
 

 

 

 

 

ЛЕТОПИС 

ШКОЛСКА  2019/20. 
ГОДИНА 

 



ОСОБЉЕ ШКОЛЕ 

НАСТАВНО НЕНАСТАВНО 
Весна Медојевић (директор школе)  
Маријана Каљевић (психолиг)  
Мирјана Бероња (педагог)  
 
Снежана Влаовић (1. разред)  
Мирјана Баџа (2. разред)  
Драгица Радмановић (3. разред)  
Весна Радуловић (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)  
Ана Вујасин (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)  
Драгана Николић (Православни катихизис)  
Ана Нађ (Католичка веронаука)  
Горан Вјештица (Физичко васпитање) 

Правница: Бранка Килић 
 
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 
 

23. септембар ПОНЕДЕЉАК 
 

14. октобар УТОРАК 
 

20. новембар СРЕДА 
 

5. децембар ЧЕТВРТАК 
 

24. јануар ПЕТАК 
 

24. фебруар ПОНЕДЕЉАК 
 

31. март УТОРАК 
 

29. април СРЕДА 
 

21. мај ЧЕТВРТАК 
 

5. јун ПЕТАК 
 



Распоред пријема родитеља 

Владан Маравић - информатика Среда  5.час 
Лидија Пашо - музичка култура Понедељак  3.час 
Драгана Николић - православни катихизис Уторак у 7.30 
Ана Нађ - католички вјеронаук Уторак у 7.30 
Горан Вјештица  - физичко васпитање Среда  3.час 
Горан Ерић - српски језик Четвртак  4.час 
Михајло Лојпур - математика Уторак  1.час 
Александар Бијелић  - енглески језик Понедељак  4.час 
Наташа Бадњар - ликовна култура Четвртак  4.час 
Славко Рац - техничко и информатика Уторак  1.час 
Ана Вујасин - физика Уторак  4.час 
Јадранка Лазаревски - историја Уторак  5.час 
Александра Виславски - географија Понедељак  4.час 
Кристина Војчина - хемија Уторак у 12.00 
Оља Миросављев - биологија Среда  4.час 
Зорка Дедејић - руски језик Среда  2.час 
Кристина Мишовић - енглески језик Уторак  2.час 
Драгица Радмановић - 3.разред Среда  4. час 
Весна Радуловић - 4.разред Петак  3.час 
Снежана Влаовић - 1.разред Четвртак 6.час 
Мирјана Баџа - 2.разред Петак  2. час 

 

 



Срећан почетак нове школске године 

 



Добро дошли прваци! 

Позивају се сви будући прваци и њихови родитељи да у понедељак, 02.09.2019.године у 09.00 часова дођу 
у школу. 

Дођите да прославимо заједно нови почетак! 

 



Посета нашој школи 

Председник општине Кула, Дамјан Миљанић, преседник Савета Месне заједнице Крушчић, Здравко 
Граовац и помоћница председника општине Јелена Павков посетили су данас нашу школу.Том приликом 

су свим ученицима и радницима школе пожелели срећан почетак нове школске године и пуно успеха у 
даљем раду.Посебну пажњу су посветили ђацима првацима којима су даровали лепе поклоне у виду 

школског материјала и књига. 

 



Молитва за почетак нове школске године 

Молитва за почетак нове школске године одржана је 15.09.2019.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. 

 



Дан мира 

Под слоганом ,,Нема пута ка миру, мир је пут”, у нашој школи је 21.09.2019. обележен Дан мира. Ученици 
нижих и виших разреда наше школе су заједно са учитељицама и наставницима обележили овај дан тако 

што су у дворишту школе насликали ,,голуба мира” заједно са поруком која говори о важности постизања и 
очувања мира. Поред тога, ученици нижих разреда су заједно са учитељицама направили голубе од папира 

којима су украсили двориште школе.  Иначе, овај  дан су утврдиле Уједињене нације у циљу подизања 
свести о важности успостављања и одржавања мира међу појединцима и нацијама. 

 



Дан мира – спортске активности 

Дан мира, 21.септембар, ученици и наставници наше школе су обележили и низом спортских активности.  
У сарадњи са руководством ФК ,,Младост” из Крушчића и представницима локалне самоуправе, а поводом 
овог важног датума, желели смо да промовишемо здрав дух и здрав начин живота. 

 



Дан добровољних ватрогасаца Србије 

Поводом 27.септембра, Дана добровољних ватрогасаца Србије, нашу школу су посетили чланови ДВД из 
Крушчића.  Председница Адела Дрпић и њени сарадници Милан Пековић, Михал Фекете и Душко Мекић 
су одржали предавање нашим ученицима о опасностима од пожара.Имали смо прилике да чујемо који су 
најчешћи узроци и како се понашати у случају пожара.Наши ватрогасци су нам представили и опрему 
којом располажу.На крају ове презентације, демонстрирали су нам и како се гаси пожар мањег и већег 
интензитета, као и мало такмичење у коме су наши ученици имали прилику да виде како функционише 
ватрогасна опрема. 

 



Програм Дечје недеље 

1. дан: Конвенција о правима детета – 
презентација 
Ликовна радионица- осликавање школског 
дворишта 
Посета Месној заједници (1. разред) 

2. дан: ,,Јесењи шешири”- радионица 
,,У туђим ципелама” 
Радионица за 4. разред ,,Стоп насиљу” – реализатори 
ученици 6. разреда 

3. дан: Изложба ,,Јесењих шешира” 
Међуразредно такмичење у фудбалу 

4. дан: Посета Удружења жена ,,Вредне руке” – 
радионица 
Баскет 3 на 3 са наставницима – ученици 7. и 8. 
разреда 
Одбојка са наставницима 

5. дан: Приредба 4. разреда за прваке 
Сређивање ученичког кутка 
Игранка за ученике од 5. до 8. разреда 

 

 



Посета првака Месној заједници 

Ученици првог разреда наше школе, заједно са полазницима предшколске установе ..Вртуљак”, посетили 
су Месну заједницу.Као и сваке године, наши љубазни домаћини су се потрудили да нас лепо угосте.Осим 
што су имали прилику да се упознају са органима локалне самоуправе, нашим ученицима је одржано и 
предавање о безбедности у саобраћају. Предавање је одржао припадник саобраћајне полиције Кула Радован 
Вјештица. На крају су наши ученици добили лепе поклоне у виду књиге ,,Пажљивкова правила у 
саобраћају”. 

 



У туђим ципелама на часовима биологије 

У оквиру Програма дечје недеље, ученици радо учествују у активности „У туђим ципелама“.Ове школске 
године учествовали су ученици петог, шестог и седмог разреда.Ушавши у потпуности у улоге наставника 
биологије, могли су да осете сву чар наставничког посла и да га погледају из друге перспективе.Вредни 
ученици су припремили интересантне часове што се може видети на фотографијама. 

 



Конвенција о правима детета 

Првог дана Дечје недеље одржана је презентација о правима детета.Предавање је одржала учитељица 
Снежана Влаовић. Осим што су се наши ученици подсетили на то која права им гарантује ова Конвенција, 
основни акценат овог предавања је стављен на то да се права и обавезе не могу посматрати одвојено једни 
од других.Морамо мислити и на то да ми према другим људима имамо и одређених одговорности/обавеза, 
као што, с друге стране, такве одговорности и обавезе других постоје према нама.Две темељне обавезе које 
имамо према другима јесу поштовање и толеранција. 

 



Украшавање школског дворишта 

Сваке године у оквиру Дечје недеље предвиђено је да наши ученици украсе школско двориште својим 
цртежима.У овој радионици, ученици су, као и сваке године, показали велику креативност. 

 



Јесењи шешири – радионица 

У току су припреме за  изложбу ,,Јесењих шешира” која ће се одржати у среду. Сви ученици који желе да 
учествују у изложби, правили су данас шешире од картона и украсили их јесењим плодовима.У томе су им 
помогли ученици виших разреда, чланови Ученичког парламента, који ће бити и чланови жирија.Ученици 
са нестрпљењем чекају сутрашњу изложбу. 

 



У туђим ципелама 

Другог дана Дечје недеље одржана је активност ,,У туђим ципелама”.  Ученици су самостално држали 
часове својим другарима из клупе и тако ,,мењали” наставнике. На часу физике ученици 6.разреда,  Мила 
Булатовић и Немања Тривуновић су ,,мењали” наставницу физике Ану Вујасин. Наставна јединица коју су 
предавали је: ,,Одређивање пређеног пута и времена при равномерном праволинијском креатњу”. 

 



Спортске активности – такмичење у фудбалу 

Ученици виших разреда су трећег дана Дечје недеље организовали међуразредно такмичење у 
фудбалу.Екипе су биле мешовите (дечаци и девојчице).Судија на утакмицама је био наставник физичког 
васпитања Горан Вјештица. 

 



Изложба ,,Јесењих шешира” 

Трећег дана Дечје недеље организована је изложба ,,Јесењих шешира”. Ученици нижих разреда су 
показали велику креативност и маштовитост у изради шешира од картона и јесењих плодова.Жири 
састављен од чланова Ученичког парламента је имао тежак задатак да од множтва прелепих шешира 
издвоји три најбоља. Ипак, на крају су проглашени победници: 

1. место: Алекса Малацко (3.разред) 
2. место: Катарина Медојевић (1. разред) 
3. место: Валентина Малацко (2.разред) 

Специјалну похвалу од стране жирија-наставника добила је Милица Јеличић (4.разред). 

 



Јесењи крос 

У среду, 09.10.2019.одржан је Јесењи крос у коме су учествовали ученици наше школе. Крос је одржан на 
стадиону ФК ,,Младост” из Крушчића. Ученици су се такмичили у категорији разреда. Најбоље пласирани 
такмичари су добили похвалнице. 

 



Посета Удружења жена ,,Вредне руке” – радионица 

Четвртог дана Дечје недеље предвиђено је за креативне радионице. Овога пута су нам у томе помогле 
чланице Удружења жена ,,Вредне руке”. Иначе, ово Удружење се већ годинама бави очувањем старих 
заната и ручних радова.Овога пута су нам показале како се плету венчићи од брезовог прућа, како се праве 
корпице од старог папира, сталак за оловке од разног рециклираног материјала и пињата.Ученици су били 
врло вредни и успешно су завршили своје задатке. 

 



Спортски дан 

Поводом Дечје недеље организован је још један спортски дан.Такмичари су били ученици 7.и 8. разреда 
наше школе. За разлику од предходног спортског дана, овога пута су своја спортска умећа показали у 
кошарци и стоном тенису. Циљ ове манифестације је промоција школског спорта, здравог 
живота,рекреације и развој свести о важности очувања здравља. 

 
 



Појам и врсте насиља 
 

Ученици 6.разреда, чланови Ђачког парламента, заједно са школским психологом Маријаном Каљевић, 
одржали су предавање ученицима трећег и четвртог разреда. Тема предавања је ,,Појам и врсте насиља”. 
Тема вечито актуелна изазвала је велико интересовање.Ученици су са пажњом пратили ово предавање и 
активно учествовали у радионицама. 

 



Програм за прваке 

Ученици 4.разреда наше школе, заједно са учитељицом Весном Радуловић,  припремили су богат културно 
-забавни програм за своје другаре – прваке. На тај начин су им пожелели успешан почетак школовања и 
позвали их на једно лепо дружење које ће трајати осам година.Сви ученици, заједно са наставницима и 
родитељима су уживали у програму.На крају су четвртаци своје другаре-прваке обрадовали лепим 
поклонима.        

 



Kрос РТС – Сомбор 

Ученици наше школе су учествовали на Кросу РТС-а који је одржан у Сомбору, 12.10.2019.године. Овај 
крос је најмасовнија атлетска манифестација у овом делу Европе и изнедрила је бројне асове овог спорта. 

 



Литерарни и ликовни конкурс за основце и средњошколце 

Народна библиотека у Кули је расписала литерарни и ликовни конкурс за ученике основних и средњих 
школа на територији општине Кула. Рок за предају радова је 8.новембар 2019. године.  Литерарни радови 
могу бити писани на свим службеним језицима републике Србије. 

 Литерарни конкурс се расписује у три категорије: 

1. узраст од првог до четвртог разреда основне школе 
2. узраст од петог до осмог разреда основне школе 
3. средњошколски узраст 

 Ликовни конкурс са расписује у четири категорије: 

1. предшколски узраст 
2. узраст од првог до четвртог разреда основне школе 
3. узраст од петог до осмог разреда основне школе 
4. средњошколски узраст 

Радове предати у Народну библиотеку у Кули (градска), потписане шифром.Уз рад је неопходно 
приложити затворен коверат у којем се налази папирић са пуним именом и презименом ученика, разредом 
у који иде, школом коју похађа и шифром којом је потписао рад. Радови се могу достављати појединачно, 
групно, а такође се могу и послати поштом на адресу Народне библиотеке у Кули. Литерарни радови треба 
да су у куцаној форми, ликовни у слободној форми. Тема је слободна. 



 



Пројектна настава – ,,Причала ми моја бака” 

Тематска целина ,,Причала ми моја бака” реализована је кроз неколико активности (3 часа). 

Кроз прву активност ученицима су приказане ,,Игре некада и сад” (powerpoint) презентација. 

Друга активност је била израда играчака од рециклираног материјала, односно старог папира, картона и 
сламчица. 

У оквиру треће активности гости часа су нам биле две баке које су причале деци како су се оне играле кад 
су биле мале. Ученици су се подсетли неких старих игара, а неке и научили: игра кликерима, игра ластиша, 
,,Трчи маца око тебе”, ,,Ласте проласте”…      

 



Хуманитарна акција 

Сваке године у оквиру Дечје недеље, наша школа у сарадњи са Друштвом инвалида за дечју и церебралну 
парализу организује хуманитарну акцију којом се помаже овом Удружењу које се бави остваривањем 
здравствене, социјалне и правне заштите особа са инвалидитетом, нарочито деце.  У име наше 
дугогодишње сарадње, представници овог удружења су поклонили нашој школи слику, односно уметничку 
фотографију наше школе.У име школе, захваљујемо се на овом лепом поклону. 

 



Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату 

Поводом 21.октобра, дана када су 1941.године немачке окупационе снаге стрељале у Крагујевцу око 3000 
недужних цивила, међу којима су и око 300 ђака и наставника тадашње Мушке гимназије, у нашој школи 
одржан је јавни час који је одржала наставница историје Јадранка Лазаревски. Обележавање овог датума  
има за циљ трајно сећање на овај трагичан догађај, али и позив на мир и толеранцију. 

 



Пројекат ,,Од куће до школе” 

Реализација пројекта ,,Од куће до школе” одвијала се у четири фазе, а све са циљем упознавања ученика са 
правилима у саобраћају, као и учење безбедног понашања како би се спречиле незгоде. У првој фази 
ученици су гледали цртани филм ,,Пажљивкова правила у саобраћају” и научили песме о саобраћају: 
,,Семафор” и ,,Како се прелази улица”. Оно што смо научили из цртаног филма и часа, применили смо у 
другој фази, када смо у шетњи насељем применили своје знање стечено на предходном часу.Ученици су 
безбедно прелазили улицу и препознавали саобраћајне знаке које срећу на путу од куће до школе.У оквиру 
Дечје недеље, организовано је и предавање припадника саобраћајне полиције. Том приликом су наши 
прваци добили књиге ,,Пажљивкова правила у саобраћају”. У последњој фази овог пројекта организован је 
квиз знања.Ученици су добили црвене и зелене картона.Сваку тачну тврдњу су означили зеленим, а 
нетачну црвеним картоном.Том приликом су прваци показали велико знање из области познавања 
саобраћајних прописа. 



Завеса од лишћа 

Са доласком јесени, поглед кроз прозор наше учионице се мења.Природно окружење мења своје одело, 
облачећи се у предивне нијансе златне боје.Да би нам овај призор остао што дуже у мислима побринули су 
се ученици шестог разреда, који су вредно сакупљали разноврсно лишће а затим га уобличили у 
најинтересантније облике живих бића на часовима чувара природе.Наша завеса од лишћа је комбинација 
прелепих животиња па погледајте на фотографијама. 

 



Јесења декорација 

На иницијативу директорице Весне Медојевић, а у сарадњи са Саветом родитеља  и  Удружењем жена 
,,Вредне руке”, направљен је ,,Јесењи кутак” у холу школе. Наша школа је украшена лепом јесењом 
декорацијом.У креирању ове декорације учествовали су ученици и радници школе. На крају је овај ,,кутак” 
улепшан  ликовним и литерарним радовима наших ученика на тему ,,Јесен”. 

 



Успех наших кошаркаша 

Дана 30.10.2019.године одржано је Општинско такмичење у кошарци. Наша школа је на овом такмичењу 
имала две екипе: 

– Мушка екипа је освојила 2.место 
– Женска екипа је освојила 3. место 

Честитамо нашим ученицима на освојеним пласманима и наставнику Горану Вјештици на ангажовању. 

 



Правилна исхрана – доступна и приступачна свима (За свет без глади) 

Поводом учешћа у кампањи ,,Правилна исхрана – доступна и приступачна свима – за свет без глади”, Завод 
за јавно здравље Сомбор је доделио захвалнице ученицима који су послали радове за кампању: Стефан 
Тарча (1.разред), Вељко Кокот (2.разред), Александра Грдинић и Лазар Даниловић (3.разред) и Анђела 
Ергарац, Тамара Салак и Страхиња Алексин (4.разред).  Честитамо ученицима и учитељицама Снежани 
Влаовић, Мирјани Баџа, Драгици Радмановић и Весни Радуловић. 

 



Чувари природе: Заштита и очување животне средине 

Ученици петог разреда на часовима чувара природе упознали су се са многобројним угроженим врстама а 
једна од њих им је нарочито интересантна.То је мали бубојед-јеж, који својим необичним изгледом никог 
не оставља равнодушним.Током последњих 20-ак година, значајно је смањен број јежева у Европи, такође 

и у Србији. Велики број јежева не преживи хибернацију, док многи страдају услед ноћног преласка 
путева.Овим радовима желимо да скренемо пажњу да једино човек својом бригом о јежевима може да 

допринесе смањењу угрожености јежева. 

 



Посета чланова општинске управе нашој школи 

Чланови општинске управе Карољ Валка, Страхиња Паравина и Јелена Павков, посетили су данас ученике 
првог разреда наше школе. Том приликом су нашим првацима уручили лепе поклоне у виду књиге 
,,Пажљивкова правила у саобраћају”.  Циљ је да се наши ученици у раном школском узрасту обуче да буду 
безбедни учесници у саобраћају на путу од куће до школе. 

 

 



Одржан огледни час ученицима четвртог разреда 

Дана 04.11.2019.године наставница Биологије, Оља Миросављев, одржала је час ученицима четвртог 
разреда. Ученици су стекли знања о основним карактеристикама заштићених природних добара у 
Србији. По завршетку часа ученици су умели да идентификују националне паркове на основу главних 
карактеристика. 

 

 



Конкурс за награђивање ученика у школској 2019/2020.години 

 

 

 



Дан школе 

Поводом Дана школе, чланица Ђачког парламента Миљана Гарић, ученица седмог разреда, одржала је 
предавање о историјату и називу наше школе.Наиме, школа у Крушчићу је почела са радом давне 
1772.године и била је под управом цркве. Услови рада у нашој школи мењали су се под утицајем 
друштвено-историјских околности. 1952. године, школа добија назив ,,Вук Караџић”, да би  1975. године 
тај назив био промењен у ОШ ,,Вељко Влаховић”, по истакнутом револуционару и учеснику Шпанског 
грађанског рата који је 11.новембра 1941.године организовао и водио радио ,,Слободна Југославија”, преко 
које су вести о Народно-ослободилачкој борби ишле у свет. Тај датум прослављамо као Дан школе. 

 



Дан паукова 

У Покрајинском заводу за заштиту природе у Новом Саду, 16.11.2019.године је одржана манифестација „Дан паукова“, са 
циљем да популаризује биодиверзитет Србије кроз мање омиљене групе организама као што су паукови. Ученици наше 
школе су дали допринос овом дешавању тако што су послали своје песмице на конкурс „За нејлепшу песму о пауку“. 

НЕСПРЕТАН ПАУК 

У дворишту старом 
на дрвету малом, 
паук је мрежу плео 
када је муву срео. 

Али мува побеже, 
јер он заборави у мрежу да је 
свеже. 
Паук је гладан био 
али муву није ухватио. 

Ученица: Луција Ивановић 
Разред: пети 

 

ПАУКОВ ДАН 

Сваки дан паук мрежу плете 
и чека да у њу муве слете. 
Муве су ипак лукаве и мудре, 
па на крају паука надмудре. 

Паук мрежу у ћошковима 
прави 
док је домаћица пајалицом не 
поквари. 
Понека домаћица паука се 
много боји 
док га гледа како своју мрежу 
кроји. 

Мрежица му свилена, 
лепљива и танка, 
сваки је дан он плете без 
престанка. 
Радознала глава, понекад, у 
мрежицу завири 
и увери се да тамо ипак неко 
живи. 

Паук се у углу крије 
стрпљиво и смело 

ПАУКОВ РУЧАК 

Није паук лош тата, 
син је његов мали бата. 
Кад тата престане да скита, 
Огладнели син га пита: 
„Тата, где је храна моја? 
Тата, где је љубав твоја?“ 
А тата му одговара: 
„Далеко је сине месара! 
Донео сам ти хлеба са плаже, 
несташни мој мали враже!“ 
„Кад’ поједем ово мало хлеба 
бићу таман како треба!“ 
Тиба мала пуна биће 
само треба једно пиће. 
Облак посла капи крупне 
чашице су узврх пуне! 

Ученица: Јована Ивић 
Разред: шести 

 

ПАУКОВА МРЕЖА 

Плете, плете паук мрежу, 
уске панталоне мало га 
стежу. 
Од ћошка до ћошка шета 
таван му је данас мета. 

Уморан паук брише зној 
„Помоћиће ми син мој.“ 
„Дођи, сине, брже ћемо, 
дивну мрежу исплешћемо!“ 

Исплели смо кућу нашу 
морам позват’ жену Машу. 
„Види лепу мрежу, жено 
моја, 
ово ће бити кућица твоја!“ 

У новој су кући уживали 
уморни од рада заспали. 
Цео таван мреже има, 
мајка каже „Лаку ноћ 
свима…“ 

Ученик: Душан Мердовић 



чека да у мрежу улети 
омиљено јело. 
Укусан залогај увек на време 
дође 
те паук мирно може на спава 
да пође. 

Ученица: Лена Малацко 
Разред: шести 

 

Разред: шести 

 

 

 



Угледни час 

Предмет: српски језик 

Наставна јединица: Никола Тесла – чаробњак који је осветлио свет 

Tip часа: вежба 

Разред: IV 

Корелација: природа и друштво, ликовна култура 

После обрађеног  текста ,,Мачак” од Николе Тесле, деца су добила задатке по групама да донесу за следећи 
час: фотографије, текстове (научне, аутобиографију, анегдоте) о Николи Тесли.  Текстови су прочитани и 
прокоментарисани.Ученици су направили плакат од донетог материјала. 

  



Резултати ликовног и литерарног конкурса 

РЕЗУЛТАТИ ЛИТЕРАРНОГ КОНКУРСА 

УЗРАСТ ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ 

1.Миа Мракић, 3.разред, ОШ „Свети Сава“, Дубраве, 
Република Српска  

2.Аљоша Кончар, 3. разред, ОШ „Вук Караџић“ Црвенка  

3.Анастазија Ромић, 3.разред, ОШ „Вук Караџић“ Црвенка  

УЗРАСТ ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ 
ШКОЛЕ 

1.Давид Нинков, 5.разред, ОШ „Иса Бајић“ Кула 2.Андреј 
Максимовић, 8.разред, ОШ „Петефи бригада“, Кула  

3.Мина Бајагић, 5.разред, ОШ „Иса Бајић“ Кула  

СРЕДЊОШКОЛСКИ УЗРАСТ  

1.Маријана Бабић, 2.разред, Економско-трговинска школа, 
Кула  

2.Јелена Вукићевић, 4.разред, Економско-трговинска школа, 
Кула  

3.Мирјана Табаковски, 2.разред, Економско-трговинска 
школа, Кула 

РЕЗУЛТАТИ ЛИКОВНОГ КОНКУРСА 

Предшколски узраст П.У БАМБИ 

1.Награда-Зара Малацко-„Цицибан“- Руски Крстур 2.Награда-
Вања Попин-„Колибри“-Кула  

3.Награда-Војчена Нора-„Маслачак“- Кула 

ОСНОВНОШКОЛСКИ УЗРАСТ ( од 1.-4.разреда) 

1.Награда-Маријана Жежељ, 4.разред- ОШ-„Петефи бригада“- 
Кула  

2.Награда- Ања Томић,4.разред- ОШ-„ Петефи бригада“- Кула  

3.Награда-Лука Опачић, 3.разред- ОШ- „Никола Тесла“- Липар  

ОСНОВНОШКОЛСКИ УЗРАСТ ( од 5.-8.разреда)  

1.Награда, Маша Никитовић,8. ОШ „Иса Бајић“ Кула 2.Награда, 
Луција Ивановић ОШ „Вељко Влаховић“ Крушчић  

3.Награда, Дуња Перуничић ОШ „20. октобар“Сивац  

СРЕДЊОШКОЛСКИ УЗРАСТ 

1.Награда- Милан Јањић, Гимназија и економска школа „Доситеј 
Обрадовић“ Бачка Топола 



Ликовни конкурс Народне библиотеке Кула 

На ликовном конкурсу који је расписан у организацији Народне библиотеке Кула, 2. награду је освојила 
Луција Ивановић, ученица 5.разреда наше школе.  Радови наших ученика: Александре Грдинић (3.разред), 
Биљане Јеличић и Милене Булатовић (5.разред) и Јоване Ивић и Лене Малацко (6.разред) нису награђени, 
али су одабрани за изложбу. Захваљујемо свим ученицима на учествовању на конкурсу, а посебно 
награђеним и похваљеним ученицама.Учитељице похваљујемо за труд, као и наставницу Наташу Бадњар. 

 



Угледни час 

Разред: први 

Наставна јединица : Вода као растварач 

Осим што нема боју, нема мирис и нема укус, и што се у природи може наћи у три агрегатна стања (чврсто, 
течно и гасовито), вода има особину да може да раствара неке материје које се у њој нађу.Које се то 
материје растварају у води, а које не, испитивали су ученици првог разреда, заједно са учитељицом. 

  

 

 



Поклони за трећаке 

Поводом  божићних и новогодишњих празника, наша бивша суграђанка која већ дуго година живи и ради у 
Немачкој, Миланка Рот, обрадовала је ученике трећег разреда наше школе лепим поклонима у виду 
слаткиша и школског материјала. Овом приликом се захваљујемо нашој Миланки и желимо јој све најбоље 
поводом предстојећих празника! 

 



32. изложба ауторског стрипа ученика основних школа 

По конкурсу Центра за ликовно васпитање деце и омладине Војводине, а под покровитељством 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја на који су учествовали ученици наше школе у 
категорији ,,Стрип вести”. На конкурсу је учествовало 97 установа са 758радова.Рад наше ученице Хелене 
Пајић (6.разред) је одабран за излагање на 32.изложби ауторског стрипа ученика основних школа и 
предшколаца Републике Србије.  Честитамо Хелени на успеху, захваљујемо осталим ученицима на труду, 
као и наставници Наташи Бадњар. 

 

 



Чувари природе: новогодишња рециклажа 

Вредне руке ученика петог и шестог разреда, су на часовима чувара природе применили научено: сакупили 
су различите материјале из природе и одбачене предмете и рециклирали су их у новогодишње украсе. 

 



Припреме за новогодишњи вашар 

У претходних неколико недеља у нашој школи трају припреме ученика и радника школе за вашар којим 
дочекујемо новогодишње празнике.Маштовитост и креативност нису мањкали нашим ученицима који су 
правили мала уметничка дела. 

 



Општинско првенство у одбојци 

У петак, 13.12.2019. године одрћано је 
Општинско првенство у одбојци. Мушка екипа у 
саставу: 

Матеја Килић (8.разред) 
Стеван Димитријевић (8.разред) 
Немања Тривуновић (8.разред) 
Душан Ђукић (8.разред) 
Иван Мартињук (8.разред) 
Мирослав Оташевић (6.разред) 
Марко Тривуновић (6.разред) 
Милан Рнић (6.разред) 
Тони Собек (6.разред) 
Марко Булатовић (6.разред) 

Одбојкашка мушка еипа освојила је друго место. 

Честитамо одбојкашима на пласману и 
учествовању као и наставнику Горану Вјештици. 

 

 

 

 

 

 



Позивница за новогодишњи вашар 

 



Окружно првенство у пливању 

На Окружном првенству у пливању које се одржало 18.12.2019.године у Сомбору. Ученик наше школе 
Немања Тодоровић (2.разред) је освојио 2. место. Честитамо нашем Немањи! 

 



Новогодишњи вашар 

Дана 23,12.2019. године у холу наше школе одржан  је Новогодишњи вашар.  Тезге су биле препуне 
рукотворина наших ученика од првог до осмог разреда.Вашар је био продајно-изложбеног карактера и 
изазвао је велико интересовање наших суграђана и представника локалне самоуправе.Велики допринос о 
рганизацији припада и свим радницима школе који су, свако у свом домену, помагали ученицима.Циљ 
организовања овог вашара је развијање предузетничког духа, формирање радних навика, солидарности и 
креативности.Хвала свима који су учествовали у организацији вашара, као и свим посетиоцима који су 
допринели да овај наш вашар буде успешан. 

 



Позоришна представа ”Новогодишње изненађење” 

У сарадњи са локалном самоуправом и ПУ ,,Бамби”, у сали Дома културе организована је представа за 
децу  ,,Новогодишње изненађење” за ученике наше школе и полазнике предшколске установе ,,Бамби”. 
Након  лепе и узбудљиве представе, присутну децу је поздравио Деда Мраз и поделио им пакетиће. 

 



 

 

 

 

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

ШКОЛСКА 2019/20. ГОДИНА 

 

 
 



Прослава Светог Саве у храму у Црвенки 

Празник Светог Саве је свечано обележен  у понедељак, 27.01.2020. године у истоименом храму у Црвенки. 
Светој Литургији коју је служио  наш парохијски свештеник Милош Петровић, присуствовали су и 
ученици наше школе који похађају православну веронауку, заједно са својим разредним старешинама и 
директорицом школе. Након Литургије приређено је и послужење за децу. 

   

 



Приредба поводом Светог Саве 

Након свечане Литургије у храму Светог Саве у Црвенки, у нашој школи је организована приредба 
поводом Савиндана. Приредби су присуствовали ученици и радници наше школе, као и гости и родитељи 
ученика.Свчаност је почела интонирањем Светосавске химне, а завршена је богатим културно-уметничким 
програмом који су извели ученици наше школе у сарадњи са својим наставницимаГораном Ерићем, 
Лидијом Пашо и Милицом Рабреновић која води фолклорну групу. 

   



Међународни попис птица 

Друштво за заштиту и проучавање птица Србије је од 10.до 30. јануара спроводило Међународни попис 
птица водених станишта (International Waterbird Census – IWC).  

Ово је једна од најстаријих истраживачких акција која се на простору Србије спроводи од 1982.године. 
Посебна пажња током овогодишњег пописа посвећена је пребројавању три врсте лабудова који се могу 
видети у Европи: лабуд грбац, велики и мали лабуд. Наши ученици су учествовали у овом пребројавању 
тако што су обилазили станиште лабудова на Великом бачком каналу и утврђивали њихово 
присуство.Резултате наших младих орнитолога можете погледати испод. 

 



Дан безбедног интернета 

У  нашој школи је 11.02.2020. године обележен Дан безбедног интернета који се у више од 140 земаља обележава под 
слоганом „Заједно за сигурнији интернет“. 

Ученици шестог разреда су уз подршку психолога припремили презентације и радионицу којом су указали вршњацима на 
значај који данас има интернет,  могућеопасности, као  и  накојиначинмогудасезаштите. 

Посебно је истакнуто да приликом коришћења интернета деца морају обратити пажњу када остављају личне податке на 
друштвеним мрежама, када објављују фотографије  и да избегавају комуникацију са непознатим особама. 

Такође су представљене посебне апликације и сајтови посвећени безбедности деце на интернету, на којима могу пронаћи 
препоруке, смернице, истраживања, туторијале, као и линкове за пријаву нелегалног садржаја или сајбер инцидената. 

  



Одлука о прекиду образовно васпитног рада 

Одлука Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне 
мањине-националне заједнице о обустави образовно-васпитног рада због епидемије 
грипа. 

 

 

 



Од понедељка деца поново у вртићима и школама 

На основу процене актуелне епидемиолошке ситуације на територији АП Војводине, надлежни органи предложили су 
престанак привремене обуставе рада у школским и предшколским колективима почев од 24.фебруара 2020. године. 
Регистрован је средњи праг интензитета активности вируса грипа, док је број обољења сличних грипу у опадању, што указује 
на то да епидемија јењава. 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, у складу с 
пристиглим захтевима основних и средњих школа, даваће сагласност на предлог плана надокнаде пропуштеног образовно-
васпитног рада. 

Министар просвете Младен Шарчевић рекао да је мера продужења распуста зауставила ширење вируса грипа и да ће у 
наредних неколико дана, док су деца код куће, ситуација бити још боља. 
Наводи да је био у сталном контакту са министром здравља Златибором Лончаром, да је активност вируса грипа у опадању, 
да је смањен број оболелих за 50 одсто и да нема разлога да деца даље губе наставу. 

Сматра да надокнада часова неће бити проблем, да ђаци у централној Србији треба да надокнаде четири, а у Војводини пет 
радних дана. 

 



Општинско такмичење из информатике 

Дана 22.02.2020.године у ОШ ,,Никола Тесла” у Липару,  одржано је Општинско такмичење из 
информатике. Ученик наше школе Богдан Тривуновић освојио је прво место. Честитамо Богдану и 
наставнику Владану Маравићу! 

 

 



Мали сајам спорта 

Ученици I – IV разреда наше школе посетили су Мали сајам спорта који је одржан 27.02.2020.године у 
Спортској хали ОШ ,,Петефи бригаде” у Кули. Преко 40 спортских клубова из наше општине представили 
су нашим основцима своје  вештине. Присутним ученицима и спортистима су се обратили председник 
општине Дамјан Миљанић, помоћник министра за омладину и спорт Дарко Удовичић, као и председник 
Спортског савеза Србије Давор Штефанек. Порука овог лепог дружења је била да треба да се бавимо 
спортом и живимо здравим начином живота. 

   



 

Превентивне мере за заштиту од корона вируса 

 

 

 

 

 



Месна смотра рецитатора 

Дана 12.03.2020.године одржана је Месна смотра рецитатора на коме су учествовали ученици од 1. до 8. 
разреда наше школе. Сморту је отворио најмлађи учесник Милак Јанковић, полазник предшколске 
установе ,,Вртуљак”. 

У категорији нижих разреда, 1.место је заузео Страхиња Алексин (4.разред), 2.место Теа Тврдовски 
(3.разред) и 3.место Милица Јеличић (4.разред). 

У категорији виших разреда, 1.место је заузела Миљана Гарић (7.разред), 2.место Жељана Јанковић 
(7.разред) и 3.место Никола Грлић (5.разред). 

Честитамо нашим рецитаторима и њиховим учитељицама Весни Радуловић, Драгици Радмановић, као и 
наставнику Горану Ерићу. 

 



Општинско такмичење из истирије 

Дана 15.03.2020.године у нашој школи одржано је Општинско такмичење из историје на коме су 
учествовали ученици од 5.до 8.разреда свих школа у нашој општини. Ученицима који су освојили прво, 
друго или треће место, уручене су дипломе и књиге. Нашу школу су представљали ученици 6.разреда: 
Мила Булатовић, Бранко Ракочевић и Богдан Тривуновић. 

 



Проглашено ванредно стање у Србији 

Одлуком владе Србије због епидемије корона вируса проглашено је ванрeдно стање, затварају се школе, 
вртићи и факултети. 

Због одлуке Владе Србије настава се у школи обуставља. 

 



Meђународни дечји ликовни конкурс  Мини рестАРТ 

На основу објављених резултата  Међународног дечјег ликовног конкурса Мини рестАрт, у конкуренцији 
од 8844 дечја ликовна рада на тему ,,Скривени свет буба и инсеката”, ученица наше школе Лена Малацко 
(6. разред)  освојила је награду излагања на изложби. 

Честитамо нашој Лени и наставници Ољи Миросављев. 

 



Обавештење о измени школског календара 

 

 

 

 

 



Поштовани родитељи, 

Сви смо се нашли у једној неочекиваној ситуацији у којој покушавамо да се снађемо и да функционишемо 
најбоље што можемо.Учење на даљини је новина за све нас и уз вашу помоћ смо успели да знање 
преносимо нашим ученицима, иако нисмо у директном контакту.Учитељи и наставници су се сналазили на 
различите начине и у току претходне две недеље, креирали су своје часове и материјале у циљу да наши 
ученици наставе са учењем и у оваквим условима.У намери да ученике не ускрате можда су засипали и 
њих и Вас различитим упутствима, обавештењима, линковима, кодовима и домаћим задацима.Надамо се да 
су остварили начине комуникације које одговарају различитим потребама и ученика и родитеља. На основу 
искуства у протеклом периоду, трудићемо се да настава буде још квалитетнија и да  унапредимо размену 
информација и прилагодимо се новим условима рада. 

Да би учење могло бити успешно, основна улога родитеља је да деци обезбеде задовољење примарне 
потребе за сигурношћу, кроз стабилне породичне односе, предвидљиве и устаљене дневне 
активности.Морамо се трудити да у новонасталој ванредној ситуацији, која озбиљно угрожава 
задовољавање базичних потреба свих нас, останемо емотивно стабилни, како би деци омогућили 
оптималне услове за учење и функционисање. 

У жељи да дамо свој допринос и покушамо да олакшамо сналажење у новим околностима, на сајт школе, у 
одељку „Учење у ванредној ситуацији“, поставили смо материјал који Вам може помоћи у превазилажењу 
проблема са којима се свакодневно суочавамо. Мислили смо и на наше осмаке, за које смо поставили 
„Водич за избор занимања“. 

Уколико су  Вам  потребне консултације са педагогом или психологом, можете нам се обратити преко 
одељењских старешина. 

Маријана Каљевић, психолог 

 



 

 

 



Од 1.априла могућност ,,Исказивања интересовања за упис деце у основну 
школу“и електронским путем 

Упис деце у први разред основне школе, који традиционално почиње 1.априла, ове године ће, због актуелне ситуације и 
ванредног стања, почети касније. Уместо уписа, родитељи и други законски заступници ће од среде, 1.априла 2020. године бити у 
могућности да ступе у контакт са школом у коју желе да упишу своје дете преко нове услуге „Исказивање интересовања за упис 
у основну школу“ на Порталу еУправа, као и телефонским путем. 

Нову е-услугу заједнички су израдили тимови Кабинета председника Владе, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 
Канцеларије за информационе технологије и електронску управу. 

На овај начин, школе ће евидентирати заинтересованост родитеља да упишу дете у одређену школу како би оквирно знале који број ђака 
могу да очекују.Сви родитељи који ће користити ову електронску услугу, биће обавештени о датуму уписа у основну школу чим исти 
буде био дефинисан. 

По дефинисању датума уписа у основну школу, на Порталу еУправа биће доступна услуга заказивања термина за упис и тестирање која 
ће омогућити родитељима да једним одласком у школу заврше све процедуре око уписа детета и то без потребе доношења иједног 
документа, као и да обаве тестирање са психологом/педагогом.Школе ће у унапређеној електронској услузи еУписа по службеној 
дужности прибавити податке из матичне књиге рођених, из евиденције пребивалишта и из здравственог информационог система о 
обављеном лекарском прегледу. 

Подсећамо да је прошле године захваљујући електронској услузи еУпис уписано више од 60 хиљада ђака у први разред основне 
школе.Родитељи по први пут нису морали да прибављају више од 120.000 различитих докумената у папирној форми, при чему су 
уштедели исто толико сати чекања на неком од шалтера јавне управе. 

Услуга „Исказивање интересовања за упис у основну школу“ је само једна у низу иницијатива електронске управе коју Влада Србије 
континуирано покреће и која сведочи о посвећености дигиталној трансформацији јавне управе и друштва у целини. 

Захваљујући досадашњем искуству и знању целокупног тима Владе Србије који ради на реформи и дигитализацији јавне управе, 
препознате су потребе грађана и оваквим системом рада дошло је до трансформације јавне управе у сервис грађана, захваљујући чему 
грађани не морају да носе своја документа од шалтера до шалтера. 

Извор: http://www.mpn.gov.rs/od-1-aprila-mogucnost-iskazivanja-interesovanja-za-upis-dece-u-osnovnu-skolu-i-elektronskim-putem/ 



Дигитална припрема за малу матуру на сајту РТВ 

У циљу што ефикаснијег укључивања у савремене облике учења и жељи да помогне малим матурантима да обнове градиво 
од петог до осмог разреда, Радио-телевизија Војводине ће од сутра, 1.априла почети да на свом сајту објављује видео прилоге 
задатака из седам предмета, којима је обухваћено градиво за полагање мале матуре. 

На сајту rtv.rs, у одељку “Дигиталне припреме за малу матуру”, ученици ће имати прилику да сваког радног дана погледају 
избор од три до укупно две стотине задатака из математике, српског језика, биологије, хемије, физике, географије и историје. 

Задаци су припремани из Збирки за припрему мале матуре од претходних година и емитовани у оквиру емисије “Ја бирам”, 
Програма за децу и младе, током три сезоне. 

Предавачи су наставници основних и средњих школа, као и факултета, а сваки задатак је, уз објашњење предавача, праћен 
анимираном илустрацијом која ученицима помаже да се подсете чињеница и већ усвојених знања. 

Овим путем Покрајински јавни сервис жели да изађе у сусрет наставницима и ученицима, пре свега завршних разреда и 
омогући им, да на једноставан и доступан начин обнове знања из кључних предмета. 

 



 



Обавештење Министарства просвете, науке и технолошког развоја у вези са 
пробним завршним испитом 

Поштовани родитељи и ученици, 

Као и претходних година, Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да спроведе завршни испит на крају 
основне школе, како би се ученицима обезбедило стицање сертификата о завршеној основној школи и омогућило спровођење 
законом регулисане процедуре уписа у средње школе.Имајући у виду актуелну епидемиолошку ситуацију у земљи и мере 
које је донела Влада Републике Србије, одлука о времену и начину полагања завршног испита биће донета накнадно, по 
окончању забране кретања. 

Са надом да ћемо овај испит успети да спроведемо пре завршетка текуће наставне године, намеравамо да интензивирамо 
активности које би помогле ученицима осмог разреда да се припреме за завршни испит.С тим у вези, донели смо одлуку да 
спроведемо онлајн тестирање којим ћемо ученицима осмог разреда омогућити самопроцену знања и то би био први пробни 
тест који је у складу са тренутним могућностима рада од куће.Основна сврха овог тестирања је да ученици стекну увид у то 
да ли су напредовали до очекиваних стандарда постигнућа у предметима који су обухваћени завршним испитом и да у 
односу на резултате пробног завршног испита, по потреби, додатну пажњу посвете одређеним областима у оквиру појединих 
предмета. 

Након завршеног тестирања, ученици ће добити резултате, а предметни наставници ће путем успостављених канала 
комуникације сазнати које су области ученици савладали и шта им представља тешкоћу, да би се томе могли посветити 
током даљег рада.На основу ових размена, наставници треба да планирају подршку ученицима у склопу припрема за 
завршни испит, које се за сада такође одвијају учењем на даљину. 

По нормализовању услова рада, спровешће се и други пробни завршни испит којим ће бити тестиране процедуре, што значи 
да ће ученици имати више прилика да провере своје знање. 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања је припремио демо верзију теста “Упознај окружење за самопроцену 
знања”,  који треба да послужи ученицима да се на време, пре тестирања упознају са платформом. Након што од одељењских 
старешина добију налоге, очекује се да ће ученици од 14.априла 2020.године моћи да приступе платформи како би 
проверили приступне параметре, упозали се са окружењем, погледали упутства и урадили демо тест. Демо тест ће имати 



четирипитања како би ученици имали прилику да виде какав тип питања их чека на тесту и моћи ће да се упознају са 
начином решавања. 

  

Термини за онлајн тестирање 

Oнлајн пробно тестирање ће бити спроведено по следећој динамици: 

22. априла 2020. – тест из српског/матерњег језика 
23. априла 2020. – тест из математике 
24. априла 2020. – комбиновани тест 

Ученицима ће сваки тест  бити доступан 12 сати (од 8.00 до 20.00) , како би могли да му приступе у време кад технички или 
други организациони или породични услови дозвољавају. 

Преко платформе mojaucionica.gov.rs и налога који им је проследио одељењски старешина, ученик приступа решавању 
тестова. 

Ученик ће на почетку сваког теста бирати језик на којем ради тест. 

Сваки ученик ће моћи само једном да приступи решавању теста, које ће бити временскиограничено!То значи да када 
ученик приступи тесту, мора и да га заврши у року предвиђеном за рад.На почетку теста, ученици ће добити обавештење о 
дужини трајања тестирања. 

Повратну информацију о резултатима теста ученик ће моћи да види након дванаесточасовног истека времена за решавање 
теста, када ће решења бити доступна, а ученик ће моћи да им приступи и анализира их.Наведено ће бити могуће логовањем 
на платформу са истим приступним налогом као и за решавање тестова. 

Анализе задатака сва три теста ће бити емитоване и на каналу РТС 3, у терминима који ће накнадно бити утврђени. 



За ученике који немају техничке могућности да раде онлајн тест (они који не прате наставу онлајн), школама ће бити на 
располагању сва три теста у ПДФ формату, на дан комбинованог теста, тј. 24. априла, како би их одштампале и проследиле 
родитељима. 

Уколико не буду постојали услови за преузимање штампаних тестова, ученици ће преко РТС-а моћи да виде задатке и 
њихова решења. 

Подсећамо на важност поштовања рокова који се односе на техничке припреме, што је неопходан услов за спровођење 
онлајн тестирања. 

Срдачно, 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

 



Појашњење календара рада 

 

 



Обележен Ускрс по Грегоријанском календару 

Ускрс по Грегоријанском календару, празник Цвети по Јулијанском календару, су ученици са својим 
наставницима, обележили међусобно размењујући поруке које ови празници носе са собом.Фарбали су јаја, 
правили цветне аранжмане, корпице, плели венце, писали честитке, упознавали се са ускршњим обичајима 
европских народа. 

 



Загађивање пластиком 

Велики број земаља широм света су донеле законе којима се забрањују пластичне кесе за једнократну 
употребу, јер је за њихово разлагање потребно више од стотину година.Ученици шестог разреда су имали 
домаћи задатак да нацртају идејно решење поруке или цртежа на платненој врећи, чиме би указали на 
значај забране коришћења пластичних врећа.Погледајте њихове радове у галерији. 



Систем органа за крвоток 

Ученици седмог разреда су путем наставе на даљину, погледали час на РТС 3 „Систем органа за 
крвоток.“Уз помоћ уџбеника, схватили су грађу у улогу срца, поделу крвних судова, састав и улоге 
крви.Научено градиво приказали су кроз следећи домаћи задатак који мођете погледати у галерији. 

 

 



Ликовна култура током „наставе на даљину“ 

По обради наставних јединица „Облици у природи“,  „Текстура, светлост и боја“ и „Апстрактна 
композиција“, наставница Наташа Бадњар је добила успешне радове од Луције и Милене (5.разред); Стојке, 
Лене, Јоване, Бранка и Душана (6.разред) и Ивана, Николе и Миљана (8.разред). 

 



Конкурс за ученике основних и средњих школа „Моја породица – Моја 
слобода“ 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја расписало је данас конкурс на тему  „Моја породица 
– Моја слобода“,  на коме могу учествовати сви ученици основних и средњих школа, као и ученици који 
похађају настaву по посебном програму образовно-васпитног рада на српском језику у допунским школама 
у иностранству. 

Опширније на линку: https://zuov.gov.rs/konkurs-za-ucenike-osnovnih-i-srednjih-skola-moja-porodica-moja-
sloboda/ 

 

 



Наградни конкурс за избор најбољих примера наставе на даљину: Магија је у 
рукама наставника 

НАЛЕД и Организација за развој каријере и омладинског предузетништва „Connecting“ у сарадњи са 
Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Заводом за унапређивање образовања и васпитања, 
Републичким секретаријатом за јавне политике и уз подршку Америчке агенције за међународни развој 
(УСАИД) расписују Конкурс за избор најбољих примера наставе на даљину под називом Магија је у 
рукама наставника. 

Имајући у виду да показана иновативност у извођењу наставе у промењеним условима заслужује широко 
друштвено признање, позивамо све наставнике и стручне сараднике у државним или приватним 
основним и средњим школама који су у протеклих годину дана имали водећу улогу у  осмишљавању и 
извођењу одређеног облика наставе на даљину да учествују на Конкурсу. 

Опширније на линку: https://zuov.gov.rs/nagradni-konkurs-za-izbor-najboljih-primera-nastave-na-daljinu-magija-
je-u-rukama-nastavnika/ 

 



Ученицима, њиховим родитељима и свим радницима школе добро здравље 

Са радошћу, коју празник доноси, обележен је и Васкрс. Свим ученицима, њиховим родитељима, свим 
радницима школе, желим добро здравље! 

Весна Медојевић 

 



Велики Електронски Конкурс: ДЕЦА СРБИЈЕ КИНИ – ХВАЛА ВАМ ЗА 
ВАШЕ ВЕЛИКО СРЦЕ 

Драги наши пријатељи, 

У  тренутку велике пандемије вируса корона, нашој земљи се као прави и искрени пријатељ нашла у невољи Народна 
република Кина! 
У жељи да им се захвалимо за све што су учинили за нас, покрећемо Велики Електронски Конкурс у области фотографије, 
ликовног и литерарног стваралаштва на тему: 

ДЕЦА СРБИЈЕ КИНИ – ,,ХВАЛА ВАМ ЗА ВАШЕ ВЕЛИКО СРЦЕ!” 

Молимо Вас да Ви, Ваше колеге просветни радници и ученици узмете учешће у конкурсу и пошаљете нам што више радова! 
Више детаља о конкурсу можете наћи у прилогу или на линковима: 

http://dest.rs/elektronski-konkurs/, https://www.facebook.com/DestTravelAgency/ 

У име Туристичке агенције „ДЕСТ“ и Тима за промоцију и презентацију Научно образовног центра „Вук Караџић“ у Тршићу 
и Виминациума, као и Општине Кнић, честитамо Вам празник, желимо добро здравље и да се што пре видимо и дружимо!!! 

 



Масовни онлајн отворени курс – „Недеља кодирања – како почети?“ 

У сусрет овогодишњој “Недељи кондирања”, The European Schoolnet Academy организује бесплатан масовни онлајн отворени 
курс “Недеља кодирања – како почети?“, који ће трајати од 11. маја до 15. јуна 2020. године на енглеском језику. 

Циљ овог курса је да помогне процес интеграције кодирања и рачунарског размишљања у настави. Курс нуди бесплатну 
обуку, наставне материјале и ресурсе у циљу остваривања активног учешћа у „Недељи кодирања“, а за учешће је потребна 
регистрација на страници European Schoolnet Academy.  

Прошле године је иницијатива Европске уније „Недеља кодирања“ окупила преко 4 милиона заинтересованих учесника. 
Основни циљ ове иницијативе јесте да промовише дигиталну креативност на забаван и инспиративан начин.Осим тога, курс 
омогућава наставницима и едукаторима да унесу иновације у наставу и побољшају мотивацију код ученика. 

На курсу „Недеља кодирања – како почети?“ заинтересовани ће моћи да: 

• Схвате значај кодирања и рачунарског мишљења и њихову улогу у школи, али и код куће 

• Увиде које вештине ученици могу да развију у процесу кодирања 

• Организују активности кодирања код куће, а и у школи 

• Упознају се са бесплатним ресурсима попут урађених планова часова којима могу приступити на сајту „Недеље кодирања“. 

• Постану део динамичне глобалне заједнице наставника и размењују материјале и добре праксе. 

Курс је намењен наставницима свих предмета, али и родитељима и било коме заинтересованом да унапреди рад са 
децом/ученицима на иновативан начин.Више детаља о курсу сви заинтересовани могу пронаћи на на страници European 
Schoolnet Academy.  

 

 



Презентација СТШ ”Михајло Пупин” Кула 

 



Упис у средњу школу ”Петро Кузмјак” Руски Крстур 

 



Економско трговинска школа Кула 

 



 



Нова правила понашања у вртићу и школи (постери за зид)Нова правила понашања у вртићу и школи (постери за зид)

 

 

Нова правила понашања у вртићу и школи (постери за зид) 

 



 

 



 



 

 



Обавештење ШОМО Кула 

Поштовани родитељи, драга децо, будући и садашњи ученици ШОМО у Кули, због новонастале ситуације изазване 
пандемијом вируса Корона нисмо у могућности да урадимо промоцију наше школе за заинтересоване ученике.Из тог разлога 
сви заинтересовани ученици, узраста 1.и 2.разреда основне школе, могу се путем нашег сајта, односно 
попуњавањем ПРИЈАВЕ, електронски пријавити као кандидати који желе да похађају Школу за основно музичко 
образовање у Кули. Након тога, бићете благовремено обавештени о пријемном испиту а потом и упису у нашу школу . Важно 
је да у ПРИЈАВИ наведете ваш е-mail контакт, те да вас све можемо обавестити о информацијама везаним за пријемни испит 
и упис у ШОМО-е. 

Радујемо се вашем упису и доласку у нашу школу! 

www.somokula.com  је адреса нашег сајта. 

Ваша Школа за основно музичко образовање у Кули 

 



Хуманитарна акција ,,За Софијин први корак” 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја подржава апел породице и и иницијативу за пружање подршке 
једанаестомесечнoj беби Софији (Стефан) Маркуљевић која болује од спиналне мишићне атрофије (СМА) тип I – генске, 
ретке али прогресивне и смртоносне неуромишићне болести.Ген који Софији недостаје задужен за производњу 
функционалних протеина у организму који има улогу у изградњи свих органа у телу.Деца са овом дијагнозом живе највише 
две године, а болест се манифестује прогресивном атрофијоммишића и губитном основних животних функција као што су 
ходање, варење, гутање и дисање. Ни поред терапије коју добија, Софија са својих једанаест месеци неможе потпуно да држи 
главицу ,да је одигне , неможе да пузи и да седи, нити да се окрене на страну самостално, а ни да подигне ногице. 

Једина шанса за Софију јехитно лечење у иностранству.Лек Золгенсма, који је Софији неопходан је једини генски лек који 
циљано делује на узрок ове болести и чија је примена једнократна. 

Под покровитељством фондације ,,Будихуман’’ покренута је хуманитарна акција прикупљања средстава за лек, нажалост 
временски ограничена, јер терапија која је Софији неопходна, може се примити најкасније до навршене 2 године. Лек је 
произвела америчка компанија Avexis (сада у власништву Швајцарске комапаније Novartis) а цена лека је невероватних 2,1 
милион долара! Такође, трошкови самог лечења у иностранству износе 300 000 долара. 

Имајући у виду тешку ситуацију у којој се цео свет налази, али свесни да је спинална мишићна атрофија изузетно 
прогресивна болест и да је сваки дан битан, приморани смо да све људе добре воље замолимо за помоћ, како бисмо 
покушали да сакупимо ову и више него велику суму новца за Софијино лечење. 

Наша школа је подржала ову хуманитарну акцију и придружила се скупљању новчаних средстава за помоћ малој Софији. 

 



Упис ученика у први разред 

Поштовани, 

Захваљујемо Вам се што сте исказали интересовање за упис детета у основну школу. 

Имајући у виду ситуацију са коронавирусом и како би се избегле гужве по школама, ове године ће се уписивање Вашег ђака 
у први разред основне школе спроводити само у заказаном термину.Да бисте електронским путем заказали термин за упис, 
од 28.маја на Порталу еУправа биће омогућена услуга електронског заказивања термина за упис и тестирање детета у 
ОШ. Услуга ће бити доступна од 28.маја до 10. јула 2020. године, за термине уписа од 1. јуна до 20. јула. 

ВАЖНА НАПОМЕНА1! Обављен лекарски преглед је предуслов да се дете упише у први разред.Стога Вас молимо да 
приступите услузи заказивања термина за упис и тестирање само ако сте већ обавили лекарски преглед детета или сте 
сигурни да ћете обавити преглед до термина који сте изабрали за упис.Услуга на Порталу ће бити доступна више од месец 
дана, тако да имате времена за све. 

ВАЖНА НАПОМЕНА2! Ове године није потребно да понесете ниједан документ приликом уписа јер ће сви подаци бити 
прибављени по службеној дужности електронским путем.Изузетак је само лекарско уверење које је дете добило пре 16.марта 
2020. године, тј. понесите лекарско уверење ако сте дете водили на преглед пре објављивања ванредног стања или код 
приватног лекара. 

Хвала Вам што користите услуге електронске управе. 

Желимо Вашем детету срећан полазак у школу! 

С поштовањем, 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Канцеларија за ИТ и еУправу 

 

 



Упис у школску 2020/2021.годину Средња стручна школа Црвенка 

 

 



Драга децо, будући ученици Школе за основно музичко образовање! 

Од следеће школске године могућност да похађају музичку школу у месту свог становања добили су и 
ученици Ош“Вук Караџић“у Црвенки. Тиме ће многима бити испуњена жеља а и могућност лакшег 
организовања свих осталих школских и ваншколских обавеза и активности, јер је Школа за основно 
музичко образовање у Кули отворила своје Издвојено одељење у просторијама ОШ“Вук Караџић“ у 
Црвенки. Уједносе отварамогућност и да ученици из околних места такође упишу музичку школу, јер им је 
Црвенка свакако мање удаљена од Куле у којој је матична ШОМО-е. 

Пријемни испит је већ следеће недеље па се надамо да ћемо на том тестирању музичких способмости 
имати заинтересоване ученике како из Црвенке тако и из  Сивца, као и Крушчића. 

У нади да ћете показати своје интересовање и одважити се да изађете на пријемни испит с радошћу вас 
исчекујемо! 

Ваша Школа за основно музичко образовање у Кули. 

 



Дуално образовање 

Поштовани, 

С обзиром да је за упис у школску 2020/2021.годину Конкурсом за упис ученика у средњу школу предвиђен одређен број места за упис у образовне профиле по 
дуалном моделу, утврђен је додатни поступак за пријаву о намери ученика који желе да упишу ова одељења. Овај поступак прописан је чл.87-90. Правилника о упису 
ученика у средњу школу („Службени гласник РС”, број 76/20).Молимо вас да се упознате са наведеним члановима Правилника. 

Молимо вас да у Конкурсу у делу који се односи на одређену школску управу и окружну комисију посебно обратите пажњу на образовне профиле по дуалном моделу, 
како бисте спровели радње у поступку, од којих је прва пријава о намери ученика у упису у образовни профил по дуланом моделу. 

На почетку је битно нагласити основну информацију: 

– ученик, његов родитељ односно други законски заступник, попуњава пријаву о намери ученика за упис у образовни профил по дуалном моделу. 

Ово је основна информација и потребно је истаћи у разговору са ученицима, родитељима односно другим законским заступницима, да се у овом тренутку ради само о 
исказивању намере да ученик упише образовни профил по дуалном моделу.Дакле, у овом тренутку није реч о попуњавању листе жеља.Као што је јасно из чланова 
Правилника о упису ученика, ученици обављају све радње као и остали ученици, најпре, обављају завршни испит. 

У складу са чланом 88.став 3. Правилника о упису ученика у средњу школу, приликом рангирања у одељењима за образовне профиле по дуалном моделу, 
прво се рангирају кандидати који су поднели пријаву о намери за упис у образовне профиле по дуалном моделу, а у случају да после рангирања тих кандидата 
одељење не буде попуњено, до броја предвиђеног за упис рангирају се кандидати који нису поднели пријаву о намери за упис у образовне профиле по дуалном моделу. 

Следећа важна информација је да попуњавањем ове пријаве, која исказује намеру ученика да упише образовни профил по дуалном моделу, ученик не губи могућност и 
право да конкурише за остале образовне профиле, који нису по дуалном моделу. 

Пријаве у основним школама обавиће се 04.и 05. јуна 2020. године. 

Молимо вас да проучите образац пријаве.Такође, основне школе попуњавају и збирну табелу коју ћемо доставити у прилогу и достављају је окружној комисији.Уз 
збирну табелу основне школе достављају и по један примерак пријаве сваког ученика.Збирне табеле са изјавама ученика основне школе достављају окружној комисији 
најкасније до среде 10.јуна 2020. године до 15 часова. 

Молимо вас да поштујете ове рокове, с обзиром на рокове за унос и обраду података.У ту сврху, потребно је да одељењске старешине одељења осмог разреда обавесте 
ученике, њихове родитеље односно друге законске заступнике о овом поступку и провере да ли су се заинтересовани ученици пријавили. 

 

 



Ликовна колонија 

У оквиру манифестације Дани села – дани жита организована је и ликовна колонија  у којој су ученици 
наше школе учествовали заједно са професионалним сликарима. Циљ ликовне колононије је размена 
искуства са ликовним уметницима и афирмисање ликовне културе најширем слоју становништва, а пре 
свега најмалађима.Наши ученици су уложили велики труд и показали своју креативност.Најлепши надови 
ће бити изложени у наој школи. 

 

 



Дани села – дани жита (културно-уметнички програм) 

У оквиру културно-уметничког програма манифестације Дани села – дани жита учествовали су и наши 
ученици, полазници фолклорне секције.  Они су извели кореграфију фолклорних  игара из Србије. 
Окупљени грађани Крушчића су одушевљено поздравили наступ наших фолклораша.На крају наступа, 
наше ученике су забављали комичар Пеђолино и мађионичар. 

 



Мала матура 

Полагање мале матуре почело је 17.06.2020.године решавањем тестова из српског језика. Ученици осмог 
разреда су дана, 18.06.2020.године решавали тест из математике, а 18.06.2020 , комбиновани тест тест који 
се састојао од питања из пет предмета – физике, хемије, географије, историје и биологије.У току полагања 
посебно се водило рачуна о безбедности ученика и наставника у условима пандемије. Целокупан процес 

полагања испита су контролисали дежурни наставници и супервизори. 

 

 

 



Екскурзија виших разреда 

Дана 21.и 22.јуна године одржана је дводневна екскурзија ученика од 5.до 8.разреда наше школе. 
Предвиђена маршута: Пожаревац – Виминацијум – Лепенски вир – манастир Тумане – Голубац. 

Кишовитог недељног јутра, 21.јуна, ученици  наше школе, заједно са разредним старешинама и 
директорицом школе, кренули су на дводневну екскурзију. Након неколико сати вожње, стигли су у 
Пожаревац, град у средишту Браничевског округа, смештенизмеђутриреке: Дунава, ВеликеМораве и 
Млаве. Пожаревац је значајан административни, економски и културни центар Србије. Поред бројних 
културно-историјских знаменитости овога града, ученици наше школе су посетили Галерију Милене 
Павловић Барили, која је смештенаје у њеној родној кући и пружа могућност посетиоцима да разгледајући 
њене слике упознају ову изузетну жену, сликара, песника надреализма, између два рата, једну од 
најинтересантнијих личности уметничке Европе тог периода. 

Следећа два значајна историјска места које су наши ученици посетили су Виминацијум и Лепенски 
вир.Виминацијум је археолошко налазиште у близини Старог Костолца, 12 km од Пожаревца. Римски војни 
логор и град настаоје у I и траје од опочетка VII века.Био је један од најзначајнијих легијских логорана 
Дунаву, а извесно време и главни град римске провинције Горње Мезије, која је обухватала највећи део 
Србије, северну Македонију и део северозападне Бугарске. Лепенски Вир је једно од највећих и 
најзначајнијих мезолитских и неолитских археолошких налазишта.Смештено је на десној обали Дунава у 
Ђердапској клисури.Овај локалитет, који је име добио по дунавском виру, био је седиште једне од 
најважнијих и најсложенијих култура праисторије. 

Манастир Туман налази се на девет километара удаљености од Голупца,  окружен шумом, на обали Туман-
ске реке, што самој светињи даје посебну лепоту.  Основан је у 14.веку као задужбина косовског јунака 
Милоша Обилића. У манастиру се као највећа светиња чувају мошти Светог Зосима Туманског, Синаита 
чудитворца који је са многобројним монасима Синаитима дошао у Србију тражећи место за подвиг и 
молитву. Строго се подвизавао у испосници – пећини каменици све до смрти.Мошти му вековима почивају 
у манастирској цркви у Туману. 



Ученици су имали прилику да се упознају са једним значајним делом Србије и допуне знања стечена у 
школи.Професори, разредне старешине и директорица школе сусвојим залагањем и омогућили да ова 
екскурзија буде у потпуности успешна. 

 

 

   

 

 



Екскурзија ученика нижих разреда 

Дана 24.06.2020.године одржана је екскурзија ученика од 1. до 4. разреда. План екскурзије је био обилазак 
Сремских Карловаца и околине, у оквиру чега смо планирали обилазак  Специјалног резервата природе 
,,Ковиљско-петроварадински рит”, Стражилова и Петроварадинске тврђаве. 

Стигавши у Сремске Карловце у преподневним сатима, имали смо времена за обилазак овог лепог градића 
који чува богату ризницу српске културе и духовности што сведоче бројне грађевине и културно-
историјски споменици.Међу њима је важно напоменути зграду Патријаршије која доминира градским 
тргом и Саборна црква у којој се чувају вредне фреске, слике Паје Јовановића, као и мошти Светог 
Арсенија Сремца, другог српског архиепископа. Ту се налази и Карловачка гимназија, прва српска 
гимназија чији су ученици били: Сима Милутиновић Сарајлија, Јован Стерија Поповић, Бранко Радичевић 
и многедруге значајне историјске личности. 

Из Сремских Карловаца упутили смо се на Стражилово, најпознатије излетиште у оквиру Националног 
парка Фрушка гора, удаљено 4 km од Сремских Карловаца. Захваљујући слави и значају Бранка 
Радичевића, чувено је ђачко стециште и место јединственог песничког ходочашћа. 

У околини Карловаца посетили смо и Карловачки дунавац. Овај рукавац Дунава представља животну 
средину многим ретким биљним и животињским врстама и саставни је део Специјалног резервата природе 
,,Ковиљско-петроварадински рит”. 

У близини Карловаца налази се и чувена Петроварадинска тврђава која је уједно била и последња 
дестинација коју смо обишли.Петроварадинска тврђава се налази на десној обали Дунава, на 
петроварадинској стени.На месту претходне средњовековне грађевине, садашњу тврђаву је изградила 
Аустријау периодуод 1692.до 1780. године због сталне опасности од Турака и близине границе са 
Османским царством. На њој се налази и Торањ са сатом који је препознатљиви знак Петроварадинске 
тврђаве и Новог Сада. 





Осмаци, срећно! 

Дана 26.06.2020.године у Дому културе у Крушчићу организовано је Матурско вече за ученике осмог 
разреда наше школе. Осим осмака, свечаности су присуствовали и њихови родитељи,  наставници, учитељи 
и остали радници школе. Свечано вече је својим говором отворила директорка школе Весна Медојевић, а 
осмаке је поздравио и њихов разредни старешина Горан Вјештица који им поделио сведочанства и 
дипломе.У име ученика, своје другаре је поздравила Жељана Јанковић, ученица седмог разреда, која је 
заједно са друговима из разреда поделила осмацима пригодне поклоне. 

У оквиру свчаности представљени су и будући ђаци прваци који ће од септембра почети своје 
школовање.Будућим првацима се обратила њихова учитељица Весна Радуловић пожелевши им пуно среће 
у будућем школовању.  Крај свечаности је улепшан кореографијом фолклорних песама и игара из Србије 
које су извеле ученице наше школе које похађају фолклорну секцију. 

 



 

 

 

 

 

 


