дани жита” која се одржава у Крушчићу од 31.05. до 02.06.2019. године ОШ ”Вељко 
Влаховић” је 01.06.2019. године уступила учионицу за Општинско такмичење возача у организацији Савеза возача Кула. 

Поред такмичара, инструктора, представника Месне заједнице Крушчић такмичењу су присуствовали Председник Савеза 
возача Кула Обрад Војновића  и Потпредседник општине Кула Карољ Валка. 

 

 



Дан заштите животне средине 

05.06.2019. 

Светски дан заштите животне средине је дан који се обележава у целом свету сваког 5.јуна кроз разне активности, са циљем 
да се скрене пажња јавности на бројне еколошке проблеме и потребу очувања животне средине. Овај дан је обележен у нашој 

школи низом активности у којима су учествовали ученици нижих разреда заједно са полазницима предшколске установе 
,,Вртуљак”. Деца су се поделила у три групе.Прва група је правила играчке од рециклираног материјала, друга група је 

правила контејнере за рециклажу, а трећа група – плакате. Цела активност се заврђила такмичарском игром ,,Усисивач”. 

 



Школи „Вељко Влаховић“ у Крушчићу 3 милиона за замену столарије 

Директорица Основне школе „Вељко Влаховић“ у Крушчићу Весна Медојевић недавно је у ресорном покрајинском 
секретаријату потписала Уговор вредан око 3 милиона динара које је Покрајина на основу Конкурса доделила овој Основној 
школи за замену столарије.У претходном периоду Школа је уз подршку локалне самоуправе успела да замени сва улазна 
врата, а сада ће бити замењена столарија на старом крилу зграде изграђене педесетих година прошлог века.Столарија на овом 
делу зграде је дотрајала, а у школи кажу да ће нова столарија омогућити и велике уштеде на грејању. 

Локална самоуправа је и до сада водила рачуна о обезбеђивању услова за несметан рад свих школа у кулској општини и тако 
ће бити и убудуће, изјавио је Дамјан Миљанић, председник Општине Кула. 

Након замене столарије и новог паркинга који је већ уређен испред школе у плану је и замена дотрајалог намештаја и уређивање 
учионица.Школа има стотинак ђака и иако је реч о малој сеоској школи њени ђаци, захваљујући и ангажману просветних радника 

постижу значајне успехе на свим такмичењима од општинских до републичких. 

 



Угледни час из географије 

13.06.2019. 

На самом крају школске године, наставница географије Александра Виславски  је одржала уледни час. 

Наставна јединица: Систематизација наставног градива 

Часу присуствовали: Весна Медојевић (директор), Маријана Каљевић (психолог), Биљана Килић (библиотекар) 

Ученици V разреда су врло активно сарађивали на часу и показали да су усвојили наставно градиво. 

 



Полагање мале матуре почело је 17.06.2019.године решавањем тестова из српског језика. Уче
19.06.2019.године решавали комбимовани тест који се састојао од питања из пет предмета 

историје и биологије, а 20.06.2019. године тест из математике. Целокупан процес полагања испита су контролисали

Полагање мале матуре 

Полагање мале матуре почело је 17.06.2019.године решавањем тестова из српског језика. Ученици осмог разреда су дана, 
19.06.2019.године решавали комбимовани тест који се састојао од питања из пет предмета – физике, хемије, географије, 

историје и биологије, а 20.06.2019. године тест из математике. Целокупан процес полагања испита су контролисали
наставници и супервизори. 

ници осмог разреда су дана, 
физике, хемије, географије, 

историје и биологије, а 20.06.2019. године тест из математике. Целокупан процес полагања испита су контролисали дежурни 

 


