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Основна школа „Вук Караџић“ 

С У Р Д У Л И Ц А 

 

 

 

Ми смо школа која непрекидно подстиче лични раст и развој, како 

ученика тако и наставника. Негујемо поверење и разумевање, добре 

међуљудске односе и бавимо се васпитањем кроз систем правих 

вредности. Негујемо мултикултуралност и толеранцију. Руководимо 

се принципима добре васпитно-образовне праксе. Пратимо иновације 

у систему школства и подстичемо жељу за едукацијом, повећањем 

информисаности и опште културе ученика, настављајући 

вишедеценијску традицију наше школе. 

 

 

Научи од мудријег, то ти је велика корист. 

Научи другог, то ти је велика задужбина! 

Доситеј Обрадовић 
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О ШКОЛИ 
 

       Основна школа „Вук Караџић“ почела је са радом 1979.године. Школа 

има својство правног лица, са правима, обавезама и одговорностима на 

основу Закона о основама система образовања и васпитања, Статута школе 

и других законских прописа.  

Мисија ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици је настојање да се омогући 

неометан психофизички развој деце, задовољавање потребе за игром и 

стицањем знања, уз поштовање принципа толеранције, разумевања и 

ненасилне комуникације. Градимо слику школе која је спремна на 

квалитативне промене ради што бољих образовних ефеката, а то су: 

употребљива, функционална знања, вештине и умења наших ученика. 

Приоритетни задаци школе у школској 2021/2022. години су: 

 унапређивање и иновирање наставног процеса применом 

разноврсних облика рада ради побољшања успеха на крају школске 

године; 

 унапређење учења и побољшање квалитета наставе праћењем 

напредовања ученика на основу критеријума оцењивања који су 

усаглашени са стандардима постигнућа, као и побољшање резултата 

ученика на завршном испиту у односу на претходни период; 

 имплементација циљева и садржаја професионалне орјентације у 

садржаје редовне наставе и ваннаставних активности; 

 повећати мотивацију ученика за ваннаставне активност 

проширивањем њиховог репертоара; 

 унапредити доступност одговарајућих облика подршке и разумних 

прилагођавања ученицима којима је потребна додатна подршка; 

 унапређивање квалитета школског живота деце/ученика са 

потешкоћама, талентоване деце, као и социјално маргинализованих 

група и подстицање развоја све деце уз девизу „школа по мери 

детета“ 

 одржавање ненасилне комуникације међу ученицима, наставницима 

и родитељима и бољи проток информација међу актерима, као и 

координисање њихових активности чешћом заједничком анализом 

сигурности и безбедности; 
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 израда плана припреме ученика за завршни испит која ће 

обухватати све активности (допунска, додатна настава, секција, 

мотивација ученика за учешће на такмичењима); 

 јачање партнерског односа школе и породице ради подржавања и 

подстицања развоја ученика, као и јачање родитељске компетенције 

за процес васпитања и превенције негативних појава; 

 унапређен образовно-васпитни процес путем сарадње са другим 

школама и установама. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

Образовно-васпитни рад у школској 2021/2022. години организован 

је на основу Стручног упутства за организацију и реализацију образовно-

васпитног рада у основној школи које је упутило школама Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја према следећим моделима: 

 образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад – I модел 

 образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад  и наставом на 

даљину у организацији школе – II модел 

 настава на даљину у организацији школе – III модел 

Одлука о моделу наставе доносила се на основу сагледавања 

епидемиолошке ситуације изазване вирусом COVID 19 на нивоу 

општине, према процени руководства школе у сарадњи са 

надлежном школском управом. Моделе наставе утврдио је Тим за 

праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа. 

Школска 2021/2022. година почела је 1. септембра у складу са 

Календаром образовно-васпитног рада. Образовно-васпитни рад 

организован је непосредно  у просторијама школе. За ученике првог и 

другог циклуса настава се одвијала непосредно, према I моделу, за све 

ученике у одељењу истовремено. Час је трајао 45 минута. Настава се 

изводила у две смене које су се мењале на две недеље.У даљем раду, кад је 

долазило до погоршања епидемиолошке ситуације, примењиван је II 

модел за поједина одељења, опет у складу са препорукама Института за 

јавно здравље. Коришћена је гугл учионица и гугл састанак, оно што се 

показало ефикасним и доступним ученицима. За реализацију наставе 

коришћена је и летња учионица, кад год су временски услови то 
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дозвољавали. Ученици првог и петог разреда и њихови родитељи први 

сусрет са учитељима и одељењским старешинама имали су 31. августа 

2021. године. 

 Приликом организације и реализације наставе школа се у 

потпуности придржавала актуелних препорука и мера надлежних 

институција и органа. Уредно је вођена евиденција о здравственом стању 

ученика и запослених и свакодневно обавештаван општински Кризни 

штаб, као и надлежна школска управа преко доступног линка.У школи је 

постојала посебна просторија за ученике који су испољавали симптоме 

инфекције. Особа задужена за праћење и спровођење епидемиолошких 

мера у школи била је Маја Стошић, стручни сарадник – библиотекар.   
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 Ритам радног дана за ученике млађих разреда  

 

преподневна смена послеподневна смена 

08:00 – 08:45 13:30 – 14:15 

08:50 – 09:35 14:20 – 15:05 

09:55 – 10:40 15:20 – 16:05 

10:45 – 11:30 16:10 – 16:55 

11:40 – 12:25 17:00 – 17:45 

 

У три одељења у матичној школи и у подручним одељењима у 

Алакинцу, Биновцу и Сувојници настава се реализује само у преподневној 

смени. 

преподневна смена 

08:00 – 08:45 

08:50 – 09:35 

09:55 – 10:40 

10:45 – 11:30 

11:40 – 12:25 

 

 

 Ритам радног дана за ученике старијих разреда  

 

преподневна смена послеподневна смена 

08:00 – 08:45 13:00 – 13:45 

08:50 – 09:35 13:50 – 14:35 

09:55 – 10:40 14:55 – 15:40 

10:45 – 11:30 15:45 – 16:30 

11:40 – 12:25 16:40 – 17:25 

12:30 – 13:15 17:30 – 18:15 

13:20 – 14:05 18:20 – 19:05 
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У школској 2020/2021. години централна школа има 28 одељењa од 

првог до осмог разреда, jeдно припремно предшколско одељење, 8 

четвороразредних издвојених одељења у селу Алакинцу, Биновцу и 

Сувојници и једно одељење продуженог боравка. Од школске 

2019/2020.године школа реализује пројекат обогаћеног једносменског рада 

у подручним одељењима у Алакинцу, Биновцу и Сувојници. Њиме је 

школске 2021/22.године обухваћено 53 ученика од првог до четвртог 

разреда подручних одељења. 

Преглед уписаних ученика по разредима и одељењима изгледа 

овако: 

Централна школа 

 

I1     20 II1      23 III1      18 IV1       16 

I2    20 II2     23 III2       20 IV2        27 

I3      24 II3     18 III3        18 IV3         18 

64 64 56 61 

укупно 245 ученика 

 

V1       22 VI1    25 VII1    23 VIII1   28 

V2    19 VI2    21 VII2     25 VIII2   26 

V3     20 VI3    22 VII3     26 VIII3   21 

V4     20 VI4    20 VII4     18 VIII4    22 

81 88 92 97 

укупно 358 ученика 

 

Подручна одељења 

 

место 
I 

разред 

II 

разред 

III 

разред 

IV 

разред 
укупно 

Алакинце 8 7 11 5 31 

Биновце 4 4 6 4 18 

Сувојница 10 9 11 4 34 

укупно 22 20 28 13 83 
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У подручним одељењима настава се изводи у комбинованим одељењима, 

и то: Алакинце II-4/IV-4, Биновце I-5/III-5 и  II-5/ IV-5, Сувојницa II-6/IV-6 

***Бројно стање ученика је приказано без увећања броја ученика који 

похађају наставу по индивидуалном образовном плану. 

Двадесет један ученик у школи пратио је наставу по прилагођеном 

програму ИОП 1. Прилагођавање је извршено из појединих наставних 

предмета или из свих предмета без вештина. Шеснаест ученика пратило је 

наставу по измењеном програму ИОП 2. За ученике са посебним 

способностим  ИОП 3 ( индивидуални образовни план са обогаћеним 

садржајем) није рађен. Због специфичних проблема у физичком развоју 

шест ученика имала су личне пратиоце. Индивидуализација наставе рађена 

је за 5 ученика. Координатор Тима за инклузивно образовање у школи је 

Ирена Николић, стручни сарадник-психолог која је током целе године 

пружала подршку ученицима, њиховим родитељима и 

наставницима/учитељима, учествовала у изради индивидуалних 

образовних планова и педагошких профила, сарађивала са надлежним 

институцијама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

ШКОЛСКИ КОЛЕКТИВ 
Нашу школу карактерише високообразован и веома мотивисан 

стручни кадар. Сви они својим радом и залагањем допринели су да школа 

функционише на најбољи начин. 

 

Драгана Нешић, директор школе 

ВАННАСТАВНИ КАДАР 

 помоћник директора Биљана Антић / Ненад Ђорђевић 

 стручни сарадник – психолог Ирена Николић 

 стручни сарадник – педагог Тамара Миљковић 

 стручни сарадник – библиотекар Маја Стошић 

 секретар Јелена Богдановић 

 руководилац рачуноводства Верица Јовановић 

 административно-финансијски радник Весна Аризановић 

 домар-мајстор Срђан Стојименовић 

 сервирка Зорица Ивковић 

 помоћни радници Радмила Стојименовић, Силвана 

Димитријевић  Романа Салимовић, Милена Станојев, 

Александар Станковић, Славица Мијаиловић, Симионка 

Џонић, Драгиња Раимовић, Оливера Николић, Ивана Крстић, 

Љиља Илић, Ружица Митић, Биљана Илић, Славица Ивановић 

 педагошки асистент Дејан Јакуповић 

 васпитач Јасмина Марковић 

 продужени боравак Јелена Најдановић 
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НАСТАВНИ КАДАР       

 

Разредна настава                 

     

   I разред                                                     II разред 

Снежана Мицић                                   Данијела Момчиловић 

Мирјана Радоичић                               Виолета Станковић 

Виолета Миленковић                          Југослав Миленковић 

Драгана Анђелковић                           Далиборка Милосављевић 

Жикица Петковић                                Тања Аризановић 

Биљана Станковић                               Мирко Миленковић                 

                 

         III разред                                                IV разред 

Александра Филиповски                      Синиша Миленковић 

Славица Богдановић                             Иванка Ристић 

Светлана Стојановић                            Душка Ђокић 

Добрила Стојковић                                Далиборка Милосављевић 

Жикица Петковић                                  Тања Аризановић 

Снежана Петровић                                 Мирко Миленковић 

 

Предметна настава 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ                      МАТЕМАТИКА 

Жаклина Станојковић                                                   Драгана Ристић 

Ирена Антић                                                                  Саша Вукашиновић 

Милица Ћирић Стошић                                                Даниела Михајловић 

Јадранка Лазаревић                                                       Предраг Станковић 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК                                             РУСКИ ЈЕЗИК 

Гордана Тасић                                                    Бојана Стаменковић 

Марија Ђурђановић                                           Јане Митов 

Јелица Момчиловић                                          ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Тамара Стојановић                                            Љубинка Јовановић 

 

БИОЛОГИЈА                                                          ФИЗИКА 

Александра Тасић                                            Братислав Радовановић 

Биљана Пантић                                                 Бранислава Станковић 

Маја Велинов                                                    Дарјана Миленовић 

 

ГЕОГРАФИЈА                                               ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Иван Мирков                                                        Љубинка Јовановић 

Жарко Миленковић                                              Милица Ћирић Стошић 

 

ИСТОРИЈА                                     ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Драгана Станковић                                           Аритон Михајловић 

Небојша Дојчиновић                                         Миљана Јанковић 

Душанка Стаменковић                                      Марија Иванов 

Зорица Спиридоноа                                           Ивица Трајковић 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА                                        ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Негован Вучковић                                                      Петар Петровић 

 

ХЕМИЈА                                                   ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ, ВАЈАЊЕ 

Биљана Антић                                                         Данило Булатовић 
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО   

ВАСПИТАЊЕ           

Зоран Јовановић                                                                   ДОМАЋИНСТВО 

Драган Станисављевић                                                             Биљана Антић 

Ненад Ђорђевић 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА                            ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД 

Миљана Јанковић                                                            Миљана Јанковић 

Марија Иванов                                                                 Марија Иванов 

Стефан Петровић                                                          Милица Ћирић Стошић 

 

ВЕРСКА НАСТАВА                                                     ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 

Данијел Анђелковић                                                         Биљана Пантић 

Ивица Трајковић                                                               Александра Тасић 

 

*** У току школске 2021/2022. године у заслужену пензију отишли су Јане 

Митов, наставник руског језика, Петар Јанковић, наставник технике и 

технологије и Душанка Стаменковић, наставник историје. Дошло је и до 

кадровских промена – уместо Сање Спасић, наставника технике и 

технологије која је користила породиљско одсуство, наставу је изводио 

Стефан Петровић; уместо Тање Аризановић, учитељице у подручном 

одељењу у Биновцу која је, такође, користила породиљско одсуство, 

наставу је изводила Надица Павловић. Даниела Михајловић, наставник 

математике, је на породиљском одсуству, а часови су расподељени 

наставницима математике у школи у другом полугодишту. Дарјану 

Миленовић заменила је Бранислава Станковић, наставник физике. 
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УСПЕХ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022.години 
 

Табеларни приказ општег успеха ученика I разреда на крају школске 

2021/2022. 

 

 

разред 

свега 

ученика 

веома 

успешан 

 

успешан 

делимично 

успешан 

има 

потешкоћа 

 

недовољан 

I1 20 15 1 4 / / 

I2 20 17 1 1 1 / 

I3 24 22 1 1 / / 

Алакинце 8 3 3 2 / / 

Биновце 4 / / 4 / / 

Сувојница 10 7 3 / / / 

укупно 86 64 9 12 1 / 
 

 Табеларни приказ општег успеха ученика II - VIII разреда на крају 

школске 2021/2022. 

 

 

 

 

 

разред 

 

свега 

ученика 

 

одличан 

 

врло 

добар 

 

добар 

 

довољан 

 

недовољан 

II 82 55 14 11 2 / 

III 83 55 16 9 / 3 

IV 75 50 8 12 5 / 

V 79 32 30 11 3 3 

VI 88 41 22 16 5 4 

VII 92 36 23 25 5 3 

VIII 97 42 15 33 7 / 

укупно 596 311 128 117 27 13 
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ХРОНОЛОГИЈА ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА 
 

 

 

Школска 2021/2022. година започела је 1. септембра у складу са 

Календаром образовно-васпитног рада, а према Стручном упутству за 

организацију образовно-васпитног рада у основној школи МПНТР, и то за 

ученике млађих разреда од 8:00 часова, а за ученике старијих разреда од 

13:00 сати.  

Нова школска година започела је свечаним интонирањем химне 

Републике Србије ,,Боже правде“. 

Образовно-васпитни рад организован је непосредно у просторијама 

школе уз придржавање препорука и епидемиолошких мера од стране 

надлежних институција и органа. 

Први сусрет учитеља и одељењских старешина са ученицима и 

родитељима организован је 31. августа, у 9:00 часова за прваке, а у 10:30 

за петаке у школском дворишту. 

 

 

 

 

С Е П Т Е М Б А Р 
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ДОБРО НАМ ДОШЛИ, ДРАГИ ПРВАЦИ! 

 

Прве школске осмехе на лицима првака потрудили су се да измаме 

њихови старији другари, четвртаци приредивши им добродошлицу уз 

веселу приредбу препуну ведрих речи и песме. Приредбу су припремили 

учитељи четвртог разреда Иванка Ристић, Душка Ђокић и Синиша 

Миленковић са својим ученицима, уз подршку Негована Вучковића, 

наставника музичке културе. У име школе и свих запослених 

добродошлицу првацима пожелела је Драгана Нешић, директор школе. 

 

 

 

Будућим великим људима желимо успешну школску годину – ону 

која ће их научити да стреме новим сазнањима, али и ону која ће их срцем 

водити ка остварењу снова. 
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Они су припремили програм добродошлице првацима  

ученици IV3  са својом учитељицом Душком Ђокић 
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ученици IV2  са својом учитељицом Иванком Ристић 

 

учитељи првог разреда – Жикица Петковић, Мирјана Радојичић, Снежана Мицић, 

Биљана Станковић, Виолета Миленковић, Драгана Анђелковић (с лева на десно) са 

директором школе Драганом Нешић и психологом Иреном Николић 
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ТРЕНУТАК КАДА СЕЋАЊА НАВИРУ 

Погођени изненадном вешћу о смрти Душана Дуде Ивковића, 

прослављеног селектора наше кошаркашке репрезентације имали смо 

потребу да још једном човеку великог срца, неприкосновеном 

професионалцу и добротвору кажемо велико ХВАЛА и изразимо 

најискреније саучешће и жаљење због овог великог губитка. Његово име 

помиње се у свакодневним разговорима међу запосленима и ученицима, а 

његове фотографије красе зидове наше школе. Имали смо част да га лично 

упознамо и проведемо с њим један незабораван дан. Било је то 23. јуна 

2010. када је посетио нашу школу како би уручио спортску опрему вредну 

милион динара. Половина те суме била је његова лична донација. 

И сада, када више није међу нама, његова дела остају – донација 

немерљиве вредности. 
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будући кошаркаши наше школе у друштву Дуде Ивковића 

 

МЕЂУНАРОДНИ ДАН МИРА 

Међународни дан мира обележава се сваке године 21. септембра. 

Мир и благостање се сматрају најузвишенијом мисијом савременог 

друштва. 

Овај дан је посвећен подизању свести о важности креирања мира 

међу појединцима и нацијама и позива на мирно решавање сукоба, 

ненасиље и заштиту цивилног становништва. 

 Ученици II/2 одељења заједно са својом учитељицом Виолетом 

Станковић послали су симболичне поруке мира. 
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ПРУЖАЊЕ ПРВЕ ПОМОЋИ 

24. септембра одржано је предавање за ученике другог разреда на 

тему Пружање прве помоћи. Предавање су одржали запослени и 

волонтери у Црвеном крсту указавши ученицима на значај благовременог 

пружања прве помоћи. 

 

 

ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА 

26. септембра сваке године обележава се Европски дан језика. 

Посебан допринос у његовом обележавању дали су наставници енглеског 

језика Гордана Тасић, Јелица Момчиловић и Тамара Стојановић. Ученици 

су обновили оно што већ знају, сазнали неке нове чињенице о језику, 

уочавали и закључивали, развијали машту и свест о томе колико је важно 

неговати космополитски дух и бити свестан своје културе и језика уз 

поштовање друге и другачије културне баштине. Учењем страног језика 

ширимо видике, упознајемо друге културе и откривамо нове територије, 

рушимо предрасуде и баријере међу људима. 

https://www.youtube.com/watch?v=vFRe0z6ihDM 

Ученици 5. разреда Нађа Динчић, Нађа Селаковић, Влада 

Спиридонов и Вељко Стојановић, уз подршку наставнице српског језика и 

књижевности Жаклине Станојковић, говорили су о значају неговања 

матерњег језика. 

https://www.youtube.com/watch?v=CGWWuYdJ7fQ 
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НА ПИЈАЦИ 

28. септембра реализован час српског језика у оквиру тематске 

наставе о јесени у одељењу II1. Час је реализовала учитељица Данијела 

Момчиловић посетивши заједно са ученицима пијацу у граду.  

https://www.youtube.com/watch?v=rtYziKqm_3U 

 

СВЕТСКИ ДАН СРЦА 

Светски дан срца је установљен 2000. године са циљем да 

информише људе широм света да су болести срца и крвних судова водећи 

узрок смрти. Ове године Светски дан срца, 29. септембар 2021. године 

обележава се под слоганом: „ПОВЕЖИ СЕ СРЦEM“. Повезати се срцем са 

својим срцем значи водити бригу о здрављу свог срца – одабрати здраве 

животне навике, бити физички активан и здраво се хранити. 

 Обележили су га чланови Ученичког парламента у сарадњи са 

педагогом Тамаром Миљковић. Педагог је одржала предавање на тему 

Значај превенције болести срца. 

 

 

 

 

 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=rtYziKqm_3U
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ЧЕТИРИ ГОДИШЊА ДОБА 

У оквиру пројектне наставе „Четири годишња доба“ ученици III2 су 

са својом учитељицом Славицом Богдановић осликали путовање дрвета 

кроз годишња доба, а од лишћа различитих боја и облика направили завесе 

за прозоре учионице и шешире. 

 

 

 

 

                             јесењи шешири 
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 МЕСЕЦ ЗДРАВЕ ХРАНЕ 

Обележен је пригодном изложбом дечијих радова. Ученици су 

својим креативним идејама испричали причу о значају здраве исхране за 

развој и здравље човека. 

 

 

 

О К Т О Б А Р 
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130 ГОДИНА СРПСКЕ КЊИЖЕВНЕ ЗАДРУГЕ  

Српска књижевна задруга, најстарија српска издавачка кућа, 

основана је 1892. године као друштво које својим радом, а нарочито 

издавањем одабраних дела из области културног стваралаштва, доприноси 

ширењу просвећености и културе народа. Њен први председник био је 

Стојан Новаковић. Поводом дана СКЗ ученици 5.разреда упознали су се са 

најновијим издањима Плавог кола. 
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НОВАЦ КРОЗ ВРЕМЕ 

У оквиру пројектне наставе ученици IV2 и њихова учитељица 

Иванка Ристић истраживали су новац кроз историјске епохе, процес 

његовог настанка и функције које има. 

 

ФОРМАТИВНО ОЦЕЊИВАЊЕ – СЕМИНАР 

2. октобра у школи одржан је завршни део семинара Формативно 

оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу. Први део је 

изведен онлајн на Мудл платформи. Семинар је имао за циљ 

унапређивање знања учесника о формативном и сумативном оцењивању, о 

циљевима и исходима учења и начинима праћења достизања тих циљева. 

Инструктор обуке био је Душан Благојевић, спољни сарадник Завода за 

вредновање квалитета образовања и васпитања, а учесници семинара: Маја 

Стошић, Ирена Николић, Тамара Миљковић, Ирена Антић, Жаклина 

Станојковић, Тамара Стојановић, Драгана Ристић, Биљана Антић, Иван 

Мирков, Драган Станисављевић, Миљана Јанковић, Снежана Мицић, 

Мирјана Радојичић, Виолета Станковић, Данијела Момчиловић, 

Александра Филиповски, Славица Богдановић и Иванка Ристић. 
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ДЕЧЈА НЕДЕЉА 

Дечја недеља обележена је од 4. до 10. октобра под слоганом ,,Дете 

је дете, да га волите и разумете“. И ова Дечија недеља је прилика да 

подсетимо да децa треба да буду заштићена и срећна, да живе у 

подстицајном, здравом и сигурном окружењу у коме могу да остваре 

максимум својих потенцијала, а то се постиже континуираном бригом о 

заштити, унапређењу и промоцији дечијих права у којој учествују сви 

релевантни друштвени актери. Дечја недеља је уједно и најрадоснија 

седмица у години, обележена пуним учешћем деце у свим програмима 

који је прате и у којима деца имају прилику да покажу своје таленте, 

вештине и способности.  

У нашој школи обележена је низом активности: 

 Традиционално цртање у школском дворишту 

 
 

 Спортске активности у I2 - одељењско такмичење у брзом трчању 

на 20м 

 
 

 



29 
 

 Прваци у библиотеци 

 
 

 Одржана радионица на тему здрава исхрана – „Чувајмо здравље“ у 

одељењу II2 
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 БУКВАР ДЕЧИЈИХ ПРАВА – IV2 

 
 

 Поклон првацима од IV3 – акција Друг другу 

 
 

 Такмичење између две ватре у IV разреду 
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 У продуженом боравку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дечија недеља у подручном одељењу у Алакинцу 

 
 

 Дечија недеља у подручном одељењу у Биновцу
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 Предавање библиотекара школе Маје Стошић четвртацима „Утицај 

друштвених медија на децу“. Ученици су показали велико 

интересовање за тему, али су и истакли важност вршњачке 

подршке у остваривању права детета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Квиз „Испеци, па реци“ 
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 „АКО ИМАШ КЊИГУ, НИСИ САМ“ 

28. октобра потписан је уговор у Новом Саду код Екуменске 

хуманитарне организације којим се реализује пројекат „Социјална 

инклузија Рома и других осетљивих група у Србији“. 

 

 

 

Пројекат је заснован на искуству у раду са осетљивим групама и има 

за циљ да допринесе процесу социјалне инклузије кроз унапређење 

животних услова сиромашних ромских и других социјално угрожених 

породица. 
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130 ГОДИНА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У СУВОЈНИЦИ 

         Ове године Основна школа „Вук Караџић“ у Сувојници, истурено 

одељење, прославила је свој велики јубилеј – 130 година постојања. За ту 

прилику ученици и запослени у школи припремили су пригодан програм 

који се може погледати на линку 

https://www.facebook.com/vukovcisurdulica/videos/870447613575488 

 

 

 

 

Н О В Е М Б А Р 

https://www.facebook.com/vukovcisurdulica/videos/870447613575488
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ДАН ШКОЛЕ 

8. новембра обележен је 42. Дан школе ликовним, драмским и 

литерарним радионицама, путовањем кроз Вукову недељу. Дан школе 

обележили смо свечано и достојанствено. Поносимо се оним што јесмо, 

умемо и можемо. Схватамо то као путоказ за више и боље, увек тимски. 

„Драги ученици, поштоване колеге и родитељи, уважени пензионери 

и пријатељи нашег дома, желим свима срећан Дан школе са жељом да 

следећи дочекамо у здрављу и весељу у нормалним условима. Ја бих додала, 

срећан Дан школе и свим суграђанима који ће у будућности одабрати 

нашу школу за своје дете и тиме постати део наше срећне заједнице! 

Здрави били!“ – овим речима је директор школе Драгана Нешић упутила 

честитку поводом Дана школе. Она је припремила видео презентацију у 

којој је приказала ретроспективу рада школе у протеклом периоду.  

Програм којим је обележен Дан школе приказан је онлајн, на 

школској фејсбук страници, може се пратити преко линка  

http://vuk-karadzic.rs/?page_id=9931 а припремили су га Жаклина 

Станојковић, Ирена Антић, Милица Ћирић Стошић, Тијана Станојевић (у 

том периоду радила на замени уместо Јадранке Лазаревић), Негован 

Вучковић, уз велику подршку директора школе Драгане Нешић. Водитељ 

онлајн програма била је Данијела Момчиловић. Нешто раније, ученици IV2 

заједно са учитељицом Иванком Ристић припремили су радио емисију и 

путем радио таласа позвали своје суграђане да погледају онлајн програм. 

 

Честитке поводом Дана школе упутили су и сами ученици својим 

креативним радовима. 

http://vuk-karadzic.rs/?page_id=9931
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Андреј Најдановић, Милан Антић, Илија Ђорић и Новак Динић, ученици II2   
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ПРЕВЕНЦИЈА ЗЛОУПОТРЕБЕ ШТЕТНИХ СУПСТАНЦИ 

У циљу обележавања месеца превенције злоупотребе штетних 

супстанци Тим за превенцију дрога и ПАС-и у сарадњи са Ученичким 

парламентом и наставницама Миљаном Јанковић и Биљаном Пантић 

припремили су едукативни материјал и информисали ученике о овом 

проблему.  
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педагог Тамара Миљковић и наставница Миљана Јанковић са осмацима 

 

 

наставница Биљана Пантић одржала предавање седмацима 
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СВЕТСКИ ДАН ЉУБАЗНОСТИ  - 13. новембар 

На дан када се у свету обележава значај љубазности, добрих дела и 

топлих речи, треба се подсетити чињенице да је изражавање захвалности, 

поштовање других и обострано поверење пожељно неговати сваког дана. 

Чланови Ученичког парламента поделили су свим ученицима од 

првог до осмог разреда писма са мотивационим порукама на тему 

љубазност. 

 

Најбољи део човековог живота су његови мали, безимени, 

незапамћени поступци љубазности и љубави. Буди љубазан кад год је то 

могуће, а могуће је увек! 

 

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ 16. новембар 

Толеранција је поштовање, прихватање и уважавање богатства 

различитости у културама, обичајима, мишљењима, ставовима, 

религијској припадности, боји коже, тежини, висини, начину 

изражавања… То није израз слабости, попустљивости, нити је негативна 

особина. Толеранција је хармонија у различитостима. Потребно је само 

прихватити да нисмо сви исти и да је лепота управо у томе. Ако је неко 

другачији од нас, он нам само може проширити видике и обогатити 

свакодневицу. 

Поводом Међународног дана толеранције 16. новембра реализована 

је радионица у којој су учествовали ученици који наставу похађају по 

редовном и прилагођеном образовном плану и програму. Ученици су са 
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стручним сарадником - педгогом дискутовали на тему толеранције, 

упознали се са новим појмовима и креативним радом представили значај 

толеранције у нашој школи. Заједно треба да градимо културу мира, 

толеранције и разумевања, и да радимо на стварању толерантног друштва 

које уважава различитост и свима пружа једнаке шансе и могућности. 

 

 

 

 

ПОКАЗНА ВЕЖБА ЛОКАЛНЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

25. новембра припадници ватрогасне јединице Општине Сурдулица 

извели су показну вежбу и показали своју спремност да реагују у кризним 

ситуацијама. Циљ је био да се ученицима и наставном особљу укаже на 

понашање у ванредним ситуацијама и шта радити у случају пожара. 

Ученици су показали велико интересовање и жељу да и сами буду у улози 

ватрогасаца. 
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СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ СИДЕ 

Светски дан борбе против сиде обележава се сваког 1. децембра од 

1988. године. Тог дана исказује се подршка оболелима од ове тешке 

болести. Тим поводом у школи су организоване активности: 

 Ученички парламент и наставница хемије Биљана Антић 

организовали су едукацију ученика у циљу подизања свести о овој 

болести. Одржано је предавање о томе како се болест преноси, које 

су последице и како да се заштите. Предавње су припремили 

ученици осмог разреда уз помоћ и подршку наставнице Биљане и 

одржали ученицима петог и шестог разреда. 

 

 Наставница биологије Биљана Пантић одржала је предавање 

члановима Ученичког парламента о сиди. Оно што су научили, они 

су пренели својим млађим другарима на часовима одељењског 

старешине. 

 

 

 

Д Е Ц Е М Б А Р 
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60 ГОДИНА ОД ДОБИЈАЊА НОБЕЛОВЕ НАГРАДЕ 

На данашњи дан 10. децембра 1961, пре тачно 60 година, писцу Иви 

Андрићу је  у Стокхолму уручена Нобелова награда за књижевност. До 

данас, остао је једини наш писац који је добио то признање. Нобелов 

комитет наградио је „епску снагу приповедања којом је обликовао теме и 

приказао судбине људи током историје своје земље“. Том приликом 

одржао је говор ,,О причи и причању“ који и данас памти светска јавност. 

,,Бити човек, рођен без свог знања и без своје воље, бачен у океан 

постојања. Морати пливати. Постојати. Носити идентитет. Издржати 

атмосферски притисак свега око себе, све сударе, непредвидљиве и 

непредвиђене поступке своје и туђе, који понајчешће нису по мери наших 

снага. А поврх свега, треба још издржати своју мисао о свему томе. 

Укратко: бити човек.“ 

,,Нобелову награду сматрам као изузетно признање за целокупну 

књижевност моје земље“ – рекао је тада Иво Андрић. 

На данашњи дан сећамо се великана српске књижевности, читамо 

његова дела и учимо о људима, историји и прошлости. 

 



45 
 

 

 
наставница Ирена Антић и ученици VI1 – разговор о  Иви Андрићу 

 

 
ученици VII2  посветили час српског језика Иви Андрићу 
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МЛАДИ ХЕМИЧАРИ 

Најмлађа генерација Вукових хемичара - наши драги седмаци, своју 

љубав према хемији изразили су на креативан начин уз пуну подршку 

наставнице Биљане Антић. Њихови радови – модели молекула, обогатили 

су и улепшали кабинет хемије. 
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МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЉУДСКИХ ПРАВА 

Међународни дан људских права обележава се сваке године 10. 

децембра – на дан када је Генерална скупштина Уједињених нација 1948. 

године усвојила Универзалну декларацију о људским правима. 

Ученици седмог разреда су на часу грађанског васпитања са 

наставницом Милицом Ћирић Стошић обележили Међународни дан 

људских права приказавши кроз радионицу и паное  која су то права 

одраслих и деце и колико је важно да их поштујемо, примењујемо и 

ширимо позитивне ставове, да сви имамо једнака права без обзира којој 

групи припадамо. 

Данас славимо право на живот, достојанство и слободу сваког 

човека на овом свету, без обзира на националну, државну, идеолошку, 

социјалну или културну припадност. Данас указујемо да су сви људи 

једнаки и да је оно што свака особа стиче рођењем неотуђиво и недељиво. 
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ОСМАЦИ УМЕШНИ СА ДИГИТАЛНИМ АЛАТИМА 

Настава на даљину нас је научила много тога. Поред тога што смо 

имали прилику да усавршимо своје дигиталне компетенције, схватили смо 

једну ствар, а то је да не постоји ни савршена дигитална платформа за 

учење ни савршени ИКТ алат који можемо применити на сваку област, а о 

предмету да не говоримо. Наши осмаци су нам показали своју дигиталну 

писменост, како вешто користе дигиталне алате на часовима српског 

језика и књижевности заједно са наставницом Јадранком Лазаревић. Као 

резултат тога настали су дигитални стрипови изложени у школском холу. 
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ДРУЖЕЊЕ ЧЕТВРТАКА И ОСМАКА 

Ученици 4. разреда из подручних одељења у Алакинцу, Биновцу и 

Сувојници посетили су централну школу како би се упознали са школом, 

новим предметима и предметним наставницима који ће им предавати у 

5.разреду.  

 
 

 

 

 

 

у кабинету за српски језик са наставницом  Јадранком 

 у фискултурној сали са наставником Ненадом 
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у кабинету за српски језик са наставницом Јадранком 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у кабинету за биологију са наставницом Александром 
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ОБУКА ЗА НАСТАВНИКЕ И УЧИТЕЉЕ 

Маја Стошић, стручни сарадник библиотекар је своје знање стечено 

на семинарима поделила са својим колегама. Одржала је предавање 

учитељима и наставницима везано за организацију наставног часа и 

стандарде постигнућа које треба остварити на часу. 

 
 

 

У СУСРЕТ НОВОЈ ГОДИНИ 

У школском холу осванула је окићена новогодишња јелка са жељом 

да нам наредна година буде догата здрављем, успесима и љубављу. 
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Ученици II1 одељења и учитељица Данијела Момчиловић 

припремили су за најмлађе новогодишњу представу. 
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Срећну Нову годину пожелели су и прваци 

https://www.facebook.com/vukovcisurdulica/videos/981411092784179 

на датом линку 1/1 и учитељица Снежана Мицић. 

 
 

 
новогодишњи маскенбал у Алакинцу 

 
ученици у Биновцу 

 

 

https://www.facebook.com/vukovcisurdulica/videos/981411092784179%20на%20датом%20линку%201/1
https://www.facebook.com/vukovcisurdulica/videos/981411092784179%20на%20датом%20линку%201/1
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„ДВОРАЦ ОД ЗЛАТА“  

Новогодишња представа у Сувојници изведена је према истоименом 

драмском тексту чији је аутор учитељица Снежана Петровић. 
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ШКОЛСКА СЛАВА 

Свечано и достојно имена нашег светитеља Светог Саве 

прослављена је школска слава уз ломљење славског колача и пригодан 

програм. 

 

 

Ј А Н У А Р 
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Ученици четвртог разреда  припремили су богат културно-

уметнички програм који је приказан у онлајн формату, а може се 

погледати на линку  

https://www.facebook.com/vukovcisurdulica/videos/298792078776 
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Мина Костић, ученица VII2  

 

Ученици другог разреда са учитељицом Данијелом Момчиловић и 

ученици шестог разреда са наставницом Иреном Антић организовали су 

квиз такмичење о животу и раду Светог Саве. 

Ученици петог разреда Нађа Динчић и Филип Ђурђановић са 

наставницом Жаклином Станојковић казивали су поруке које је Свети 

Сава слао свом народу. 

Организован је ликовни и литерарни конкурс на тему „Лик и дело 

Светог Саве“. Награђени ученици на ликовном конкурсу су: 

Драга Вукашиновић, Андреј Вукашиновић и Мила Ранђелов (нижи 

рареди) 

Сара Трајковић, Стефана Димитријевић и Душан Радоичић (виши 

разреди) 

Награђени ученици на литерарном конкурсу су: 
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Софија Стојановић, Дуња Лазаревић, Лена М.Марковић (нижи 

разреди) 

Нађа Вељковић, Драгољуб Митровић и Илија Миљковић (виши 

разреди) 
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Објављен је први школски електронски часопис „Вуковци“ који је 

посвећен Светом Сави. Приредио га је редакцијски тим ученика осмог 

разреда – Јелена Стаменковић, Ема недељков, Клеа Младеновић, Стефан 

Стаменковић, Нађа Вељковић, Жељко Иванов, Катарина Филиповић и Ена 

Радоичић, уз подршку директорке Драгане Нешић, наставнице српског 

језика Јадранке Лазаревић, стручног већа наставника српског језика и 

наставника музичке културе Негована Вучковића. Први број је тематски - 

светосавски. Овај електронски часопис је доказ да увек можемо боље, 

више и оригиналније. Доступан је на линковима 

https://sway.office.com/OpqAElTxD8R3TCUt?ref=Link&fbclid=IwAR2BDAy

bWlztQJFsoRERhbwrigVzr3yjXY_3koqqvf6ykVYDJDHts2GDn9E 

https://sway.office.com/E7oyiRyenw4PAoY2?ref=Link 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sway.office.com/OpqAElTxD8R3TCUt?ref=Link&fbclid=IwAR2BDAybWlztQJFsoRERhbwrigVzr3yjXY_3koqqvf6ykVYDJDHts2GDn9E
https://sway.office.com/OpqAElTxD8R3TCUt?ref=Link&fbclid=IwAR2BDAybWlztQJFsoRERhbwrigVzr3yjXY_3koqqvf6ykVYDJDHts2GDn9E
https://sway.office.com/E7oyiRyenw4PAoY2?ref=Link
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ПАЖЉИВКОВА СМОТРА 

Пројекат „Пажљивкова смотра“ намењен је едукацији ученика првог 

и другог разреда у области безбедности саобраћаја. Кроз смотру ученици 

обнављају досадашња и стичу нова знања о безбедном понашању у 

саобраћају. 

Савет за безбедност саобраћаја Општине Сурдулица изразио је 

захвалност школи због ангажовања у одржавању смотре. 

 

 

 

Ф Е Б Р У А Р 
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МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА 21. фебруар 

Међународни дан матерњег језика посвећен је промовисању језичке 

културне разноликости и вишејезичности у свету. Обележавање овог дана 

установила је организација УНЕСКО 1999. године, као  сећање на 

студенте који су 21. фебруара 1952.године убијени у Даки, у Бангледешу, 

јер су протестовали зато што њихов матерњи језик није проглашен за 

званични. Дан матерњег језика обележавамо да бисмо истакли важност 

учења језика за развој вишејезичности и разумевања међу људима који 

припадају различитим културама, да бисмо промовисали и сачували 

богату језичку и културну различитост света и  указали на важност права 

на изражавање и образовање на матерњем језику, да бисмо истакли 

вредност и значај српског језика и ћириличног писма и да на тај начин 

допринесемо неговању и очувању лепоте српског књижевног језика.  

Ученици свих разреда припремили су и учествовали у  бројним 

активностима на часу српског језика и књижевности. Путем презентација, 

рецитовања, радионица на тему ђачког речника, скраћеница, употребе 

страних речи истакли су важност очувања матерњег језика као језика који 

нас одређује од тренутка када се родимо па кроз цео живот. Велики смо 

онолико колико чувамо свој језик. 
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КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКЕ 

Кабинет информатике коначно је опремљен новим компјутерима 

који ће наставу учинити очигледнијом. Ученици у подручним одељењима 

такође су добили нове компјутере које ће користити за наставу из 

дигиталног света. 

 

 

ЗАСАДИ ДРВО 

Највећа акција садње стабала у Србији „Засади дрво“ одржава се 

трећу годину заредом  и ове године носи назив „Четири годишња доба“. 

Акција има за циљ очување здраве животне средине, као и одрживи 

развој друштвене заједнице. Поред пошумљавања, тим „Засади дрво“ бави 

се и едукацијом и подизањем свести јавности о значају шума. 

Ове године обухваћени су најмлађи, а њих је у значај шума увела 

наша наставница биологије проф. др Александра Тасић, а потом су заједно 

засадили стабла. Све то  било би немогуће извести без помоћи нашег 

помоћника директора Ненада Ђорђевића и домара Александра 

Станковића. 
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ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА 

Међународни дан борбе против вршњачког насиља обележава се 

сваке године, последње среде у фебруару, под називом „Дан розих 

мајица“. Обележавање овог дана има за циљ промовисање толеранције, 

емпатије, поштовања различитости, развијања сарадње и оснаживање за 

ненасилно решавање конфликата. Обележили смо га на свој начин. 
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СВЕТСКИ ДАН БАЈКИ 

„Ако желите да вам дете буде интелигентно – читајте му бајке. А ако 

желите да буде веома интелигентно – читајте му још бајки“ – Алберт 

Ајнштајн 

Светски дан читања бајки обележава се 26. фебруара широм света. 

Библиотекар школе Маја Стошић је са ученицима трећег и првог разреда 

одржала час посвећен читању најлепших бајки. Њихова порука за све оне 

који су у потрази за занимљивим књигама бајки је да посете школску 

библиотеку и уживају у читању. 

 

               Невена Ристић                                         Марија Антић и Катарина  Марковић                      
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ЖЕНАМА НА ПОКЛОН 

Свим женама поводом њиховог дана ученици нижих разреда 

упутили су честитке. 

 

                  

М А Р Т 
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КУТАК ЗА ДОБРОЋУТАК 

Педагог школе Тамара Миљковић је са ученицима из подручних 

одељења у Сувојници, Алакинцу и Биновцу реализовала активности из 

секције Кутак за доброћутак. Циљ ове секције је боље упознавање са 

ученицима, испитивање њихових потреба, пружање помоћи у учењу, 

развијање креативности, оснаживање ученика у стицању самопоуздања. 
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ДРУЖЕЊЕ СА ПРЕДШКОЛЦИМА У ВРТИЋУ 

Ученици четвртог разреда са својим учитељима посетили 

предшколце у вртићу „Наша радост“. Будућим првацима припремили су и 

поделили пригодне поклоне. 
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дружење са предшколцима у Сувојници 

 

 

дружење са предшколцима у Алакинцу 
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УСПЕСИ НАШИХ СПОРТИСТА 

Дуња Ђокић, ученица четвртог разреда чланица је Скијашког клуба 

у Нишу. Постиже одличне резултате. На ски купу „Црвене звезде“ 

освојила је бронзану медаљу. 
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СВЕТСКИ ДАН ВОДА  

Светски дан вода се сваке године обележава 22. марта и посвећен је 

фокусирању пажње на значај воде. Чланови актива за хемију и биологију 

припремили су у свом кутку за природне и друштвене предмете изложбу 

ученичких радова како би указали на значај очувања животне средине и 

важност заштите вода. 
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НАУЧИЛИ И ПРИМЕНИЛИ 

„О дугмету и срећи“ Јасминка Петровић 

Дечак Јован је био врло усамљен...појавило се једно „обично“ дугме 

и срећа му се осмехнула! Упозно је Милицу и то пријатељство је 

променило његов живот. Заувек! Овако су то ликовно изразили ученици 

четвртог разреда. 
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Прваци I1 су применили стечено знање о земљишту и приказали 

своју околину - одређени облици рељефа - равнице, брда и планине, кроз 

које протиче река. 

 

 

КУТИЈА ПОВЕРЕЊА 

Чланови Вршњачког тима свакодневно раде на промоцији 

ненасилних облика понашања, вредновању и усвајању правих животних 

вредности, развијању толеранције, другарства и хуманости. 

 

 

 

 



79 
 

ПРОМОЦИЈА ВОЈНЕ ГИМНАЗИЈЕ И ВОЈНЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ 

 

 

 

 

У циљу промовисања конкурса за 

упис у војне школе, наставници и 

ученици Војне гимназије и Средње 

стручне војне школе посетили су 

нашу школу 22. марта. Упознали су 

осмаке са условима и погодностима 

школовања и са наставним планом и 

програмом. Ученици су из свог угла 

описали школовање у Војној 

гимназији. 
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ДЕЦА И ИНТЕРНЕТ 

Тим за превенцију злоупотреба дрога и психоактивних супстанци у 

оквиру својих активности, реализовао је и предавање о зависности деце од 

интернета. Уз помоћ наставнице Гордане Тасић и ученице осмог разреда 

Ене Радојичић, ученици другог разреда су се упознали са предностима и 

манама коришћења интернета. 

 

 

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ 

6. април 

Данас смо показали да то што имамо мало година не значи да нам је 

и срце малено.Ученици 5.разреда организовали су дружење са својим 

другарима из млађих разреда.Трудили су се да буду добри домаћини, 

осмислили различите игре како би ово дружење учинили занимљивим, 

припремили играчке које су поклонили од срца. Сви су били вођени само 

једном жељом да помогну оздрављењу малог Вукана. Надамо се да ће 

љубав и позитивна енергија коју су  сви овог дана показали олакшати пут 

до циљ  малом великом  борцу . 

А П Р И Л 
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СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА  

Тим за превенцију злоупотребе дроге и психоактивних супстанци у 

сарадњи са Вршњачким тимом обележио је 7.април, Светски дан здравља. 

Порукама и пирамидом о здравој исхрани, подсећамо наше ученике да је 

најважније да бринемо о себи и чувамо своје здравље. 

 

 

Учитељица Добрила Стојковић је са својим ученицима на часу 

физичког васпитања промовисала значај физичке активности за здравље. 

 

 



83 
 

СВЕТСКИ ДАН РОМА 

Свим ученицима и суграђанима ромске националне мањине 

честитамo њихов дан - Светски дан Рома - са жељом да и даље разумемо 

осећања и потребе других, негујемо толерантност и поштујемо 

различитост. 

Промовисан часопис Вуковци који садржи текстове на српском и 

ромском језику. 

 

 

ДАН СЕЋАЊА НА ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 

За школску 2021/22. годину, у календар важних датума који се у 

школама обележавају уведен је 10. април, као „Дан сећања на Доситеја 

Обрадовића, великог просветитеља и првог српског министра просвете“. У 

школској библиотеци су организовани часови посвећени Доситеју 

Обрадовићу у недељи од 11. до 15. априла. 

Ученици од 1. до 4. разреда  су упознати са животом и делом 

Доситеја Обрадовића, са мисаоним порукама српског просветитеља и 

значајем басне као књижевне врсте. 
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ПРОЛЕЋНА ЧАРОЛИЈА 

 

 

креативност ученика III2 

 

 

пролеће из угла ученика подручног одељења у Сувојници 
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ПРВАЦИ, БРАВО 

На регионалном такмичењу „Пажљивко“ које је одржано у петак 

8.4.2022. год.у Врању ученици првог разреда наше школе освојили су 3. 

место. Екипу која се такмичила чинили су следећи ученици: 

1. Марија Митровић - учитељица Драгана Анђелковић - Алакинце 

2. Ђорђе Стојановић - учитељица Виолета Миленковић 

3. Лена Пејковић - учитељица Биљана Станковић - Сувојница 

4. Југ Стевановић - учитељица Снежана Мицић 
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УСКРШЊИ ВАШАР 

Ученици млађих разреда у оквиру Пројектне наставе, а са циљем 

неговања предузетничког духа организовали су мали УСКРШЊИ 

ВАШАР. Уз заједничко дружење ученика, родитеља, учитеља и 

наставника прикупљена су новчана средства која су искоришћена за 

куповину наставних средстава.  
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ПРЕВЕНЦИЈА ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА 

Чланови Вршњачког тима предано су радили на превенцији насиља 

у школи. Едуковали су своје другове, указивали на значај превенције, 

препознавања насиља, мотивисали ученике да јавно говоре о насиљу, 

припремали презентације, размењивали искуства и држали радионице 

млађима. 

 

Никола Цветковић и Ђорђе Поповић у I1 

 

Петра Лазаревић и Илија Вељковић са ученицима II2 

М А Ј 
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Душан Јовић и Илија Вељковић у VII2 

 

Никола Цветковић и Ђорђе Поповић у I2 

У организацији Вршњачког тима реализован је ликовни и литерарни 

конкурс на тему „Пружи ми руку – стоп насиљу“. Награђени су 

најуспешнији: 

На ликовном конкурсу – Анђела Станисављевић, Новак Тасић и 

Бранислава Миљковић, а на литерарном Николина Миленковић. 
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„НАШ ВОЈНИК -  НАШ ХЕРОЈ“ 

Министарство одбране Републике Србије и Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја  у циљу промоције војног позива и 

приближавања традиционалних националних вредности ученицима 

организовали су наградни конкурс под називом „Наш војник, наш херој“. 

Победник ликовног конкурса је Новак Динић, ученик II2, а добитници 

награде и ученик и учитељица Виолета Станковић. 

Награда је уручена у Великој ратној сали Старог генераштаба у 

Београду 10. маја, а уручили су је министар просвете Бранко Ружић и 

министар одбране Небојша Стефановић. 
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СПОРТСКЕ ИГРЕ МЛАДИХ 

Спортске игре младих су највећа манифестација за децу и омладину 

чији је циљ промоција здравог начина живота и пријатељства. 

Интересовање за учешће у Играма било је велико, а остварени су одлични 

резултати. 

 

прво место за четвртаке у игри „између две ватре“ 
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другаци 1. место у игри „ између две ватре“ 

 

 

 

 

Трка 60 м 

Ива Златановић 2. место II2 

Анкица Реџеповић 2. место II1 

Нина Станисављевић 3. местоII2 
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Трка 60 м 

Радосав Стојковић 3. место II3 

Петар Костић 2. место IV2 

Андреј Николић 3. место IV2 

    

 

 

Ива Златановић 3. место на регионалном такмичењу у атлетици 
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КРОС 

32. крос РТС-а Кроз Србију 

 

 

 

 

 



98 
 

 

 

ДАНИ ЋИРИЛИЦЕ 

Ова манифестација има за циљ очување ћирилице као и свих других 

националних вредности из наше културне баштине, језика и писма, песме 

и игре, старих заната, обичаја и православне вере. 

Ученик 5.разреда Никола Цветковић добио је похвалу за израду 

лутке. 

ДАН СЛОВЕНСКЕ ПИСМЕНОСТИ 

Дан словенске писмености и културе, 24. мај, установљен је у част 

солунске браће Ћирила и Методија, твораца првог словенског писма – 

глагољице. Дан сећања на мисионарство и визионарство браће која су 

остала упамћена као „словенски апостоли“ обележен је успехом наше 

ученице Лене М. Марковић чији је литерарни рад објављен на страници 

Школе српског језика из Тузле.  
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 ОСМАЦИ СА УЧЕНИЦИМА И ПРОФЕСОРИМА СРЕДЊИХ 

ШКОЛА 

 

Гимназија „Светозар Марковић“ 

 

на полигону Техничке школе „Никола Тесла“ 
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Техничка школа „Никола Тесла“ 

 

са ученицима и професорима Пољопривредно-шумарске школе „Јосиф Панчић“ 
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НАГРАДЕ НАЈБОЉИМА 

Представнице Завода за јавно здравље из Врања поделиле су награде 

и похвалнице ученицама одељења II/2: 

- Анђели Станисављевић за освојено треће место на нивоу округа за 

ликовни рад на конкурсу „Бирам паметније-храним се здравије“ 

 - Анђели Станисављевић за освојено треће место на нивоу округа за 

ликовни рад на конкурсу „Дојење је поклон за цео живот“  

- Нини Станисављевић је додељена похвалница на ликовном 

конкурсу „Дојење је поклон за цео живот“ 

- Нини Станисављевић је додељена похвалница на ликовном 

конкурсу „Чувам своје зубе-поносим се осмехом“ 

     

         Анђела Станисављевић                         Нина Станисављевић 

 

ДАН БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА 

Сваке године 31. маја обележава се Светски дан без дуванског дима 

како би се подигла свест јавности о штетним здравственим, друштвеним и 

економским последицама пушења. На иницијативу Тима за заштиту 

ученика од злоупотребе психоактивних супстанци и дрога, ученицима 

одељења VI3, наставница биологије Маја Велинов  одржала је предавање 

указавши ученицима на штетан утицај дуванског дима, као  и на 

последице које он оставља по организам. 
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БРИНЕМО О ПТИЦАМА 

Сваког пролећа и лета уживамо у цвркуту птица и зато су ученици 

II2  на часу света око нас израдили кућице за птице које су постављене у 

школском дворишту. 
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ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Поводом 5. јуна – Дана заштите животне средине организују се 

бројне еколошке акције ради одговорнијег понашања према својој 

околини. 

Формиран је биолошки кутак где су представљени истраживачки 

радови ученика и њихови пројекти. 

 

 

Вукашин Милосављевић, ученик VI1 одељења, припремио је и успешно 

презентовао ПП презентацију на тему Компостирање. 

Ј У Н 
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ПРЕДШКОЛЦИ У НАШОЈ ШКОЛИ 

Предшколска установа ,,Наша радост“ је део пројекта „Грчки 

богови“.  Велико хвала што су изабрали  нашу школу да будемо добри 

домаћини. Предавање на тему ,,Грчка митологија“ предшколцима одржао 

је професор историје Небојша Дојчиновић. 
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ОМИЉЕНИ ЈУНАК МОГ ДЕТИЊСТВА 

Ученици II1 Лена С. Марковић, Лена Готовац, Николија Иванчов и 

Константин Станковић добили су дипломе за учешће на ликовном 

конкурсу „Омиљени јунак мог детињства“  који је реализовала књижара 

„Даламбер књиге“. 
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ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ДРУГОГ РАЗРЕДА 

Ученици другог разреда су, са својим учитељима Југославом 

Миленковићем, Виолетом Станковић и Данијелом Момчиловић, 

реализовали хуманитарну акцију прикупивши гардеробу коју су однели у 

просторије Црвеног крста. Домаћини су били дивни и врло 

гостопримљиви. Ученици су разгледали просторије Црвеног крста и 

упознали се са овим посебним послом постављајући разна питања на која 

су добијали одговоре од запослене Слађане Радуловић. 
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ЧУВАРИ НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ 

Ученици подручног одељења у Сувојници заједно са својим 

учитељима Снежаном Петровић, Биљаном Станковић и Мирком 

Миленковићем припремили су пригодан програм под називом „По нашки“ 

у коме су приказали народне обичаје нашега краја. Тако су постали чувари 

наше народне традиције и нашег дијалекта. 
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КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ 

Чланови Читалачког маратона, ученици петог разреда, су на 

креативан начин дочарали свој доживљај једне од прочитаних књига. Била 

је то прилика да покажу колико су добри  и глумци и рецитатори, као и да 

се јавно похвале сви они који су били вредни, такмичили се и на достојан 

начин представили своју школу. Уз поруку да читањем оплемењујемо и 

себе и друге, као и да са књигом човек ниикада није сам, пожелели су свим 

својим вршњацима срећан почетак летњег  распуста. 
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Ученици одељења II1 су са својом учитељицом припремили 

књижевно вече у част Лени М. Марковић, својој одељењској другарици. 

Мали талентовани рецитатори, сликари и песници изазвали су много 

емоција код публике и доказали истинитост реченице да су деца украс 

света! 
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ВИТЕЗ – Они долазе 

Витез je поучан и забаван часопис који својим садржајем прати 

школски план и програм и помаже његовој реализацији на ненаметљив, 

занимљив, поучан и забаван начин. Намењен је ученицима нижих разреда. 

Најбољи ученички ликовни и литерарни радови објављују се у рубрикама 

„Витезово црталиште“ и „Они долазе“. Ове школске године било је доста 

ученика наше школе чији су се радови нашли у овом часопису. 

 

 

             

      Анђела Илић III4                   Нина Станисављевић II2           Дуња Нешић IV2 

 

         

     Бранислава Миљковић III2       Нина Илић  II4                Миња Савић II2 
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      Лена М. Марковић II1   Богдан Стојановић II1       Лара Анђелковић II2 

                      

   Мила Вељковић II1            Анастасија Златковић IV2   

    ПРОБНО ТЕСТИРАЊЕ  

Ученици четвртог и седмог разреда су учествовали у националном 

тестирању 15. јуна које организује Министарство просвете. Ученици 

четвртог разреда решавали су тестове из српског језика, математике и 

природе и друштва. Тестирање је усмерено на унапређивање система 

самовредновања и спољашњег вредновања рада установа,  унапређење 

система и процеса за праћење напредовања ученика. 

Седмаци су радили пробне тестове из једног од пет предмета, по 

свом избору, који се полажу у оквиру комбинованог теста у склопу 

завршног испита – историје, географије, биологије, физике и хемије. Циљ 

овог тестирања је да ученици стекну увид у своје знање из изабраног 

предмета и у структуру могућег трећег теста за завршни испит на крају 

осмог разреда. 
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   „УЧИМО СВИ ЗАЈЕДНО“ 

Тим за инклузивно образовање укључен је у реализацију пројекта 

„Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског 

образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка“ (краћи 

назив „ Учимо сви заједно“). Основни циљ пројекта „Учимо сви заједно“ 

је обезбеђивање једнаког приступа и квалитета образовања за децу из 

осетљивих група кроз подршку деци, наставницима и стручним 

сарадницима у школама. Подршка школама и запосленима обезбеђује се 

кроз различите облике стручног усавршавања усмерене на јачање 

капацитета наставника, стручних сарадника и других запослених за 

реализацију инклузивног образовања. Очекивани исходи су унапређени 

квалитет инклузивне образовне праксе, планирања и пружања подршке 

деци којој је потребна додатна образовна подршка,  а спроводиће се у 

образовном систему 2021 – 2024. године. Наша школа је одабрана међу 

200 школа у Србији које учествују у пројекту. Координатор пројекта и 

Тима за инклузивно образовање је психолог Ирена Николић. 
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НАШИ ТАЛЕНТИ – ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ РАДОВА 

Талентовани ученици су у току јуна месеца приредили изложбу 

својих ликовних радова. Радови су настајали на часовима ликовне културе 

и цртања, сликања и вајања, уз подршку наставника Петра Петровића и 

Данила Булатовића, а ученици чији су радови били изложени су: Леа 

Васић, Софија Мијовић, Илија Вељковић, Петра Вучић, Сара Трајковић, 

Лена Петровић и Вања Виденов.  
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ученици разгледају изложбу ликовних радова својих другова 
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ТАКМИЧЕЊА 
 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

Српски језик и књижевност  

*Српски језик и језичка култура   

5.разред -  наставник   Жаклина Станојковић 

 Влада Спиридонов   3. место 

6. разред - наставник   Ирена Антић 

 Леа Васић   3. место 

 Петра Лазаревић   3. место 

7. разред -  наставник Милица Ћирић Стошић 

 Луција Пантић   2. место 

 Марија Младенов  3. место 

 Ива Петковић  3. место 

8. разред -  наставник Јадранка Лазаревић 

 Сара Трајковић  1. место 

 Лена Петровић  1. место 

 Јелена Стаменковић  2. место 

Никола Ристић  3. место 

Софија Ђорић  3. место 

*Књижевна олимпијада  

7. разред  - наставник Милица Ћирић Стошић 

Ана Стојковић  3. место 

Анита Аначков   3. место 

8. разред - наставник Јадранка Лазаревић 
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Стефан Стаменковић   2. место 

Јелена Стаменковић   2. место 

Катарина Филиповић   2. место 

Математика 

3. разред      

Невена Ристић   1. место (учитељ Славица Богдановић) 

Дарко Николић  3. место (учитељ Добрила Стојковић) 

4. разред    

Никола Стаменковић   1. место (учитељ Душка Ђокић) 

Драга Вукашиновић  1. место (учитељ Иванка Ристић 

Василије Васић   2. место (учитељ Иванка Ристић) 

Алексеј Борисов  2. место (учитељ Синиша Миленковић) 

Мина Радовановић – похвала (учитељ Синиша Миленковић) 

5. разред – наставник Драгана Ристић 

Нађа Динчић  3. место 

Никола Цветковић  3. место 

6. разред – наставник Саша Вукашиновић 

Вукашин Милосављевић  1. место 

Леа Васић  2. место                    

7. разред – наставник Драгана Ристић 

Луција Пантић  3. Место 

8. разред    

 Никола Ристић  1. место (наставник Драгана Ристић) 

Јелена Стаменковић  2. место (наставник Предраг Станковић) 
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Стефан Стаменковић   3. место (наставник Предраг Станковић) 

Енглески језик 

8. разред – наставник Тамара Стојановић 

Лена Петровић  2. место 

Софија Ђорић  2. место 

Ђина Ристић  3. Место 

Физика 

6. разред  - наставник Бранислава Станковић 

Вукашин Милосављевић  1. место 

Софија Мијовић 2. место 

8. разред  - наставник Бранислава Станковић                    

Стефан Стаменковић  1. Место 

Хемија  

7. разред  -  наставник Биљана Антић 

Виктор Иванов  2. место 

Мина Костић  3. место 

8.разред   - наставник Биљана Антић 

Никола Ристић  2. место 

Историја 

5.разред – наставник Драгана Станковић 

Нина Јанковић  3. место 

7.разред – наставник Зорица Спиридонова 

Чедомир Цветковић  2. место 

Виктор Иванов  3. место 
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Географија 

7.разред – наставник Иван Мирков 

Петар Поповић   2. место 

Мила Јовић   2. место 

Растко Зафировић  3. место 

Мина Костић   3. место 

Сандра Станковић   3. место 

Ива Петковић   3. место 

8.разред – наставник Жарко Миленковић 

Софија Ђорић 2. место 

Жељко Иванов  3. место 

Борис Спиридонов  3. Место 

Биологија 

5. разред  - наставник Александра Тасић 

Нађа Динчић 2. место 

Вељко Миладиновић  3. место 

Нађа Селаковић  3. место 

Илија Миљковић   3. место 

6. разред  - наставник Александра Тасић 

Вељковић  1. место   

Андриана Стојановић  2. место 

6. разред  - наставник Маја Велинов 

Ружица Ајдиновић  2. Место 

Андреј Павловић   3. место 
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Техника и технологија 

5.разред    Влада Спиридонов  1. место (наставник Миљана Јанковић ) 

                   Николина Митић 3. место (наставник Миљана Јанковић ) 

6. разред   Илија Вељковић  1. место (наставник Миљана Јанковић) 

                   Матеја Спасов  2. место (наставник Миљана Јанковић) 

7.разред    наставник Стефан Петровић 

                   Сандра Станковић 1. место 

                   Анита Аначков  2. место 

                   Уна Готовац  3. место 

 8. разред – наставник Марија Иванов 

                    Јелена Стаменковић  1. место 

                    Катарина Филиповић  2. место 

Техника и технологија – Шта знаш о саобраћају 

2. разред – учитељ Виолета Станковић 

Новак Тасић 1. место А категорија 

Новак Динић 2. место А категорија 

Ива Златановић 3. место А категорија 

5. разред 

Марко Митровић 1. место Б категорија, наставник Миљана Јанковић 

Наталија Цветковић 1. место Б категорија, наставник Стефан Петровић 

Тара Радуловић 2. место Б категорија, наставник Стефан Петровић 

6. разред 

Петра Јоцић  1. место Ц категорија, наставник Миљана Јанковић 

 



123 
 

8. разред 

Лазар Аризановић  1. место Ц категорија наставник Марија Иванов 

Мислиша 

3. разред      Невена Ристић  похвала, учитељ Славица Богдановић 

4. разред      Алексеј Борисов 1. Место, учитељ Синиша Миленковић 

8. разред      Никола Ристић похвала, наставник Драгана Ристић 

 Смотра рецитатора „Песниче народа мог“ 

3. разред  Лина Ђорђевић 1. место, учитељ Александра Филиповски 

4. разред  Драга Вукашиновић  2. место, учитељ  Иванка Ристић 

6. разред  Петра Лазаревић 3. место, наставник Ирена Антић 

7. разред  Милица Илић 1. место, наставник Милица Ћирић Стошић 

8. разред  Ђина Ристић 2. место, наставник Јадранка Лазаревић 

Пажљивкова смотра 

Ученици 1. разреда  у саставу Југ Стевановић, Ђорђе Стојановић, 

Марија Митровић, Лена Пејковић освојили су 1. место  - учитељи 

Снежана Мицић, Виолета Миленковић, Драгана Анђелковић, 

Биљана Станковић 

 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

Српски језик и књижевност  

*Српски језик и језичка култура   

6. разред - наставник   Ирена Антић 

Леа Васић   2. место 

7. разред -  наставник Милица Ћирић Стошић 

Луција Пантић   2. Место 

Ива Петковић  3. место 
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8. разред -  наставник Јадранка Лазаревић 

Сара Трајковић  2. место 

Лена Петровић  3. место 

Јелена Стаменковић  3. место 

Никола Ристић  3. место 

Софија Ђорић  3. место 

*Књижевна олимпијада  

8. разред - наставник Јадранка Лазаревић 

Јелена Стаменковић   1. место 

Стефан Стаменковић   2. место 

Катарина Филиповић   2. место 

Математика 

4. разред     

Никола Стаменковић   1. место (учитељ Душка Ђокић) 

Драга Вукашиновић  2. место (учитељ Иванка Ристић) 

Алексеј Борисов  2. место (учитељ Синиша Миленковић) 

Мина Радовановић 3. место (учитељ Синиша Миленковић) 

8. разред     

Никола Ристић  1. место (наставник Драгана Ристић) 

Стефан Стаменковић   2. место (наставник Предраг Станковић) 

Енглески језик 

8. разред – наставник Тамара Стојановић 

Лена Петровић  1. место 

Софија Ђорић  1. место 
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Ђина Ристић  3. место 

Физика 

6. разред  - наставник Бранислава Станковић 

Вукашин Милосављевић  3. Награда 

8. разред  - наставник Бранислава Станковић 

Стефан Стаменковић  2. место и 1. награда 

Биологија 

5. разред  - наставник Александра Тасић 

Илија Миљковић   2. место 

Нађа Динчић 3. место 

Вељко Миладиновић  3. место 

Нађа Селаковић  3. место 

6. разред  - наставник Александра Тасић 

Алекса Вељковић  1. место 

Андриана Стојановић  1. место 

6. разред  - наставник Маја Велинов 

Андреј Павловић   3. место 

Техника и технологија 

5.разред    Влада Спиридонов  3. место, наставник Миљана Јанковић 

6. разред   Матеја Спасов  3. место, наставник Миљана Јанковић 

8. разред    Јелена Стаменковић  3. место, наставник Марија Иванов 

Такмичење талената 

8. разред 

Никола Ристић – математика – 1. место ментор Драгана Ристић 

Биљана Илић – српски језик и књижевност – 3. место ментор 

Јадранка Лазаревић 

Ена Радојичић – енглески језик 3. место ментор Тамара Стојановић 
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Пажљивкова смотра 

Ученици 1. разреда  у саставу Југ Стевановић, Ђорђе Стојановић, 

Марија Митровић, Лена Пејковић освојили су 3. место  - учитељи 

Снежана Мицић, Виолета Миленковић, Драгана Анђелковић, 

Биљана Станковић 

Смотра рецитатора „Песниче народа мог“ 

8. разред  Ђина Ристић 3. место  наставник Јадранка Лазаревић 

Верска настава 

7. разред – вероучитељ Данијел Анђелковић 

Исидора Трајковић 1. место 

Теодора Трајковић  3. место 

 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 

Математика – такмичење талената 

8. разред Никола Ристић  3. место наставник Драгана Ристић 

Техника и технологија 

8. разред Јелена Стаменковић 1. награда наставник Марија Иванов 

 

 
Републичко такмичење талената, Земун, 28. мај 
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Републичко такмичење 

књижевна олимпијада,  

Сремски Карловци, 28. мај 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Републичко такмичење из српског 

језика и језичке културе,  

Тршић,15. мај 
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Републичко такмичење из технике и технологије,Нови Сад, 13/14. мај 

 

 

 

СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА  

Општинско такмичење 

Мали фудбал (футсал) – наставник Ненад Ђорђевић 

екипа девојчица  1. место у саставу Исидора Трајковић, Теодора 

Трајковић, Дуња Ивановић, Теодора Ајрединовић, Леонтина 

Демировић, Верђинија Ћеримовић, Маша Цветковић и Маја 

Величковић 

 

Кошарка – наставник Драган Станисављевић 

екипа дечака  1. место у саставу Никола Ристић, Жељко Иванов, 

Огњен Јанковић, Сергеј Спасић, Петар Миленковић Василев, 

Василије Маринковић и Лука Стојановић 

 

Баскет 3 на 3 

екипа дечака 1. место – Никола Ристић, Жељко Иванов, Василије 

Маринковић и Лука Стојановић 
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Одбојка – наствник Ненад Ђорђевић 

екипа дечака  1. место – Никола Ристић, Богдан Петковић, Богдан 

Цветковић, Марко Мишић, Стефан Митровић, Лазар Аризановић, 

Филип Ристић, Вукашин Станковић и Страхиња Стоилковић 

екипа девојчица 2. место  - Ива Цветковић, Анђела Петковић, Ена 

Велиновић, Теодора Ранђеловић, Јована Ранчић, Ема Недељков, 

Петра Стајковић, Петра Јовић, Анђела Новковић и Милица 

Трајковић 

 

Стрељаштво – наставник Ненад Ђорђевић  

екипа девојчица (Ива Цветковић, Ема Недељков и Милица 

Трајковић)  1. место 

екипа дечака (Страхиња Петровић, Чедомир Цветковић и  Страхиња 

Стоилковић)  1.место 

 

Стони тенис – наставник Ненад Ђорђевић 

екипа дечака  1. место – Душан Тасић, Марко Вељковић и Алекса 

Китановић 

 

Окружно такмичење 

 

Мали фудбал (футсал) – наставник Ненад Ђорђевић 

екипа девојчица  2. место у саставу Исидора Трајковић, Теодора 

Трајковић, Дуња Ивановић, Теодора Ајрединовић, Леонтина 

Демировић, Верђинија Ћеримовић, Маша Цветковић и Маја 

Величковић 

 

Кошарка – наставник Драган Станисављевић 

екипа дечака  2. место у саставу Никола Ристић, Жељко Иванов, 

Огњен Јанковић, Сергеј Спасић, Петар Миленковић Василев, 

Василије Маринковић и Лука Стојановић 

 

Баскет 3 на 3 

екипа дечака 2. место – Никола Ристић, Жељко Иванов, Василије 

Маринковић и Лука Стојановић 
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Одбојка – наствник Ненад Ђорђевић 

екипа дечака  3. место – Никола Ристић, Богдан Петковић, Богдан 

Цветковић, Марко Мишић, Стефан Митровић, Лазар Аризановић, 

Филип Ристић, Вукашин Станковић и Страхиња Стоилковић 

 

Стрељаштво – наставник Ненад Ђорђевић  

екипа девојчица (Ива Цветковић, Ема Недељков и Милица 

Трајковић)  1. место 

екипа дечака (Страхиња Петровић, Чедомир Цветковић и  Страхиња 

Стоилковић)  3.место 

 

Стони тенис – наставник Ненад Ђорђевић 

екипа дечака  3. место – Душан Тасић, Марко Вељковић и Алекса 

Китановић 

 

 
Државно такмичење у стрељаштву, Ваљево, 20. децембар 
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СТРАНИЦЕ ПОСВЕЋЕНЕ МАЛИМ МАТУРАНТИМА 
 

 
одељење IV1са својим учитељем Синишом Миленковићем, наставницом 

енглеског језика Маријом Ђурђановић, директором Драганом Нешић и 

помоћником директора Ненадом Ђорђевићем 

 

 

 
одељење IV2 са својом учитељицом Иванком Ристић, наставницом енглеског 

језика Маријом Ђурђановић, директором Драганом Нешић 
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одељење IV3 са својом учитељицом Душком Ђокић , наставницом енглеског 

језика Маријом Ђурђановић, директором Драганом Нешић и помоћником 

директора Ненадом Ђорђевићем 

 

 

 
одељење IV4 са својим учитељицама Далиборком Милосављевић и Љиљаном 

Миленковић,  наставницом енглеског језика Маријом Ђурђановић, директором 

Драганом Нешић и помоћником директора Ненадом Ђорђевићем 
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одељење IV5 са својим учитељицама Надицом Павловић и Тањом Аризановић, 

директором Драганом Нешић и помоћником директора Ненадом Ђорђевићем 

 

 

 
одељење IV6 са својим учитељем Мирком Миленковићем, директором Драганом 

Нешић и помоћником директора Ненадом Ђорђевићем 
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ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ ОСМОГ РАЗРЕДА 

 

 

      

                     Предраг Станковић                                     Александра Тасић 

 

 

     

           Ненад Ђорђевић                                        Јадранка Лазаревић 
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одељење VIII1 са разредним стерешином Предрагом Станковићем 

 

 

 

 
одељење VIII2  са разредним стерешином Александром Тасић 
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одељење VIII3  са разредним стерешином Ненадом Ђорђевићем 

 

 

 

 
одељење VIII4  са разредним стерешином Јадранком Лазаревић 
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 НОСИОЦИ ДИПЛОМЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ 
 

 

 

 

       
                  Лена Петровић                                     Стефан Стаменковић 

 

     
                   Жељко Иванов                                        Анђела Митровић 
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                 Ива Цветковић                                           Владан Стојановић 

      
                   Ена Радојичић                                               Лука Митић 

      
             Страхиња Станковић                                    Анђела Петковић 
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              Јелена Стаменковић                                       Матеа Спасић 

     
               Катарина Филиповић                                Ема Недељков 

       
                  Никола Ристић                                             Сара Трајковић 
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               Милица Трајковић                                        Павле Костић 

      
                    Ђина Ристић                                             Теодора Николић 

      
                  Биљана Илић                                              Марко Вељковић 
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                 Богдана Митић                                              Наталија Митић 

                                  

 

                                                     

Похвала „Ученик генерације“ у школској 2021/2022. додељена је 

НИКОЛИ РИСТИЋУ, ученику VIII3 одељења на основу одлуке 

Наставничког већа која је донета на седници одржаној 16. 6. 2022. године. 
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За постигнуте изванредне резултате из појединих наставних области 

посебне дипломе у школској 2021/2022. години добили су: 

VIII 1 

Анђела Митровић за музичку културу 

Лена Петровић за енглески језик и српски језик и књижевност 

Жељко Иванов за физичко и здравствено васпитање, географију, 

историју, математику и српски језик и књижевност 

Стефан Стаменковић за хемију, физику, математику и српски језик 

и књижевност 

Огњен Јанковић за физичко и здравствено васпитање 

 

VIII 2 

Ема Недељков за физичко и здравствено васпитање 

Анђела Петковић за физичко и здравствено васпитање и српски 

језик и књижевност 

Ена Радојичић за енглески језик 

Матеја Спасић за српски језик и књижевност, математику и 

технику и технологију 

Јелена Стаменковић за српски језик и књижевност, математику и 

технику и технологију 

Страхиња Станковић за музичку културу 

Владан Стојановић за физичко и здравствено васпитање и 

математику 

Катарина Филиповић за технику и технологију 

Ива Цветковић за физичко и здравствено васпитање и српски језик 

и књижевност 

 

VIII3 

Павле Костић за историју 

Ђина Ристић за српски језик и књижевност и енглески језик 

Сара Трајковић за српски језик и књижевност 

Милица Трајковић физичко и здравствено васпитање и математику 

Никола Ристић за хемију, математику, српски језик и књижевност, 

физику и физичко и здравствено васпитање 

Софија Ђорић за географију, енглески језик и српски језик и 

књижевност 
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VIII4 

Богдана Митић за музичку културу 

Наталија Митић за музичку културу 

Биљана Илић за српски језик и књижевност 

Марко Вељковић за физику 

Теодора Николић за музичку културу 

Богдан Петковић за физичко и здравствено васпитање  

Сергеј Спасић за физичко и здравствено васпитање 

 

 

 

 
 

ПРОБНИ И ЗАВРШНИ ИСПИТ 
 

Пробно тестирање за ученике 8. разреда реализовано је у школи. 

Ученици су решавали тест из математике 25. марта 2022. у времену од 

13:00 до 15:00 сати. Тест из српског језика и књижевности решавали су 26. 

марта од 9:00 до 11:00 сати, а истог дана  и комбиновани тест у времену од 

11:30 до 13:30 часова. У учионицама је било највише 15 ученика уз 

поштовање епидемијских мера. Просечан број бодова остварених на 

пробном завршном испиту је: 
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српски језик и књижевност 11,95 

математика 9,56 

комбиновани тест 12,83 

Пробни завршни испит омогућио је ученицима да се упознају са 

процедурама и начином полагања завршног испита и садржајем и формом 

задатака. Друга важна функција овог пробног испита је у 

самопроцењивању знања ученика, а за наставника ови подаци треба да 

буду основа за даље припремање ученика за завршни испит. 

Портал Моја средња школа https://www.mojasrednjaskola.gov.rs/ 

представља платформу која омогућава ученицима и њиховим родитељима 

да изврше електронске услуге у вези са завршним испитом и уписом у 

први разред средње школе за школску 2021/2022. годину. На порталу се 

могу проверити сви евидентирани подаци за конкретног ученика, али и 

пронаћи статистички подаци о основним и средњим школама, као и друге 

информације које могу помоћи у одабиру праве школе. Порталом Моја 

средња школа управља Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја и одговорно је за садржај који се на њему налази, а у складу са 

политиком приватности и Законом о заштити података о личности. 

 Завршни испит у јунском року организован је за све ученике осмог 

разреда са територије Општине Сурдулица у Спортској хали из 

безбедносних разлога, и то: 27. јуна из српског језика, 28. јуна из 

математике и 29. јуна комбиновани тест у складу са Стручним  упутством 

за спровођење завршног испита. Полагању завршног испита приступило је 

99 ученика, њих 96 у јунском, а 3 у августовском року. Просечан број 

бодова остварених на завршном испиту је следећи: 

11,06  из српског језика и књижевности (11,06 x 0,65 = 7,19) 

9,88 из математике (9,88 x 0,65 = 6,42) 

13,68 на комбинованом тесту (13,68 x 0,70 = 9,58) 

Завршни испит у августовском року организован је 17, 18. И 19. августа у 

Врању. Полагало је три ученика. Резултати остварени на завршном испиту 

разматрани су и на Наставничком већу.  

 

https://www.mojasrednjaskola.gov.rs/
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ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ШКОЛЕ 
 

 

Бруто зараде запослених за 12 месеци 96.480.000 

Доприноси на зараде на терет послодавца 16.083.000 

Трошкови наставе 700.000 

Трошкови енергије 1.300.000 

Трошкови воде 300.000 

Трошкови енергије 

          лож уље 32 т 

          дрва 48м 

4.300.000 

4.000.000 

300.000 

Одржавање хигијене школских просторија, 

судова и личне хигијена ученика и наставног 

особља 

700.000 

Трошкови текућег одржавања објеката и 

опреме 
2.000.000 

Остале услуге са карактером материјалних 

трошкова 
800.000 

Трошкови стручног усавршавања 400.000 

Отпремнина за одлазак у пензију 600.000 

Солидарна помоћ радницима 250.000 

УКУПНО 
123.913.000 
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Настојаћемо  да у наредним годинама будемо  бољи, савременији, 

креативнији и иновативнији.  

Трудићемо се да подстичемо мале Вуковце да духовно и телесно 

расту јер учење није само продукт наставничког предавања; учење је, пре 

свега, продукт активности оних који уче! 

 

ЛЕТОПИС Основне школе „Вук Караџић“ у Сурдулици 

УРЕДНИК Ирена Антић, наставник српског језика 

Фотографије – фотографски студио Фото Власта, архива школе 

 

 

 

 


