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ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 

Давне 1883. ширењем Блаца јавила 

се потреба за изградњом основне школе. 

Одобрење је пописао тадашњи министар 

просвете Стојан Новаковић. 

На самом почетку свог рада, прве 

школске 1890/91.г. школа у Блацу имала 

је два разреда. 

О развоју школства у Блацу током наредних година све до окончања 

Првог светског рата 1918.год. не постоје у потпуности веродостојни 

подаци. 

Министарство просвете је на инсистирање групе виђенијих људи из 

Блаца одобрило отварање Државне мешовите грађанске  школе 1929. 

године. 

Школа је имала врло значајну улогу у Блацу и околини. У њој су радиле 

и оснивале се многе секције и организације. 

У току Другог светског рата 

школа у Блацу није увек радила. Године 

1953. школа добија име по народном 

хероју Славољубу Вуксановићу Јајку. 

Нови век донео је бољи економски 

и друштвени положај у држави и 

омогућио школству и просвети 

стабилнији и квалитетнији развој. Од 

2003. године школа носи име Стојана 

Новаковића. 
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Унутрашњост школе поред бројних 

учионица и кабинета чине пространи и 

светли холови. Школа је подигла образовање 

на виши ниво увођењем кабинетске наставе. 

Томе је допринела и формирана 

мултимедијална учионица. Јак утисак на 

сваког посетиоца школе оставља ентеријер и 

екстеријер. Створен је несвакидашњи 

амбијент. 

Године 2003. формирана је Ученичка задруга у оквиру које послују 

погони: ђачка књижара, брза храна и кантина. При основној школи 

формирано је Одељење за децу ометену у развоју 2003.године. Године 2005. 

оформљен је целодневни боравак ученика. 

Максимална ангажованост 

наставног кадра доприноси 

квалитетном образовном процесу па 

су ученици у прилици да сваког дана, на 

сваком часу, обогате своје знање. Поред 

редовне активности на часовима, 

поједини ученици показују велико 

интересовање на додатној настави и 

секцијама. Захваљујући сопственом 

труду и труду својих наставника, 

постижу одличне резултате на 

такмичењима и разним дечјим културним манифестацијама. 

 

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

Основна школа  је организовала свечани пријем првака. Старији 
основци су  дочекали своје другаре прваке и улепшали им први дан 
пригодном приредбом. На крају приредбе ученици су изговорили 
Ђачку заклетву и закорачили у школски свет. Упознали су се са 
другарима и учитељицима. 

Ове године у први разред уписано је 84 детета. 
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МЕЂУНАРОДНИ ДАН СТАРИХ 

Учиници наше школе су и ове године обишли дом старих и са корисницима 

дома се дружили.  

Ученици су поклонили старима честитке и на тај начин им честитали 

Међународни дан старих. 
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ОТВОРЕНА ВРАТА ПОЛИЦИЈЕ 

 
У основној школи 4.9.2019.  школски полицајац Иван Арсенијевић одржао је 
Отворена врата- Упознај полицију. Он је одељењу VI4 представио рад полиције, 
упознао их са опремом и возилима. 

Ученици су ову демонстрацију посматрали са великим интересовањем и 
засигурно је бар неке од њих ова демонстрација заинтересовала довољно да 
помисле да би ово чак могло бити и њихово будуће занимање. 
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ТРКА ЗА СРЕЋНИЈЕ ДЕТИЊСТВО 
 

У понедељак 7.10.2019. одржана је „Трка за срећније детињство” на 
Фудбалском стадиону „Јастребац” у организацији Црвеног крста. Трка је 
хуманитарно-рекреативног карактера.  Учествовало је 518  ученика. 
 

Проглашени су победници у категорији сваког разреда за дечаке и девојчице. 
I разред 
1.место- Вук Милуновић I1 – Јована  Вучинић I3 
2.место- Жељко Симић   I1 -Софија  Јовановић  I3 
3.место-Матија Јаћевић   I1 – Невена  Младеновић I2 
II разред 
1.место- Василије  Милошевић II2 – Софија Недовић II3 
2.место-Урош  Коцић II2–  Ирина  Васиљевић II2 
3.место-Андрија  Косовац II3-Нађа  Дуњић II1 
III разред 
1.место-Василије Обрадовић III1– Катарина Милетић III3 
2. место- Огњен Убавић III1 – Анђелија Радисављевић III1 
3. место- Лазар Дачковић III2 – Милица Здравковић III3 
IV разред 
1.место – Огњан Савић IV1  – Наталија Алексић IV1 
2. место – Вукач Цветковић IV2– Анђела Радуловић IV3 
3. место – Вукашин Станковић IV2 – Анђелка Радуловић IV1 
V разред 
1.место – Никола Вукашиновић V1 – Анћелија Јовановић V2 
2. место – Матеја Дујовић V3 – Мина Ђорђевић  V1 
3. место – Лука Радосављевић  V1– Лена Гајић  V3 
VI разред 
1.место – Никола Павловић VI3  – Селена Судимац VI1 
2. место – Милош Велимировић VI1– Нина Јовановић VI3 
3. место- Немања Милосављевић VI3– Наталија Вукмировић VI2 
3. место – Милан Вукомановић VI3 
VII разред 
1.место – Матеја Стојиљковић VII3 – Дуња Петровић VII3 
2. место – Александар Аџић VII3 – Анастасија Кривокућа VII3 
3. место -Виктор Цветковић VII2 – Ања Николић VII2 
VIII разред 
1.место – Димитрије Анђелковић VIII1– Милица Стошовић VIII4 
2. место – Лазар Велимировић VIII3  – Теодора Динић VIII1 
3. место-Дејан Стевић VIII1 – Милица Милићевић VIII2 
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СВЕТСКИ ДАН ПРВЕ ПОМОЋИ 

Поводом обележавања Светског дана првепомоћи медицинска сестра Драгана 

Радивојевић одржала је час прве помоћи у одељењу учитељице Биљане Симић. 

Ученици одељења III/3 су били у прилици да виде и науче како треба 

реаговати у случају разних повреда, опекотина, крварења, колабирања.  

Медицинска сестра им је дала низ савета како да у појединим ситуацијама 
помогну себи или другима.  Ученици су били веома заинтересовани, пажљиво 
су слушали предавање и активно учествовали у демонстрирању неких 
ситуација у којима је потребно указати помоћ.  Најинтересантније им је било 
демонстрирање како се помаже лицу у несвести, како се ради масажа срца и 
како се даје вештачко дисање које им је медицинска сестра приказала на 
моделу (лутки).  Ученицима се час веома допао јер су стекли нека нова и 
корисна знања из прве помоћи. 
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РАДИОНИЦЕ ,,ЗДРАВА ХРАНА – ЗДРАВ ЖИВОТ“ У КАШЕВАРУ 

У време брзог живота и брзе исхране веома је битно да подсетимо ученике на 
начела правилне исхране. Зато је учитељица Љиљана Јозић у протеклој 
школској години организовала низ радионица  на тему ,,Здрава храна – здрав 
живот“.  Њен основни циљ је промоција здравих животних навика, здраве, 
разноврсне и правилне исхране кроз креативне радионице и предавања.  
Ученици на оваквим радионицама су веома активни: спремају здраве оброке 
од воћа и поврћа, затим оживљавају воће и поврће, певају и причају на задату 
тему ,,Ја сам здраво воће, појести ме свако хоће!“ 

Родитељи ових ученика активно учествују у раду. 
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МОДЕРНО ЈЕ БИТИ ПОЛИГЛОТА 

У нашој школи традиционално се 
обележава Европски дан језика. Ове 
године наши ученици у матичној школи у 
Блацу и у издвојеним одељењима дали су 
свој допринос промоцији учења језика 
интерактивним радом на радионицама и 
уз помоћ дигиталних алата. Учили су о 
интересантним чињеницама које 
повезују српски као матерњи језик са 
енглеским и руским језиком који се 
изучавају у нашој школи и речи неких 
других језика. Упознали су се са историјом настанка језика и њиховим 
територијалним ширењем и поделом кроз векове а затим одиграли квиз 
знања.  Час су реализовали наставници српског, руског и енглеског језика. 

       

Ученици четвртог разреда су са учитељицом Данијелом Дачковић и 
библиотекарком Маријом Ристић у холу школе обележили су Европски дан 
језика. Библиотекарка је у уводној речи упознала ученике са важношћу овог 
дана, а онда су на један занимљив начин ученици  показали оно што су 
научили. На паноу су  лепили речи на енглеском, руском, немачком и српском 
језику. 
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Ученици из Барбатовца и Кашевара су заједно са наставницима и учитељима 
кроз квиз научили основне чињенице о Европском дану језика. У групама су 
решавали задатке повезивања симбола и обележја држава са њиховим 
заставама и писмом. Имали су задатак да заставе пронађу у географским 
атласима и обоје бланко форме истих које су залепљене на цевке тако да 
имитирају праве заставе а које су послужиле као одговор на питања на ком 
језику су испеване песме које чују. Обележја и симболе држава лепили су на 
карти света.  На крају су сви учесници одгледали видео ‘If the world were a village 
of 100 people’ кроз који су понављањем научили да поздраве саговорника на 8 
страних језика. Час су реализовале наставнице историје и енглеског језика. 
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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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ЕНТУЗИЈАЗМОМ ДО СВЕМИРА – СВЕТСКА НЕДЕЉА 

СВЕМИРА У НАШОЈ ШКОЛИ 

И ове године наша школа обележила је 

Светску недељу свемира низом 

активности под називом “Ентузијазмом 

до свемира” и корелацијом многих 

предмета. 

Наши ученици показали су своју 

креативност ликовним радовима на тему 

Месец – капија до звезда, која је 

овогодишњи слоган недеље свемира. И 

млађи и старији ученици учествовали су 

у изради модела свемирских летелица и 

тела од папира и у 3D техници, 

присуствовали предавањима и 

проширили своја знања интересантним чињеницама о свемиру, 

упознали се са животом астронаута на Међународној свемирској 

станици кроз едукативне филмове, посматрали месец кроз виртуелни 

планетаријум и гледали директан пренос снимака планете Земље из 

свемира. 
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Најинтересантнији догађај, по реакцији најмлађих ученика, био је 

посматрање месеца телескопом у оквиру Међународне ноћи 

посматрања месеца коју организује НАСА а којој смо се и ми 

прикључили, уз обећање да ћемо га поново организовати када 

временске прилике буду дозволиле. 

  

Светска недеља свемира је међународни догађај који се обележава 

сваке године од 4. до 10. октобра са циљем да укаже на важност 

научних и технолошких достигнућа и њихов допринос побољшању 

људског живота а у организацији учествују свемирске агенције, авио-

компаније, школе, планетаријуми, музеји, астрономска друштва и 

друге заинтересоване институције широм света. 
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ЕВРОПСКА НЕДЕЉА ПРОГРАМИРАЊА – KODABLE 

Наша школа већ традиционално 

учествује у међународном догађају 

промоције употребе информатичких 

технологија у образовању. Овогодишње 

обележавање Европске недеље 

програмирања – EU Code Week2019 је 

организовано под називом “KODABLE”. 

На тај начин је оставила траг у 

промовисању програмирања код 

ученика најмлађег  узраста. Та 

активност и залагање ученика и 

наставног особља наше школе је приказ 

школе, али и општине Блаце, југа 

Србије и самог Топличког региона на мапи Европе. 

  

Идеја је била да се реализује корелација два предмета: Информатика и 

рачунарство и Од играчке до рачунара, као и међугенерацијско учење 

две старосне групе ученика (седми и осми разред + први и други 

разред).  
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На овај начин је реализована једна деци веома занимљива прича – 

представљање програмирања кроз једноставне програме (корак по 

корак) са сајта code.org и то у току редовне наставе. Задатак старијих 

ученика је био да млађим ученицима представе прве кораке 

програмирања и науче их томе на један забаван начин – кроз игру и 

крoз само креирање игре… Учествовало је скоро стотину деце наше 

школе и сва су била заинтересована, активна и укључена у рад. Зато је, 

слободно се може рећи,  било заиста интересантно, али и веома 

поучно. Закључак свих је да се овакво дружење мора поновити. 
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Организатор и реализатор ових занимљивих часова, у периоду од 

7.10.2019.г до 17.10.2019.г је била Невена Пешић, наставница 

информатике, а помоћ у реализацији су јој били учитељи: Мирјана 

Тодоровић, Милијана Ђорђевић, Гордана Смиљковић, Гордана 

Милошевић, Сања Симић и Горан Пешић  у Блацу, а у Барбатовцу 

Виолета Козић. 
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ДЕЧИЈА НЕДЕЉА „ДА ПРАВО СВАКО – ДЕТЕ УЖИВА ЛАКО” 

У оквиру Дечије недеље у нашој 

школи одржане су низ активности. 

Ученици првог и другог разреда су на 

часу одељењског старешине говорили 

о Дечијим правима, измењали 

поклоне са друговима и другарицама, 

а онда су све то пренели на цртеж.   

Свако од њих је направио пано у својој 

учионици са мотоом Дечије недеље  

„Да право свако – дете ужива лако”, у 

сарадњи са библиотекаром Маријом 

Ристић и учитељима Горданом 

Милојевић, Мирјаном Тодоровић, 

Добрилом Брадић, Јелицом 

Анђелковић, Горданом Милошевић и 

Гораном Пешићем. 

Школа је добила једно велико срце у знак љубави, среће, игре, 

здравља и знања. Права деце ученици четвртог разреда су исписали у 

срцу које је нашло место у холу школе у току Дечије недеље. Учитељи 

Момчило Максић, Биљана Симић и Драгојла Павловић са 

библиотекаром Маријом Ристић спровели су ову радионицу и 

показали да су дечија права важна сваког дана за свако дете. 
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У холу наше школе порасло је дрво дечијих права на коме су ученици 

четвртог разреда окачили листове са својим правима. У знак Дечије 

недеље „Да право свако-дете ужива лако“ пре него што је дрво добило 

свој изглед, библиотекарка Марија Ристић је ученике упознала са 

Конвенцијом дечијих права. Учитељи Ивица Смиљковић, Данијела 

Дачковић и Светлана Попадић изузетно су се потрудили да са 

ученицима изнесу њихова права и уједно укажу на обавезе. 

           

Пружи корак….још једна активност коју су извели ученици седмог и 

осмог разреда у Блацу. Својом шетњом су показали да право на здрав 

живот имају сва деца и да је физичко васпитање веома важно за 

правилан развој деце. Са ученицима у шетњу су кренули и професори 

Милица Милосављевић, Ивица Ћурчић, помоћник директора Весна 

Миљаковић и библиотекар Марија Ристић. 
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„ДА ПРАВО СВАКО – ДЕТЕ УЖИВА ЛАКО“ У БАРБАТОВЦУ 
  

Као и сваке школске године, 

традиционално је и у нашој школи у 

Барбатовцу одржано низ манифестација у 

оквиру Дечије недеље: 

-“Трка за срећније детињство” – 

химанитарни крос (сарадња школе и 

Црвеног крста); 

-песнички час са пријатељима из Народне 

библиотеке Рака Драинац из Блаца и 

гостом песником– Стеваном Милошевићем; 

-радионица на тему дечијих права – израда паноа; 

-јавни час поводом Светске недеље свемира; 

-ликовна радионица на тему “Јесен у мојој учионици”, са другарима из 

Гргура, Кашевара и Трбуња. 

Све активности су организоване са циљем указивања деци на њихова 

права али и обавезе, са жељом да одрастају у што бољим условима, на 

једнаке шансе, да имају лепо детињство. 
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„ПОДРЖИМО БУДУЋЕ АТЛЕТСКЕ ШАМПИОНЕ” 

Два првопласирана ученика на Трци 

за срећније детињство из  прва четири 

разреда учествовали су на трци на 

међуокружном нивоу која се одржала 

11.10.2019. у Спомен парку Бубањ. 

Организатор је Учитељско друштво 

Ниш. 

Ученик IV1 одељења Огњен Савић 

освојио је треће место. 

 

    

 

 

 

 

 



               Летопис школе за школску  2019/2020. 

 

24 
 

 

ПОСЕТА ИЗЛОЖБИ СЛИКА У НИШУ  

У Официрском дому  у Нишу у периоду од 1. до 20.10.2019. одржана је 
изложба слика “Последња деценија  Саве Шумановића”. У 
организацији школе група ученика осмог разреда, љубитеља ликовне 
уметности, у пратњи наставница Светлане Јевремовић и Љиљане 
Врекић посетила је ову изложбу. 

                  

Кустос галерије је ученике упознао са животом и делом Саве 
Шумановића. Ученици су уживали у непроценљивој колекцији слика 
из галерије његовог родног краја. 
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СВЕТСКИ ДАН ХРАНЕ 

У нашој школи  обележен је 16. октобар Светски дан 

хране. Основни циљ обележавања овог дана је 

промоција здравих животних навика – здраве, 

разноврсне и правилне исхране, која је најбитнији 

фактор за здравље ученика. 

 

Тема овогодишњег Светског дана хране је била јабука. У централном 

холу школе ученици су заједно са својим одељењским старешинама и 

родитељима имали поставке здраве хране. Поједина одељења су  

имала своју маскоту. 

    

На крају су сви присутни и добро расположени дегустирали  храну. 
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„СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЕ ХРАНЕ“ 

 

Поучене лепим искуством од прошле године, када су се на истом часу 
нашли „мали и велики“ ђаци и заједно учили, наставница Соња 
Радивојевић и учитељица Биљана Симић опет су припремиле и 
реализовале угледне часове. Овога пута, за годину старији, на истом 
часу нашли су се ученици осмог разреда и ученици трећег разреда. 
Спојила их је тема која је ових дана веома актуелна, што због 
јучерашње манифестације „Светски дан здраве хране“, што због 
здравствених проблема које у овом периоду имају многи ученици, а и 
наставници, јер је започела сезона вируса. Зато је прича о здравој 
храни веома корисна, посебно када се акценат стави на воће. 

    

На занимљив начин уз презентацију свог друга ученици су били у 
прилици да чују и науче неке нове и важне садржаје.  

Најинтересантнији део уследио је на дегустацији воћних салата када 
су ученици требали само на основу чула укуса, јер су очи биле везане 
марамом, да препознају које воће су пробали. Већина ученика је била 
успешна што је добар показатељ да деца једу воће. 

Заједнички рад ученика настављен је и на следећем часу где је 
креативност ученика дошла до изражаја. Прво су по групама, 
узајамним допуњавањем, ученици заједно радили на изради мапе ума. 

Потом су добили још један задатак који им је омогућио да испоље 
своју маштовитост и креативност. Пошто воће доприноси нашем 
здравом животу, ученици су данас имали прилику да „оживе воће“ 
кроз ликовне радове користећи пластелин. Било је очигледно да у 
овом задатку сви уживају. 
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Да им је данас било лепо, занимљиво и корисно ученици су 
једногласно потврдили и својим коментарима, осмесима, срцем које је 
остало нацртано на табли али и одговором на евалуационом листићу.  
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ЕКО ТИМ „ЗЕЛЕНИ ПУТОКАЗ“ ОБНОВИО СТАТУС ЧЛАНИЦЕ 

МЕЂУНАРОДНОГ ПРОГРАМА ЕКО-ШКОЛА 

18. и 19. октобра 2019. године је екотим „Зелени путоказ“ из ОШ 

“Стојан Новаковић” из Блаца, обновио статус члана у међународном 

програму Еко-школе. У овај програм  су укључене све еко-школе са 

територије целе Србије, а све је то у саставу  Међународне фондације 

за образовање у области животне средине.  

 

Учешће екокоординатора нашег еко тима је подразумевао активности 

у дводневном семинару на Златибору, кроз радионице на тему родне 

равноправности у домену одрживог развоја и очувања животне 

средине. Други дан је био посвећен представљању домаћина- 

Екошколе „Димитрије Туцовић“ из Чајетине, као и још добрих 

примера из праксе од стране других еко школа, које су се посветиле 

новим правцима у екологији- циркуларне економије. Суштина је у 

поновној употреби материјала из наше околине, које најчешће 

бацамо, а на овај начин добијају своју поновну употребну вредност.  

За наредни период еко-тим  Зелени путоказ“ ће узети активно учешће 

у више пројеката: Велики лов на биљку, Свака лименка се рачуна, 

Енергетска ефикасност  у екошколама... 
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Циљ еко-тима је подизање свести сваког појединца у школи и 

окружењу о потреби енергетске ефикасности. Само променама 

навика, може се остварити промена у очувању околине и очувању 

природних богатстава, која су све више на удару небриге самог 

човека, па је зато још већа обавеза и одговорност еко-тима и наше 

школе да брине о чувању околине и самог животног окружења-школе, 

куће, улице, насеља, свог родног места... своје планете - јер само њу 

имамо! 
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БЛАЦЕ ДРАИНЦУ 

У Блацу је 30.10.2019. одржана трећа 

по реду манифестација “Блаце 

Драинцу”.  

Мисао водиља ове манифестације био 

је Драинчев стих “Овде је небо моје, 

овде је љубљена Топлица”. 

 

Ученици основне школе и наставници узели су учешће у 

манифестацији ни то рецитаторска секција основне школе коју води 

наставница Ивана Грујић и ликовна секција Светлане Јевремовић. 
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РАДИОНИЦА “СВАКА ЛИМЕНКА СЕ РАЧУНА” 

Еко-тим „Зелени путоказ“ у ОШ “Стојан Новаковић“ Блаце, је обележио 

Европску недељу рециклаже отпада. У истуреном одељењу у 

Барбатовцу је организована и реализована радионица “Свака лименка 

се рачуна”, уз техничку подршку Амбасадора одрживог развоја и 

РЕКАН фондације. 

 

Екокоординатор еко-тима је са члановима Еко-филм секције (ученице  

шестог разреда) организовала радионицу за ученике од првог до 

петог разреда. Сарадници у организацији радионице су биле 

наставница руског језика и учитељица, које предају у ОШ “Стојан 

Новаковић” у Барбатовцу. 
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У првом делу радионице ученици су пажљиво пратили предавање еко-

координатора уз помоћ презентације која је стигла од Амбасадора 

одрживог развоја, на меил еко-школе. 

   

По завршетку предавања ученици су подељени у групе и радили су 

спајање мини слагалице. Након тога су чланице еко-филм секције 

приказале рециклиране предмете израђене од лименки: украсне 

свећњаке, држаче за салвете и бунар, који је део рада “Рециклирана 

кућа”, израђена на часовима секције. Поред тога, сви ученици су 

добили подсетник о кантама за сакупљање лименки у самој школи, а 

које су поклон (од прошлогодишње посете) Амбасадора одрживог 

развоја, нашој школи. 

На крају су сви ученици показали своју заинтересованост за тему 

рециклаже лименки : једногласно су давали тачне одговоре на питања 

из презентације “Рециклажа лименки за пиће”. 

„Научи да рециклираш – околину да сачуваш“ је порука ученика са  

радионице! 
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ОБЕЛЕЖЕН ДАН ШКОЛЕ  

У основној школи цела недеља била је у знаку обележавања Дана 

школе. На часовима одељењског старешине се говорило о Стојану 

Новаковићу, његовом раду и делу.  

Одржани су и турнири у фудбалу, Између две ватре, рукомету и 

одбојци. 

     

У цетралном холу школе ученици су изложили своје радове које су 

израдили на часовима ТИО, хемије,биологије, географије и еколошке 

секције. 
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У Културном центру одржана је приредба у извођењу драмске секције 

српског језика и драмске секције енглеског језика. 

 

 

Дан је протекао у пријатном расположењу. 
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КОНКУРС ЧАСОПИСА “ШКОЛСКИ ЗЕЛЕНИ ПРЕС” 

Обајављени су резултати конкурса 

часописа „Школски зелени прес“, који се 

бави екологијом и проблемима које треба 

решавати како би очували своју околину. 

Конкурс је имао више категорија и подела 

је била и по старосним групама. Учешће је 

имао велики број ученика основних и 

средњих школа из целог балканског 

региона. 

На овом конкурсу су учествовали наши 

ученици из  Блаца и Барбатовца. Сви 

радови су им објављени у  часопису, што 

нам је посебно драго, јер је то знак да наша деца имају високу 

еколошку свест. 
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Категорије: 

5-6 разред – групни рад: АУТОР: Еко-филм секција из Барбатовца(6 

разред: Ивана Бићанин, Милица Матић и Анастасија 

Милосављевић)РАД „Светле и тамне еко-тачке“ 

 

7-8 разред – групни рад: АУТОР: Еко-филм секција из Блаца(7 разред: 

Милица Аврамовић, Марија Ћурчић, Дуња Миљковић); РАД „Једна 

јабука на дан, живот нам је радостан“ 

7-8 разред – појединачни рад: АУТОР: Анастасија Кривокућа РАД „Моја 

школа за пример другима“ 

7-8 разред – појединачни рад: АУТОР: Ђорђе Судимац; РАД „Загађена 

река, без знака живота“ 

Честитамо нашим вредним ученицима! 
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ТУРИСТИЧКЕ ЗНАМЕНИТОСТИ БЛАЦА 

 

Дан отворених врата у целоденвоном боравку. У сарадњи са 

родитењем, Тијаном Вучетић, која је радник ТО Блаце,  одржано је 

предавање за све ученике другог разреда о знаменитостима Општине 

Блаце. Организатори су били учитељи Горан Пешић и сања Симић, у 

сарадњи са колегиницама из целоденвног боравка. 

   

Деци је било занимљиво да чују и виде причу о свом родном крају, које 

се чују чак и преко границе наше земље. 
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ИГРОКАЗ „ПИТАЛИЦА-СВЕЗНАЛИЦА“ 

Народна билбиотека „Рака Драинац“ блаце приредила је ученицима 

млађих разреда наше школе књижевни сусрет са Биљаном Станојевић. 

У питању је интерактивни игроказ „Питалица-Свезналица“, у 

извођењу глумаца Немање Димитријевића и Петра Шчипихина из 

Ниша. 

   

„Питалица-Свезналица“ је до сада извођена у готово свим основним 

школама у Нишу, Алексицу, Врању, Куршумлији, Крагујевцу, али и у 

Београду и Новом Саду. 

  

У представи активно учествују деца из публике – такмичећи се у 

знању из опште културе, прилагођено њиховом узрасту. Победници су 

добијали књиге као награду. 
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ДЕЦЕМБАР 
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РАЗОТКРИВАЊЕ НА 13. ФЕСТИВАЛУ НАУКЕ 

Ученици основне школе су 6.12.2019. године посетили 13. по реду 

Фестивал науке који је био посвећен разоткривању заблуда и митова 

уз помоћ науке и научних достигнућа.  

    

Ученици су упознали бројне заблуде везане за човека и његов 

фасцинати организам, а које су с временом постале саставни део 

наших живота. 

     



               Летопис школе за школску  2019/2020. 

 

42 
 

   

  

КОНФЕРЕНЦИЈА “НЕКА БОЉА БУДУЋНОСТ” 

Ученици,чланови ђачког парламента, у пратњи наставника Немање 

Кричака и педагога Јасмине Павловић присуствовали су  

конференцији “Нека боља будућност”.  

Конференција је одржана у Нишу у сали Универзитета. Присутнима су 

се представили млади успешни људи из Србије. Циљ скупа је да 

повеже талентовану децу са донаторима како би им омогућили 

стипендију и могућност да своје идеје реализују у Србији. Учесници су 

причали о својим успесима, својим циљевима, али и проблемима са 

којима се сусрећу. 
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ПРВИ СКАЈП ЧАС  

У нашој школи је одржан први скај час, под називом “Skype 

programming”. Повод је био обележавање светске недеље 

програмирања Hour Of Code (9-15.12.2019), који се неколико година 

уназада организује у нашој школи. 

   

Идеја је била организација часа програмирања на мало другачији 

начин и у ОШ „Стојан Новаковић“ у Блацу (Србија) и ОШ Водњан у 

Водњану (Хрватска) – које већ имају сарадњу. По договору наставница 

информатике, реализован је скајп сат порограмирања за ученике 

седмог и осмог разреда обеју школа.   
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Концепт је био наизменично предавање и модерирање скајп часа од 

стране наставница Невене Пешић из Блаца и Ведране Кетелеш из 

Водњана.  Сат је имао интеракцију свих  учесника, што је дало једну 

ведру и занимљиву ноту у раду и решавању задатака. 

 

Циљ  је био да у оквиру васпитно-образовног процеса, ученици на што 

лакши и занимљивији начин схвате и науче основе програмирања. На 

крају скајп часа, наставнице су поделиле сертификате свим 

учесницима о успешном  учешће у сату програмирања. 
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КАД ГОД МОЖЕШ – РЕЦИКЛИРАЈ  

На часу пројектне наставе, одељење првог разреда је са својом 

учитељицом Добрилом Брадић, уз помоћ родитеља, реализовало час 

Чувари природе, на тему рециклажа.   

 
Они су од разноврсне материјале рециклирали и направили “Срећка” – 

своју маскоту одељења. 
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РАДИОНИЦА “ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ”  

У нашој школи одржана је радионица о енергетској ефикасности .У 

договору  екокоординатора екотима „Зелени путоказ“ –Невене Пешић 

и одељења четвртог разреда и њиховом учитељицом – Данијелом 

Дачковић, реализована је радионица у оквиру редовне наставе. 

Предавање о одрживом развоју и енергетској ефикасности је било 

веома занимљиво за све ученике јер су помно пратили предавање и 

активно учествовали у реализацији радионице.  

Доказ пажљивости је било активно учешће у мини квизу, где су били 

подељени у две групе: ефикасна група и неефикасна група. Свака 

група је добила картице из своје области, где је сваки ученик из једне 

групе имао пар из друге групе.  

         

Тако је и рађен квиз. Прво је ученик групе „Ефикасно“ закачио на пано 

своју картицу, а онда се јављао ученик из групе „Неефикасно“ да 

прикачи своју картицу, супротну од картице постављене од стране 

противничког тима. 
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За похавалу је цело одељење јер су без грешке све појмове тачно 

знали да објасне и прикаче на пано.  Хвала учитељици и ученицима на 

дивној сарадњи у овој поучној радиници о очувању околине и штедњи 

електричне енергије, јер се то учи од малих ногу. 
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УГЛЕДНИ ЧАС “ИЗРАДА МОДЕЛА АТОМА” 

Угледни час је организован као корелација два предмета- хемија и 

техника и технологија. Ученици су имали задатак да направе модела 

атома по одређеним параметрима, који су им на почетку рада 

објашњени. 

На почетку часа су подељени у шест тимова и сваки је имао задужење 

да обезбеди материјал за рад: пластелин и савитљиву жицу. Сваком 

тиму су подељена исписана упутства  са одговарајућим симболом 

елемента и његовим атомским бројем, за који су требали по 

завршетку хемијског дела да крену са практичним делом – израда 

модела. То је био део предмета техника и технологија, где су добили 

инструкције шта и како треба одрадити за оцену. У самом раду су 

имали могућност претраге на интернету- за добијање идеја о изгледу 

модела. 
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По завршетку рада, тимови су представљали своје моделе и приказали 

своје знање из хемије (распоред честица по енергетским нивоима), 

као и из технике и технологије  (тачност изгледа и величине атома, 

складност и естетика модела и тимски рад). Имајући у воду све ове 

параметре ученици су добили оцене на нивоу тимова за предмет 

техника и технологија, а из хемије је ова оцена први део, који се 

сабира  са усменим делом, за добијање коначне оцене. 

Ученицима је било занимљиво да су за оцену имали задатак да знање 

из хемије практично прикажу – кроз израду модела атома за приказ 

његове структуре. 
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НОВОГОДИШЊА РАДИОНИЦА “РУСКЕ КУХИЊЕ” 

У оквиру пилот пројекта “Обогаћени једносменски рад” функционишу 

радионице “Руске кухиње”. Наставница руског језика Миљана 

Петровић, ученици и родитељи 17.12.2019.  реализовали су 

новогодишњу радионицу. Правили су украсе, честитке и колачиће. 

Деца су испољила своју креативност и уживала у дружењу са 

родитељима. 

   

Овим пилот-пројектом предвиђено је да се на занимљив начин 

проведе време после обавезне редовне наставе, уз подршку учитеља и 

наставника. Неизоставна је и вршњачка сарадња ученика, што 

оплемењује рад и искуства ученика. 
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ПРОЈЕКАТ “ЗДРАВЉЕ ИЗ ПРИРОДЕ” 

Ученици ОШ „Стојан Новаковић“ Блаце, који наставу похађају у 

Барбатовцу, Трбуњу, Кашевару и Гргуру, заједно су са својим 

учитељима и родитељима, реализовали пројекат „Здравље из 

природе“. 

 

Они су најпре у природи убрали здраве плодове воћа, а потом их 

прерадили у сокове. Сада је у току и сушење шипурка за чај.Овим 

пројектом ученици ће бити у стању да развију љубав према биљкама 

из својег окружења, које је свима на дохват руке, а да тога многи нису 

свесни. 

             
Најбитније је, да свако од нас схвати да само ако чувамо природу- 

природа узвраћа здравим даровима. 
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СТИЖЕ НАМ НОВА 2020. 

И ове године ученици наше школе извели су приредбу у холу школе за 

своје другаре и родитеље. Славила се нова 2020. година. Деда Мраз је 

поделио пакетиће ученицима првог разреда и вредним ученицима 

који су учествовали на наградном конкурсу, литерарном и ликовном, 

за најлепшу новогодишњу честитку. 

    

За припрему новогодиње приредбе заслужна је драмска и 

рецитаторска секција нижих разреда, наставници руског и енглеског 

језика и наставници музичке културе. 

     

Весело је било и у издвојеним одељењима наше школе у Барбатовцу, 

Драгуши, Чунгули, Пребрези, Сварчу и  Међухани, где су се окупили 

ученици из околних села и дочекали Деда Мраза. 
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ЈАНУАР 
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“КАКО ВИДИМ РУСИЈУ” 

Ученици наше школе учествовали су на ликовном конкурсу “Како 

видим Русију”,  који је организовао Војни синдикат Гвозденог пука из 

Прокупља. 

Награђени су ученици: 

Сара Радивојевић, ученица осмог разреда 

Милица Рајковић, ученица осмог разреда 

Теодора Протић, ученица седмог разреда 

Мина Ђорђевић, ученица петог разреда и 

Ива Башић, ученица петог разреда. 

Награде су уручили представници синдиката Гвозденог пука  Љубиша 

Милошевић и Иван Ђелић. 

Радови ће бити изложени у Руском дому у Београду заједно са 

радовима ученика из Русије, који су сликали Србију. 
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САРАДЊА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ИЗ ВОДЊАНА И БЛАЦА  

Традиционално и ове године  наставља се дугогодишња сарадања две 

побратимљене општине, Водњан из Хрватске и Блаца.  Група ученика 

и наставника  допутовала је  21.1.2020. и била смештена у хотелу “ЈАТ” 

на Копаонику где су ученици уживали у зимским чаролијама.  

Ученици наше школе су имали организован одлазак на дружење  и 

скијање са својим другарима. У  суботу 25.1.2020. ученици и 

наставници су били у посети основној школи. Ученици су провели 

пријатно преподне у дружењу, а другаре из Водњана су испратили 

пуне утисака. 
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ШКОЛСКА СЛАВА-СВЕТИ САВА  

И ове године речима “Ускликнимо с љубављу светитељу Сави…” 

започела је приредба поводом школске славе Светог Саве, коју су 

припремили ученици наше школе заједно са својим наставницима и 

учитељима.  Још једном су подсетили присутне на лик и дело 

светитеља и на то,  да корачајући путем Светог Саве,  корачамо 

правим путем правде и слободе. 

    

Свечаности је претходило сечење славског колача у присуству бројних 

гостију, запослених и ученика. Домаћини овогодишње славе су 

породица Милић, која је колачарство предала породици Милуновић. 
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Школска слава је прослављена и у издвојеним одељењима у 

Барбатовцу, Драгуши, Кашевару, Вишеселу, Гргуру, Сибници, 

Пребрези, Чунгули и Међухани. 
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САЈАМ РУКОТВОРИНА – РАДИОНИЦА  
(QUILLING ТЕХНИКА)  

На сајму рукотворина у Блацу одржана је радионица у којој су 

учествовали ученици четвртог разреда Јана Гочманац, Петра 

Миленковић и Филип Јовановић и ученици из Криваје Михајло 

Јоковић и Љубинко Коковић са учитељицом Мином Ракоњац.  

 

Израђивали су украсне слике од папирних трачица, такозваном 

Квилинг техником (Quilling). Радионицу су посетили и ученици из 

наше школе који су могли од својих другара да науче нешто више о 

начину израде и стварању ове уметности. Ученици су показали велику 

креативност и маштовитост. 
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ЕКО КУЋА  

Ученице шестог разреда у Барбатовцу су одрадиле мини пројекат 

“Еко-кућа”. На идеју су дошли у току редовне наставе, на часовима 

технике и технологије, где изучавају област архитектура и 

грађевинарство. Реализација је покренута у оквиру ваннаставних 

активности – еко-филм секције. У склопу тога су осмишљени кораци 

од идеје до реализације пројекта, тј од сакупљања материјала до 

израде макете куће са двориштем. 

   

Кућа је направљена од картона, сламчица, исецканих пластичних 

флаша и лименки. Посебан део пројекта је бунар од лименки, који је 

представљен у оквиру радионице “Свака лименка се рачуна”. 

    

Резултат пројекта је прелепа кућа са дивним двориштем и 

занимљивим детаљима. 
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ФЕБРУАР 
НАПОМЕНА: ЗБОГ ЗИМСКОГ РАСПУСТА, КАО И ЊЕГОВОГ 

ПРОДУЖЕТКА ПО ОДЛУЦИ МИНИСТРАРСТВА, ФЕБРУАР 

МЕСЕЦ ЈЕ БЕЗ АКТИВНОСТИ 
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МАРТ 
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УЧЕНИЦИ ИЗ БАРБАТОВЦА НА ИЗЛОЖБИ 

 О ВИНЧАНСКОЈ КУЛТУРИ 
 
 

Ученици из Барбатовца који у оквиру Обогаћеног једносменског рада 

похађају активност Talking Culture посетили су у нишкој галерији 

Синагога изложбу посвећену винчанској култури и Светосавски сајам 

књига у Официрском дому. 

 
 

Кроз изложбу “Винчанска жена – мит, богиња, мајка” и представљање 

неолитских и винчанских фигурина од којих су неке откривене у 

нашем окружењу, љубазни водичи су нашим ученицима представили 

друштвена, привредна, култна и естетска обележја неолитске 

популације.  
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Млађи ученици су се први пут сусрели са овом темом, старији су били 

у прилици да се на практичним примерима присете наученог градива, 

а родила се идеја да културу и наслеђе свог краја представе 

вршњацима у иностранству. Након посете галерији, ученици су 

посетили и Светосавски сајам књига и допунили своје библиотеке 

понеким интересантним насловом. 
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ДАН ОСЛОБОЂЕЊА БЛАЦА У ТОПЛИЧКОМ УСТАНКУ  

– ЈАВНИ ЧАС 

На данашњи дан 5. марта 1917. године у току Топличког устанка 

ослобођено је Блаце од окупатора. Тим поводом, ученици наше школе 

у Барбатовцу и Гргуру, са својим наставницима и учитељицама, 

обележили су 103. годину од ослобођења. 

     

Присутни су имали прилике да на јавном часу чују причу о узроцима, 

поводу и последицама Топличког устанка. Устанике и њихове чете 

предводили су војводе Коста Војиновић Косовац и Коста 

Миловановић Пећанац. Децембра 1917. године Војиновић је ухваћен у 

смртоносну замку а његовом погибијом (самоубиством) ликвидиран 

је Топлички устанак. 
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У даљем току јавног часа, ученици су имали прилике да сазнају да је 

Милман Пари, амерички истраживач са универзитета Харвард, који је 

боравио на просторима некадашње Краљевине Југославије у периоду 

од 1933-1935. године, проучавао  и забележио усмену традиционалну 

поезију, а у колекцији која је посвећена његовом раду може се наћи и 

рукопис песме “Буна у Топлици”. 

   

У филму посвећеном прослави 10 година од избијања Топличког 

устанка 1927.године, ученици су видели аутентичне снимке 

преживелих учесника устанка и Првог светског рата, смотру почасне 

чете и свечану поворку. Завршну реч на овом часу имао је 

документарни филм о Топличком устанку. 

Пуни утисака јер је жива реч преточена у филм, ученици су са групом 

наставника кренули ка селу Гргуру, у обилазак спомен обележја 

посвећеном Кости Војиновићу и његовим палим саборцима. 

Причом о војводи Војиновићу, његовој јуначкој смрти, лику и делу 

освежила су се сећања и присутних мештана и родитеља ученика.  

Посета спомен-обележју у Гргуру окончана је након приче о плану и 

нападу познатих четовођа Вучка Пантића, Јеротија Ђенадића и 

Милоша Милошевића у садејству са Војиновићевим одредом 

приликом ослобођења Блаца од аустроугарске војске 5.марта 

1917.године. 
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Данашња тема била је у потпуности реализована након занимљивих 

прича чика Радета Лазаревића о Топличком устанку и Кости 

Војиновићу и посети спомен-соби у селу Гргуру, посвећеној 

учесницима, жртвама и преживелима у овом устанку. 
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ОСЛОБОЂЕЊE БЛАЦА У ТОПЛИЧКОМ УСТАНКУ 

 

Поводом обележавања 5. марта, дана ослобођења Блаца у Топличком 

устанку, ученици 2/1 заједно са родитељима су имали прилику да чују 

излагање о Топличком устанку, затим да погледају филм едукативног 

карактера поводом тога, а потом се водио и разговор на ту тему. 

 

 
 

У другом делу часа ученици и родитељи су заједнички обојили цртеж 

Вучка Пантића учесника устанка из блачког краја. 
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НЕДЕЉА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 
„ШТЕДИ ЕНЕРГИЈУ – ЧУВАЈ ОКОЛИНУ“ 

 
 

1.ДАН: (ПОНЕДЕЉАК) 2.МАРТ 2020.г  
Свечанo отварање изложбе уз присуство гостију  

   
 
2.ДАН: (УТОРАК) 3.МАРТ 2020.г  
РАДИОНИЦА: Наставна средства од рециклираних материјала  
ПРЕДАВАЧ: Дијана Крсмановић  
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3.ДАН: (СРЕДА) 4.МАРТ 2020.г  
РАДИОНИЦА: Енергетска ефикасност се учи од малих ногу  
ПРЕДАВАЧ: Невена Пешић  

  
 
4.ДАН: (ЧЕТВРТАК) 5.МАРТ 2020.г  
РАДИОНИЦА: Рециклажа није никаква бламажа  
ПРЕДАВАЧ: Оливера Тимотијевић  
5.ДАН: (ПЕТАК) 6.МАРТ 2020.г  
РАДИОНИЦА: Биоенергетика је практична страна наших живота  
ПРЕДАВАЧ: Соња Радивојевић  

  
 
 
ДОМАЋИН: ЕКО-ТИМ „ЗЕЛЕНИ ПУТОКАЗ“ ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“ 
БЛАЦЕ  

САРАДНИЦИ: ФРАНЦУСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА 

СРБИЈЕ, АМБАСАДОРИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
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8. МАРТ- ДАН ЖЕНА 

Уз песме, драмске текстове и рецитације наши ученици су мама, 

бакама, учитељицама и  наставницама честитали Дан жена. 

   

Ученици, чланови ликовне секције, поклонили су присутним женама 

цветиће,које су сами правили од папира. 
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АПРИЛ 

МАЈ 

 

НАПОМЕНА: ЗБОГ ПОЈАВЕ ВИРУСА COVID 19,  ПО 

ОДЛУЦИ МИНИСТАРСТВА ДОШЛО ЈЕ ДО ПРЕКИДА 

РЕДОВНЕ НАСТАВЕ НА НИВОУ ЦЕЛЕ СРБИЈЕ. 

ОРГАНИЗОВАНА ЈЕ НАСТАВА НА ДАЉИНУ, ТЕ НИЈЕ НИ 

БИЛО АКТИВНОСТИ У ОВА ДВА МЕСЕЦА. 
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ЈУН 
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РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА  

У КЛАДОВУ 
  

Ученици IV-1, IV-3 и мешовита група ученика из Гргура, Барбатовца, 

Придворице и Међухане били су од  20.6. до 26.6.2020. на рекреативној 

настави у Кладову.  

   

Ученици су били смештени у хотелу Akva Star Danube.  Услови су били 

одлични. У току боравка обишли су тврђаву, зоолошки врт, спортску 

халу, музеј, бродоградилиште…Свакодневно су имали разноврсне 

активности тако да су се вратили задовољни и пуни утисака. 
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НАЈБОЉИ У ГЕНЕРАЦИЈИ  

Завршила се још једна школска година која ће се памтити по настави 

на даљину, вирусу и бризи за најближе.  Основну школу напушта још 

једна генерација осмака. Осми разред је завршило 93 ученика. 

Поводом завршетка школске године в.д. директорка Марија Ћурчић 

угостила је и наградила најбоље ученике осмог разреда.  У току свог 

школовања Вукову диплому својим радом, трудом, залагањем, али и 

одрицањем, заслужили су  ученици: Дамјан Судимац, Ђорђе Судимац, 

Сара Радивојевић, Мина Вељовић и Милан Павловић. 
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Титулу  ученика генерације понео  је Дамјан Судимац.  

   

Титулу спортисте  генерације понела је Милица Стошовић. 

 

 

В.д. директор је ученицима пожелела пуно успеха у даљем школовању, 

да не забораве своје родно место и да буду честити људи. 
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СЕДНИЦЕ 

ОДЕЉЕЊСКОГ И 

НАСТАВНИЧКОГ 

ВЕЋА 
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ОДЕЉЕЊСКА ВЕЋА 

У раду Одељењског већа биле су заступљене активности везане за 

планирање наставног плана и програма рада за текућу школску 

годину. Рад је организован по кварталима и полугодиштима.  

На седницама одељењских већа разматрана су питања о коришћењу 

уџбеника, распореду писмених задатака, корелацији са другим 

наставним предметима, и остала питања везана за наставу. 

На првом и трећем квалификационом периоду вршена је анализа 

успеха, а на полугодишту утврђиван је успех и дисциплина ученика, 

као и организација поправних и разредних испита. 

У току школске 2019/2020. године није било поправних и разредних 

испита јер су ученици пратили наставу на даљину, због пандемије. 
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НАСТАВНИЧКА ВЕЋА 

Програм рада Наставничког већа за школску 2019/2020. годину, као и 

остале активности  из делокруга рада овог органа, реализоване су 

кроз седнице. 

Делокруг рада Наставничког већа обухватио је организацију 

образовно-васпитног рада школе, стручно усавршавање у оквиру 

истог, поделу предмета и часова, поделу разредних старешинстава, 

задужења у раду стручних већа, школских тимова, рада ученичких 

организација.  

Посебна активност је испољена у анализи остварених резултата на 

крају класификационих периода, као и на крају првог и другог 

полугодишта. Вршена је и анализа дисциплине ученика и утврђивање 

оцена из владања.  

Наставничко веће било је укључено и у процес самовредновања 

(кључне области  вредноване током школске године су: школски 

програм и годишњи програм рада; подршка ученицима; постигнућа 

ученика; настава и учење, етос; руковођење; организација и 

обезбеђивање квалитета. 

Наставничко веће је верификовало рад свих тимова у школи, дало 

сагласност за реализацију програма и редовно је пратило реализацију 

свих школских активности. 
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ДРУГА 

ШАНСА 
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ФООО – ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ 

 

Школске 2019/2020. године имали смо полазнике 2. циклуса (5. и 

6.разред). 

На почетку школске године уписано је 15 полазника, један полазник је 

одустао од школовања у току школске године. Успешно је школску 

годину завршило 14 полазника. 

Након проглашења ванредне ситуације због пандемије коронавируса 

од месеца марта комуникација са полазницима је остваривана 

телефонским путем. 

Ове школске године организовали смо и полагање завршног испита 

(уз поштовање свих  мера предострожности ) за полазнике који нису 

били у могућности да изађу прошле школске године а завршили су 

трећи циклус  (7. и 8. разред). На полагање у јунском испитном року 

изашао је један полазник од петоро пријављених. 
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ТАКМИЧЕЊА 
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ТАКМИЧЕЊА ОДРЖАНА ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ 

(Такмичења су набројана хронолошким редом) 

 

На такмичењима одржаним у току школске 2019/2020. године ученици 

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

 

МАТЕМАТИКА (ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ), одржано 7. 12. 2019. 
ТРЕЋИ РАЗРЕД: 
1. Михајло Грбић ( учитељица Биљана Симић), ПРВО МЕСТО 
2. Маша Вељовић (учитељица Биљана Симић), ДРУГО МЕСТО 
3. Тадија Јовановић (учитељица Драгојла Павловић), ДРУГО МЕСТО 
4. Тадија Збиљић ( учитељица Биљана Симић), ДРУГО МЕСТО 
5. Мина Миладиновић (учитељица Драгојла Павловић), ДРУГО МЕСТО 
6. Лука Грујић (учитељица Биљана Симић), ТРЕЋЕ МЕСТО 
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД: 
1. Маша Илић (учитељица Данијела Дачковић), ПРВО МЕСТО 
2. Ива Јанићијевић (учитељица Данијела Дачковић), ДРУГО МЕСТО 
3. Вукач Цветковић (учитељ Ивица Смиљковић), ДРУГО МЕСТО 
4. Софија Минић (учитељ Ивица Смиљковић), ДРУГО МЕСТО 
5. Лена Мијовић (учитељ Ивица Смиљковић), ТРЕЋЕ МЕСТО 
ПЕТИ РАЗРЕД: 
1. Немања Јовановић (наставница Ивана Дујовић), ПРВО МЕСТО 
2. Мина Ђорђевић (наставница Латинка Стаменковић), ПРВО МЕСТО 
3. Ивона Дишић (наставница Латинка Стаменковић), ДРУГО МЕСТО 
4. Ивона Илић (наставница Латинка Стаменковић), ТРЕЋЕ МЕСТО 
ШЕСТИ РАЗРЕД: 
1. Алекса Радовановић (наставница Весна Јовановић), ПРВО МЕСТО 
2. Матеја Живковић ( наставница Весна Јовановић), ДРУГО МЕСТО 
3. Ивана Бићанин (наставница Ивана Дујовић), ТРЕЋЕ МЕСТО 
СЕДМИ РАЗРЕД: 
1. Вељко Коцић (наставница Латинка Стаменковић), ПРВО МЕСТО 
ОСМИ РАЗРЕД: 
1. Дамјан Судимац (наставник Бранимир Лапчевић), ПРВО МЕСТО 
 
 
ХЕМИЈА (ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ), одржано 1. 3. 2020. 
СЕДМИ РАЗРЕД:  
1. Пеђа Паунковић ( наставница Соња Радивојевић), ПРВО МЕСТО 
2. Вељко Коцић (наставница Соња Радивојевић), ДРУГО МЕСТО 
3. Анастасија Симоновић (наставница Соња Радивојевић), ТРЕЋЕ МЕСТО 
 
 

ФИЗИКА (ОПШИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ) 
ШЕСТИ РАЗРЕД: 
1. Ивана Бићанин (наставница Милена Убавић), ПРВО МЕСТО 
ОСМИ РАЗРЕД: 
1. Дамјан Судимац (наставница Дијана Крсмановић), ПРВО МЕСТО 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ) 
ОСМИ РАЗРЕД: 
1. Мина Вељовић (наставница Светлана Томић), ТРЕЋЕ МЕСТО 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК- КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА (ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ) 
ОСМИ РАЗРЕД: 
1. Марија Поповић (наставница Весна Симић), ДРУГО МЕСТО 
2. Јована Конатаревић ( наставница Ивана Грујић), ТРЕЋЕ МЕСТО 
 

IYOECO–МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕКОЛОГИЈЕ  

(ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ) (ИЗРАДА ОНЛАЈН ТЕСТОВА 17.3.2020. г)  

ШЕСТИ РАЗРЕД: 

1. Ивана Бићанин (наставница Невена Пешић)ПРВО МЕСТО 

2.Сара Милованчевић (наставница Невена Пешић)ПРВО МЕСТО 

3.Селена Судимац (наставница Невена Пешић)ДРУГО МЕСТО 

4.Матеја Живковић (наставница Невена Пешић)ДРУГО МЕСТО 

5.Ања Недељковић (наставница Невена Пешић)УЧЕШЋЕ-БЕЗ ПЛАСМАНА 

СЕДМИ РАЗРЕД: 

1.Анастасија Kривокућа (наставница Невена Пешић)УЧЕШЋЕ-БЕЗ ПЛАСМАНА 

2.Дуња Миљковић (наставница Невена Пешић)ПРВО МЕСТО 

3.Марија Ћурчић (наставница Невена Пешић)ДРУГО МЕСТО 

4.Димитрије Павловић (наставница Невена Пешић)ТРЕЋЕ МЕСТО 

5.Славица Савић(наставница Невена Пешић) ПРВО МЕСТО 

ОСМИ РАЗРЕД: 

1.Дамјан Судимац(наставница Невена Пешић) ПРВО МЕСТО 

2.Ђорђе Судимац (наставница Невена Пешић)ДРУГО МЕСТО 
 

IYOECO–МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕКОЛОГИЈЕ  

(РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ) (ИЗРАДА ОНЛАЈН ТЕСТОВА 16.5.2020.г)  

ШЕСТИ РАЗРЕД: 

1. Ивана Бићанин (наставница Невена Пешић)ПРВО МЕСТО 

2. Селена Судимац (наставница Невена Пешић)ПРВО МЕСТО 

3. Матеја Живковић (наставница Невена Пешић)ПРВО МЕСТО 

ОСМИ РАЗРЕД: 

1.Дамјан Судимац (наставница Невена Пешић)ПРВО МЕСТО 

2.Ђорђе Судимац (наставница Невена Пешић)ПРВО МЕСТО 
 

IYOECO–МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕКОЛОГИЈЕ  

(МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ) (ИЗРАДА ОНЛАЈН ТЕСТОВА 7.6.2020.г)  

ШЕСТИ РАЗРЕД: 
1.Селена Судимац (наставница Невена Пешић)ТРЕЋЕ МЕСТО 
ОСМИ РАЗРЕД: 
1.Дамјан Судимац (наставница Невена Пешић)ПРВО МЕСТО 
2.Ђорђе Судимац (наставница Невена Пешић)ТРЕЋЕ МЕСТО 
 
Даља такмичења нису одржавана јер су школе прешле на наставу на даљину због 

вируса covid19. 
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УРЕДНИК: 

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ЛЕТОПИСА 

МИЛЕНА ГРУЈИЋ 

НЕМАЊА КРИЧАК 

БИЉАНА СИМИЋ 

ЉИЉАНА ЈОЗИЋ 

РУЖИЦА САВИЋ 

ЈАСМИНА МАКСИЋ 

ТЕХНИЧКИ УРЕДНИК: 

НЕВЕНА ПЕШИЋ 

 

ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ” 

ВУКА КАРАЏИЋА ББ. 

info@osblace.edu.rs 

  


