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2020/21. 

 

 

 
 



Наставно и ненаставно особље 

Наставно: 

Весна Медојевић (директор школе) 

Маријана Каљевић (психолог) 
Мирјана Бероња (педагог) 

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

Горан Ерић (Српски језик) 
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  (Руски језик) 
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) 



Биљана Килић (библиотека) 

 

Ненаставно: 

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 

  



Ученици 

1.РАЗРЕД 

Павле Бартош 
Викторија Венгрин 
Максим Влаховић 
Ања Ергарац 
Милак Јанковић 
Светлана Кравец 
Луна Ракочевић 
Миа Собек 
Сара Тривуновић 
Милош Маравић 

Разредни старешина: Весна Радуловић 

2.РАЗРЕД 

Мина Булатовић 
Немања Јагодић 
Огњен Јеличић 
Марко Килић 
Видак Ковијанић 
Катарина Медојевић 
Јасна Пековић 
Јована Рабреновић 
Андреј Такач 
Стефан Тарча 
Алекса Тимчишин 

Учитељица: Снежана Влаовић 
3.РАЗРЕД 

Милана Кравец 
Вељко Кокот 
Кристијан Тврдовски 
Милан Шарић 
Роберт Такач 
Реља Ракочевић 
Данијел Брезњак 
Валентина Малацко 
Урош Ергарац 
Матеја Дметрек 
Стефан Тривуновић 
Лука Тривуновић 
Јован Здравковић 
Никола Лојпур 

4.РАЗРЕД 
 
Јосип Гађи 
Александра Грдинић 
Лазар Даниловић 
Алекса Малацко 
Теа Тврдовски 

Учитељица: Драгица Радмановић 

 



Срђан Пајић 
Немања Тодоровић 

Учитељица: Мирјана Баџа 
5.РАЗРЕД 
 
Страхиња Алексин 
Милица Јеличић 
Анђела Такач 
Анђела Ергарац 
Страхиња Ергарац 
Тамара Салак 
Вук Војиновић 
Милош Грдинић 
Бранко Булатовић 
Данијел Холовати 
Сандра Половина 
Милана Скулар 

Одељенски старешина: Горан Вјештица 

 

6.РАЗРЕД: 

Кристијан Брезњак 
Милена Булатовић 
Никола Грлић 
Луција Ивановић 
Страхиња Јагодић 
Биљана Јеличић 
Маринко Ковијанић 
Војин Рабреновић 
Никола Радивојевић 
Биљана Такач 
Нада Такач 
Давид Такач 
Јожеф Такач 
Денис Тврдовски 
Лука Шћепановић 

Одељенски старешина: Горан Ерић 
7.РАЗРЕД 

Исидора Арваји 
Марко Булатовић 
Мила Булатовић 
Андреја Влаховић 
Сара Влаховић 
Немања Димитријевић 
Јована Ивић 
Стојка Лојпур 

8.РАЗРЕД 

Катарина Бин 
Миљана Гарић 
Милован Зорић 
Жељана Јанковић 
Жељана Јеличић 
Марија Крзнар 
Анита Кашаи 
Милан Кишјухас 



Лена Малацко 
Душан Мердовић 
Бранко Ракочевић 
Тони Собек 
Данијел Такач 
Богдан Тривуновић 
Марко Тривуновић 
Хелена Пајић 
Мирослав Оташевић 

Одељенски старешина: Михајло Лојпур 

 

Александар Кишјухас 
Немања Мекић 
Терезија Пајор 
Александра Такач 

Одељенски старешина: Јадранка Лазаревски 

 

Завршили 8. разред школске 2019/20.године 

Баста Никола 
Влаховић Мелиса 
Галамб Бојан 
Димитријевић Стеван 
Драгић Анамарија 
Ђукић Душан 
Килић Матеја 
Мартињук Иван 
Мердовић Миљан 
Такач Страхињa 
Тривуновић Немања 
Шипек Филип 

Одељ. старешина: Горан Вјештица 

 

 

 



Распоред звона 
Распоред звона за разредну и предметну наставу 

Разредна настава 

1.ЧАС 08: 00 – 08:30 
2.ЧАС 08:35 – 09:05 
Пауза за проветравање и дезинфекцију 
3.ЧАС 09:30 – 10:00 
4.ЧАС 10:05 – 10: 35 
Пауза за проветравање и дезинфекцију 

Предметна настава 

1.ЧАС 11: 00 – 11:30 
2.ЧАС 11:35 – 12:05 
Пауза за проветравање и дезинфекцију 
3.ЧАС 12:30 – 13:00 
4.ЧАС 13:05 – 13:35 
5.ЧАС 13:40 – 14:10 

 

 



Честитка 

Свим ученицима, њиховим родитељима, наставницима и свом особљу наше школе желим успешну нову школску 2020/2021. 
годину. 

Директор школе: 
Весна Медојевић 

 



Поклони за прваке 

Срећан почетак школовања нашим првацима пожелела је фирма ,,Univerexport”. Прваци су овим поводом 
добили пригодне поклоне у виду неопходног  школског прибора. 

 

 

 



Семинар: „Како мотивисати ученике 21. века?“ 

Како оспособити наставни када подстакне и заинтересује ученика за процес наставе и учења био је циљ 
семинара одржаног 05.09.2020. године у нашој школи. Реализатори овог семинара били су Александра 

Бакрач и Бранислава Ивковић, које су нас упознале са основним карактеристикама мотивације и са 
факторима који утичу на мотивацију ученика, као и са могућношћу мотивације ученика применом веб 

алата у процесу наставе и учења. 

 



Молитва за почетак нове школске године 

Молитва за почетак нове школске године одржана је 20.09.2020. године  Богослужење је вршио парохијски 
свештеник Милош Петровић, а присуствовали су ученици наше школе који похађају православну 

веронауку, наставници. Свим ученицима и радницима школе желимо срећан и успешан почетак нове 
школске године, у православној крушчићанској богомољи. 

 



Међународни дан мира 

Међународни дан мира обележава се 21.септембра. Тога дана је Генерална скупштина УН усвојила 
Резолуцију којом се се овај дан обележава у 180 земаља широм света. Усвојеном резолуцијом УН су 
обавезале свет да обележи овај дан низом скупова, манифестација којима ће се прослављати мир. 

Наша школа је обележила овај дан. Наши ученици су цртали и писали на тему мира. Ученици виших 
разреда су своје радове изложили у холу школе. Ученици нижих разреда су такође показали велику 
креативност на ову тему. Од усликаних радова ученика нижих разреда, учитељица Мирјана Баџа је 
направила филмић са јасном поруком мира. 

 



Дечија недеља 

ПОДЕЉЕНА СРЕЋА, ДВА ПУТА ЈЕ ВЕЋА! 
деца у години солидарности и сарадње 

ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ 
НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

05.10.2020. – ПОНЕДЕЉАК 

ОТВАРАЊЕ ДЕЧИЈЕ 
НЕДЕЉЕ 

Промоција дечије недеље 

–         Израда плаката 

Учитељи и ученици од 1. до 
4. разреда 

Ученици од 5. до 8. разреда – 
наставница Лидија Пашо 

06.10.2020. – УТОРАК 

ДЕЦА И СПОРТ 

Дружење са успешним 
спортистом из нашег места 
/Представљање успешних 
спортиста нашег места путем 
видео презентације 

1.-8.разред 

  

  

  

  

Наставник Горан Ерић 

07.10.2020.- СРЕДА 

ДЕЦА И ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Садимо дрво за чистији удах 
1.-8. разред 

Наставници 

08.10.2020. – ЧЕТВРТАК 

ДЕЦА И ОБРАЗОВАЊЕ 

Обилазак старих сеоских 
грађевина 

Видео презентација старих 
грађевина света 

1.-4.разред учитељи и 
ученици 

5.-8.разред наставник Горан 
Ерић 



09.10.2020. – ПЕТАК 

ДАН ПОСВЕЋЕН 
ИНКЛУЗИЈИ 

Тајни пријатељ 

  

Хуманитарна помоћ „За 
Ђину“ 

Сакупљање чепова- за „Плаву 
птицу“ 

1.-4.разред учитељи и 
ученици 

1.-8. разред; ученици, 
наставници и остали 
запослени у школи 

10. и 11.10.2020. 
Балон са поруком 
ѕаједништва, слободе и 
могућности 

Ученици и родитељи 

 



Презентација Дечје недеље –  Конвенција о правима детета 

Први дан Дечје недеље је одлична прилика да се потсетимо на Права детета, како би се она очувала и 
надоградила. Такође је ово прилика да се кроз активности и садржаје остварују дечја права, уважава 
индивидалност сваког детета  и његова  потреба за игром и стваралаштвом. Ученици нижих и виших 

разреда су тим поводом направили плакате којима су на креативан начин потсетили нањихово право да 
одрастају у што бољим условима, на једнаке шансе за развој и остварење потенцијала. 

 



Успешни спортисти из нашег места 

Други дан Дечје недеље протекао је у знаку  промовисања  спорта и здравог начина живота. Том приликом 
је наставник српског језика Горан Ерић одржао предавање о важности  спорта и физичке активности за 

нормалан развој деце и очување здравља.  У току предавања ученици су имали прилику да сазнају да  неки 
наши суграђани, који су изградили успешне спортске каријере, као што су: Мирослав Шћепановић, 

Предраг Кишјухас, Саво Мештер и Милан Јовановић, потекли из нашег места и били ђаци наше школе. 

 



Наш рукометни  ,,вундрекинд” 

У оквиру презентације спорта и здравог начина живота, наши ученици су имали прилику да упознају нашег 
прослављеног рукометаша Милана Јовановића, који потиче из нашег места и који је био ђак наше школе. 

Милан је нашим ученицима причао о својој успешној каријери, као и о својим почецима. Своје прве 
спортске кораке је направио у нашој школи, одакле је наставио успешну рукометну каријеру игравши за 

нашу репрезентацију као најмлађи играч. Тренутно игра за РК Феникс из Тулуза (Француска). 

 



Поклони за прваке од Месне заједнице Крушчић 

Месна заједница Крушчић је и ове године даривала прваке. Секретар  МЗ Здравко Граовац је обрадовао 
наше прваке лепим поклонима у виду слаткиша и неопходног школског прибора. Ученицима и 

учитељици  Весни Радуловић је пожелео срећан почетак нове школске године. 

 



Садимо дрво за чистији удах 

Дрвеће није само украс нашег села, већ и његова плућа. Оно игра суштинску улогу у пречишћавању 
ваздуха. 

У сарадњи са локалном самоуправом, наша школа је трећег дана Дечје недеље организовала еколошку 
акцију  ,,Садимо дрво за чистији удах”.  У циљу да нам школско двориште буде лепше  чистије и зеленије, 
локална самоуправа нам је обезбедила саднице тополе.  Циљ ове акције је едукација о важности очувања 
животне средине као кључног фактора очувања нашег здравља. 

 



Поклони од Народне библиотеке 

Народна библиотека из Куле је данас даривала наше прваке поклонима у виду књига. У жељи да ђаци 
прваци што пре науче прва слова и буду вредни читаоци, библиотекарка из Крушчића, Данијела Алексин је 

нашим првацима поклонила чланске карте. 

 



Виртуелна шетња кроз најпознатије светске музеје и галерије 

Захваљујући савременим технологијама; одсек за културу и уметност при Гуглу (Google) омогућио је 
виртуелне туре и онлајн изложбе неких од најзначајнијих институција културе. Ученици виших разреда 

наше школе су имали прилику да се на такав начин упознају са тим значајним светским институцаијама где 
се чувају највећа културно-историјска блага. Наставник Горан Ерић је одржао предавање на ову тему и 

нашим ученицима омогућио  да уживају у овом културном благу. 

 



Обилазак старих сеоских грађевина 

Старе грађевине  нашег места су део људског стваралаштва и сведоци давно прошлих времена. 
Захваљујући њима можемо да сазнамо пуно о начину живота наших предака, као и о историји нашег 

места.  Ученици нижих разреда наше школе су са учитељицама обишли неке од значајних грађевина у 
нашем месту и упознали се са историјом њиховог настанка. Међу њима је свакако најзначајнија 

Римокатоличка црква изграђена још у 18.веку. Споменик Светом Флоријану, изграђен 1886. (обновљен 
2002.), као споменик на велики пожар који је те године избио и уништио скоро пола села. Старе  ,,швапске” 

куће које су се градиле од набоја, блата, плеве и черпића, са кровом од трске и рогоза, обезбеђивале су 
повољне услове за чување пољопривредних производа на тавану. Ове куће су права драгоценост 

архитектуре јер су их њихови власници сами правили , без савремене технологије. Те куће су данас 
окрњених фасада или рушевине. 

 



Друг – другу 

Сваке године у оквиру Дечје недеље организује се акција  ,,Друг-другу”. Циљ те акције која је 
хуманитарног карактера је развијање пријатељства и солидарности међу ученицима, а нарочито ђацима 

првацима који тек започињу своје школовање. Том приликом, ученици 4.разреда су им припремили лепе 
поклоне. 

 



Мој тајни пријатељ 

У циљу развијања пријатељства и солидарности међу ученицима, петог дана Дечје недеље организована 
је  акција  ,,Мој тајни пријатељ”. Сваки ученик је извукао цедуљицу са именом друга или другарице из 

одељења, а да никоме не говори кога је извукао.  Циљ је да свог друга (другарицу) изненади неким лепим 
поклоном. На основу поклона, свако треба да погоди ко му је тај, тајанствени друг или другарица. 

 

 



Сакупљање чепова- за „Плаву птицу“ 

Пети дан Дечје недеље је дан посвећен инклузији. Инклузија подразумева право све деце нао бразовање, у 
складу са њиховим потребама, почевши од претшколског узраста,  до високог образовања. Деца са 
посебним потребама треба да буду поштована и прихваћена, али им треба обезбедити подршку и 

помоћ.  Циљ ове акције је да се нашим другарима из ,,Плаве птице” обезбеде одговарајућа средства како би 
се они што активније  укључили у друштво у границама својих способности. 

 



Хуманитарна помоћ „За Ђину“ 

У оквиру Дечје недеље, организована је и хуманитарна акција за помоћ Ђини Зејак којој су  због последица 
енцефалитиса потребни физикални третмани како би се развијала и напредовала. Ђини су неопходна 

средства за рад са логопедом и дефектологом, физикалне, радне, хипо и кинезитерапије, специјалистичке 
прегледе, лабораторијске анализе, медикаменте, као и медецински потррошни материјал. Ученици и 

радници наше школе су се укључили у ову акцију, са жељом Ђини за што бржи опоравак. 

 

 

 



Завршено постављање плочица на улазу у спортску салу 

У сарадњи са локалном самоуправом заршено је постављање плочица на улазу у спортску салу. 

 



Јесењи кутак наше школе 

Почетак школске године и долазак јесени обележава се уређењем школе и учионица. Ученици  нижих 
разреда наше школе, заједно са учитељицама решили су да улепшају хол школе и обоје га традиционалним 

бојама јесени.  Поред листова и јесењих плодова, наш хол је украшен и лепим стиховима. 

 

 



233. годишњица рођења Вука Караџића 

У оквиру обележавања дана рођења Вука Караџића, ученици наше школе су погледали кратак 
документарни филм о животу и делу овог нашег великана. 

Вук Стефановић Караџић је био српски филолог, реформатор српског језика, сакупљач народних 
умотворина и писац првог речника српског језика. Вук је најзначајнија личност српске књижевности прве 
половине XIX века. Учествовао је у Првом српском устанку, а након слома устанка преселио се у Беч, 
1813. године. Ту је упознао Јернеја Копитара, цензора словенских књига, на чији је подстицај кренуо у 
прикупљање српских народних песама, реформу ћирилице и борбу за увођење народног језика у српску 
књижевност. Вуковим реформама у српски језик је уведен фонетски правопис, а српски језик је потиснуо 
славеносрпски језик који је у то време био језик образованих људи. 

 



Дан просветних радника 

Свим колегама срећан 8. новембар, Дан просветних радника! 

 

 



Дан школе 

Дан школе обележен пригодним предавањем везаним за живот и дело народног хероја Вељка Влаховића 
чије име носи наша школа.  

 



Пети разред направио музичке инструменте 

Ученици петог разреда су направили музичке инструменте које су веома маштовито украсили. Ове 
школске године се један час музичке културе изводи на даљину. Задатак је био направити музички 
инструмент једноставне грађе од доступних материјала. На такав начин смо имали могућност да упоредимо 
инструменте праисотрије са нашим рукотворинама, а истовремено смо и рециклирали.  

Браво петаци! 

Наставница Лидија Пашо 

 



 



 

 



Фондација Новак Ђоковић донирала маске и гел за руке 

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

 



Зимски кутак наше школе 

Крај календарске године и празници су леп повод да наша школа лепше изгледа. Ученици  нижих разреда 
наше школе, заједно са учитељицамасу улепшали хол школе. Поред традиционалне јелке и пахуљица, ту су 

незаобилазни Деда Мраз и Снежко Белић. 

 



Међународни дан људских права 

Поводом Међународног дана људских права, који се сваке године последњих седам деценија обележава 10. 
децембра, ученицима је приказан цртани филм на ову тему. Ученици су се још једном подсетили да су 
људска права неотуђива, својствена су свим људима, стичу се самим рођењем и загарантована су Уставом. 

Уједињене нацијесу 10. децембра 1948. године усвојиле Универзалну декларацију о људским правима. Тим 
документом се штите грађанске, политичке, економске, социјалне и културне слободе и права човека – од 
права на живот и слободу до права на достојанство, приватност, социјалну сигурност и удруживање. 

 



Новогодишња бајка 

Ученици I – IV разреда наше школе учествују у наградном ликовном конкурсу компаније  ,,Cash and carry”, 
под називом  ,,Новогодишња бајка”. Награде добијају радови који добију највише лајкова. 

 

 

 

 



Победници конкурса ,,Новогодишња бајка” 

На новогодишњем ликовном конкурсу,, Новгодишња бајка” који је организовала компанија  ,,Cash and 
carry’’, ученик наше школе Стефан Тарча (2.разред) освојио је једну од 12 вредних награда у категорији 

школараца (7 – 10 година). Честитамо Стефану и желимо му још пуно вредних награда. 

 

 



 

 



 



Школска слава 

У среду, 27.01.2021. године ћемо обележити Школску славу у просторијама школе, поштујући све 
прописане мере и ситуацију у којој смо. 

У уторак, 26.01.2021. године ће се ученици подсетити рада и живота нашег Светитеља. 

Свим ученицима, запосленим у школи, нашим пензионерима, желим срећну Славу, а родитељима и свим 
пријатељима школе желим пријатан овај свети дан. 

Весна Медојевић, директор школе. 

 



Пажљивко 

Агенција за безбедност саобраћаја и Савет за безбедност саобраћаја општине Кула поклонили су 
ученицима првог разреда наше школе књиге  ,,Пажљивкова правила у саобраћају”, намењене управо 

најмлађима како би се што безбедније кретали од куће до школе и безбедно играли. 

 

 



Свети Сава – пано 

Поводом обележавања дана Светог Саве, наставници и учитељису одржали предавање на којима су 
приближилилик и делонајвећегсрпскогпросветитеља, СветогСаве. 

Ученици нижих разреда наше школе су заједно са учитељицама украсили пано у холу школе својим 
ликовним радовима, песмама и забелешкама везаним за овог највећег српског просветитеља. 

 



Прослава Светог Саве 

Дана 27.01. 2021. године наша школа је сечењем славског колача и уз пригодну молитву коју је очитао наш 
парохијски свештеник Милош Петровић, обележила школску славу Светог Саву, у част првог српског 
архиепископа, просветитеља и творца законодавства. Овој свечаности присуствовали су радници наше 
школе, представници ђачког парламента, као и представници локалне самоуправе Здравко Граовац и 

Миљана Рабреновић у својству кумова. Због епидемиолошке ситуације, ове године је изостала светосавска 
приредба којом сваке године обележавамо овај велики празник. 

 



Општинска такмичења из страних језика 

Општинско такмичење из немачког, руског,француског,италијанског и шпанског језиказа основне школе одржаће се дана 20. 
02. 2021. године у 10 часова. 

Општинско такмичење из енглеског језиказа основне школе одржаће се 21. 02. 2021. године у 10 часова. (преузето са сајта 
Друштва) 

Пропозиције за такмичење у знању страног језика ученика осмих разреда основних школа, као и Упутство о појачаним 
мерама, можете погледати на сајту друштва www.dsjksrbija.rs.  

Чланови централне комисије треба да буду у просторијама школе у 9:00. часова. 

Сви остали учесници у такмичењу 30 мин. пре почетка такмичења. 

Сви пријављени наставницису у комисији за прегледање, ради ефикасности и скраћеног времена задржавања у школи. 

Свим ученицима и њиховим наставницима желим успешно такмичење. 

Изјава 
Појачане мере за обезбеђивање услова одржавања такмичења ученика ош и сш из страних језика у школској 2020/2021. 
години 
Такмичење из енглеског Бристол 
Такмичење из енглеског Лондон 
Такмичење из немачког Берлин 
Упутство за рад дежурног наставника у учионици 
Централна комисија енглески језик 
Централна комисија немачки језик 

Весна Медојевић, директор школе 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 



Информација за родитеље у вези са еЗаказивањем термина за упис и 
тестирање детета у ОШ 

И ове године родитељи / други законски заступници који су грађани Републике Србије могу електронским путем да закажу 
на Порталу еУправа термин за упис и тестирање детета у основну школу покретањем услуге еЗаказивање термина за упис и 
тестирање детета у ОШ. 

Потребно је да: 

 Будете регистрован корисник, односно имате креиран налог на државном порталу за електронску 
идентификацијуeID.gov.rs 

 Покренете услугу на Порталу еУправа (Услуге → Образовање → еЗаказивање термина у ОШ) 
 Закажете термин у школи којој Ваше дете територијално припада 

Приликом уписа није потребно да прилажете документа, јер ће их школа прибавити по службеној дужности, и то: 

 Извод из матичне књиге рођених 
 Уверење о пребивалишту 
 Уверење о похађању припремног предшколског програма 
 Потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверење* 

* Изузетак је само лекарско уверење уколико сте преглед обавили код приватног лекара. 

Напомена 1: Термин можете да откажете 24 часа раније. Уколико не откажете термин и не дођете у заказаном термину у 
школу, систем Вам неће дозволити да наредних 14 дана резервишете нови термин за упис и тестирање детета у основну 
школу електронским путем. У том случају, родитељи ће морати директно да се обрате школи и закажу нови термин. 

Напомена 2: Уколико имате додатна питања и недоумице у вези са заказивањем термина, обратите се контакт центру на 
011/73-505-57. Телефонска подршка доступна је од 22. марта 2021. године и током трајања уписа у основне школе сваког 
радног дана од 7.30 до 15.30 часова. 

 



Пробни завршни испит за ученике 8. разреда – 9.04.2021. и 10.04.2021 

Обавештавамо ученике да је пробни завршни испит по обавештењу из МПС-а, у следећим терминима: 

09.04.2021. године је МАТЕМАТИКА У 12:00 часова 

10.04.2021. године је СРПСКИ ЈЕЗИК у 9:00 часова 

10.04.2021. године је КОНБИНОВАНИ ТЕСТ у 11:30 часова 

 



Информације о завршном испиту и упису у средње школе 

-Родитељи путем портала ,, Моја средња школа,, могу пријавити своје дете за полагање пријемног испита 
за уметничке школе и специјализоване гимназије (15.и 16.04.2021.). 
-Завршни испит по календару биће одржан 23,24. и 25. јуна 2021. 
-Родитељи ће моћи видети прелиминарне резултате на поменутом порталу, а подносиће се и приговори на 
резултате (уколико их има). 
-Листа жеља за упис у средње школе, попуњаваће се онлајн путем овог портала – 30.06. до 03.07.2021. 
-На порталу Моја средња школа – 11. јуна, родитељи ће моћи да остваре увид у распоред ученика по 
средњим школама, образовним профилима и смеровима. 

ПОРТАЛ ,,Моја средња школа: mojasrednjaskola.gov.rs 

Прилог: Допис МПС-а 

 



 



 

 



Измена школског календара за ОШ 

У Правилнику о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине 
Војводине за школску 2020/2021. годину («Службени лист АП Војводине», бр. 41/2020, 63/2020), промењен 
је датум одржавања пробног завршног испита за ученике осмог разреда, регулисан чланом 12 Правилника, 
тако да ће се пробни завршни испит, уместо  у петак, 26. марта 2021. године, и  суботе, 27. марта 2021. 
године, одржати у  петак, 9. априла 2021. године и у суботу, 10. априла 2021. године. 

Изузетно, напред утврђени термини за полагање пробног завршног испита могу бити одложени услед 
актуелне епидемиолошке ситуације, с тим да се према накнадно утврђеним терминима полагање пробног 
завршног испита обави најкасније до краја месеца маја текуће године. 

 



Нови намештај за ОШ “Вељко Влаховић” у Крушчићу 

Председник општине Кула Дамјан Миљанић и председник Скупштине општине Владимир Ђуровић са 
сарадницима посетили су данас Основну школу „Вељко Влаховић“ у Крушчићу. Разлог посете је био веома 
леп: у школу је стигао први део новог намештаја за учионице, чиме је настављено улагање у овај школски 
објекат, а све са циљем да се побољшају услови рада како за запослене, тако и за ученике, па је разумљиво 
задовољство директорице школе Весне Медојевић. 

Свесрдну подршку побољшању опремљености школе у Крушчићу даје локална самоуправа, што потврђују 
и речи председника општине Кула Дамјана Миљанића. 

Један од првих радних задатака новоизабраног председника Скупштине општине Кула Владимира 
Ђуровића била је посета баш Основној школи „Вељко Влаховић“ у Крушчићу. 

И у Месној заједници Крушчић задовољни су побољшањем услова у њиховој основној школи, јер не треба 
трошити речи шта за ову Месну заједницу значи школа. То потврђују и речи Миљане Рабреновић, 
секретарке Месне заједнице Крушчић. 

 



 



 

 

 

 



Нерадни дани 2.04.2021. и 5.04.2021. 

По календару рада нерадни дани су 02.04. и 05.04.2021. године те обавештавам све ученуике, родитеље 
и друге сараднике школе, да тих дана школа неће радити. 

За све потребне информације обратити се школи 06.04.2021. године на телефон 707-006. 

Свима који славе Ускрс по грегоријанском каледару, желимо срећан Ускрс и пријатне дане. 

 



Пробни пријемни испит 9.04.2021.и 10.04.2021. 

Пробни завршни испит из српског језика, биће организован  09.04.2021. године (петак) у просторијама 
школе, за ученике 8. разреда са почетком у 10:00 часова, а математика и конбиновани испит биће у суботу 
10.04.2021. године. 

 Долазак је обавезан! 

Ближе информације ученици ће добити  у наредном периоду, а биће објављене и на сајут школе. 

За евентуалне недоумице  можете се обратити педагогу школе или директору на број 57-06-028. 

 



Ускршњи пано 

У ишчекивању најрадоснојег хришћанског празника, ученици нижих разреда наше школе су заједно са 
учитељицама одлучили да улепшају хол наше школе једним лепим ускршњим паноом. Нека предстојећи 
ускршњи празници веру, наду и љубав донесу, а тугу однесу! 

 



Обавештење за родитеље / друге законске заступнике ученика који уписују 
средњу школу 

Портал Моја средња школа представља платформу која Вам омогућава да извршите електронске услуге у вези са пријемним 
испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину, за школе чији је оснивач 
Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са изузетком музичких, балетских и специјалних 
школа. 

На порталу Моја средња школа: https://mojasrednjaskola.gov.rs можете проверити све евидентиране податке за конкретног 
ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи 
у правилном одабиру будуће школе. Сходно Календару уписних активности, на дневном нивоу можете пратити главне 
актуелности. 

Да бисте користили електронске услуге, потребно је да будете ауторизован корисник. Ауторизовани корисник може бити 
искључиво родитељ или други законски заступник који има одговарајућа права приступа до података о конкретном 
ученику,путем налогана Порталу Мој есДневник. Односно, уколико имате налог на порталу Мој есДневник или имате налог 
на Националном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs, којим приступате порталу Мој есДневник, омогућене су 
следеће електронске услуге: 

1.       подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита 

2.       подношење приговора на резултате завршног испита 

3.       подношење електронске листе жеља 

4.       подношење електронске пријаве за упис у средњу школу 

Налог на есДневнику можете добити од разредног старешине у основној школи, а налог на државном порталу за електронску 
идентификацију можете сами креирати регистровањем на eID.gov.rs. 



Позивамо вас да, у складу са текућом епидемиолошком ситуацијом, а, пре свега, због здравља и безбедности, користите 
расположиве електронске услуге у вези са процедурама за упис у средњу школу. Свакако, све захтеве ћете моћи и на стари 
начин да поднесете, непосредно у школи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Засади живот, буди херој 

Национално удружење  НУРДОР већ 17 година помаже деци обоелој од рака. Наша школа се придружила 
акцији  ,,Засади живот, буди херој” у жељи да дамо свој допринос у борби против ове опаке болести и 
подржимо мале хероје који су победили или ће тек победити у тој борби. У знак захвалности Национално 
удружење НУРДОР се ученицима и радницима наше школе захвалило поклонима у виду оловака и семена 
као симбола за почетак новог живота. 

,,Доброта много зна и може, а говори само осмехом” – Иво Андрић 

 



Презентација Средње школе ”Петро Кузмјак” из Руског Крстура 

Наставници Средње школе ”Петро Кузмјак” из Руског крстура су, занимљивом презентацијом, 
представили своју школу. 

  



Хуманитарна акција ,,За Милана” 

У сарадњи са локалном самоуправом и Фондацијом ,,Буди хуман – Александар Шапић”, дана 03.05.2021. 
одржана је хуманитарна акција прикупљања помоћи за Милана Бјелића. Ученици и радници наше школе су 

узели учешће организујући продајне изложбе и караоке. У овој акцији учествовали су и мађионичари и 
аниматори који су забављали присутне госте. 

 



Упис нових ученика у музичку школу за школску 2021/2022. годину 

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, KУЛA 

Дођите нам у школу да се дружимо уз музику и да заједно упознајемосвет музикe. 

Упис ученик у први разред на следеће инструменте: 

клавир и хармоника 

За оба инструмента могу се уписати ученици са завршеним II разредом основне школе. 

Oбразац пријаве  за полагање пријемног испита можете добити на захтев у управи школе или га преузети са наше 
званичне интернет странице www.somokula.comПопуњени обрасци путем сајта преузеће Школа и пре приступа 
пријемном испиту свако ће моћи да потврди тачност унетих података у њему. 

Пријемни испит( на којем ћемо утврдити основне музичке способности ) одржаће се упросторијама нашег Издвојеног 
одељењау Црвенки– 12. MAJA  2021.год.од 17:00 до 19:00 часова( у згради ОШ “Вук Караџић“, главни улаз школе у 
улици:Трг Душка Трифуновића бр.7). 

Тачан термин за упис примљених ученикабиће накнадно објављен на сајту наше школе и путем електронске поште 
упућене родитељима примљених ученика. 

За упис је пoтребно: 

1. Пријава за ОМШ–  попуњава се на лицу места,уколико није попуњена путем сајта ШОМО-е 
2. Kaртон ученика – попуњава се на лицу места .  
3. Сагласност родитеља  за добровољно уплаћивање месечног износа у школској 2021/2022.- 

попуњава се на лицу места .  

 Лична карта родитеља/старатеља ( или jeдног,уколико су родитељи разведени ) 
 Доказ о извршеној уплати на основу сагласности о донацији 



Пројекат WWF-World Wide Fund for Nature ‘’Да нам клима штима” 

Концепт пројекта Да нам клима штима се заснива на резултатима емпиријских истраживања узрока 
климатских промена широм света, а и на непосредном искуству везаном за природне непогоде и разорне 
последице које се одражавају и на људе и на наше природно окружење. Сведоци смо све видљивијег 
деловања климатских промена на територији Србије са видним и озбиљним последицама. 
Често смо склони да превидимо једноставну истину да без здраве природе нема здравог и успешног 
друштва. Сва истраживања указују на то да ће, уколико се не предузму озбиљне мере против емисије CO2 
и осталих узрока климатских и еколошких промена, доћи до критичног раста сиромаштва у Србији, што ће 
угозити сваку перспективу економског и друштвеног благостања. Већина грађана Србије још увек није 
свесна озбиљности овог планетарног проблема, односно не разуме да однос према природном окружењу 
директно угрожава развој и дугорочни опстанак како планете тако и нашег друштва. Како би се оспособила 
да постане равноправан партнер развијеним и еколошки освешћеним друштвима Европе, наша земља се 
мора посветити едукацији о климатским променама. 

Ученици седмог разреда наше школе су похађали два курса на ову тему: Прилагођавање на климатске 
промене  и Разумевање рањивости. Кроз интерактиван приступ, ученици су унапредили своја знања о 
актуелним темама и добили су прилику да активно учествују у заштити наше планете од климатских 
промена.                      https://wwfadapt.org/    линк за приступ курсевима 

 



,,Дани села – дани –жита” – показна вежба ватрогасаца 

У оквиру манифестације ,,Дани села – дани –жита”, а у сарадњи са Добровољним ватрогасним друштвом из 
Крушчића, организована је показна вежба ватрогасаца у којој су учествовали и ученици из наше школе. 

Циљ ове вежбе је био да се деца обуче  понашању у ванредним ситуацијама и шта радити у случају пожара. 
Спретност коју су ученици показали током вежбе показала је да су спремни да реагују у ванредним 

ситуацијама на најбољи могући начин. 

 



,,Дани села – дани жита” – маскенбал 

У оквиру манифестације ..Дани села – дани жита”, а у сарадњи са локалном самоуправом, организован је 
еколошки маскенбал за ученике 1. и 2.  разреда наше школе, као и за полазнике ПУ ,,Бамби”. Деца су 
припремила различите маске на тему рециклаже и заштите животне средине. Ученици су са маскама 

прошетали центром нашег села на опште одушевљење присутних грађана. Представници локалне 
самоуправе су обезбедили и вредне награде за децу са најзанимљивијим маскама. На крају овог 

занимљивог догађајам деца су се почастила слаткишима, а и имали су прилику да уживају у занимљивим 
програму који су за њих приредили мађионичари и аниматори. 

 

 



Обележен Дан бицикла 

Поводом обележавања Дана бицикла, Општински савез за саобраћај је поклонио ученицима звонца и сет 
лед лампи за бицикле. Циљ акције је подсетити на безбедност деце у саобраћају као и указати на важност 
поштовања правила у саобраћају ради побољшања безбедности. 

Овај гест је усрећио ученике, они се захваљују као и колектив школе. 

 



Чувари природе – посета станишту белог локвања, строго заштићене врсте 

Најзначајнији хидрографски објекат Крушчића је Мали бачки канал, који се спаја са Великим Бачким каналом код Малог 
Стапара и са Дунавом код Новог Сада. Од укупне дужине која износи 69 km, Мали Бачки канал код Крушчића протиче 
дужином од око 4,5 km. Ширина доњег дела корита износи око 10 m, а дубина износи 140 и 200 cm. Мали Бачки канал 
прекопан је 1872. године да би се спречила годишња пролећна поплава, а и изградњом пумпне станице служио је за 
наводњавање поља Крушчића у сушним годинама. 

Мали Бачки канал је постао станиште белог и жутог локвања, које су обишли наши ученици петог разреда. 

Бели локвањ (Nymphaea alba) је водена биљка са пливајућим листовима која припада фамилији локвања (Nymphaeaceae). 
Карактеришу је крупни цветови чија боја даје један део имена ове биљке (лат. albus значи бео). Други део имена потиче из 
грчке митологије у којој постоји прича о томе како се једна од нимфи преобратила у локвањ. Данас је ова биљка пред 
истребљењем због уништавања њеног природног станишта – мочвара, које се убрзано исушују. Бели локвањ је строго 
заштићена врста у флори Србије. 

Жути локвањ (Nuphar) је род вишегодишњих водених биљака из фамилије локвања (Nymphaeaceae), са дебелим, 
меснатим ризомима положеним на дну, у муљу. Биљка има два типа листова, подводно (танко и прозрачно) и пливајуће 
(велико, чврсто, смештено на дугачким дршкама). Цветови су изразито жути, крупни и миришљави. Плод је у облику боце. 
Цвета од априла до септембра. Зову га још и жути лопоч и жути плутњак. Среће се на површини стајаћих вода. Средње 
термофилна биљка која се развија на пуној светлости. Жути локвањ је строго заштићен у флори Србије. 

   



 



 



 

 



Четвртаци – срећно! 

На крају наставне године испратили смо још једну генерацију ученика четвртог разреда, који су успешно 
завршили и ову школску годину и од септембра ће похађати предметну наставу. Њихови другари из 
3.разреда  су им том приликом подарили пригодне поклоне, пожелевши им све најбоље у наставку 

школовања. Ученици 4.разреда су се овом приликом опростили и од своје учитељице Драгице Радмановић 
и захвалили се за све што је учинила за њих. 

 

 



Мала матура 

Полагање мале матуре почело је 23.06.2021. године решавањем тестова из српског језика. Ученици осмог 
разреда су дана, 24.06.2021. године решавали тест из математике, а 25.06.2021, комбиновани тест који се 
састојао од питања из пет предмета – физике, хемије, географије, историје и биологије. У току полагања 

посебно се водило рачуна о безбедности целокупног процеса полагања испита, као и о дистрибуцији 
тестова. Целокупан процес полагања испита су контролисали дежурни наставници и супервизори. 

 

 

 



Листа жеља 

Поштована/поштовани, 

С обзиром на период у коме се тренутно налазимо, имајући у виду рокове одређене за изражавање опредељења за даље 
школовање ученика (тј. попуњавање листе жеља, како је одомаћено у комуникацији), обавештавамо вас о следећем и 
подсећамо на кораке у том делу поступка: 

I 

Чланом 10. Правилника о упису ученика („Службени гласник Републике Србије”, бр. 31/21 и 46/21) прописано је да кандидат 
за упис у школу, његов родитељ односно други законски заступник,има право да на два начина изрази највише 20 
опредељења за даље школовање, у складу са законом, и то: 

1) на порталу, електронским путем; 

2) у матичној основној школи, писменим путем. 

Календаром актиности за спровођење завршног испита и уписа ученика предвиђено је да се попуњавање листе жеља одвија: 

1) електронским путем почев од суботе 26. јуна 2021. године у 8 часова до суботе 03. јула 2021. до 24 часа; 

2) непосредно у основној школи попуњавањем обрасца листе жеља у суботу и недељу, 03. и 04. јула 2021. године од 8 до 15 
часова. 

II 

Посебно је важно да се нагласи и да се подсете сви заинтересовани, најпре ученици и њихови родитељи, односно други 
законски заступници, истовремено и основне школе, на неколико чињеница: 

1) ученици би требало да попуне листу опредељења у складу са својим склоностима, али и према реално сагледаним и 
процењеним могућностима; 



2) приликом попуњавања, ученик, његов родитељ, односно други законски заступник, може да попуни до 20 (двадесет) 
различитих опредељења, које је рангирао по приоритетима; 

3) првих неколико опредељења могу да буду оне школе и смерови гимназија или образовни профили које ученик највише 
жели, а за које је можда мања вероватноћа да ће бити распоређени, имајући у виду укупна постигнућа ученика која се бодују 
приликом расподеле; 

4) у наставку листе опредељења требало би да се исказују школе и смерови гимназија или образовни профили које ученик 
такође жели да упише, али за које постоји већа вероватноћа да ће бити распоређени на та опредељења; 

5) приликом исказивања листе опредељења, ученик, његов родитељ, односно други законски заступник, могу да се воде 
доњим праговима за упис од претходне године, који су доступни на адреси Портала Моја средња 
школа https://mojasrednjaskola.gov.rs/Cir/Prethodna-godina-pretraga, али наглашавамо да је доњи праг бодова који је потребан 
да би ученик био распоређен на одређени образовни профил чињеница која се мења сваке године, па ову информацију треба 
схватити као оквирни, а никако као сигурни показатељ могућности да ученик буде распоређен на конкретан образовни 
профил; 

6) ученик, његов родитељ, односно други законски заступник може да се у сваком тренутку да се обратити основној школи и 
разредном старешини за помоћ и савете приликом попуњавања листе опредељења и што реалнијег сагледавања могућности 
расподеле и уписа ученика, уз веома важно подсећање да је помоћ школе саветодавна и да савети о попуњавању које школа 
даје нису обавезујући за ученика, његовог родитеља, односно другог законског заступника; 

7) основна школа нема овлашћења да захтева од ученика, његовог родитеља, односно другог законског заступника, да измени 
или попуни листу опредељења на дугачији начин него што је ученик, његов родитељ, односно други законски заступник већ 
попунио, али школа има важну обавезу да их упозори о могућим последицама које ће ученик сносити ако преда листу 
опредељења коју је попунио на начин на који је попунио, а не да инсистира на промени листе опредељења, која би била у 
супротности са исказаним жељама ученика, његовог родитеља, односно другог законског заступника; 

у пракси би ово значило: 

а) ако је ученик, његов родитељ, односно други законски заступник, поднео електронску листу опредељења, школа не може 
да захтева од њих да изврши увид у тако поднету листу опредељења (изузев уколико сами не затраже помоћ у прављењу 
листе опредељења); 



б) ако на попуњеној листи опредељења има мали број жеља, школа је дужна да упозори да постоји могућност да ученик 
остане нераспоређен, али не може да инсистира да се попуни свих двадесет опредељења (жеља); 

в) ако је ученик, његов родитељ, односно други законски заступник, попунио опредељења за која је потребно обавити 
додатни лекарски преглед, школа га упозорава на ту чињеницу, али не може да захтева да се такво опредељење избрише са 
листе (без обзира на то да ли неко из школе сматра да тај ученик за ту жељу испуњава или не испуњава потребне здравствене 
услове); 

г) ако је ученик, његов родитељ, односно други законски заступник, попунио опредељења за која је потребно да је испуњен 
услов да је положен одговарајући пријемни испит, а ученик није положио тај испит, обавити додатни лекарски преглед, 
школа га упозорава на ту чињеницу, али не може да захтева да се такво опредељење избрише са листе; 

д)приликом исказивања опредељења кандидати, који су положили одговарајући пријемни испит за више школа или 
образовних профила за које је услов положен одговарајући пријемни испит, опредељења исказују по редоследу који одговара 
интересовањима кандидата; 

ђ) опредељења за која је потребно да је ученик положио одговарајући пријемни испит или испунио друге додатне услове, 
могу да буду наведена на било ком месту у листи опредељења (не морају да буду наведена на првом или првим местима 
листе); 

8) школа је дужна да провери да ли су сви ученици поднели листу опредељења, није од утицаја на који начин је поднета 
листа (електронским путем или непосредно у школи) а тај податак могу да провере на званичним извештајима које школа 
добија, уколико за неког ученика није поднета листа опредељења, школа је дужна да контактира родитеља, односно другог 
законског заступника о разлозима због којих није поднео листу опредељења и да ту информацију заведе као службену 
белешку, што за школу представља довољан доказ о томе да ли ће ученик наставити образовање у средњој школи, односно, 
није потребно да се од родитеља односно других законских заступника, тражи да долазе и потписују изјаву да за конкретног 
ученика неће подносити листу опредељења; 

9) школа има обавезу да још једном обавести родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су седми разред 
завршили у иностранству или у страној школи у Републици Србији, да се за те ученике не попуњава листа опредељења, него 
да се ти ученици уписују на основу одлуке окружне комисије, те да их још једном подсети да поднесу захтев и потребну 
документацију у окружну комисију, напомињемо да се одлуке за упис ових ученика доносе са датумом после датума 
расподеле осталих ученика; 



10) На сајту Министарства објављени су 

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/05/PRAVILNIK-O-UPISU-U-SREDNJU-SKOLU-PRECISCEN-TEKST-ZA-
SLANJE-MAJ-12-21.pdf, 

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/05/STRUCNO-UPUTSTVO-UPIS-2021-2022-POTPISANO-ZA-SLANJE-APRIL-
22-21.pdf, 

потребно је нагласити директорима основних школа и одељењским старешинама ученика осмог разреда да је неопходно да 
буду упознати са овим документима. 

Молимо све да се упознају са садржајем дописа, посебно молимо да основне школе упознају родитеље са свим наводима из 
дописа. 

 

 



Пријем првака и матурско вече ученика ОШ ”Вељко Влаховић” 

Пријем првака и матурско вече ученика одражаће се 28. јуна 2021. године са почетком у 19.00 часова. 

Скуп ће бити одржан у Дому културе Крушчић. 

Са великим задовољством Вас позивамо да заједно дочекамо прваке и испратимо матуранте. 

Организатори: 
ОШ ”Вељко Влаховић” Крушчић 
Месна заједница Крушчић 

 



Приредба за матуранте 

У Дому културе у Крушчићу одржана је завршна приредба и додела диплома и сведочанстава ученицима 
који ове године завршавају 8. разред. На овај начин се наша школа опростила од још једне генерације 
осмака. Осим учитељица и наставника, приредби су присуствовали и родитељи, као и представници 

локалне самоуправе. Присутнима су се обратиле директорица школе Весна Медојевић и разредни 
старешина Јадранка Лазаревски, које су матурантима поделиле дипломе и сведочанства, пожелевши им све 
најбоље у будућем животу и школовању. Ову свечано свечану церемонију улепшали су чланови КУД-а из 
Сивца који су својим фолклорним кореографијама увеличали овај догађај.  Поред осмака, на приредби су 

представљени и будући прваци и њихова учитељица Драгица Радмановић. 

 



ОШ „Вељко Влаховић“ у Крушчићу средства од Покрајине за адаптацију 
санитарних чворова 

Покрајинска влада је на седници одржаној 30. јуна 2021. године определила средства за програме 
модернизације инфраструктуре основних и средњих школа у Крушчићу,Равном Селу, Сенти, Гребенцу, 
Белом Блату, Марадику и Белој Цркви у укупном износу од 12 милиона динара. 

На основу ове скупштинске одлуке, Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице доделио је новчана средства из буџета АП Војводине ОШ 
„Вељко Влаховић“ у Крушчићу за финансирање адаптације санитарних чворова у износу од 2.873.476,80 
динара. 

Директорица ОШ „Вељко Влаховић“ у Крушчићу Весна Медојевић је рекла да ће нова улагања значајно 
допринети побољшању хигијенских услова у школи, као и безбедности деце и истакла да је ово наставак 
добре сарадње како са локалном самоуправом, тако и са Покрајином. 

 


