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ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

Давне 1883. ширењем Блаца јавила се потреба за изградњом основне
школе. Одобрење је пописао тадашњи министар просвете Стојан Новаковић.
На самом почетку свог рада, прве школске 1890/91.г. школа у Блацу имала
је два разреда.
О развоју школства у Блацу током наредних година све до окончања Првог
светског рата 1918.год. не постоје у потпуности веродостојни подаци.
Министарство просвете је на инсистирање групе виђенијих људи из Блаца
одобрило отварање Државне мешовите грађанске школе 1929. године.
Школа је имала врло значајну улогу у Блацу и околини. У њој су радиле и
оснивале се многе секције и организације.
У току Другог светског рата школа у Блацу није увек радила. Године 1953.
школа добија име по народном хероју Славољубу Вуксановићу Јајку.
Нови век донео је бољи економски и друштвени положај у држави и
омогућио школству и просвети стабилнији и квалитетнији развој. Од 2003.
године школа носи име Стојана Новаковића.
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Унутрашњост школе поред бројних учионица и кабинета чине пространи
и светли холови. Школа је подигла образовање 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.

„АКО ИМАШ ЦИЉ, ПРОНАЋИ ЋЕШ ПУТ”
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СЕПТЕМБАР
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СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ЂАКА ПРВАКА

У Основној школи „Стојан Новаковић” у Блацу приређен је свечани пријем
ђака првака. Пригодну приредбу за ову прилику приредили су ученици другог,
трећег и четвртог разреда ове школе са учитељицом Биљаном Симић и
наставницом Весном Миљаковић.
Добродошлицу и пуно успеха у школовању првацима је пожелела
директорка школе Данијела Николић.
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ПОКЛОН ОД БИВШЕГ УЧЕНИКА ШКОЛИ У БАРБАТОВЦУ

Драган Драгићевић, родом из села Чунгуле, бивши ученик школе у
Барбатовцу, обишао је школу 12.9.2016. године и том приликом ученицима
даривао лопте. Ученици су га топло поздравили и лепо се дружили са њим, а
Драган им је причао о томе каква школа некада била, шта се све променило, а шта
је остало исто као пре.
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ИНИЦИЈАЛНА ТЕСТИРАЊА УЧЕНИКА

У организацији Министарства просвете организована су тестирања ученика:
14. септембар- иницијално тестирање ученика шестог разреда из српског језика;
15.септембар- иницијално тестирање ученика осмог разреда из српског језика;
21.септембар- иницијално тестирање ученика шестог разреда из математике;
22. септембар- иницијално тестирање ученика осмог разреда из математике.
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ЈАВНИ ЧАС НАРОДНЕ ТРАДИЦИЈЕ У КАШЕВАРУ

У истуреном одељењу ОШ
„Стојан Новаковић” у Кашевару
одржан је занимљив час из
предмета Народна традиција. Тема
је била „Повојница”, а ученици су
приказали један обичај који се од
давнина негује. Циљ часа био је
очување традиције нашег народа.
На часу је било забавно, пријатно и
поучно, а ученици су учествовали у
реализацији часа са великим
задовољством.
Уз
забаван
и
креативан начин рада са децом, на
часу су у потпуности остварени
васпитно-образовни циљеви.
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БЕЗБЕДНОСТ У САОБРАЋАЈУ

Предавање
под
називом
„Безбедност у саобраћају” које је било
намењено ученицима првог разреда
одржано је 20.9.2016. године у
организацији
Полицијске
управе
Блаце
и
полицајаца
Ивице
Несторовића и Саше Павловића, као и
школског
полицајца
Ивана
Арсенијевића.
Циљ овог предавања био је
стварање одговорности код деце као
учесника у саобраћају.
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КЊИГА СОЛИДАРНОСТИ

Школска библиотека основне
школе у Блацу постала је богатија за
око 1300 нових књига захваљујући
акцији „Књига солидарности” коју
Радио Београд успешно реализује већ
45 година. Ова акција добила је много
вредних признања међу којима је и
Вукова награда добијена 1987. године.
Тим поводом представници ове
акције посетили су Основну школу
„Стојан Новаковић” у Блацу 24.9.2016.
године, где им је у знак пажње
приређена и пригодна приредба.
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ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА
Европски
дан
језика
обележен је 26. септембра. Тим
поводом одржан је заједнички час
српског, руског и енглеског језика.
Час је био одржан у просторији
школског ресторана, а учествовали
су ученици седмог и осмог
разреда.
Организатори овог часа биле
су Бранкица Јовић- наставница
српског
језика,
Наташа
Миленковић и Ивана Марковићнаставнице
енглеског
језика,
Радивојка Лекић и Данијела Илићнаставнице руског језика.
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ПРЕДСТАВА „АЛАДИН И ЧАРОБНА ЛАМПА” ИЗ СУРДУЛИЦЕ

У Културном центру „Драинац” у Блацу, 27. септембра, у оквиру „Lektirići yu
festa”, изведена је представа за децу „Аладин и чаробна лампа” омладинског
дечијег драмског фронта „Жар птица”, који ради при сурдуличком Културном
центру.
“Lektirići yu fest”, који Народна библиотека „Раде Драинац” у Прокупљу
реализује већ четврту годину, ове године почео је и у Блацу. Овај фестивал
промовише књижевна дела, читање и склоност према писаној речи исказаној кроз
драмску форму.
Представа је била намењена ученицима од првог до четвртог разреда.
Након представе организовано је дружење глумаца са представницима Ђачког
парламента.
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ПРЕДАВАЊЕ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ И БЕЗБЕДНОСТ

Тим за заштиту и безбедност одржао је предавање за учитеље и наставнике
на тему „Правилник о протоколу поступања у установи у одговор на насиље,
злостављање и занемаривање”.
Реализатори предавања били су: Момчило Максић, Драгана Ковачевић,
Дејан Ђокић, Ивана Стојковић, Младен Минић и Светлана Јевремовић.
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РАДНА АКЦИЈА УЧЕНИКА

Ученици осмог разреда наше школе спровели су акцију брања јабука у селу
Рашица 28.9.2016.године. Новац од продаје иде у хуманитарне сврхе, а ученици су
провели диван дан у природи. Акцију је спровела Јасмина Павловић, педагог
школе.
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ЕВРОПСКА НОЋ ИСТРАЖИВАЧА ОБЕЛЕЖЕНА У БЛАЦУ И ВЕЛИКОЈ
ДРАГУШИ
Ученици одељења II4 Основне школе „Стојан Новаковић ” били су у прилици да
виде, у оквиру часа посвећеном Европској ноћи истраживача, како настаје живот у
капљици барске воде и да се упознају са светом микроорганизама.
Кроз занимљиве чињенице које им је представила наставница биологије Оливера
Тимотијевић, ученици су могли да уз помоћ микроскопа посматрају кретање ових, голим
оком невидљивим праживотиња и подсетили се због чега је веома важно одржавати
личну хигијену. Ученицима је наука о живим бићима представљена у складу са њиховим
узрастом, а сами ученици су били веома радознали и имали су много питања о животу
биљака и животиња.
Европска ноћ истраживача има за циљ популаризацију науке и учење кроз забаву и
обележава се последњег петка у септембру у свим већим градовима Европе.

У оквиру одржавања Европске ноћи истраживача, ученици и наставници у Горњој
Драгуши посветили су дан овом догађају кроз заједничке радионице, а у Просветном
прегледу 13. 10.2016. године објављен је извештај о њиховој активности.
У Нишу је поводом Ноћи истраживача одржана трибина под слоганом „Истражи,
прикажи, знање потражи ”. Наставница Катарина Михајловић и учитељица Виолета Козић
присуствовале су овој трибини, а своја запажања и утиске пренеле су ученицима у
Барбатовцу.
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ОКТОБАР
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ
У периоду од 3. до 7. октобра Основна школа „Стојан Новаковић” обележила
је Дечију недељу, која се ове године одржала под слоганом „Нећу да бригам, хоћу
да се играм”. Посебан акценат је стављен на остваривање права деце на игру и
стваралаштво. Организован је богат програм за ученике. Ученици су похађали
обуку за школске медијаторе.
Уторак, 4. октобар, био је посвећен спорту. Тог дана су се одржала бројна
такмичења у којима су ученици показали спретност и брзину. Најзанимљивије су
биле игре са лоптама, вијачама, чуњевима и обручима.
Сви ученици су присуствовали музичкој радионици 5. октобра у спортској
хали. За ученике су организоване караоке, а у наставку журка.
У дворишту школе организована је 6. октобра ликовна радионица. Ученици
од првог до четвртог разреда су цртали на бетону, а од петог до осмог разреда
цртали су на задату тему. Показали су своје ликовно умеће користећи разне
технике.
Граја, осмеси и задовољна лица деце показала су колико су игра и
стваралаштво важни за њихово одрастање. Носиоци активности били су учитељи и
наставници школе.
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У школи у Барбатовцу Дечија недеља обележена је разним активностима.
Понедељак, 3. октобар био је Дан спорта. Дечија недеља започета је низом
спортских активности. Ученици су играли фудбал, кошарку, одбојку, прескакали
вијачу.
Уторак, 4. октобар, био је Дан информатике. Час информатике био је
реализован са ученицима шестог и осмог разреда и са ученицима млађих разреда.
Организатори занимљивих информатичких игара биле су наставнице Невена
Пешић и Катарина Михајловић.
У среду, 5. октобра, организован је Дан лепих жеља. Ученици свих разреда
заједно са својим наставницама, Јасмином Боговац, Миленом Грујић и Катарином
Михајловић, и учитељима, Виолетом Козић и Сашом Ђукићем представили су своје
најлепше жеље кроз креативну радионицу и изложили своје радове у холу школе.
Четвртог дана, 6. октобра, одржан је јавни час под слоганом „Увек смо се
играли“. Наставнице Марија Ћојбашић и Сања Савић су све ученике провеле кроз
прошлост и подсетили их како су се играли њихови вршњаци пре много година.
Све ово је приказано кроз занимљиве, шаљиве и поучне текстове, слике и више
документарних филмова.
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У петак, 7. октобра, учитељи из Барбатовца, Кашевара и Гргура у сарадњи са
наставницом ликовне културе Надицом Грбић, организовали су ликовну
радионицу „Деца су украс света“. Деца су са уживањем цртала и бојила на платну.
У оквиру Дечије недеље, у селу Међухана, у просторијама школе одржан је
спортско- музички дан. Дружење је било забавног карактера а изведене су
караоке, игра Музичке столице и игре са обручима у кругу. Присуствовали су
ученици из Горње Јошанице, Придворице и Међухане.
Деца су се лепо дружила и успешно учествовала у свим активностима.
Организатори дружења биле су учитељице Биљана Мијовић, Зорица Миладиновић
и Слађана Раичевић.
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ПРЕДСТАВА „ПЛЕСНА ХАЉИНА ЖУТОГ МАСЛАЧКА”

Центар за културу из Беле Паланке извео је 7. октобра за ученике основне
школе представу „Плесна хаљина жутог маслачка”. Представа је била у оквиру
програмских активности које је Културни центар „Драинац” припремио у оквиру
обележавања Дечије недеље.

Представа је настала као адаптација бајке коју је написала Сунчана
Шкрињарић. Посебно занимљиво ученицима је то што су имали прилике да
погледају представу проткану балетом.
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КРОС – ТРКА ЗА СРЕЋНИЈЕ ДЕТИЊСТВО

У Блацу је 14. септембра у организацији
Црвеног крста Блаце одржана традиционална
„Трка за срећније детињство”. У трци су
учествовали ученици Основне школе „Стојан
Новаковић”, Средње школе- Блаце као и деца
из Предшколске установе „Наша радост”.

„Трка за срећније детињство” је
најмасовнија и најшире прихваћена
рекреативно-хуманитарна
активност
Црвеног крста Србије, усмерена ка
остварењу трајног циља непрекидном
омасовљењу чланства и волонтера.
Масовним учешћем у трци деца и млади
показују своје опредељење ка здравом
начину живота и највишим хуманитарним вредностима.
Овогодишњи слоган трке био је „Имамо циљ, дођи на старт”.
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НАГРАДНИ ИЗЛЕТ ПОВОДОМ ВИДОВДАНСКОГ ЛИТЕРАРНОГ
КОНКУРСА

Удружење Топличана из Београда и Црквена општина Конџељ организовали
су наградно путовање за ученике основних школа из Прокупља и Блаца. Ову
награду ученици су освојили на литерарном конкурсу посвећеном Видовданском
сабору одржаном 28. јуна у Конџељу. Награђена ученица из основне школе у Блацу
била је Марија Судимац.

Награђени ученици обишли су многа значајна места из српске историје. У
Крушевцу су обишли Цркву свете Богородице и споменик
кнеза Лазара, у Такову знаменитости посвећене Таковском
устанку
и
комплекс
Задужбине краља Петра I
на Опленцу као и друге
знаменитости.
Циљ овог путовања
био је да се ђаци боље
упознају са историјом
српске државе.
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЕВРОПСКЕ НЕДЕЉЕ ПРОГРАМИРАЊА

У оквиру обележавања Европске недеље програмирања – EU Code Week,
ученици одељења II/4 ОШ „Стојан Новаковић” из Блаца имали су прилику да се
ближе упознају са овом тематиком, под називом „Let's code together”. Идеја је
била да се развије корелација два предмета и две старосне групе ученика, у
реализацији једне занимљиве приче.
Суштина догађаја је била да
ученици осмог разреда заједно са
наставницом
Невеном
Пешић
представе
основе
програмирања
ученицима другог разреда кроз
једноставне програме. На тај начин су
постајали њихови ментори и вође
тимова у оквиру једносатног дружења.
Основни задатак је био да ученици другог разреда на једноставан и забаван начин
науче основне речи из енглеског језика, такође уз помоћ наставнице Катарине
Михајловић. Ученици осмог разреда, иначе чланови информатичке и филмске
секције, успешно су реализовали овај задатак. Час је био реализован 17.октобра.
Основна школа „Стојан Новаковић” је ове године први пут учествовала у
оквиру овог међународног догађаја и на тај начин започела приказ југа Србије и
Топличког региона на мапи Европе.
Чланак о обележавању Европске недеље програмирања у ОШ „Стојан
Новаковић” објављен је 21.10.2016. године на сајту Педагошког друштва
информатичара Србије.
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ДРУГА ШАНСА

У Основној школи „Стојан Новаковић” у Блацу 17. октобра је почела настава
за полазнике „Друге шансе”. Ове школске године има 49 полазника и сви су са
територије општине Куршумлија. Основна школа „Стојан Новаковић” у Блацу и ове
школске године наставља са програмом функционално основно образовање
одраслих (ФООО) „Друга шанса”.
Наставни план и предмети прилагођени су одраслим полазницима, а
распоред часова прилагођава се потребама полазника.
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ДЕЧИЈА ПРЕДСТАВА „ВЕСЕЛЕ ЧАРОЛИЈЕ”

У Културном центру „Драинац” 18.10.2017. године изведена је представа за
децу „Веселе чаролије”. Представа је била намењена ученицима од првог до
четвртог разреда. Глумци Драган Филиповић и Зоран Јовановић учинили су да се
ученици добро забаве гледајући представу.
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ДЕЧИЈА КЊИЖЕВНА КОЛОНИЈА У ДОЉЕВЦУ

Ученице ОШ„Стојан Новаковић” Ива Панић, Анђела Матић и Миа Петровић,
полазнице драмске Креативне радионице која ради при Културном центру
„Драинац”, учествовале су на Дечијој књижевној колонији која се одржава у
Дољевцу од 18. до 21. октобра.
Драмску Креативну радионицу воде учитељице Славица Павличевић и
Јасмина Ћирковић Драгићевић.
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СВЕТСКИ ДАН ХРАНЕ

У основној школи у Барбатовцу организован је
јавни час поводом Светског дана хране. Тема
овогодишњег Светског дана хране гласила је: „Клима
се мења. Храна и пољопривредна производња
такође морају да се мењају”.
Вођен је разговор о органској храни, начину
производње, употреби здраве хране у свакодневном
животу. Ученици су такође читали литерарне радове
на тему „Здравље на уста улази”.
Циљ обележавања овог дана био је да се
скрене пажња на правилну исхрану као значајну
компоненту општег здравља.
Час су организовале Снежана Марковић, наставница биологије и Милена
Грујић, наставница српског језика.
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ОКТОБАР-МЕСЕЦ КЊИГЕ

Обележавајући октобар, месец
књиге,
Основна
школа
„Стојан
Новаковић” је организовала ревију
књига, часописа и новина 26.октобра.
Костимирани у духу манифестације,
ученици од првог до четвртог разреда
школе у Блацу и ученици трећег
разреда из Барбатовца прошетали су
костимирани и на тај начин оживели
књиге, часописе, новине, осмишљајући
њихове корице.
На овој ревији књига могли су се
чути закључци ученика да је књига
велики друг, пријатељ, али да нам она
и налази пријатеље.
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ПРОЈЕКАТ „УЧИ ПАМЕТНО, КЛИКНИ БЕЗБЕДНО”

Пројекат је реализован у оквиру
програма Млади су закон, министарства
омладине и спорта уз подршку ресурс
центра
Едукативни
центар
Крушевац.Пројекат је подржала и
општина Блаце преко ЛАП-а за младе и
Дивац омладински фондови у оквиру
конкурса Дивац омладински фондови.
Пројекат „Учи паметно, кликни
безбедно” има за циљ да кроз
едукацију повећа свест код младих о
негативним
странама
интернета.
Пројекат је реализовао наставник
Немања Кричак. Такође, пројектом је
предвиђена и адаптација летње
учионице у дворишту основне школе
„Стојан Новаковић” у Блацу.
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НОВЕМБАР
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ПРОМОЦИЈА ЗБИРКЕ ПЕСАМА УЧЕНИКА

У Основној школи „Стојан Новаковић” одржана је промоција прве збирке
песама ученика ове школе, на којој су аутори говорили своје стихове. Идеја у вези
са издавањем овакве збирке потекла је од Ученичког парламента, а промоцију су
организовале наставнице српског језика Ивана Грујић и Бранкица Јовић.
Збирка је издата захваљујући пројекту ЛАП-а, уз подршку локалне
самоуправе. У збирци се налазе песме пет ученика наше школе: Анастасије
Ђинђић, Вање Велимировић, Ине Ћирић, Марка Јелића и Наталије Павличевић.
На пројекту је радио тим који чине: Данијела Николић, Весна Миљаковић,
Весна Јовановић, Јелица Анђелковић, Весна Симић, Ивана Петровић, Немања
Кричак.
Новац од продатих књига искоришћен је као помоћ ученицима слабијег
материјалног стања.
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ПРЕДСТАВА „БАЈКА О ЦАРУ И СЛАВУЈУ”

Драмска секција Политехничке школе из Пожаревца извела је у Културном
центру „Драинац” представу за децу „Бајка о цару и славују”, по тексту Игора
Бојовића.
Представа је изведена у оквиру фестивала „Lektirići yu fest”, а малишани су је
са уживањем пратили.
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ДАН ШКОЛЕ

Основна
школа
„Стојан
Новаковић”
пригодном приредбом обел ежила је Дан школе 8.
новембар. Тим поводом у Културном центру
„Драинац” ученици-чланови драмске секције
извели су представу
„Мали Принц”, по
роману Антоана де
Сент
Егзиперија.
Реализатори приредбе били су: Милена Грујић, Весна
Симић, Надица Грбић и Дејан Томић.

Такође, и у школи у Барбатовцу изведена је
приредба поводом Дана школе. У приредби су
учествовали ученици из Барбатовца, Гргура, Кашевара
и Трбуња. Учитељи и чланови драмске и рецитаторске
секције су учествовали у одабиру драмских текстова и
песама, а наставнице српског језика, Милена Грујић и
Јасмина
Боговац
припремиле су са
ученицима старијих
разреда луткарску
представу „Капетан
Џон Пиплфокс”. Сценографију и лутке
осмислила је и направила наставница ликовне
културе
Надица
Грбић.
Приредби
су
присуствовали родитељи, помоћник директора и педагог школе.
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ЕКО- ШКОЛА
Основна школа „Стојан Новаковић” постала је чланица мреже „Еко- школа”.
Овај програм, настао још 1992.године, укључује више од 11 милиона ученика и
студената у преко 60 земаља света.
У овај међународни програм, који се у нашој земљи спроводи од школске
2012/2013. године, укључено је преко 70 васпитно-образовних установа. Циљ
програма „Еко- школа” је подизање свести ученика да постану главна покретачка
снага промена одрживог развоја, кроз забаву и активно учење.
ОШ „Стојан Новаковић” прва је еко-школа из Топличког округа и ове године
је добила потврду о укључивању у међународни програм Еко- школе. Као почетне
кораке, школа је формирала Еко-тим „Зелени путоказ”, који чине представници
наставног особља и ученика, представници родитеља, локалне самоуправе, јавних
предузећа, приватног сектора, удружења која се баве питањима заштите животне
средине, а након тога је и сачињен план рада.
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ДЕЦЕМБАР

35

ДАН БОРБЕ ПРОТИВ СИДЕ

Светски дан борбе против сиде
обележава се 1. децембра
и то је
прилика да се људи широм света уједине
у борби против ХИВ-а и дају подршку
људима који живе са овом болешћу.
Дом здравља Блаце обележио је
овај дан низом активности и јавним манифестацијама. Тим поводом организовано
је предавање за ученике Основне школе „Стојан Новаковић”, а циљ свих
активности је едукација младих како се
заштитити .
Светски дан борбе против сиде је
важан јер подсећа јавност да ХИВ није
нестао, да треба подићи свест о тој болести,
победити
предрасуде
и
побољшати
информисаност младих.
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ПОСЕТА ФАБРИЦИ РЕЦИКЛАЖЕ У МЕРОШИНИ
Основна школа „Стојан Новаковић” из
Блаца, од октобра 2016. године део је
међународног програма Еко- школе. Први корак
био је формирање Еко- тима „Зелени путоказ”,
избор чланова као и усвајање лога Еко- тима.
Усвојен је годишњи план рада који обухвата
спровођење различитих акција у школи и њеном
окружењу.
Једна од планираних активности била је и
посета фабрици Jugoplastic Recycling за
рециклажу ПЕТ амбалаже, која се налази у
Мерошини. Ученици су 1. децембра 2016. године имали прилике да се упознају са
процесом рециклаже ПЕТ амбалаже, од њеног пријема до финалног производа
који се извози. Фабрику су посетили ученици и наставнице Весна Миљаковић и
Невена Пешић, чланови Еко- тима „Зелени
путоказ”. Кроз фабрику их је провела Валентина
Јовановић и објаснила поступке у рециклирању.
Ученици ће у наредном периоду
прикупљати пластичну и тетра пак амбалажу
ради учешћа на пројекту Еко- пакет. У школском
дворишту су постављени контејнери за
одлагање. На тај начин ученици схватају значај
рециклаже и очувања планете. И сама настава
постаје занимљива јер ће учествовати у трци за
награду у оквиру пројекта Еко- пакет.
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ХУМАНИТАРНИ ТИМ У ПОСЕТИ ЈЕДНОЈ ПОРОДИЦИ

Представници Ученичког
парламента и Тима за помоћ и
подршку ученицима слабијег
материјалног стања ОШ „Стојан
Новаковић” из Блаца посетили
су 2. децембра 2016. године
четворочлану породицу Дачевић
из Сувог Дола која живи у веома
скромним
материјалним
условима.
На
иницијативу
Ученичког парламента и Тима за
помоћ и подршку ученицима
слабијег материјалног стања,
покренута је хуманитарна акција
„Помоћ једној породици“. У
оквиру ове акције прибављена је
кућна хемија, храна, школски
прибор, гардероба.
Хуманитарне акције
школи редовно се спроводе.

у
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ПОСЕТА САЈМУ КЊИГА У НИШУ
Актив српског језика и ученици који су показали добре резултате на
такмичењу из српског језика посетили су 3. децембра 2016. године Сајам књига у
Нишу.
Ученици су имали прилике да уживају у разгледању многих штандова са
књигама свих жанрова. Свако је купио по неку књигу и тиме обогатио своју кућну
библиотеку.
Посета Сајму књига организује се већ неколико година са циљем да се код
ученика развија свест о неопходности читања као и да се негује љубав према
писаној речи.
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СПОРТСКЕ ИГРЕ

ОШ „Стојан Новаковић” у сарадњи са Спортским савезом Блаце
организовала је Игре без граница за све ученике од првог до осмог разреда које су
изведене 5.12.2016. године.
Учествовао је велики број ученика, а најбољима су додељени пехари и
лопте.
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ЈАВНИ ЧАС ПОСВЕЋЕН НАРОДНИМ УМОТВОРИНАМА

У основној школи у Барбатовцу 6. децембра 2016. године одржан је јавни
час на тему „Народне умотворине”, а под слоганом „ Сећања имају снагу живота, а
живот често боју успомена”. Час су припремили ученици и учитељи из Кашевара,
Трбуња, Барбатовца, Гргура и Вишесела. Ученици су приказали стари обичај –
посело, који се од давнина негује, а са циљем да се очува традиција нашег народа.
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ДЕВОЈЧИЦЕ ПРОГРАМЕРИ- „HOUR OF CODE”

У оквиру недеље програмирања, 8.
децембра 2016. године, у Барбатовцу је
организовано
обележавање
Светске
недеље програмирања „Hour of code“. Ова
манифестација организована је у склопу
редовне наставе из области информатичке
технологије. Учесници су били ученици
седмог разреда, а организатор наставница
техничког и информатичког образовања
Невена Пешић.
Ученице су као младе програмерке
на забаван начин одрадиле неколико
корака писања програма за прављење
игрица и биле су добри предавачи својим
друговима из одељења.
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УЧЕНИЦИ СКИЈАШИ НА КОПАОНИКУ

И ове зиме, на велику радост ученика, ОШ „Стојан Новаковић” наставља
традицију бесплатне школе скијања током целе сезоне за све заинтересоване
ученике.
Скијање је 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.
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ПОСЕТА САЈМУ НАУКЕ У БЕОГРАДУ

У петак 16.12.2016.године
ОШ
„Стојан
Новаковић”
је
организовала посету фестивалу
науке, са наставницима Дијаном
Крсмановић, Немањом Кричаком,
Бранимиром
Лапчевићем
и
школским психологом Иваном
Стојковић. Тридесеторо ученика је
посетило и обишло штандове на
којима су извођени експерименти
из физике, хемије и биологије.
Ученици су такође присуствовали
математичким радионицама и
видели су савремена решења из
области
роботике.
Након
обиласка
штандова
ученици
и
наставници
су
присуствовали представи коју су
извели професори и студенти
Универзитета Лунд из Шведске.
Извођачи су представили бројне
експерименте из атомске физике.
На крају представе је представљен
ласер-шоу, који је оставио најјачи
утисак на све ученике.
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УЛИЦА БОЖИЋНИХ ЧАРОЛИЈА

Захваљујући пројекту „Улица божићних
чаролија” који је финансијски подржан од
стране Фондације Ана и Владе Дивац и
општине Блаце, за време новогодишњих и
божићних празника најмлађи Блачани у парку
у центру Блаца уживали су у правим божићним
чаролијама.
Ученици од првог до четвртог разреда
17. децембра китили су јелку и на штандовима
продавали украсе. Награђени су ученици који
су направили најлепше новогодишње украсе.
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РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА

У периоду од 17. до 24. децембра 2016. године на Копаонику је реализована
рекреативна настава за ученике другог и четвртог разреда из Блаца. Са њима су на
рекреативној настави били и ученици из Барбатовца, Рашице, Чунгуле, Сувог Дола,
Кашевара и Пребрезе.
Ученици су били смештени у хотелу „ЈАТ“, а на терену је реализована СКИ-школа са
искусним инструкторима.
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ИЗЛОЖБА НОВОГОДИШЊИХ ЧЕСТИТКИ У БАРБАТОВЦУ

Поводом предстојећих празника у основној школи у Барбатовцу, 26. 12.
2016. године организовано је украшавање школских просторија и изложба
ученичких радова. Ученици су окитили јелке и украсили прозоре у ходнику школе,
а такође и у својим учионицама. За најлепше украшен прозор ученици су били
награђени пакетићима.
Ученици су правили новогодишње честитке које су изложили у холу школе, а
честитке су биле писане на српском и руском језику. Ова заједничка радионица
организована је са циљем унапређивања писменог изражавања ученика.
Радионицу су организовале наставнице српског језика Милена Грујић и Јасмина
Боговац, и наставница руског језика Маја Стојнев.
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ПРВАЦИ УЛЕПШАЛИ ПРЕДСТОЈЕЋЕ ПРАЗНИКЕ НАЈСТАРИЈИМ
ГРАЂАНИМА

Центар за социјални рад заједно са
домским одељењем за одрасла лица 26.
децембра угостио је ученике првог разреда
Основне школе „Стојан Новаковић” из
Блаца који су дошли са циљем да улепшају
дан корисницима домског одељења.
Приликом ове посете блачки прваци
обишли су део просторија домског
одељења за одрасла лица, а затим су
корисницима одрецитовали неколико песама. На крају посете, уз најлепше
новогодишње
и
божићне
честитке,
пожелели су им све најлепше поводом
предстојећих празника.
Из Центра за социјални рад Блаце
велику захвалност на овој посети упутили су
ученицима првог разреда и учитељици
Данијели Дачковић која је организовала ово
дружење са старима.
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НОВОГОДИШЊА ПРИРЕДБА
У Основној
школи „Стојан
Новаковић” у Блацу традиционално је
одржана новогодишња приредба и
подела пакетића ученицима првог
разреда.
Пред
великим
бројем
гледалаца изведен је богат програм 29.
децембра 2016. године. Програм је
припремио Тим за културне активности
у
сарадњи
са
драмском
и
рецитаторском секцијом млађих разреда, драмском секцијом старијих разреда,
Активом страног језика и школским оркестром. Ученицима првог разреда и свим
ученицима млађих разреда на терену, локална самоуправа поклонила је пакетиће.
На иницијативу Ученичког парламента, ученици су у хуманитарној акцији
прикупили слаткише и играчке и донирали пакетиће другарима, члановима
Друштва за церебралну парализу, као и ученицима слабијег материјалног стања.
Специјални гости на новогодишњој приредби били су предшколци из вртића
„Наша радост”, који су својим
тачкама програм учинили још
лепшим.
Традиционално је и ове
године у школи у селу Кашевар
одржана новогодишња приредба и
подела пакетића. На приредби су
учествовали ученици из Кашевара,
Трбуња, Гргура и Барбатовца.
Пригодним програмом ученици су
поздравили Деда Мраза и госте. У свечаној атмосфери, заједно са својим
учитељима, ученици су изразили радост због наступајућих празника.
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НОВОГОДИШЊИ ПРАЗНИЦИ, ПРВИ ДЕО ЗИМСКОГ РАСПУСТА

Од 31. децембра до 8. јануара ученици и наставници прослављали су
новогодишње и божићне празнике.
Због обилних падавина снега и олујних ветрова који су направили велике
снежне наносе и велики део путева учинили непроходним, проглашена је
ванредна ситуација у Блацу. Због тога је ученицима продужен распут,па су се
вратили у школске клупе недељу дана касније.

50

ЈАНУАР

51

ПОСЕТА САЈМУ РУКОТВОРИНА У БЛАЦУ

У Културном центру „Драинац” 23. и 24. јануара организован је Сајам
рукотворина под називом „Створиле су руке“.
Ученици ОШ „Стојан Новаковић” посетили су овај сајам који је осим
продајног био и хуманитарног карактера. Тамо су имали прилике да виде
рукотворине из разних крајева Србије.

52

ГОСТИ ИЗ ВОДЊАНА У ПОСЕТИ НАШОЈ ШКОЛИ

Основну школу „Стојан Новаковић” посетили су хрватски основци који су
били гости блачких ученика.
У периоду од 24. до 27. јануара за госте је организован богат програм и
дружење које се одржава већ неколико година.
Ученици из Хрватске посетили су Копаоник где су могли да уживају на снегу
и опробају се на скијама. Организована су спортска дружења, ликовне радионице,
караоке, журка.
Ове године школа је угостила 3 наставника и 35 ученика из Водњана.
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СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА

Основна школа „Стојан Новаковић” и Средња школа Блаце приредили су у
Културном центру „Драинац” Светосавску академију поводом школске славе
Светог Саве. У свечаном програму учествовали су ученици о бе школе као и хор
„Константин” из Ниша.
У преподневним сатима у основној и средњој школи у Блацу обављен је чин
сечења славског колача. Светосавској академији присуствовали су ученици,
наставници и многобројни гости.
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТОГ САВЕ У БАРБАТОВЦУ

У Основној школи „Стојан Новаковић” у Барбатовцу традиционално је
обележена школска слава Свети Сава. У организацији учитеља, наставника и
ученика одржана је пригодна приредба којој су присуствовали бројни гости.
Свечаност је настављена сечењем славског колача и свечаним ручком.
Светосавска прослава је још једном подсетила све присутне на значај
помало заборављених вредности и осветлила пут образовању.
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ШКОЛСКИ ЧАСОПИС МЕЂУ НАЈБОЉИМА У СРБИЈИ

Школски часопис Основне школе
„Стојан Новаковић”, „Школско звоно”, освојио
је треће место на Конкурсу за најбоље
основношколске и средњошколске листове и
часописе који расписује Друштво за српски
језик и књижевност Србије. Овај часопис се
објављује од 2007. године.
Школски лист промовише позитивне
вредности и стваралачки дух, подстиче и
ученике и наставнике. Замишљен је као
годишњак у коме се бележе најзначајније
активности школе.
На креирању часописа су радили
ученици, чланови новинарске секције и
наставнице српског језика Ивана Грујић и Весна Миљаковић. Технички уредник
часописа је Немања Кричак, наставник информатике.
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ФЕБРУАР
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ДОДЕЛА НАГРАДЕ ЗА ЧАСОПИС

Дана 9.2.2017. године у Београду додељене су награде за најбоље школске
часописе. Часопис наше школе добио је трећу награду. Уручивању награде
присуствовали су чланови тима: Весна Миљаковић, Ивана Грујић и Немања Кричак
на челу са директорком школе Данијелом Николић.
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БИТКА ЗА ЗНАЊЕ
ОШ „Стојан Новаковић” нашла се на листи школа које су у првом кругу
кампање „Битка за знање” добиле роботе који ће се користити за наставу
програмирања на часовима информатике. Од пријављених 430 школа, ОШ „Стојан
Новаковић” заузела је 21. место и једина је у Топличком округу. Школа учествује и
у такмичарској лиги из програмирања под називом „КОДиграње”. За овај велики
успех заслужан је наставник информатике Немања Кричак.
Акцију спроводи „Фонд Б92”, а циљ је увођење програмирања у основне
школе. У оквиру кампање „Битка за знање” школама се поклањају роботи како би
се превазишла информатичка неписменост. Кроз рад и игру са роботима ученици
ће много лакше савладати наставно градиво, а циљ је да се створи модеран
образовни систем прилагођен деци.
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ЈАВНИ ЧАС ПОВОДОМ СРЕТЕЊСКОГ УСТАВА
Поводом обележавања СретењаДана државности Републике Србије,
учитељи и наставници у основној школи у
Барбатовцу 14. 2. 2017. године посветили су
дан
овом
празнику
заједничким
предавањима и радионицама.
Ученици су били у прилици да сазнају
нешто више о Сретењу као хришћанском
празнику, о Првом српском устанку и Сретењском уставу. Док су млађи ученици
цртали и бојили, а старији правили презентације, слушали су приче о настанку
заставе, грба и химне. Ученицима је била посебно занимљива информација да је за
данашњи изглед грба заслужан некадашњи министар просвете Стојан Новаковић,
по коме наша школа носи назив.
Присутни су на крају одгледали први српски
играни филм из 1911. године.
Јавном часу су присуствовали наставници Катарина
Михајловић, Невена Пешић, Златко Павловић,
Иван Павловић, учитељи Саша Ђукић, Виолета
Козић, Љиљана Јозић и неколико родитеља
ученика.
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ЕКО-ПАК ПОРОДИЦА У ЕКО-ПАК ГРАДУ

Основна
школа
„Стојан Новаковић” учествује
у међународном пројекту
Еко-школе. Једна од акција
односи
се
на
Еко-пак
пројекат.
У
школском
дворишту одређено је место
за одлагање тетрапака и
пластичне амбалаже од којих
ће ученици правити разне
предмете и учествовати на
креативном
конкурсу
„Живети у еко-граду”.
Ученици
школе
у
Барбатовцу
су
од
сакупљених
предмета
представили један еко-град
и у њему еко-пак породицу.
У изради су учествовали
ученици петог и шестог
разреда са наставницом
Надицом Грбић и ученици
првог и трећег разреда са
учитељицом
Виолетом
Козић.
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МАРТ
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„УЧИ ПАМЕТНО, КЛИКНИ БЕЗБЕДНО!”
Јавни час о безбедности на интернету одржан је 7. марта 2017. године у
школи у Барбатовцу. Присуствовали су ученици шестог разреда, којима је то био
редован час, као и ученици млађих разреда, и њихови учитељи из Барбатовца,
Кашевара, Гргура и Трбуња. Такође је присуствовало и неколико родитеља.
Циљ часа био је подизање свести код деце и родитеља о опасностима које
вребају са интернета због неправилног коришћења и претраге. Врло је поучно и
занимљиво било најмлађим ученицима јер они тек крећу у претраживање
интернета и коришћење истог и код куће и у школи.
Организатор часа и предавач била је Невена Пешић, наставник техничког
образовања. Овај вид предавања организован је и у свим млађим разредима у
Блацу.
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ПОСЕТА НАЦИОНАЛНИХ ОПЕРАТЕРА МЕЂУНАРОДНОГ ПРОГРАМА
ЕКО- ШКОЛЕ

Основна школа „Стојан Новаковић” из Блаца је установа која је у процесу
стицања статуса Еко- школе.
Дана 7.3.2017. године организована је посета националних оператера
међународног програма Еко- школе.
Организована је едукативна радионица о рециклажи где су ученици млађих
разреда били у прилици да виде како се од тетрапак амбалаже добија папир.
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ПРИРЕДБА ПОВОДОМ ОСМОГ МАРТА

Поводом 8. марта, међународног Дана
жена, у Основној школи „Стојан Новаковић” у
Блацу одржана је традиционална приредба.
Пригодну приредбу посвећену Дану жена
припремили су ученици- чланови драмске и
рецитаторске секције млађих разреда и школски
хор ученика.
Приредбу је организовао Тим за културне активности. По завршетку
приредбе свим мамама подељене су поклон-честитке које су специјално за ову
прилику направили ученици.
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ЈАВНИ ЧАС-ДЕКУПАЖ
У основној школи у Барбатовцу одржан је јавни час који је организован као
радионица на тему израде декупажа. Ученици су са учитељима и наставницима
припремили материјал за рад и у групама су украшавали предмете овом техником
која је веома популарна. Специјални гост је била родитељ Јелена Вучетић која се
професионално бави овом техником. Учешће су имали ученици млађих разреда и
ученици петог и шестог разреда.
Јавни час је организован у оквиру наставне јединице „Рециклажа материјала
и заштита животне средине” у петом разреду. Час је организовала Невена Пешић,
наставница техничког образовања. Ученици су донели старе предмете од стакла и
дрвета, као и салвете којима су их украшавали.
Други део декупаж-пројекта предвиђен је за средину маја, а завршна акција
биће на хуманитарном вашару, где ћеученици продавати предмете које су
самостално направили.
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ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА „ДЕЧИЈЕ ИГРАРИЈЕ”

Ученици ОШ „Стојан Новаковић” присуствовали су 22.3.2017. год.
позоришној представи „Дечије играрије“ у извођењу позоришта „Звонце” из Ниша.
Представа је била приказана у Културном центру „Драинац”.
Била је то једна необична позоришна представа која је представљала скуп
најпознатијих песама наших најпознатијих песника за децу (Д. Радовић, Љ.
Ршумовић, Д. Ерић, итд) које су драматуршки укомпоноване у једну лепу
позоришну целину.
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ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ШУМА

У Основној школи „Стојан Новаковић”
у Блацу низом активности обележен је 22.
март, Светски дан шума. У обележавању
овог датума учествовали су ученици млађих
и старијих разреда, чланови Еко- тима
„Зелени путоказ” и чланови еколошке
секције.
Ученици млађих разреда прочитали су и еколошке поруке које су написали,
а које су потом поставили на еколошко дрво, а чланови Еко- тима посадили су
четинаре у школском дворишту. Четинари су донација Србија шума.
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АПРИЛ
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ЈАВНИ ЧАС ИЗ ИСТОРИЈЕ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА
СТОГОДИШЊИЦЕ ТОПЛИЧКОГ УСТАНКА

Поводом обележавања стогодишњице Топличког
устанка, у Основној школи „Стојан Новаковић” у
Блацу, 3. априла одржан је јавни час из историје.
Овај час припремиле
су и реализовале
заједно са својим
ученицима наставнице историје Марија Ћојбашић
и Љиљана Врекић.
И до сада су на овакав начин кроз јавне часове
обележавани значајни јубилеји из историје.
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УЧЕНИЦИ ФАРБАЛИ ВАСКРШЊА ЈАЈА

На иновативном часу ликовне културе
ученици одељења IV-1 Основне школе „Стојан
Новаковић” из Блаца су у духу предстојећих
васкршњих празника украшавали пластелином и
бојицама васкршња јаја.
Као и претходних, и ове године показали
су
велику
креативност и таленат када је ликовна култура у
питању. Идеје које су потекле од њихове учитељице
Биљане Симић , ученици су
на
креативан
начин
спровели у дело. Њихови
радови су до сада више
пута награђивани и објављивани у дечијем часопису
„Витез“.
И ученици школа са терена- Барбатовца, Кашевара и
Гргура наставили су традицију фарбања васкршњих јаја. Ученици су били
креативни и уживали су у раду и дружењу заједно са својим учитељима.
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„У СВЕТУ ПРОЛЕЋНЕ ПРИРОДЕ”
Тематски дан „У свету пролећне природе” реализован је у комбинованим
одељењима школа у Кашевару, Барбатовцу и Гргуру.
Настава у природи одржана је у Гргуру 12. априла 2017. године, а у
организацији су учествовали учитељи Саша Ђукић и Виолета Козић из Барбатовца,
Љиљана Јозић и Марија Чорбић из Кашевара и Ружица Савић из Гргура.
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ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН КЊИГЕ
Поводом Светског дана књиге, 25.
априла одржан је час српског језика у
школској библиотеци.
Ученици
одељења
VII1
са
наставницом
Миленом
Грујић
разговарали су на тему љубави,
пријатељства и о животним порукама
које у себи носи свевремени роман за
децу и одрасле „ Мали Принц” Антоана
де Сент Егзиперија.
Народна библиотека „Рака Драинац” овим поводом организовала је
дружење за ученике основне школе који наставу похађају у Сибниц и, Ђуревцу и
Пребрези.
Разговарали су о бајкама које су читали и упознали се са многим књигама
које се налазе у библиотеци.
Ученици су библиотеку посетили са својим учитељима Ацом Ђорђевићем,
Јасмином Максић и Сунчицом Радосављевић.
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ЗАНИМЉИВО ДРУЖЕЊЕ ПИСЦА И ЂАКА
У Народној библиотеци „Рака Драинац” У Блацу 26. априла организовано је
дружење писца Уроша Петровића и ученика трећег разреда. Петровић је деци
представио свој рад.
Позитивна повратна реакција публике је нешто што је карактеристично за
овог писца. Деци се јако допао начин на који он комуницира са њима кроз
загонетке, питалице, терајући их стално на размишљање.
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ЗАНИМЉИВА ФИЗИКА
Актив
физике
Основне
школе „Стојан Новаковић” у Блацу
организовао је 27. априла трибину
на којој је професор са Природноматематичког факултета у Нишу, др
Драган
Гајић,
аргументовано
доказао да су људи летели на
Месец. Трибина је била веома
посећена, а тема јако занимљива.
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ПРОМОЦИЈА ЗБИРКЕ ПЕСАМА У ЖИТОРАЂИ
У Народној библиотеци у Житорађи 28. априла одржана је промоција
књиге песама „Да полетим”. Ова књига представља збирку песама ученика
Основне школе „Стојан Новаковић“ из Блаца.
Своје стихове говорили су Ина Ћирић, Анастасија Ђинђић, Наталија
Павличевић, Вања Велимировић и Марко Јелић. Они су стиховима пренели поруку
својим вршњацима, али и одраслима, да се никад не одустаје од снова јер сваки
сан може довести до циља.
Промоцију је својим наступом употпунио Црквени хор „Бисери“, а своје
стихове говорили су и песници Зоран Николић и Горан Антанасковић.
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МАЈ
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ДРАИНЧЕВИ СУСРЕТИ У БЛАЦУ

У оквиру Драинчевих књижевних сусрета прокупачка библиотека у сарадњи
са Народном библиотеком „Рака Драинац” из Блаца, у Основној школи „Стојан
Новаковић” организовале су књижевни сусрет за блачке основце 4. маја 2017.
године. Писци Елизабета Георгијева, Тоде Николетић и Власта Ценић кроз једно
интерактивно дружење са ученицима млађих разреда, одржали су песнички сусрет
који је био одлично прихваћен од стране ученика. Они најсрећнији су имали
прилике да од писаца добију књигу на дар.
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ПРЕДСТАВА „ЧЕТИРИ ГОДИШЊА ДОБА”

На сцени Културног центра „Драинац” у Блацу 5. маја 2017. године изведена
је представа „Четири годишња доба” коју су извели професионални балетски
играчи Ана Липиј и Мирослав Петровић. Представа је рађена у режији Предрага
Коларевића.
Ученици Основне школе „Стојан Новаковић” су са великим интересовањем
пропратили представу. Посебно занимљив је био сам балет, који нису у прилици
често да гледају.
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УЧЕШЋЕ ОСНОВАЦА НА САЈМУ ЦВЕЋА

У Блацу је од 9. до 11. маја одржан трећи Сајам
цвећа и први Сајам женског предузетништва.
Последњи дан сајма улепшан је наступом најмлађе
групе КУД-а „Стојан Новаковић” који је привукао
пажњу великог броја посетилаца сајма.
Ученици старијих разреда основне школе,
полазници радионица које раде при Народној
библиотеци „Рака Драинац”, писали су радове на тему
цвећа у парку у центру Блаца.
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ТРИБИНА „ОВО ЈЕ НАША ШКОЛА”

Основна школа „Стојан Новаковић” одржала је трибину за будуће прваке
под називом „Ово је наша школа” 11. маја 2017. године. Трибину су отворили
ученици осмог разреда топлом добродошлицом. Кроз презентацију је
представљена школа, целодневни боравак, ваннаставне активности, секције,а
представљени су и учитељи будућих првака.
Организатор трибине била је Ивана Стојковић, школски психолог .
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СТУДЕНТИ ИЗ АМЕРИКЕ У ПОСЕТИ БЛАЦУ
Ученици седмог и осмог разреда Основне школе „Стојан Новаковић”
представили су 18. маја 2017. године студентима и професорима са Универзитета
Алабама (САД) општину Блаце и своју школу. Презентација је одржана на
енглеском језику кроз наративни део праћен видео презентацијом.
Након обиласка школе гости су закључили да се овде деца много више
радују одласку у школу него код њих, а за само Блаце су изјавили да је предивно и
да су људи веома гостопримљиви.
Гости из Америке боравили су у Блацу у оквиру Serbia fellowship experience
програма.
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ПОСЕТА НЕОЛИТСКОМ НАСЕЉУ ПЛОЧНИК

Група ученика и наставника Основне школе „Стојан Новаковић”
присуствовала је 19. маја 2017. године великој научној неолитској журки у
Плочнику у оквиру манифестације „Музеји Србије десет дана од десет до десет”.
Од љубазних водича Народног музеја Топлице присутни су сазнали о томе
како је изгледао живот у Плочнику пре седам хиљада година, како је насеље
страдало па поново откривено пре деведесет година, како су текли радови на
ископавању и обнови, као и о значају самог налазишта за научни свет. Присутни су
били у могућности да се прикључе различитим радионицама, науче нешто ново
као и да пробају неолитски хлеб.
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НАЦИОНАЛНИ ДАН ЗДРАВЉА ЗУБА

У
Културном
центру
„Драинац“ 19. маја 2017. године
ученици Основне школе „Стојан
Новаковић”
присуствовали су
манифестацији која се одржава у
целој Србији поводом двадесет
седме Недеље здравља уста и зуба.
Организатори ове манифестације су
Институт за јавно здравље Србије
„Др Милан Јовановић Батут”
и
Стоматолошки факултет у Београду. Овогодишњи слоган манифестације био је „
Осмехни се здраво”. Манифестацији су допринели ликовни и литерарни радови
ученика настали на ову тему.
Организатори су били веома
задовољни одазивом деце у Блацу
са којом су одлично сарађивали
током манифестације која је
одржана и у школама у Барбатовцу
и Горњој Драгуши.
По завршетку манифестације
прећене едукативним обраћањем
доктора стоматологије, ученици су на поклон добили четкице и пасте за зубе.
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ХУМАНИТАРНИ ВАШАР

У организацији Основне школе „Стојан
Новаковић” 24. маја 2017. године одржан је
традиционални хуманитарни школски вашар. У
понуди је била разноврсна роба, цвеће, играчке,
прехрамбени производи. Хуманитарни вашар
био је изузетно посећен, а сав новац прикупљен
од продаје иде у хуманитарне сврхе.
Хуманитарни вашар једна је у низу
племенитих и хуманитарних акција школе. За
хуманост, велико срце и пријатељску помоћ деци
оболелој од малигних болести и њиховим
породицама, НУРДОР- Национално удружење
родитеља деце оболеле од рака, школи је уручио
захвалницу јер је прошле школске године, кроз
хуманитарне активности, сакупила и уплатила
75000 динара.
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ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТ „СВЕТА ЈЕЛЕНА”

У Културном центру „Драинац” у Блацу 26. маја 2017. године одржан је
шести хуманитарни концерт „Света Јелена”. Организатор овог концерта је Основна
школа „Стојан Новаковић” у сарадњи са културно-уметничким друштвом „Стојан
Новаковић”. Ово је био завршни концерт хуманитарног карактера у читавом
месецу хуманитарних активности школе.
На хуманитарном концерту „Света Јелена” наступили су КУД „Стојан
Новаковић”, Фолклорни ансамбл „Драинац”, Етно група Брус и хор музичке школе
„Корнелије Станковић” из Прокупља.
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ОСНОВЦИ У СВОМ ЕКО-ГРАДУ
Ове
године
ОШ
„Стојан
Новаковић” учествовала је у пројекту
Еко-пакет
под
покровитељством
компаније Тетра Пак, а у оквиру
међународног програма Еко-школе.
Пројекат је подразумевао сакупљање
и правилно одлагање употребљене
тетра пак амбалаже и рециклажу.На
овогодишњем Еко-пакет креативном
конкурсу пристигло је 1174 радова из 47 Еко-школа широм Србије. Тема конкурса
била је „Живот у еко-граду” и учесници
конкурса су од употребљене тетра пак
амбалаже представили своје визије
одрживих еко-градова или неке
аспекте живота у њему. Наши ученици
постигли су
завидан успех. У
појединачној конкуренцији Маша Илић
ученица I/1 (учитељица Данијела
Дачковић) освојила је 3. место. У онлајн гласању Машин рад убедљиво је имао
највише гласова у свим категоријама.
Основна школа „Стојан Новаковић“ је на истом такмичењу освојила прво
место у Србији по онлајн гласовима. Групни рад ученика III/1 (учитељица Гордана
Милошевић), који је добио највише онлајн гласова, награђен је са 10.000 динара у
вредности садница.
Награде најбољима додељене су у хотелу Ин у Београду26.5.2017.
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ЗАВРШЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ЗА ОСМАКЕ
Уз песму у игру још једна
генерација матураната завршава своје
основно образовање. У дворишту школе
30. маја 2017. године. организована је
журка на којој су матуранти прославили
крај свог осмогодишњег школовања.
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ДАН ИЗАЗОВА

Ученици Основне школе „Стојан
Новаковић” били су веома активни као
учесници међународног Дана изазова који је
обележен 31. маја 2017. године.
Рекреативно-спортски час у трајању од
петнаест минута протекао је у спортском
духу, а мото овогодишњег Дана изазова био
је „Вратите своје улице, вратите своју
будућност”.
Програм Дана изазова у Србији реализује се под покровитељством
Министарства омладине и спорта Републике Србије.
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ПРОМОЦИЈЕ ШКОЛА ЗА БУДУЋЕ СРЕДЊОШКОЛЦЕ

Месец мај је период када ученици
осмог разреда увелико размишљају за
коју ће се средњу школу определити.
Тим поводом организују се разне
промоције средњих школа које имају за
циљ да представе смерове и разна
занимања и на тај начин будућим
средњошколцима помогну у важној
одлуци.
Дана 5.5.2017. организована је посета ученика осмог разреда Средњој
школи Блаце.
Промоција нишких домова ученика организована је 11.5.2017. године.
Посета Техничкој школи „15. мај” организована је 15.5.2017. године.
Промоција Средње економске школе из Куршумлије организована је
18.5.2017. године.
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Све промоције и презентације школа и домова организоване су у сарадњи са
Тимом за професионалну оријентацију (Ивана Грујић, Невена Пешић, Бранимир
Лапчевић, Боривоје Петровић и Јасмина Павловић)
Организована је такође и промоција Музичке школе „Корнелије Станковић”
из Прокупља 22. 5. која је била за ученике првог и другог разреда.
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ЈУН

92

ДРАМАТИЗАЦИЈА „ПЛАВОГ ЧУПЕРКА”

Ученици одељења VII1 Основне школе „Стојан Новаковић” одржали су у
Културном центру „Драинац” јавни час из српског језика 2. јуна 2017. године. У
оквиру часа извели су драмски комад у стиху под називом „Прва љубав” , по
мотивима из збирке песама „Плави чуперак” Мирослава Антића. Час је са
ученицима припремила наставница српског језика Милена Грујић.
Ученици су са великим задовољством припремали ову представу и на
креативан начин се упознали са поезијом великог српског песника који је омиљен
међу младим читаоцима.
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ЈАВНИ ЧАС ИЗ ФИЗИКЕ И ХЕМИЈЕ
Након вишемесечне припреме у оквиру секције физике и хемије одржан је
јавни час у реализацији ученика шестог и седмог разреда. Час је одржан 2.6.2017.
године са почетком у 13 часова.Током јавног часа, ученици су изводили
експерименте из области науке и показали да су физика и хемија у тесној вези, тј.
да једну исту појаву можемо објаснити и са физичког и са хемијског становишта.
Публици, коју су чинили ученици и наставници, реализатори су приказали преко
десет успешних експеримената. Организатори секције током школске године, као и
поменутог јавног часа су наставници
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хемије и физике, Снежана Милановић и Дијана Крсмановић.

ПОСЕТА НАРОДНОЈ БИБЛИОТЕЦИ „РАКА ДРАИНАЦ”
Ученици Основне школе „Стојан Новаковић” који наставу похађају у
Барбатовцу, Кашевару, Трбуњу и Гргуру били су гости Народне библиотеке „Рака
Драинац” у Блацу 6. јуна 2017. године.
Том приликом је библиотека за њих организовала радионицу у оквиру које
их је Данијела Младеновић упознала са техником филцовања вуне. Ученици су
активно учествовали са својим учитељима. Након радионице, ученици су обишли
библиотеку, разгледали занимљиве књиге и топло препоручили својим

вршњацима да дођу и учлане се.

БИЦИКЛИЈАДА У БЛАЦУ

У
Блацу је 7.
јуна 2017.
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године одржана Бициклијада на којој је учествовало око 150 такмичара. Такмичари
су били подељени у три групе. Прву групу чинила су деца од шест до десет година
и они су се такмичили на полигону ПУ „Наша радост”. Другу групу чинили су
такмичари узраста од једанаест до шеснаест година и они су возили излетничку
вожњу до села Попове. Трећу групу чинили су рекреативци и љубитељи
бициклизма који су своје бицикле возили кроз центар Блаца.
Бициклијаду је организовао Еко- тим „Зелени путоказ”, а повод је био
обележавање Светског дана животне средине.
Само је прва група била такмичарског карактера, а најбољи су били ученици:
Огњен Савић, Вукач Цветковић, Никола Вукашиновић, Војин Максимовић, Срђан
Радојичић, Богдан Стојчић, Тина Ваљаревић и Михајло Ивљанин.

ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ” НАГРАДИЛА НАЈБОЉЕ

Основна школа „Стојан Новаковић” традиционално је доделила награде и
признања најбољим ученицима који су током школске године постигли најбоље
резултате 8. јуна 2017. године.
На пригодној свечаности, у присуству великог броја родитеља, најбољим
ученицима директорка школе је уручила награде.
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За ђака генерације проглашена је Јована Судимац, а за спортисту генерације
проглашен је Матија Урошевић.
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МАЛИ И ВЕЛИКИ МАТУРАНТИ

У веселој атмосфери уз
игру и песму 8. јуна 2017. године
дружили су се ученици одељења
IV1, IV2, и IV3 са својим
учитељицама Биљаном Симић,
Драгојлом Павловић и учитељем
Момчилом Максићем, као и
четвртаци из Кашевара, Сувог
Дола, Пребрезе, Барбатовца,
Чунгуле и Сибнице са својим
учитељицама Љиљаном Јозић,
Миленом Ваљаревић и Сунчицом Радосављевић и учитељима Сашом Ђукићем и
Драганом Урошевићем.
Овом
другарском
забавом
ученици
четворогодишњег периода школовања.

су

обележили

завршетак

Матуранти Основне школе
„Стојан Новаковић” и ове године
имали су своју матурску шетњу 9.
јуна 2017. године. Изузетно успешна
генерација матураната која је
постигла одличне резултате на
разним такмичењима , прошетала је
главном улицом испраћена од
стране великог броја гледалаца.
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ИЗЛЕТ ДО СВИЛАЈНЦА

Ученици млађих разреда, укључујући и ученике са терена, у периоду од 7. до
9. јуна 2017. Године, били су на једнодневном излету до Свилајнца. Циљ је био
обилазак Дино-парка и посета Природњачком музеју у том граду. У повратку
посетили су спомен-кућу Стевана Синђелића.

100

СПОРТСКЕ ИГРЕ
Осамнаест основних школа учествовало је на седамнаестом Међуокружном
такмичењу у футсалу и петом такмичењу између две ватре које је одржано у Блацу
12. јуна 2017. године.
Турнир су организовали Учитељско друштво Ниш и Основна школа „Стојан
Новаковић” уз подрску општине Блаце.
Циљ турнира је промоција спорта и спортских активности као и неговање
спортског духа и фер-плеја.
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ПОЛАГАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Школске 2016/2017. године полагање завршног испита за ученике осмог
разреда организовано је од 14. до 16. јуна.
Тест из српског (матерњег) језика ученици су полагали 14. 6. 2017. године
(од 9 до 11 часова).
Тест математике ученици су полагали 15. 6. 2017. године (од 9 до 11 часова).
Комбиновани тест који обухвата историју, географију, биологију, хемију и
физику ученици су полагали 16. 6. 2017. године (од 9 до 11 часова).
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ЛЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА НА ХРВАТСКОМ ПРИМОРЈУ

У периоду од 11. до 16. јуна 2017.
године четрдесеторо ученика шестог и седмог
разреда Основне школе „Стојан Новаковић”
боравило је у Водњану у Истри, на размени
деце братских општина. Ово је била трећа
размена ученика основних школа двеју
јединица локалне самоуправе, а на бесплатно
летовање отишли су углавном ученици
слабијег материјалног стања.
Боравак од пет дана омогућио је ученицима да упознају Водњан и културна
богатства Истре, археолошке знаменитости, али и да бораве на мору, у
туристичком насељу Барбарига које се налази на обали Јадранског мора.
Ученици из Блаца посетили су и Основну школу „Водњан- Дигнано” где су са
вршњацима учествовали у разним спортским активностима.
Посета водњанских ученика планирана је за јануар 2018. године.
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ЗМАЈЕВЕ ДЕЧИЈЕ ИГРЕ У НОВОМ САДУ
„Позориштанце” Основне школе
„Стојан Новаковић” учествовало је на
шездесетим Змајевим играма у Новом
Саду са представом „Пркос и Ведрана”, по
тексту Мисини Вигопулу. Представу су
режирале Славица Павличевић и Јасмина
Ћирковић Драгићевић. Млади глумци из
Блаца представили су се на Малој сцени
под липом у Змај Јовиној улици, а њихова
представа наишла је на леп пријем код
публике.
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НАГРАДЕ НА ФЕСТИВАЛУ „ВИТЕЗОВО ПРОЛЕЋЕ”
Ученици ОШ„Стојан Новаковић” су и ове године учествовали на конкурсу
дечијег часописа „Витез”. За своје литерарне и ликовне радове награде је освојило
осам ученика одељења IV-1, три ученика из Кашевара и два ученика из Барбатовца.
Награђени ученици су са својим учитељицама Биљаном Симић, Љиљаном Јозић и
Виолетом Козић присуствовали јубиларном XV фестивалу „Витезово пролеће” који
је одржан у Сава центру. Ученици су преузели своје награде и били у прилици да се
друже са писцима за децу и да са око три хиљаде деце из целе Србије, уживају у
лепом и богатом културно-уметничком програму.
Одељење IV-1
Аврамовић Милица
Анђелковић Дајана
Ивљанин Нина
Коцић Вељко
Лешњак Анђелка
Никић Анастасија
Протић Теодора
Трифуновић Виктор

Кашевар
Марковић Ненад
Недељковић Миљана
Савић Славица
Барбатовац
Бићанин Ивана
Матић Милица
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АВГУСТ
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ЗБОРНИК КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА МЛАДИХ
СРБИЈЕ И ДИЈАСПОРЕ
Како би афирмисала литерарно стваралаштво својих ученика, учитељица
Биљана Симић је на литерарни конкурс Културно-издавачког центра „Српска кућа”
послала њихове многобројне радове. Међу литерарним радовима су одабране
песме девет ученика одељења IV-1 и објављене у збирци „Зборник књижевног
стваралаштва младих Србије и дијаспоре”.
Објављене су песме:
„Љубав” - Теодора Протић
„Мама, биће најдраже” - Вељко Коцић
„Љубав за све” - Димитрије Павловић
„Разне љубави” - Анастасија Никић
“Другарство” - Анђелка Лешњак
„Љубавна песма” - Мина Јанковић
„Мама, биће најдраже” - Дајана Анђелковић
„Тата” - Милица Аврамовић
„Другарство” - Нина Ивљанин
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УЧЕНИЦИ НА АЕРОМИТИНГУ

Група ученика трећег и четвртог разреда је 26. августа присуствовала
отварању аеродрома у Лазаревцу.
Ученици су имали прилику да виде велики број авиона и уживају у
аеромитингу. Одушевљење код деце изазвало је слетање падобранаца са
заставама.
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ИНОВАЦИЈЕ
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ИНОВАЦИЈЕ У НАСТАВИ
Иновативни час српског и руског језика
Корелација српског и руског језика, час у школској библиотеци; тема: песма
„Бреза” руског песника Сергеја Јесењина која се обрађује у шестом разреду на часу
српског језика; анализа песме на српском и на руском језику (наставнице Милена
Грујић и Данијела Илић).

Иновативни час из математике и техничког образовања
Тематски час „Где је шта?” – корелација математике и техничког образовања
на тему примене координатног система и пројекције предмета (наставници Невена
Пешић и Иван Павловић).
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Иновативни час народне традиције
Наставна јединица: Погача, славски колач, обичаји
Циљеви
и
задаци
часа:
Представити ученицима обичаје који су
се некада неговали у домаћинским
кућама у време дочека гостију; значај
погаче и славског колача; подсетити
ученике на гостопримство као лепу
особину српског народа; да ученици
драматизују дочек гостију у својој кући.
Ученици су имали задатак да за овај час народне традиције код куће уз помоћ
маме или баке направе погачу или славски колач и да донесу.

Иновативни час српског језика
Наставна јединица: Народне лирске песме
Циљеви
и
задаци
часа:
Упознавање са древним врстама лирских
песама и њиховом практичном наменом
(извођење ових песама везано је за
музику, игру, костиме); неговање љубави
према народној традицији и чување
обичаја. Поједине врсте народних
лирских песама, ученици представљају
приказујући обред током кога је
извођена песма, рецитујући или певајући примере народних лирских песама.
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Приредба као традиционална завршница четвртог разреда
Учитељица Биљана Симић традиционално, за крај четворогодишњег рада и
дружења са својим ученицима организује и
припрема
приредбу. Програм
приредбе
осмислили су сами ученици одељења IV-1. У
склопу програма биле су песме и драматизације
које су ученици написали, а рецитовали су и
песме које су учили током школске године. Све
то је употпуњено народним изворним песмама
које су научили на часовима музичке културе.
Део програма чинио је и приказ спортских вештина. На самом крају изведена је
кореографија обичајне народне песме. У публици су, на позив ученика, били
њихови родитељи и рођаци.
Иновативни час одељенског старешине
Наставна јединица: Занимања родитеља и познаника
Циљ и задаци часа: Препознавање професија код људи, развијање
способности за будућа занимања, да
схвате значај, ближе упознају и заволе
нека занимања и професије. Ученици су
имали задатак да од родитеља или
познаника
набаве
одговарајуће
униформе, радна одела и алате како би
представили поједина занимања тако
што ће се наћи у одговарајућој улози.
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Посета библиотеци „Рака Драинац”
Ученици из Мале Драгуше,
Међухане,
Придворице
и
Јошанице посетили су библиотеку
Рака Драинац. Ученици су гледали
цртани филм „Ускршњи зека”,
певали песму „Ускршње јутро”
дружили и украшавали ускрња
јаја, писали ускршње поруке свој
деци света, разгледали књиге и
изложбу дечијих радова са
конкурса „У свету бајки”.

Иновативни час о Ускрсу
Иновативни час је одржан у школи у
Међухани у присуству ученика и родитеља из
Међухане, Јошанице, Придворице, Мале
Драгуше, директорке школе и психолога.
Присутни су упознати са значајем Ускрса у
свету хришћанства.

Иновативни час српског језика

У Малој Драгуши одржан је час српског
језика на коме је наставна јединица „Међед,
свиња и лисица”, обрађена коришћењем
методе мапе ума. За ученике је ово био нов и
веома занимљив начин рада.
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Иновативни час „Зима”
На тему „Зима” ученик истуреног одељења у
Малој Драгуши са својом учитељицом Драганом
Ковачевић учествовао је у изради паноа зима и
Снешко Белић. Пано и Снешко украсили су простор
учионице.

Иновативни час из физичког васпитања
У спортској хали су ученици трећег разреда одржали такмичење у
необичним играма. Деца су уживала у игри и навијању.

Иновативни час из ликовног
Уз помоћ донетог материјала, јесењих плодова, направљена је предивна
поставка за сликање.
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Иновативни час из математике
Квиз знања и брзине. Рађени су задаци по нивоима. Било је забавно и напето.

Иновативни час одељењско старешинство
Међуодељенско такмичење у играма без граница.
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Иновативни час из српског језика
На часу српског језика ученици трећег разреда
обнављали су латиницу (штампана и писана слова). Ученици су
то радили на креативан начин у виду слагалице. Час
реализовала учитељица Гордана Милошевић.

Инвативни час из ликовног
Ученици су на часу ликовног заједно са учитељицом
Горданом Милошевић правили украсе за Нову годину.
Најкреативнији украс направио је ученик Лав Кнежевић.

Иновативни час из природе и друштва
Ивовативни час свих ученика трећег разреда
из природе и друштва. Тема заједничког часа била
је „Животне заједнице”, а приликом извођења часа
користили су презентацију и припремљене сличице
биљака и животиња. Час реализовале учитељице:
Гордана Милошевић, Сања Симић и Јелица
Анђелковић.
Иновативни час из природе и друштва
Тематски час „Пролеће око нас”. Ученици
свих одељења трећег разреда су у селу Врбовцу
провели диван дан у природи. Час реализовале
учитељице: Гордана Милошевић, Сања Симић и
Јелица Анђелковић.
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СЕДНИЦЕ
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СЕДНИЦЕ ОДЕЉЕЊСКОГ И НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

У периоду од 13. до 15. новембра 2016. године одржане су седнице
Одељењских већа, а главна тема била је анализа успеха и дисциплине
ученика на крају првог класификационог периода школске 2016/2017.
године.

Седница Наставничког већа одржана је 18. новембра. На дневном
реду, између осталог, било је усвајање успеха и дисциплине на крају првог
класификационог периода и подношење извештаја о реализацији екскурзије
ученика 8. разреда.
Истог дана, 18. новембра, по завршетку прве седнице, одржана је
још једна седница Наставничког већа. На дневном реду је била само једна
тачка и то избор члана Школског одбора из реда наставника. Изабран је
Бранимир Лапчевић.

Седнице Одељењских већа одржане су 30. јануара, а седница
Наставничког већа 31. јануара 2017. године. Главна тема поменутих
седница била је утврђивање успеха и дисциплина ученика на крају првог
полугодишта школске 2016/2017. године. На седници Наставничког већа
поднет је извештај о реализацији рекреативне наставе ученика 2. и 4.
разреда.
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Седница Одељењског већа за старије разреде одржана је 28.
фебруара 2017. године, а на дневном реду било је разматрање дисциплине
ученика 7. и 8. разреда.
Иста тема дневног реда била је и на седници Наставничког већа која
је одржана 09. марта 2017. године.

У периоду од 10. до 12. априла 2017. године одржане су седнице
Одељењских и Наставничког већа, а главна тема била је анализа успеха и
дисциплине ученика на крају тромесечја школске 2016/2017. године. На
седници Наставничког већа усвојени су предлози за реализацију екскурзија и
рекреативне наставе за школску 2017/2018. годину.

Седница Одељењског већа осмог разреда одржана је 01. јуна, а
седница Наставничког већа 05. јуна 2017. године. Главна тема ових
седница била је анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске
2016/2017. год. и Предлог ученика осмог разреда за ђака генерације и
спортисту генерације.
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У просторијама школе 08. јуна 2017. године додељена су
сведочанства ученицима осмог разреда. Посебне награде додељене су ђаку
генерације, Јовани Судимац, спортисти генерације, Матији Урошевићу, као
и осталим носиоцима Вукове дипломе. Ове године било је 11 носилаца
Вукове дипломе. Награде су добили и сви ученици од првог до осмог разреда
који су на окружним и републичким такмичењима постигли запажене
резултате.

Седнице Одељењских и Наставничког већа одржане су 20. и 22. јуна, а
главна тема била је утврђивање успеха и владања ученика на крају
школске године, као и доношење одлуке о похвалама и наградама ученика.
Усвојени су извештаји о реализованим екскурзијама и излетима у школској
2016/2017. години.

У просторијама школе 28. јуна 2017. 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.
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Друга шанса
У школској 2016/2017. години у нашој школи реализована су сва три
циклуса Друге шансе.
Први циклус похађало је 17 полазника, а њих 9 је успешно завршило
овај циклус. Други циклус похађало је 19 полазника и сви су успешно
завршили овај циклус. Трећи циклус похађало је 15 полазника и сви они су
успешно завршили овај циклус.
У просторијама наше школе 28. јуна 2017. год. додељена су
сведочанства о завршеној Oсновној школи полазницима Друге шансе.
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Такмичења одржана у школској 2016/2017.године

Општинска такмичења 2016/2017.
На општинском такмичењу из физике одржаном 19.фебруара, ученици
наше школе остварили су следеће резултате:
6. разред
Ђорђе Палуровић (6/3)- 1.место- пласман на окружно такмичење
Немања Аврамовић(6/3)- 2.место- пласман на окружно такмичење
Ања Вељовић(6/1)- 3.место
(наставница Дијана Крсмановић)

7. разред
Јован Вељковић- 1.место- пласман на окружно такмичење

(наставница Милена Убавић)
ЧИТАЛИЋИ
Општинско такмичење одржано 21.фебруара на ком су ученици
остварили следеће резултате:
1.разред
Вукач Цветковић (1/2)- 1.место- пролаз на окружно такмичење
(учитељ Ивица Смиљковић)
Маша Илић (1/1)- 2.место
(учитељица Данијела Дачковић)
Огњен Ћурчић (1/2)- 3.место
(учитељица Гордана Смиљковић)
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2.разред
Златко Веселиновић (2/4)- 1.место- пласман на окружно такмичење
(учитељица Милијана Ђорђевић)
Урош Палуровић (2/3)- 2.место- пласман на окружно такмичење
(учитељица Горица Убавић)
Огњен Андрејић (2/4)- 2.место- пласман на окружно такмичење
(учитељица Милијана Ђорђевић)
Димитрије Марковић (2/2)- 3.место
(учитељица Добрила Брадић)
Лена Гајић (2/3)- 3.место
(учитељица Горица Убавић)

3.разред
Ива Грујић (3/1)- 1.место
(учитељица Гордана Милошевић)
Матеја Живковић (3/2)- 2.место
(учитељица Јелица Анђелковић)

4.разред
Нина Ивљанин (4/1)- 1.место-пролаз на окружно
Милица Аврамовић (4/1)- 1.место-пролаз на окружно
Вељко Коцић (4/1)- 2.место- пролаз на окружно
(учитељица Биљана Симић)
Пеђа Паунковић(4/3)- 3.место
(учитељ Момчило Максић)
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5.разред
Јована Конатаревић (5/3)- 1.место
Јанко Врекић (5/2)- 2.место
Сара Драган (5/3)- 2.место
Мина Вељовић (5/2)- 3.место
(наставница Весна Симић)

6.разред
Ања Вељовић (6/1)- 1.место- пролаз на окружно такмичење
Анђела Матић (6/4)- 2.место- пролаз на оркужно такмичење
(наставница Милена Грујић)
Јована Радоњић (6/2)- 2.место- пролаз на окружно такмичење
Анђелија Раичевић (6/2)- 3.место- пролаз на окружно такмичење
(наставница Ивана Грујић)

7.разред
Ина Ћирић (7/3)- 1.место- пролаз на окружно такмичење
(наставница Весна Симић)
Марија Јевтовић (7/1)- 2.место- пролаз на окружно такмичење
(наставница Милена Грујић)
Милица Јовић (7/4)- 3.место- пролаз на окружно такмичење
(наставница Весна Симић)
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8.разред
Кристина Петровић (8/1)- 1.место- пласман на окружно такмичење
(наставница Весна Миљаковић)
Исидора Радојковић (8/4)- 1.место- пласман на окружно такмичење
(наставница Бранкица Јовић)
Јована Вељовић- 2.место
(наставница Весна Миљаковић)
Даница Мијајловић- 2.место
(наставница Бранкица Јовић)
Милица Петровић- 2.место
(наставница Бранкица Јовић)
Јована Рајковић- 2.место
(наставница Весна Миљаковић)
Јована Судимац- 2.место
(наставница Весна Миљаковић)
Тијана Јовановић- 3.место
(наставница Бранкица Јовић)
Андријана Миловановић- 3.место
(наставница Бранкица Јовић)

РУСКИ ЈЕЗИК
На општинском такмичењу из руског језика одржаном 25.фебруара,
ученици наше школе остварили су следеће резултате:
Теодора Степановић (8/1)- 2.место- пласман на окружно такмичење
Јована Судимац (8/1)- 3.место- пласман на окружно такмичење

(наставница Радивојка Лекић)
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
На општинском такмичењу из енглеског језика одржаном 25.фебруара,
ученици наше школе остварили су следеће резултате:
Исидора Радојковић (8/4)- 1.место- пласман на окружно такмичење
Сава Миленковић (8/4)- 2.место- пласман на окружно такмичење
(наставница Ивана Марковић)
Михајло Дуњић (8/4)- 3.место- пласман на окружно такмичење
(наставница Катарина Михајловић)

МАТЕМАТИКА
На општинском такмичењу из математике одржаном 25.фебруара,
ученици наше школе остварили су следеће резултате:
3.разред
Матеја Живковић (3/2)- 1.место
(учитељица Јелица Анђелковић)
Јана Вељовић (3/4)- 2.место
(учитељица Сања Симић)
Лав Кнежевић (3/1)- 2.место
(учитељица Гордана Милошевић)
Ања Недељковић (3/1)- 2.место
(учитељица Гордана Милошевић)
Ненад Николић (3/1)- 3.место
(учитељица Гордана Милошевић)
Богдан Стојчић (3/2)- 3.место
(учитељица Јелица Анђелковић)
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4.разред
Вељко Коцић (4/1)- 1.место- пласман на окружно такмичење
Теодора Протић (4/1)- 2.место
(учитељица Биљана Симић)
Андрија Живковић (4/2)- 3.место
Вељко Николић (4/2)- 3.место
(учитељица Драгојла Павловић)

5.разред
Дамјан Судимац (5/1)- 1.место- пласман на окружно такмичење
Мина Вељовић (5/2)- 2.место
Јанко Врекић (5/2)- 3.место
(наставник Бранимир Лапчевић)

6.разред
Ива Лазовић (6/4)- 1.место- пласман на окружно такмичење
(наставница Весна Јовановић)
Јана Мијовић (6/2)- 2.место- пласман на окружно такмичење
(наставница Мирјана Козић)
Младен Ђошић (6/4)- 3.место
(наставница Весна Јовановић)

7.разред
Данило Живковић (7/3)- 1.место- пласман на окружно такмичење
Анастасија Ђинђић(7/3)- 1.место- пласман на окружно такмичење
Наталија Ђорђевић(7/1)- 2.место
Јован Вељковић(7/3)- 3.место
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Анастасија Портић(7/1)- 3.место
(наставница Весна Јовановић)

8.разред
Даница Мијајловић (8/2)- 1.место- пласман на окружно такмичење
Јована Рајковић (8/1)- 2.место
Сава Миленковић (8/4)- 3.место
(наставница Латинка Стаменковић)

ХЕМИЈА
На општинском такмичењу из хемије одрном 26.фебруара,ученици наше
школе остварили су следеће резултате:
7.разред
Николина Козић (7/3)- 1.место- пласман на окружно такмичење
Наталија Павличевић (7/1)- 2.место- пласман на окружно такмичење
Наталија Ђорђевић (7/1)- 3.место- пламан на окружно такмичење
(наставница Снежана Милановић)

8.разред
Ивона Томић (8/3)- 1.место- пласман на окружно такмичење
(наставница Снежана Милановић)

БИОЛОГИЈА
На општинском такмичењу из биологије одржаном 5.марта ,ученици
наше школе остварили су следеће резултате:
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5.разред
Дамјан Судимац (5/1)- 1.место- пласман на окружно такмичење
Сара Радивојевић (5/1)- 2.место- пласман на окружно такмичење
Мина Вељовић (5/2)- 3.место- пласман на окружно такмичење
Теодора Шорић (5/1)- 3.место
Сара Аксић (5/4)- 3.место
(наставница Слађана Вељовић)

6.разед
Невена Богићевић (6/2)- 1.место - пласман на окружно такмичење
Јована Радоњић (6/2)- 1.место- пласман на окружно такмичење
Милан Милетић (6/4)- 1.место- пласман на окружно такмичење
Јана Мијовић (6/2)- 1.место- пласман на окружно такмичење
Кристина Миладиновић (6/2)- 1.место- пласман на окружно такмичење
Тијана Миловановић (8/2)- 1.место- пласман на окружно такмичење
Димитрије Портић (6/4)- 1.место- пласман на окружно такмичење
Новак Илић (6/4)- 1.место- пласман на окружно такмичење
Ања Вељовић (6/1)- 1.мест- пласман на окружно такмичење
Ива Лазовић (6/4)- 1.место- пласман на окружно такмичење
Марија Судимац (6/4)- 1.место- пласман на окружно такмичење
Анастасија Ђорђевић (6/4)- 1.место- пласман на окружно такмичење
Анђела Матић (6/4)- 2.место
Анђела Минић (6/4)- 2.место
Александра Тимотијевић (6/2)- 2.место
Анђелија Раичевиц (6/2)- 3.место
Анђелка Кнежевић (6/1)- 3.место

(наставница Оливера Тимотијевић)
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7 .разред
Наталија Ђорђевић (7/1)- 2.место- пласман на окружно такмичење
(наставница Слађана Вељовић)

8 .разред
Петар Брајковић (8/1)- 2.место -пласман на окружно такмичење
Богдан Ћурчић (8/1)- 2.место- пласман на окружно такмичење
Лука Милосављевић (8/1)- 2.место- пласман на окружно такмичење

(наставница Оливера Тимотијевић)
ИСТОРИЈА
На општинском такмичењу из историје одржаном 5.марта,ученица
наше школе Јована Радоњић (6/2) освојила је 3.место и пламан на
окружно такмичење (наставница Љиљана Врекић).

СРПСКИ ЈЕЗИК-КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА
У нашој школи 4.марта, одржана је Књижевна олимпијада на којој су
ученици наше школе остварили следеће резултате:
7.разред
Катарина Ђорђевић (7/4)- 2.место- пласман на окружно такмичење
(наставница Весна Симић)
Милица Шеговић (7/2)- 2.место- пласман на окружно такмичење
(наставница Бранкица Јовић)
Анастасија Ђинђић (7/3)- 2.место- пласман на окружно и републичко такмичење
(наставница Весна Симић)
Марија Јевтовић (7/1)- 2.место- пласманна окружно такмичење
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Марина Раденковић (7/1)- 2.место- пласман на окружно такмичење
(наставница Милена Грујић)
Јелена Бојић (7/4)- 2.место- пласман на окружно такмичење
(наставница Весна Симић)

8.разред
Марина Ђорђевић- 2.место- пласман на окружно такмичење
(наставница Бранкица Јовић)

Директан пласман на окружно такмичење постигли су следећи ученици:
Кристина Петровић (8/1)
Јована Вељовић (8/1)- пласман на републичко такмичење
Јована Рајковић (8/1)
Даница Мијајловић(8/2)- пласман на републичко такмичење

(наставница Весна Миљаковић)
НАЦИОНАЛНА ЕКОЛОШКА ОЛИМПИЈАДА
У нашој школи одржано је такмичење под називом Нациолна еколошка
олимпијада на којој су следећи ученици остварили пласман на окружно
такмичење:
Миња Петровић (5/3)
Дамјан Судимац (5/1)
Анђела Вељић (8/3)
Богдан Ћурчић (8/1)
(наставница Невена Пешић)
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ГЕОГРАФИЈА
На општинском такмичењу из географије оржаном 12.марта, ученици
наше школе остварили су следеће резултате:
7.разред
Филип Ћирковић (7/1)- 2.место- пласман окружно такмичење
Вања Велимировић(7/1)- 3.место
(наставник Боривоје Петровић)

8.разред
Петар Брајковић (8/1)- 2.место- пласман на окружно такмичење
Богдан Ћурчић (8/1)- 2.место- пласман на окружно такмичење
Матија Урошевић (8/1)- 2.место- пласман на окружно такмичење
(наставник Боривоје Петровић)

ТИО
6.разред- Папирно моделарство
Невена Богићевић (6/2)- 1.место пласман на окружно и републичко такмичење
Ања Вељовић(6/1)- 2.место
Димитрије Портић(6/4)- 3.место
(наставник Драган Живковић)

7.разред-Моделарство
Данило Живковић (7/3)- 1.место- пласман на окружно и републичко такмичење
Анастасија Ђинђић (7/3)- 2.место- пласман на окружно и републичко такмичење
Анастасија Портић (7/1)- 3.место- пласман на окружно и републичко такмичење
(наставник Драган Живковић)
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8.разред-Примена електро-магнета
Филип Тимотијевић (8/4)- 1.место
(наставник Драган Живковић)

НАЦИОНАЛНА ЕКОЛОШКА ОЛИМПИЈАДА
На овом такмичењу следећи ученици наше школе остварили су пласман
на републичко такмичење:
Миња Петровић (5/3)
Дамјан Судимац (5/1)
Анђела Вељић (8/3)
(наставница Невена Пешић)

СРПСКИ ЈЕЗИК
На општинском такмичењу из српског језика одржаном 18.марта,
ученици наше школе остварили су следеће резултате:
5.разред
Миња Вељовић (5/2)- 2.место
Дамјан Судимац (5/1)- 3.место

(наставница Весна Симић)
6.разред
Невена Богићевић (6/2)- 3.место
Ђорђе Палуровић (6/3)- 3.место
Анђелија Раичевић (6/2)- 3.место
(наставница Ивана Грујић)
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8.разред
Јована Судимац (8/1)- 2.место
(наставница Весна Миљаковић)

ЧИТАЛИЋИ- окружно такмичење
1.разред
Вукач Цветковић (1/2)- 2.место
(учитељ Ивица Смиљковић)

2.разред
Златко Веселиновић (2/4)- 1.место- пласман на републичко такмичење
(учитељица Милијана Ђорђевић)

4.разред
Нина Ивљанин (4/1)- 2.место
Вељко Коцић (4/1)- 2.место
(учитељица Биљана Симић)

6.разред
Анђелија Раичевић (6/2)- 1.место- пласман на републичко такмичење
Јована Радоњић (6/2)- 2.место
(наставница Ивана Грујић)
Ања Вељовић (6/1)- 3.место
Анђала Матић (6/4)- 3.место
( наставница Милена Грујић)
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7.разред
Наталија Павличевић (7/1)- 1.место- пласман на републичко такмичење
( наставница Милена Грујић)
Милица Јовић (7/4)- 2.место
(наставница Весна Симић)
Марија Јевтовић (7/1)- 2.место
( наставница Милена Грујић)
Ина Ћирић (7/3)- 2.место
(наставница Весна Симић)

8.разред
Исидора Радојковић (8/4)- 1.место- пласман на републичко такмичење
(наставница Бранкица Јовић)
Кристина Петровић (8/1)- 3.место

(наставница Весна Миљаковић)

ХЕМИЈА
На окружном такмичењу из хемије ученица Николина Козић (7/3) освојила
је треће место и пласман на републичко такмичење (наставница
Снежана Милановић).
МАТЕМАТИКА
На окружном такмичењу из математике ученик 5.разеда Дамјан
Судимац освојио је 2.место (наставник Бранимир Лапчевић), ученица
7.разреда Анастасија Ђинђић освојила је 1.место (наставница Весна
Јовановић).
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СРПСКИ ЈЕЗИК
На окружном такмичењу из срског језика-граматике,ученици наше
школе постигли су следеће резултате:
5.разред
Дамјан Судимац (5/1)- 2.место
(наставница Весна Симић)

6.разред
Анђелија Раичевић (6/2)- 2.место
Ђорђе Палуровић (6/3)- 3.место
(наставница Ивана Грујић)

8.место
Јована Судимац (8/1)- 1.место и пласман на републичко такмичење
(наставница Весна Миљаковић)

РЕЦИТАТОРИ
На такмичењу рецитатора остварени су следећи резултати:
Вукач Цветковић (1/2)- општиско такмичење
(учитељ Ивица Смиљковић)
Сара Јовановић (3/4)- општинско такмичење
(учитељица Сања Симић)
Вељко Коцић (4/1)- општинско такмичење
(учитељица Биљана Симић)
Димитрије Марковић (2/2)- општинско такмичење
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(учитељица Гордана Милојевић)
Стефан Миладиновић (3/3)- општинско такмичење
(учитељ Горан Пешић)
Јована Вељовић (8/1)- општинско и окружно такичење и пласман на републичко
(наставница Весна Миљаковић)
Анђела Матић (6/4)- општинско и пласман на окружно такмичење
(наставница Милена Грујић)
Мина Вељовић (5/1)- општинско такмичење
(наставница Весна Симић)
Милица Гмијовић (6/3)- општинско такмичење
Невена Богићевић (6/2)- општинско такмичење
(наставница Ивана Грујић)

ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ
На овом такмичењу ученици наше школе постигли су следеће
резултате:
Група (дечаци)
Милутин Ваљаревић (8/2)- 1.место на општинском такмичењу и пласман на
окружно- 3.место
Александар Стефановић (7/4)- 2.место на општинском такмичењу
Димитрије Башић (7/4)- 3.место на општинском такмичењу

(наставник Драган Живковић)
Група (девојчице)
Даница Мијајловић (8/1)- 1.место на општинском и пласман на оружно такмичење

(наставник Драган Живковић)
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БИОЛОГИЈА
На окружном такмичењу из боилогије,ученици наше школе постигли су
следеће резултате:
5.разред
Дамјан Судимац (5/1)- 2.место
(наставница Слађана Вељовић)

6.разред
Димитрије Портић (6/4)- 1.место
Јована Радоњић (6/2)- 2.место
Јана Мијовић (6/2)- 2.место
Марија Судимац (6/4)- 3.место
Новак Илић (6/4)- 3.место
Ања Вељовић (6/4)- 3.место
Кристина Миладиновић (6/2)- 3.место
Ива Лазовић (6/4)- 3.место

(наставница Оливера Тимотијевић)
7.разред
Наталија Ђорђевић (7/1)- 2.место и пласман на републичко такмичење
(наставница Слађана Вељовић)

8.разред
Петар Брајковић (8/1)- 2.место и пласман на републичко такмичење

(наставница Оливера Тимотијевић)
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ИСТОРИЈА
На окружном такмичењу из историје ученица Јована Радоњић (6/2)
освојила је 3. место (наставница Љиљана Врекић).
РУСКИ ЈЕЗИК
На окружном такмичењу из руског језика ученица Јована Судимац (8/1)
освојила је 3.место и пласман на републичко такмичење (наставница
Радивојка Лекић).
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
На окружном такмичењу из енглеског језика ученица осмог разреда
Исидора Радојковић (8/4) освојила је треће место и пласман на
републичко такмичење (наставница Ивана Марковић).

КРОС РТС-а
1.разред
Група (дечаци)
Огњен Савић (1/1)- 1.место
Огњен Ралић (1/3)- 2.место
Вукач Цветковић (1/2)- 3.место

Група (девојчице)
Александра Николић (1/3)- 1.место
Нађа Недовић (1/3)- 2.место
Јана Гочманац (1/3)- 3.место
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2.разред
Група (дечаци)
Војин Максимовић (2/1)- 1.место
Вујадин Нешовић (2/3)- 2.место
Урош Палуровић (2/3)- 3.место

Група (девојчице)
Лена Гајић (2/3)- 1.место
Анђелија Јовановић (2/4)- 2.место
Мина Ђорђевић (2/1)- 3.место

3.разред
Група (дечаци)
Никола Павловић (3/3)- 1.место
Андрија Стевановић (3/4)- 2.место
Ненад Николић (3/1)- 3.место

Група (девојчице)
Селена Судимац (3/2)- 1.место
Нина Јовановић (3/3)- 2.место
Нина Бошковић (3/4)- 3.место

4.разред
Група (дечаци)
Мирко Вучетић (4/1)- 1.место
Михајло Ивљанин (4/1)- 2.место
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Вељко Николић (4/2)- 1.место

Група (девојчице)
Тијана Савић (4/2)- 1.место
Дуња Петровић (4/1)- 2.место
Анастасија Кривокућа (4/3)- 3.место

5.разред
Група (дечаци)
Матија Симић (5/4)- 1. место
Алекса Максић (5/2)- 2.место
Лазар Величковић (5/3)- 3.место

Група (девојчице)
Јована Вучетић (5/4)- 1.место
Нађа Бошковић (5/2)- 2.место
Бранкица Милутиновић (5/2)- 3.место
Сара Аксић (5/4)- 3.место

6.разред
Група (дечаци)
Никола Дуловић (6/2)- 1.место
Војислав Стојковић (6/4)- 2.место
Немања Томић (6/2)- 3.место

Група (девојчице)
Невена Богићевић (6/2)- 1.место
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Тијана Миловановић (6/4)- 2.место
Мина Ристић (6/4)- 3.место

7.разред
Група (дечаци)
Никола Милетић (7/1)- 1.место
Никола Миловановић (7/2)- 2.место
Јован Стругаревић (7/1)- 3.место

Група (девојчице)
Теодора Радивојевић (7/4)- 1.место
Николина Козић (7/3)- 2.место
Бранка Вучетић (7/2)- 3.место

8.разред
Група (дечаци)
Матија Урошевић (8/1)- 1.место
Александар Павловић (8/4)- 2.место
Вељко Рајковић (8/2)- 3.место

Група (девојчице)
Марина Ђорђевић (8/3)- 1.место
Милица Петровић (8/4)- 2.место
Кристина Живковић (8/3)- 3.место
Ања Мијајловић (8/3)- 3.место
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ТЕСЛА ИНФО КУП
На овом општинском такмичењу ученици Богдан Ћурчић (8/1) и Амор
Рамадани (7/4)
остварили су пласман на окружно такмичење
(наставник Немања Кричак).

КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦЕ
Мина Ђорђевић (2/1)
(учитељица Мирјана Тодоровић)
Матеја Живковић (3/2)
(учитељица Јелица Анђелковић)
Саша Ваљаревић (1/3)
(учитељица Весна Јевтић Миленковић)
Срђан Радоичић (2/2)
(учитељица Добрила Брадић)

Математичко такмичење
„Ја и бројеви”

Први разред
Лука Радивојевић (1/1) - 1.место
Маша Илић (1/1) - 1.место
(учитељица Данијела Дачковић)
Срећко Јовић ( 1/2) - 1.место
(учитељ Ивица Смиљковић)
Андрија Петровић (1/1) - 3.место
(учитељица Данијела Дачковић)
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Богдан Козић (1/3)- 3.место
Петра Миленковић (1/3)- 3.место
(учитељица Весна Јевтић Миленковић)

Други разред
Јована Илић (2/1)- 1.место
(учитељица Мирјана Тодоровић)
Димитрије Марковић (2/2)- 2.место
Ленка Гмијовић (2/2)- 2.место
Срђан Радојичић (2/2)- 2.место
(учитељица Добрила Брадић)
Мина Ђођевић (2/1)- 2.место
(учитељица Мирјана Тодоровић)

Четврти разред
Павле Бошковић (4/2)- 1.место
(учитељица Драгојла Павловић)
Коцић Вељко- 2.место
(учитељица Биљана Симић)
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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
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