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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. 

 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 
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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 

 
 

 

 

 

 



               Летопис школе за школску  2018/2019. 

 

5 
 

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ 

                             
У Основној школи „Стојан Новаковић” 

3. септембра приређена је свечаност поводом 

пријема ђака првака. На самом почетку, 

добродошлицу је пожелела директорка 

школе Данијела Николић. Програм приредбе 

припремили су ученици млађих разреда, 

чланови рецитаторске секције, уз помоћ 

учитељице  Горице Убовић и чланови 

драмске секције који су свој наступ припремили уз помоћ учитељица Мирјане 

Тодоровић, Слађане Лозанац, Јелице Анђелковић и библиотекарке Марије Ристић. 

За костиме и сценографију побринуле су се наставнице ликовне културе Светлана 

Јевремовић и Надица Грбић. Музичке тачке извео је Никола Кричак, ученик 

музичке школе. Програм су водили ученици Анастасија Никић и Вељко Коцић. У 

припремању и реализацији приредбе учествовала је и учитељица Биљана Симић.  

Приредба је отворена стиховима Бранка Радичевића: „Од колевке па до 

гроба најлепше је ђачко доба”, а на крају приредбе ученици су традиционално 

изговарали Ђачку заклетву. Након приредбе, прваци су се упознали са својим 

учитељицама Јелицом Анђелковић, Горданом  Милошевић, Горданом  

Смиљковић и Сањом Симић и учитељем Гораном Пешићем.  
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МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПИСМЕНОСТИ 

 

Међународни дан писмености обележава се 8. септембра. Циљ 

обележавања  овог празника јесте да се истакне важност писмености за 

појединца, заједницу и друштво уопште. У библиотеци Основне школе „Стојан 

Новаковић” 7. септембра одржан је час посвећен писмености. Ученици 8/3 

правили су флајере на којима су истицали правилно писане речи, а онда су на 

одмору поделили друговима и другарицама, како би им указали на важност 

правописа. Реализатори овог часа биле су наставница српског језика Ивана Грујић 

и библиотекарка Марија Ристић.  

 

  

 

 

 

 

 

http://toplickevesti.com/wp-content/uploads/2018/09/DSCN8135.jpg
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ЕКО-ПАТРОЛА У АКЦИЈИ УРЕЂЕЊА ГРАДА 

 

Ученици Основне школе „Стојан Новаковић” заједно са 

наставницом биологије Оливером Тимотијевић спровели су акцију 

чишћења града и упутили јасну поруку колико је битно бринути о свом 

граду и својој планети. 

Циљ ове акције био је развијање еколошке свести код младих. 

Сваке године ради се много еколошких акција јер је школа већ у пројекту 

Еко-школа. 

Задатак ове школске еко-партоле је да да пример суграђанима 

колико је битно да сваки појединац развија своју еколошку свест. 

  

   
 

http://toplickevesti.com/wp-content/uploads/2018/09/DSCN0502.jpg
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ДИГИТАЛНИ ЕНТУЗИЈАЗАМ 

 

У Основној школи „Стојан Новаковић” је уз помоћ Министарства правде 
реализован пројекат „Дигитални ентузијазам”. Циљ пројекта јесте унапређење 
услова за подизање нивоа квалитета наставе информатике и рачунарства као и 
осталих предмета. Кабинет је реновиран и опремљен новом рачунарском 
опремом од 20 нових рачунара који су финансирани од стране Министарства уз 
партиципацију школе. Све пројектне активности успешно су реализоване на 
задовољство свих чланова пројектног тима. 

Пројекат су реализовали наставници  и  ученици уз помоћ менаџмента 
школе, а носилац пројектних активности били су чланови Тима за пројекте, 
директор школе Данијела Николић и наставник информатике Немања Кричак.  
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ПРОМОЦИЈА ДЕЧИЈЕ КЊИГЕ „ ЈА САМ АКИКО ” 

 

 

У школском ресторану 24. 9. 

одржана је промоција дечије књиге 

године „Ја сам Акико”, Стефана Митића 

(псеудоним- Стефан Тићми). Промоцији 

књиге присуствовали су ученици 

шестог разреда.  

Писца је ученицима предствила 

директорка Народне библиотеке „Рака 

Драинац” Славица Павличевић, након чега је ученицима представљена  књига и 

њена главна јунакиња кроз низ занимљивих активности и цитата. 
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УЧЕНИЦИ НА ДЕВЕТОЈ ДЕЧИЈОЈ КЊИЖЕВНОЈ КОЛОНИЈИ                                                                                         

У ДОЉЕВЦУ 

 

Ученици Основне школе „Стојан Новаковић” Марко Јелић, Јована 

Конатаревић и Миња Петровић били су учесници Дечије књижевне 

колоније у Дољевцу која се одржавала од 24.9. до 2.10.2018. године. Они 

су уједно и полазници Новинарске радионице која се реализује при 

Народној библиотеци „Рака Драинац” у Блацу. 

Деца из Ниша, Крагујевца, Врања, Мерошине, Пуковца и Блаца 

дружила су се са познатим песницима и учествовала у разним 

радионицама. Обишли су Дољевац и околину, посетили средњевековни 

град Копријан, Шупљи камен и друге знаменитости. 

 

 

 

 

 

http://toplickevesti.com/wp-content/uploads/2018/09/42696821_1857650464354401_576337662835687424_n.jpg
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МОДЕРНО ЈЕ БИТИ ПОЛИГЛОТА 

Ученици Основне школе „Стојан 
Новаковић” заједно са професорима српског, 
руског и енглеског језика припремили су у 
школској библиотеци пригодан програм 
поводом обележавања 26. септембра, 
Европског дана језика. На овакав начин 
пружена им је могућност да сазнају 
занимљиве податке о језицима које уче у 
нашој школи, али и о обичајима и култури 

народа који их користе. Читали су поезију на 
српском, руском и енглеском језику, 
преводили пословице и мудре мисли које 
потичу из ових земаља и слали важне поруке 
својим вршњацима из других држава. 

Обележавање овог значајног дана 
улепшали су и ученици који тек уче прва 
слова енглеског и руског језика. 

Савет Европе установио је 26. 
септембар као Европски дан језика са циљем 
да информише јавност о значају учења језика, 
подстиче жељу за учењем језика, промовише 
језичко и културолошко богатство Европе и 
обележава се као догађај од великог значаја 
од 2001. године. 
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МАЛИ ИСТРАЖИВАЧИ 

У оквиру активности посвећеним 
Европској ноћи истраживача и 
популаризацији науке, ученици одељења 
II/3 били су у прилици да реше загонетку 
да ли је живи свет видљив само голим 
оком. 

Кроз свет микроорганизама повела 
их је наставница биологије Оливера 
Тимотијевић представљајући им живот у 
капљици барске воде. Овом приликом 
ученици су на практичном примеру 
видели зашто је важно прати руке пре и 
после јела и одржавати личну и хигијену 
животног простора. Уживали су у 
огледима и разговору са наставницом 
Оливером, делили своја искуства, 
постављали питања и доносили закључке 
о диносаурусима, фосилима, змијама, 
биљкама… 

Европска ноћ истраживача 
обележава се у свим већим градовима 
Европе са циљем да науку представи на 
приступачан и забаван начин. Ова 
активност одржана је 27.9.2018. године. 
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ОКТОБАР 
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ПОСЕТА ИЗЛОЖБЕ ПИКАСОВИХ СЛИКА У НИШУ 

 

        Основна школа „Стојан Новаковић” организовала је посету изложбе 

Пикасових дела у Нишу за већу групу ученика осмог разреда 3.10.2018. 

године. Мање позната дела, цртежи и графике Пабла Пикаса, једног од 

најутицајнијег уметника 20.века, изложена су у Официрском дому у 

Нишу. 

        Ученици су радознало слушали излагање кустоса Галерије савремене 

уметности Милице Тодоровић, постављали питања и разговарали о 

изложби. 

        На крају су заједно са наставницом ликовне културе Светланом 

Јевремовић, библиотекарком Маријом Ристић и разредним стрешинама 

Љиљаном Врекић и Љубицом Терзић, слободно изражавали своја 

мишљења и креативне дилеме. 
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ПРЕДСТАВА „ЂАЧКЕ ЧАРОЛИЈЕ” 

 

У оквиру обележавања Дечије недеље у Културном центру 

„Драинац” 3.10.2018. године,  Позориштанце „Звонце” из Ниша извело је 

представу за децу „Ђачке чаролије”. 

Представи су присуствовали ученици основне школе и предшколци. 
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РАДИОНИЦА НА ТЕМУ–ПРАВА ДЕЦЕ 

 

У оквиру обележавања Дечије недеље у Основној школи „Стојан 

Новаковић” библиотекарка школе Марија Ристић организовала је 

радионицу на тему – Права деце. Реализатор радионице била је Лана 

Николић, а учесници ученици петог и шестог разреда. У радионици су 

учествовали и ученици четвртог разреда учитељице Мирјане Тодоровић 

који су овом приликом извели неколико драмских приказа. 

Радионица је била интерактивног карактера, а деци веома 

занимљива. Одржана је 5.10.2018. године. 
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„ТРКА ЗА СРЕЋНИЈЕ ДЕТИЊСТВО” 

 

У понедељак 8.10.2018. одржана је „Трка за срећније детињство” на 
Фудбалском стадиону „Јастребац” у организацији Црвеног крста. Трка је 
била хуманитарно-рекреативног карактера. Учествовало је 565 ученика. 

Проглашени су победници у категорији сваког разреда за дечаке и 
девојчице. 
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ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА 

 

Ученици осмог разреда Основне школе „Стојан Новаковић”  били су 
на тродневној екскурзији у периоду од 10. до 12.10.2018. Обишли су 
Београд, Нови Сад и Сремске Карловце. У Београду су ученици имали 
прилику да посматрају околину са Авалског торња, прошетају 
Звездиним и Партизановим стадионом, и Калемегданом. У Новом Саду су 
прошетали Змај Јовином и Дунавском улицом, разгледали 
римокатоличку цркву Света Марија, Градску кућу, Народно позориште, 
споменик Јовану Јовановићу Змају и Владичански  двор. Највећи утисак 
на њих је оставила Петроварадинска тврђава и Гимназија у Сремским 
Карловцима. Обишли су иманастире Хопово и Крушедол на Фрушкој 
гори. 

Екскурзија је у потпуности испунила васпитно-образовне циљеве и 
задатке. Ученици су упознали тековине од значаја, стваране током веома 
дугог временског периода. Веома расположени и пуни утитисака 
вратили су се у Блаце. 
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„БЛАЦЕ ДРАИНЦУ” 

 

У Блацу је 12.10.2018. године 

одржана манифестација Блаце 

Дранцу, друга по реду. Ученици 

Основне  школе „Стојан Новаковић”  

били су део ове манифестације.  

Обишли су кућу Рада Драинца у 

родном Трбуњу и присуствовали 

пригодном програму који су 

организовали ученици средње школе и песници. Одржана је промоција 

Тематског зборника, отворена изложба и додељене награде учесницима 

конкурса који је расписала Народна библиотека „Рака Драинац“. 

Учесници рецитаторске секције основне школе су казивали стихове Рада 

Драинца. 
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КРОС УЧИТЕЉСКОГ ДРУШТВА У НИШУ 

 

Три првопласирана ученика на Трци за срећније детињство имали 
су част да учествују  на трци на међуокружном нивоу који се одржала 
13.10.2018.год. у спомен-парку Бубањ. 

Ученик трећег разреда Огњен  Савић освојио је треће место. 
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ОБЕЛЕЖЕНА СВЕТСКА НЕДЕЉА СВЕМИРА 

 
          Низом активности под називом 
„Ентузијазмом до свемира” 14.10.2018. 
године обележена је Светска недеља 
свемира којој су ученици Основне школе 
„Стојан Новаковић”   дали допринос. 
Пример како се корелацијом предмета 
физике, географије, информатике, 
енглеског језика, ликовне културе, 
физичког и здравственог васпитања 
ученицима може приближити област 
астрономије дали су и наставници ових 
предмета. 

          На часовима физичког и 
здравственог васпитања и енглеског 
језика ученицима су презентоване вежбе 
под називом „Тренирај као астронаут”. 
Активности су спровели наставници 
Ивица Ћурчић и Катарина Михајловић и 
учитељица Мина Ракоњац. 

          Полазници информатичко – 
астрономске секције добили су софтвер 
„Виртуелни планетаријум” у новом 
кабинету информатике за истраживање 
и проучавање области астрономије. 
Полазници секције упознали су своје 
другаре са планетаријумом и заједно 
имали прилику да посматрају Сунце, 
Месец, планете… Активности су спровели ученици полазници 
информатичко – астрономске секције и наставник Немања Кричак. 

          На часу ликовне културе одржана је радионица „Мој свемир, моја 
планета” у оквиру које су ученици сликали свемир и планете на начин на 
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који их доживљавају. Активност је одржала 
наставница ликовне културе Светлана 
Јевремовић са ученицима. 

          За крај догађаја организовано је 
посматрање Месеца школским телескопом. 
Ова активност окупила је велики број 
ученика који су нестрпљиво чекали 
прилику да се ближе упознају са Месецом. 
Посматрање у школском дворишту 
организовали су наставници географије 
Боривоје Петровић и Драган Ћирковић, 
наставница физике Дијана Крсмановић и 
наставник информатике Немања Кричак. 
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ЕВРОПСКА НЕДЕЉА ПРОГРАМИРАЊА 

 

Обележавање Европске недеље програмирања (EuCodeWeek2018) 
протекло је низом активности од 15. до 19. октобра 2018. године, у знаку 
вршњачког учења. 

Ангажовањем ученика у 
Основној школи „Стојан Новаковић” 
промовисано је програмирање путем 
вршњачког учења. Сваки старији 
ученик је имао задатак да покаже пар 
једноставних али ефектних корака 
програмирања млађим ученицима. 

Показивање је обухватило више различитих активности у току 
редовне наставе, али и у склопу слободних наставних активности: 

1) показивање програмирања у Skretch-у, 
2) показивање интерактивне игре „CodyRoby” специјалним картама, 
3) прављење постера за промоцију безбедног коришћења интернета… 

 У обележавању Европске недеље програмирања учествовало је око 
двеста ученика. У организацији и реализацији учествовали су 
наставници техничког и информатичког образовања, технике и 
технологије, информатике, енглеског језика и учитељи. 

Организатор Европске недеље програмирања у нашој школи била 
је Невена Пешић. 
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СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЕ ХРАНЕ 

 

У Основној школи „Стојан Новаковић” 16.10.2018. године обележен је 
Светски дан здраве хране. У обележавању овог дана учествовали су ученици 
од првог до седмог разреда са својим учитељима, разредним старешинама и 
родитељима.Такође, и сва истурена одељења учествовала су у обележавању 
овог дана. 

Сајам здраве хране одржан је у централном холу школе и био је 
такмичарског карактера. Бирани су „најздравији сто”, најбоља маскота, а 
посебна награда била је додељена одељењу у којем је највећи број родитеља 
учествовао. 

Сви присутни имали су прилику да дегустирају разноврсну здраву храну. 

 

   

   

 

Дан здраве хране у Барбатовцу, са ученицима и учитељима из Гргура, 

Кашевара и Трбуња. 

 

http://toplickevesti.com/wp-content/uploads/2018/10/DSCN1011.jpg
http://toplickevesti.com/wp-content/uploads/2018/10/DSCN1012.jpg
http://toplickevesti.com/wp-content/uploads/2018/10/DSCN1010.jpg
http://toplickevesti.com/wp-content/uploads/2018/10/DSCN0974.jpg
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ПОСЕТА МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ КЊИГА У БЕОГРАДУ 

 

Основна школа „Стојан Новаковић” и 

Народна библиотека „Рака Драинац” 

организовали су одлазак на Сајам књига 

24.10.2018. године. Част да буду на сајму 

имали су ученици рецитаторске и 

библиотекарске секције са наставницом 

Иваном Грујић и библиотекаром Маријом 

Ристић. Народна библиотека „Рака 

Драинац” приредила је промоцију тематског зборника „Блаце Драинцу”. 

Учесници рецитаторске секције читали су своје радове. Након тога 

чланови секција имали су прилику да обиђу штандове са књигама и 

сретну познате писце, песнике и глумце. 
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ОКТОБАР- МЕСЕЦ КЊИГЕ 

 

Поводом обележавања Месеца књиге, у 

октобру се одржавају часови на којима се 

истиче важност читања и лепота писане речи. 

Тим поводом 30.10.2018. године одржан је 

угледни час из српског језика на коме су 

ученици осмог разреда представљали своје 

омиљене књиге. У питању су била савремена 

дела, књижевност која је тематиком блиска 

омладини, књиге које говоре о пријатељству, 

оптерећености девојчица да буду „у тренду”, 

решавање мистерија... 

 Час су припремили ученици одељења VIII/1 са наставницом 

српског језика Миленом Грујић, а презентација књига одржана је у 

школској библиотеци. У избору књига ученицима је помогла 

библиотекарка Марија Ристић. 
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НОВЕМБАР 
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ПРЕДАВАЊЕ – ПРЕВЕНЦИЈА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ 
 
 

Новембар је месец посвећен борби против болести зависности. Тим 
поводом су здравствени радници Дома здравља Блаце организовали  
предавање у Основној школи „Стојан Новаковић” на ову тему како би код 
деце развили свест о штетности дроге и штетним последицама њеног 
конзумирања. 

 
Предавање је одржано 5.11.2018. године. 
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ДАН ШКОЛЕ 

 

  Дан школе обележен је 8.11.2018. године . Драмска секција школе и 
наставнице српског језика Весна Симић и Милена Грујић, уз техничку 
помоћ Дејана Томића, наставника музичке културе, припремили су 
представу „Хепи енд Ромеа и Јулије” . Изведена је у пуној сали Културног 
центра „Драинац”  испред родитеља, ученика и наставника. 

   

Шекспир и његови јунаци су смештени у садашње време што је 
извор комике. Салом се орио смех, а глумци су награђени огромним 
аплаузом. 

   

У холу школе представљена је изложба ученичких радова из 
техничког васпитања, ликовне културе, информатике и биологије. 
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Ученици су одиграли и финалне утакмице у фудбалу, између две 
ватре и одбојци. 
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                           РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ „ЕКО-ОДРАЗ” 

 

Дана 24.11.2018. године одржано је 
републичко такмичење „Еко-одраз” путем 
онлајн теста постављеног на платформи 
организатора (Регионални центар Бор).  
Учествовала су двојица ученика VII/1 
одељења: Дамјан Судимац и Ђорђе Судимац. 
Са њима је радила наставница техничког 
образовања  Невена Пешић. 

Обојица су пре овог такмичења 
учествовали на школском нивоу такмичења 
а имали су и четири недеље припремног 
такмичења-тестирања на коме су такође 
били успешни и освојили награде (бежичне 
мишеве). 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://osblace.edu.rs/wp-content/uploads/photo-gallery/%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B72018/IMG_20181206_113005.jpg
http://osblace.edu.rs/wp-content/uploads/photo-gallery/%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B72018/IMG_20181206_113005.jpg
http://osblace.edu.rs/wp-content/uploads/photo-gallery/%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B72018/IMG_20181206_113005.jpg
http://osblace.edu.rs/wp-content/uploads/photo-gallery/%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B72018/IMG_20181206_113138.jpg
http://osblace.edu.rs/wp-content/uploads/photo-gallery/%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B72018/IMG_20181206_113138.jpg
http://osblace.edu.rs/wp-content/uploads/photo-gallery/%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B72018/IMG_20181206_113138.jpg
http://osblace.edu.rs/wp-content/uploads/photo-gallery/%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B72018/IMG_20181206_115506.jpg
http://osblace.edu.rs/wp-content/uploads/photo-gallery/%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B72018/IMG_20181206_115506.jpg
http://osblace.edu.rs/wp-content/uploads/photo-gallery/%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B72018/IMG_20181206_115506.jpg
http://osblace.edu.rs/wp-content/uploads/photo-gallery/%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B72018/IMG_20181206_115506.jpg
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ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ „ЗДРАВИ СТИЛОВИ ЖИВОТА” 

 

Здравствени радници Дома 
здравља Блаце одржали су 
28.11.2018. године едукативно 
предавање на тему „Здрави 
стилови живота”. Ученицима је 
показано да је важно очување 
здравља и да је потребно у 
младости неговати здраве стилове 
живота како би старост провели 
безбрижније. 
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ПРЕДСТАВА „КАКО ЈЕ НИКОЛА ДОБИО БРАТА” 

  

У Културном центру ,,Драинац” 
у Блацу 28. 11. 2018. године изведена 
је дечија представа ,,Како је 
Никола  добио брата”. У питању је 
монодрама која је већ деветнаест 
година на репертоару крушевачког 
позоришта. 

Представу изводи глумац крушевачког позоришта Драган 
Маринковић Маринко који у поменутој представи глуми, игра и пева. 
Монодрама за децу ,,Како је Никола добио брата” рађена је по тексту 
Ирене Тиодоровић и до сада је освојила доста награда. 

Представу у Блацу пратили су ученици нижих разреда Основне 
школе ,,Стојан Новаковић” са својим учитељима и деца предшколске 
установе ,,Наша радост”, са својим васпитачима. 
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ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА 

 

Дана, 29.новембра 2018. годинe у 
Основној школи „Стојан Новаковић” одржан 
је Дан отворених врата у школском 
ресторану. Присуствовали су ученици 
целодневног боравка, учитељи, стручна 
служба, директор,  ученици одељења II/2 
одељења и родитељи. 

Предавање је одржао Данило 
Обрадовић, професор Више пословне школе 
у Блацу, који је родитељ ученика у одељењу 
II/1. Тема је била заштита деце од 
интернета, безбедно коришћење, као и 
опасност од разних игрица. 
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ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА ОДЕЉЕЊА II/3 

 

У оквиру  Отворених врата, 30.11.2018. године родитељи су 
присуствовали настави (једанаест родитеља и један ујак ученика). 
Ученици су са учитељицом Мином Ракоњац решавали укрштеницу са 
скривалицом, обновили су и подсетили се радње у Бајци о рибару и 
рибици. Упознати су са појмом стрип. Један од родитеља представио је 
ученицима шта је стрип, како изгледа и на који начин се може писати. У 
другом делу часа ученици су заједно са родитељима, подељени у четири 
групе, правили стрип бајке коју су читали и учили на претходном часу. 

 

Час је протекао у пријатној, активној и радној атмосфери. Према 
речима родитеља треба што више организовати оваквих часова, јер им је 
било јако занимљиво учествовати у раду са децом. 

 

 



               Летопис школе за школску  2018/2019. 

 

36 
 

УЧЕНИЦИ НА ФЕСТИВАЛУ НАУКЕ 

  

Ученици Основне школе „Стојан Новаковић” посетили су 

30.11.2018. године Фестивал науке у Београду где су имали прилике да 

усвоје пуно знања из физике, хемије, географије, историје, астрономије, 

електронике и механике. 

Учествовали су у бројним експериментима. Разумели су научнике 

који желе да својим знањем и умећем направе што лепше, зеленије и 

безбедније место за живот. 

На Фестивалу науке  изложен је  награђени рад комбинованог 

одељења из Кашевара и учитељице Љиљане Јозић „Стари кишобран”. 

Ученици су у раду користили рециклирани материјал. 
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ДЕЦЕМБАР 
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ДЕЦЕМБАРСКА „ОТВОРЕНА ВРАТА” 

 

Часу ликовне културе у Горњем Сварчу 4.12.2018. присуствовали су 
родитељи ученика. Они су са својом децом и учитељицом правили 
новогодишње  украсе. Час је био креативан и протекао у веселом 
расположењу. 

  

Дана 7.12.2018. године  у Драгуши учитељица Валентина Лазић 
одржала  је час ликовне културе на ком  су присуствовали и родитељи 
ученика. 

У реализацији часа учесвовали су осим ученика од I до IV разреда и 
ученица VI разреда и њен разредни старешина Слађана Вељовић. 
Родитељи су учествовали у реализацији часа. Уз  помоћ учитељице  и 
разредног старешине VI разреда, ученици су заједно са родитељима 
учествовали у сликању, експериментишући, играјући се различитим 
линијама стварајући уметничко дело.  
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Такође, оквиру запланираног дана Отворених врата 7.12.2018. 
године, и  у одељењу  V/2 одржан је час одељењског старешине коме су 
присуствовали родитељи. 

 

Час су организовале одељењски старешина Светлана Томић и 
психолог школе Ивана Стојковић. Тема часа је била „Односи у породици”. 
Кроз радионицу је истакнута вредност породице и важност добрих 
односа у породици. И ученици и родитељи носе позитивне утиске са часа 
као и мишљење да треба организовати што више оваквих заједничких 
радионица. 
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СТОГОДИШЊИЦЕ ВЕЛИКОГ РАТА  

 

Поводом обележавања 

стогодишњице Великог рата и 

Дана примирја, актив историчара, 

ученици шестог, седмог и осмог 

разреда и чланови секције 

„Млади историчари” Основне 

школе „Стојан Новаковић”, 

припремили су и одржали час 

историје 5.12.2018. године. 

На занимљив начин, кроз аутентичне снимке из Великог рата, 

причу, глуму, рецитовање, песму и музику, присутнима на часу су 

дочарали најзначајније догађаје из рата, битке, страдања, голготу, 

храброст, јунаштво и васкрс српске војске и народа. 
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ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ „РАЗЛОЗИ ЗА БРИГУ О 

РЕПРОДУКТИВНОМ ЗДРАВЉУ” 

 

Др Павле Поповић је 6.12.2018. године ученицима седмог и осмог 

разреда Основне школе „Стојан Новаковић” одржао предавање на тему 

„Разлози за бригу о репродуктивном здрављу”. 

 

Ученицима је говорио да је веома важно да брину о свом 
репродуктивном здрављу и да је свако одговаран за своје здравље. 
Предавање је протекло у пријатној атмосфери. Доктор  је тему 
прилагодио узрасту деце, па су ученици отишли са предавања са много 
новог применљивог знања. 
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E-TWINNING ОБУКА 

  

Тим за укључивање школе у националне и међународне пројекте и 

сарадњу и умрежавање са другим школама и установама планирао је 

кораке у упознавању заинтересованог наставног особља Основне школе 

„Стојан Новаковић” са еTwinning интернет порталом. Е-Twinning је 

интернет портал који повезује запослене у школским и предшколским 

установама широм Европе. Тим поводом је Невена Пешић, као члан и 

представник тима, припремила и организовала краћу обуку и 

представљање портала e-Twinning. 

Обука је организована 11.12.2018. године и обухватала је два дела: 

први део је имао за циљ упознавање присутних са изгледом портала и 

његових битних делова. Такође је покренут први корак: 

предрегистрација свих присутних, како би добили свој налоге за 

логовање на портал, ради будућих организовања активности у 

пројектима или у великом броју бесплатних онлајн стручних 

усавршавања. Следеће активности су им на располагању по сопственом 

избору. 

Други део обуке је представљао регистрацију на порталу Ерасмус, 

за бесплатну једнонедељну обуку на интернету под називом „Основе e-

Twinning-a”. Ову обуку организује eTwinning национални тим за 

подршку, а намењена је будућим учесницима e-Twinning портала који 

још нису регистровани, а желе да се укључе и упознају са могућностима 

овог образовног портала. 



               Летопис школе за школску  2018/2019. 

 

43 
 

Обуком у школи је требало објаснити и показати предности 

коришћења овог образовног портала европског и светског ранга, који 

омогућује својим члановима лаку и сигурну комуникацију путем 

интернета ради сарадње у пројектима са различитим темама и 

интересовањима ученика и наставног особља. 
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РАДИОНИЦА НАСТАВНИКА ЕНГЛЕСКОГ И РУСКОГ ЈЕЗИКА 

 

Поводом божићних и новогодишњих празника активи енглеског и 
руског језика су 26.12.2018. године организовали радионицу са 
ученицима од четвртог до седмог разреда. 

  

Ученици су се упознали са традицијом прослављања празника у 
Енглеској и Русији, са великим бројем истих обичаја и речи које се 
користе уз те обичаје, а своју креативност су изразили кроз израду 
украса и симбола везаних за ове празнике. Било је занимљиво видети 
како се ученици баве декорацијом која је готово иста и код Руса и код 
Енглеза. 
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ПРЕДСТАВА „ЧЕКАЈУЋИ ДЕДА МРАЗА” 

 

У Културном центру „Драинац” 25.12.2018. године  одржана је 
представа „Чекајући Деда Мраза”. Представа је била намењена свим 
основцима. Пред пуном салом представило се позориштанце „Бубамара” 
из Београда. 
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    НОВОГОДИШЊА АТМОСФЕРА У ИСТУРЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У                                          

СИБНИЦИ 

Поводом новогодишњих и божићних празника 

ученици истуреног одељења из Сибнице и 

учитељице Марија Чорбић и Милијана Ђорђевић 

имали су низ активности. Одржали су радионицу 

28.12.2018. године на којој су заједно са родитељима 

правили новогодишње честитке, а затим су 

спремили пригодну приредбу и својим 

рецитацијама и скечевима се представили 

родитељима.    
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ТЕМАТСКИ ДАН У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У КРИВАЈИ 

 

У истуреном одељењу Основне 
школе ,,Стојан Новаковић”  у Криваји 
организован је тематски дан поводом 
предстојећих новогодишњих празника. 
Учитељице Слађана Раичевић, Зорица 
Миладиновић и Драгана Ковачевић 
одржале су заједничке часове 
ученицима из Придворице, Међухане и 
Криваје на тему Новогодишњи 
празници. 

   
  

На часу српског језика ученици су на видео-биму гледали и 
слушали причу ,,Горанова победа” коју им је испричао Деда Мраз. Циљ 
ове приче био је да ученике  научи како да праштају једни другима и 
конфликте решавају мирним путем. Деда Мраза су дочекали 
рецитацијама о Новој години и новогодишњим жељама. Потом је 
уследило сликање са Деда  Мразом. 
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          ТРАДИЦИОНАЛНА АКЦИЈА ПРАВЉЕЊА ПАКЕТИЋА 

 

Ученички парламент Основне школе ,,Стојан Новаковић” 
организовао је традиционалну акцију прикупљања слаткиша. Ученици 
су имали разумевање и прикупили пуно слаткиша. Сачинили су 65 
пакетића и њима обрадовали своје другаре који су слабијег 
материјалног стања, као и децу - чланове удружења за церебралну 
парализу. 

   

Управа школе  обезбедила је пакетиће за ученике првог разреда у 
матичној школи и све ученике нижих разреда на терену уз помоћ 
локалне самоуправе и хуманитарног удружења ,,Пружена рука”. 
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ЈАНУАР 
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ИГРЕ НА СНЕГУ 
  

Ученици су  са одушевљењем дочекали снег. Нападало је довољно 

снега за санкање по први пут ове зиме. Наставник физичког васпитања 

Милан Максић организовао је 15.1.2019. године санкање ученика петог 

разреда Основне школе „Стојан Новаковић” на брдашцету. Они су се 

санкали, грудвали и  играли на снегу.  
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УЧЕНИЦИ ИЗ ВОДЊАНА У ПОСЕТИ БЛАЦУ 
  

И ове године  наставља се дугогодишња сарадања две 

побратимљене општине, Водњан из Хрватске и Блаца. Делегација 

ученика и наставника  допутовала је 22.1.2019. и била смештена  на 

Копаонику где су ученици уживали у зимским чаролијама. Ученици 

Oсновне школе „Стојан Новаковић”  имали су организован одлазак на 

дружење са својим другарима. У петак 25.1.2019. ученици и наставници 

су били у посети основној школи. Приликом посете су присуствовали 

радионицама на часовима биологије и хемије. Заједно са својим 

другарима из Блаца правили су сапун и рециклирали папир. 

 

У спортској хали дечаци су одиграли фудбалску утакмицу . Поподне су 

провели у пријатној атмосфери. 

У вечерњим часовима ученици су отпутовали за Ниш одакле су 

наставити пут Хрватске. Са собом су понели лепе успомене и стекли 

бројне другаре са којима ће и надаље остати у контакту. 
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ШКОЛСКА СЛАВА 

 

Школска слава Савиндан свечано је 

обележена и у Основној школи „Стојан 

Новаковић”, као и у свим школама 

широм Србије. Иако је недеља, и ученици 

и запослени су се окупили у школи како 

би обележили овај радосни дан. У 

просторијама школе свештеник је 

освештао славски колач и честитао славу 

пожелевши срећу и здравље. Домаћин овогодишње славе била је 

породица Мијовић. Колачарство је за идућу годину преузела породица 

Милић. 

  

У Културном центру „Драинац” одржана је светосавска академија 

коју су припремили ученици блачке основне и средње школе са својим 

професорима Бранкицом Милић, Горданом Ђорђевић, Иваном 

Вукмировић, Миљаном Петровић и  Дарком Стевићем. Техничку 

подршку им је пружио професор Дејан Томић. Сценографију за приредбу 

је одрадила наставница Светлана Јевремовић. 



               Летопис школе за школску  2018/2019. 

 

53 
 

 

ФЕБРУАР 
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ПОСЕТА РУСКОМ ЦЕНТРУ ЗА НАУКУ И КУЛТУРУ 

 

У уторак 19.2.2019. године ученици и наставници ОШ„Стојан 

Новаковић” из Блаца посетили су Руски дом у Београду. Ова установа се 

бави промоцијом руске науке, културе и руског језика у Србији. Пошто се 

у школи изучава овај језик од давнина, Олга Голубeва, шеф одсека за 

образовање при Руском дому, поклонила jе школској библиотеци вредне 

књиге новијих издања на руском језику и бројне часописе који говоре о 

традицији и култури руског народа. 

Библиотекарка Руске библиотеке, која је највећа руска библиотека 

у Европи, провела је ученике кроз ово велелепно здање. Ученици су 

имали прилике да чују о великој и богатој руској култури и традицији, о 

историји настанка Центра и његовом раду. Посетили су изложбу „Руски 

емигранти и њихови потомци у Срему и Сремској Митровици” и изложбу 

„Срећна огледала” Сање Рибић Миливојевић. 

У циљу популаризације руског језика сарадњу су оствариле 

професорке руског језика  Данијела Илић, Маја Стојнев, Радивојка Лекић 

и Миљана Петровић. 
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„КЊИГА О МОМ ГРАДУ” 

 

Промоцијом „Књиге о мом граду” 

обележен је Национални дан књиге, 28. 

фебруар. Аутори су ученици другог, 

трећег и четвртог разреда и њихови 

учитељи (Момчило Максић и Гордана 

Милојевић, Мина Ракоњац, Драгојла 

Павловић, Данијела Дачковић, Весна 

Миленковић, Ивица Смиљковић, 

Горица Убавић, Мирјана Тодоровић, 

Добрила Брадић и Виолета Козић), а на 

идеју су дошле библиотекарка школе Марија Ристић и директорка Данијела 

Николић. 

Књига је резултат пројектне наставе, а замишљена је као сликовница. 

Свако одељење је добило тему коју је обрадило. Теме су биле: Блаце некад и 

сад, Основна школа „Стојан Новаковић”, jавне установе, важне личности, цркве 

и споменици, Врбовац (црква Св. Архангела Гаврила), Гргуре (музеј Косте 

Војиновића), Раде Драинац, Пребреза (Палеонтолошко налазиште), Блачко 

језеро и река Блаташница, манифестације. Бавећи се истраживачким радом, 

ученици су боље упознали своје место и његове лепоте. 
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МАРТ 
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ОСНОВЦИ ОБЕЛЕЖИЛИ СВЕТСКИ ДАН ЕНЕРГЕТСКЕ 
ЕФИКАСНОСТИ 

  

У оквиру обележавања Светског 

дана енергетске ефикасности ученици 

Основне школе ,,Стојан Новаковић” 

обишли су биогас постројење за 

производњу електричне енергије 

5.3.2019. године. 

Уз примену нових технологија, 

фарма крава млекаре „Лазар” на овај 

начин решила се биоразградивог отпада са фарме. Користећи отпад и 

стајско ђубриво као енергент производи се струја чиме се чува еколошко 

окружење и постиже уштеда јер нема отпадног ђубрива, а циклус 

производње се потпуно затвара. 

Јачина биоенергане је 1 мегават на сат или 24 мегавата дневно. 
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РАДИОНИЦА „Здравствуй Масленица!” 

  

У истуреном одељењу у Драгуши, у четвртак 07.03.2019. ученици 

Основне школе „Стојан Новаковић” обележили су  руски празник 

Масленица. 

  

Масленица је древни словенски празник којим се испраћа зима, а 

дочекује пролеће. Траје недељу дана. Почиње седам дана уочи Великог 

поста. Ове године се слави од 04. до 10. марта. Сваки дан има свој назив и 

сврху. Масленица се може поделити на „малу Масленицу” која траје три 

дана (понедељак – „дан сусрета”, уторак – „дан разигравања”, среда- „дан 

гурмана”) и „велику Масленицу” која траје четири дана (четвртак- „дан 

разбрибриге и лумповања”, петак – „таштине вечери”, субота- дан 

„заовиног посела” и недеља- „Дан праштања”) 
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Празник се широм Русије слави на улицама, 

трговима, у парковима. Организују се бројне 

манифестације, а на сваком кораку се могу видети 

штандови са палачинкама. Главни симбол 

Масленице су палачинке (блины), које се пеку сваки 

дан током трајања празника. Оне симболизују сунце 

и долазак пролећа. 

Један од симбола Масленице је страшило од 

сламе (чучело) обучено у женску одећу. 

Ученици од петог до осмог разреда учествовали су у радионици 

„Здравствуй Масленица!” у којој су направили мале лутке од папира, 

сунце, које је симбол пролећа, и лутку од сламе обучену у женску одећу, 

са којом се традиционално збијају шале, а све у циљу упознавања са 

традицијом и културом земље чији језик уче. 

  

Ученици су се послужили чајем и палачинкама. У обележавању 

овог празника поред ученика учествовали су наставници Милена 

Ваљаревић, Надица Грбић, Немања Матић и Владимир Лапчевић и 

помоћни радници Станојка  Радуловић и Слађана Бачевић. Организатор 

радионице је Миљана Петровић, наставница руског језика. 
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OСМОМАРТОВСКА ПРИРЕДБА 

  

У Основној школи ,,Стојан Новаковић”  изведена је традиционална 
осмомартовска приредба. По завршетку приредбе свим мамама 
поклоњени су цветови које су израдили чланови ликовне секције млађих 
разреда. 

Приредбу су организовали чланови тима за културне активности, а 
са децом су радиле учитељице Мирјана Тодоровић, Слађана Лозанац и 
Јелица Анђелковић и наставници Светлана Томић, Љубица Терзић и 
Дејан Томић. 

На приредби су учествовали ученици драмске и музичке секције. 

Осмомартовска приредба награђена је великим аплаузом ученика, 
родитеља и наставника. 
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ГОСТОВАЊЕ ПРЕДСТАВЕ ,,НЕДОСТАЈЕМ САМА СЕБИ” 

  

У малој сали Дома војке у 

Нишу 14.3.2009. драмска секција 

Основне  школе ,,Стојан Новаковић” 

одиграла је представу ,,Недостајем 

сама себи”. 

Двоје бивших ученика, 

садашњих средњошколаца, радо се 

одазвало да још једном, са осталим 

члановима драмске секције, упути 

поруку да излаз из проблема треба 

тражити на прави начин, а не 

кренути путевима дроге са лошим 

друштвом. У публици су били 

ученици неколико нишких школа, а 

колико је интереовање за 

прадставу било говори то да је 

двадесетак ученика на ногама одгледало представу, с обзиром на то да 

су сва места била попуњена. Представу је одиграла стандардна екипа: 

Анђелка Кнежевић, Никола Миљаковић, Новак Илић, Александра 

Тимотијевић, Анастасија Портић и Амор Рамадани. 

Организатор је Завичајно удружење Топличана у Нишу. 
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ФОРУМ МЛАДИХ НАУЧНИКА У НИШУ 

  

Ученици седмог и осмог разреда Основне школе ,,Стојан 

Новаковић”, психолог Ивана Стојковић и помоћник директора Весна 

Миљаковић присуствовали су петом Форуму младих научника који је 

одржан 15.3.2019. у великој сали Универзитета у Нишу. Слоган 

овогодишњег форума био је ,,Подржи будућност” у организацији 

Канцеларије за младе Ниш и партнером Амбасадом Казахстана. 

  

На Форуму су говорили: Ђорђе Огризовић, најбољи млади научник 

света и добитник Светосавске награде Министарства просвете, Јелена 

Томашевић, стипендиста Гимназије ,,Креативно перо”, Вук Бибић, 

студент Природно-математичког факултета и Електронског факултета у 

Нишу, Катарина Јовановић, студент генерације на Машинском 

факултету у Нишу, Вељко Ђурић,  ученик осмог разреда ОШ,,Ћеле кула” и 

писац два романа и наставница енглеског језика Ана Живковић у ОШ 

,,Чегар”. 
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Млади научници су се представили вршњацима и причали о својим 

достигнућима и плановима. Перманентни циљ је да млади пронађу узоре 

у својим вршњацима који су својим успехом обележили време, а не у 

ријалити звездама. 

Наши ученици су активно учествовали у разговору. Порука форума 

је да је образовање моћ и једини пут ка успеху. 

У склопу Форума приказан је филм ,,Богатство два народа”, филм о 

младим научницима Казахстана и Србије. 

 

 

 

 

 

 

 



               Летопис школе за школску  2018/2019. 

 

64 
 

ПРЕДАВАЊЕ О НАСИЉУ 

 

У Основној школи „Стојан 

Новаковић” 18.3.2019. године 

одржано је предавање о насиљу. 

Родитељ Ружица Милојевић, иначе 

радник Центра за социјални рад, 

нашла се у улози предавача, и 

ученицима млађих разреда одржала 

предавање на тему насиља. Одржала је занимљиво предавање са 

акцентом на вршњачко насиљу.  

Она је поручила на крају да нико не треба да трпи насиље и да сви 

могу да се обрате особама којима верују и затраже помоћ . 
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 ”КОЛИКО БРИНЕШ О СВОЈОЈ БЕЗБЕДНОСТИ НА ИНТЕРНЕТУ” 

 

Дамјан Судимац, ученик седмог разреда Основне школе „Стојан 
Новаковић”, учествовао је у квизу поводом „Дана сигурнијег интернета” 
у организацији Фондације Тијане Јурић на којем је  освојио друго место. 
Показао је велико знање о интернету и за 1 минут и 10 стотинки освојио 
максималан број бодова и вредну награду од компаније Вип. 

Оснивач Фондације Игор Јурић је Дамјану уручио награду, а 
ученицима виших разреда одржао едукативно предавање на тему 
„Безбедност на интернету”. 

Ученици су имали прилику да виде неколико филмова снимљених 
по истинитим догађајима, а циљ је био да схвате колика опасност вреба 
на друштвеним мрежама и на који начин је треба избећи. 

Квиз и предавање организовани су 20.3.2019. године. 
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ОБЕЛЕЖЕН СВЕДСКИ ДАН ВОДА 

 

Дана 22. марта обележава се Светски дан вода. Тим поводом, на 

предлог наставнице хемије Соње Радивојевић, у сарадњи са учитељицом 

Биљаном Симић, на истом часу  нашли су се ученици седмог разреда и 

ученици другог разреда. Иако су седмаци имали час хемије, а другаци час 

света око нас, спајала их је иста наставна јединица „Вода. Значај воде за 

живи свет”.  

Кроз разговор и експерименте ученици су проширили своја знања 

о овој теми. С обзиром да су ученици другог разреда први пут били у 

прилици да са својим старијим другарима изводе огледе, све им је било 

врло интересантно. Ученици седмог разреда показали су умеће и 

спретност при реализацији огледа и помогли млађим ученицима да на 

очигледним примерима науче нешто ново и прошире своја знања. 

Међугенерацијска сарадња реализована је и кроз израду паноа. 

Био је ово леп и успешан пример сарадње старијих и млађих 

ученика. Они су своје задовољство исказали позитивним коментарима. 
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ЈАВНИ ЧАС ИЗ ИСТОРИЈЕ 

 

Наставница историје Марија Ћојбашић 

одржала је 23.3.2019. године јавни час „Ми у 

средњем веку” у одељењу VI/2. Кроз слике, 

приче, асоцијације, укрштенице, квиз и филм 

присутни су се на трен вратили у средњи век и 

присетили својих предака. Ученици су говорили 

о нашем пореклу, првим српским земљама, 

српским династијама… Акценат је стављен на 

владарску лозу Немањића, њихов значај као 

државнике и ктиторе, на свакодневни живот, 

закон и друштво. 

Сви присутни, заједно су коментарисали, 

величали и судили о поменутим догађајима и 

личностима.  
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ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗЕ 
 

 

  
  Поводом Светског дана 

борбе против туберкулозе 25. 

3.2019. године, под слоганом 

„Време је”, Дом здравља Блаце 

организовао је  здравствено-

едукативна предавања за 

ученике виших разреда  у ОШ 

„Стојан Новаковић”  у Блацу и 

Барбатовцу. 

Циљ здравственог васпитања 

има за циљ да сви заједно 

буду у покрету против туберкулозе, а веома је важна и  информисаност 

деце о мерама превенције туберкулозе, као и  унапређење здравља и 

подизање свести  о здравим стиловима живота. 

После предавања ученицима је подељен здравствено – васпитни 

материјал. 
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ПОСЕТА САЈМУ ЕНГЛЕСКИХ КЊИГА И АМЕРИЧКОМ КУТКУ У 

НИШУ 

 

За ученике седмог и осмог разреда организован је одлазак на Сајам 

енглеских књига и порцелана. Ученици су били у прилици да се ближе 

упознају са културом и књижевницима Велике Британије. У Америчком 

кутку ученици су присуствовали радионици на тему предузетништва. 
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АПРИЛ 
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ПРЕДСТАВА „ЦВРЧАК И МРАВ” 

 

У Културном центру 

„Драинац” у Блацу 8.4.2019. 

године  изведена је представа 

„Цврчак и мрав”. Извођење 

представе организовали су 

Културни центар „Драинац” и 

Основна школа „Стојан 

Новаковић”. Представу су у 

великом броју пратили блачки 

основци и предшколци. Улаз је био бесплатан. 

У представи су играли професионални глумци: Љубица 

Миловановић, Катарина Брадоњић, Драган Петровић и Мира Требињац. 

 Представа је имала бројна гостовања широм Србије. 

У веме када се новац и материјално богатство представљају као 

највећи идеали људског живота, представа „Цврчак и мрав” писана по 

мотивима чувене Езопове басне, представила је причу о важности 

пријатељства и поштења, о доброти и љубави према раду и другим 

људима, као најузвишенијим  људским особинама.Актери ове позоришне 

представе: Цврчак, Мрав, Муња и Бумбар, пренели су деци важне 

животне поруке. 
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ПРОМОЦИЈА ДОКУМЕНТАРНОГ ФИЛМА 
 „АРСЕН КАРАЂОРЂЕВИЋ” 

 

У организацији Народне библиотеке „Рака Драинац” 10.4.2019. 

године, у Културном центру „Драинац”, одржана је промоција 

документарног филма „Арсен Карађорђевић” аутора Бошка 

Милосављевића. 

Промоцији филма и предавање о техници производње 

документарног  и играног филма које је одржао Бошко Милосављевић 

присуствовали су ученици Основне школе „Стојан Новаковић” , чланови 

секције Млади историчари, као и ученици завршних разреда Средње 

школе Блаце. 

Пре промоције и предавања, Бошко Милосављевић, аутор 

поменутог филма, посетио је Народну библиотеку „Рака Драинац” Блаце. 

Филм говори  о судбини  брата краља Петра и оца принца Павла, а 

публика је први пут  имала прилику да види архивске фотографије које 

илуструју живот главног јунака. 
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МАЈСКА „ОТВОРЕНА ВРАТА”  

  

У истуреном четвороразредном одељењу у Сварчу на часу народне 

традиције ученици  и учитељице Евица Урошевић и Валентина Лазић 

представили су обичаје везане за свадбу поводом Дана отворених врата 

предвиђених за месец април. Годишњим планом овај дан је био 

испланиран за 16.4.2019. године. 

 

   

Наставница математике Весна Јовановић имала је помоћ родитеља 

приликом предавања наставне јединице „Конструкција нормале на 

праву из дате тачке”. Мајка Матеје Живковића, Сања, на свој начин је 

представила наставну јединицу ученицима и присутним родитељима. 
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У Горњој Драгуши одржан је квиз „Провери своје знање”. Питања су 

била из историје, биологије и музичке културе. Учествовали су ученици 

осмог разреда и ученица шестог разреда, а организатори су наставнице 

Марија Ћојбашић, Слађана Вељовић и Љубица Терзић. 

У  одељењу III/2  наставница енглеског језика Наташа Миленковић 

и учитељ Ивица Смиљковић одржали су радионицу посвећену 

вокабулару везаном за храну као што је и сама наставна јединица 

захтевала.Час је рађен у сарадњи са родитељима ученика који су могли 

да одвоје времена и заједно са својом децом разговарају о храни на 

енглеском језику. 
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ 

  

У свету се 22. април, Дан планете Земље, обележава низом 

манифестација, са циљем повећања  свести људи о угрожености животне 

средине. 

У Основној школи „Стојан Новаковић” одржано је доста активности 

поводом Дана планете земље. Учитељи 3. и 4. разреда (Горица Убавић, 

Мирјана Тодоровић, Добрила Брадић, Весна Миленковић и Ивица 

Смиљковић) одржали су ликовну радионицу и на тај начин указали на 

значај очувања планете. 
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МАЈ 
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КАКО ИЗАБРАТИ БУДУЋЕ ЗАНИМАЊЕ 

 

Тим за професионалну оријентацију ученика осмог разреда 
Основне школе „Стојан Новаковић” и Ученички парламент основне 
школе организовао је 6. 5.2019. године  трибину „Циљ је да се ученицима 
представе бивши ђаци школе који су веома успешни у свом послу и 
налазе се на значајним и одговорним функцијама”. Ученицима су се 
предствили: Мирјана Бојанић Ћирковић, асистент на Филозофском 
факултету у Нишу, Марко Радосављевић, дипломирани инжењер 
електротехнике и рачунарства и Душан Милошевић, дипломирани 
инжењер електротехнике и рачунарства. 

  

Ученици су имали прилике да од некадашњих ђака чују искуства и 
савете о томе како даље да планирају своје школовање. Могли су да се 
упознају са предностима које пружа образовање. Истакли су да је веома 
важно да се приликом будућег занимања руководе оним што воле да 
раде. А  најважнији фактор за успех је мотивација. Објаснили су да сваки 
посао има своје предности и мане и да се пре избора добро информишу о 
школи у којој желе да стичу образовање. 
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КВИЗ „ЈА ВОЛИМ ИСТОРИЈУ” 

 

Наставнице Љиљана Врекић и Марија Ћојбашић, заједно са 

члановима секције „Млади историчари” организовале су 8.5.2019. године 

квиз „Ја волим историју”. Учествовали су ученици од петог до осмог 

разреда.  

Ученици су показали да одлично познају српску историју. 
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ТРИБИНА ЗА БУДУЋЕ ПРВАКЕ И ЊИХОВЕ РОДИТЕЉЕ 

 

Ивана Стојковић, психолог Основне школе „Стојан Новаковић”, 
организовала је сусрет будућих првака и њихових родитеља са 
учитељима и запосленима у школи на трибини 10.5.2019. године.  
Следеће школске године прваке ће учити учитељице: Мирјана 
Тодоровић, Добрила Брадић и Горица Убавић. Учитељице и школу 
представили су ученици 8. разреда из свог угла и на основу свог 
искуства. Они су се потрудили да свима кажу да је школа дивна и да је 
њихова учитељица најбоља. 

 

    

Школску 2019/2020. годину уписаће ученици рођени од 01.03.2012. 
до 28.02.2013. године. За ранији упис у школу могу да се пријаве деца 
рођена од 01.03.2013. до 28.02.2014. године. 
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УЧЕНИЦИ НА ФЕСТИВАЛУ „ВИТЕЗОВО ПРОЛЕЋЕ” 

 

Ученици одељења II/3 Основне школе „Стојан Новаковић”, са 
својом учитељицом Биљаном Симић, присуствовали су XVII фестивалу 
„Витезово пролеће” који је одржан у Сава центру 13. 5.2019. године. Том 
приликом ученици су преузели своје награде, књиге и дипломе, које су 
освојили за ликовне радове на овогодишњем ликовно-литерарном 
конкурсу дечијег часописа „Витез”. 

    

Ученици су после преузимања награда били у прилици да са децом 
из целе Србије уживају у лепом и богатом културно-уметничком 
програму, у коме су учествовали многобројни писци: Матија Бећковић, 
Слободан Станишић, Радомир Андрић, Милован Витезовић и други. Деци 
се веома допао наступ хора „Чаролија” Душана Свилара и 
БореЂорђевића. У програму су учествовали и Мари-Мари са својим 
дечијим хором, Биља Крстић са групом Бистрик, Ивана Јордан и многи 
други. 

Награђени ученици: Маша Вељовић, Катарина Милетић, Софија 
Ракићевић, Сара Радојичић,Михајло Грбић, Лука Грујић. 
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У СУСРЕТ УСКРСУ 

 

Ученици I/1 и I/2 целодневног боравка Основне школе „Стојан 
Новаковић” били су у посети другарима из Ниша 15.5.2019. године. 
Школа домаћин је била ОШ „Бранко Миљковић”. Учитељица Ана и њени 
ученици су нам припремили несвакидашљи дочек. Био је то тематски 
дан под називом „У сусрет Ускрсу са пријатељима”.  

Сви заједно су певали „Пролећно јутро”, шарали јаја „декупаж 
техником” и учествовали у такмичењу ношење јаја у кашичици. Сазнали 
су нешто више о самом празнику кроз презентацију. 
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ПОРОДИЦЕ 

 

Поводом обележавања Међународног дана породице у Основној 
школи „Стојан Новаковић” одржана је радионица „Моја породица-моја 
снага”. Радионицу је реализовала Јасмина Спасић, наставница грађанског 
васпитања са ученицима петог разреда и њиховим родитељима. На тај 
начин се указало на важност породице као основне друштвене 
заједнице. Радионица је одржана 27.5.2019. године. 
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„ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА” 

 

Основна школа „Стојан Новаковић” је трећу годину заредом 
организатор и домаћин спортског такмичења „Игре без граница”. 
Такмичење је одржано 30.5.2019. године у спортској хали „Чика Душко 
Јовановић” у Блацу. У такмичењу су учествовале и екипе из ОШ „Милоје 
Закић” из Куршумлије и ОШ „Светислав Мирковић Ненад” из Мале Плане. 

    

Ученице наше школе извеле су кореографију са елементима 
спортске гимнастике, коју су припремиле са наставницом физичког 
васпитања Милицом Милосављевић, а затим је започело такмичење. 

Екипе старијих разреда савладавале су полигон препрека. Ученике 
наше школе који су били у екипи старијих разреда припремао 
јенаставник физичког васпитања Братислав Брадић. 
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У категорији старијих разреда остварени су следећи резултати: 

1. место екипа ОШ „Милоје Закић” Куршумлија 
2. место екипа ОШ „Стојан Новаковић” Блаце 
3. место екипа ОШ „Светислав Мирковић Ненад” Мала Плана 

 

Екипе су награђене пехарима за I, II и III место. Екипа млађих 
разреда ОШ „Стојан Новаковић” Блаце била је без конкуренције и припао 
јој је пехар за I место. 

Екипу млађих разреда за такмичење су припремали чланови 
спортске секције, учитељица Биљана Симић и учитељи Дејан Ђокић и 
Момчило Максић, уз стручну помоћ наставника физичког васпитања 
Ћурчић Ивице. 
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ЈУН 
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НИС-ОВА ОЛИМПИЈАДА ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА 
 

Већ седму годину заредом компанија НИС организује олимпијаду 
из руског језика у сарадњи са Министарством просвете, науке и  
технолошког развоја Републике Србије, Руским центром, Гимназијом 
„Јован Јовановић Змај” у Новом Саду и Славистичком друштвом Србије. 

На седмој Нис-овој олимпијади  из руског језика која се одржала 5. 
6.2019. године учествовале су ученице Основне школе „Стојан 
Новаковић” Валентина Симиџић и Ања Вељовић. Оне су постигле  
изузетан успех у познавању и владању руским језиком и пласирале се у 
завршницу финала такмичења. Њихова наставница Данијела Илић  
истакла је да су им мотивација и љубав према руском језику били 
подстицај који је довео до добрих резултата. 
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ОГЛЕДНИ ЧАС ИЗ СВЕТА ОКО НАС  

 

Час света око нас на тему 

„Домаће животиње”, учитељица 

Биљана Симић реализовала је као 

очигледну и амбијенталну 

наставу у домаћинству породице 

Стевановић 12.6.2019. године. 

Породица Стевановић се бави 

пољопривредом и узгојем 

домаћих животиња, тако да је 

њихово двориште било одличан 

амбијент за реализацију овог 

часа. 

Ученици одељења  II/3 ОШ „Стојан Новаковић” у Блацу били су у 

прилици да на оригиналан начин сазнају много тога о домаћим 

животињама. Поред знања о одликама домаћих животиња, ученици су 

стекли знање и о исхрани домаћих животиња, а били су у прилици и да 

их сами хране. 

Од домаћина су сазнали зашто се гаје домаће животиње, какве све 

користи човек има од њих. Захваљујући љубазним домаћинима ученици 

су се на лицу места уверили да су домаће животње веома корисне јер су 

могли да попију млеко, пробају сир, кајмак, јаја. Укуси ових домаћих 

производа су им се веома допали, па нису скривали своје задовољство. 

Сви ученици су се сложили да им је ово најлепши час света око нас. 
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ХУМАНИТАРНИ ВАШАР 

 

Једна од највећих хуманитарних акција коју већ неколико година 

спроводи Основна школа  „Стојан Новаковић”  је хуманитарни вашар који је 

овог пута организован 7.6.2019. године. Учитељи, родитељи, наставници, 

ученици - сви заједно учинили су да понуда робе буде разноврсна, што се 

веома допало бројним посетиоцима.  

Сав прикупљени новац усмерен је у хуманитарне сврхе. 
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МАСТЕР КЛАСС 
 

У Основној школи „Стојан Новаковић” изучава се руски језик. Ученици 
годинама уназад учествују на разним такмичењима из руског језика и постижу 
значајне резултате.  Те успехе је препознала компанија НИС и зато је у  школи 
адаптирана и опремљена учионица за руски језик захваљујући донацији  компаније  
НИС у оквиру свог корпоративног програма „Енергија знања” , који подразумева 
сарадњу са образовним и научним институцијама у Србији и Руској Федерацији. 

   

У присуству ученика, наставника и бројних гостију, 13.6.2019. године 
представнице НИС компаније су отвориле Мастер класс учионицу. 

    

Директорка Данијела Николић се захвалила у име ученика и наставника који 
ће у овој учионици проводити квалитетно време у пријатној атмосфери. На часовима 
ће користити савремену технологију и учење учинити динамичнијим и 
занимљивијим. 
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„ПЕПЕЉУГА И ЧАРОБНА КРИЛА” ЗА КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 

 

Драмска секција нижих разреда Основне школе „Стојан Новаковић” 
одиграла је 14.6.2019. године представу „Пепељуга и чаробна крила” у 
пуној сали Културног центра,  испред својих другара. Овом представом 
су чланови драмске секције пожелели леп провод својим другарима на 
распусту. 

Са ученицима су радиле учитељице Мирјана Тодоровић, Слађана 
Лозанац и Јелица Анђелковић. 
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ВЕЛИКИ МАТУРАНТИ 
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МАЛИ МАТУРАНТИ 
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НАГРАЂЕНИ НАЈБОЉИ УЧЕНИЦИ 

 

Сваке школске године Основна школа „Стојан Новаковић” 
награђује најбоље ученике. У школској 2018/2019. велики број ученика 
се такмичио и остварио запажене резултате из већине предмета. 

Директорка школе Данијела Николић је на свечаности одржаној 15. 
6.2019. године прозвала најбоље и наградила их за успех који су 
постигли. 

Такође је прогласила и ђака генерације и спортисту. За ђака 
генерације проглашена је ученица Невена Богићевић, а титулу спортисте 
генерације је понео Димитрије Миљаковић. 
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СА МАМАМА НА ЧАСУ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА  

 

Ученици одељења II/3 били су у прилици да се са својим мамама 

нађу заједно на спортском терену на часу физичког васпитања 

6.6.2019.године. 

С обзиром на лепо искуство са прошлогодишњег огледног часа 

физичког васпитања на коме су заједно са ученицима све задатке 

реализовале и њихове маме, учитељица Биљана Симић, организовала је 

и овај огледни час на коме су на терену спортске хале били заједно 

ученици са својим мамама. 

Маме су се радо одазвале позиву учитељице Биљане. Била је ово 

још једна добра прилика да се са својом децом нађу на истом задатку и 

да се међусобно друже. 

Задатак за све у уводном делу часа био је савладавање полигона 

препрека који је осмислио наставник физичког васпитања Ивица 

Ћурчић.  

Потом је уследио припремни део часа са задатком да се уз музику 

изводи кореографија. У реализацији овог задатка учествовала је Анђела 

Симић. У овој игри придружили су се и кореографију извели и другари из 

одељења II/1 који су час пратили са трибина. 

Главни део часа био је посвећен извођењу дечје народне игре „Ја 

посејах лубенице”. Ученици су утврђивали научену кореографију и 

учили своје маме како да одиграју ову дечју народну игру. Током 

извођења су помагали и заједно са ученицима  II/3 певали и њихови 

другари из  II/1. 
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Било је веома лепо видети у истом колу ученике и њихове маме. 

Кореографију су сви одлично одиграли. 

И завршни део часа био је реализован у складу са тематиком у 

опуштеној атмосфери.  Ученици и маме остали су у колу и наставили 

игру уз музику народног кола „Моравац”.  

Час је био веома занимљив па су и ученици и њихове маме били 

веома задовољни и испуњени лепим утисцима.  
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БИЦИКЛИЈАДА 

 

И ове школске године традиционално је одржана Бициклијада. На 

њој су учествовали основци и предшколци. Организатори су Основна 

школа „Стојан Новаковић” у сарадњи са Предшколском установом „Наша 

радост” и локална самоуправа Општине Блаце. 

Бициклијада, одржана 28.6.2019. године, органитзована је у три 

дела. 

На полигону предшколске установе ученици нижих разреда и 

предшколци возили су бицикле  и показали завидно знање у познавању 

прописа. 

На спортском терену испред школе ученици виших разреда 

такмичили су се на полигону. 

Трећа група ученика ишла је на рекреативну вожњу до Попове. 

У организацији Бициклијаде учествовали су: Невена Пешић и 

Горан Лазић, наставници ТИО, Милан Максић и Ивица Ћурчић, 

наставници физичког васпитања, и управа школе. 
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ЕНГЛЕСКИ КУТАК 

 

Међународни дан образовања (24.1.2019.) 

Ученици II/3 обележили су Међународни дан образовања 

24.1.2019. Уз примену модерних технологија били су у прилици да праве 

свој цртани филм на енглеском језику уз примену савладаног градива из 

овог предмета. 

Светски дан читања наглас (World Read Aloud Day) (1.2.2019.) 

Ученици II/3 су се први пут сусрели са вештином читања на 

енглеском језику па су пожелели да се њихов успех чује што даље. 

Придружили су се овом међународном догађају путем школског твитер 

налога и дали свој допринос обележавању Светског дана читања наглас. 

Дан дигиталног учења (Digital Learning Day) (28.2.2019.) 

Ученици II/3 су први пут били у прилици да уз помоћ модерних 

технологија покажу своје знање у оквиру обележавања Дана дигиталног 

учења. Ученици су решавали квиз знања енглеског језика користећи 

Kahoot! и уверили се да није тешко владати модерном технологијом. 
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СЕДНИЦЕ 

ОДЕЉЕЊСКОГ И 

НАСТАВНИЧКОГ 

ВЕЋА 
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Дана 14.09.2018. године одржана је прва седница Наставничког већа 

у овој школској години. Присутни на седници су упознати са Извештајем о 

раду директора школе и Извештајем о раду школе. На седници је 

представљен Годишњи план рада школе, Летопис и Школски развојни 

план. Било је и речи о набавци потребне опреме на предлог стручних 

актива. Дато је и обавештење о датумима када ће бити реализована 

„Отворена врата“. 

 

 

Седница Одељењског већа на којој су присутни упознати са новим 

правилницима одржана је 17.10.2018. године. Одељењско веће је упознато 

са Правилником о обављању друштвено – корисног, односно 

хуманитарног рада. На седници су присутни од стране помоћника 

директора упознати и са новинама у Правилнику о сталном стручном 

усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних 

сарадника.  
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У периоду од 13. до 16. новембра 2018. године одржане су седнице 

Одељењских већа и седница Наставничког већа. Главна тема свих седница 

била је анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

класификационог периода школске 2018 / 2019. године. Поред тога било је 

речи и о реализацији плана и програма, као и о реализацији допунске и 

додатне наставе.  

На седници Наставничког већа  поднет је Извештај о реализацији 

екскурзије ученика 8. разреда. Тим за анализу резултата ученика на 

завршном испиту одрадио је анализу завршног испита и обавестио 

присутне на седници. 

 
 

Седнице Одељењских већа одржане су 01. фебруара, а седница 

Наставничког већа 06. фебруара 2019. године.  Главна тема поменутих 

седница била је анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог 

полугодишта школске 2018 / 2019. године.   На седници Наставничког 

већа директорка је најавила учешће школе у пројекту Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја  „2000 дигиталних учионица“. 
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         У периоду од 17. до 22. априла 2019. године одржане су седнице 

Одељењских и Наставничког већа, а главна тема била је анализа успеха и 

дисциплине ученика на крају трећег класификационог периода школске 

2018 / 2019. године. На седници Наставничког већа усвојени су предлози за 

реализацију екскурзија и рекреативне наставе за школску 2019 / 2020. 

годину. 

 

 

На седници Наставничког већа која је одржана 16. маја 2019. године 

разматрано је учешће школе у пројекту Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја „Обогаћени једносменски рад у основним школама“. 

Наставничко веће школе једногласно даје позитивно мишљење о овом 

пројекту. Поред тога на седници су изабрани чланови Комисије за избор 

ђака генерације и спортисте генерације. 

 

 

Седнице Одељењског већа осмог разреда одржане су 03. и 07.  јуна, а 

седница Наставничког већа 07. јуна  2019. године. Главна тема ових 

седница била је анализа успеха и дисциплине  ученика на крају школске   

2018 / 2019. год. и доношење одлуке о ђаку генерације и спортисти 

генерације. 
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У просторијама школе 12. јуна 2019. године додељена су 

сведочанства ученицима осмог разреда.  Посебне награде додељене су 

ђаку генерације, Невени Богићевић, спортисти генерације, Димитрију 

Миљаковићу, као и осталим носиоцима Вукове дипломе. Ове године било је 

19 носилаца Вукове дипломе.  Награде су добили и сви ученици од 

четвртог до осмог разреда који су на окружним и републичким 

такмичењима постигли запажене резултате. 

 

 

Седнице Одељењских већа одржане су 21. јуна, а седница 

Наставничког већа одржана је 24. јуна 2019. године. Главна тема на овим 

седницама била је утврђивање успеха и владања ученика на крају школске 

године, као и доношење одлуке о похвалама и наградама ученика.  

На седници Наставничког већа усвојени су извештаји о 

реализованим излетима ученика млађих разреда, као и излета ученика 

петог и седмог разред. Усвојени су и извештаји о реализованој екскурзији 

ученика шестог разреда и рекреативној настави ученика млађих разреда. 
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У просторијама школе 28. јуна 2019. 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 сви одлични ученици 

награђени су књигама. 
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Друга шанса 
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          У школској 2018/2019. години  у нашој школи реализован је први и 

трећи  циклус  Друге шансе. 

Први циклус похађало је 13 полазника, а њих 10 је успешно завршило 

овај циклус.  

Трећи циклус похађало је 15 полазника, а њих 12 је успешно завршило 

овај циклус. Полазници трећег циклуса су у обавези да изађу на завршни 

испит да би им се признало школовање.  

Полазници који су успешно завршили први циклус настављају да 

похађају други циклус у школској 2019 / 2020. години. 
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ТАКМИЧЕЊА 
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ТАКМИЧЕЊА ОДРЖАНА ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 

(Такмичења су набројана хронолошким редом) 

 

На такмичењима одржаним у току школске 2018/2019. године ученици наше 

школе, ОШ “Стојан Новаковић” – Блаце, постигли су следећи успех: 

 ФУТСАЛ  -  окружно такмичење  (одржано 15.11.2019. године) 

8. разред (наставник Братимир Брадић) 

На окружном такмичењу у футсалу 2. место је освојила екипа наше школе у 

саставу: 

- Никола Дуловић (8/2) 
- Стефан Павловић  (8/2) 
- Димитрије Миљаковић (8/3) 
- Душан Мировић (8/3) 
- Филип Гајић  (8/3) 
- Обрад Кнежевић  (8/3) 
- Новак Илић  (8/4) 
- Марко Грбић  (8/4) 
- Димитрије Портић (8/4) 
- Стеван Цветковић  (8/3)  
 
 
 

 ФЕДЕС  

Литерарни радови: 

1. награда – Лена Мијовић (3/2) 

2. награда – Огњен Ћурчић (3/2) (учитељица Гордана Смиљковић) 
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Ликовни радови: 

2. награда – Вук Илић (5/2) 

 

 ДЕЧИЈИ ЦЕНТАР НИШ 

 

Захвалницу за учешће на литерарном конкурсу “Радовићев венац” добила је 

ученица Николина Несторовић. 

 

 ФИЗИКА - општинско такмичење  (одржано 23.2.2019. године) 

 

6. разред (наставница Милена Убавић) 

Милош Миливојевић (6/5) - 1. место - пласман на окружно такмичење 

7. разред (наставница Милена Јовановић) 

Дамјан Судимац (7/1) - 1. место - пласман на окружно такмичење 

Сара Драган (7/3) - 2. место - пласман на окружно такмичење 

8. разред (наставница Милена Јовановић) 

Милан  Милетић (8/4) - 1. место  

Немања Аврамовић (8/3) - 2. место 

Новак Илић (8/4) - 3. место  
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 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  -  општинско такмичење  (одржано 23.2.2019. године) 

 

8. разред (наставница Катарина Михајловић) 

Ања Вељовић (8/1) – 3. место – пласман на окружно такмичење 

 

 РУСКИ ЈЕЗИК  - општинско такмичење  (одржано 24.2.2019. године) 

 

8. разред (наставница Данијела Илић) 

Ања Вељовић (8/1) – 3. место – пласман на окружно такмичење 

 

 МАТЕМАТИКА  -  општинско такмичење  (одржано 2.3.2019. године) 

 

3. разред 

Маша Илић (3/1) (учитељица Данијела Дачковић) - 1. место - пласман на 

окружно такмичење 

Срећко Јовић (3/2) (учитељ Ивица Смиљковић) - 2.место - пласман на 

окружно такмичење 

Вукач Цветковић (3/2) (учитељ Ивица Смиљковић) - 3.место - пласман на 

окружно такмичење 
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4. разред 

Јована Илић (4/1) (учитељица Мирјана Тодоровић) - 1. место - пласман на 

окружно такмичење 

Немања Јовановић (4/3) (учитељица Горица Убавић) - 2.место - пласман на 

окружно такмичење 

Мина Ђорђевић (4/1) (учитељица Мирјана Тодоровић) - 3.место - пласман на 

окружно такмичење 

Ивона Дишић (4/3) (учитељица Горица Убавић) - 3.место - пласман на 

окружно такмичење 

Матеја Јовановић (4/3) (учитељица Горица Убавић) - 3.место - пласман на 

окружно такмичење 

Лена Стевчић (4/1) (учитељица Мирјана Тодоровић) - 3.место - пласман на 

окружно такмичење 

 

5. разред 

(наставница Весна Јовановић)  

Матеја Живковић (5/2) - 1. место - пласман на окружно такмичење 

Алекса Радовановић (5/4) - 2.место - пласман на окружно такмичење 

Теодора Мијајловић (5/2) - 3. место - пласман на окружно такмичење 

Ивона Ђорђевић (5/2) - 3. место - пласман на окружно такмичење 

Ђорђе Тамбурић (5/2) - 3. место - пласман на окружно такмичење 
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(наставница Ивана Дујовић)  

Ивана Бићанин (5/5) - 3.место - пласман на окружно такмичење 

 

6. разред  (наставница Латинка Стаменковић) 

Вељко Коцић (6/1) - 1. место - пласман на окружно такмичење 

Стефан Богићевић (6/1) - 2. место  

Давид Стоиљковић (6/3) - 3. место   

 

7. разред (наставник Бранимир Лапчевић) 

Дамјан Судимац (7/1) – 1. место - пласман на окружно такмичење 

Сара Радивојевић (7/1) - 2. место  

Милан Павловић (7/4) - 3. место   

 

8. разред 

(наставница Латинка Стаменковић) 

Невена Богићевић (8/2) - 1. место - пласман на окружно такмичење 

Немања Аврамовић (8/3) - 2. место - пласман на окружно такмичење 

(наставница Ивана Дујовић) 

Ива Лазовић (8/4) - 3. место - пласман на окружно такмичење 
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 ХЕМИЈА  -  општинско такмичење (одржано 3.3.2019. године) 

 

7. разред (наставница Соња Радивојевић) 

Дамјан Судимац (7/1) – 1. место - пласман на окружно такмичење 

Валентина Симиџић (7/2) - 2. место - пласман на окружно такмичење 

Јована Конатаревић (7/3) - 3. место - пласман на окружно такмичење 

 

8. разред (наставница Соња Радивојевић) 

Ања Вељовић  (8/1) - 1. место - пласман на окружно такмичење 

Невена Богићевић (8/2) - 2. место 

Анђелка Кнежевић (8/1) - 3. место  

 

 КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА  -  општинско такмичење     (3.3.2019. год.) 

 

8. разред 

Невена Богићевић (8/2) - 2. место - пласман на окружно такм. (наст. Ивана Грујић) 

Анђелија Раичевић (8/2) - 3. место  (наставница Ивана Грујић) 

Новак Илић (8/4) - 3. место    (наставница Милена Грујић) 

Александра Тимотијевић (8/1) - 3. место (наставница Милена Грујић) 

Ања Вељовић (8/1) - 3. место   (наставница Милена Грујић) 
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Анђелка Кнежевић (8/1) - 3. место  (наставница Милена Грујић) 

Ива Лазовић (8/4) - директан пласман на окружно такмичење 

Јована Радоњић (8/2) - директан пласман на окружно такмичење 

 

 ИСТОРИЈА   -  општинско такмичење    (одржано 9.3.2019. године) 

 

5. разред (наставница Љиљана Врекић) 

Ања Недељковић (5/2) - 1. место  

Вук Илић (5/2) - 2. место  

Ђорђе Тамбурић (5/2) - 3. место  

 

6. разред (наставница Марија Ћојбашић) 

Вељко Коцић (6/2) - 1. место - пласман на окружно такмичење 

Виктор Цветановић (6/2) - 1. место - пласман на окружно такмичење 

Анастасија Никић (6/1) - 3. место   

 

8. разред (наставница Љиљана Врекић) 

Јована Радоњић (8/2) - 1. место - пласман на окружно такмичење 

Василије Ђорђевић (8/4) – 3. место - пласман на окружно такмичење 
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 БИОЛОГИЈА  - општинско такмичење     (одржано 9.3.2019. године) 

 

7. разред (наставница Слађана Вељовић) 

Дамјан Судимац (7/1)  - 1. место - пласман на окружно такмичење 

Мина Вељовић (7/2)  -  2. место - пласман на окружно такмичење 

 

8. разред (наставница Оливера Тимотијевић) 

Јована Радоњић (8/2) - 1. место - пласман на окружно такмичење 

Милан Милетић (8/4) - 2. место - пласман на окружно такмичење 

Новак Илић (8/4) - 2. место - пласман на окружно такмичење 

Тијана Миленковић (8/4) - 3. место - пласман на окружно такмичење 

Александра Тимотијевић (8/1) - 3. место - пласман на окружно такмичење 

Ања Вељовић (8/1) - 3. место - пласман на окружно такмичење 

 

 ГЕОГРАФИЈА  -  општинско такмичење    (одржано 10.3.2019. године) 
 

7. разред (наставник Боривоје Петровић) 

Ања Проловић (7/1) – 3. место - пласман на окружно такмичење 
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8. разред (наставник Боривоје Петровић) 

Милан Милетић (8/4) - 1. место - пласман на окружно такмичење 

Кристина Томић (8/1) - 1. место - пласман на окружно такмичење 

Марина Милосављевић (8/1) - 1. место - пласман на окружно такмичење 

Василије Ђорђевић (8/4) - 2. место - пласман на окружно такмичење 

Ања Вељовић (8/1) - 2. место - пласман на окружно такмичење 

Младен Ђошић (8/4) - 2. место - пласман на окружно такмичење 

Новак Илић (8/4) - 3. место  

Јована Радоњић (8/2) - 3. место 

Филип Гајић (8/3) - 3. место  

Никола Миљаковић (8/1) - 3. место  

 

 РУКОМЕТ  -  окружно такмичење  (одржано 14.3.2019. године) 

 

8. разред (наставник Младен Минић) 

На окружном такмичењу у рукомету, 2. место је освојила екипа наше школе у 

саставу: 

- Димитрије Миљаковић (8/3) 
- Душан Мировић (8/3) 
- Ђорђе Палуровић (8/3) 
- Стеван Цветковић  (8/3)  
- Стефан Павловић  (8/2) 
- Никола Кузмановић (8/2) 
- Војислав Стојковић (8/4) 
- Александар Дачковић (8/4) 
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- Петар Арсенијевић (8/2) 
- Марко Грбић  (8/4) 

 

 ОДБОЈКА (Ж)   -   окружно такмичење      (одржано 15.3.2019. године) 

 

8. разред (наставник Милан Максић) 

3. место освојила је женска екипа наше школе у саставу:  

- Милица Гмијовић (8/3) 
- Ива Панић (8/3) 
- Кристина Томић (8/1) 
- Марина Милосављевић (8/1)  
- Александра Тимотијевић (8/1)  
- Ања Вељовић (8/1) 
- Кристина Миладиновић (8/2) 
- Јована Радоњић (8/2) 
- Анђела Милићевић (8/4) 
- Ива Лазовић (8/4) 
- Марија Судимац (8/4) 
-  

 СРПСКИ ЈЕЗИК  - општинско такмичење  (одржано 17.3.2019. године) 

5. разред  

Теодора Мијајловић (5/2) (наставница Весна Симић) - 2. место - пласман на 

окружно так. 

Ивана Бићанин (5/5) (наставница Милена Грујић) - 3.место - пласман на 

окружно такмичење 

Алекса Радовановић (5/4) (наставница Бранкица Милић) - 3.место - пласман на 

окружно такмичење 

Ђорђе Тамбурић (5/2) (наставница Весна Симић) - 3. место - пласман на 

окружно такмичење 
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6. разред (наставница Бранкица Милић) 

Хелена Лојић (6/2) - 1. место - пласман на окружно такмичење 

Вељко Коцић (6/2) - 3. место - пласман на окружно такмичење 

 

7. разред  

Ања Проловић (7/1) (наставница Ивана Грујић) – 1. место  

Мина Вељовић (7/2) (наставница Весна Симић) -  2. место  

Јанко Врекић (7/2) (наставница Весна Симић) -  2. место  

Ђорђе Судимац (7/1) (наставница Ивана Грујић) – 3. место 

 

8. разред (наставница Ивана Грујић) 

Анђелија Раичевић (8/2) - 2. место - пласман на окружно такмичење 

 Ђорђе Палуровић (8/3) - 3. место - пласман на окружно такмичење 

 

 РУСКИ ЈЕЗИК -    окружно такмичење      (одржано 24.3.2019. године) 

 

8. разред (наставница Данијела Илић) 

Ања Вељовић (8/1) – 3. место – пласман на републичко такмичење 
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 ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА      (одржано 26.3.2019. год.) 

 

- Нижи разреди - 

1. место:  Јасна Бургић (4/1) (учитељица Мирјана Тодоровић) 

2. место:  Јулија Јовановић (2/2) (учитељица Драгојла Павловић) 

  Мина Ђорђевић (4/1) (учитељица Мирјана Тодоровић) 

3. место:  Наталија Чоловејић (4/1) (учитељица Мирјана Тодоровић) 

Мина Милојевић (4/1) (учитељица Мирјана Тодоровић) 

 

- Виши разреди - 

1. место:  Мина Вељовић (7/2) (наставница Весна Симић) 

2. место:  Анђела Матић (8/4) (наставница Милена Грујић) 

3. место:  Катарина Тодоровић (7/3) (наставница Ивана Грујић) 

                                    Јована Конатаревић (7/3) 

Похвала:  Невена Богићевић (8/2)  

                                    Стефан Миладиновић (5/3) 

                                    Сара Јовановић (5/4) 

                                    Нина Бошковић (5/4) 
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 МАТЕМАТИКА  -  окружно такмичење (одржано 23.3.2019. године) 

 

4. разред 

Матеја Јовановић (4/3) (учитељица Горица Убавић) - 3. место  

 

5. разред 

Ивана Бићанин (5/5) (наставница Ивана Дујовић) - 2. место  

Матеја Живковић (5/1) (наставница Весна Јовановић) - 3. место  

 

7. разред 

Дамјан Судимац (7/1) (наставник Бранимир Лапчевић) – 2. место  

 

8. разред 

Немања Аврамовић (8/3) (наставница Латинка Стаменковић) - 3. место  
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 МЕЂУНАРОДНА ЈУНИОРСКА ЕКОЛОШКА ОЛИМПИЈАДА    

(одржана 30.3.2019. год.) 

Пласман на републичко такмичење остварили су следећи ученици: 

Ђорђе Судимац (7/1) - 1. место - пласман на републичко такмичење 

Милица Аврамовић (6/3)  - 1. место 

Анастасија Кривокућа (6/3)   - 1. место 

Дамјан Судимац (7/1) - 2. место - пласман на републичко такмичење 

Сара Аксић (7/4)       - 3. место - пласман на републичко такмичење 

Димитрије Павловић (6/3)   - 3. место 

Матеја Живковић (5/1)  - 3. место 

(наставница Невена Пешић) 

 

 КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА - окружно такмичење (одржано 30.3.2019.г.) 

 

8. разред 

Ива Лазовић (8/4) (наст. Милена Грујић) - 2. место - пласман на републичко такм. 

Јована Радоњић (8/2) (наставница Ивана Грујић) - 2. место 

Невена Богићевић (8/2) (наставница Ивана Грујић) - 3. место 
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 МЕЂУНАРОДНА ЈУНИОРСКА ЕКОЛОШКА ОЛИМПИЈАДА 

 – републичко такмичење  (19.05.2019. године) 

Ђорђе Судимац (7/1) - 1. место, пласман на међународно такмичење 

Дамјан Судимац (7/1) - 2. место, пласман на међународно такмичење 

Сара Аксић (7/4)  - 3. место, пласман на међународно такмичење 

(наставница Невена Пешић) 

 

 СМОТРА РЕЦИТАТОРА    (09.04.2019. године) 

 

Јасна Бургић (4/1) (учитељица Мирјана Тодоровић) – 1. место, пласман на 

републичко такмичење 

 

 ГЕОГРАФИЈА  -  окружно такмичење (11.04.2019. године) 

 

8. разред (наставник Боривоје Петровић) 

Милан Милетић (8/4) - 3. место  

 

 



               Летопис школе за школску  2018/2019. 

 

123 
 

 ХЕМИЈА  -  окружно такмичење  (30.03.2019. године) 

 

7. разред (наставница Соња Радивојевић) 

Дамјан Судимац (7/1) – 2. место  

 

8. разред (наставница Соња Радивојевић) 

Ања Вељовић  (8/1) - 3. место  

 

 ФИЗИКА -  окружно такмичење (одржано 16.3.2019. године у ОШ “Милић 

Ракић Мирко” у Прокупљу) 

 

7. разред (наставница Милена Јовановић) 

Дамјан Судимац (7/1) – 1. место  

 

 ИСТОРИЈА  -  окружно такмичење  (07.04.2019. године) 

 

6. разред (наставница Марија Ћојбашић) 

Вељко Коцић (6/2) - 1. место  

Виктор Цветковић (6/2) - 3. место 
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УРЕДНИК 

 

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ЛЕТОПИСА 

МИЛЕНА ГРУЈИЋ 

НЕМАЊА КРИЧАК 

БИЉАНА СИМИЋ 

МИЛЕНА ЈОВАНОВИЋ 

ЉИЉАНА ЈОЗИЋ 

РУЖИЦА САВИЋ 

ЈАСМИНА МАКСИЋ 

 

ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ” БЛАЦЕ 

ВУКА КАРАЏИЋА БР.4 

info@osblace.edu.rs 

  


