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ИСТПРИЈАТ ЩКПЛЕ 

 
Давне 1883. щиреоем Блаца јавила се пптреба за изградопм пснпвне 

щкпле. Одпбреое је ппписап тадащои министар прпсвете Стпјан Нпвакпвић. 

На сампм ппшетку свпг рада, прве щкплске 1890/91.г. щкпла у Блацу имала 

је два разреда. 

О развпју щкплства у Блацу тпкпм наредних гпдина све дп пкпншаоа Првпг 

светскпг рата 1918.гпд. не ппстпје у пптпунпсти верпдпстпјни ппдаци. 

Министарствп прпсвете је на инсистираое групе виђенијих људи из Блаца 

пдпбрилп птвараое Државне мещпвите грађанске  щкпле 1929. гпдине. 

Шкпла је имала врлп знашајну улпгу у Блацу и пкплини. У опј су радиле и 

пснивале се мнпге секције и прганизације. 

У тпку Другпг светскпг рата щкпла у Блацу није увек радила. Гпдине 1953. 

щкпла дпбија име пп нарпднпм херпју Славпљубу Вуксанпвићу Јајку. 

Нпви век дпнеп је бпљи екпнпмски и друщтвени пплпжај у држави и 

пмпгућип щкплству и прпсвети стабилнији и квалитетнији развпј. Од 2003. 

гпдине щкпла нпси име Стпјана Нпвакпвића. 
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 Унутращопст щкпле ппред брпјних ушипница и кабинета шине прпстрани 

и светли хплпви. Шкпла је ппдигла пбразпваое на вищи нивп увпђеоем 

кабинетске наставе. Тпме је дппринела и фпрмирана мултимедијална ушипница. 

Јак утисак на свакпг ппсетипца щкпле пставља ентеријер и екстеријер. 

Ствпрен је несвакидащои амбијент. 

Гпдине 2003. фпрмирана је Ушенишка задруга у пквиру кпје ппслују ппгпни: 

ђашка коижара, брза храна и кантина. При пснпвнпј щкпли фпрмиранп је 

Одељеое за децу пметену у развпју 2003.гпдине. Гпдине 2005. пфпрмљен је 

целпдневни бправак ушеника. 

Максимална ангажпванпст наставнпг кадра дппринпси квалитетнпм 

пбразпвнпм прпцесу па су ушеници у прилици да свакпг дана, на свакпм шасу, 

пбпгате свпје знаое. Ппред редпвне активнпсти на шаспвима, ппједини ушеници 

ппказују великп интереспваое на дпдатнпј настави и секцијама. Захваљујући 

сппственпм труду и труду свпјих наставника, ппстижу пдлишне резултате на 

такмишеоима и разним дешјим културним манифестацијама. 

 

„АКП ИМАШ ЦИЉ, ПРПНАЋИ ЋЕШ ПУТ” 

 



               Летппис  2017/2018. 

 

4 
 

 

СЕПТЕМБАР 
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СВЕШАНИ ПРИЈЕМ ЂАКА ПРВАКА 

 

У Оснпвнпј щкпли „Стпјан Нпвакпвић” у 

Блацу 1. септембра птппшела је нпва щкплска 

гпдина. Ове гпдине први разред уписалп је 65 

ђака. 

Дпбрпдпщлицу нпвим ушеницама ппжелели 

су ушеници млађих разреда, шланпви драмске 

секције, кпји су са свпјим ушитељима припремили 

пригпдну приредбу. 

Ђаке прваке ппздравила је директпрка щкпле Данијела Никплић, 

ппжелевщи им дпбрпдпщлицу.  
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ПСНПВЦИ „ПУТПВАЛИ” У СВЕМИР 

 

Друщтвп астрпнпма Србије 

гпстпвалп је 20. септембра у Оснпвнпј 

щкпли „Стпјан Нпвакпвић”  у пквиру 

кампаое „Путуј у свемир” са 

мпбилним планетаријумпм. 

Мпбилни планертаријум је 

савременп наставнп средствп кпје је 

ушеницима дпнелп јединствен и 

незабправни дпживљај. Улазили су у 

звездану купплу и били у пкружеоу 

планета, сазвежђа, звезданих јата, 

маглина и галаксија.  

На незабправнп путпваое ппвеп 

их је искусни предаваш из Астрпнпмскпг 

друщтва „Руђер Бпщкпвић”. 
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ЕВРППСКИ ДАН ЈЕЗИКА И СВЕТСКИ ДАН ШИСТИХ ПЛАНИНА 

  

У ОЩ „Стпјан Нпвакпвић” у Барбатпвцу 

прганизпван је јавни шас ппвпдпм Еврппскпг дана 

језика и Светскпг дана шистих планина. Ушествпвали 

су сви ушеници са свпјим ушитељима и 

наставницима, а ушещће су узели и предщкплци ПУ 

„Наща радпст” – група у Барбатпвцу са свпјпм 

васпиташицпм. 

Организатпри су биле наставница рускпг језика и 

наставница ТИО. Циљ пвпг шаса је бип да се прикаже 

кпрелација млађих и старијих разреда: за млађе разреде 

мащтпвитпст у ликпвнпм стваралащтву, а за старије 

разреде ппзнаваое страних језика и изражаваое 

креативнпсти и сппспбнпсти ушеника у представљаоу 

свпјих знаоа и ппзнаваоа страних језика и ппдрщка 

рециклажи кап вепма битнпм сегменту пшуваоа живптне 

средине. Овим шаспм су ушеници желели да скрену пажоу 

на две ствари: 

1. Шуваоем матероег језика кап идентитета шувамп 

пд забправа све традиципналне вреднпсти једнпг нарпда; 

2. Шуваое щума и пкплине, ппдизаоем свести п 

рециклажи птпада, какп би сашували щуме и дрвеће пд 

сеше, јер је свима ппзнатп да су щуме „плућа планете 

Земље”. 
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ЕВРППСКИ ДАН ЈЕЗИКА 

  

Ппвпдпм Еврппскпг дана језика  кпји се пбележава 26. септембра, 

прпфеспри српскпг, рускпг и енглескпг језика ОЩ „Стпјан Нпвакпвић” са 

свпјим ушеницима припремили су пригпдан прпграм. Ушеници су имали 

мпгућнпст да сазнају мнпгп п еврппским језицима, пбишајима и култури. Циљ 

пбележаваоа Еврппскпг дана језика јесте ппдстицаое ушеоа језика, без 

пбзира на узраст, јер ппзнаваое језика пружа прегрщт нпвих мпгућнпсти, кап 

и истицаое шиоенице да људи вреде пнпликп кпликп језика ппзнају. 
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МЕЂУНАРПДНИ ДАН СТАРИЈИХ ПСПБА 

 

Оснпвна щкпла „Стпјан Нпвакпвић” 

у сарадои са Центрпм за спцијални рад у 

Блацу 29. септембра ушествпвала је у 

пбележаваоу Међунарпднпг дана 

старијих пспба.  

У Дпму старих у Блацу на свешани 

нашин приказан је бпгат културнп-

уметнишки прпграм. 

Циљ пбележаваоа Међунарпднпг дана старијих пспба је скретаое 

пажое јавнпсти на пптребе старих, али и зближаваое  са најмлађим 

шланпвима друщтвене заједнице, а на пвакав нашин развија се и псећај 

сплидарнпсти и пажое.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://toplickevesti.com/wp-content/uploads/2017/09/DSCN0833.jpg
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НПЋ  ИСТРАЖИВАША 

 

У Оснпвнпј щкпли „Стпјан Нпвакпвић” низпм занимљивих 

експеримената ушеници су ушествпвали у пбележаваоу Еврппске нпћи 

истраживаша, дпгађају ппсвећенпм пппуларизацији науке и ушеоа крпз 

забаву. 

Нпћ истраживаша пбележена је 29. септембра на занимљив нашин са 

циљем да се щтп вище деце ппдстакне на тп да се бави наукпм и да им се 

наука на щтп лепщи нашин приближи.  

У извпђеоу брпјних занимљивих експеримената ушествпвали су сви 

ушеници заједнп са Екп-тимпм пве щкпле и прпјектпм везаним за рециклажу. 

 

 

 

http://toplickevesti.com/wp-content/uploads/2017/09/DSCN0853.jpg
http://toplickevesti.com/wp-content/uploads/2017/09/DSCN0858.jpg


               Летппис  2017/2018. 

 

11 
 

 

ПКТПБАР 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Летппис  2017/2018. 

 

12 
 

ТЕЛЕСКПП У ПСНПВНПЈ ЩКПЛИ 

 

Оснпвна щкпла „Стпјан Нпвакпвић” у 

Блацу једина је у щирем пкружеоу кпја је 

ппремљена телескпппм. Он је дппремљен 3. 

пктпбра захваљујући прпјекту кпји је 

реализпвала нефпрмална група Млади 

ентузијасти Блаце. 

Телескпп је деп прпјекта кпји су Млади 

ентузијасти реализпвали у пквиру кпнкурса 

„Млади су закпн”.  

Група пд двадесетак ушеника имала је 

прилику да стекне статус врщоашких 

едукатпра и да крпз даље прпјектне 

активнпсти свпјим врщоацима пружи 

едукацију п тпме какп се кпристи телескпп.  

Ппкреташ пвпг прпјекта је Немаоа 

Кришак, наставник инфпрматике. 

   

 

 

 

 



               Летппис  2017/2018. 

 

13 
 

ПБЕЛЕЖАВАОЕ ДЕШИЈЕ НЕДЕЉЕ У БАРБАТПВЦУ 

 

 

У пквиру пбележаваоа Дешије недеље, у Оснпвнпј щкпли у Барбатпвцу 
4. пктпбра  гпстпвали су ппзнати дешији песници. Дружеое са песницима 
Драганпм Маринкпвићем, Даркпм Главащем, Срђанпм Сиђпм Живкпвићем, 
Мпмпм Драгићевићем и Миопм Илијевпм прганизпвап је Културни центар 
„Драинац” . Оснпвци у Барбатпвцу су са задпвпљствпм угпстили песнике. 

   

 

 

 

 

  

 

  

 

http://toplickevesti.com/wp-content/uploads/2017/10/5.jpg
http://toplickevesti.com/wp-content/uploads/2017/10/2.jpg
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ПБЕЛЕЖАВАОЕ ДЕШИЈЕ НЕДЕЉЕ У БЛАЦУ 

 

У Оснпвнпј щкпли „Стпјан 

Нпвакпвић” реализпване су мнпге 

активнпсти у перипду пд 2. дп 8. 
пктпбра, када се пбележава Дешија 
недеља. 

Мптп пвпгпдищое Дешије 
недеље је „Градимп мпстпве међу 

генерацијама”, па је у складу са тим, пп 
идеји ушитељице Биљане Симић, 
прганизпван сустрет и дружеое ђака 
првака и оихпвих ушитеља са группм 
некадащоих ушеника. 

Овпм приликпм „мпст међу 

генерацијама” градили су некадащои 
ушеници ушитељице Биљане Симић - 
Милутин Милутинпвић (рукпвпдилац 
Щкпле щаха), Милена Симић 
(прпфеспр ликпвне културе), 
Александра Црнпглавац (диплпмирани 
васпиташ); ушеници ушитеља Мпмшила 
Максића - Ивана Крстпјевић (прпфеспр 
физишкпг васпитаоа), Немаоа Кришак 
(наставник инфпрматике), ушеник 
ушитељице Гпрдане Милпјевић - Вушкп 
Никплић (верпушитељ), ушеници 
ушитељице Драгпјле Павлпвић - 
Милица Максић, Лазар Миљакпвић, Лука Панић (пдлишни ушеници трећег разреда 
Средое щкпле у Блацу), Никплија Радивпјевић, Кристина Живкпвић (ушенице 
Медицинске щкпле). 

На ппшетку дружеоа ушитељи су представили свпје некадащое ђаке, а пптпм 
су пни крпз разне активнпсти и игре анимирали прваке и ппказали им деп пнпга 
шиме се баве у пквиру свпје прпфесије.  

Овп је била лепа прилика да ушитељи представе свпје некадащое ђаке кап 
дпбре узпре нпвим генерацијама. 
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ПРЕДСТАВА „ШУДНЕ ЉУБАВИ” 

 

 

Представа за децу „Шудне љубави” ппзприщта из Алексинца изведена 
је 5. пктпбра у Културнпм центру „Драинац” у пквиру Дешије недеље. 
Представа је рађена пп тексту Маје Пелевић, у режији Биљане Никплић. 

Велики брпј пснпваца уживалп је у пвпј непбишнпј представи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://toplickevesti.com/wp-content/uploads/2017/10/bscap0264.jpg
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ДРУЖЕОЕ УШЕНИКА ИЗ БЛАЦА И БАРБАТПВЦА 

 

 

Одељеое II1 Оснпвне щкпле 
„Стпјан Нпвакпвић” у Блацу 
ппсетилп је свпје врщоаке у 
издвпјенпм пдељеоу у Барбатпвцу 
где су се лепп дружили и имали низ 
заједнишких активнпсти. Дружеое 
је билп прганизпванп у пквиру 
Дешије недеље. 

Жеље и ппруке другпј деци 
пви пснпвци су ппслали балпнима. 

Дружеое је настављенп 
сппртским играма.  
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ТРКА ЗА СРЕЋНИЈЕ ДЕТИОСТВП 

 

Оснпвна щкпла „Стпјан 

Нпвакпвић”, кап и сваке гпдине, 

ушествпвала је на крпсу „Трка за 

срећније детиоствп”. Овај крпс 

прганизпвап је Црвени крст Блаце 

у сарадои са Црвеним крстпм 

Србије 10. пктпбра. 

На крпсу су ушествпвала и 

деца из предщкплске устанпве.  
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СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЕ ХРАНЕ 

 

Октпбар је Месец правилне исхране, а 

16. пктпбар је Светски дан здраве хране. 

Ушеници су у тпку претхпдне недеље 

разгпварали са свпјим ушитељима п здравпј, 

разнпврснпј и правилнпј исхрани. 

Да би пбележили пвај дан, ушеници 

пснпвне щкпле у Блацу имали су задатак да 

пд куће ппнесу здрав рушак да би сви заједнп 

рушали у щкплскпм рестпрану. Билп је ту 

вепма разнпврсне здраве хране, а највище 

впћа и ппврћа. 

Такпђе, и у oснпвнпј щкпли у 

Барбатпвцу, ушеници кпји ппхађају наставу у 

Барбатпвцу, Гргуру и Кащевару, заједнп су 

пбележили Светски дан здраве хране ппд 

слпганпм „Здрава храна - здрав живпт”. 

Ушитељи су реализпвали креативне 

радипнице и предаваоа и пбјаснили 

ушеницима ппследице неправилне исхране, 

защтп не треба прескакати дпрушак и защтп 

треба избегавати „грицкалице” и газирана 

пића.  

Оснпвни циљ пбележаваоа пвпг дана јесте прпмпција здравих 

живптних навика. 
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„ЂАЦИ ВАС МПЛЕ, УСППРИТЕ ППРЕД ЩКПЛЕ!” 

 

Одељеое I-3 Оснпвне 

щкпле „Стпјан Нпвакпвић”  19. 

пктпбра ушествпвалп је у акцији 

„Ђаци вас мпле, успприте ппред 

щкпле”. Захваљујући сарадои са 

прганизатприма и реализатпрпм 

едукативнпг дела акције, и трећа 

генерација ђака првака 

ушитељице Биљане Симић 

ушествпвала је у пвпј акцији.  

Ђаци су на ппклпн дпбили лепе и преппзнатљиве прслуке, кприсне јер 

дппринпсе безбеднијем кретаоу на улици. 

О правилнпм ппнащаоу на улици и у сапбраћају гпвприлп се на шасу 

пдељеоскпг старещине.  

 

 

 

 

 

 

http://toplickevesti.com/wp-content/uploads/2017/10/DSCN0021.jpg
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СЕРТИФИКАТ ЗА ЕКП-ЩКПЛУ 

 

 Наща щкпла дпбила је статус 

„Међунарпдне Eкп - щкпле” 20.10.2017. 

гпдине. Дпбијени сертификат и зелена 

застава дпдељују се за дпстигнућа у 

спрпвпђеоу и унапређиваоу пбразпваоа 

п пдрживпм развпју и сталнпм 

ппбпљщаоу пп питаоу живптне средине 

у свпјпј щкпли и оенпј щирпј пкплини. 

 Екп – пакет, гпдищои састанак 

екплпщких кппрдинатпра у щкплскпј 

2017/18. гпдини, пдржан је у 

прпстпријама Интегрисанпг пбразпвнпг 

система за прирпдне и друщтвене науке у 

Бепграду. Састанку је присуствпвалп 

прекп 100 представника екп-щкпла. 

Представници наще щкпле су били: 

Невена Пещић, кппрдинатпр и представник Eкп - тима „Зелени путпказ” и 

Весна Миљакпвић, шлан Екп - тима Зелени путпказ. 

 Наща щкпла дпбила је „Зелену заставу” и међунарпдни сертификат за 

екп-щкплу. Тп је заслуженп признаое јер су у претхпднпј гпдини ушеници и 

наставници мнпгп тпга урадили на унапређеоу свпје и лпкалне живптне 

средине. 

На ппменутпм састанку пдржана су и брпјна предаваоа, а један пд 

предаваша била је и Невена Пещић, кпја је представила активнпсти ушеника и 

наставника свпје щкпле. 



               Летппис  2017/2018. 

 

21 
 

ПБУКА УШЕНИКА ЗА КПРИЩЋЕОЕ ТЕЛЕСКППА 

 

У Оснпвнпј щкпли „Стпјан 

Нпвакпвић” 20. пктпбра ппшеле су 

радипнице за пбуку пснпваца за 

кприщћеое телескппа, кпји је щкпла 

дпбила захваљујући прпјекту кпји је 

реализпвала нефпрмална група 

„Млади ентузијасти Блаце”.  

Предаваш у пквиру прве 
радипнице бип је Зпран Тпмић, 
председник Астрпнпмскпг друщтва 
Еурека, кпји је истакап да је Блаце један 
пд ретких градпва у Србији кпји има 
телескпп и кпји ће имати прилику да 
прганизује велики брпј ппсматрашких 
активнпсти. 

Пп заврщетку прпјекта, телескпп 
је пстап у трајнпм власнищтву щкпле. 
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„ПАЖЉИВКПВА ПРАВИЛА” 

 

Председник oпщтине Блаце Зпран Јпзић ппсетип је прваке 23.10.2017. 

гпдине и ппделип им прирушнике п правилима ппнащаоа у сапбраћају, ппд 

називпм „Пажљивкпва правила у сапбраћају”. Прирушници на едукативан и 

сликпвит нашин, прилагпдљив узрасту првака, гпвпре п правилнпм ппнащаоу 

ушесника у сапбраћају.  

Прирушнике је пбезбедила лпкална сампуправа oпщтине Блаце у 

сарадои са Агенцијпм за безбеднпст у сапбраћају. 
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ПРПМПЦИЈА ЛИТЕРАРНПГ СТВАРАЛАЩТВА УШЕНИКА 

 

У пквиру манифестације Октпбар- месец коиге, ушитељица Биљана 

Симић прганизпвала је прпмпцију коиге „Збпрник коижевнпг стваралащтва 

младих Србије и дијасппре”. Коигу је пбјавип Културнп-издавашки центар 

„Српска кућа” из Ппжаревца. 

На првим страницама пве коиге нащле су се песме деветпрп ушеника 

ушитељице Биљане Симић. Какп би афирмисала литерарнп стваралащтвп 

свпјих ушеника, пна је на литерарни кпнкурс пве издавашке куће ппслала 

оихпве мнпгпбрпјне радпве. Одабранп је и пбјављенп девет песама:  

„Љубав” – Тепдпра Прптић 

„Мама, биће најдраже” – Вељкп Кпцић 

„Љубав за све” – Димитрије Павлпвић 

„Разне љубави” – Анастасија Никић 

„Другарствп” – Анђелка Лещоак 

„Љубавна песма” – Мина Јанкпвић 

„Другарствп” – Нина Ивљанин 

„Мама, биће најдраже” – Дајана Анђелкпвић 

„Тата” – Милица Аврампвић 
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Ушеници су прпшитали свпје песме кпје су пбјављене у коизи. Ппред 
оих представили су и песме ппсвећене првацима на тему другарства. 
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ПКТПБАР- МЕСЕЦ КОИГЕ 

 

У пквиру манифестације 

Октпбар- Месец коиге у Оснпвнпј 

щкпли „Стпјан Нпвакпвић”  пдржана 

је представа „Разгпвпр са писцима”. 

Представа је рађена у сарадои 

библиптекарке Марије Ристић и 

наставница српскпг језика Весне 

Симић и Бранкице Милић, и 

ушитељице Биљане Симић. 

Циљ представе бип је пживљаваое писаца и духа старих времена какп 

би се садащоим генерацијама ушеника приближилп оихпвп стваралащтвп и 

развила љубав према коигама. 

У улпзи писца нащли су се ушеници: 

Наталија Павлишевић кап Дпситеј Обрадпвић 

Михајлп Миленкпвић кап Вук Карачић 

Ленка Ћпјбащић кап Бранкп Радишевић 

Ампр Рамадани кап Ђура Јакщић 

Вељкп Кпцић кап Јпван Јпванпвић Змај 

Никпла Миљакпвић кап Бранислав Нущић 

Милица Јпвић кап Ивп Андрић 
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Бпјана Илић кап Десанка Максимпвић. 

 Тпкпм прпграма стихпве су казивале Мина Вељпвић и Анђела Матић, а 

у улпзи впдитеља нащла се Анастасија Ппртић. 

 

Овпм представпм ппслата је ппрука да треба шитати коиге, јер „коиге 

су вредније пд свих сппменика укращених сликама, рељефпм и дубпрезпм, 

затп щтп саме граде сппменике у срцима пних кпји их шитају”. 
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НПВЕМБАР 
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ДАН ЩКПЛЕ 

 

Шланпви драмске секције 

старијих разреда пснпвне 

щкпле у Блацу извели су 

представу у Културнпм центру 

„Драинац” ппвпдпм Дана 

щкпле 8. нпвембра. 

Пп тексту Ђурђе Лили, 

представа „Недпстајем сама 

себи” гпвпри п прпблемима 

тинејчерке кпја се низпм лпщих пкплнпсти и немпгућнпсти да превазиђе 

ппрпдишне прпблеме, нащла у свету дрпге. 

Представа је била намеоена какп ушеницима, такп и рпдитељима јер 

указује на тп кпликп је малп пптребнп младпј пспби да ппклекне и падне. 

Такпђе даје пдгпвпре на питаое да ли је мпгуће ппбећи пд живптних 

прпблема бегпм у свет дрпге и прпнаћи спас у наркпманији. 

Реализатпри представе били су: Милена Грујић и Весна Симић, 
наставнице српскпг језика (режија), Надица Грбић, наставница ликпвне 
културе (сценпграфија) и Дејан Тпмић, наставник музишке културе (технишка 
ппдрщка). 

Такпђе је и у пснпвнпј щкпли у Барбатпвцу пдржана приредба ппвпдпм 
пбележаваоа Дана щкпле. Уз ппмпћ свпјих ушитеља и наставника, ушеници су 
представили рад великана српске културе Вука Карачића. Публика је 
уживала у драмским кпмадима, ппезији и раздраганпј песми ушеника пве 
щкпле. У приредби су ушествпвали и ушеници из Гргура, Кащевара, Вищесела 
и Трбуоа уз ппдрщку свпјих ушитеља. 
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ПДРЖАНА ПРПМПЦИЈА КОИГЕ „ВЕСЕЛА ВЕЩТИЦА НИКА” 

 

Нарпдна библиптека „Рака Драинац” Блаце прганизпвала је прпмпцију 

коиге „Весела вещтица Ника”, аутпра Леле Стпјанпвић. Прпмпција намеоена 

ушеницима шетвртпг разреда пдржана је 18. нпвембра у прпстпријама щкпле 

уз присуствп великпг брпја ушеника и оихпвпх ушитеља. 

 
 

Прпмпција је имала интерактивни карактер. Ушеници су активнп 
ушествпвали у прпмпцији шитајући и сами ппједине делпве. 
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ЈАВНИ ШАС АКТИВА МУЗИШКЕ КУЛТУРЕ 

 

У прганизацији наставника 

музишке културе Дејана Тпмића и 

Љубице Терзић, пдржан је јавни 

шас у хплу щкпле 22.11.2017. 

Симфпнијски пркестар средое 

музишке щкпле из Нища пдржап је 

педагпщки кпнцерт у пквиру кпјег 

су изведена нека пд најлепщих 

дела класишне музике. Присутни 

су имали прилику да шују музишка 

дела из рпмантишарске еппхе, Баха, Щуберта, Щтрауса, Двпржака, а шланпви 

симфпнијскпг пркестра представили су и свпје инструменте гпвпрећи п 

оихпвпм истпријату и настанку. Диригент је бип прпфеспр Владан Карачпв. 

Овај педагпщки кпнцерт пдлишнп је прихваћен и са пунп   пажое 

испраћен дп краја, вище пута награђиван је аплаузпм. 
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ППСЕТА САЈМУ КОИГА У НИЩУ 

 

Ушеници драмске секције 

награђени су ппсетпм Сајму коига 

у Нищу. У среду 29.11.2017.гпд. 

заједнп са библиптекарпм 

Маријпм Ристић, ушеници драмске 

секције ппсетили су Сајам коига у 

Нищу. Ушеници су имали прилике 

да се уппзнају са нпвим издаоима 

коига и да исте купе пп ппвпљним 

ценама.   
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ДЕЦЕМБАР 
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ИЗУМИ СТАРЕ ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ 

 

У Оснпвнпј щкпли „Стпјан Нпвакпвић” 8. децембра  пдржан је јавни шас 

из физике на кпме су представљени изуми старе цивилизације: Старе Гршке, 

Италије, Египта, Кине и Србије. 

  
Ушеници су у тпку пвпг шаса пбјащоавали ппсетипцима защтп су и на 

кпји нашин приказани изуми ппвезани са физикпм и пп кпјим принципима и 
закпнима физике функципнищу. Сви ушесници били су пдевени у духу земље 
шије изуме су представљали. Овај шас је реализпвала наставница физике 
Дијана Крсманпвић. 
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КАКП СЕ ПИЩУ ПЕСМЕ? 

 

Ушеници Оснпвне щкпле „Стпјан Нпвакпвић” пдељеоа II-3 са 

ушитељицпм Гпрданпм Смиљкпвић, 8. децембра прпвели су шас српскпг 

језика у Нарпднпј библиптеци „Рака Драинац” у Блацу. Дружили су се са 

завишајним песникпм Михајлпм Прщићем и разгпварали п тпме какп се пищу 

песме.  

Дружеое је прптеклп у пријатнпј атмпсфери, а свпје песме ушеници су 

ппклпнили библиптеци. 
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ГПСТПВАОА ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Представа „Недпстајем сама 

себи” кпју су ппвпдпм Дана щкпле 

извели шланпви драмске секције 

старијих разреда збпг актуелне теме 

кпјпм се бави (наркпманија, прпблеми 

деце и оихпвих рпдитеља) изузетнп се 

дппала публици, какп ушеницима такп 

и рпдитељима, па је уследила и 

реприза 1. децембра, ппвпдпм Дана 

бпрбе прптив сиде.  

Тпкпм децембра уследила су гпстпваоа у Прпкупљу и Нищу (ОЩ 

„Радпје Дпманпвић” и ОЩ „Бубаоски херпји”). У Прпкупљу је представа 

играна кап заврщни деп „Lektiridi yu festa”. У Нищу су врщоацима такпђе на 

пвај нашин пренели щта се све мпже дпгпдити укпликп се крене путем дрпге.  

Опщти утисак да је представа изузетнп пзбиљна и да пренпси вепма 

важне ппруке, кап и тп да су глумци пдлишнп изнели свпје улпге.   

Представа је урађена пп тексту Ђурђе Лили, а у режији Милене Грујић и 

Весне Симић. 
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ЂАШКЕ ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА 

 

Ушеници Оснпвне щкпле „Стпјан 

Нпвакпвић” ушествпвали су на такмишеоу 

„Игре без граница” где су ппказали свпју 

спретнпст и брзину. У пет игара надметали 

су се ушеници пд првпг дп шетвртпг 

разреда, а у истим играма такмишили су се 

и ушеници са терена. 

Такмишеое се пдржалп у Сппртскпј 

хали „Шика Дущкп Јпванпвић”. 

Организатпри такмишеоа били су 

шланпви сппртске секције, ушитељи Дејан 

Ђпкић и Мпмшилп Максић и ушитељица 

Биљана Симић. 

Да би на терену тпкпм такмишеоа 

све билп пп прпппзицијама, ппбринуле су 

се судије, наставници физишкпг васпитаоа 

Ивица Ћуршић, Јелена Ивкпвић, Ивана 

Крстпјевић и Маријана Миланпвић. 

Ппкрпвитељ пвпг такмишеоа бип је 

Сппртски савез Блаце кпји је за такмишаре 

пбезбедип диплпме, медаље и пехаре. 
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ШИТАЛАШКИ МАРАТПН 

 

У Оснпвнпј щкпли „Стпјан Нпвакпвић” пснпван је Шиталашки клуб у 

циљу прпмпвсаоа шитаоа кпд ушеника. Клуб је пснпван на иницијативу 

издавашке куће Клет. 

 

 

У пквиру акције „Шиталашки маратпн” пдржана је увпдна радипница са 
темпм „Шиталашке навике” 22.децембра. Ушеници V, VI, VII i VIII разреда, 
шланпви Клуба, гпвприли су п знашају шитаоа и критеријумима за прпцену 
некпг коижевнпг дела. 

Впдитељи-ментпри Шиталашкпг клуба биле су наставнице српскпг језика 
Милена Грујић и Ивана Грујић. 
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ЗАНИМЉИВА ФИЗИКА 

 

У Оснпвнпј щкпли „Стпјан 

Нпвакпвић”  26. децембра  пдржана је 

прпмпција коиге „Урнебесна физика”, 

аутпра Светислава Паунпвића, Бранка 

Стеванпвића и Игпра Кпларпва. 

Прпмпцији су присуствпвали ушеници 

шетвртпг разреда пве щкпле. Коигу је 

представип коижевник Бранкп 

Стеванпвић, један пд аутпра пве 

коиге. 

У коизи се налазе и брпјне анегдпте ппзнатих лишнпсти, кап щтп су 

Никпла Тесла, Михајлп Пупин, коижевник Бранислав Нущић. У коизи су 

представљени и брпјни експерименти везани за физику. 

Ушеници су уживали у прпмпцији једне пвакп занимљиве коиге кпја је 
физику кап науку представила на један мнпгп занимљивији нашин. 
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НПВПГПДИЩОА ПРИРЕДБА 

 

Нпвпгпдищоа приредба пдржана је 26. 

децембра за ђаке прваке, у хплу щкпле. Прпграм 

су припремили шланпви драмске секције млађих 

разреда, уз ппмпћ ушитељица Мирјане 

Тпдпрпвић, Слађане Лпзанац и Јелице 

Анђелкпвић. 

У прпграму су ушествпвали и шланпви 

рецитатпрске секције, кпји су се припремали уз 

ппмпћ ушитељице Гприце Убпвић и ушитеља 

Гпрана Пещића. 

Музишке ташке припремили су ушеници 

седмпг и псмпг разреда уз ппмпћ наставнице 

Љубице Терзић. 

Ушенице млађих разреда, уз ппмпћ 

наставнице Иване Крстпјевић, припремиле су и 

извеле ташку ритмишке гимнастике. 

У прганизацији и реализацији приредбе 

ушествпвали су шланпви Тима за културне 

активнпсти щкпле, ушитељица Биљана Симић и 

наставник Дејан Тпмић. 

Пп заврщетку приредбе, ђаци прваци су дпбили 

нпвпгпдищое пакетиће. 
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КП ТП ТАМП ПРЉА? 

 

У пквиру кампаое: „Не прљај. Немащ изгпрпвпр!”,  кпју је кпмпанија 

СББ ппкренула 2015.гпдине, у децембру 2017. гпдине, на ппзив  екплпщке 

секције Оснпвне щкпле „Стпјан Нпвакпвић”, дпщап је у ппсету представник 

кпмпаније СББ-а и дпнеп  најмлађим ушеницима едукативне коиге п защтити 

живптне средине, урађене пп мптивима истпимене представе: „Кп тп тамп 

прља?” у прпдукцији СББ фпндације. 

Циљ кампаое је да ппдигне свест и ппдстакне на пдгпвпрнп 

размищљаое везанп за живптну средину. 

Жеља секције је да  деца расту, играју се и развијају у стимулативнпм, 

креативнпм и безбеднпм пкружеоу, истпвременп ушећи да брину п свпјпј 

пкплини.  

Ппщтп деца прпвпде дпста времена у паркпвима, тп треба да буду 

места где ће да науше да буду уредни и не прљају, тј. да шувају зеленилп, 

живптну средину и настпје да град ушине здравијим и лепщим местпм за 

живпт. 
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ЈАНУАР 
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ГПСТИ ИЗ ВПДОАНА У ППСЕТИ НАЩПЈ ЩКПЛИ 

 

 У перипду пд 23. дп 27. јануара 2018.  блашку 

пснпвну щкплу ппсетили су пснпвци из Впдоана. У 

делегацији је билп 28 ушеника, 3 наставника и 

представник рпдитеља. Они су бправили на 

Кппапнику,  где су уживали на снегу и ппрпбали се 

на скијама. Имали су и прганизпванп дружеое са 

нащим ушеницима кпји су такпђе уживали у 

зимским шарплијама.  

 Ушеници из Впдоана  ппсетили су 26.1.2018. блашку пснпвну щкплу, 

дружили се са ушеницима, надметали се у сппртским играма и присуствпвали 

светпсавскпј академији. 

 Размена ушеника између Впдоана и Блаца траје вище гпдина и 

крунисана је леппм сарадопм. 
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ПБЕЛЕЖЕН САВИНДАН 

 

Ушеници и заппслени у пснпвнпј  

щкпли пбележили су щкплску славу 

Светпг Саву. Традиципнална прпслава 

заппшела је мплитвпм и лпмљеоем 

славскпг кплаша у присуству ушеника, 

заппслених и мнпгпбрпјних гпстију. 

Окупљени су се ппдсетили Савинпг 

немерљивпг знашаја за нащу истприју, 

културу и цркву. 

У Културнпм центру „Драинац”  

пдржана је традиципнална 

Светпсавска академија пснпвне и 

средое щкпле. Присутни су имали 

прилику да виде наступ симфпнијскпг 

пркестра и хпра средое музишке 

щкпле из Нища, кпјим је диригпвап 

прпфеспр Владан Карачпв. 

Ушеници пснпвне и средое 

щкпле дпшарали су беседама и 

изгледпм време у кпм је живеп Свети 

Сава. 

Прпграм су припремили прпфеспри 

Гпрдана Ђпрђевић, Бранкица Милић 

и Дејан Тпмић. 



               Летппис  2017/2018. 

 

44 
 

 

ФЕБРУАР 
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МЕЂУНАРПДНИ ДАН МАТЕРОЕГ ЈЕЗИКА 
 

 
Ппвпдпм 21. фебруара, Међунарпднпг дана матероег језика, 

прганизпванп је дружеое првака у щкплскпј библиптеци са циљем да се 
укаже на тп да су библиптеке кприсна и забавна места где се уши, налазе 
кприсне инфпрмације, раде дпмаћи задаци, шитају коиге... 
 

Шитаое је ппшелп у пет минута дп дванаест, щтп је симбплишнп 
представљалп да је крајое време да се пкренемп негпваоу матероег језика, 
коиге и културе уппщте. 
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ПРЕДАВАОЕ „БЕЗБЕДНПСТ НА ИНТЕРНЕТУ” 

 

На предаваоу кпје је пдржанп 

21. фебруара 2018. гпдине ушеници 

Оснпвне щкпле „Стпјан Нпвакпвић” 

мпгли су да сазнају мнпгп кприсних 

инфпрмација на тему „Безбеднпст 

на интернету”. Предаваое је 

пдржап сертификпвани предаваш 

МУП-а Републике Србије, нпвинар и 

писац Влада Арсић, а ималп је за 

циљ да ппкаже младима тамнију 

страну интернета и све пнп щтп мпже да им се дпгпди приликпм кприщћеоа 

рашунара. 

Такпђе, ушеници су имали прилику и да пдгледају едукативне видеп-

клиппве кпји уппзправају на велику ппрезнпст при кприщћеоу интернета и 

друщтвених мрежа. 
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МАРТ 
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ПСМПМАРТПВСКА ПРИРЕДБА 

 

Ппвпдпм 8. марта ушеници 

Оснпвне щкпле „Стпјан Нпвакпвић” 

припремили су мамама, али и свим 

суграђанкама најлепщи ппклпн - свпј 

наступ на кпм су рецитпвали, певали, 

глумили и играли. Прпграм приредбе 

припремиле су ушитељице Мирјана 

Тпдпрпвић, Јелица  Анђелкпвић, 

Слађана Лпзанац, Гприца Убавић, 

Биљана Симић и ушитељ Гпран Пещић, 

наставнице Милица Милпсављевић и 

Ивана Крстпјевић. За изглед сцене 

ппбринула се наставница ликпвне 

културе Светлана Јевремпвић. 

Ппред најлепщег ппклпна, маме 

су дпбиле и најслађи ппклпн кпји су им 

спремили ушесници секције Дпмаћа 

радинпст. На вратима су им ушеници 

ппклаоали пакетиће слаткища кпје су 

сами направили са свпјим 

ушитељицама Данијелпм Дашкпвић, 

Дпбрилпм Брадић, Драгпјлпм 

Павлпвић и Гпрданпм Милпщевић. 
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ПТВПРЕНА ВРАТА ЩКПЛЕ  

 

Нпви Закпн п пснпвнпм пбразпваоу и 

васпитаоу предвиђа  прганизацију птвпренпг 

дана щкпле свакпг месеца, када рпдитељи, 

пднпснп старатељи, мпгу да присуствују 

пбразпвнп-васпитнпм раду. 

И 12. марта 2018. Оснпвна щкпла „Стпјан 

Нпвакпвић” щирпм је птвприла свпја врата и 

примила велики брпј рпдитеља кпји су радп 

присуствпвали шаспвима. Рпдитељи, ушитељи, 

наставници и ушеници су размеоивали свпја 

знаоа и искуства, щтп је вепма важнп за  

васпитнп-пбразпвни рад у щкпли. 

Заједнишкпм сарадопм рпдитеља и 

наставника ппстижу се најбпљи резултати у 

развпју лишнпсти свакпг ђака. 
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Ппвпдпм Дана птвпрених врата, у пдељеоу 2/1 шас је пдржап  рпдитељ 

Данијела Илић на тему ваздух. Шасу су присуствпвали кплеге и рпдитељи. Шас 

је бип вепма занимљив и успещан. 

  

Ушеници 2/1 пдељеоа Оснпвне щкпле „Стпјан Нпвакпвић” ппсетили су 

председника ппщтине Зпрана Јпзића са свпјпм ушитељицпм Данијелпм 

Дашкпвић и директпркпм щкпле Данијелпм Никплић. За председника 

oпщтине имали су „велика” и пзбиљна питаоа. 
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ФПРУМ МЛАДИХ НАУШНИКА 

 

У сали универзитета у 

Нищу 16. марта 2018. гпдине 

пдржан је Фпрум младих 

наушника. Кпнференцију је 

птвприп амбасадпр Мексика и 

ппмпћник министра прпсвете 

Габријела Грујић, а циљ је 

прпмпција младих талената. 

Нащи ушеници, љубитељи науке, и наставница Дијана Крсманпвић 

присуствпвали су пвпј кпнференцији и прпвели један едукативни и 

инспиративни дан. 
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СВЕТСКИ ДАН ВПДА 

 

Сваке гпдине 22. марта  пбележава се 

Светски дан впда. И пве гпдине у Оснпвнпј 

щкпли „Стпјан Нпвакпвић”, Данијела  

Спасић, медицински радник Дпма здравља 

Блаце, скренула је пажоу ушеницима 

целпдневнпг бправка на важнпст защтите 

впда и недпстатак впде за пиће. Истакла је 

да да је вепма важнп кпристити исправну 

впду за пиће.  

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 



               Летппис  2017/2018. 

 

53 
 

„ПБРАТИ ПАЖОУ НА ТУБЕРКУЛПЗУ” 

 

У Оснпвнпј щкпли „Стпјан Нпвакпвић” 24. марта 2018. гпдине пбележен 

је Светски дан бпрбе прптив туберкулпзе. Драгана Радивпјевић, предаваш 

Дпма здравља у Блацу,  уппзнала је ушенике са туберкулпзпм, старпм и давнп 

забправљенпм бплещћу, кпја се у нпвије време ппнпвп јавља. Ушеници су 

наушили да мпгу да се защтите пд пве бплести такп щтп ће впдити рашуна п 

хигијени, исхрани и бавити се физишким активнпстима.  
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ВАСКРЩОЕ РАДИПНИЦЕ 

 

     Ппвпдпм најрадпснијег хрищћанскпг 

празника - Васкрса, ушитељи, наставници и 

ушеници прганизпвали су низ креативних 

радипнаца 30. марта 2018. гпдине. На оима су 

бпјили јаја и правили ускрщое кпрпице. Мащте 

и креативнпсти није недпстајалп. Дпживљај су 

упптпуниле песме и 

прише п Васкрсу. 
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АПРИЛ 
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РЕЦИКЛАЖА ЛИМЕНКИ 

 

У прганизацији Екп - тима „Зелени путпказ” и кппрдинатпра Невене 

Пещић, 17. априла 2018.гпдине пдржана је радипница на тему рециклаже 

лименки. Радипници је присуствпвала млађа и старија група Екп - тима, а 

пдржана је у пквиру прејекта „Свака лименка се рашуна у Екп-щкплама”. 

Радипницу је впдила Александра Младенпвић, наципнални 

кппрдинатпр међунарпднпг прпграма Екп - щкпле. Циљ је да ушеницима 

укаже на знашај сакупљаоа, пткупа и рециклаже лименки. 

Ушеници наще щкпле су у тпку целе щкплске гпдине сакупљали 

лименке. У щкпли ппстпје места за пдлагаое лименки, кпје се даље предају, 

а нпвац се кпристи у хуманитарне сврхе. 
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ШАРПЛИЈА ШИТАОА 

 

Ппвпдпм светскпг Дана коиге и 

аутпрских права, Нарпдна библиптека 

„Рака Драинац” из Блаца прганизпвала 

је радипницу  „Шарплија шитаоа” 17. 

априла 2018. гпдине.  Радипницу је 

впдила Милица Јпванпвић, а ушесници 

су били ушеници VI, VII и VIII разреда 

Оснпвне щкпле „Стпјан Нпвакпвић”. 

Циљ радипнице је прпмпција шитаоа и 

писаоа. 
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ДРУЖЕОЕ САДАЩОИХ ПРВАКА СА БУДУЋИМ ПРВАЦИМА 

 

Ушеници пдељеоа I/1, I/2 и I/3 са 

свпјим ушитељицама Биљанпм Симић, 

Гпрданпм Милпјевић и Драгпјлпм Павлпвић, 

библиптекаркпм Маријпм Ристић и 

наставницама физишкпг Иванпм Крстпјевић и 

Милицпм Милпсављевић, ппсетили су 20. 

априла 2018. гпдине децу припремних 

предщкплских група Предщкплске устанпве 

„Наща радпст” у Блацу. 

 Прваци су свпјим другарима хтели да 

кажу и да ппкажу кпликп је лепп у щкпли и 

щта их све пшекује пд првпг септембра. 

Рецитпвали су им, певали песме, крпз игру 

су заједнп ушили математику, ушили брпјаое 

крпз песмице и занимљиве игре, имали су 

прилику да ппгледају и деп ликпвних радпва 

кпје су прваци стварали. Предщкплци су 

уживали и у гимнастишкпј кпрепграфији кпју 

су ушеници увежбали на щкплскпм сппрту 

кпји се у щкпли пдвија у пквиру 

ваннаставних активнпсти. 
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ПБЕЛЕЖЕН ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ 

 

Ушеници, наставници и ушитељи Оснпвне 

щкпле „Стпјан Нпвакпвић” пбележили су 22. 

априла 2018. гпдине Светски дан планете Земље 

низпм активнпсти. Активнпсти су ппшеле у пет дп 

дванаест щтп симбплишнп пзнашава да је 

ппследои шас да се планета спаси. Циљ је да се 

скрене пажоа на знашај оенпг пшуваоа и на 

ппаснпст кпја прети живим бићима на Земљи. 

 Ушеници нижих разреда су прпщетали у 

кпстимима кпји су аспцирали на знашај пшуваоа 

зеленила и ппказали кпликп је прирпда мпћна. 

Нпсили су парпле кпје гпвпре п знашају пшуваоа 

живптне средине. 

 Овпј акцији  придружили су се и млади  

извиђаши  щкпле кпји су са свпјим наставницима 

гепграфије направили излет  у прирпди и 

разгпварали п пшуваоу щума. Најкреативнији 

ушеници били су награђени, а сви ушесници 

имали су један заједнишки излет. У двприщту 

щкпле ушеници су  ппсадили биљке. Ова акција 

имала је за циљ јашаое екплпщке свести 

ушеника.  

Нпсипци  активнпсти били су: Оливера 

Тимптијевић, Слађана Вељпвић, Бпривпје 

Петрпвић, Драган Ћиркпвић, Гпрдана 

Милпјевић, Мирјана Тпдпрпвић, Гприца Убавић, Дпбрила Брадић, Јелица Анђелкпвић, 

Гпрдана Милпщевић, Љиљана Јпзић, Зприца Миладинпвић, Владица Драгићевић.  
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ХУМАНИТАРНИ  ЩКПЛСКИ  ВАЩАР 
 

 
У Блацу је 30. априла 2018. гпдине 

пдржан традиципнални хуманитарни ващар 
Оснпвне щкпле „Стпјан Нпвакпвић”. 

 
Ващар је, кап и сваке гпдине, бип вепма 

ппсећен, а сав нпвац сакупљен пд прпдаје 
птищап је у хуманитарне сврхе.  
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УШЕНИЦИ НА САЈМУ ЦВЕЋА 
 

 
На манифестацији „Сајам цвећа”  кпја 

се некпликп гпдина пдржава у нащем граду, 
ушествпвали су и ушеници ОЩ „Стпјан 
Нпвакпвић”. Уз велику ппдрщку, залагаое и 
труд рпдитеља другпг један, ушеници пвпг 
пдељеоа псвпјили су  првп местп за 
најлепщи и најпргиналнији кпстим. 
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OГЛЕДНИ И УГЛЕДНИ ШАС ППВПДПМ ДАНА ПТВПРЕНИХ ВРАТА 

 

Огледни шас на тему „Радпви на селу”, ушитељица Биљана Симић 
реализпвала је уз ппмпћ свпјих ушеника и оихпвих ппрпдица, кпје живе и 
раде у пкплним селима. 

О ппслпвима на оиви, у впћоацима, ппвртоацима, пластеницима, п 
ппљппривредним алаткама, гајеоу стпке, пришали су и ппљппривредне 
прпизвпде и прерађевине приказивали: 

Дуоа Ракић са мампм Иванпм, Петар Негпванпвић са татпм 
Братиславпм, 

Матеј Дејанпвић са мампм Лелпм, Катарина Милетић са мампм Анпм и 
татпм Драганпм, Анђела Милиншић са мампм Јеленпм и бакпм Славицпм, 
Сара Радпјишић са мампм Маријпм, Бпгдан Савић са братпм Алекспм и 
декпм Миланпм. 

Ушеници су били у прилици да виде да живпт биљака ппшиое пд 
семена, затим какп изгледају ппједине биљке кад ппрасту и на крају да виде 
и прпбају плпдпве и прерађевине (спк, чем, ајвар). Видели су щта се прави 
пд млека и прпбали сир и кајмак. Упшили су разлику између кукурузнпг и 
пщенишнпг бращна и прпбали дпмаћи хлеб и прпјице.  Рпдитељи псталих 
ушеника пдељеоа II/3 били су присутни кап гпсти. 
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Ппвпдпм априлскпг  Дана птвпрених врата у Оснпвнпј щкпли „Стпјан 
Нпвакпвић” у Блацу, ушитељица Биљана Симић пдржала је пгледни шас  
физишкпг васпитаоа на кпме су ушествпвале и маме ушеника II/3. 

На терену сппртске хале су се ппред ђака првака нащле и оихпве маме 
и заједнп са оима реалипвале све предвиђене активнпсти на шасу. 

Маме су се радп пдазвале ппзиву ушитељице Биљане. Била је пвп 
дпбра прилика да се са свпјпм децим нађу на истпм задатку и да се 
међуспбнп друже. 

За прваке ушитељице Биљане Симић изненађеое је билп утпликп веће 
щтп дп сампг ппшетка шаса нису знали да ће и маме заједнп са оима бити на 
шасу физишкпг васпитаоа. Шас је на пбпстранп задпвпљствп бип изузетнп 
занимљив. Маме првака су са великим задпвпљствпм ушествпвале  на пвпм 
шасу са жељпм да се некпм другпм приликпм ппнпвп нађу заједнп на шасу са 
свпјим малищанима. 

Сарадник у припреми шаса бип је наставник физишкпг Ивица Ћуршић , а 
у реализацији су ушесвтвпвале и наставнице физишкпг Ивана Крстпјевић и 
Милица Милпсављевић. 
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МАЈ 
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КВИЗ ЗНАОА ИЗ ГЕПГРАФИЈЕ 

 

 У рестпрану щкпле 10. маја 2018. гпдине две групе ушеника  имале су 

прилику да ппкажу пснпвну културу ппзнаваоа гепграфије, а пстали присутни 

да се ппдсете пснпвих знаоа из гепграфије. Квиз су реализпвали наставници 

гепграфије Бпривпје Петрпвић и Драган Ћиркпвић. 

У квизу је ппбедип тим Б  у саставу: Кристина Симпнпвић, Јелена Бпјић, 

Аоа Вељпвић, Петар Арсенијевић и Филип Ћиркпвић. 
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КВИЗ „ЈА ВПЛИМ ИСТПРИЈУ” 

  

Наставнице Марија Ћпјбащић и 

Љиљана Врекић уз ппмпћ ушеника 

прганизпвале су квиз  „Ја вплим истприју”. 

Квиз је пдржан 14. маја  2018. гпд. 

Такмишили су се ушеници пд петпг дп псмпг 

разреда, ппдељени у три групе. Ппказали су 

пдлишнп знаое у ппзнаваоу истпријских 

дпгађаја. Ппбедила је екипа у саставу:  

Марија Јевтпвић, Филип Ћиркпвић, Дамјан Судимац, Нпвак Илић и Виктпр 

Цветкпвић. 
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ТРИБИНА ЗА БУДУЋЕ ПРВАКЕ 

 

 Ушеници псмпг разреда 

пдржали су трибину будућим 

првацима и уппзнали их са 

щкплпм и будућим ушитељима.  

Крпз презентацију псмаци су 

пбавестили ушенике и рпдитеље 

п пптребнпј дпкументацији за 

упис. Дпбили су и пптребне 

инфпрмације п тестираоу 

зрелпсти за пплазак у щкплу.        

Щкплске 2018/19. гпдине у први 

разред пплазе ушеници рпђени пд 01.03.2011. дп 28.02.2012.гпдине. 

 Ушеници псмпг разреда су прпшитали саставе п свпјим ушитељима 

(Јелици Анђелкпвић, Гпрдани Милпщевић и Гпрану Пещићу) и искпристили 

прилику да им се захвале за све щтп су ушинили за оих. На тај нашин су 

представили свпје ушитеље. 

Трибини, кпја је пдржана 15. маја, присуствпвали су предщкплци са 

свпјим васпиташицама, рпдитељи и представници щкпле.  
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УШЕНИЦИ - ГЛУМЦИ У ЛЕБАНУ 

 

 Шланпви драмске секције  представили су се и у Лебану 18. маја 2018. 

гпдине на Међупкружнпј смптри аматерских ппзприщта пдигравщи 

представу „Недпстајем сама себи”. Награде за најбпљу женску улпгу у 

представи дпбила је Анђелка Кнежевић, а за најбпљу мущку улпгу Нпвак 

Илић. 
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ЕНГЛЕСКП КОИЖЕВНП ВЕШЕ 

 

У Оснпвнпј щкпли „Стпјан 

Нпвакпвић”, 24. маја 2018. гпдине, 

пдржанп је Eнглескп коижевнп веше 

шија је тема била љубав. Присутнима је 

представљена љубавна ппезија 

Вилијама Щекспира, Чпрча Гпрдпна 

Бајрпна, Персија Бищ Щелија, Вилијама 

Блејка, Едгара Алана Ппа. Овп је била 

сјајна прилика да се и ушеници уппзнају са делима пвих песника  с пбзирпм 

на тп да се коижевнпст не изушава у пквиру страних језика у щкпли. Какп би 

се  дела пвих песника приближила присутним гледапцима и слущапцима, 

већина песама је паралелнп рецитпвана и на енглескпм и на српскпм језику. 

Песме су гпвприли ушеници 5, 7. и 8. разреда. 
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ДЕЛЕГАЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА АЛАБАМА У ППСЕТИ НАЩПЈ ЩКПЛИ 

 

Студенти и прпфеспри 

Универзитета Алабама из 

Сједиоених Америшких Држава, 

кпји у пквиру прпграма Serbia 

Fellowship Experience бправе у 

Блацу, ппсетили су нащу щкплу. 

Гпсти су били у прилици да се 

уппзнају са системпм пснпвнпг 

пбразпваоа у Србији и нашинпм 

рада у нащпј щкпли. Присуствпвали су шаспвима у млађим и старијим 

разредима и разгпварали са ушеницима и наставницима. Тим ппвпдпм су 

щкпли ппклпнили коиге на енглескпм језику за млађе и старије ушенике и са 

пдущевљеоем најавили ппнпвну ппсету следеће гпдине. 

 

 

 

 

 

 

 



               Летппис  2017/2018. 

 

71 
 

МИЛАН ПАВЛПВИЋ, НАЈБПЉИ МЛАДИ ЕКП - РЕППРТЕР У СРБИЈИ 

 

 

Милан Павлпвић, шлан Екп-

тима „Зелени путпказ”, ушествпвап 

је наципналнпм такмишеоу за 

младе екп-реппртере и псвпјип 

првп местп у категприји пд 11 дп 14 

гпдина. Истпвременп се пласирап и 

на међунарпднп такмишеое. На 

такмишеое је ппслап текст са 

фптпграфијама п енергетскпј 

ефикаснпсти свпје щкпле. 

Млади екп-реппртери имали 

су задатак да истраже лпкални 

прпблем, укажу на оега и дају 

предлпг за оегпвп рещаваое. 
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КРАЈ ЩКПЛСКЕ ГПДИНЕ ЗА ПСМАКЕ 

 

Ушеници псмпг разреда 28. 
маја 2018. гпдине  традиципналнп су 
прпславили крај псмпгпдищоег 
щкплпваоа уз трубаше у щкплскпм 
двприщту. Матуранти су се веселили, 
али и жалили за прптеклим 
гпдинама. Присећали су се авантура 
из щкплскпг живпта уз  закљушак је 
да је све јакп брзп прпщлп. 
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ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА ЗА ПСНПВЦЕ ИЗ БЛАЦА, КУРЩУМЛИЈЕ И МАЛЕ ПЛАНЕ 

 

У сппртскпј хали „Шика Дущкп 

Јпванпвић” У Блацу пдржане су јпщ једне 

„Игре без граница”.  

Оснпвна щкпла „Стпјан Нпвакпвић” 

је и пве щкплске гпдине била 

прганизатпр и дпмаћин пвпг сппртскпг 

такмишеоа. Такмишиле су се и екипе из 

ОЩ „Милпје Закић”  из Курщумлије и ОЩ 

„Светислав Миркпвић Ненад” из Мале 

Плане. 

Такмишеое су птвприле ушенице седмпг разреда кпје су извеле  

кпрепграфију са елементима ритмишке гимнастике. 

Екипе млађих разреда надметале су се у пет игара, а екипе старијих разреда 

савладавале су пплигпн са препрекама. 

Ппбеднишке екипе награђене су пехарима и медаљама. 

Екипу млађих разреда за такмишеоесу припремали шланпви сппртске 
секције, ушитељица Биљана Симић, и ушитељи Дејан Ђпкић и Мпмшилп Максић уз 
струшну ппмпћ наставника физишкпг васпитаоа Ивице Ћуршића. 

Екипу старијих разреда припремали су наставници физишкпг васпитаоа 
Братислав Брадић, Милан Максић и Ивица Ћуршић.  

У реализацији сампг такмишеоа ушествпвале су и наставнице физишкпг 
васпитаоа Милица Милпсављевић, Јелена Ивкпвић, Мирјана Миланпвић и Ивана 
Крстпјевић.  
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ФЕСТИВАЛ „ВИТЕЗПВП ПРПЛЕЋЕ” 

 

Ушеници Оснпвне щкпле „Стпјан 
Нпвакпвић” ушествпвали су на ликпвнп-
литерарнпм кпнкурсу дешијег шаспписа 
„Витез”. 

За свпје ликпвне радпве награде 
је псвпјилп щест ушеника пдељеоа I/3 
из Блаца, три ушеника из Кащевара и 
два ушеника из Барбатпвца. Награђени 
ушеници, са свпјим ушитељицама 
Биљанпм Симић, Љиљанпм Јпзић и 
Виплетпм Кпзић, присуствпвали су фестивалу „Витезпвп прплеће” кпји је 
пдржан у Сава центру у Бепграду. Преузели су свпје диплпме и коиге, а 
затим су уживали у културнп-уметнишкпм прпграму. 

Награђени ушеници: Маща Вељпвић, Михајлп Грбић, Лука Грујић, 
Тадија Збиљић, Спфија Ракићевић, Ђпрђе Стпјиљкпвић (пдељеое I/3); 
Кристијан Јанић, Ненад Маркпвић, Миљана Недељкпвић (ушеници из 
Кащевара);  Ивана Бићанин, Огоен Милутинпвић (ушеници из Барбатпвца). 
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ЈУН 
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ХУМАНИТАРНИ КПНЦЕРТ „СВЕТА ЈЕЛА” 

 

У Културнпм центру „Драинац” 4. јуна пдржан је седми Хуманитарни 

кпнцерт „Света Јела”. Кпнцерт су прганизпвали Оснпвна щкпла „Стпјан 

Нпвакпвић”, Оснпвна музишка щкпла „Кпрнелије Станкпвић” из Прпкупља и 

КУД „Стпјан Нпвакпвић” из Блаца. 

Овај хуманитарни кпнцерт представља заврщни деп хуманитарних 

активнпсти Оснпвне щкпле „Стпјан Нпвакпвић”. Сав нпвац прикупљен пд 

прпдаје карата намеоен је ушеницима кпји су материјалнп угрпжени. 

 

 

 

 

 

 



               Летппис  2017/2018. 

 

77 
 

ГПСТПВАОЕ ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ У БУГАРСКПЈ 

 

Заврщницу успещне гпдине и 

дпбрп прихваћене представе драмска 

секција имала је у Бугарскпј (град 

Перник) на Међунарпднпм фестивалу 

щкплских ппзприщта. 

У перипду пд 6. дп 8. јуна 

ушеници су били у прилици да ппсете 

град, пбиђу културне знаменитпсти и 

уживају у представама кпје су 

припремили оихпви врщоаци.  

Представа „Недпстајем сама себи” награђена је великим аплаузпм, 

плакетпм, а уследип је и срдашан ппзив  за гпстпваое наредне гпдине. 
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БИЦИКЛИЈАДА 

 

У прганизацији Екп-тима „Зелени путпказ” 
и пснпвне щкпле, 8. јуна 2018. гпдине 
прганизпвана је друга „Бициклијада”. 
Ушествпвали су ушеници пд 1. дп 7. разреда и 
предщкплци Предщкплске устанпве „Наща 
радпст”. 

Ушеници нижих разреда и предщкплци 
впзили су бицикле на пплигпну Предщкплске 
устанпве „Наща радпст” и ппказали великп 
знаое у ппзнаваоу пснпвних правила 
сапбраћаја. 

Ушеници петпг и щестпг разреда ппказали 
су вещтину управљаоа бициклпм приликпм 
савладаваоа брпјних препрека на игралищту 
пснпвне щкпле. 

Ушеници седмпг разреда впзили су 
рекреативну впжоу дп Ппппве. 

У прганизацији Бициклијаде ушествпвали 
су наставници ТИО Невена Пещић и Гпран Лазић, 
наставници физишкпг васпитаоа Милан Максић, 
Ивица Ћуршић, Маријана Миланпвић, Ивана 
Крстпјевић, Милица Милпсављевић, Братислав 
Кришак, струшни сарадници Ана Брадић, Љиљана 
Јптић Ракићевић и Весна Миљакпвић и директпрка Данијела Никплић. 
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MАЛИ МАТУРАНТИ 

 

 

 

 

 

 



               Летппис  2017/2018. 

 

80 
 

ВЕЛИКИ МАТУРАНТИ 
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ЛЕТПВАОЕ УШЕНИКА НА ХРВАТСКПМ ПРИМПРЈУ 

 

У складу са Сппразумпм п 

сарадои двеју јединица лпкалне 

сампуправе (Опщтине Блаце из 

Републике Србије и града Впдоана из 

Истарске Жупаније у Републици 

Хрватскпј) реализпвана је размена 

ушеника пснпвних щкпла, између 

Оснпвне щкпле „Стпјан Нпвакпвић” из 

Блаца и Оснпвне щкпле из Впдоана. Ушеници из Блаца су бправили у 

ппбратимљенпј ппщини у перипду пд 15.06.2018. дп 20.6.2018. На летпваоу 

је билп 36 ушеника и 5 наставника. Ушеници и наставници су били смещтени у 

примпрскпм месту Барбарига. У тпку свпг бправка ппсетили су Впдоан, Пулу 

и Рпвио и уппзнали истпријат пвих крајева. Ппщтп је време билп пдлишнп и 

тпплпта впде вища пд прпсешне, ушеници су већи деп свпг бправка 

искпристили за купаое и суншаое. 
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ДПДЕЛА НАГРАДА НАЈБПЉИМ ПСНПВЦИМА 

 

И пве гпдине у Оснпвнпј щкпли „Стпјан Нпвакпвић” дпдељене су 

награде најбпљим пснпвцима. Присутне је ппздравила и награде дпделила 

директпрка щкпле Данијела Никплић.  

За ђака генерације прпглащена је Анастасија Ђинђић, а за сппртисту 

генерације Милан Стпјанпвић. 

Овпгпдищои нпсипци Вукпвих диплпма су: Наталија Павлишевић, 

Наталија Ђпрђевић, Марија Јевтпвић, Младен Тпмић, Анастасија Ппртић, 

Јпвана Радивпјевић, Ина Ћирић, Марина Раденкпвић, Никплина Кпзић, 

Данилп Живкпвић, Јпван Вељкпвић, Ленка Ћпјбащић и Анастасија Ђинђић. 
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ПРЕДСТАВЕ „ЦРВЕНКАПИНА ЩЕТОА” И „БАЈКА ИЗ ПАРКА” 

 

За крај щкплске гпдине шланпви  

драмске секције, ушеници пд првпг дп 

шетвртпг разеда, кпју впде ушитељице 

Мирјана Тпдпрпвић, Јелица Анђелкпвић, 

Слађана Лпзанац  и библиптекарка Марија 

Ристић извели су представе „Црвенкапина 

щетоа” и „Бајка из парка”. За сценпграфију и кпстиме су се ппбринуле 

прпфеспрке ликпвне културе Надица Грбић и Светлана Јевремпвић. 
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СЕДНИЦЕ 

ПДЕЉЕОСКПГ И 

НАСТАВНИЧКПГ ВЕЋА 
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СЕДНИЦЕ ПДЕЉЕОСКПГ И НАСТАВНИШКПГ ВЕЋА 

 

  
Прве седнице Одељеоских већа, на кпјима је главна тема била 

анализа успеха и дисциплине ушеника на крају првпг класификаципнпг 

перипда щкплске 2017/2018. гпдине, пдржане су 20. и  21. нпвембра. 

Седница Наставнишкпг већа пдржана је 24. нпвембра 2017. гпдине. На 

дневнпм реду, између псталпг, билп је усвајаое успеха и дисциплине на 

крају првпг класификаципнпг перипда и ппднпщеое извещтаја п 

реализацији екскурзије ушеника 8. разреда. 

У пквиру ташке разнп, директпрка щкпле je најавила увпђеое 

електрпнскпг дневника. 

 

 

На седници Наставнишкпг већа кпја је пдржана 31. јануара 2018. 

гпдине, главна ташка дневнпг реда била је уппзнаваое са нпвинама у 

правилницима кпји су усклађени са нпвим Закпнпм п пснпвама система 

пбразпваоа и васпитаоа. 
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      Седнице Одељеоских већа пдржане су 02. фебруара, а седница 

Наставнишкпг већа 07. фебруара 2018. гпдине. Главна тема ппменутих 

седница била је утврђиваое успеха и дисциплина ушеника на крају првпг 

пплугпдищта щкплске 2017/2018. гпдине.    

 

На седници Наставнишкпг већа кпја је пдржана 27. фебруара 2018. 

гпдине, главна ташка дневнпг реда била је дпнпщеое пдлуке п кажоаваоу 

ушеника Страхиое Јездимирпвића и Никпле Мијпвића.  

У пквиру ташке текућа питаоа, датп је пбавещтеое п фпрмираоу 

група и ппшетку пбуке за примену електрпнскпг дневника. 

 
На седници Наставнишкпг већа кпја је пдржана 05. априла  2018. 

гпдине, главна ташка дневнпг реда била је избпр шланпва Шкплскпг пдбпра 

ОШ „Стпјан Нпвакпвић”.  

Одређена је кпмисија за кпнтрплу сампг гласаоа у саставу: Јасмина 

Павлпвић, Биљана Симић и Драган Ћиркпвић.  Накпн спрпведенпг гласаоа за 

шланпве Шкплскпг пдбпра изабрани су Саща Ђукић, Бранимир Лапшевић и 

Вељкп Маркпвић. 
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          У перипду пд 16. дп 19. априла 2018. гпдине пдржане су седнице 

Одељеоских и Наставнишкпг већа, а главна тема била је анализа успеха и 

дисциплине ушеника на крају трпмесешја щкплске 2017/2018. гпдине.                         

На седници Наставнишкпг већа усвпјени су предлпзи за реализацију 

екскурзија, излета и рекреативне наставе за щкплску 2018/2019. гпдину. 

 

 

          На седници Наставнишкпг већа кпја је пдржана 14. маја 2018. гпдине 

разматранп је усвајаое предлпга учбеника за први и пети разред за 

щкплску 2018/2019. гпдину. 

 

 

 

          Седница Наставнишкпг већа кпја је пдржана 25. маја 2018. гпдине кап 

главну ташку имала је фпрмираое кпмисије за избпр ђака генерације и 

сппртисте генерације.  За шланпве кпмисије изабрани су Весна Миљакпвић, 

Иван Павлпвпћ и Саща Ђукић. 
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Седница Одељеоскпг већа псмпг разреда пдржана је 05. јуна, а 

седница Наставнишкпг већа 07. јуна  2018. гпдине. Главна тема пвих 

седница била је анализа успеха и дисциплине  ушеника псмпг разреда на 

крају щкплске 2017/2018. гпдине и предлпг ушеника псмпг разреда за ђака 

генерације и сппртисту генерације.  

Ппсле пбављенпг бпдпваоа кандидата за ђака генерације, највећи 

брпј бпдпва има Анастасија Ђинђић, такп да је пна прпглащена за ђака 

генерације. Сппртиста генерације је Милан Стпјанпвић. 

Једна пд ташака дневнпг реда била је и ппднпщеое извещтаја п 

реализпваним излетима ушеника I, IV, V i VII разреда, екскурзије ушеника VI 

разреда и рекреативне наставе ушеника млађих разреда за щкплску 

2017/2018. гпдину. 

                                                         

У прпстпријама щкпле, 12. јуна 2018. гпдине, дпдељена су 

сведпшанства  ушеницима псмпг разреда.  Ппсебне награде дпдељене су 

ђаку генерације, Анастасији Ђинђић, сппртисти генерације, Милану 

Стпјанпвићу, кап и псталим нпсипцима Вукпве диплпме. Ове гпдине билп је 

13 нпсилаца Вукпве диплпме.  Награде су дпбили и сви ушеници пд првпг дп 

псмпг разреда кпји су на пкружним и републишким такмишеоима ппстигли 

запажене резултате. 
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Седнице Одељеоских и Наставнишкпг већа пдржане су 22. и 26. јуна, а 

главна тема била је утврђиваое успеха и владаоа ушеника на крају 

щкплске 2017/2018. гпдине, кап и дпнпщеое пдлуке п ппхвалама и 

наградама ушеника.  

Једна пд ташака дневнпг реда била је и усвајаое предлпга избпрних 

предмета за щкплску  2018 /2019. гпдину.  

 

 

У прпстпријама щкпле 28. јуна 2018. гпдине пдржани су рпдитељски 

састанци на кпјима је била дпдела сведпшанстава ушеницима пд петпг дп 

седмпг разреда. Сведпшанства, кап и награде пдлишним ушеницима и 

ушеницима кпји су ппстигли успехе на такмишеоима, урушиле су разредне 

старещине. Ушеницима пд првпг дп шетвртпг разреда ппдељене су ђашке 

коижице, а пдлишни ушеници награђени су коигама. 
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ТАКМИЧЕОА 
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Такмичеоа пдржана у шкплскпј 2017/2018.гпдини 

Ппштинска такмичеоа 2017/ 2018. 

 

„ЕКП- ПДРАЗ” 

Ушеници пласирани на републишкп такмишеое: 

Миоа Петрпвић - 6. разред, наставник - Невена Пещић 

Дамјан Судимац - 6. разред, наставник - Невена Пещић 

Сара Аксић - 6. разред, наставник - Невена Пещић 

Ђпрђе Судимац - 6. разред, наставник - Невена Пещић 

ФИЗИКА 

На ппщтинскпм такмишеоу из физике пдржанпм 18. фебруара, ушеници 

наще щкпле пстварили су следеће резултате: 

Щести разред 

Дамјан Судимац (6/1) - 1. местп - 77 ппена, наставник - Дијана Крсманпвић 

Сара Радивпјевић (6/1) - 22 ппена, наставник - Дијана Крсманпвић 

Мина Вељпвић (6/2) - 19 ппена, наставник - Дијана Крсманпвић 

Лазар Матић - 5 ппена, наставник – Милена Убавић 

Петар Велимирпвић - 5 ппена, наставник - Милена Убавић  
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Седми разред  

Аоа Вељпвић (7/1) - 15 ппена, наставник - Дијана Крсманпвић 

Ђпрђе Палурпвић (7/3) - 12 ппена, наставник – Дијана Крсманпвић 

Ана Павлпвић (7/1) - 12 ппена, наставник - Дијана Крсманпвић 

Катарина Павлпвић (7/1)- 9 ппена, наставник – Дијана Крсманпвић 

Псми  разред 

Јпван Вељкпвић (8/3) - 14 ппена, наставник - Милена Убавић 

ШИТАЛИЋИ 

Опщтинскп такмишеое пдржанп је 21. фебруара, а  ушеници су 

пстварили следеће резултате: 

1. разред 

Михајлп Грбић (1/3) - 1. местп - 8 ппена - ушитељ Биљана Симић 

Јулија Јпванпвић (1/2) - 2. местп - 3 ппена - ушитељ Драгпјла Павлпвић 

Спфија Ракићевић (1/3) - 3. местп - 2 ппена - ушитељ Биљана Симић 

2. разред 

Лука Радивпјевић (2/2) - 1. местп - 6  ппена - ушитељ Данијела Дашкпвић 

Филип Јпванпвић (2/3) - 2. местп -5 ппена - ушитељ Весна Ј. Миленкпвић 

Огоен Ралић (2/3) - 2. местп - 5 ппена - ушитељ Весна Ј. Миленкпвић 
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Маща Илић (2/1) - 2. местп - 5 ппена - ушитељ Данијела Дашкпвић  

Вукаш Цветкпвић (2/2) - 2. местп - 5 ппена - ушитељ Ивица Смиљкпвић 

Огоен Ћуршић (2/2) - 2. местп - 5  ппена - ушитељ Ивица Смиљкпвић 

Ена Аксић (2/1) - 3. местп - 4 ппена - ушитељ Данијела Дашкпвић 

3. разред 

Лена Гајић (3/3) - 1. местп - 13 ппена - ушитељ Гприца Убпвић 

Ивпна Дищић (3/3) - 2. местп - 11 ппена - ушитељ Гприца Убавић 

Златкп Веселинпвић (3/2) - 3. местп - 10 ппена - ушитељ Дпбрила Брадић 

4. разред 

Тепдпра Мијајлпвић (4/1) -  1. местп - 13 ппена - ушитељ Гпрдана Милпщевић 

Тина Ваљаревић (4/2) - 2. местп -11 ппена - ушитељ Јелица Анђелкпвић 

Матеја Живкпвић (4/2) - 2. местп - 11 ппена - ушитељ Јелица Анђелкпвић 

Стаща Тпмпвић (4/1) - 3. местп - 10 ппена -  ушитељ Гпрдана Милпщевић 

5. разред 

Вељкп Кпцић (5/2) - 1. местп - 9 ппена - наставник Бранкица Милић 

Нина Ивљанин (5/2) - 2. местп - 7 ппена - наставник Бранкица Милић 

Павле Бпщкпвић (5/2) - 2. местп - 7 ппена, наставник Бранкица Милић 
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Виктпр Цветкпвић (5/2) - 2. местп - 7 ппена, наставник Бранкица Милић 

Драгана Бащић (5/2) - 3. местп - 6 ппена, наставник Бранкица  Милић 

Дуоа Миљкпвић (5/3) - 3. местп - 6 ппена, наставник Бранкица Милић 

6.разред 

Александра Милићевић - 1. местп - 15 ппена, наставник Весна Симић 

Аоа Прплпвић -  2. местп -  14 ппена,  наставник Весна Симић 

Јпвана Кпнатаревић - 2.  местп - 14 ппена, наставник Ивана Грујић 

Тепдпра Щпрић -  3.  местп - 13 ппена, наставник Весна Симић 

Миоа Петрпвић -  3.  местп -  13 ппена,  наставник Ивана Грујућ 

Бранкица Милутинпвић -  4.  местп - 11 ппена, наставник Весна Симић 

Јанкп Врекић- 4. местп - 11 ппена, наставник Весна Симић 

7.разред 

Аоа Вељпвић (7/1) -  1.  местп - 19 ппена,  наставник Милена Грујић 

Анђелија Раишевић (7/2) -  2. местп - 17 ппена, наставник Ивана Грујић 

Ђпрђе Палурпвић (7/3) -  2. местп - 17 ппена, наставник Ивана Грујић 

Милица Гмијпвић (7/3) -  3. местп - 16 ппена, наставник Ивана Грујић 

Јпвана Радпоић (7/2 ) -  3. местп - 16 ппена, наставник Ивана Грујић 
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8.разред 

Анастасија Ппртић (8/1) -  1. местп- 19 ппена, наставник Весна Симић 

Милица Јпвић (8/4) -  1. местп- 19 ппена, наставник Весна Симић  

Ленка Ћпјбащић (8/3) -  2.  местп- 18 ппена, наставник Весна Симић 

Наталија Ђпрђевић (8/1) -  3. местп- 17 ппена, наставник Весна Симић 

Марија Јевтпвић (8/1) -  3.  местп- 16 ппена, наставник Весна Симић 

 

РУСКИ ЈЕЗИК 

На ппщтинскпм такмишеоу из рускпг језика пдржанпм 3. марта, 

ушеници наще щкпле пстварили су следеће резултате: 

Анастасија Ппртић (8/1) -  3. местп,наставник Радивпјка Лекић 

Јпвана Радивпјевић (8/1) - 3.  местп, наставник Радивпјка Лекић 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

На ппщтинскпм такмишеоу из енглескпг језика пдржанпм 3. марта, 

ушеници наще щкпле пстварили су следеће резултате: 

Анастасија Ппртић (8/1) -  3.  местп, наставник Светлана Тпмић 

Анастасија Ђинђић (8/3) - 3.  местп, наставник  Натаща Миленкпвић 
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Данилп Живкпвић (8/3) - 3.  местп, наставник Натаща Миленкпвић 

МАТЕМАТИКА 

На ппщтинскпм такмишеоу из математике пдржанпм 24. фебруара, 

ушеници наще щкпле пстварили су следеће резултате: 

3. разред 

Матеја Јпванпвић (3/3) - 1. местп-  90 ппена, ушитељ Гприца Убпвић 

Мина Ђпрђевић (3/1) - 2. местп- 80 ппена, ушитељ Мирјана Тпдпрпвић 

Бпгдан Младенпвић (3/1) - 3. местп-  60 ппена, ушитељ Мирјана Тпдпрпвић 

Немаоа Јпванпвић (3/3) - 3. местп- 60 ппена, ушитељ Гприца Убпвић 

Јпвана Илић (3/1) - 3. местп-  60 ппена,  ушитељ Мирјана Тпдпрпвић 

4. разред 

Лав Кнежевић (4/1) - 1. местп- 80  ппена, ушитељ Гпрдана Милпщевић 

Матеја Живкпвић (4/2) -  2.  местп- 71  ппен, ушитељ Јелица Анђелкпвић 

Алекса Радпванпвић (4/1) -  3. местп- 70  ппена, ушитељ Гпрдана Милпщевић 

Ивана Бићанин 4. Разред - Барбатпвац- 70  ппена, ушитељ Виплета Кпзић 

Огоен Тимптијевић (4/1) -  58  ппена,  ушитељ Гпрдана Милпщевић 

Сара Милпванпвић (4/2) -  50  ппена, ушитељ Јелица Анђелкпвић 

Тина Ваљаревић (4/2) -  50  ппена-  ушитељ Јелица Анђелкпвић 
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5. разред 

Вељкп Кпцић (5/2) -  1. местп-  45 ппена,  наставник Латинка Стаменкпвић 

Андрија Живкпвић (5/2)-  2. местп- 20 ппена, наставник Латинка Стаменкпвић 

Анастасија Никић (5/2) -  3.  местп- 14 ппена,  наставник Латинка Стаменкпвић 

6.разред 

Дамјан Судимац (6/1) -  1.  местп- 55 ппена,  наставник Бранимир Лапшевић 

Ђпрђе Судимац (6/1) -  2.  местп- 10  ппена, наставник Бранимир Лапшевић 

Александра  Милићевић (6/1) -  2.  местп-  10  ппена, наставник   Бранимир 

Лапшевић 

Весна Пекић (6/4) -  3.  местп-  5 ппена, наставник Бранимир  Лапшевић 

Тамара Велимирпвић (6/4) -  5 ппена,  наставник Бранимир Лапшевић 

7. разред 

Невена Бпгићевић (7/2)-  1. местп- 35 ппена, наставник Латинка Стаменкпвић 

Аоа Вељпвић (7/1) -  2. местп- 20 ппена, наставник Бранимир Лапшевић 

Младен Ђпщић (7/4) -  3. местп- 17 ппена, наставник Весна Јпванпвић 

8. разред 

Наталија Ђпрђевић (8/1) -  1. местп-  40 ппена, наставник Весна Јпванпвић 

Анастасија Ђинђић (8/3) - 2. местп-  35 ппена, наставник Весна Јпванпвић  
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Данилп Живкпвић (8/3) - 2. местп-  35 ппена, наставник Весна Јпванпвић 

Никплина Кпзић (8/3) -   3. местп-  24 ппена,  наставник Весна Јпванпвић 

 

ХЕМИЈА 

На ппщтинскпм такмишеоу из хемије пдржанпм 3. марта, ушеници 

наще щкпле  пстварили су следеће резултате: 

7. разред 

Милан Милетић (7/4) -  1. местп-  66 ппена, наставник Споа Радивпјевић 

Димитије Ппртић (7/4) - 2. местп-  49  ппена, наставник Споа Радивпјевић 

Нпвак Илић (7/4) -  3. местп-  47  ппена, наставник Споа Радивпјевић 

8. разред 

Никплина Кпзић (8/3) -  1. местп-  65 ппена, наставник Споа Радивпјевић 

Наталија Ђпрђевић (8/1) -  2. местп-  42 ппена, наставник Споа Радивпјевић 

Наталија Павлишевић (8/1)  3. местп-  30 ппена, наставник Споа Радивпјевић 
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БИПЛПГИЈА 

На ппщтинскпм такмишеоу из биплпгије пдржанпм 17. марта ,ушеници 

наще щкпле пстварили су следеће резултате: 

5. разред 

Виктпр Цветкпвић - 1. местп- 92 ппена, наставник Оливера Тимптијевић 

Анастасија Никић - 3. местп- 77 ппена, наставник Оливера Тимптијевић 

Вељкп Кпцић - 3. местп- 75 ппена,  наставник Оливера Тимптијевић 

Нина Ивљанин - 3. местп- 74 ппена, наставник Оливера Тимптијевић 

6. разед 

Дамјан Судимац - 1. местп – 82 ппена, наставник Слађана Вељпвић 

Лазар Матић - 2. местп- 62 ппена, наставник Снежана Маркпвић 

Кристијан Ђурић - 3.местп- 60 ппена, наставник Слађана Вељпвић 

7. разред 

Јпвана Радпоић - 2. местп- 83 ппена, наставник Оливера Тимптијевић 

Милан Милетић - 3. местп- 79 ппена, наставник Оливера Тимптијевић 

Аоа Вељпвић - 3. местп- 78 ппена, наставник Оливера Тимптијевић 

Анастасија Ђпрђевић - 3. местп- 74 ппена, наставник Олпивера Тимптијевић 

Димитрије Ппртић - 3. местп- 73 ппена, наставник Оливера Тимптијевић 
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Марија Судимац - 3. местп- 73 ппена, наставник Оливера Тимптијевић 

Ива Лазић - 3. местп- 72 ппена, наставник Оливера Тимптијевић 

8. разред 

Наталија Ђпрђевић - 2. местп- 84 ппена, наставник Слађана Вељпвић 

Наталија Павлишевић - 3. местп- 72 ппена,  наставник Слађана Вељпвић 

Младен Тпмић - 3. местп- 64 ппена, наставник Слађана Вељпвић 

 

"ДАБАР" -шкплскп такмичеое 

Бранка Ђпрђевић (5/1) - пласман на републишки нивп - Међунарпднп 

такмишеое из инфпрматишке и рашунарске писменпсти, наставник Немаоа 

Кришак 

 

ИСТПРИЈА 

На ппщтинскпм такмишеоу из истприје пдржанпм 17. марта, ушеници 

наще щкпле пстварили су следеће резултате: 

5. разред 

Виктпр Цветкпвић - 2. местп- 35 ппена, наставник Марија Ћпјбащић 

Димитрије Павлпвић - 3. местп- 34 ппена, наставник Марија Ћпјбащић 

Вељкп Кпцић- 3. местп - 33 ппена, наставник Марија Ћпјбащић 
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7. разред 

Јпвана Радпоић- 2. местп- 35 ппена, наставник Љиљана Врекић 

8. разред 

Марија Јевтпвић - 1. местп- 38 ппена, наставник Љиљана Врекић 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК - КОИЖЕВНА ПЛИМПИЈАДА 

У нащпј щкпли 10. марта, пдржана је Коижевна плимпијада на кпјпј су 

ушеници наще щкпле пстварили следеће резултате: 

7. разред 

Ива  Лазпвић (7/4) - 1. местп, наставник Милена Грујић 

Јана Мијпвић (7/2) - 2. местп, наставник Ивана Грујић 

Јпвана Радпоић (7/2) - 2. местп, наставник Ивана Грујић 

Невена Бпгићевић (7/2) - 2. местп, наставник Ивана Грујић 

Анђелка Кнежевић (7/1) - 3. местп, наставник Милена Груић 

Нпвак Илић (7/4) - 3. местп, наставник Милена Грујић 

Анђела Милићевић (7/4) - 3. местп, наставник Милена Грујић 

Младен Ђпщић (7/4) - 3. местп, наставник Милена Грујић 

Марија Судимац (7/4) - 3. местп, наставник Милена Грујић 
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Анастасија Ђпрђевић (7/2) - 3. местп, наставник Милена Грујић 

8. разред 

Катарина Ђинђић (8/4) - 3. местп, наставник Весна Симић 

Тепдпра Радивпјевић (8/4) - 3. местп, наставник Весна Симић 

Директан пласман на пкружнп такмишеое ппстигла је  ушеница: 

Анастасија  Ђинђић (8/1), наставник Весна Симић 

 

НАЦИПНАЛНА  ЕКПЛПЩКА ПЛИМПИЈАДА 

У нащпј щкпли пдржанп је такмишеое ппд називпм Нациплна 

екплпщка плимпијада, на кпјпј су следећи ушеници  пстварили пласман на 

пкружнп такмишеое: 

Дамјан Судимац (6/1) - 1. местп, наставник Невена Пещић 

Кристијан Ђурић (6/1) - 1. местп, наставник Невена Пещић 

Ђпрђе Судимац (6/1) - 1. местп, наставник Невена Пещић 

Милан Павлпвић (6/2) - 1. местп, наставник Невена Пещић 

Сара Аксић (6/3) - 2. местп, наставник Невена Пещић 

Данилп Живкпвић (8) - 1. местп, наставник Невена Пещић 
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ГЕПГРЕФИЈА 

На ппщтинскпм такмишеоу из гепграфије пржанпм 11. марта,ушеници 

наще щкпле пстварили су следеће резултате: 

7. разред 

Младен Милетић - 2. местп- 87 ппена, наставник Бпривпје Петрпвић 

Младен Ђпщић - 3. местп- 78 ппена, наставник Бпривпје Петрпвић 

Филип Гајић - 3. местп- 76 ппена, наставник Бпривпје Петрпвић 

Димитрије Ппртић - 3. местп- 72 ппена, наставник Бпривпје Петрпвић 

8. разред 

Димитрије Бащић (8/4) - 2. местп- 88 ппена, наставник Драган Ћиркпвић 

Јелена Бпјић (8/4) - 2. местп- 87 ппена, наставник Драган Ћиркпвић 

Филип Ћиркпвић (8/1) - 2. местп- 84 ппена, наставник Бпривпје Петрпвић 

Ампр Рамадани (8/4) - 2. местп- 82 ппена, наставник Драган Ћиркпвић 

Филип Стпмпвић (8/3) - 2. местп- 80 ппена, наставник Драган Ћиркпвић 

Дущан Живкпвић (8/3) - 2. местп- 80 ппена, наставник Драган Ћиркпвић 

Ваоа Велимирпвић (8/1) - 3. местп- 79 ппена, наставник Бпривпје Петрпвић 
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ТИП  

Опщтинскп такмишеое ТИО-Техника и технплпгија пдржанп је 10. 

марта, на пвпм такмишеоу пстварени су следећи резултати: 

5. разред 

Михајлп Пекић - 1. местп, наставник Драган Живкпвић 

7. разред 

Невена Бпгићевић (7/2) - 1. местп, наставник Драган Живкпвић 

Анђела Милићевић (7/4) - 2. местп, наставник Драган Живкпвић 

8. разред 

Наталија Павлишевић (8/1) - 1. местп, наставник Драган Живкпвић 

Анастасија Ђинђић (8/3) - 2. местп, наставник Драган Живкпвић 

Данилп Живкпвић (8/3) - 3. местп, наставник Драган Живкпвић  

 

ФИЗИКА 

Окружнп такмишеое из физике пдржанп је 10. марта: 

Дамјан Судимац (6/1) - 3. местп, наставник Дијана Судимац 
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СРПСКИ ЈЕЗИК 

На ппщтинскпм такмишеоу из српскпг језика пдржанпм 24. марта, 

ушеници наще щкпле пстварили су следеће резултате: 

5. разред 

Хелена Лпјић (5/2) - 3. местп- 16 ппена, наставник Бранкица Милић 

Вељкп Кпцић (5/2) - 3. местп- 15 ппена, наставник Бранкица Милић 

7.разред 

Анђелија Раишевић (7/2) - 1. местп- 19 ппена, наставник Ивана Грујић 

Марија Судимац (7/4) - 3. местп- 16 ппена, наставник Милена Грујић 

8. разред  

Наталија  Ђпрђевић (8/1) - 3. местп- 16 ппена, наставник Весна Симић 

ШИТАЛИЋИ-пкружнп такмишеое пдржанп 23. Марта ушеници наще 

щкпле пстварили су следеће резултате: 

З. разрд 

Лена Гајић (3/3) - 2. местп- 18 ппена, ушитељ Гприца Убпвић 

6.разред 

Јпвана Кпнатаревић - 1. местп- 14 ппена, наставник Ивана Грујић 

Александра Милићевић - 1. местп, наставник Весна Симић 
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Аоа Прплпвић - 2. местп- 12 ппена, наставник Весна Симић 

Миоа Петрпвић - 3. местп- 10 ппена, наставник Ивана Грујић 

7. разред 

Аоа Вељпвић - 1. местп- 22 ппена, наставник Милена Грујић 

Анђелија Раиевић - 2. местп- 19 ппена, наставник Ивана Грујић 

Јпвана Рпдпоић - 2. местп- 19 ппена, наставник Ивана Грујић 

8. разред 

Марија Јевтпвић - 1. местп- 10 ппена, наставник Весна Симић 

Анастасија Ппртић - 2. местп- 9 ппена,наставник Весна Симић 

Милица Јпвић - 2. местп- 9 ппена, наставник Весна Симић 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Окружнп такмишеое из енглескпг језика пдржанп је 25. марта, а  

пстварени су следећи резултати: 

Анастасија Ђинђић (8/3) - 3. местп- 34 ппена, наставник Натаща Миленкпвић 

Анастасија Ппртић (8/1) - 3. местп- 33 ппена, наставник Светлана Тпмић 
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РЕЦИТАТПРИ 

Опщтинскп такмишеое рецитатпра пдржанп је 11. априла: 

Сара Јпванпвић (4/2) - 1. местп, ушитељ Јелица Анђелкпвић 

Јасна Бургић (3/1) - 2. местп- ушитељ Мирјана Тпдпрпвић 

Мина Ђпрђевић (3/1) - 2. местп- ушитељ Мирјана Тпдпрпвић 

Стефан Младенпвић (4/3) - 3. местп- ушитељ Гпран Пещић 

Ена Радивпјевић (3/3) - 3. местп- ушитељ Гприца Убпвић 

Тепдпра Вушетић (5.разред) - 3. местп, наставник Бранкица Милић 

Мина Вељпвић (6.разред) - 2. местп, наставник Весна Симић 

Анђела Матић (7.разред) - 3. местп,  наставник Милена Грујић 

Наталија Павлишевић (8.разред) - 1. местп, наставник Весна Симић 

Марија Јевтпвић (8.разред) - 2. местп, наставник Весна Симић 

 

КОИЖЕВНА ПЛИМПИЈАДА 

Окружнп такмишеое „Коижевна плимпијада” пдржана 15. априла и 

пстварени су следећи резултати: 
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7. разред 

Ива Лазпвић - 2. местп- 18 ппена, наставник Милена Грујић 

Јпвана Радпоић - 2. местп- 18 ппена,  наставник Ивана Грујић 

Марија Судимац - 2. местп- 17 ппена, наставник Ивана Грујић 

Анастасија Ђпрђевић - 2. местп- 17 ппена, наставник Ивана Грујић 

Невена Бпгићевић - 3. местп- 16 ппена, наставник Ивана Грујић 

Младен Ђпщић - 3. местп- 16 ппена, наставник Милена Грујић 

8. разред 

Анастасија Ђинђић - 1. местп- 19 ппена, наставник Весна Симић 

Катарина Ђпрђевић - 1. местп- 19 ппена, наставник Весна Симић 

Тепдпра Радивпјевић - 3. местп- 15 ппена, наставник Весна Симић 

 

ФУДБАЛ 

Окружнп такишеое из фудбала пдржанп је 18. априла, а екипа ОЩ 

„Стпјан Нпвакпвић” псвпјила је 3. местп,  наставник Братислав Брадић. 

ИСТПРИЈА 

Окружнп такмишеое из  истприје  пдржанп је 22. априла;  ушеница 7. 

разреда Јпвана Радпоић псвпјила је 2. местп- 42ппена, наставник Љиљана 

Врекић. 
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ТИП и ТиТ 

Окружнп такмишеое је пдржанп 22. апила, ушеница Анастасија Ђинђић 

псвпјила је 2. Местп - 65 ппена, наставник Драган Живкпвић 

 

"ЩТА ЗНАЩ П САПБРАЋАЈУ" 

Такмишеое „Щта знащ п сапбраћају” пдржалп се 21. априла, пстварени 

су следећи резултати: 

Група Ц  дешаци 

Ђпрђе Палурпвић (7/3) - 1. местп, наставник Драган Живкпвић 

Немаоа Аврампвић (7/3) - 2. местп, наставник Драган Живкпвић 

Димитрије Миљакпвић (7/3) - 3. местп,наставник Драган Живкпвић 

Група Ц  девпјшице 

Ива Панић (7/3) - 1. местп, наставник Драган Живкпвић 

 

„НАЦИПНАЛНА ЕКПЛПЩКА ПЛИМПИЈАДА” 

Окружнп такмишеое „Наципнална екплпщка плимпијада” пдржанп је   

22. априла, а  ппстигнути су следећи резултати: 

Дамјан Судимац (6/1) - 1. местп, наставник Невена Пещић 

Кристијан Ђурић (6/1) - 2. местп, наставник Невена Пещић 
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Ђпрђе Судимац (6/1) - 2. местп, наставник Невена Пещић 

Сара Аксић (6/2) - 2. местп, наставник Невена Пещић 

Милан Павлпвић (6/2) - 2. местп, наставник Невена Пещић 

Данилп Живкпвић (8/3) - 3. местп, наставник Невена Пещић 

 

БИПЛПГИЈА 

Окружнп такмишеое из биплпгије пдржанп је 21. априла, а  ппстигнути су 

следећи резултати: 

5. разред 

Вељкп Кпцић - 3. местп- 80 ппена, наставник Оливера Тимптијевић 

Виктпр Цветкпвић - 3. местп- 72 ппена, наставник Оливера Тимптијевић 

6. разред 

Дамјан Судимац - 3. местп- 79 ппена, наставник Слађана Вељпвић 

7. разред 

Јпвана Радпоић - 3. местп- 79 ппена, наставник Оливера Тимптијевић 

8. разред 

Наталија Ђпрђевић - 3. местп- 76 ппена, наставник Слађана Вељпвић 
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6. НИС ПЛИМПИЈАДА ИЗ РУСКПГ ЈЕЗИКА пдржана 23. априла,   ушеница 

8. разреда Анастасија Ппртић - 50 ппена - пласман финале, наставник 

Радивпјка  Лекић 

 

НАЦИПНАЛНА ЕКПЛПЩКА ПЛИМПИЈАДА 

Републишкп такмишеое „Наципнална екплпщка плимпијада” пдражала 

се 19. маја,  ушеници: 

Дамјан Судимац (6/1) - 1. местп, наставник Невена Пещић 

Ђпрђе Судимац (6/1) - 3. местп, наставник Невена Пещић 

 

ШИТАЛИЋИ 

Републишкп такмишеое „ШИТАЛИЋИ”, ушеница Марија Јевтпвић 

псвпјила је 3. местп 

 

ГЕПГРАФИЈА 

На пкружнпм такмишеоу из гепграфије ушеници : 

Филип Ћиркпвић 8. разред - 3. местп, наставник Бпривпје Петрпвић 

Филип Стпщпвић 8. разред - 3. местп, наставник Драган Ћиркпвић 
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ХЕМИЈА 

Окружнп такмишеое из хемије пдржанп је 22.априла, ушеница наще 

щкпле Никплина Кпзић (8/3) псвпјила је другп местп, наставник Споа 

Радивпјевић.  

МАТЕМАТИКА 

Окружнп такмишеое из математике пдржанп је 25. марта, ушеници 

наще щкпле ппстигли су следеће резултате: 

4. разред 

Матеја Живкпвић (4/2) - 2. местп-74 ппена, ушитељ Јелица Анђелкпвић 

5. разред 

Вељкп Кпцић - 2. местп- 42 ппена, наставник Латинка Стаменкпвић 

6. разред 

Дамјан Судимац (6/1) - 2. местп- 27 ппена, наставник Бранимир Лапшевић 

7. разред 

Невена Бпгићевић (7/2) - 2. местп- 45 ппена, наставник Латинка Стаменкпвић 

8. разред 

Наталија Ђпрђевић - 2. местп- 36 ппена,наставник Весна Јпванпвић 

Данилп Живкпвић - 3. местп- 35 ппена, наставник Весна  Јпванпвић 
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СРПСКИ ЈЕЗИК  

Окружнп такмишеое из  српскпг језика пдржанп је 21. априла, ушеница 

7. разреда Анђелија Раишевић- 2. местп, наставник Ивана Грујић. 

РЕЦИТАТПРИ 

Окружнп такмишеое рецитатпра 

Јасна Бургић (3/1) 1. местп - пласман на републишкп такмишеое, ушитељ 

Мирјана Тпдпрпвић 

Наталија Павлишевић - 8. разред, 2. местп, наставник Весна Симић 
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УРЕДНИК 

 

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ЩКПЛСКПГ ЛЕТППИСА 

МИЛЕНА ГРУЈИЋ 

БИЉАНА СИМИЋ 

ДАНИЈЕЛА ДАШКПВИЋ 

ДПБРИЛА БРАДИЋ 

НЕМАОА КРИШАК 

 

ПЩ „СТПЈАН НПВАКПВИЋ” 

ВУКА КАРАЧИЋА ББ. 

Info@osblace.edu.rs 

  

 


