
 

 

 

 

 

 

ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ 
2021/22.годину 

 

 
 



РАСПОРЕД ЗВОНА 

РАСПОРЕД ЗВОНА У РЕДОВНОЈ 
СИТУАЦИЈИ 

1. час 8.00 – 8.45 
2. час 8.50 – 9.35 
3. час 9.55 – 10.40 
4. час 10.45 – 11.30 
5. час 11.35 – 12.20 
6. час 12.25 – 13.10 
7. час 13.15 – 14.00 

 

 

РАСПОРЕД ЗВОНА У ВАНРЕДНОЈ 
СИТУАЦИЈИ 

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 
5. час 11: 00 – 11:30 
6. час 11:35 – 12:05 
Пауза за проветравање и 
дезинфекцију 
7. час 12:30 – 13:00 

 

 

 

 



ОСОБЉЕ ШКОЛЕ 

Наставно особље Ненаставно особље 
Весна Медојевић (директор школе) 
Маријана Каљевић (психолог) 
Мирјана Бероња (педагог) 
Јована Митрић (педагог) 
Драгица Радмановић  (1. разред) 
Весна Радуловић   (2. разред) 
Снежана Влаовић  3. разред) 
Мирјана Баџа   (4. разред) 
Горан Ерић (српски језик) 
Кристина Мишовић (енглески језик – нижи разреди) 
Александра Шевић (енглески језик – виши разреди) 
Наташа Бадњар (ликовна култура) 
Славко Рац (техничко образовање) 
Михаило Лојпур (математика) 
Биљана Килић (физика) 
Јадранка Лазаревски (историја, грађанско васпитање) 
Сања Поповић (географија) 
Зорка  Дедеић  (руски језик) 
Биљана Килић (немачки језик) 
Оља Миросављев (биологија) 
Кристина Војчина  (хемија) 
Владан Маравић (информатика) 
Лидија Пашо (музичка култура) 
Жељко Кежић (православни катихизис) 
Жолт Бенде (католички вјеронаук) 
Горан Вјештица (физичко васпитање) 
Биљана Килић (библиотека) 

 

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 
Тврдовски Владо 
Самарџић Ранко 

 



УЧЕНИЦИ ( I – IV разреда) 

1.РАЗРЕД 
Анђела Тимчишин 
Софија Беговић 
Милорад Самарџић 
Лена Булатовић 
Дарија Јокић 
Вук Самарџић 
Игор Такач 
Милица Здравковић 
Филип Варга 
Данијела Холовати 
Валентино Венгрин 
Миња Влаховић 

Учитељица: Драгица Радмановић 

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

Учитељица: Весна Радуловић 

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

Учитељица: Снежана Влаовић 

 

4.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 
Срђан Пајић 
Немања Тодоровић 

Учитељица: Мирјана Баџа 

 



УЧЕНИЦИ ( V – VIII разреда) 

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

Одељенски старешина: Оља Миросављев 

 

6.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 
7.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 

8. РАЗРЕД 
Исидора Арваји 
Марко Булатовић 
Мила Булатовић 
Андреја Влаховић 
Сара Влаховић 
Немања Димитријевић 
Јована Ивић 
Стојка Лојпур 
Лена Малацко 
Душан Мердовић 
Бранко Ракочевић 
Тони Собек 
Данијел Такач 
Богдан Тривуновић 
Марко Тривуновић 



Лука Шћепановић 

Одељенски старешина: Горан Ерић 

 

Хелена Пајић 
Мирослав Оташевић 

Одељенски старешина: Михајло Лојпур 

 
Завршили 8. разред школске 2020/21.године 
Катарина Бин 
Миљана Гарић 
Милован Зорић 
Жељана Јанковић 
Жељана Јеличић 
Марија Крзнар 
Анита Кашаи 
Милан Кишјухас 
Александар Кишјухас 
Немања Мекић 
Терезија Пајор 
Александра Такач 

Одељенски старешина: Јадранка Лазаревски 

 

 

 

 

 



Прваци 01. септембра у школске клупе 

Прваци ОШ “Вељко Влаховић“ у Крушчићу ће 01. септембра кренути у школу, а први дан је предвиђен да 
се прваци упознају са радом у школи. 

 

 
 



1. септембар 2021. 

Почетак нове школске године 

Првог дана нове школске године, на почетку првог часа, ученици наше школе су мирно стојећи слушали 
државну химну. Први пут у историји школска година почиње на овако свечан и симболичан начин. Овим 
чином се истиче важност да као грађани поштујемо симболе наше државе и да будемо њени поносни 
грађани. 

 

 



Посета председника општине 

Срећан почетак нове школске године, као и нови почетак школовања, нашим првацима је пожелео и 
председник општине Дамјан Миљанић, са жељом да стекну што више знања, да упознају свет и да открију 
оно што је вредно. Овом приликом је истакнута важност образовања за квалитет будућег живота, као и 
чињеницу да имамо велику привилегију што је образовање бесплатно и доступно свима. Као и сваке 
године, ђаци прваци су добили и лепе поклоне у виду неопходног школског прибора. 

  

 

 



Отварање Oмладинског дома 

У сарадњи са локалном самоуправом, првог дана нове школске године, ученици и радници наше школе су 
присуствовали отварању Омладинског дома. Представници локалне самоуправе су том приликом 
организовали дечје аниматоре, као и богато послужење за децу. Омладински дом је опремљен друштвено-
едукативним садржајем намењен деци и омладини нашег села за организацију културних манифестација и 
за прославу рођендана. 

 

 

 



13. септембар 2021. 
 

Грађа ћелије 

Иако је наука напредовала од времена када је Антони ван Левенхук конструисао први микроскоп, биолози 
и даље истражују грађу ћелије. Ево како су је замислили и израдили ученици шестог разреда. 

  
 

 



14.септембар 2021. 

 Позив на предавање Сомборски индекс – шта, где, зашто ? 

Град Сомбор и Фондација Гимназије „Вељко Петровић“ Сомбор су организатори предавања академика Ивана 
Гутмана.Академик проф др Иван Гутман, научник светског гласа, један од највећих умова у Србији, заслужни грађанин 
Крагујевца и Сомбора, своје ново откриће у науци назвао је по родном граду, „Сомборски индекс“. 

На предавању заказаном за уторак, 14. септембар у 19 сати у Свечаној сали Жупаније, објасниће на популаран начин шта је 
то и чему служи. 

Предавање је приилка да сви који то желе чују реч овог уваженог научника.Уколико нисте у прилици да присуствујете 
предавању у Свечаној сали Жупаније, предавање ћете моћи да пратите уживо путем линка https://youtu.be/m7EMe2mCh1E. 

 



16.септембар 2021. 

Међународни дан заштите озонског омотача 

Сваке године 16.септембра обележава се  Међународни дан заштите озонског омотача са циљем да се 
истакне значај његовог очувања. Циљ обележавања овог дана је и подизање опште свести о потреби његове 
заштите јер чува живи свет на Земљи од штетних УВ зрачења, а важан је и за атмосферску расподелу 
температура и утиче на климу на Земљи. Ученици I – IV разеда наше школе, заједно са учитељицама, су 
обележили овај значајан дан пригодним предавањем на тему ,,Озон и озонски омотач“. Ученици су том 
приликом погледали цртани филм ,,Озонски омотач“. 



18.септембар 2021. 

Креативна радионица: У сусрет дану рођења Антони ван Левенхука оца 
микробиолигије  

Антони ван Левенхук рођен 24. октобра 1632. године а живео до 26. августа 1723. године био је 
холандски трговац и научник. 

Познат је као „отац микробиологије“, један од „очева бактериологије“, те страствени посматрач 
микроскопски ситног света. Рођен је као син израђивача корпи, а са својих 16 година шегртовао је код 
шкотског трговца робом у Амстердаму. 

Најпознатији је по изуму првог микроскопа и доприносима у развоју микробиологије. Користећи ручно 
израђене микроскопе, био је први човек који је посматрао једноћелијске организме, мишићно ткиво, 
бактерије и проток крви у капиларима. Протозое је изучавао у вези са тропским обољењима, укључујући 
маларију, а открио је да су бактерије узрочник колере и тетануса. 

Током свог живота избрусио је око 500 оптичких сочива и створио око 400 врста различитих микроскопа, 
од којих данас постоји само 9. 

   



19.септембар 2021. 

Молебан за почетак школске године 

У недељу 19. септембра у Храму Светог Саве у Црвенки, након Свете Литургије, одржан је молебан за 
почетак нове школске године.Свету Литургију и молебан је одржао наш парохијски свештеник Милош 
Петровић. Литургији су присуствовали ученици наше школе, заједно са учитељицама и вероучитељем. 
Желимо свој нашој деци срећан почетак нове школске године и да уз помоћ Божју спознају нове науке које 
им се предају. 

   



21.септембар 2021. 

Међународни дан мира 

Мир не значи одсуство сукоба већ трајне напоре који се улажу у друштво и појединца који теже 
ненасилном решавању сукоба и изградњи друштва праведних односа.   Међународни дан мира обележавају 
бројне организације и појединци широм света. 

Сходно томе, у нашој школи је Дан мира обележен креативним ликовним порукама наших 
ученика.  Ученици су кроз своје ликовне радове представили своја размишљања о миру и ненасиљу, након 
чега је организована изложба радова. Поменутим активностима, наши ученици су заједно са учитељицама, 
указали на то да је мир наша обавеза која је изнад свих интереса и разлика било које врсте. 

 



22.септембар 2021. 

Европскa недељa мобилности 

Ученици наше школе, заједно са учитељицама су пригодном шетњом узели учешће у обележавању 
Европске недеље мобилности, у циљу унапређења квалитета животне средине и здравог начина живота. 
Ова манифестација се обележава од 16. до 22. септембра и има за циљ да фаворизује немоторизоване 
видове превоза у односу на аутомобилски саобраћај који користи фосилна горива.Тема овогодишње 
недеље мобилности је: ,,Одржива мобилност за здравији живот.“ 

   



22.септембар 2021. 

Фондација ,,Универекспорт“ 

Фондација ,,Универекспорт“ је и ове године обрадовала прваке лепим поклонима у виду слаткиша, 
школског прибора и свега што је потребно нашим првацима за срећан почетак нове школске године. 

  



24. септембар 2021. 

Посета Добровољног ватрогасног друштва 

Нашу школу су  посетили су ватрогасци из Добровољног ватрогасног друштва. Ово дружење је већ постала 
традиционална сарадња, у којој се деца упознају са возилима специјалних намена, као и са свим алатом 
потребним за гашење пожара. Ученици наше школе, чланови Добровољног ватрогасног друштва су 
одржали показну вежбу такмичарског карактера намењену најмлађим ватрогасцима. На крају су наши 
ученици узели учешће у игри  ,,Трка са јајетом на кашики“. 

 



28.септембар 2021. 

Ротари клуб: Дронови за све основне школе у кулској општини 

Представници Ротари клуба Кула, заједно са претходним гувернером Ротари дистрикта 2483 Србија и Црна Гора, Данилом 
Љевнаићем, уручили су данас, у Свечаној сали Скупштине општине Кула, поклон дронове директорима свих основних 
школа у кулској општини и основној школи из Куцуре. Дронови су додељени у оквиру акције „За лепшу школу“ коју 
спроводе Ротари клубови у Србији, уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја и локалних самоуправа. 
Донација ће основцима олакшати учење програмских језика скреч и пајтон, што је предвиђено наставним планом и 
програмом информатике и рачунарства за пети и шести разред. 

У име општине Кула, на овој вредној донацији захвалио се Владимир Ђуровић, председник Скупштине општине Кула. Он је 
истакао да је ово вредан поклон наставницима и ђацима, који ће на овај начин имати прилику да се упознају са новим 
технологијама. „То је од великог значаја, јер дронови већ сада имају широку примену, пре свега, у полицији, војсци, 
пољопривреди…и зато је ђаке неопходно обучити већ у најранијем периоду школовања“, рекао је Ђуровић. 

-Ротари клуб Кула је овај пројекат реализовао у сарадњи са Министарством просвете и локалном самоуправом. Све основне 
школе у кулској општини су добиле вредан поклон који ће им омогућити да се још боље и квалитетније дигитално 
описмењавају. Пре две и по године смо обезбедили школама рачунаре, сада су то дронови, а план нам је да за два месеца 
почнемо поделу мБот роботића, једну вишу фазу програмирања. На тај начин помажемо школама и наставницима да 
ученици добију квалитетна знања, да оно што науче одмах могу и применити и видети ефекте тога што су научили, рекао је 
Данило Љевнаић. 

Ненад Марјановић, председник Ротари клуба Кула је рекао да им је протекле године представљен пројекат у оквиру глобал 
гранта дистрикта Србије и Црне Горе. „Прихватили смо да исфинансирамо куповину дронова за све наше основне школе у 
кулској општини и школу у Куцури будући да је један наш члан из Куцуре. Дронови су предвиђени као наставно средство за 
циљану групу – пети и шести разред. Наставници техничког образовања су били на обуци коју смо организовали и мислим да 
ће им ова донација помоћи у наставном процесу“, рекао је председник Марјановић. 

 

 



01. октобар 2021. 
Дечја недеља – програм 

Дечја недеља 2021. године траје од 04. до 10. октобра  под слоганом “Дете је дете, да га волите и разумете”. 
 

Програм Дечје недеље (I – IV разреда): 

Понедељак: Конвенција о правима детета 

Уређење и осликавање школског дворишта 

Уторак: ,,Јесенко“, креативна радионица (израда 
костима за јесењи карневал) 

Среда: Посета Месној заједници – први разред 

Посета библиотеци – други, трећи и четврти разред 

Четвртак: ,,Јесењи карневал“, дефиле 
костимираних ученика 

Петак: Добродошлица првацима у Дечји савез 

 

 

Програм Дечје недеље (V – VIII разреда): 

Понедељак: Конвенција о правима детета 

Уређење и осликавање школског дворишта 

Уторак: ,,У туђим ципелама“ – ученици мењају 
наставнике 

Среда: Прављење честитки или писање писама са 
темом слогана овогодишње Дечје недеље  ,,Дете је 
дете да га волите и разумете“ 

Четвртак: Спортске активности 

Петак: Праисторијски плес (тачка коју ће извести 
ученици петог разреда) 

Музички квиз 

 

 



 

 



04. октобар 2021. 

Конвенција о правима детета 

Сваке године Дечја недеља почиње подсећањем  на права која деца имају, а која су установиле Уједињене 
нације. Сва деца на свету имају иста права, а она су исписана у Конвенцији Уједињених нација. Тим 
поводом, ученици нижих разреда наше школе, заједно са учитељицама су направили плакат са слоганом 
овогодишње Дечје недеље. 

 



Украшавање школског дворишта 

Поводом почетка Дечје недеље, ученици наше школе су својим цртежима украсили школско двориште, 
које је данас богатије са дечјим цртежима на тему овогодишње Дечје недеље. 

 



Права и обавезе 

На часу Грађанског васпитања у току Дечје недеље, ученици виших разреда правили су дрво од хамер папира. Циљ је био да се визуелно 
представи однос права и обавеза ученика који увек треба да буде равноправан. Зато је изабрано дрво као симбол животне мудрости. 
Наше дрво ће украшавати врата учионице. 

 



05. октобар 2021. 

,,Јесенко“, креативна радионица 

Припремајући се за ,,Јесењи карневал“, ученици нижих разреда су заједно са учитељицама одржали 
креативну радионицу  ,,Јесенко“.  Маске и костими су прављени од јесењих плодова које су ученици 
сакупили и донели у школу. 

 

 

 



У туђим ципелама 

Другог дана Дечје недеље, ученици V – VIII разреда су одржали активност ,,У туђим ципелама“.  Ученици 
су самостално држали часове својим другарима из клупе и тако ,,мењали“ наставнике. На часовима физике, 
ученица VII разреда,  Милена Булатовић и ученик VIII разреда Бранко Ракочевић су ,,мењали“ наставницу 
физике Биљану Килић. На часу руског језика у VI разреду, час су држали ученици Сандра Половина и 
Бранко Булатовић. 

  
 



06. октобар 2021. 

Посета првака Месној заједници 

Трећег дана Дечје недеље, ученици првог разреда наше школе су заједно са учитељицом Драгицом 
Радмановић и директорком школе Весном Медојевић посетили Месну заједницу Крушчић. Ђаке је 
дочекала секретарка Месне заједнице Миљана Рабреновић која је ученицима објаснила рад локалне 
самоуправе, након чега су ученици имали прилику да упознају новоотворени Омладински дом где су имали 
прилику да се почасте и забаве. 

 

 



Посета библиотеци 

Ученици првог разреда наше школе, заједно са учитељицом Драгицом Радмановић и директорицом Весном 
Медојевић посетили су нашу сеоску библиотеку. Првачићи су имали прилику да сазнају која је сврха 
библиотеке, како треба да се понашају у њој и зашто је важно чувати књиге. На крају посете, наша љубазна 
библиотекарка Данијела Алексин је поклонила нашим првачићима чланске карте. 

 

 

 

 



07.октобар 2021. 

Јесењи карневал 

Четвртог дана Дечје недеље ученици нижих разреда наше школе су имали прилику да покажу своју машту 
и креативност дочаравши нам чаролију јесени. Ученици су продефиловали холом школе у разнобојним 
костимима које су направили предходних дана.  Наш школски жири у чијем саставу су били: наставница 
Ликовне културе Наташа Бадњар, Лена Малацко – ученица 8. разреда и Александра Грдинић – ученица 5. 
разреда, је имао тежак задатак да од множтво прелепих костима изаберу најбољи. Ипак, победници нашег 
фестивала су: 

1.место – Лена Булатовић (1. разред) 
2.место – Валентино Венгрин (1. разред) 
3.место – Миа Собек (2. разред) 

  



08.октобар 2021. 

Добродошлица првацима у Дечји савез 

Ученици 4.разреда наше школе, заједно са учитељицом Баџа Мирјаном, припремили су културно -забавни 
програм за своје другаре – прваке. На тај начин су им пожелели успешан почетак школовања и 
добродошлицу у Дечји савез. На крају су четвртаци своје другаре-прваке обрадовали лепим поклонима. 

 



,,Праисторијски плес“ 

Последњег дана Дечје недеље ученици петог разреда извели су „Праисторијски плес“, којим су нам 
показали да је кретање првобитна изражајна форма којом се човек користио у комуникацији са околином. 

  



Музички квиз 

Последњег дана Дечје недеље ученици VI – VIII разреда учествовали су у квизу који је био у вези са 
познавањем музичке културе. Квиз је организован уз помоћ апликације Kahoot, те је ученицима био 
посебно занимљив. 

  



11. октобар 2021. 

Јесењи кутак 

Доласком јесени, хол наше школе је улепшан лепотама које нам јесен пружа. Ученици  нижих разреда 
наше школе, заједно са учитељицама украсили су хол школе.  Поред листова и јесењих плодова, наш хол је 
украшен и лепим стиховима. 

 

 



21.октобар 2021. 

Посета сеоској библиотеци 

Поводом октобра – месеца књиге, ученици нижих разреда наше школе, заједно са учитељицама,  посетили 
су нашу сеоску библиотеку. Овом приликом ђаци су имали прилику да виде каквих све књига има за њихов 
узраст, али и да науче како се књига мора чувати и после одређеног периода вратити у библиотеку. На 
крају посете сви ученици су добили бесплатне чланске карте. 

 



Одговоран однос према здрављу 

У нашој школи реализоване су активности у оквиру обуке Унапређење компетенција ученика Одговоран 
однос према здрављу. Учитељи и наставници су одражали радионице са ученицима на темe које се односе 
на начај физичке активности, превенцију болести зависности и родну равноправности. Ученици од 1. до 4. 
разреда су на часу физичког и здравственог васпитања кроз игру, пантомиму и квиз описали различите 
спортове. На часу биологије ученици шестог разреда су се упознали са последицама конзумирања 
алкохола, а у осмом разреду на часу српског језика обрађена је тема родне равноправности у смислу родно 
осетљивог језика као и знаменитих жена у свету 

  



22. октобар 2021. 

Кућни љубимци 

На часовима чувара природе ученици су размењивали искуства о својим кућним љубимцима. 
Најинтересантнији део је био представљање љубимаца које би желели да имају. 

  
 

 



23. октобар 2021. 

Михољски дани – културно – уметнички програм 

Ученици наше школе, полазници фолклорне групе, учествовали су у културно-уметничком програму 
организованом поводом манифестације Михољски дани која се одржала у центру села 23.10.2021. У 
официјелном делу манифестације, извели су традиционалне фолклорне игре. Ученице 6.разреда Милица 
Јеличић и Тамара Салак су прочитале своје литерарне радове на тему  ,,Јесен у мом крају“, а ученице 8. 
разреда Хелена Пајић и Сара Влаховић су обрадовале публику прелепим песмама. На крају програма децу 
је својим песмама и шалама забављао Пеђолино. 



Михољски дани – дечје радионице 

У сарадњи са локалном самоуправом, а поводом  манифестације Михољски дани, организоване су 
едукативне радионице за децу у којима су учествовали ученици нижих разреда наше школе: такмичење у 
круњењу кукуруза, прављење туршије и сликање. Циљ едукативних радионица је развијање креативности, 
предузетничког духа и промовисање старих сеоских радиности. Победници у круњењу кукуруза, ако и сви 
учесници прављења туршије и сликања су награђени пригодним поклонима. 

  

 



05. мовембар 2021. 

Обавештење о почетку јесењег распуста 

Обавештавамо ученике школе и њихове родитеље да јесењи распуст почиње у понедељак, 8. новембра и 
траје до петка, 12. новембра. Први наставни дан је понедељак, 15. новембар 2021. године. 

 

 



16.новембар 2021. 

Обележен Међународни дан толеранције 

У нашој школи обележен је Међународни дан толеранције (16.11.2021.) на часу Грађанског васпитања. 
Ученици су упознати са тим да је организација Уједињених нација за образовање, науку и културу 
установила Међународни дан толеранције 1995. године. У свету и код нас 16. новембар обележава се као 
дан који све на свету подсећа на поштовање и уважавање другачијих од нас. Предочено им је да 
толеранција представља прихватање различитости у најширем смису речи и свест да свако живо људско 
биће заслужује поштовање. То није израз слабости попустљивости нити је негативна особина. Ученици су 
на часу направили пано који ће стајати у холу школе. 

  



19.новембар 2021. 

Донација УНИЦЕФА-а – нови рачунари 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са УНИЦЕФ-ом донирало је у оквиру 
заједничког пројекта школама рачунаре као помоћ у превазилажењу дигиталниг јаза. У општину Кула 
данас 19.11.2021. године стигла су укупно 43 рачунара и то 18 у ОШ „Вељко Влаховић“ Крушчић и 25 у 
ОШ “ Вук Караџић“ Црвенка . Поред рачунара ове школе су добиле и по један штампач. Захваљујемо се 
Министарству просвете, науке и технолошког развоја и УНИЦЕФ-у на вредној донацији. 

  



24. новемар 2021. 

Резултати литерарно-ликовног конкурса 

РЕЗУЛТАТИ ЛИТЕРАРНОГ КОНКУРСА 

УЗРАСТ ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Нађа Јовичић, ОШ “Вук Караџић“ Црвенка, учитељица Зора Гојковић 
Алекса Мацавара, ОШ ,,Иса Бајић“ Кула, учитељица Драгана Бајагић 
Лука Димитрић, ОШ “Вук Караџић“ Црвенка, учитељица Зора Гојковић 

УЗРАСТ ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Давид Нинков, ОШ ,,Иса Бајић“ Кула, наставник Валентина Вулић 
Нина Бигић, ОШ „Вук Караџић“ Црвенка, наставник Драгана Мандић 
Леа Капетан, ОШ ,,Иса Бајић“ Кула, наставник Владана Цицмил 

СРЕДЊОШКОЛСКИ УЗРАСТ 

1.Маријана Бабић, Економско – трговинска школа Кула, професор Тања Тулић Симуновић 

РЕЗУЛТАТИ ЛИКОВНОГ КОНКУРСА 

ПРЕДШКОЛСКИ УЗРАСТ ПУ БАМБИ 

1.Апро Инес, вртић „Маслачак“, Кула, васпитачица Дер Јолика 
2.Надежда Голочорбин, вртић „Сунчица“, Кула васпитачице: Слободанка Кнежевић и Драгана Латинкин 
3.Наташа Обренић, вртић „Чувари осмеха“, Сивац васпитачице: Миленка Леовац и Маја Новаковић 

УЗРАСТ ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 



Лазар Кондић, ОШ “Петефи бригада“, Кула, учитељица Снежана Кнежевић 
Лука Тривуновић, ОШ “Вељко Влаховић“, Крушчић, учитељица Мирјана Баџа 
Теодора Стокућа, ОШ “Никола Тесла“, Липар, учитељица Слободанка Марић 

УЗРАСТ ОД ПЕТОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

Лана Олабина, ОШ ,,Иса Бајић“ Кула, наставница Валентина Лабовић 
Лена Малацко, ОШ “Вељко Влаховић“, Крушчић, наставница Наташа Бадњар 
Мира Милановић, ОШ „Вук Караџић“ Црвенка, наставник Весна Лисица Рупић 

Свечана додела награда, јавно читање награђених литерарних радова и изложба награђених ликовних радова биће 6. 
децембра 2021.године са почетком у 19 сати у галерији Културног центра у Кули. 

Радове су селектовале: 
Николина Шћекић Карабасил – кустос, историчар уметности 
Весна Опарница Јаковљевић – професор српског језика и књижевности 

 



03.12.2021. 

Уручени таблет рачунари ђацима првацима у Крушчићу 

Општина Кула на челу са председником општине Дамјаном Миљанићем ђацима првацима ОШ „Вељко Влаховић“ у 
Крушчићу поклонила је таблет уређаје. Ове године општина је свим ђацима првацима купила школски прибор како би 
финансијски олакшала њиховим родитељима почетак школске године. Том приликом председник општине је најавио да ће 
најмањим школама у општини, а то су одељење у Новој Црвенки, Липар и Крушчић, доделити и додатни поклон у виду 
табелет уређаја. 

-За следећу годину општина је предвидела да свим ђацима првацима финансира куповину и књига и део школског прибора. 
То је мера којом желимо, не само да олакшамо почетак школовања ђацима и родитељима, већ и да укажемо на посебно место 
и бригу за школство и значај образовања како у нашој општини тако и у држави Србији, изјавио је Миљанић. 

Директорица школе Весна Медојевић се захвалила на поклону и истакла да је доста тога на самој школи урађено. 

-Донацијом, школа је већ добила 12 рачунара као и нови школски намештај, а планира се промена прозора ради енергетске 
ефикасности, рекла је директорица. 

  



08. децембар 2021. 

Подела бесплатних садница у петак у Липару и Крушчићу 

Општина Кула се придружила акцији посади свој хлад која је до сада реализована   у насељеним местима Кула и Црвенка. 
Подела садница  грађанима ће  се вршити  овог пута у Липару и Крушчићу испред месних заједница у подне 10.децембра, а 
део садница ће бити подељен и основним школама “Никола Тесла” и “Вељко Влаховић” . 

Након поделе 60.000 садница у претходне две акције  биће организована  подела још 40.000 садница белог јасена грађанима 
Републике Србије.Поделу ће вршити партнерске компаније заједно са званичницима локалних самоуправа у преко 120 
градова и општина у исто време. 

У акцији се деле  увозне двогодишње саднице белог јасена са упутством за садњу  са ознаком имена друштвено одговорне 
компаније која је подржала акцију и  омогућила бесплатне саднице за школе,вртиће и грађане свог места. Свака садница 
садржи лого спонзора као и QР код преко којег можете да је региструјете и пратите упутства за даљи њен развој.Друга страна 
везице је остављена за ваше име и датум садње. 

Ово није само еколошка акција, усмерена ка борби против климатских промена , већ је и акција која има здравствену 
функцију јер је свако дрво јединствени зелени респиратор. 

“Пројекат “Посади свој хлад” је усаглашен са циљевима дефинисаним у приступном Поглављу 27, као и ускладу са 
циљевима светске акције “Триллион Треес” Светског економског форума (WЕФ) у Давосу, у којој је наша организација 
партнер за одржива еколошка решења у Републици Србији .Овај пројекат је такође усаглашен са европским Зеленим планом 
(Еуропеан Неw деал) у коме је чист ваздух у урбаним срединама један од стубова циркуларне економије и подржан је од 
бројних институција. 

Овом акцијом биће посађено 100 садница белог јасена,а  планирано је да се следеће године врши подела садница у току 
пролећне и јесење садње и у Сивцу и Руском Крстуру. 

 

 



 

 

 



14. децембар 2021. 

Новогодишње радости 

Новогодишња атмосфера је присутна у нашој школи. Ученици петог разреда су се потрудили да дају свој 
допринос предстојећим празницима. 

  



17. децембар 2021. 

Новогодишњи кутак 

Ученици нижих разреда наше школе, заједно са учитељицама су се потрудили да за предстојеће 
новогодишње празнике улепшају хол школе и унесу део зимске чаролије. Док нам се приближава Нова 
година и одлазак на Зимски распуст, празнична атмосфера осваја просторије наше школе. 

 



20.децембар 2021. 

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. 

  



15.јануар 2022. 

Почетак 2. полугодишта школске 2021/22. 

За све основне школе у Војводини, друго полугодиште почиње у понедељак, 17.01.2022. године. 
Oдлуком Тима за праћење и координисање, настава ће се одвијати непосредно – у школским клупама а 
даљи модел рада одређиваће се на недељном нивоу, на основу података које достављају школе. 
Апелујемо на изузетну важност поштовања превентивних мера у циљу спречавање ширења вируса. 
Свим ученицима желимо успех у другом полугодишту ! 
 

 



26. јануар 2022. 

Пано поводом Светог Саве 

Поводом обележавања школске славе – Светога Саве, ученици наше школе су, заједно са наставницом 
ликовне културе Наташом Бадњар, вероучитељем Жељком Кежићем и учитељицама украсили пано на 
улазу у школу својим ликовним и литерарним радовима на тему живота и дела Светога Саве. 

  

 



Предавање поводом Светог Саве 

Дана 26.01.2022.године у холу школе, ученици наше школе Луција Ивановић, Милена Булатовић и Никола 
Грлић  одржали су  предавање о Светом Сави ученицима и радницима наше школе. Ученици су имали 
прилику  да се подсете на  живот и дело нашег великог  светитеља. 

 

 

 

 



27. јануар 2022. 

Светосавска литургијa 

Поводом празника и школске славе – Светога Саве,  ученици који похађају православни катихизис, као и радници наше 
школе, посетили су Храм Светога Саве у Црвенки и прославили првог српског Архиепископа и просветитеља. Свети Сава 
се сматра зачетником српске средњовековне књижевности и заштитником просветних установа. 

На крају литургије присуствовали смо резању славског колача, а ученицима су подељени светосавски пакетићи. 

 

 



02. фебруар 2022. 

Обавештење 

По школском календару за основне и средње школе у АП Војводини за 2021/2022 годину, 14., 15. и 16. 
фебруар 2022. године, су нерадни и ненаставни дани. 

 



10.фебруар 2022. 

Поруке пријатељства и љубави 

У сусрет 14. фебруару који се слави као дан Светог Трифуна, али и као дан Светог Валентина, ученици 8. 
разреда су обишли све ђаке наше школе и поделили поруке пријатељства и љубави уз слатке поклончиће, 
под паролом ,,Ширимо љубав!“ 

 



11. фебруар 2022. 

Обавештење за ученике и родитеље 

Обавештавамо ученике и родитеље да се одлуком Тима за школе и Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
настава неће одвијати до понедељка 21.02.2022. године. Уједно подсећамо да су 15. и 16.фебруар 2022. године нерадни дани 
којима обележавамо Дан државности. 

Дан државности Србије је државни празник Србије који се прославља 15. и 16. фебруара, а установљен у спомен на дан када 
је на збору у Орашцу 1804. године дигнут Први српски устанак,  и такође се прославља као Дан уставности Србије у спомен 
на дан када је у Крагујевцу 1835. године издат и заклетвом потврђен први Устав Књажевства Србије — Сретењски устав. 

 



19. фебруар 2022. 

Општинско такмичење у шаху 

На општинском такмичењу у шаху које је одржано 19.02.2022. године у ОШ ,,Иса Бајић“ у Кули, ученик 
првог разреда наше школе, Вук Самарџић освојио је 3. место. Честитамо Вуку и желимо му још пуно 
оваквих награда. 

 



20. фебруар 2022. 

Општинско такмичење из математике 

На општинском такмичењу из математике које је одржано 20.02.2022. године у ОШ ,,Иса Бајић“ у Кули, 
ученик 8.разреда наше школе, Богдан Тривуновић је освојио 3. место. 

Честитамо Богдану и наставнику Михајлу Лојпуру и желимо им пуно успеха у даљем раду. 

 



23. фебруар 2022. 

Дан ружичастих мајица 

У среду, 23.фебруара, обележили смо Дан ружичастих мајица – дан којим се жели указати на проблем 
вршњачког насиља.  Ученици 7. и 8. разреда, чланови Ђачког парламента су осмислили и направили пано и 
украсили хол школе ружичастим симболима којима су послали поруке љубави и толеранције.  Ученица 
8.разреда, Мила Булатовић је одржала предавање на тему борбе против вршњачког насиља, ненасилном 
решавању сукоба и прихватању различитости. 

  



25. фебруар 2022. 

Засади дрво 

,,Засади дрво“ је назив акције садње стабала  са циљем очувања здраве животне целине и одрживи развој. У 
оквиру ове акције која се реализује у свим школама Србије, ученици првог разреда  наше школе су 
задалили две саднице белог бора. Те саднице ће  чувати и неговати до краја основног школовања и пратити 
њихов раст и развој. 

  



 

28. фебруар 2022. 

Национални дан књиге 

Данас, 28. фебруара, се обележава Дан Народне библиотеке Србије и Национални дан књиге. На тај дан 
1832. године, политичар и  дипломата Димитрије Давидовић упутио је писмо кнезу Милошу о уређењу 
Народне библиотеке. Тако да је овај датум узет за Дан Народне библиотеке Србије, најстарије установе 
културе у Србији. 

Национални дан књиге и Народне библиотеке Србије обележен је у нашој школи акцијом ,,Читајмо 
гласно!“. Ученици другог, трећег и четвртог разреда су изабрали своје омиљене песме и приче и  читали 
својим другарима у нашој летњој учионици. Овом акцијом су желели да истакну да дете које чита развија 
свој речник, машту, проширује своје знање и израста у успешног човека. Ученици 1. разреда су се 
учланили у школску библиотеку и изабрали своју прву књигу. Читањем наглас су показали како су након 
научених слова савладали почетно читање. 

Поводом Националног дана књиге, ученици виших разреда, са наставником српског језика, у школској 
библиотеци, организовали су акцију „Читајмо гласно“, са слоганом: Кад отвориш књигу, отвори се срце. 

Читање наглас омиљених стихова, цитата, делова омиљених књига започело је у 5 до 12 (11.55h), што би 
симболички представљало крајње време да се окренемо неговању књиге и културе уопште. 

Након прочитаних одломака уследио је разговор о прочитаном. Циљ ове акције је подстицање читања, 
неговање матерњег језика, развијање инвентивности и критичког мишљења код  ученика. 

 





02. март 2022. 

Месна смотра рецитатора 

Дана 02.03.2022. године одржана је Месна смотра рецитатора на коме су учествовали ученици од 1. до 8. 
разреда наше школе. 

У категорији нижих разреда, 1. место је заузео Никола Лојпур (4.разред), 2. место Милак Јанковић 
(2.разред) и 3. место Филип Варга (1.разред). 

У категорији виших разреда, 1.место је заузела Луција Ивановић (7.разред), 2.место Страхиња Алексин 
(6.разред) и 3. место Мила Булатовић (8.разред). 

Честитамо нашим рецитаторима и њиховим учитељицама Мирјани Баџа, Весни Радуловић, Миљани 
Јоковић, као и наставнику Горану Ерићу. 

  



02.март 2022. 

Општинско такмичење у фудбалу 

На Општинском такмичењу у фудбалу које је одржано 02.03.2022. године у ОШ ,,Петефи бригаде“ у Кули, 
наша женска екипа коју чине ученице 7. и 8. разреда наше школе освојиле су друго место. Честитамо 
нашим ученицама и наставнику Горану Вјештици. 

 



05.март 2022. 

Општинско такмичење из енглеског језика 

На Општинском такмичењу из енглеског језика које је одржано  05.03.2022. године у нашој школи, наша 
ученица Стојка Лојпур (8. разред) освојила је треће место и пласман на Окружно такмичење. Честитамо 
Стојки и наставници Александри Шевић. 

 



14.март 2022. 

Општинска смотра рецитатора 

На Општинској смотри рецитатора одржаној 14.03.2022. године у сали Дома културе у Крушчићу, ученица 
наше школе, Луција Ивановић (7.разред) се пласирала на Зонску смотру. Честитамо Луцији и наставнику 
Горану Ерићу. 

 



15.март 2022. 

Општинско такмичење у рукомету 

На Општинском такмичењу у рукомету које је одржано 15.03.2022. године у Сивцу, мушка екипа коју чине 
ученици наше школе су освојили 3. место. Честитамо њима и наставнику Горану Вјештици. 

 



Општинско такмичење у рукомету 

На Општинском такмичењу у рукомету које је одржано 15.03.2022. године у Сивцу, женска екипа коју чине 
ученице наше школе су освојиле 2. место. Честитамо њима и наставнику Горану Вјештици. 

 



19.март 2022. 

Општинско такмичење из географије 

На Општинском такмичењу из географије које је одржано 19.03.2022. године у ОШ ,,20 октобар“ у Сивцу, 
ученик 7. разреда наше школе, Страхиња Јагодић је освојио треће место. Честитамо Страхињи и 
наставници Сањи Поповић. 

 



20. март 2022. 

Општинско такмичење из историје 

Дана 20.03.2022. године одржано је Општинско такмичење из историје у ОШ ,,Петро Кузмјак“ у Руском 
Крстуру. Ученик наше школе, Богдан Тривуновић (8.разред) је освојио треће место и пласман на Окружно 
такмичење. Честитамо Богдану и наставници Јадранки Лазаревски. 

 



26.март 2022. 

Пробни завршни испит 

Пробни завршни испит за ученике 8.разреда одржан је према следећем распореду: 

25.03.2022. у 13 часова –  тест из математике 

26.03.2022. у 9 часова –  тест из српског језика 

26.03.2022. у 11.30 часова – комбиновани тест (историја, георграфија, физика и хемија) 

 

 

 



27.март 2022. 

Зонска смотра рецитовања 

У недељу, 27.03.2022. године одржана је Зонска смотра рецитовања у Бачу на којој је Луција Ивановић, ученица седмог 
разреда, остварила пласман, а тиме и пролаз на следећи ниво такмичења – Покрајинску смотру која ће се одржати у Сечњу од 
8. до 10. априла. 

Искрене честитке за Луцију и наставника Горана Ерића! 

  



31. март 2022. 

Мали сајам спорта 

У организацији Спортског савеза Србије и Министарства за спорт и омладину, а под покровитељством општине Кула, 30.03 
2022.  одржан је Мали сајам спорта у Црвенки. Овој манифестацији су присуствовали и ученици нижих разреда наше школе, 
заједно са учитељицама.  Више од 40 спортских организација из кулске општине је деци приближило своју спортску 
грану.  Сајму спорта су присуствовали председник Спортског савеза Србије, наш прослављени рвач Давор Штефанек, 
генерални секретар Спортског савеза Србије Горан Марковић и помоћница министра за спорт и омладину Снежана Жугић. 

 



07.април 2022. 

Упис првака 

Упис деце у први разред основне школе, за школску 2022/23. годину ће се обавити у времену од 01.04.2022. 
до 31.05.2022. У први разред се уписују деца рођена од 01.03.2015. до 01.03.2016. 

 Упис у први разред и заказивање термина за тестирање обавиће се електронским путем преко портала 
еУправа (https://euprava.gov.rs) 

 



10.април 2022. 

Oкружно такмичење из енглеског језика 

Дана, 10.04.2022. године одржано је Окружно такмичење из енглеског језика у ОШ ,,Никола Вукичевић“ у 
Сомбору. Ученица наше школе, Стојка Лојпур (8.разред) је освојила 2. место и пласман на Републичко 
такмичење. Честитамо Стојки и наставници Александри Шевић. 

 



12.април 2022. 

Пролећни пано 

Пролеће је стигло и у нашу школу. Док гледамо како све листа и цвета, ми  уживајмо у пролећном 
распусту. Тим поводом смо украсили улаз у школу једним лепим паноом. 

 



14.април 2022. 

Пролећни распуст 

Правилником о школском календару за основне школе са седиштем на територији АП Војводине за 
школску 2021/2022. годину, предвиђен је Пролећни распуст од 15. априла до 25. априла 2022. године. Први 
наставни дан је уторак, 26.4.2022. године. 

 



16.април 2022. 

Срећан Ускрс! 

 

 



23.април 2022. 

Христос воскресе! 

 



08.мај 2022. 

Екскурзија ученика нижих разреда 

Дана 8.5.2022. године реализована је једнодневна екскурзија Крушчић –Кикинда. Екскурзија је 
организована у сарадњи са туристичком агенцијом ,,Еуролајн Пекез“ из Сомбора . 

Бечеј је била прва дестинација коју смо посетили.То је бачко место на десној обали Тисе, бисер је 
уметности и архитектуре. О  томе  сведочи и стара бродска преводница или како је Бечејци зову „Ајфлелов 
шлајз“, која је дуже од једног века круна везивања Тисе са каналом Дунав-Тиса-Дунав и представља 
споменик културе од изузетног значаја . Преводница је пројектована у Ајфеловом бироу.Надземна челична 
конструкција са механизмом покретања капија путем једносмерне струје у сопственој централи, била је 
једна од првих преводница у Европи. Градња заштитног знака Бечеја трајала је пет година, доневши златно 
доба месту, јер је шлајз био значајан пут за многе европске трговце, а његов мехнизам омогућио је и 
осветљење. Преводница је била у функцији све док 1975. није била саграђена нова у близини, али Бечејци 
тврде да је такозвани „Ајфелов шлајз“ једно од највећих туристичких блага које имају. Обишли смо и 
споменик ,,Победа“, који датира из Другог светског рата. 

Кратком шетњом поред Тисе и кроз Бечеј стигли смо до Српске православне цркве Светог Ђорђа. Српска 
православна црква Светог Ђорђа у Бечеју је подигнута у периоду од 1851. до 1858. године и убраја се у 
споменике културе у категорији непокретних културних добара од великог значаја. Ентеријером доминира 
иконостас подигнут десет година након изградње храма, дело мајстора Јохана Кистнера из Беча. У периоду 
између 1889. и 1893. године Урош Предић је насликао престоне иконе са стојећим фигурама светитеља, над 
њима празничне иконе и представу Свете Тројице над царским дверима, а у највишој зони Распеће и 
овалне иконе са ликовима апостола, пророка и јеванђелиста. Обишли  смо и споменик краљу Петру I 
Карађорђевићу,који се налази поред цркве. 

Упутили смо се према Кикинди ,где смо обишли  Народни музеј уз пратњу кустоса. Од 2006. године, у 
власништву музеја је и скелет мамута, откривен  на глинокопу фабрике „Тоза Марковић“.Фосилни остаци 



мамута су пронађени 4.септембра 1996.године, на дубини од 21 метар. Скелет је пронађен готово 
комплетан, очувано је око 90% коштане масе. У питању је женка старости око 65 године. Кикиндски 
мамут, назван „Кика“, био је висок 4,7 m, дуг око 7 m са кљовама дужине 3,5 m. Вероватно је тежио око 7 
тона. 

Ученици су погледали и документарни  филм о мамуту „Кики“. После тога уследиле су радионице о 
мамутима и  разгледање музеја, где су се упознали са животом људи у прошлости, као и биљним и 
животињским светом са ових простора. 

Следећа  дестинација је била етно кућа ,,Ђерам“,где су деца у пријатном етно кутку ручала и одморила се. 

Етно кућа „Ђерам“ пружа прави доживљај минулих времена. Кућа је изграђена 1925.године од набоја у 
типично сеоском стилу. Ученици су обишли цело имање, заједно са водичем, где су се упознали са 
животом и радом сељана. Показали су завидно знање из ове области на видљиво задовољство домаћина. 

У склопу етно комплекса постоји грнчарска радионица. Ученици су се упознали са грнчарским точком и 
радом на њему, са припремом глине за рад и правили су фигурице од глине. Док је једна група радила на 
глини други су имали слободно време које су провели у парку и на фудбалском терену, а све у склопу 
комплекса. Групе су правовремено замениле своја места. 

У Крушчић смо стигли у 18.30 часова. 

Екскурзија је  у потпуности испунила васпитно-образовне циљеве и задатке. Ученици су проширили 
постојећа  и стекли нова знања и искуства о непосредном природном и друштвеном окружењу. Упознали 
су тековине духовне културе и уметничке вредности стваране кроз историју, као и у сданашњем времену, 
што ће подстаћи уметничко изражавање и њихово стваралаштво. Ово је  права прилика да кроз дружење, у 
опуштеној атмосфери, развијају и испоље узајамну солидарност и одговорност, дух заједништва, 
оптимизма и реалнијег схватања живота. 



  

  



13.мај 2022. 

Крос РТС-а ,,Кроз Србију“ 

Крос РТС –а ,,Кроз Србију“ одржао се 13.05.2022. у нашој школи. Учешће у овој манифестацији су узели 
ученици од 1. до 8. разреда  (по категоријама).  Крос  је почео у 10 сати, а знак за почетак је дао наставник 
физичког васпитања Горан Вјештица. На крају су проглашени победници, односно ученици који су у 
категорији свог узраста постигли најбољи резултат. 

 



  

  



 

20.мај 2022. 

Чувари природе 

Дана 20.05.2022. године ученици шестог разреда су у оквиру предмета чувари природе били у посети 
станишту заштићених врста. Овога пута имали су прилику да на Малом Бачком каналу посматрају 
породицу лабудова, малу сиву чапљу, дивљу патку, локвање и барску перунику. Такође, то је било време и 
за диван боравак у природи.  





 

24.мај 2022. 

Европски дан паркова 

Европски дан паркова се обележава данас, 24. маја са циљем да се истакне њихова улога у 
очувању  природних ресурса као и у очувању здравља људи. Паркови пружају могућност заштите 
биодиверзитета,  обнову станишта флоре и фауне као и прилику боравка у природном окружењу. Ученици 
шестог разреда су се потрудили да наш школски парк учине још привлачнијим за нове станаре које жељно 
исчекујемо. 

 



 

 

 



31.мај 2022. 

Спортске игре младих Кула 

Ученици наше школе су имали прилику да учествују у Спортскимиграмамладихкоје су одржане у Кули 31.05.2022. године. 
Спортске игре су званично отворене паљењем пламена пријатељства у дворишту ОШ „Иса Бајић“. Ово је највећа 
манифестација аматерског спорта за децу и омладину на овим просторима, чији је основни циљ промоција здравог начина 
живота и пријатељства. 

Спортови који су били заступљени у оквиру такмичења су: мали фудбал, кошарка, између две ватре, трчање на 60 метара. 

Ученици наше школе су се такмичили у фудбалу (дечаци) и атлетици (девојчице). Наши фудбалери су освојили 3. место. Све 
похвале за наше фудбалере и учитељице које су их водиле Мирјана Баџа и Весна Радуловић. 

  



 
 

  



 

05.јун 2022. 

Време је за природу 

Брига о нама подразумева бригу о природи. Светски дан заштите животне средине се обележава сваке 
године, 5. јуна. У преко 100 држава, на тај дан, организују се акције које имају за циљ промену еколошке 
свести влада, привреде и становништва у целини, у правцу одговорнијег понашања према свом окружењу. 
Ученици седмог разреда наше школе су створили домове за нове становнике школског дворишта које са 
нестрпљењем очекују. 

Будите део природе, учите од природе и чувајте природу!  

  



06.јун 2022. 

Светски дан заштите животне средине 

У вртићу ,,Вртуљак“ обележен је Светски дан заштите животне средине. Кроз разне еколошке активности и 
радионице деца из вртића дружила су се са децом 4. разреда ОШ “Вељко Влаховић“ и њиховом 
уцитељицом. У сарадњи са родитељима прикупљено је пуно амбалажног и природног материјала, а деца су 
правила плакат наше планете са еко порукама, жирафу од пластичних боца, хотел за инсекте, ветрењаче, 
кућице и хранилице за птице, еколошке круне. 

 



10.јун 2022. 

Ружно паче 

У Дому културе Крушчић изведена је дечја представа  ,,Ружно паче“ у којој су играли ученици нижих 
разреда наше школе, а режирале учитељица Мирјана Баџа и директорица Драгица Радмановић.  Представа 
на духовит начин прати одрастање дечака Милована који мисли да је ружан и да га нико не воли. У помоћ 
му долази Андерсен и кроз причу о ружном пачету учи  га да прихвати себе. 

Извођењем ове представе почела је манифестација  ,,Дани села – дани жита“ која се традиционално 
прославља у нашем селу већ дуги низ година. 



 



 

11.јун 2022. 

Дани села – дани жита 

Ученици наше школе су учествовали у културно-уметничком програму манифестације  ,,Дани села – дани 
жита“ које је одржано  11.06.2022. у центру  Крушчића. Културно уметнички програм је отворила ученица 
8.разреда, Хелена Пајић са песмом  ,,Црвен цвете“. Страхиња Алексин и Милица Јеличић (6. разред) су 
прочитали своје литерарне радове у коме су описали своје село.,а Луција Ивановић (7. разред) је 
рецитовала песму са којом је представљала нашу школу на Покрајинској смотри рецитовања у 
Сечњу.  Полазници фолклорне секције су одушевили присутну публику фолклорним играма из Србије. На 
крају је децу забављао Пеђолино. 

  



 

24.јун 2022. 

Приредба поводом краја  школске  године 

Ученици четвртог разреда су се данас опростили од своје учитељице  кроз песму, игру и пуно емоција. Ђаци трећег разреда 
су, као што је и пракса у нашој школи,  у њихову част  припремили приредбу и то све уз поклоне и лепе жеље за наставак 
даљег школовања. 

„На крају свих крајева, увек је један нови почетак. Крајеви се потроше, почеци увек трају. Почетак, ето шта је на крају“ Д. 
Радовић 

Драги,, четвртаци “ срећно путовање у ново поглавље живота! 

  



Капе у вис 

Ученици четвртог разреда су обележили крај школске године, растанак са учитељицом Баџа Мирјаном и 
прелазак у више разреде на симболичан начин:  ,,Капе у вис“. 

 



Ученик генерације 2021/22. 

У свечаној сали Скупштине општине Кула одржан је пријем за ученика генерације 2021/2022 године. 
Према Правилнику о избору „Ученика генерације“ и одлуком Наставничког већа наше школе за  Ученика 
генерације је изабрана ученица 8. разреда, Стојка Лојпур.  Поред одличног успеха и примерног владања, 
Стојка је постизала успехе на разним такмичењима на којима је представљала нашу школу. 

Пријему су, поред наше ученице генерације, присуствовали и разредни старешина, Михајло Лојпур и 
школски педагог, Мирјана Бероња. Председник општине Кула, Дамјан Миљанић је ученицима генерације 
уручио пригодне поклоне. 

 



29.јун 2022. 

Мала матура 

Полагање мале матуре почело је 27.06.2022. године решавањем тестова из српског језика. Ученици осмог 
разреда су дана, 28.06.2022. године решавали тест из математике, а 29.06.2022 , комбиновани тест тест који 
се састојао од питања из пет предмета – физике, хемије, географије, историје и биологије. Ове године су 
ученици наше школе полагали у ОШ ,,Петро Кузмјак“ у Руском Крстуру. 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. 

 



01. јул 2022. 

Матурско вече 

У петак, 01.07.2022.године у холу наше школе је одржано матурско вече поводом завршетка основног 
школовања још једне генерације матураната. Матурантима су се обратили директорица школе Драгица 
Радмановић и разредни старешина Михајло Лојпур који су се захвалили матурантима на уложеном труду и 
раду свих ових година, као и на бројним успесима који су постигли током школовања. Ученицима који су 
завршили 8.разред одличним успехом, као и осталим ученицима који су постигли значајне резултате на 
разним такмичењима уручене су похвале и награде. 

Драги матуранти, желимо вам пуно среће у даљем животу и раду и да остварите све своје циљеве. 

Захваљујемо се спонзорима матурске вечери, а то су: 

Месна заједница Крушчић 
Весна Обрадовић – ,,МЛЦ“ маркет Крушчић 
Мирослав Душенко – ,,Л&Ж“ Крушчић 
Горан Рабреновић из Крушчића 
,,Алтер его“ Црвенка 
,,Арес“ Кула 

 

 

 

 



 

 



  

09.јул 2022. 

Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 2б 

Министарством просвете, науке и технолошког 
развоја спроводи дигитализацију у школама кроз увођење увођење дигиталних технологија у наставни 
процес, што подразумева обезбеђивање опреме за пројекцију  дигиталних садржаја ученицима, 
обезбеђивање дигиталних наставних садржаја и обуке наставника за употребу опреме и дигиталних 
наставних садржаја у настави. Циљ дигитализације наставног процеса јесте ефикаснија и квалитетнија 
настава. У оквиру пројекта  ,,Дигиталне учионице“, фаза 2б, наша школа је добила одговарајућу опрему; 2 
лаптопа, пројектор и носач. 

Набавка је корак ка окончању дигитализације готово свих учионица у основним школама. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


