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ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

Најстарији пронађени документ у коме је исказана потреба за
школом у Блацу, настао је 25. јула 1883. године. Документ је потписао
тадашњи министар просвете Стојан Новаковић.
Прве школске 1890/91.године, Основна школа у Блацу имала је два
разреда. Учитељ је био Јован Самокресовић. У наредним годинама
учитељи су се смењивали. Школске 1893/1894. године школа у Блацу по
први пут има печат школе, округао, у горњем луку “краљ Србије”, у
доњем луку “Блачка”, у средини “Основна школа”, празан простор
испуњен је орнаментима с једне и друге стране.
О развоју школства у Блацу током наредних година све до
окончања Првог светског рата 1918. године не постоје у потпуности
веродостојни и тачни подаци. Настава се јесте одвијала и у току
Балканских ратова 1912-1913. године и у току Првог светског рата
1914-1918. године, али не зна се да ли је извођена у континуитету.
Министарство просвете је на инсистирање групе виђенијих људи
из Блаца одобрило отварање Државне мешовите грађанске школе 1929.
године. Школа је почела са радом 25. новембра. Школовање није било

бесплатно. Учили су се следећи наставни предмети: веронаука, српски
језик, земљопис, историја, јестаственица (ботаника и зоологија),
математика , нацртна геометрија, хигијена, домаћинство, цртање,
гимнастика, певање, ручни рад. Дисциплина се оцењивала на два начина:
оцена за владање и оцена за однос према раду. Школа је играла врло
значајну улогу у Блацу и околини. У њој су радиле и оснивале се многе
секције и организације. Зграда Грађанске и Основне школе заједно са
свом школском документацијом и инвентаром изгорела је 1944. године.
Послерата 1945. године школа је поново почела са радом као Нижа
мешовита непотпуна гимназија у згради блачке Домаћичке школе. У
периоду између два светска рата, по селима блачке општине, изграђено
је доста школских зграда са становима за учитеље.
У току Другог светског рата школа у Блацу није увек радила.
Учитељи су долазили и одлазили. Настава која је обновљена одмах после
рата одвијала се по приватним зградама, локалним дућанима и
кафанама. Крајем 1944. године основне школе постојале су у Блацу,
Барбатовцу, Горњој Драгуши, Малој Драгуши, Сварчу, Гргуру, Доњој
Драгуши, Лазаревцу, Међухани, Музаћу, Рашици, Претрешњи, Попови,
Пребрези, Сувом Долу, Трбуњу, Кашевару и Чунгули.
У току школске 1951/1952. године обавезно основно образовање
подигнуто је са седам на осам година. Просвета у Блацу достигла је
развојни врхунац 60-их година XX века. Школовање је постало само себи
циљ. Године 1953. основна школа добила је име по народном хероју овог
краја Славољубу Вуксановићу Јајку. Основна школаје 17. јануара 1960.
године свечано проглашена огледном школом.
Из средстава солидарности добијених почетком осамдесетих
година XX века изграђена је зграда основне школе где се настава и данас
одвија. Наставило се са санацијом старих и изградњом нових подручних
школа.

После рата са НАТО–ом 1999. године, па све до 2002. године,
школску зграду у Блацу делиле су Основна школа и Средња школа
“Младост”, јер је њихова зграда билау ступљена Филозофском
факултету из Приштине. Настава у школи се одвијала у две смене.
Почетком новог века бољи економски и друштвени положај у
држави омугућио је школству и просвети стабилнији и квалитетнији
развој. Од 2003. школа носи име Стојана Новаковића. Унутрашњост
школе поред бројних учионица и кабинета чине пространи и светли
холови. Школа је подигла ниво образовања на виши ниво увођењем
кабинетске наставе. Томе је допринела и формирана мултимедијална
учионица. Јак утисак на сваког посетиоца школе оставља ентеријер и
екстеријер. Створен је несвакидашњи амбијент.
Године 2003. формирана је Ученичка задруга у оквиру које послују
погони: ђачка књижара, брза храна и кантина. При основној школи
формирано је Одељење за децу ометену у развоју 2003.године. Године
2005. оформљен је целодневни боравак ученика.
Максимална ангажованост наставног кадра доприноси
квалитетном образовном процесу па су ученици у прилици да сваког
дана, на сваком часу, обогате своје знање. Поред редовне активности
на часовима, поједини ученици показују велико интересовање на
додатној настави и секцијама. Захваљујући сопственом труду и труду
својих наставника, постижу одличне резултате на такмичењима и
разним дечјим културним манифестацијама.

СЕПТЕМБАР

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ПРВАКА

У Основној школи „Стојан Новаковић“ у Блацу уз пригодну
приредбу обављен је свечани пријем ђака првака. Њима је
добродошлицу и пуно успеха у школовању пожелела
директорка школе Данијела Николић.
У приредби приређеној у част ђака првака учествовали су
ученици другог, трећег и четвртог разреда. Приредба, којој су
присуствовали прваци и њихови родитељи, завршена је
читањем ђачке заклетве и прозивком ђака.
Ове школске године први разред је уписало 70 ученика.

КО ЈЕ СМЕСТИО ВУКУ?

Позоришна представа „ Ко је сместио вуку?“ изведена је
22. 9. 2015. године. Варошко позориште „Хистрион“ из
Прокупља потрудило се да забави ученике наше школе једном
занимљивом бајком.
Ученици су са одушевљењем пратили и смејали се
ликовима из разних бајки који су се нашли на једном месту, на
једној сцени, у једној измешаној бајци.

ЧЕП ЗА ХЕНДИКЕП

У нашој школи је 28. 9.
2015.године
покренута
хуманитарна акција „ Чеп за
хендикеп“.
Овом акцијом развија
се еколошка свест код деце
јер схватају да се сваки
отпад може рециклирати ,
касније обрадити и прерадити у неки други производ. Такође се
развија и хуманост јер је ова акција намењена особама са
инвалидитетом, набавци нових
ортопедских
помагала
и
инвалидских колица. Ова акција
такође руши предрасуде према
особама са инвалидитетом и
упознаје ученике са њиховим
проблемима.

БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ

Чланови Тима за безбедност и запослени у МУП-у
организовали су предавање за ученике првог разреда.
Предавање под називом „Ми у саобраћају“ одржано је 30.
9. 2015. године.
Циљ овог предавања био је стварање одговорности код
деце као учесника у саобраћају.

ОКТОБАР

ХУМАНИТАРНИ КРОС- ТРКА ЗА СРЕЋНИЈЕ
ДЕТИЊСТВО

У Блацу је 2. 10. 2015.године у организацији Црвеног крста
Блаце одржана традиционална
„Трка за срећније детињство“. У
трци је учествовало 800 деце,
ученика Основне школе „Стојан
Новаковић“, као и деца из
Предшколске установе „Наша
радост“.
Трка за срећније детињство
је
најмасовнија
и
најшире
прихваћена
рекреативнохуманитарна акција Црвеног
крста Србије. Масовним учешћем
у трци млади показују своје
опредељење за здрав начин
живота и највише хуманитарне
вредности.
Овогодишњи слоган трке био је „Имамо циљ, дођи на
старт“.

ПОДРШКА ПОРОДИЦИ- НАЈБОЉА ПОДРШКА
ДЕЦИ

Поводом Дечје недеље изведена је приредба у реализацији
Јасмине Спасић, Марије Ристић и ученика наше школе.
Приредба је изведена 5. 10. 2015.године.
Наставници српског језика и ликовне културе одабрали су
најбоље радове са литерарног и ликовног конкурса на тему „
Подршка породици- најбоља подршка деци“. Конкурс је био
расписан у септембру поводом Дечје недеље. Најбољи радови
проглашени су 29.10. 2015.године. Ученици су награђени
књигама.

ЛУТКАРСКА ПРЕДСТАВА
„КАПЕТАН ЏОН ПИПЛФОКС“
Ученици виших разреда Основне школе „Стојан
Новаковић“ извели су луткарску представу „Капетан Џон
Пиплфокс“ за малишане предшколске установе „Наша радост“.
Представа је била приказана поводом завршетка Дечје
недеље.
Представа је одржана 9. 10. 2015.године, у пуној сали
Културног центра „Драинац“ на задовољство деце и њихових
родитеља.

ДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ И СТАРИХ

Поводом месеца старих, ученици су обишли кориснике
Дома за стара лица. Том приликом приређена је мала приредба
као поклон старијим суграђанима.

ИСХРАНА И ЗДРАВЉЕ

Поводом Светског дана хране здравствени радници Дома
здравља Блаце одржали су предавање ученицима од првог до
осмог разреда. Тема предавања је била Исхрана и здравље.
Циљ здравствено-васпитних активности поводом
обележавања 16. октобра, Светског дана хране јесте
информисање и стицање знања, ставова и понашања у вези са
здрављем и правилним навикама у исхрани.
Предавање су одржале Драгана Радивојевић и Данијела
Спасић.

ПОКЛОНИ КЊИГУ БИБЛИОТЕЦИ

Ђачки парламент организовао је акцију прикупљања
књига под слоганом „Поклони књигу библиотеци“. Ученици су
доносили своје књиге и поклањали библиотеци, тако да је
сакупљено 66 књига.
Ученици који наставу похађају у Кашевару, посетили су са
учитељицом Љиљаном Јозић библиотеку у матичној школи и
донели књиге 23. 10. 2015. године. Библиотекарка Марија
Ристић је том приликом одржала
час у библиотеци и упознала их са
књижевним фондом и начином
коришћења библиотеке. Основци
из Кашевара су том приликом
добили на поклон показиваче за
књигу, које су направили ученици матичне школе на часу
ликовне културе.
Поводом обележавања Месеца књиге, у школи је одржан и
низ других активности. Ученици нижих разреда заједно са
својим учитељима правили су паное на тему „ Букет лепих
мисли о књизи“, који су били изложени у холу школе.

КВИЗ ЗНАЊА ИЗ КЊИЖЕВНОСТИ

Поводом обележавања октобра- Месеца књиге у школи је
одржано доста активности.
У периоду од 26. до 29. октобра одржан је квиз за ученике
од петог до осмог разреда. Сваког дана по један разред
такмичио се у знању из књижевности. Организатор квиза била
је библиотекарка Марија Ристић, као и наставнице Ивана
Грујић, Весна Миљаковић, Весна Радовановић и учитељица
Мирјана Тодоровић.
Победници квиза из сваког разреда награђени су посетом
Сајму књига у Нишу.

НОВЕМБАР

ДАН ШКОЛЕ

Дан Основне школе „Стојан Новаковић“ обележен је 6. 11.
2015. године.
Тим поводом изведена је представа у
организацији Тима за културне
активности и Драмске секције
школе. Тема представе била је
драматизација „Аутобиографије“
Бранислава Нушића. Реализатори
представе
биле
су
Весна
Миљаковић, Милена Грујић, Весна
Радовановић и Биљана Симић.

КВИЗ ЗНАЊА ИЗ ПРИРОДНИХ НАУКА

На
иницијативу
ученика
Ученичког парламента организован је
Квиз знања из природних наука.
Ученици
су
показали
велико
интересовање за квиз као и завидно
знање из различитих области.
Реализатор квиза била је Ивана
Стојковић, а помогле су Марија Ристић, Јасмина Павловић и
Бранкица Јовић. За техничку подршку били су задужени Немања
Кричак и Горан Лазић.
Победници квиза били су ученици
седмог разреда у Драгуши и одељење
VIII4 из Блаца. Награђени су одласком на
Сајам науке који ће се одржати у
Београду.
Квиз је организован 27.11. 2015.године.

ДЕЦЕМБАР

СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ АИДС-А

ОШ „Стојан Новаковић“
у сарадњи са Домом здравља
Блаце организовала је
предавање поводом
Светског дана борбе против
АИДС-а 1. децембра 2015.год.
Предавању су
присуствовали ученици
виших разреда и наставници,
а чланови патронажне
службе покушали су да на
што занимљивији и
једноставнији начин предоче
ученицима како се треба
чувати од ове опаке болести
и које мере превенције треба
предузети.

САЈАМ НАУКЕ У БЕОГРАДУ

Победници Квиза знања из природних наука награђени су
посети Сајма науке у Београду 5. 12. 2015.године.
Ученици су имали прилике да посматрају разне
експерименте, да виде и науче многе занимљивости које нуде
природне науке.

ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА

ОШ“ Стојан Новаковић“ у сарадњи са Спортским савезом
Блаце организовала је Игре без граница за све ученике од првог
до осмог разреда које су трајале од 14. до 24. 12. 2015. године.
Учествовао је велики број ученика, а најбољима су
додељени пехари и лопте.

МАСКЕНБАЛ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

У организацији Тима за
професионалну оријентацију у
просторијама школе одржан је
маскенбал. Учесници маскенбала
били су ученици седмог и осмог
разреда. Маскенбал је организован
у оквиру пројекта „Професионална
оријентација“, а има за циљ
промоцију старих занимања.
Ученици су били одевени у разне
костиме, а уз песму, игру и глуму на
веома креативан начин представили
су себе у различитим професијама.
Координатор
Тима
за
професионалну оријентацију је Ивана
Петровић,а маскенбал је организован
25.12. 2015. године.

НОВОГОДИШЊА ПРИРЕДБА ЗА НАЈМЛАЂЕ
ОСНОВЦЕ

Поводом предстојећих новогодишњих празника приређена
је пригодна приредба намењена
ученицима
првог
разреда.
Приредбу је у сарадњи са
наставницима
из
актива
страних језика и наставницом
Весном Радовановић, која води
драмску секцију, припремила
учитељица Биљана Симић.
У приредби су учествовали ученици од другог до шестог
разреда, а по завршетку приредбе најмлађим основцима је
Деда Мраз
поделио новогодишње
пакетиће.
Приредба је била веома занимљива
деци која су све време уживала у ономе
што су њихови старији другари
одглумили. Изведена је 29.12. 2015.
године.

ЈАНУАР

ДРУЖЕЊЕ ХРВАТСКИХ И БЛАЧКИХ ОСНОВАЦА

Основну школу „Стојан Новаковић“ посетили су хрватски
основци из Водњана који су били гости блачких ученика.
Организоване су разне спортске игре, као и радионице на
часовима историје, биологије, географије и хемије.

ПРАВОСЛАВНА НОВА ГОДИНА

Ученици другог, трећег и
четвртог
разреда
наше
школе, заједно са учитељицом
Биљаном Симић, припремили
су и извели приредбу у
Културном центру „Драинац“
поводом прославе српске Нове
године.

Том приликом је СО Блаце у
сарадњи
са
Центром
за
социјални
рад,
у
оквиру
хуманитарне акције, поделила
новогодишње пакетиће деци са
територије општине Блаце.

РАДОВИ УЧЕНИКА У ЗБОРНИКУ КЊИЖЕВНОГ
СТВАРАЛАШТВА

У Зборнику књижевног стваралаштва младих Србије и
дијаспоре објављени су радови ученика наше школе. Ученици
чији су се радови нашли у Зборнику су Вања Велимировић,
Андријана Филиповић, Анастасија Ђинђић и Теодора
Станковић. Радови су објављени 22.1. 2016.године.
Волим те
Кад пада снег
И кад прекрије само један
годишњи брег,
Кад птица почне да дрхти
на хладноћи
И зима покаже своје моћи
Волим те.
Кад снег почне лагано да
се топи
И кад се усудим да кажем:
„Чежња ми душу опи.“
Волим те.
Кад земља упија сву моћ
зиме
Знам да почећеш да
спомињеш ми име,
нећу ти рећи да
заборавиш ме,
јер волим те!

Кад почне пролеће
градом да шара,
А ветар улицама лишће да
обара,
Кад цвеће почне да цвета
Сећам се тебе и „нашег
лета“.
Волим те.
И кад престану сва
годишња доба
Да постоје, и дани
престану
Редом да се броје.
Волим те.
Кад засија у мојој души
Пешчани камен судбине,
Кад обузме вече душе
дубине,
Знај,
Да ВОЛИМ ТЕ.
(Вања Велимировић)

КИШНИ ДАН У ГРАДУ
Док стојим карј прозор
своје сообе, поглед ми се
губи у даљини, видим
град, спава у тишини.
Док киша полако пада
изнад успаваног града
Размишљам о кишном
дану, о јесењим капима,
које никако да стану...
Кроз прозор моје собе
град личи на велико дете
окупано
и
умивено
кишом покривено.
(Теодора Станковић)

ДРУГАРИЦА

КАД СИ МАЛИ

Кад те у животу сви људи оставе,
И кад ти на лице сенку бола поставе,
Утеху даће ти једно ведро лице,
Ведро лице твоје другарице.
За најбољу другарицу сада пишем стих,
За другарицу која боља је од других свих.

Кад си мали
кад ти треба бајка
ту су једино
отац и мајка.

Кад те туга сломи и срце заболи
Прочитај овај стих и видећеш ко те воли.

Кад си у невољи
кад ти треба друг
попут брата
ту су мама и тата.

Када ти видим у очима сјај,
Када се насмејеш око себе осетим рај,
И када угледам очи као твоје,
Схватам да анђели ипак постоје.

Кад одрастеш
и загрљај хоћеш
код родитеља
ти својих дођеш.

(Андријана Филиповић)

И учитељ и друг
и све на свету
су мајка и отац
једном детету.
Зато их увек воли,
поштуј, цени,
нека ти значе
као и ти мени!
(Анастасија Ђинђић)

СВЕТОСАВСКА ПРИРЕДБА У СУВОМ ДОЛУ
Светосавску приредбу 27.01.2016.године приредили су
ученици Основне школе „Стојан Новаковић“, који наставу
похађају у селу Суви До .Овогодишњи колачар био је Зоран
Аничић, а колачарство за
наредну годину преузела
је породица Бакић.
Славски колач у овој
школи пресечен је у
присуству свештеника
Душана Капларевића.

ШКОЛСКА СЛАВА

Прослава школске славе Светог Саве
одржана је 27. јануара 2015.год. у просторијама
Културног центра Драинац, као и у подручним
школама општине Блаце.
Ученици уз помоћ наставника и Тима за
културне активности припремили пригодне
приредбе, која је била јако занимљиве и
садржајне, како у матичној школи, тако и у
подручним школама.
Поред пригодне приредбе
овај велики православни празник
обележен је и чином сечења
славског колача.
Наставнице српског језика
одабрале су најбоље радове са
литерарног конкурса на тему
„Ко удара тако позно“, а
наставнице ликовне културе одабрале су најбоље радове са ликовног
конкурса на тему „Свети Сава“. Овим ученицима је директорка школе
Данијела Николић уручила награде.

ШКОЛА СКИЈАЊА

Школа скијања која се
организује већ неколико година
трајала је od 25. 1. do 06.04.
2016. године.
Скијање
je
било
организовано викендом на
Копаонику где су наставници
физичког васпитања вршили
обуку.
Ученици су сваке године у
великом броју заинтересовани
за школу скијања. Циљ је да
савладају основне елементе
овог спорта.

ТРИБИНА ПОСВЕЋЕНА ШТЕТНОСТИ НИКОТИНА

Ученици старијих разреда
ОШ „Стојан Новаковић“ 28.
јануара 2016.год. присуствовали
су трибини посвећеној болестима
зависности коју је организовала
наша школа у сарадњи са
патронажном службом Дома
здравља Блаце.
Ученици су имали прилику да се ближе информишу о овој
врсти болести зависности, али и да активно учествују у самој
трибини постављањем питања вазаним за ову област.
Предавање је одржала Ивана Брајовић, радник Дома
здравља Блаце.

ТРИБИНА „НАСИЉЕ У ШКОЛИ“

Представници ученичког парламента организовали су
29.1 2016. године трибину ма тему „Насиље у школи“ . Трибини
су присуствовали ученици од петог до осмог разреда.
Ова тема је у данашње време веома актуелна, млади све
мање знају да конфликтне ситуације решавају ненасилним
путем, па је увек добро подсетити се свих оних начина који су
много бољи од насиља.
Циљ ове трибине био је да се деци на што лепши начин
пруже примери добре праксе и да схвате да није тешко бити
толерантан.

ФЕБРУАР

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА УЧЕНИКА ИЗ
КАШЕВАРА

Ученици из Кашевара уз помоћ родитеља организовали су
једну хуманитарну акцију. Они су са својом учитељицом и
мајком ученице Миљане Недељковић посетили малу Милицу и
уручили јој поклоне.
Ово је само једна од бројних акција које се спроводе у
Кашевару.

МАРТ

ОСМОМАРТОВСКА ПРИРЕДБА УЧЕНИКА

Ученици Основне школе „Стојан Новаковић“ заједно са
својим наставницима Весном Миљаковић, Биљаном Симић,
Надицом Грбић и Дејаном Томићем припремили су пригодну
осмомартовску приредбу, која је изведена у Културном центру
„Драинац“.
Приредби је присуствовао велики број пензионера, који су
организовано дошли на приредбу.

ТЕСТ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИНТЕРЕСОВАЊА

Како се ближи крај школске године, расту и дилеме
ученика коју школу уписати и коју професију одабрати за
себе.Иако многи знају за коју ће се средњу школу одлучити,
многи ученици су и даље неодлучни.
Тим за професионалну оријентацију Основне школе
„Стојан Новаковић“ организовао је тест професионалних
интересовања.
Тестирање је одржано 7.3.2016. године , а тест су
решавали ученици из матичне школе и истурених одељења у
Барбатовцу и Драгуши.

АПРИЛ

ДАН ПОСВЕЋЕН УСКРСУ

Дан 27. 4. 2016. године био је посвећен највећем
хришћанском празнику, Ускрсу.
У школи су биле организоване разне активности којим је
обележен предсројећи празник.
У холу школе организовано је такмичење у туцању
ускршњим јајима.
Направљена је изложба ликовних радова на тему Ускрса.
Ученици наше школе посетили су Дом старих у Блацу,
обишли његове кориснике и поклонили ускршња јаја.

Е-TWINNING ПРОЈЕКТИ
У току школске 2015/2016. године у оквиру информатичке секције
група ученика је учествовала у организовању и реализацији e-twinning
пројеката, који су спремани у сарадњи са наставницима историје,
руског језика, српског језика и енглеског језика, као и са неколико
учитеља. Укупно је реализовано 9 e-twinning пројеката:
1. PROJECT „My world in photos“;
2. PROJECT „GIRLS IN ICT“;
3. PROJECT„Seven wonders of my native town“ ;
4. PROJECT „My Pivot Stickfigure animated day„
5. PROJECT „Tell me about Your Culture“;
6. PROJECT „GREEN IS EVERYWHERE“;
7. PROJECT „Languages of the world“;
8. PROJECT „WWI: let's Work Wisely as One“;
9. PROJECT „Folk alive!“
Посебно су битна два пројекта : „Languages of the world“ – Са
Азербејџаном и „WWI: let's Work Wisely as One“ са Француском, који су
реализовани као међународни скајп-сусрети наших и њихових ученика и
колега. О њима је било информација и на локалном веб-порталу, као и
на школској друштвеној мрежи.

Е-TWINNING ПРОЈЕКТИ

ВИТЕЗОВЕ НАГРАДЕ

Креативност ученика одељења III-1 препозната је и ове године на
традиционалном ликовно-литералном конкурсу часописа за децу
„Витез“, тако да је на фестивалу „Витезово пролеће“ награђено седам
ученика овог одељења.
То су ученици:
Вељко Коцић
Михајло Ивљанин
Виктор
Трифуновић
Анђелка Лешњак
Милица
Аврамовић
Анастасија Никић
Теодора Протић
Поред њих седморо, на овом конкурсу награђена су још два ученика наше
школе.
То су: Младен Вељић и Марко Вељић.

МАЈ

КРОС РТС-а

У Блацу је 13.5. одржан пролићни крос РТС-а. На кросу су
ућествовали ученици од првог до осмог разреда. Крос је
протекао у правој спортској атмосфери, као и претходних
година.

ДАН ПОРОДИЦЕ

Поводом
Дана
породице,
који
се
обележава
15.
маја,
ученици Основне школе
“Стојан Новаковић” који
наставу похађају у селу
Суви До, заједно са својом
учитељицом
Славицом
Павличевић припремили су
и
извели приредбу под
називом „Моја породица“.
Приредби су присуствовали
родитељи
и
родбина
основаца из Сувог Дола.

ПОСЕТА ПРЕДСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА
АЛАБАМА (САД)

Студенти Универзитета Алабама
17. 5. 2016. год. посетили су основну
школу у Блацу. Поред тога што су имали
прилике
да
размене
искуства са
наставним кадром, гости из Америке
уживали су и у богатом културноуметничком програму.
Представници овог престижног
универзитета имали су само речи хвале за
све оно што су имали прилике да виде у нашој школи.
Време проведено у нашој школи било
је испуњено игром и песмом, а након школе
у Блацу, гости из Америке посетили су и
ученике који наставу похађају у селу
Барбатовац, где је одржан јавни час из
енглеског језика у коме су учествовали и
домаћини и гости. Организатор јавног часа
била је Сања Савић.

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА ЗУБА

Дана 17.5.2016. године обележен је Светски дан здравља
зуба.
Овим поводом радници Дома здравља Блаце одржали су
предавање за ученике где су их подсетили о важности овог
вида личне хигијене и очувања сопственог здравља путем
правилне неге зуба.

ШКОЛСКИ ВАШАР

И ове школске године наша школа је 23.маја организовала
хуманитарни школски вашар. Наши основци су на великом броју
штандова продавали разне артикле. Били су подељени у две
смене, како би и млађи и старији имали прилике да покажу
своју креативност и креативност свог одељења.

ЈУН

ТРИБИНА ПОСВЕЋЕНА ШТЕТНОСТИ НИКОТИНА

Ученици старијих разреда ОШ „Стојан Новаковић“ 2. 6.
2016.год. присуствовали су трибини посвећеној болестима
зависности са акцентом на штетности дуванског дима коју је
организовала наша школа у сарадњи са патронажном службом
Дома здравља Блаце, а предавање је одржала Данијела Спасић.
Ученици су имали прилику да се ближе информишу о овој
врсти болести зависности, али и да активно учествују у самој
трибини постављањем питања везаним за ову област.

ПРОСЛАВА МАЛЕ МАТУРЕ

Ученици осмог разреда
5.6.2016. године прославили су
завршетак основне школе и
своју Малу матуру.
Након
окупљања
у
школском дворишту, ученици су
традиционално прошетали кроз
Блаце да би своје славље
наставили у ресторану „Емона“
заједно са својим одељењским
старешинама и предметним
наставницима.

МАЛИ МАТУРАНТИ

ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ „СВЕТА ЈЕЛЕНА“

У Културном центру Драинац 6. 6.
2016.год. одржан је шести по реду
хуманитарни концерт под називом Света
Јелена. Организатор концерта била је
Основна школа „Стојан Новаковић“. У
једночасовном програму публика је уживала
у игри и песми учесника, као и у извођњу
класичних музичких комада. Kонцерт је
организован у хуманитарне сврхе.
Након хуманитарних акција (школског
вашара и концерта) сакупљено је око 100000
динара. Дечјој клиници из Ниша уплаћено је
75000 динара као помоћ за изградњу
одељења за хематоонкологију.
Национално удружење родитеља деце
оболеле од рака „Нудор“ посебно је захвално
за хуманост, велико срце и пријатељску
помоћ.
Остатак новца употребљен је за
помоћ ученицима наше школе који су
слабијег материјалног стања, и то за
матуру, рекреативну наставу, излет или уџбенике.

ЗМАЈЕВЕ ДЕЧЈЕ ИГРЕ

Змајеве дечје игре
су
интернационална
мнифестација која се
успешно одржала по
59. пут од 8. до 12.
јуна.
Ове
године,
програмски
дани
закриљени
су
Змајевим стихом:
„ПЕСМА ИДЕ КРОЗ СВЕТ ЦЕО“.

И ове године су Славица
Павличевић и Јасмина Ћирквић
Драгићевић,
представнице
ПОЗОРИШТАНЦА ОШ „Стојан
Новаковић“
из
Блаца, биле
гости овог фестивала.

ПРЕДСТАВА „ЦАРЕВО НОВО ОДЕЛО“

Народно позориште из Ниша гостовало је у Блацу 8. 6.
2016. године са представом за децу „Царево ново одело“. Ова
представа била је бесплатна за све ученике од првог до
четвртог разреда и представљала је награду за учествовање у
свим хуманитарним акцијама које је организовала школа.

УЧЕНИЦИ ИЗ БЛАЦА У ПОСЕТИ ВОДЊАНУ

Град Водњан- Дигнано угостио је од 13. до 19. јуна ученике
Основне школе „Стојан Новаковић“ из Блаца. У посету
Републици Хрватској отишло је 47 ученика и 6 предметних
наставника.
Деца су заједно са ученицима Основне школе Водњан
учествовала у различитим радионицама, заједно су се
упознавали са правима деце и младих у Европској Унији. Током
боравка деца су израдила заједнички манифест о правима деце
и младих .
Сарадња са градом Водњан- Дигнано траје од 2011. године
и од тада се негују пријатељски односи и заједничке
активности.

СВЕЧАНА ДОДЕЛА ДИПЛОМА
ТАКМИЧАРИМА

Дана 28.6. организована је
свечана додела диплома свим
ученицима који су остварили
запажене
резултате
на
такмичењима, окружним и
републичким.
Директорка
школе
Данијела
Николић
поздравила је ученике и уручила
им дипломе.

МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА 2016

У Блацу је 18 и 19.јуна одржан Међународни фестивал
фолклора и народне баштине у организацији КУД-а „Стојан
Новаковић“ Блаце. Учешће на фестивалу је узело преко 17
Културноуметничких друштава из земље и региона.
Најбољима су уручена одликовања и награде. Фестивал је био
веома посећен.

СВЕТОПЛИЧКИ САБОР У КОНЏЕЉУ

Сваког 28. јуна, на Видовдан, одржава се светоплички
сабор у селу Конџељ, у цркви Светих архангела Михаила и
Гаврила.
Осим традиционалних Саборских повеља, које се сваке
године додељују најуспешнијим и најзаслужнијим људима из
Топлице, и ове године додељене су награде ауторима најбољих
литерарних радова ученицима основних топличких школа.
Овом приликом награђенима су додељене књиге, а публика је
имала прилику да чује награђене радове.
Овогодишње награђене ученице наше школе су Марија
Судимац, ученица петог разреда и Слађана Судимац, ученица
седмог разреда.

СЕЋАЊЕ НА НЕМАЊУ И НАДУ

У знак сећања на трагично преминуле ученике наше школе
Немању
Ковачевића
и
Наду
Богићевић , у дворишту школе
посађена су два дрвета 14. 6. 2016.
године.
Немања Ковачевић је погинуо
од струјног удара, а Нада Богићевић
страдала је на пешачком прелазу
када је на њу налетео пијани возач. Немања је био
ученик првог разреда, а Нада ученица шестог.
Моја неостварена жеља
Моја неостварена жеља је да још јадном видим
НАДУ. Да видим Наду, девојчицу коју су сви волели.Она и ја
смо се упознале на рингишпилу. Била је мала насмејана
девојчица,девојчица пуна смеха. Нада је богаство. Богаство
које се само једном рађа, и била је
богаство које се не купује. Била је
насмејана девојчица нижег раста.
Имала је само дванаест година када је
изгубила живот на пешачком прелазу.
Богу је недостајао анђео, па је она сада она један одтих анђела
који нас чувају. Ми знамо да је никада више нећемо видети,али
исто тако знамо да нас она сада све види и чува. Наше одељење,
моја школа и мој град никада није било у већој жалости , као за НАДОМ.
Ја сам Анастасија, ученица 4 / 2 разреда.

Нада и Немања ће заувек живети са нама и у нашим мислима.

ИНОВАТИВНИ ЧАСОВИ

Разредна настава
Дана 27. 4. 2016. године у селу Горња
Јошаница одржан је иновативни час на тему „У
сусрет
ускршњим
празницима“.
Час
су
припремили и реализовали учитељи: Биљана
Мијовић, Зорица Миладиновић, Слађана Раичевић
и Евица Урошевић. Ученици су одгледали
презентацију о предстојећим празницима и
занимљивим техникама бојења јаја. У другом
делу часа ученици су испољили своју креативност
у фарбању јаја и изради паноа. У свему томе
помогле су мамае, баке и мештани.

Физика
Јавни час физике под називом „Кућни огледи“одржан је у ресторану
школе. Ученици су изводили
и
објашњавали огледе који се могу
реализовати уз помоћ једноставних
предмета који се могу наћи у сваком
домаћинству. Часу је присуствовао
велики број наставника и ученика што
је значајно утицало на учеснике који су
вредно спремали разне огледе. Час је са
ученицима припремила Дијана Крсмановић.

Хемија
У фебруару и марту извођени су иновативни часови хемије који су били
експеримантални део ове секције.
Ученици су у току неколико часова
правили
ароматичне
сапуне
користећи разна етерична уља,
разливали их у калупе који су после
одређеног
времена
били
за
свакодневну употребу. Ученицима
је било изузетно занимљиво да
своје знање из хемије примене на
овај начин.

Руски језик
Дана 25.12.2015. обележени су православни хришћански празници,
традиције и обичаји руског народа. Програм су припремили чланови секције
руског језика коју води наставник Радивојка Лекић.
Час је почео речима Л.Н. Толстоја «Все счастливые семьи похожи друг
на друга, каждая несчастливая семья несчастливая по своему». Затим
ученици причају текст о породици и рецитују стихове на руском језику.
Долазе гости из Србије, почиње прослава празника, казује се текст о Новој
години, три дијалога, загонетка и
стихови на руском језику. Улази Деда Мраз
са Снежном краљицом, доноси и дели
поклоне деци. Сат откуцава поноћ,
отвара се шампањац, следи узајамно
честитање и пева се песма о Новој години.
Домаћини постављају празнични сто на
коме се налазе разна јела, божићна свећа,

колач, вино итд. Прича се текст о Божићу, стихови на руском језику, пева се
песма «Тихая ночь», игра се и пева «Гули, гули» , «Калинка»...
Водитељ се захваљује гостима на присуству и позива их да се придруже
празничном слављу.

Разредна настава
У оквиру иновативне недеље, у петак 13. маја 2016. године, наставне
јединице су реализоване тако што смо повезали наставне садржаје кроз
програм приредбе.
У
протеклом
периоду,
на
часовима српског језика, учили смо
много лепих песмица. Ово је била
прилика да их ученици одрецитују
изражајно како би дочарали лепоту
стихова.
Лепе песме, али не да рецитују,
већ да певају, научили су на часовима
музичке културе. Искористили смо ову
прилику да представимо и те лепе
мелодије.
На појединим часовима физичког
васпитања ученици су научили прве кораке
народне игре уз народну песму “Ја посејах
лубенице”.
Коло које су
ученици одиграли
употпунило је овај програм и на најлепши
начин завршило представљање неких
наставних садржаја које смо учили у
протеклом периоду.

СЕДНИЦЕ ОДЕЉЕНСКОГ И НАСТАВНИЧКОГ
ВЕЋА

У периоду од 16. до 20. новембра 2015. године одржане су
седнице Одељенских и Наставничког већа а главна тема била
је анализа успеха и дисциплина ученика на крају првог
класификационог периода школске 2015 / 2016. године.

У периоду од 25. до 29. јануара 2016. године одржане су
седнице Одељенских и Наставничког већа. Главна тема
поменутих седница била је анализа успеха и дисциплина
ученика на крају првог полугодишта школске 2015 / 2016.
године.

Седница Наставничког већа одржана је 07. априла 2016.
год. а на дневном реду било је доношење плана екскурзија,
излета и наставе у природи, као и доношење одлуке о избору
уџбеника за школску 2016 / 2017. годину.

У периоду од 20. до 27. априла 2016. године одржане су
седнице Одељенских и Наставничког већа а главна тема била
је анализа успеха и дисциплина ученика на крају тромесечја
школске 2015 / 2016. године. Усвојен је извештај о реализацији
наставе у природи.

Седница Одељенског већа осмог разреда одржана је 30.
маја, а седница Наставничког већа 31. маја 2016. године.
Главна тема ових седница била је анализа успеха и
дисциплина ученика на крају школске 2015 / 2016. год. и
Предлог ученика осмог разреда за ђака генерације и
спортисту генерације.
Усвојени су извештаји са
реализованих екскурзија и излета.

Седница Наставничког већа одржана је 31. маја 2016.
год. а на дневном реду било је давање мишљења о
пријављеним кандидатима на конкурсу за избор директора
школе.

У Културном центру Драинац 07. јуна 2016. године
додељена су сведочанства ученицима осмог разреда. Посебне
награде додељене су ђаку генерације, Лазару Обрадовићу,
спортисти генерације, Душану Несторовићу , као и осталим
носиоцима Вукове дипломе, којих је ове године било
шеснаесторо.

Седнице Одељенских и Наставничког већа одржане су 21.
и 23. јуна, а главна тема била је одређивање успеха и владања
ученика на крају школске године, као и доношење одлуке о
похвалама и наградама ученика. Усвојени су извештаји са
екскурзија, излета и наставе у природи школске
2015
/2016. године. Усвојени су извештаји о реализацији излета
ученика V и VII разреда.

У просторијама школе 28. јуна 2016. год. одржана је
додела сведочанстава ученицима од петог до седмог разреда.
Сведочанства, као и награде одличним ученицима и
ученицима који су постигли успехе на такмичењима уручиле
су разредне старешине. Ученицима од првог до четвртог
разреда подељене су ђачке књижице, а одлични ученици
награђени су књигама.

У просторијама наше школе 28. јуна 2016. год. додељена
су сведочанства о завршеној основној школи полазницима
Друге шансе. Први циклус похађало је 18 полазника, а други
циклус похађало је 17 полазника.

ТАКМИЧЕЊА ОДРЖАНА У ШКОЛСКОЈ
2014/2015 ГОДИНИ

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА
На општинском такмичењу из руског језика одржаном
20.02.2016.год. пласирали су се на окружно такмичење следећи ученици:
Милена Лапчевић ( 8/3) -треће место
Јелена Рајковић ( 8/1) -треће место
На окружном такмичењу из руског језика одржаног 12.03.2016. год.
Ученица Јелена Рајковић (8/1) освојила је треће место а самим тим и
пласман на републичко такмичење где је освојила шесто место.
Ученике је припремала професор Данијела Илић.

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ
На општинском такмичењу из историје одржаном 06.03.2016.год.
пласирали су се на окружно такмичење следећи ученици:
Марина Ђорђевић (7/3) -треће место
Милица Младеновић (8/2) -треће место
Ђорђе Симић (8/2) -треће место
Ученике су припремали професори Љиљана Врекић и Марија
Ћојбашић.

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
На општинском такмичењу из математике одржаном
27.02.2016.год. пласирали су се на окружно такмичење следећи ученици :
Јанко Врекић (4/1) -прво место
Дамјан Судимац (4/2) -друго место
Ђорђе Судимац (4/2) -друго место
Ученике су припремали учитељи Ивица Смиљковић и Данијела
Дачковић.

Новак Илић (5/4) -прво место
Невена Богићевић (5/2) -друго место
Ања Вељовић (5/1) -друго место
Ђорђе Палуровић (5/3) -треће место
Димитрије Портић (5/4 ) -треће место
Милан Милетић (5/4 ) -треће место
Ива Лазовић (5/4) -треће место
Младен Ђошић (5/4) -треће место
Наталија Ђорђевић (6/1)-прво место
Анастасија Ђинђић (6/1)-друго место
Данило Живковић (6/3)-треће место
На окружном такмичењу одржаном 19.03.2016.год. резултате су
остварили следећи ученици:
Младен Ђошић (5/4) -треће место
Наталија Ђорђевић (6/1) -друго место
Анастасија Ђинђић (6/3 )-треће место
Данило Живковић (6/3) -треће место
Ученике су припремали професори Весна Јовановић и
Дујовић.

Ивана

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ
На општинском такмицењу из хемије одржаном 05.03.2016.год.
пласирали су се на окружно такмичење следећи ученици:
Јована Судимац (7/3 ) -прво место
Даница Мијајловић (7/2) -прво место
Јована Рајковић (7/1) -друго место
Милица Лешњак (7/1) -друго место
Богдан Ћурчић (7/1) -друго место
Тијана Јовановић (7/2) -треће место
Петар Брајковић (7/1) -треће место
Кристина Петровић (7/1 ) -треће место
Ивона Томић (7/3) -треће место
Милица Младеновић (7/2) -треће место
Димитрије Судимац (7/1) -треће место
Марија Павловић (8/4) -треће место
Јулија Ристић (8/2) -треће место
Ученике је припремала професор Ана Бургић.

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ
На општинском такмичењу из биологије одржаном 09.04.2016.гог.
пласирали су се на окружно такмичење следећи ученици:
Пети разред:
Јована Радоњић -прво место
Невена Богићевић -другоместо
Јана Мијовић -друго место
Марија Судимац -треће место
Шести разред:
Наталија Ђорђевић -друго место
Јелена Бојић -треће место
Теодора Радивојевић -треће место
Катарина Ђорђевић -треће место
Амор Рамадани -треће место
Бојана Илић -треће место
Седми разред:
Петар Брајковић -друго место
Осми разред:
Димитрије Судимац -треће место
Ученике су припремали за такмичење професори Оливера
Тимотијевић и Слађана Вељовић.

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
На општинском такмичењу из српског језика одржаном
20.03.2016.год. пласирали су се на окружно такмичење следећи ученици:
Ђорђе Палуровић (5/3) -друго место
Анђелија Раичевић (5/2) -треће место
Теодора Максимовић (5/4) -треће место
Вук Спасић (6/3) -треће место
Данило Живковић (6/3) -треће место
Јована Судимац (7/1) -прво место
Теодора Степановић (7/1) -друго место
На окружном такмичење одржаном 03.04.2016.год. пласирао се
ученик шестог разреда Вук Спасић -треће место.
Ученике су припремали професори: Весна Радовановић, Ивана Грујић и
Васна Миљаковић.
РЕЦИТАТОРИ:
На такмичењу рецитатора које се одржало20.04.2016.год. друго
место је освојила ученица петог разреда Анђела Матић.
Са ученицима је радила професор Ивана Грујић.

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА
На општинском такмичењу књижевна олимпијада одржаном
05.03.2016.год. пласирали су се на окружно такмичење следећи ученици:
Седми разред:
Даница Мијајловић
Марина Ђорђевић
Слађана Судимац
Андријана Миловановић
Јована Вељовић
Кристина Петровић
Јована Рајковић
Осми разред:
Марија Павловић
Јулија Ристић
Тамара Кривокућа
Константин Николић
Анђела Мијаловић
На републичко такмичење пласирали су се следећи ученици:
Јована Рајковић
Кристина Петровић
Јована Вељовић
Даница Мијајловић

Слађана Судимац
Марина Ђорђевић
Андријана Миловановић
Константин Николић
На републичком такмичењу ученица Кристина Петровић (7/1)
заузела је друго место и ученица Даница Мијајловић (7/2) заузела је
пето место.
Са ученицима је радила професор Весна Миљаковић.

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
На општинском такмичењу одржаном 20.03.2016.год. на окружно
такмичење пласирали су се следећи ученици:
Невена Богићрвић (5/2) -прво место
Димитрије Портић (5/4) -друго место
Анђела Милићевић (5/4) -треће место
Наталија Павличевић (6/1) -друго место
Анастасија Ђинђић (6/3) -прво место
Анастасија Портић (6/1) -треће место
Лазар Орадовић (8/5) -прво место

На републичко такмичење пласирали су се следећи ученици:
Пети разред:
Невена Богићевић -друго место
Шести разред:
Анастасија Ђинђић -прво место
Анастасија Портић -друго место
Наталија Павличевић -треће место
Осми разред:
Лазар Обрадовић -прво место
Ученике су припремали професори: Драган Живковић и Горан Лазић.

ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ
На окружно такмичење пласирали су се:
Младен Стефановић (7/4)-друго место
Александар Стефановић (6/4)-треће место
Ученике је припремао професор Горан Лазић.

УРЕДНИК

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ЛЕТОПИСА
МИЛЕНА ГРУЈИЋ
БИЉАНА СИМИЋ
ДАНИЈЕЛА ДАЧКОВИЋ
ДОБРИЛА БРАДИЋ
НЕМАЊА КРИЧАК
ОШ СТОЈАН НОВАКОВИЋ
ВУКА КАРАЏИЋА ББ.
Info@osblace.edu.rs

