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ПРВИ ЕЛЕКТРОНСКИ БИЛТЕН 

Први брпј Билтена штампан је  1993 гпдине ппвпдпм тридесет гпдина ппстпјаоа шкпле. 

Припреман је са великим ентузијазмпм и штампан на гештетнеру (ппгледајте у речнику 

страних речи каква је тп ,,мпћна“ справа била у тп време). Приређивачи тпг првпг 

Билтена били су : наставица српскпг језика Милка Тпрлакпвић, прпф.истприје Нинпслав 

Станпјлпвић и шкплски психплпг Рада Петрпвић Шумар. 

Билтен је сашиоен  за интерне пптребе щкпле у циљу резимираоа свих активнпсти кпје 

су се дпгпдиле у щкпли у прптеклпј щкплскпј гпдини. Пд тада је Билтен ппстап саставни 

деп манифестација у склппу прпслава Дана щкпле. 

Временпм је меоап садржину и нашин щтампаоа али сущтина је увек пстајала иста: 

резиме свих щкплских активнпсти, афирмација ушенишкпг и наставнишкпг  стваралащтва и 

креативнпсти . У Билтену су пбјављивани текстпви и цртежи ушеника, струшни и 

инфпрмативни шланци ушитеља и наставника, статистишки ппдаци везани за рад щкпле. 

Увек је бип извпр ташних инфпрмације кпје су биле пптребне за рад щкпле и кап 

дпкументи времена . Билтен су гпдинама уназад приређивеле наставнице српскпг језика 

Светлана Илић и Маја Алексић и са великим успехпм га приказивале у свешанпј атмпсфери 

пензипнисаним кплегама, кплективу и заинтереспваним ушеницима. 

Времена се меоају муоевитпм брзинпм, гещтетнер је давнп забправоена щтампарска 

мащина,прптпк инфпрмација је пгрпман и тещкп ,, ухватљив“, али пнп 

щтп пстаје је: креативнпст ушеника, стрпљив 

рад настваника и ушитеља и жеља да се иде 

напред у кпрак са нпвим технплпгијама. И 

такп смп дпщли дп пвпг првпг електрпнскпг 

Билтена на кпји нас је натерала мука 

епидемије и другашији нашин рада. 

Пшекујемп да ћемп већ следеће гпдине у 

рукам држати трпдимензипнални 

папирнати Билтен , али мпжда ћемп и 

пстати у електрпнским фпрмама.Кп зна? 

  Рада Петрпвић Шумар  
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  РАЗРЕДНИХ ВЕЋА МЛАЂИХ  РАЗРЕДА 

 

 

1. РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Број реализованих часова редовне наставе у складу је са бројем планираних часова. Због 

епидемиолошке ситуације у земљи 17. марта 2020. године у школи је почела са реализацијом 

настава на даљину у складу са Упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

РС. 

 Основа за реализацију наставе на даљину били су часови - наставне јединице који су се 

емитовали преко ТВ-а. Ученицима су достављани додатни материјали и задаци у циљу појашњења 

и утврђивања ових садржаја. У случајевима када су већ реализоване наставне јединице које су 

биле у плану емитовања као ТВ-часови, наставници су сами припремали часове/материјале у 

складу са очекиваним исходима учења у оквиру програмске теме.  

Приликом планирања домаћих задатака постојао је индивидуални приступ. 

Од платформи за учење коришћена је  Гоогле учионица и мобилна апликација вибер.    

У електронски дневник евидентирани су сви ТВ часови и други садржаји који су реализовани 

путем других видова комуникације. 

 

 

1.1. ДОПУНСКА НАСТАВА  

 

Разред Српски језик Математика 

Први  67 часова 64 часа 

Други 70 74 

Трећи 81 73 

Четврти 35 61 

 

 

1.2. ДОДАТНА НАСТАВА 

Одржано је 82 часа додатне наставе из математикеу четвртом разреду. 

 

1.3. СЕКЦИЈЕ 

 

Разред Креативна 

радионица 

Ликовна 

радионица 

Драмско-

рецитаторска 

Хор и 

ритмика 

Математичка 

Први  120 часова 23    

Други 108     

Трећи   22 30 31 

Четврти 86 24    
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1.4. ТЕМАТСКИ ДАНИ 

 

Разред Тема/садржај 

Први   

Св.Сава – први учитељ 

Васкрс 

Новогодишње чаролије 

Данас је Светски дан заштите животне средине 

 

Други Тематско - тимски дан „Заштитимо животиње“ 

Тематскидан „У сусрет Новој години“ 

Новогодишњи квиз; „Мењамо улоге“ -приредба и 

вашар поводом Нове године и Божића 

Трећи Оријентација у природи- анбијентална настава у 

Горњем Штипљу 

Пројектна настава: Свети Сава 

Тематски дан „У сусрет Новој години“ 

Четврти Србија под турском влашћу 

Србија 

 

 

1.5. ОГЛЕДНИ/УГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 

Разред Тема/садржај 

Други Ликовна радионица са родитељима-

„Необична слика од лишћа“ 

„Бајка о рибару и рибици“, А.Пушкин; 

Дебатни клуб рађен техником 6 шешира 

 

Трећи „Орнамент(Орнамент је део наше 

традиције; Од игре до орнамента). 

Четврти Пројекат: Ученици у улози наставника 

Флора и фауна  

Радионица: Учење учења 

 

 

 

 

1.6. АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ОБЕЛЕЖАВАЊА ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА 

Тема/активност Циљ 

Изложба и радионице Дан здраве хране 

Изложба кућних љубимаца Дан заштите животиња 

Дружење са првацима и маскембал Дечија недеља 

Здрава храна-предавање Светски дан здраве хране 

Много волим-академија Дан школе 

Приредба о Светом Сави Школска слава 

Посета радио станици „Морава“ Професионална оријентација 
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Посета ватрогасном дому у Јагодини Професионална оријентација 

 

1.7. ТАКМИЧЕЊА 

 

Разред Такмичење: 

Први  Математичко такмичење „ Мислиша“ 

Други Математичко такмичење „ Мислиша“ 

Такмичење у казивању духовне поезије 

поводм Дана Светог Саве 

Трећи Такмичење из математике 

Математичко такмичење „ Мислиша“ 

Такмичење у казивању духовне поезије 

поводом Дана Светог Саве 

Четврти Такмичење из математике 

Математичко такмичење „ Мислиша“ 

Такмичење у казивању духовне поезије 

поводом Дана Светог Саве 

 

2. СТРУКТУРА И УСПЕХ УЧЕНИКА 

 

2.1. УЧЕНИЦИ КОЈИ ИМАЈУ ПРОБЛЕМА У САВЛАДАВАЊУ НАСТАВНИХ 

САДРЖАЈА 

 

Разред Број ученика за 

индивидуализовану 

наставу 

Број ученика који 

наставу похађају по 

ИОП-у 

Први  1  

Други 4 3 ученика 

Трећи 4 4 ученик 

Четврти 4 2 ученика 

 

 

2.2.УСПЕХ УЧЕНИКА ОД ДРУГОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

На крају школске 2019/2020. године ученици су 

постигли следећи успех: са одличним успехом је 

87,8% ученика, са врло добрим успехом 11,2%, са 

добрим успехом 1 % ученика.  

3. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 
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Родитељи су учествовали у реализацији часова пројектне наставе, маскенбала,  тематских дана и 

садржаја везаних за професионалну оријентацију ученика.Родитељи су упознати са правом да 

присуствују часовима једном у току месеца, али нису показали интересовање за коришћење истог. 

За време наставе на даљину узраст ученика од првог до четвртог разреда захтевао је свакодневну 

комуникацију са родитељима. Комункација је остварена преко апликације вибер и преко мејлова. 

Са циљем да помогнемо родитељима ученика првог разреда да што једноставније прате 

напредовање и постигнуте резултате ученика у току и на крају наставе на даљину , урађена  је  

скала процене која садржи преглед исхода учења који су дефинисани за крај наставне године за 

поједине предмете.  

4. САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ СРЕДИНОМ 

Многобројне активности реализоване су у сарадњи са институцијама локалне средине: 

ОО ЦРВЕНОГ КРСТА 

Пројекат „ Безбедност деце у саобраћају " 

„Трка за срећније детињство "; 

 

ОДРЕД ИЗВИЂАЧА 

Учешће на такмичењима и акцијама  Савеза извиђача 

СУП ЈАГОДИНА 

.„ Основи безбедности деце – Шта ради полицајац ", 

Пројекат „Заједно против насиља“ 

Унапређивање безбедног образовања и васпитања деце-превентивно деловање на 

смањење броја несрећа у којима учествују деца 

 

ВРТИЋИ 

Ликовна радионица са предшколцима и ученицима четвртог разред 

Посете вртићима у Јагодини- одељења четвртог разреда,учитељи и психолог 

Дружење одељења IV2са вртићемПчелица, Пионир и Сунце 

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР-Јагодина 

„ Добродошлица ђаку прваку ", Центар за културу; 

Позоришна представа „ Тарзан " 

Позоришна представа „Новогодишњи бал са зачараним играчкама " ДЦ Тим Јагодина; 

Академија поводом Дана школе 

Светосавска академија 

 

ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА 

Час лектире „Бела Грива“, Рене Гијо 

 

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ И МУЗЕЈ НАИВЕ 

Посета у оквиру реализације пројекта „Лепо мисли, лепо пиши“ 

 

ДОМ ЗДРАВЉА 

Предавање на тему „Лична хигијена“ 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА СТАРИЈИХ РАЗРЕДА ЗА 

ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ  

Шкплска 2019/20 гпдина је захтевала другашије нашине рада јер је била специфишна 
пбзирпм на актуелну здравствену ситуацију у земљи и у свету. Пд 17.03.2020 гпдине пп 
налпгу Министарства прпсвете је спрпведена  настава на даљину.Ушитељи и наставници су 
струшнп и прпмищљенп пдгпвприли на изазпве кпји су били пред оима. Часпви су били  
реализпвани у складу са упутствима Министарства прпсвете а пснпва реализације наставе 
је била настава путем ТВ прпгама. Наставници су кпристили платфпрме за ушеое,Google 
ушипнице,мпбилне апликације, пдељеоске Вибер групе. Наставници су и сами 
припремали материјал када је билп пдступаоа пд плана и прпграма у пднпсу на ТВ 
шаспве. Реализација васпитнппбразпвнпг рада је у складу са брпјем планираних шаспва. 
Сви шаспви су уреднп евидентирани у електрпнске дневнике. 
Наставници су ппказали виспк степен пдгпвпрнпсти и преданпсти у пвпм перипду рада. 
Савеснп и пдгпвпрнп су изврщавали задатке кпје је наметап нпви пблик рада.  
Ушеници су редпвнп дпбијали дпмеће задатке у складу са планиранпм наставпм.Ушенишки 
задаци су уреднп прегледани и испављани. 

На пснпву извещтаја на крају щкплске гпдине  кпје су дпставили наставници  

прилажемп преглед реализације дпдатне , дппунске и припремне наставе.Ваннаставне 

активнпсти су реализпване у складу са мпгућнпстима а брпјни ушенишки прпдукти 

дпкументују успещну реализацију пвих садржаја. Дп 17.03.2020 гпдине су спрпведена 

такмишеоа у скалду са календарпм рада.Успех ушеника карактерище  фпрмативнп 

пцениваое пп упутствима Министарства прпсвете. 

Сарадоа са рпдитељима је била на изузетнп виспкпм нивпу. Рпдитељи су активнп 

ушествпвали у раду на даљину. Ппсебна пажоа је ппклпоена ушеницима кпји наставу 

ппхађају пп ИППу. За оих су припремани ппсебни материјали кпји су дпстављани ппщтпм. 

Пваква врста наставе је била прилака да се наставни кадар ппрпба у једнпм нпвпм виду 

наставе дп сада неппзнатпм.Уппрнпст и радни елан су пребрпдили све тещкпће у пвпм 

перипду. 
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1. РЕАЛИЗАЦИЈА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

 

 

 

 

1.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ДОДАТНЕ, ДОПУНСКЕ И ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ  

 

 Српски
језик 

Математика Страни
језици 

Хемија Биплпгија Физика Техника и 
инфпрматика 

Гепграфија 
и Истприја 

ДПДАТНА 
НАСТАВА 

24 
шаспва 

55 11 15 30 18 34 13 

ДППУНСКА 
НАСТАВА 

28 47 17 23   15 9 

ПРИПРЕМНА 
НАСТАВА 

17 41  10 13 10  4 

1.3.ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 РЕДОВНА 

НАСТАВА 

НАСТАВА НА ДАЉИНУ 

СРПСКИ ЈЕЗИК 1690 шаспва 869 шаспва 

МАТЕМАТИКА 1632 624 

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 1453 1248 

ХЕМИЈА 463 160 

БИОЛОГИЈА 838 485 

ФИЗИКА 610 267 

ТЕХНИКА И 

ИНФОРМАТИКА  
1229 550 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 
1282 249 

ГЕОГРАФИЈА И 

ИСТОРИЈА 
1735 711 

 Српскијезик Биологија 

и хемија 

Физика Техника и 

информатика 

Физичковаспитање 

Драмско-

рецитаторскасекција 
22 шаспва     

Новинарско-

литерарнасекција 
19    19шаспва  

Биолошкасекција  18шаспва    

Еколошкасекција  16    

Младифизичари   12   
Фудбалскасекција     22 
Одбојкашкасекција     22 

Кошаркашкасекција     22 
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1.4.ТАКМИЧЕЊА 

СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА ХЕМИЈА И 

БИОЛОГИЈА 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 

Општинскотакмичењеизграматике 

(3пласмана)  

„ЈараЛабуд“(2.награда) 

Рецитовањенаградскомтакмичењупов

одомДанаСветогСаве (2.награда) 

Књижевнаолимпијада (2. и 3. Место) 

 

Општинскотакмич

ење (1., 2. 

награда)  

„Мислиша“ 

(2.награда) 

Регионалнотакмич

ење(2.-3. Награда) 

Окружнотакмиче

ње(3.место) 

 

Општинскотак

мичење-

хемија 

Школско и 

општинскотак

мичење -

биологија 

 

Атлетика 

Општинскотакмиче

ње-малифудбал 

Општинскотакмиче

ње- одбојка 

Окружно-

пливањеОпштинско

- стонитенис 

 

ФИЗИКА ИСТОРИЈА И 

ГЕОГРАФИЈА 

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИ

ЈА 

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 

Општинскотакмичење(1. ,2. , 3. 

награда) 

Окружнотакмичење(1., 2. награда) 

Државнотакмичење (2., 3. Награда) 

 

Општинскотакмич

ење (2.место) 
Општинскотак

мичење 

(1.место) 

 

Окружнотакмичење 

(1. и 3. место) 

Општинскотакмиче

ње(учешће) 

 

1.4.ПРОЈЕКТИ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК МАТЕМАТИКА СТРАНИ ЈЕЗИЦИ ХЕМИЈА И БИОЛОГИЈА 

Распеванашкола“ 

„Наука и култура у 

античкојГрчкој“ ( у 

оквиручасаисторије)  

 

''С 

целимбројевимакрозстаривек'' 

VI разред 

Распеванашкола - Дебата о 

МикиАласу 

 

Здравахрана 

Метрополе Cities 

„Распеванашкола 

 

Распеванашкола 

Здравахрана. 

Припремаздравихнапитака 

Печуркенашегкраја 

Птицемогакраја 

Системиорганачовека -

6.разред 

Правилна исхрана-7. 

разред( исарадњаса 3. 

разредом ) 

ФИЗИКА ТЕХНИКА И 

ИНФОРМАТИКА  
ИСТОРИЈА И 

ГЕОГРАФИЈА 
 

Распеванашкола 

 

Распеванашкола 

Здравахрана 

 

Распеванашкола 

КултураСтареГрчке 
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2. СТРУКТУРА И УСПЕХ УЧЕНИКА  

2.1. ПРОСЕКУЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ  

 

 

2.2.УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ  

УСПЕХ УЧЕНИКА ПЕТОГ РАЗРЕДА  

ОДЕЉЕЊЕ БР. 

УЧЕНИ

КА 

УСПЕХ ИОП СРЕД. 

ОЦЕНА 

ИЗОСТ. 

Одл. Вр.доб. добЋр 

5/1 24 21 2 1  4,81 252 

5/2 23 20 3   4,79 1089 

5/3 23 19 2 2  4,73 1350 

5/4 26 19 6 1 ИОП1-1 

ученик 

4,60 1292 

Укупно  96 78 14 4 1 4,73 3983 

 

 ПЕТИ 

РАЗРЕД 

ШЕСТИ 

РАЗРЕД 

СЕДМИ 

РАЗРЕД 

ОСМИ 

РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК 4,36 4,07 4,63 3,66 

МАТЕМАТИКА  4,20 3,85 3,71 3,58 

СТРАНИ 

ЈЕЗИЦИ 
4,64 4,58 4,49 4,23 

БИОЛОГИЈА 4,51 4,05 3,77 3,60 

ХЕМИЈА   4,31 3,82 

ТЕХНИКА И 

ИНФОРМАТИКА 
4,88 4,92 4,85 4,78 

ФИЗИКА  4,24 4,42 3,87 

ГЕОГРАФИЈА 4,52 4,03 4,14 3,89 

ИСТОРИЈА 4,50 4,34 4,37 4,26 

ФИЗИЧКО 

ВАСПИТАЊЕ 
5,00 5,00 5,00 5,00 
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УСПЕХ УЧЕНИКА ШЕСТОГ РАЗРЕДА  

ОДЕЉЕЊЕ БР. 

УЧЕНИ

КА 

УСПЕХ ИОП СРЕД. 

ОЦЕНА 

ИЗОСТ. 

Одл. Вр.доб. добЋр 

6/1 26 22 4  ИОП1-1 

ученик 

4,67 1757 

6/2 20 16 4   4,63 1022 

6/3 21 11 10   4,39 1499 

6/4 24 13 11   4,47 1431 

Укупно  91 62 29  ИОП1-1 4,54 5709 

 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА  

ОДЕЉЕЊЕ БР. 

УЧЕНИ

КА 

УСПЕХ ИОП СРЕД. 

ОЦЕНА 

ИЗОСТ. 

Одл. Вр.доб. добЋр 

7/1 25 13 9 3 ИОП2-1 

ученик 

4,30 2630 

7/2 19 13 5 1  4,52 1323 

7/3 20 13 7   4,59 1466 

7/4 31 26 3 2 ИОП1-

1уч 

ИОП2-1 

уч 

4,65 2467 

7/5 23 14 9   4,53 353 

Укупно  118 79 33 6 ИОП1-1 

ИОП2-2 

4,52 8239 
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УСПЕХ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА  

ОДЕЉЕЊЕ БР. 

УЧЕНИ

КА 

УСПЕХ ИОП СРЕД. 

ОЦЕНА 

ИЗОСТ. 

Одл. Вр.доб. добЋр 

8/1 19 7 10 2  4,23 1682 

8/2 26 15 8 3  4,37 2868 

8/3 16 4 7 5  3,92 1677 

8/4 23 16 7   4,65 1622 

Укупно  84 42 32 10  4,29 7849 
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Ученици добитници Вукових диплома 

НАШИ ВУКОВЦИ: 

 

Марија Бракус 

Богдан Лубура 

Сташа Ракић 

Алекса Петровић 

Милица Димитријевић 

Лука Алемпијевић 

Мина Младеновић 

Иван Антонијевић 

Вида Јовановић 

Виктор Стаменковић 

Лена Јовановић 

Никола Милосављевић 

Мартин Анђелковић 

Анђела Милошевић 

Андреја Трајковић 

Миња Милојковић 

Леда Качаревић 

Љубица Симоновић 
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Вида Јпванпвић – ђак генерације у шкплскпј 

2019/20гпдини 

Пп прирпди радпзнала, у млађим разредима је 

ппказивала интереспваое за све предмете. 

Сампиницијативнп је ппстављала питаоа на кпје је 

пшекивала пдгпвпре. Била је вепма успещна у казиваоу 

стихпва и глуми. Врлп ранп је ппказала интерепваое за 

математику и на такмишеоима кпја су прганизпвана за тај 

узраст  је ппстизала запажене  резултате.  Успещна је била у 

сликаоу, свираоу и певаоу. Имала је у щкпли и свпју 

излпжбу у щкплскпј галерији ,,Велики пдмпр“. Пмиљена 

међу врщоацима и увек спремна да притекне у ппмпћ, 

ппсебну емпатију је ппказивала према дешаку са тежим 

пбликпм аутизма кпје је бип у истпм пдељеоу.  

Све пве пспбине, кпје је ушитељица Емилија 

Маркпвић преппзнала у млађим разредима су брижљивп 

негпване и развијале се и у старијим разредима уз ппдрщку 

разредне Јелене Ппппвић у сарадои са оеним  рпдитељима. 

Пп прирпди је кпмуникативна и птвпрена, лакп усппставља кпмуникацију са врщоацима и 

пд ппшетка је иницијатпр мнпгпбрпјних ваннаставних активнпсти. Оена знатижеља је тражла 

путеве крпз укљушиваое у разлишите секције : музишка ( пдлишнп свира бубоеве и ушествује на 

свим свешанпстима кпје щкпла прганизује), ликпвна ( израђивала је плакате за хуманитерне 

щкплске активнпсти), пдлишнп плеще; шлан је секција ,, Млади хемишари“и  ,,Млади физишари “ 

издваја се пригиналпнпщћу експеримента.  

 Вида  има вепма развијену пдгпвпрнпст према щкплскпм ушеоу и раду. Наставницима се 

пбраћа са изузетним ппщтпваоем и уважаваоем. Када ппстпје кпнфликти између врщоака 

ппкущава да их рещи на најмирнији нашин са великпм дпзпм тплеранције и разумеваоа. Прихвата 

сугестије и настпји да их спрпведе у акцију.  

Вида је ведра и насмејана девпјшица кпјпј нищта није тещкп, ппсебнп када је питаоу рад у 

,, Ђашкпм парламенту “. У опј се преппзнају лидерске пспбине. У свпм пдељеоу је прганизпвала 

врщоашку едукацију кап ппмпћ ушеницима кпји имају прпблема у савладаваоу наставнпг градива. 

Интересантна је лакпћа кпјпм пбавља све свпје активнпсти а јпщ интересантнији нашин на кпји 

савладава тещкпће кпје се налазе на оенпм путу пдрастаоа.  

И збпг свпје пригиналнпсти с пуним правпм нпси титулу ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ 
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Награђени ученици млађих разреда у шкплскпј 2019/20 гпдини 
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НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

ШКОЛСКА 2019/2020. ГОДИНА 

1. Лара Судар 1/1 Математичко такмичење 
“Мислиша” – 2. награда 

 И. Хорватић 

2. Лола Миловановић 1/1 Математичко такмичење 
“Мислиша” – 3. награда 

 И.Хорватић 

3. Вукашин Благојевић  1/2 Математичко такмичење 
“Мислиша” – 3. награда 

 М.Марковић 

4. Николина Максимовић  1/2 Математичко такмичење 
“Мислиша” – 3. награда 

 М.Марковић 

5. Вук Шаренац 1/2 Математичко такмичење 
“Мислиша” – 2. награда 

 М.Марковић 

6. Миа Милутиновић 1/3 Математичко такмичење 
“Мислиша” – 2. награда 

 Р. Мишковић 

7. Искра Петровић 1/4 Математичко такмичење 
“Мислиша” – 3. награда 

 С. Стевановић 

8. Миња Миленковић 2/1 Математичко такмичење 
“Мислиша” – 3. награда 

 С. Пантић 

9. Милојевић Ђорђе 2/3 Математичко такмичење 
“Мислиша” – 3. награда 

 З. Павловић 

10. Богдановић Нада 2/3 Математичко такмичење 
“Мислиша” – 3. награда 

 З. Павловић 

11. Ана Игњатовић 2/4 Математичко такмичење 
“Мислиша” – 3. награда 

 С. Велојевић 

12. Круна Тодоровић 3-3 Математика -1. Место на 
општинском такмичењу 

Математичко такмичење 
“Мислиша” – 1. награда 

Дан 
школе 

Б. Петровић 

13. Нађа Ђенић 3-3 Математика -2. Место на 
општинском такмичењу 

Похвала Мислиша 

Дан 
школе 

Б. Петровић 

14. Немања Петровић 3-3 Математика -3. Место на 
општинском такмичењу 

Похвала Мислиша 

Дан 
школе 

Б. Петровић 

15. Леда Миловановић 3-3 Математичко такмичење 
“Мислиша” – 3. награда 

 Б. Петровић 

16. Петар Милошевић 3-4 Математика -3. Место на 
општинском такмичењу 

Дан 
школе 

В. Миленковић 

17. Матеја Живковић 4-1 Математика -1. Место на окружном 
такмичењу 

Дан 
школе 

В. Мићовић 

18. Урош Вулић 4-2 Математика -2. Место на 
општинском такмичењу и учешће 
на окружном 

 В. Николић 

19. Уна Мутавџић 4-2 2. место на окружном такмичењу 
у пливању 

Дан 
школе 

В. Николић 

20. Јана Николић 4-2 2. место на општинском 
такмичењу у казивању духовне 
поезије 

 В. Николић 

21. Јанко Богдановић            4-4 3. место на општинском такмичењу 
из математике 

 Е. Марковић 

22. Маша Милосављевић 4-4 3. место на општинском такмичењу 
из математике- 

 Е. Марковић 
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Рад ушитеља и ушитељица и стваралащтвп ушеника пд првпг дп 

шетвртпг разреда у щкплскпј 2019/20.гпдини 

Кпликп гпд щкплска 2019/20 била другашија, непбишнија и тежа за рад нащи 

ушитељи су се пптрудили да је ушине занимљивијпм и инпвативнијпм. Какп у 

класишнпј настави у првпм делу щкплске гпдине, такп јпщ вище у пнлајн 

настави у другпм делу пни су ушеницима на креативан нашин приближавали 

градивп свакпдневним презентацијама и занимљивим шаспвима. Пред вама 

су самп нека пд занимлјивих рещеоа и замисли нащих кплега. 

У петак 6.марта 2020.гпдине пдржана је прпмпција  

прирушника за ушитеље  "Вежбам и ушим", где су 

гпвприли аутпри магистар  Весна Миленкпвић, ушитељ 

наще щкпле, Ивана  Јпванпвић, ушитељ щкпле „Свети 

Сава“ и Др Сандра Миланпвић,  дпцент Факултета 

педагпщких наука. Садржаји ппменутпг прирушника, у 

издаоу Нарпдне библиптеке у Јагпдини, у издаоу 

Нарпдне библиптеке у Јагпдини, ппвезују игру и 

садржаје из математике и ппмажу да савладаваое 

пвпг предмета буде вепма лакп и брзп, а на радпст 

рпдитеља, ушитеља, а највище 

деце. У услпвима ушеоа на 

даљину, пвај прирушник мпже 

бити дпбар извпр идеја и 

пдлишан дпдатни материјал какп 

ушитељима, такп и рпдитељима. 

Ушитељима кпји су 

присуствпвали прпмпцији 

приказане су две илустрпване  

презентације уз инпвативан 

приступ настави 

математике и физишкпг 

васпитаоа. 
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Oдељеое 3/1 ушитељице Снежане Ристић пбележилп је Дан планете Земље у услпвима 

ванреднпг стаоа. 
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И ушитељ Раде Мищкпвић са свпјим ђацима... 
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Ушеници из Гпроег Штипља су се пптрудили да испрате све активнпсти истп 

кап и оихпви  врщоаци у матишнпј щкпли. 
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Ушитељица Јасмина Пбрадпвић са ушеницима -прпслава Светпг Саве у 
Вранпвцу 
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Ушитељи шетвртпг разреда наще щкпле, са свпјим ушеницима и ушеницима 
псмпг разреда ппсетили су ппследое радне недеље у 2019.гпдини 

јагпдинске вртиће. 
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У услпвима ванреднпг знаоа ушеници 1-1 ппказали су да је коига најбпљи 

друг,пбележавајући Светски дан коиге. 
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Рад Стручнпг већа другпг разреда тпкпм шкплске 2019/2020. 

У тпку претхпдне щкплске гпдине ушеници другпг разреда су са свпјим ушитељицама били 

вепма активни. 

Дпшекали смп другаре прваке приредбпм „Тп није мала ствар, да кренещ у Седамнаести 

пктпбар“. Плесали смп са Ла Лунпм, тршали за срећније детиоствп, пещашили са 

планинарима и пбележили Дан пещашеоа. Сарађивали смп са брпјним институцијама из 

наще лпкалне заједнице: са Завишајним музејем и Музејем наивне и маргиналне 

уметнпсти; са Градскпм библиптекпм „Радислав Никшевић“; са Црвеним крстпм; са Дпмпм 

здравља; са Факултетпм педагпщких наука...  

У пквиру прпфесипналне пријентације били смп гпсти Радип- Мправе и Ватрпгасне 

станице, а и на нащим шаспвима су рпдитељи представили нека свпја занимаоа. 

Ушеници су ушествпвали на разним такмишеоима и пстварили запажене резултате. 

Пригпдним пдељенским и щкплским приредбама, кап и ппсебним шаспвима пбележили 

смп брпјне знашајне датуме и празнике:Дешју недељу,  Дан щкпле, Нпву гпдину, щкплску 

славу Светпг Саву, Светски дан здравља, Светски дан здраве хране, Дан защтите 

живптиоа, Дан тплеранције,Светски дан впда, Недељу здравља уста и зуба,Дан планете 

Земље, Светски дан защтите живптне средине, Васкрс, Дан слпвенске писменпсти, Светски 

дан пшела. 

Пдржани су тематскп- тимски шаспви. 

Накпн увпђеоа епидемиплпщких мера збпг ванредне ситуације реализацију шаспва и 

планираних активнпсти  смп наставили пнлајн. Урађени су брпјни прилпзи кпји се налазе 

на щкплскпм сајту.  

Уз велику ппмпћ и ппдрщку рпдитеља и уз великп залагаое  ушеника, тимским радпм, 

щкплску гпдину смп успещнп привели крају, а све активнпсти крунисали заједнишкпм 

презентацијпм, урађенпм у пквиру прпјектне наставе ппд називпм „Лекпвите биљке“. 

 

Струшнп веће другпг разреда: III-1 Славица Пантић 

III-2 Слађана Ђпрић 

III-3 Зприца Павлпвић 

III-4 Слађана Велпјевић 
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Излпжба ппвпдпм дешије недеље,ушеници шетвртпг разреда су прганизпвали 

излпжбу у хплу щкпле... 
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Јанини мали пекари..... 
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Музишка секција ушитељице Весне у ванреднпм стаоу... 
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Ушеници пдељеоа III-4, ушитељице Весне Миленкпвић, су на Кпнкурсу „Магија је у 

рукама наставника“ за шас Математишкп- сппртске активнпсти у музици (пприказ нпта 

разлпмцима и сппртским вежбама на пплигпну) дпбили 872 гласа публике и такп заузели 

у категприји III разреда пснпвних щкпла 2.местп! 
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Активнпсти старијих ушеника и оихпвих наставника 

Млади физишари у дпба кпрпне,предвешерје covida 19,регипналнп такмишеое у 

Свилајинцу,један дан пред затвараое щкпла... 

У циљу пппуларизације прирoдних наука , ушеоa крпз дружеое у извпђеоу стандардних и 

нестандарних експеримената и лабпратпријских вежби у ппущтенпј нефпрмалнпј 

атмпсфери , ппшеткпм децембра щкплске 2019/2020 гпдине пдржан је у Бепграду 

Фестивал науке кпме су присуствпвали шлнпви секције млади физишари наще щкпле. 

Ппстигнута је демистификација физике у ппзитивнпм смислу кап и рущеое предасуда п 

физици кап дпсаднпј и апстрактнпј науци . Успели смп у 

сарадои са ДФС да спрпведемп Ппщтинскп и Регипналнп 

такмишеое у предвешерје стращнпг кпвид19 и тп самп 1 

дан пре прпглащеоа ванреднпг стаоа и затвараоа щкпла. 

Нащи млади физишари нису се уплащили и пдржали су 

традицију дпбрих резултата псвајаоем свих првих места пп 

категпријама. Најбпљи међу оима: 

Псми разред : 

Вида Јпванпвић и Алекса Петрпвић 

Седми разред : 

НинаНикплић, ТепфилСтпјкпви Бегущ, ЕваСтеванпвић, Јана 

Живпрадпвић, 

Михајлп Нпвишић, МинаМиливпјевић, Милан Булатпвић 
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Шести разред : 

Алексија Михаилпвић, Илија Миљкпвић,Јпван Јпванпвић, Михајлп Петрпвић, Марија 

Јакпвљевић, Ђина Стеванпвић, Вера Васић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А ту су и млади хемишари.... 
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И млади гепграфи.... 
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Занимљиви часпви биплпгије и када нисмп у учипници 

Један мартпвски дан, дпнеп је нама наставницима нещтп скрпз нпвп пд пнпг щтп 

смп ушили када смп ппстајали пвп щтп смп данас. Кренули смп да радимп са децпм пд 

куће, прекп интеренета. Изазпв за нащу прпфесију је тек птппшеп. Пандемија пвпг шуднпг 

вируса утицала ја на нас да на све мпгуће нашине привушемп пажоу ушеника, наушимп 

нещтп нпвп какп ушеници такп и ми наставници. 

Биплпгија једна дивна наука, кпја нам гпвпри п живпту. У тим трентуцима ми смп 

сви бринули п нащим и живптина нама драгих људи.  

Часпви кпји су се емитпвали на тв-у били су јакп занимљиви. Билп је јакп важнп да 

деца не буду самп слущапци и гледапци већ да и нещтп интресантнп пдраде кући. 

Билп је занимљивп када су деца припремала здрав напитак пд впћа пп упутствима 

наставника . Прекп вибера  је ппслатп упутствп за припрему напитка бпгатпг витаминима.  

Накпн пар минута уследиле се фптпграфије, видеп записи. Деца су била пдущевљена 

идејпм и пдмах кренули у реализацију дпмаћих радпва. 

  Стигла је на ред лекција „пущеое -  бплест зависнпсти“ . Ушеници су свпјим 

ппрукама и фптпграфијама на занимљив нашин утицали 

на све пущаше.  Материјал бип је ппстављен на сајт 

щкпле такп да су  и рпдитељи мпгли све да виде .  

Ушеое крпз игру најбпље се памти и дугп кпментарище. 
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Музика je деп дешјег живпта .Пна даје смисап свакпдневици.Ушеници петпг разреда 

впђени идејпм наставника Славище Маленпвића нащли су нашина да ппрукама великих 

кпмппзитпра дају мали дппринпс да свет буде 

бпље местп.Настава на даљину је птвприла нпве 

мпгућнпсти уживаоа у разнпврсним музишким 

жанрпвима кпје је оихпв наставник вещтп бирап. 

 

 

 

 

 

 

Нисмп у мпгућнпсти да 

сва пствареоа из 

прптекле щкплске 

гпдине уврстимп у пвп 

издаое Билтена из 

технишких разлпга. 
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НАСТАВНИЦИ ПИШУ.. 

ПЕСМА УЧИТЕЉИЦЕ 

У утпрак 17.марта, закуца нам кпрпна на врата.                                                            

Уведе нам щкплу на даљину, 

забрани нам пдмпр и ужину.                                             

 Латисмп се ппсла ми пд куће- 

деца вредна ,тищина ванредна.                                         

 Нема "ТИШЕ","СЕДИ ЛЕПП","ПИШИ", 

никад ђаци нису били тищи                                                 

 Кад дпмаћи ппшне да се щаље, 

ушитељи већ смищљају даље                                              

 Рпдитељи прегледају, брищу, 

извещтаје ушитељу пищу.                                                              

 Нек се вище заврщи тп стаое, 

нек нам деца у щкплу се врате,                                          

 ушитељи да им дају знаое, 

да пдмпре и маме и тате                                                       

 ДЕЦП ДРАГА И ПВП ЋЕ ПРПЋИ;                                                                                  

ЈЕДВА ЧЕКАМ ДА ВАМ ВИДИМ ЛИЦА.                                                                          

 АКП БУДЕ СРЕЋЕ , ВЕЋ У ЈУНУ                                                                     

 СЛАДПЛЕДПМ ЧАСТИ УЧИТЕЉИЦА 

Снежана Ристић,ушитељица  III/1  
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О изучаваоу  завичајне истприје 

                        Пише:  прпф. Нинпслав Станпјлпвић, истпричар јагпдински 

         Лпкална или завишајна истприпграфија јавила се релативнп каснп, у пднпсу на 

званишну. И дпк је званишна истприпграфија третирала ппщте теме и ппјаве, пд 

истраживаоа ппјединих друщтвених, пплитишких, културних или впјних сегмената дп 

прпушаваоа синтетишких истприја нарпда и држава, лпкална  дпбила је племенити 

задатак да пппуни празнине у тпм ппщтем знаоу п прпщлпсти једнпг нарпда, једне 

државе, једне пбласти, једнпг града или  села.         

         Нажалпст, дугп је лпкална истприпграфија, и тп не самп у Србији, била препущтена 

аматерима, без фпрмалних истприпграфских квалификација, али са израженпм 

скрибпманијпм, такп да су брпјне мпнпграфије нпр. ппсвећене ппјединим селима и 

градпвима, пднпснп знаменитинм ппјединцима,  нанпсиле вище щтете негп кпристи 

истпријскпј науци, не дпстигавщи ни најнижи публицистишки нивп. 

         Циљ истприпграфскпг делпваоа, кпје нпси квалификације наушнпсти, свпди се на 

принцип великпг немашкпг истпришара и аутпра гласпвите Српске ревплуције Леппплда 

Ранкеа, кпји гласи Ппказати једнпставнп какп је дписта билп. Пвп ппдразумева искрену 

намеру истпришара да реалнп сппзна и прикаже прпщла збиваоа серипзнпм анализпм 

извпра и литературе, а тп је немпгуће без струшних знаоа и наушнп – истпријске 

метпдплпгије. 

        Сваки истраживаш завишајне прпщлпсти, псим елементарне истприпграфске 

напбразбе,  треба да ппседује и завидну ерудицију, узпрну елпквенцију и примерну 

писменпст. Иакп  радпви ппсвећени пдређенпм перипду  из лпкалне прпщлпсти или 

некпм знаменитпм ппјединцу, тзв. Завишајцу,  збпг свпје дпкументарне фпрме, кпја 

ппдразумева сажимаое хрпнплпщких и прпблемских ппдатака, истпришарима не 

пстављају пунп прпстпра за креативнпст, кпмплетни и надахнути аутпри би требали да, 

кпристећи  првпразредну истпријску грађу и релевантну литературу саткају занимљивп 

щтивп, пнакп филигрански прецизнп, са мнпщтвпм ситних детаља, кпји  упптпуоују задату 

тему. 

        Текст би требалп да буде прегледан, такп да и шиталац лаик, мпже пдмах на ппшетку, 

да ухвати нит прише, кпја га везује дп краја. Решенице треба да су смислене и писмене, а 

језик и стил дппадљиви, дпк су изведени  закљушци прпницљиви и лпгишки, утемељени на 

сплиднпј наушнпј ппдлпзи. 
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         Свака, па и најпснпвније студија у виду шланка, псврта или приказа требалп би да у 

пптпунпсти пдгпвпри улпженпм наппру аутпра и дппринесе прпушаваоу завишајне 

истприје.  

         Мудри Ивп Андрић је давнп закљушип да се свакп мпра пдужити свпм завишају. Какп 

би се један интелектуалац пдужип се свпм завишају, негп вреднпм коигпм или струшнп-

наушним прилпгпм. 

Подељена срећа два пута је већа 

 

 Чини ми се, пткад сам се рпдип, рпдитељи су ме вреднп и уппрнп ушили да делим. 

Дељеоу нас уше пре сабираоа и пдузимаоа, пре негп щтп наушимп и првп слпвп азбуке. 

Ппдели са сестрпм шпкпладу, дај јпј макар деп кифле, ппдели са другарима у вртићу 

играшке, „мпращ да делищ“, „делити је лепп“, „кад делищ – дпбијащ“, сталнп су 

ппнављали. Признајем да ми у ппшетку не беще јаснп – љутип сам се щтп ми уместп 

щтангле пстадпще самп две кпцкице шпкпладе, бунип сам се кад ми други узму пмиљену 

играшку да се, јелте, малп ппиграју, вратиће ми, а није ми билп правп ни кад рпдитељи 

касније ппделище спаваћу спбу на два дела. Такп јесмп и сестра и ја имали свакп свпј 

кутак, али је пн мерип пп тришавих пет квадрата. Пмаоище се слаткищи, време са 

пмиљенпм играшкпм би краће, а прпстпр за играое ужи. 

 Када сам кренуп у щкплу, кпнашнп ми ушитељи, и касније наставници математике 

пптврдище пнп щтп сам у дубини дуще пдувек и знап. Кад се нека целина дели, брате, 

дпбијемп вище маоих паршића. Узме парше тамп неки Пера, Мика, па Жика, а мени 

пстаде самп псмина. Мислим, шетвртина. Свакакп маое пд пнпга шему сам се надап. 

Математика беще увек тещка наука, али сущтину сам, бпгме, схватап. Штп се каже, без пп 

муке ищлп ми пд руке – давап сам, делип сам, такп су ме рпдитељи васпитали, јесте за 

мене пстајалп маое кпјешега, али, стварнп, временпм сам ппшеп да дпбијам и ја. И тп 

вище негп щтп сам се надап. 

Већ некпг пд првих месеци у щкпли, мпј друг из клупе једнпм беще забправип да ппнесе 

ужину. На великпм пдмпру, ппнудип сам му и прихватип је да ппделимп сендвиш кпји ми 

је мама спакпвала у тпрбу. Умеп сам ја да га ппједем и целпг, али псетих тпг дана да ће ми 

ппла засигурнп бити сасвим дпвпљнп. Не затп щтп сам тпг јутра пбилнп дпрушкпвап, већ 

затп щтп сам пбилнп бип срећан щтп мпј друг неће  пстати гладан. Ппстали смп ппсле тпга 

нас двпјица прави другари, нераздвпјни дп дана данащоег. Пд једнпг ппдељенпг 

сендвиша дпбили смп двпје ситих устију, кпја су се крпз гпдине и гпдине мнпгп пута 
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заједнп смејала; двпјицу правих, живптних пријатеља. Сећам се да ми у щестпм разреду 

никакп није ищла физика, а за оега је дпвпљнп да вам пткријем да је данас један пд 

најугледнијих прпфеспра на Физишкпм факултету у Бепграду. И такп, рещи мпј драги друг, 

звап сам га „геније Еф“, да свпје знаое ппдели са мнпм пред једну писмену вежбу из пвпг 

предмета. Штп га је пн вище делип, ја сам све вище знап и разумевап, такп да смп знаое 

дуплирали. А дуплирали смп, бпгме, и петице у дневнику. Тп је бип самп ппшетак... Кад 

смп схватили щта све мпжемп дељеоем да дуплирамп и увећамп, ппшели смп да свпјим 

ппнащаоем утишемп и на друге другаре из пдељеоа и щкпле. Ппшели смп да утишемп и на 

наще браћу и сестре, па и на људе на улици. Знали смп да је бити љубазан, бити дпбар 

шпвек, ппмпћи другпме у невпљи – улепщавалп дане и нама и другима.  

Мнпжила се храбрпст, мнпжили се дпбри ппступци и дпбре пспбине, мнпжила се 

радпзналпст, мнпжили се псмеси и радпст, пријатељства, љубав, мнпжила се срећа, а све 

тп – дељеоем! Дељеое је билп за нас недпкушива магија и мнпгп пута смп се заједнп, кап 

неки супер херпји, нас двпјица, геније Еф и ја, бприли прптив главних ппстулата 

математике, пднпснп рашунске радое дељеоа, шија је дефиниција искљушивала пнп щтп 

смп ми дпказивали у живпту. Сматрали смп да имамп неку тајну мпћ, некаквп тајнп 

знаое, и шекали смп прави тренутак да свпју тезу представимп наставници математике, 

пшекујући пд ое да пде у некп тамп, рецимп, Светскп министарствп за математику и 

затражи да се дефиниција измени, према захтеву двпјице ушеника пдељеоа 6/3 једне 

бепградске пснпвне щкпле. Мащтали смп да ћемп ппстати светски ппзнати наушници, да 

ћемп дпбити признаое за дппринпс науци и да ће и нпвине писати п нама! А нащи 

пптпмци, ушиће, лепп, да се дељеоем ствари мнпже! Е бащ такп! 

Једнпг прплећнпг дана, кпнашнп, скуписмп храбрпсти геније Еф и ја да наставници 

испришамп бащ све щтп је већ некп време пкупиралп наще мале главе. „Паметна дешице, 

размищљаое вам је дпбрп и у праву сте“, рекла је пна смещећи се, „међутим, у щкпли вас 

ушимп дељеоу брпјева, килпметара, динара, какп бисте сутрадан у разним живптним 

ситуацијама мпгли да се снађете. Да израшунате, на пример, какп ћете расппделити свпју 

плату, или кпликп ћете килпметара неке руте прећи авипнпм или аутпмпбилпм... Тада 

мпжете применити пперацију дељеоа и нећете ппгрещити! Али када су у питаоу љубав, 

ппвереое, дпбре намере и дпбра дела, љубазнпст, радпст, срећа – тп су апстрактне ппјаве 

кпје се, дпбрп сте закљушили, мнпже када се деле! Знате какп се каже - ппдељена срећа 

два пута је већа. Ма немерљивп је већа!“. 

Иакп смп Еф и ја тпг тренутка схватили да наще размищљаое неће дпспети бащ у 

учбенике математике за будуће генерације, дпбили смп и јпщ једну пптврду да нисмп ни 

ппгрещили. Пд тада, дп дана данащоег, кад гпд би ми затребала билп каква ппмпћ, 

назвап бих Ефа и рекап бих му „пперација дељеое“. Знап је п шему се ради. Истп је и пн 
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шинип са мнпм. И ппмагали смп један другпм кпликп гпд смп мпгли, у свакпј ситуацији. И 

били смп срећни, увек дуплп срећни. Истп смп шинили и са другима пкп нас, истпме ушимп 

данас и свпју децу. „Пперација дељеое“ је, прпстп, нашин живпта. 

И затп вам ппрушујем, без размищљаоа: делите љубав! Делите разумеваое! Делите 

радпст и делите срећу! Свакпг дана ушините некп дпбрп делп, кпликп гпд малп пнп билп. 

Ппмпзите старијпј кпмщиници са кесама из маркета, ппделите слаткищ са сестрпм или 

братпм, ппмпзите некпме да науши нещтп щтп вама дпбрп иде, насмејте некпга, пбрадујте 

некпга, реците „хвала“, „извини“, „вплим те“, „дпбар дан“. Делите јер дељеоем мнпжимп 

све пнп дпбрп на пвпм свету. Мнпжимп дпбре дане, дпбра времена и стварамп бпљи 

свет. А збпг тпга ћемп, шврстп верујем и пбећавам вам, ипак једнпг дана ући у учбенике за 

нпве генерације. 

        

      Прпф.српскпг језика Милица Бипрац 

      Приправник у щкпли ,, 17. пктпбар“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Први електронски билтел ОШ“17.октобар“ Јагодина  2020
 

42 
 

Натаща Крстић -  видеп галерија ликпвних радпва 
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И млади технишари су били вепма вредни у време кпрпне,радили 

вреднп,савеснп и били вепма креативни...(радпви ушеника щестпг разреда). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници: 

Милпван Нићифпрпвић 

Иван Милпсављевић 

Гпран Миленкпвић 
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Присутнпст ппремећаја ппнашаоа у васпитнп - пбразпвнпм 

систему 

      Када гпвпримп п ппремећајима ппнащаоа, мпжемп рећи да оих карактерище 

репетитиван и кпнтинуирани пбразац антиспцијалнпг, агресивнпг и пркпснпг ппнащаоа. 

Пднпснп, гпвпримп п знашајним пдступаоима пд спцијалних пшекиваоа за пдређени 

узраст кпја су мнпгп пзбиљнија пд дешјих нестащлука и адплесцентнпг бунтпвнищтва. Да 

бисмп гпвприли п ппремећајима ппнащаоа, пптребнп је присуствп пдређенпг брпја 

ппнащаоа, пппут: шестих туша, застращиваоа, претои; нпщеоа пружја; физишке 

пкрутнпсти према живптиоама и људима; ппдметаое ппжара; намернпг унищтаваоа 

туђе импвине; лагаоа; прпвалних крађа, крађа аутпмпбила; бежаоа пд куће или щкпле; 

шестп пстајаое нпћу ван куће упркпс забранама. Ппремећаји ппнащаоа мпгу се исппљити 

унутар ппрпдишне средине, щкплске средине али и у виду хемијске (зависнпст пд 

алкпхпла или дрпга) и нехемијске зависнпсти (зависнпст пд интернете, игрица, кпцкаоа). 

Ппремећаји ппнащаоа кпји се дпвпде у вези са прпцеспм пбразпваоа мпгу представљати 

пзбиљну сметоу у функципнисаоу пбразпвнпст система. У пву групу ппремећаја спадају 

ппремећаји ушеоа, бежаое из щкпле кап и насиље у щкпли. У даљем тексту, ппсебну 

пажоу ппсветићемп ппремећају ушеоа и оегпвпј кпрелацији са дефицитпм пажое и 

ппремећајем хиперактивнпсти.  

      Ппремећаји ушеоа мпгу се исппљити у пбласти шитаоа, писаоа или математике и 

знатнп су шещћи међу дешацима. Кпд ушеника са ппремећајем ушеоа, сређу се и други 

бихејвипрални и емпципнални прпблеми, кпји се пднпсе на ппвећану агресију, спцијалнп 

ппвлашеое, слабу самппрпцену, недпстатак вербалних и спцијалних вещтина. Пва деца 

шестп су пдбашена пд стране врщоака щтп их шини ппдлпжним за антиспцијалне пблике 

ппнащаоа. Међу ушеницима са сметоама у ушеоу кпд вище пд пплпвине слушајева налазе 

се деца кпја исппљавају дефицит пажое и ппремећај хиперактивнпсти (АДХД). Синдрпм 

хиперактивнпсти и дефицита пажое карактерище импулсивнпст, немпгућнпст дужег 

задржаваоа пажое и кпнцентрације, изражен мптпрни немир, пдбијаое активнпсти кпје 

захтевају ментални наппр, шестп губљеое ствари непхпдних за пбављаое неких пбавеза 

(коиге, плпвке..). Кпд пвих ушеника дплази дп прпблема у усппстављаоу припритетних 

циљева, занемариваоа щкплских правила, непгранизпванпсти и непредвидљивпсти у 

ппнащаоу, тещкпћа у размеваоу прпшитанпг, вербалнпм изражаваоу.  

     У раду са ушеницима кпји ппред ппремећаја ушеоа исппљавају и АДХД кпристе се 

разлишите метпде, пппут ушеоа пп мпделу; играоа улпга где се ушеницима пмпгућава да 
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на прикладан нашин из разлишитих перспектива сагледају сппственп ппнащаое; за 

ушенике старијих разреда примеоује се и метпда сампппсматраоа,уз ппмпћ кпје ушеник 

ппажа и бележи свпја ппнащаоа, кпја има за циљ развпј сампкпнтрпле ушеника. Такпђе, 

вепма је важнп радити на развпју спцијалнп прихватљивих нашина реагпваоа у 

пдређеним ризишним ситуацијама. Све наведене технике имају за циљ усппстављаое 

сампкпнтрплеали и преузимаоа пдгпвпрнпсти за сппственп ппнащаое.  

     Пбразпвне устанпве представљају знашајан инстумет спцијализације управп јер 

васпитнп-пбразпвни садржаји прпмпвищу карактеристике кпје су знашајне за успещну 

спцијализацију, кап щтп су: пдгпвпрнпст, прпспцијални пбразци ппнащаоа, 

кппперативнпст, развпј емпатије. Рад струшнпг кадра,према пвпј групи ушеника, 

неппхпднп је усмерити на развпј и јашаое прптективних фактпра, пппут развпја 

сампппуздаоа кпд ушеника, спцијалних вещтина, ненасилнпг реагпваоа кап и на развпју 

кпгнитивних кпмпетенција (сппспбнпст кприщћеоа лпгишнпг мищљеоа, апстрактнпг 

расуђиваоа, разумеваое нпрми и правила ппнащаоа), у циљу унапређиваоа ппзитивнпг 

развпја ушеника. 

        Аница Симић, мастер дефектплпг 

        Вплпнтер у щкпли ,,17. пктпбар“ 

        У щкплскпј 2019/20 гпдини 
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НОВО ВРЕМЕ – НОВИ ИЗАЗОВИ 

 

Цури прва петина двадест првпг века и неприметнп нас све увалши у вртлпг нпвпг 

времена, брзпг прптпка ингфпрмација, нпвпг а старпг језика, тещкп разумљивих фраза, 

брзпмпслеће деце и кп зна све шега јпщ. Меље ритам дана, мељу сувищне и беспптребне 

инфпрмације а деца расту и нпсе свпје прпблеме у дубинама дешје дуще. Нпва кпваница ,, 

спцијална дистанца“ пптпунп бесмислена и непдржива у реалнпм живпту увлаши се у 

свакпдневицу и ремети нашин живпта свих. 

Страх надваладава раципналнп. Брдп кпнтрадиктпрнпсти се пдражава на щкплски 

систем и наставу.,,Настава на даљину“ јпщ једна  бесмислена кпваница никад у пракси 

забележена. Сви се играмп хакера , зуримп у рашунаре у жару да прикажемп виспкп 

технплпщкп умеће а стварнпст ппстаје виртелна и све ппдсећа на дешје видеп игрице 

прптив кпјих смп кпликп дп јуше били љути прптивници. 

Какп схватити щта се тп дещава и на прави нашин пдгпвприти на изазпве 

свакпдневице? Нема ташнпг пдгпвпра кпји је ппткрепљен наушним шиоеницама и 

истаживаоима. Све саме ппщтапалице и импрпвизације. Сигурнп је самп зрдавпразумскп 

расуђиваое и разумеваое на нивпу емпција и настпјаоа да применимп бар деп пнпга 

щтп нам је псталп у сећеоу из давнппрпщлпг времена. 

Искусним ушитељима и наставницма не треба мнпгп да схвате да је нивп 

забправљаоа пд марта дп септембра врлп виспк. Настава на даљину није пставила дубље 

трагпве у усвајаоу знаоа  и ппред великпг труда наставника да ушине све какп се не би 

,,изгубилп градивп“. Изгубилп се и те какп се изгубилп.Није билп пнпг људскпг кпнтакта, ,, 

живе реши“, искре у пшима, збуоених ппгледа  кпји су неппхпдани за усвајаое знаоа.  

Шкплу не шине самп лекције и ушеое и успещна израда тестпва и дпбре пцене. 

Шкпла је мнпгп вище пд тпга. Шкплски живпт је пнај реалан живпт кпји деци даје знашајне 

спцијалне и емпципналне лекције.Тај живпт се не уши на телевизији ,ппред кпмпјутера  на 

гугл ушипницама.Тај живпт се уши свакпдневнп у ушипницама, шитаоем ппгледа, 

разумеваоем гестпва, шитаоем међу редпвима, сапсећаоима... 

Да ли је пвп јещ једна у низу ,, епизпда“ кпје крпз свпј радни век прплазимп или је 

ппстепенп прелажеое на нпве технплпгије наставе кпје мере брзину , ефикаснпст, рад 

ппд притискпм или већ щта јпщ... 
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Једнп је сигурнп наступа нпвп дпба, технпсфера нас псваја. Сигурнп да нпси и 

дпбре и лпще стране. Кп највище трпи? Пдгпвпр пптражите сами. Никпме није лакп. А 

Оегпщ реше:  

 

 

,,Треба служит шести и имену. 

нека буде бпрба непрестана, 

нека буде щтп бити не мпже “ 

 

Рада Петрпвић Шумар 
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ПОХВАЉЕНИ И НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ У ШКОЛСКОЈ 2019/20 

ГОДИНИ 

 

УЧЕНИЦИ КОЈИМА  СЕ УРУЧУЈУ НАГРАДЕ ЗА ДАН ШКОЛЕ – НАЈБОЉИ 

МЕЂУ НАЈБОЉИМА 

 

Р.бр. Име и презиме разред Предмет и резултати 

1.  СЋвЋ МиловЋновић 5/1 МЋтемЋтикЋ- 1.м нЋ општинском и 3.м. нЋ 

окружном 

2.  ЛЋвИлић 5/3 МЋтемЋтикЋ- 1.м. нЋ општинском и 2.м. нЋ 

окружном 

3.  СЋрЋ МијЋјловић 5/4 ПливЋње- 1.м. нЋ окружном  

4.  ПетЋр ГЋјић 5/4 МЋтемЋтикЋ- 2.м. нЋ окружном 

5.  ЈовЋн ЈовЋновић 6/1 ФизикЋ- 1.н. нЋ општинском и 2.н. нЋ окружном 

6.  ИлијЋ Миљковић 6/1 ФизикЋ- 2.н. нЋ општинском и 2.н. нЋ окружном 

7.  АлексијЋ МихЋиловић 6/3 ФизикЋ- 1.н. нЋ општинском и 1.н. нЋ окружном 

8.  НедЋ Николић 6/4 ПливЋње- 1.м. нЋ окружном 

9.  НинЋ Николић 7/1 МЋтемЋтикЋ- 1.н. нЋ општинском и 3.н. нЋ 

окружном 

ФизикЋ- 1.м. нЋ општинском и 1.м. нЋ окружном 

10.  ЈовЋн ЈЋнковић 7/2 МЋтемЋтикЋ- 3.н. нЋ општинском и 3.н. нЋ 

окружном 

11.  Урош МутЋвџић 7/4 ПливЋње- 2.м. нЋ окружном 

 

НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ ЗА КРАЈ ШKОЛСКЕ 2019/2020 

Р.бр. Име и презиме раз. предмет такмичеое 

1.  СЋвЋМиловЋновић  5/1 ИсторијЋ 2.м. нЋ општинском 

2.  ИренЋ ЈовЋновић 5/4 МЋтемЋтикЋ 2.м. нЋ општинском 

3.  АлексЋндЋр СтЋменковић 5/4 МЋтемЋтикЋ 3.м. нЋ општинском 

4.  ЕленЋ МилосЋвљевић  6/1 АтлетикЋ 1.м. нЋ општинском 

5.  ЈовЋн ЈовЋновић 6/1 МЋтемЋтикЋ 3.н. нЋ општинском 

6.  Мирко РЋдошевић 6/1 МЋтемЋтикЋ 2.н. нЋ општинском и 

похвЋлЋ нЋ окружном 

и 2.н. нЋ мислиши 
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7.  МихЋјло Петровић 6/2 ФизикЋ 3.н. нЋ општинском 

8.  МЋријЋ ЈЋковљевић 6/3 ФизикЋ 

МЋтемЋтикЋ 

2.н. нЋ општинском 

2.н. нЋ општинском 

9.  ЂинЋ СтевЋновић 6/4 ФизикЋ 3.м. нЋ општинском  

10.  НинЋ Николић 7/1 ХемијЋ 2.м. нЋ општинском 

11.  ТеодорЋ СЋвић 7/1 Српски језик 2.м. нЋ општинском 

(КњижевнЋ 

олимпијЋдЋ) 

12.  Филип РЋдојевић 7/1 КошЋркЋ 2.м. нЋ општинском 

13.  ИлијЋ ЈЋкшић 7/1 МЋли фудбЋл 2.м. нЋ општинском 

14.  ЕлеонорЋ МЋтић 7/1 ОдбојкЋ 2.м. нЋ општинском 

15.  НовЋк Петровић 7/2 Стони тенис 2.м. нЋ општинском 

16.  Филип Симић 7/2 КошЋркЋ 2.м. нЋ општинском 

17.  СимонидЋ Димитријевић 7/2 ОдбојкЋ 

МЋли фудбЋл 

2.м. нЋ општинском 

3.м. нЋ општинском 

18.  МинЋ Миливојевић 7/2 ОдбојкЋ 

МЋли фудбЋл 

2.м. нЋ општинском 

3.м. нЋ општинском 

19.  НиколЋ ПустињЋковић 7/3 ОдбојкЋ 

МЋли фудбЋл 

3.м. нЋ општинском 

2.м. нЋ општинском 

20.  ТЋрЋ ПЋнтелић 7/3 ОдбојкЋ 2.м. нЋ општинском 

21.  ТЋдијЋ ПЋнтелић 7/3 МЋли фудбЋл 2.м. нЋ општинском 

22.  СЋрЋ ЗдрЋвковић 7/3 МЋли фудбЋл 3.м. нЋ општинском 

23.  ЛенЋ Ђорђевић 7/3 МЋли фудбЋл 3.м. нЋ општинском 

24.  ЈеленЋ Милојевић 7/3 МЋли фудбЋл 3.м. нЋ општинском 

25.  ДЋмир ПетрЋн 7/3 ИсторијЋ 2.м. нЋ општинском 

26.  Андреј Милошевић 7/3 ХемијЋ 2.м. нЋ општинском 

27.  МињЋ МЋнојловић 7/4 КошЋркЋ 2.м. нЋ општинском 

28.  ЛЋнЋ Јеремић 7/4 ОдбојкЋ 2.м. нЋ општинском 

29.  СтЋшЋ МЋрјЋновић 7/4 ОдбојкЋ 2.м. нЋ општинском 

30.  ЕвЋ СтевЋновић 7/4 ФизикЋ 2.м. нЋ општинском 

31.  ЈЋнЋ ЖиворЋдовић 7/4 ФизикЋ 2.м. нЋ општинском 

32.  ИлијЋ Стојковић 7/4 КошЋркЋ 2.м. нЋ општинском 

33.  ЈЋков СтЋнковић 7/5 КошЋркЋ 

ОдбојкЋ 

МЋли фудбЋл 

2.м. нЋопштинском 

3.м. нЋопштинском 

2.м. нЋопштинском 

34.  Вељко ЈЋрић 7/5 ОдбојкЋ 

МЋли фудбЋл 

3.м. нЋопштинском 

2.м. нЋопштинском 

35.  ЛукЋ Перовић 7/5 КошЋркЋ 2.м. нЋопштинском 

36.  БогдЋн Перовић 7/5 КошЋркЋ 2.м. нЋопштинском 

37.  НемЋњЋ Трифуновић 7/5 ОдбојкЋ 3.м. нЋопштинском 

38.  МионЋ Милутиновић 7/5 АтлетикЋ 1.м. нЋопштинском 

39.  ЛЋнЋ Милојковић 7/5 МЋли фудбЋл 3.м. нЋопштинском 

40.  КрунЋ МЋрковић 7/5 МЋли фудбЋл 3.м. нЋопштинском 

41.  АнђелијЋ Глишовић 7/5 ОдбојкЋ 2.м. нЋопштинском 
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ПОХВАЉЕНИ УЧЕНИЦИ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. 

Р.бр. Име и презиме  разред предмет 

1.  ЛЋнЋПетровић 5/1 МЋтемЋтикЋ 

2.  АлексЋндЋрБожиновић 5/1 Енглески језик 

3.  ВлЋдимирЈовЋновић 5/1 Енглески језик 

4.  ЕнЋДојчиновић 5/1 Енглески језик 

5.  МихЋјлоЈовЋновић 5/1 Енглески језик 

6.  ДимитријеВељковић 5/1 Енглески језик 

7.  ЕленЋЈовић 5/1 Енглески језик 

8.  ЛеЋРЋдивојевић 5/1 Енглески језик 

9.  АндријЋМихЋјловић 5/1 Енглески језик 

10.  ДушЋнМилЋновић 5/1 Енглески језик 

11.  МишЋ ЛЋзЋревић 5/1 МЋтемЋтикЋ, 

енглески језик 

12.  КЋтЋринЋ Сентић 5/1 Српски језик 

13.  ВЋњЋ Милићевић 5/1 Српски језик, 

енглески језик 

14.  СЋвЋ МиловЋновић 5/1 Српски језик, 

енглески језик 

15.  ТЋдијЋ ШЋбић 5/1 ИстпријЋ, 

енглески језик 

16.  ЛенЋ ШЋренЋц 5/2 ИсторијЋ, 

српски језик, 

енглески језик 

17.  АнЋстЋсијЋ Андрејевић 5/2 Енглески језик 

18.  ПЋвле ГЋјић 5/2 Енглески језик 

19.  АнитЋ Петровић 5/2 Енглески језик, 

српски језик 

20.  ЕнЋ ЈовЋновић 5/2 Енглески језик, 

мЋтемЋтикЋ 

21.  СофијЋ СтЋнковић 5/2 Енглески језик 

22.  ЈЋнЋ Арсић 5/2 МЋтемЋтикЋ 

23.  Милутин ЈеловЋц 5/2 МЋтемЋтикЋ 

24.  ЛЋв Илић 5/3 Енглески језик, 

историјЋ, 

биологијЋ, ТИТ 

25.  ОлгЋ Вељковић 5/3 Енглески језик 

26.  ПетрЋ Меховић 5/3 Енглески језик, 

биологијЋ, ТИТ 

27.  МијЋт Петровић 5/3 Енглески језик 

28.  ДуњЋ Глишић 5/3 БиологијЋ 

29.  ИвЋ ЈовЋновић 5/3 ТИТ 

30.  ПЋвле Вељковић 5/4 Енглески језик 

31.  ПетЋр ГЋјић 5/4 Енглески језик 
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32.  ИренЋ ЈовЋновић 5/4 Енглески језик 

33.  ИскрЋ МихЋјловић 5/4 Енглески језик 

34.  АлексЋндЋр 

СтЋменковић 

5/4 Енглески језик, 

биологијЋ 

35.  ГЋлЋ СтефЋновић 5/4 Енглески језик 

36.  ЛенкЋ СтефЋновић 5/4 Енглески језик, 

историјЋ 

37.  Војин РочкомЋновић 5/4 ЛиковнЋ 

културЋ 

38.  АнђелЋ ГЋјић 5/4 Српски језик 

39.  ЛЋрЋ СтефЋновић 5/4 БиологијЋ 

40.  ИлијЋ Миљковић 6/1 ИсторијЋ 

41.  ЕленЋ МилосЋвљевић 6/1 МЋтемЋтикЋ 

42.  ЛенЋ КовЋчевић 6/1 ТИТ 

43.  НЋђЋ Тодоровић 6/1 ФизикЋ 

44.  МилЋн Недељковић 6/2 Српски језик 

45.  ИлијЋ ЈовЋновић 6/2 МЋтемЋтикЋ 

46.  МиљЋнЋ СтојЋдиновић 6/2 ТИТ 

47.  ИсидорЋ Милошевић 6/2 ТИТ 

48.  СофијЋ ЛЋзЋревић 6/2 ИсторијЋ 

49.  АнЋ Црнковић 6/2 ИсторијЋ 

50.  СимонЋ Обреновић 6/2 ЕколошкЋ 

секцијЋ 

51.  АнЋстЋсијЋ АгЋтоновић 6/2 ЕколошкЋ 

секцијЋ 

52.  АлексијЋ МихЋиловић 6/3 Српски језик, 

мЋтемЋтикЋ 

53.  МЋријЋ ЈЋковљевић 6/3 Српски језик 

54.  ВерЋ ВЋсић 6/3 Српски језик, 

историјЋ, 

физикЋ 

55.  АњЋ Ђуровић 6/3 МЋтемЋтикЋ 

56.  МихЋјло Кујунџић 6/4 МЋтемЋтикЋ 

57.  Урош Цекић 6/4 ИсторијЋ 

58.  ТеодорЋ СЋвић 7/1 БиологијЋ 

59.  МЋријЋ РЋдовић 7/1 Српски језик 

60.  Теофил Стојковић 

Бегуш 

7/1 ФизикЋ 

61.  ЛЋрЋ Шкорић 7/2 МЋтемЋтикЋ 

62.  БогдЋн ГЋјић 7/2 МЋтемЋтикЋ, 

биологијЋ 

63.  ЈовЋн ЈЋнковић 7/2 БиологијЋ, 

српски језик 

64.  СимонидЋ 

Димитријевић 

7/2 ИсторијЋ 
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65.  НовЋк Петровић 7/2 Српски језик 

66.  НиколинЋ Вељковић 7/2 Српски језик, 

ТИТ 

67.  МинЋ Миливојевић 7/2 Српски језик, 

историјЋ, 

физикЋ 

68.  Андреј Милошевић 7/3 МЋтемЋтикЋ 

69.  АлексЋндрЋ 

БрЋнисЋвљевић 

7/3 Српски језик 

70.  ВЋсилијЋ ТомЋшевић 7/3 Српски језик 

71.  АнђелијЋ БрЋнковић 7/4 Српски језик, 

ТИТ 

72.  СтЋшЋ МЋрјЋновић 7/4 Српски језик, 

хемијЋ 

73.  СЋвЋ Грујић 7/4 БиологијЋ 

74.  ИвЋ БулЋтовић 7/4 ТИТ 

75.  МилЋн БулЋтовић 7/4 ФизикЋ 

76.  ЈЋнЋ ЖиворЋдовић 7/4 ГеогрЋфијЋ 

77.  ЛукЋ ЛЋпчевић 7/4 ГеогрЋфијЋ 

78.  ЛукЋ Перовић 7/5 ИсторијЋ 

79.  МихЋјло Новичић 7/5 ИсторијЋ, 

српски језик, 

физикЋ 

80.  Вељко ЈЋрић 7/5 Српски језик 
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Мартинин стрип... 
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Пеђа Трајковић – пријатељ школе кроз векове 

"Кад радиш шта волиш,  

а друге не болиш!" 

                                                    Пеђа Трајкпвић 

ИНТЕРВЈУ 

Трудећи се да дане изплације бар на неки 

нашин ушинимп лепщим, припремили смп вам 

једнп лепп изненађеое.  

Пнп щтп изнад свега желимп је да сашувамп 

псмех, духпвну ведрину и пплет и да из пвпга 

щтп је задесилп шитаву планету, изађемп кап бпљи и псвещћенији људи. Уверени смп да 

смп кпнашнп ппстали свесни правих вреднпсти, ппшев пд тпга кпликп смп срећни јер су уз 

нас пни кпје вплимп, кпликп су важна права пријатељства, дух кплектива, кплики је знашај 

здравља и слпбпде... Тпме су нас ушили пд малих нпгу, нп врлп шестп смп ппнесени 

брзинпм живљеоа, тп ппдразумевали. С пбзирпм на тп да се данас вище нищта не 

ппдразумева, желимп да нащи најмлађи никад не забправе на пве живптне драгпценпсти 

и да разумеју оихпву важнпст. 

А кп ће им лепще тп пбјаснити пд пнпг кпга впле и кп оих највище впли!? 

Пвпг, малп непбишнпг, мајскпг дана, са нама је нащ некадащои ђак и велики пријатељ 

щкпле "17.пктпбар", песник, Пеђа Трајкпвић. 

1. Ппщтп је у прптеклпм перипду све шуднп, реците нам какп прпвпдите пве шудне дане. 

Ја углавнпм живим у Земљи чуда и управп сам се извукап из једне велике авантуре у 

кпјпј сам трагап за пдгпвпрпм  на питаое свих питаоа „Заштп гавран личи на писаћи 

стп“. Ппгађате, тп је тема мпје будуће коиге. Мене је, иначе, врлп тешкп пдвпјити пд 

писаоа и цртаоа, па ми пва ситуација није значајнп изменила темпп и режим 

живпта. 

2. Чини се да нас је планета Земља жестпкп пппменула пвим вируспм. Какп да ппвратимп 

оенп ппвереое и на кпји нашин да будемп бпљи према опј? Какп да будемп бпљи према 

себи? 
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Ппслужићу се једнпм дивнпм причпм чувенпг филпзпфа Артура Шппенхауера, кпју сам 

ја, пп пбичају, приближип деци претвпривши је у песму, а кпја је кључ за укупну 

живптну равнптежу кап једину шансу да избегнемп пвакве и друге страшне дпгађаје. 

 

Зна се 

Да бпдљикавп прасе 

Када захлади 

Не зна шта да ради, 

Па сиђе у рупу 

И фпрмира групу 

Свпјих другара 

Бпдљара. 

Ту се пни стисну, 

Али пдмах врисну 

Јер се у пвпм мимпхпду 

Једни на друге набпду. 

О, наппакп! 

Тп није лепп, јел такп? 

Нп,није лепп ни да се мрзну 

самп затп штп нису при крзну. 

 

Затп се мале бпдљикаве гуде 

Најпре пптруде 

Да науче идеалнп растпјаое 
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За грејаое - 

Тп се зпве васпитаое, 

Или, лепп ппнашаое: 

Кад радиш шта вплиш 

а друге не бплиш! 

 

3. Живпт је се састпји пд лепих и маое лепих тренутака. Какп прпнаћи инспирацију, 

мптивацију и где прпнаћи ппкреташку снагу да бисмп стварали нпва дела, да бисмп ушили, 

радили, били и даље креативни? 

Кад сте песник увек се мпжете извући и на тешка питаоа пдгпвприти стихпм, па нека 

други размишљају шта сте хтели да кажете. 

 

У свему леппта нека чучи 

Треба ти самп дпбре впље – 

Прпнађи пут, па је дпкучи 

И свет ће изгледати лепше и бпље. 

 

4. Кпја је Ваща преппрука за наще ђаке, какп да 

прпвпде слпбпднп време, щта да шитају, какп да се 

забаве и дане ушине садржајнијим и лепщим? 

Деца треба да раде све пнп штп им причиоава задпвпљствп, акп у тпме прпнађу прави 

смисап. 

Свет је иначе сурпв, ппкушава да их укалупи и направи апликације у кпјима ће пна 

функципнисати пп унапред утврђеним шемама. Ја навијам за креативнпст, навијам за 

игру, наравнп, навијам и за паметне разгпвпре, дпбре филмпве и шта другп - негп 

коиге. Јакп ће бити сирпмашан пнај кп из детиоства изађе без Марка Твена, Жила 

Верна, Чарлса Дикенса, Александра Диме, Тплкина, Прачета, мпг пмиљенпг Луиса 
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Керпла... или Бранка Ћппића, Душка Радпвића... Игпра Кпларпва  и Душана Ппп 

Ђурђева...  

 

5. Да ли нам припремате некп изненађеое? Кад мпжемп да пшекујемп нпву коигу? 

Нпва коига мпже бити све другп, самп не изненађеое. Излазе чак брже и чешће негп 

штп бих и сам желеп. Овде прпмпвишем тек сваку трећу да не бих превише бпп пчи 

Нештп сам нагпвестип на ппчетку...Биће тпга јпш ... пнда када нам се врати нпрмалан 

живпт. 

6. Мплимп Вас да ппделите са нащим ушеницима некп сећаое из щкпле. Испришајте им 

какви су некада били наставници, какп се радилп, ушилп, пцеоивалп. 

Ја припадам пнпј праистпријскпј, динпсаурус-генерацији са самих ппчетака 

„Седамнаестпг пктпбра“ кпја није имала ни шкплу, већ се сељакала пд зграде дп зграде. 

Не сећам се да нам је тп сметалп... ма није, нималп. .. ни пећи на угаљ, ни плајни 

ппдпви, пд кпјих су нам била прљава кплена, ни тп штп некад нисмп имали праве 

учипнице, ни салу за фискултуру, ма ни честитп двприште... Вплели смп свпју 

„виртуелну“ шкплу и бприли се за оену част. Даље нећу да евпцирам усппмене, јер ћу 

звучати кап сваки дпсадни матпрац. Уместп тпга, евп стиха кпји увек кпристим на пву 

тему јер мнпгп тпга казује. 

 

...Када сам ја ишап у Седамнаести 

Билп је маое асфалта, више блата, 

Више цпкула, маое патика, 

Више игара, маое апарата 

И мнпгп више слпва негп слика. 

 

 

7. Врлп шестп пд некадщоих ђака кпји нас радп ппсећују и не забправљају, шујемп реши да 

је Седамнаести "щкпла с дущпм".  

Какп Ви пбјащоавате тај фенпмен, ту ппсебнпст на кпју смп ппнпсни? 
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Ја и „Седамнаести“ се дружимп на разне начине већ деценијама. Да се тп чак и у 

векпвима изразити. Бип сам ђак, па ђачки рпдитељ у два циклуса, па пнда сарадник у 

брпјник акцијама. Тпликп тпга смп претурили заједнп. Дпбрп се знамп... У душу, штп се 

каже... А  душу шкпле су ствприли дпбри људи. „Седамнаести“ је мпгап да се упбрази, 

да ппстане снпбпвска шкпла из центра града, али није бранили су је пд тпга мудри 

директпри кап Олга , кап Блажа, кап Таоа, кап Биља... рекап бих- пдлучујуће важан 

тандем из канцеларије са стакленим вратима- Цица и Марина, и увек ппжртвпвани, 

дивни учитељи и наставници: кап некад Тпћкп, Жика Певац, Селимир... или данас 

Ивица, Влада, Вера,две Слађе, Маја и све Српкиое и мнпги, мнпги други кпји су пд 

свпјих ђака правили, пре свега, дпбре људе. 

8. Уз жељу да све пвп щтп пре прпђе и да се ускпрп сви 

сретнемп у щкпли и на прпмпцији Ваще нпве коиге, 

захваљујемп Вам се щтп сте пдвпјили време за нас. 

Кпја је Ваща ппрука за наще садащое и будуће ђаке? 

Нека тп буде малп прилагпђени стих песме кпју су певали 

и мнпги ђаци „Седамнаестпг“ крпз различите генерације: 

Деци је пптребнп више нп ишта 

Да ми пдрасли пдрасли будемп бпљи. 

Онда им заиста не треба ништа 

Све ће им бити баш пп впљи. 
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За сада толико.... 

      Ппкущали смп да приближимп щкплску 2019/20 гпдину крпз пвај ЕЛЕКТРПНСКИ 

БИЛТЕН. Нисмп били у мпгућнпсти да прикажемп све активнпсти кпје су се муоевитпм 

брзинпм пдвијале, ппсебнп пд марта 2020 гпдине. Није билп мпгуће ппставити брпјне 

видеп презентације у пблику кратких филмпва и клиппва. Ни техника није свемпгућа . Све 

указује да жива реш, умеће наставника, надахнуће ушеника не ппдржава ни 

најсавременији технплпщки систем. Дешја жеља за дружеоем са врщоацима, оихпва 

пптреба да шују живу реш ушитеља и наставника, псете живпт щкпле у свпјпј свакпневици 

не мпже се пренети у свпј пунпћи и вреднпсти ни једним алтернативним путем. 

      Кпликп смп успели да прикажемп живпт щкпле казаће вам се самп. Шкпла је живи 

прганизам шија се динамика меоа из шаса у шас. Ни један шас није исти, ни један дан не 

ппдсећа да на прпщли. Све у щкпли је аутентишнп, некад лакп, некад маое лакп . Све је 

лекција и свака ситуација је прилика да се уши самп акп тп преппзнамп. 

Преппзнајте настпјаоа свих нас да се избпримп са ситуацијпм у кпјпј смп се нащли. 

ПРВИ ЕЛЕКТРОНСКИ  БИЛТЕН  ПРИПРЕМИЛИ:  

Иван Милпсављевић, прпфеспр технике и инфпрматике 

Владимир Мићпвић, прпфеспр разредне наставе  

Аница Симић диплпмирани мастер дефектплпг, вплпнтер  

Рада Петрпвић Шумар ,шкплски психплпг 

Сви учитељи и наставници кпји су креирали, прикупљали и слали  прилпге.  

 


