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С Т Р А Н А  2  

Школска слава 

Догодило се... 

     Дан  школе обележен је 6. 11. 2015. године. Тим поводом 
изведена је представа у организацији Тима за културне 
активности и Драмске секције школе. Тема представе била је 
драматизација „Аутобиографије” Бранислава Нушића. На 
сцени су гледаоци пратили дешавања у школи некад и сад. 
Ученици су показали своја умећа у глуми, рецитовању, песми и 
и игри. Ученици су аплаудирали и показали велико 
интересовање за дешавања на сцени што је доказ да је 
програм успео.  

 

Даница Мијајловић VII2 

      
     Прослава школске славе Светог Саве одржана је 27. јануара 
2015.год. у просторијама Културног центра Драинац, као и у 
свим  подручним школама општине Блаце. Ученици су на 
сцени приредили славу и пресекли славски колач. Подсетили 
су присутне како се некада славила слава. Била је јако 
занимљива и садржајна. Приредбу су припремили ученици од 
1. до 8. разреда уз помоћ чланова Тима за културне 
активности.   
     Поред пригодне приредбе овај велики православни празник 
обележен је и чином сечења славског колача. Школа је 
угостила бројне госте. 
     Наставнице српског језика одабрале су најбоље радове са 
литерарног конкурса на тему „Ко удара тако позно”, а 
наставнице ликовне културе одабрале су најбоље радове са 
ликовног конкурса на тему „Свети Сава”. Овим ученицима је 

директорка школе Данијела Николић уручила награде. Поред приредбе овај велики 
православни празник обележен је и чином сечења славског колача.    

 

Јована Рајковић VII1 

Ш К О Л С К О  З В О Н О  

Дан школе 



Луткарска представа 

С Т Р А Н А  3   

     Ученици виших разреда извели су луткарску представу „Капетан Џон Пиплфокс“ за малишане 

предшколске установе „Наша радост”. Представа је била приказана поводом завршетка Дечје 

недеље  9. 10. 2015.године, у пуној сали Културног центра „Драинац” на задовољство деце и 

њихових родитеља.  Малишани су уживали у невероватним авантурама Џона Пиплфокса и његових 

гусара. Нарочито су велики утисак оставиле лутке које је створила наставница Надица Грбић. 

Ученици су представу извели уз помоћ наставница српског језика Весне Радовановић и Милене 

Грујић, као и наставника музичке културе Дејана Томића. 

Тијана Вељић VI2 

     Ученици  наше школе  заједно са својим 
наставницима Весном Миљаковић, Биљаном 
Симић, Надицом Грбић и Дејаном Томићем 
припремили су пригодну осмомартовску 
приредбу, која је изведена у Културном 
центру „Драинац”. Приредби је присуствовао 
велики број родитеља и пензионера, који су 
организовано дошли на приредбу.  Певало се, 
рецитовало, глумило. Присутнима се јако 
допао драмски текст „Бака и унука”  Зорице 
Михајловић, који  говори  о  деци некад и 
деци сад. Мамама и бакама су подељене 
честитке. Циљ је био да се сви сете како живе 
обични срећни људи, не велике несрећне 
машине. 

Слађана Судимац VII3  

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

 

Ђорђе Палуровић V3 

У сусрет Новој години 

Осмомартовска приредба 
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Православна Нова година 

Христос васкресе, ваистину васкресе! 

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

 

Милица Петровић VII4 

      
     Ученици другог, трећег и четвртог 
разреда наше школе, заједно са 
учитељицом Биљаном Симић, 
припремили су и извели приредбу у 

Културном центру „Драинац” 
поводом прославе српске 
Нове године.  
     Том приликом је СО Блаце у 
сарадњи са Центром за социјални рад, у оквиру 
хуманитарне акције, поделила новогодишње пакетиће 
деци са територије општине Блаце. 
 

Тијана Јовановић VII2 

Ш К О Л С К О  З В О Н О  



 Бонтон у цркви 

С Т Р А Н А  5   

 

-У храм се улази тихо, лагано и са поштовањем. 
 
-На улазу у цркву се застане, прекрсти и лагано поклони. 
 
-Затим се купи свећа, пољуби и запали у делу намењеном за то; у горњем делу се пали за 
здравље, а у доњем за покој душе. 
 
-У средишњем делу храма се налази икона испред које се верник два пута прекрсти,поклони, 
пољуби је, а затим се још једном прекрсти, поклони се икони и стане у слободни део храма. 
 
-Мушкарци стоје на десној страни, а жене на левој. 
 
-Стоји се мирно, без окретања и разговора. 
 
-Мушкарци улазе гологлави, а жене носе мараме. 
 
-У храм се улази прикладно одевен. 
 
-Важно је слушати молитву. 
 
-Крстимо се тако што скупимо прсте десне руке, палац, кажипрст и средњи прст, а мали и 
домали прст савијемо на длан. Три прста симболизују Оца, Сина и Светога духа. Прстима се 
прво дотиче чело, затим деоиспод груди, па дено и лево раме. 
 
-Светом причешћу, нафори и целивању треба прићи у највећем реду. 
 
-Када се заврши служба, пољуби се икона и лагано изађе из цркве. На вратима се окрене 
према унутрашњости храма, прекрсти и поклони. 



С Т Р А Н А  6  

Кутак професионалне оријентације 

     У организацији Тима за професионалну оријентацију Основне школе „Стојан 
Новаковић” из Блаца, 25. децембра  2016. године с почетком у 17 часова, у 
просторијама школе, одржан је маскенбал. Учесници маскенбала били су ученици 
седмог и осмог разреда. Маскенбал је организован у оквиру пројекта 
„Професионална оријентација”, а има за циљ промоцију старих занимања. 
     Ученици су били одевени у разне  костиме и уз песму, игру и глуму су на веома 
креативан начин представили себе у различитим професијама. Било је ту златара, 
часовничара, посластичара, пекара, бомбонџија, молера, содаџија, обућара, 
кројача, берберина, писара и других занимања. 

 
Јулија Ристић VIII2 

                                                                       

Ш К О Л С К О  З В О Н О  

Маскенбал професионалне оријентације 



Реални сусрети... 

С Т Р А Н А  7   

     У оквиру пројекта „Професионална оријентација”  
у фази РЕАЛНИХ СУСРЕТА, шеснаесторо ученика осмог 
разреда наше школе је 19. маја 2016.године посетило 
Средњу медицинску школу „Др Алекса Савић” у 
Прокупљу. Циљ посете је упознавање ученика са 
начином рада  своје  будуће школе и њихова 
припрема за будући професионални живот. 
      Ученици су заједно са Иваном Петровић, 
педагогом, обишли просторије средње медицинске 
школе и присуствовали презентацији школе. Обишли 
су кабинете у којима се одвија практична настава, где 
су им ученици, уз помоћ својих професора,  
демонстрирали  практично знање стечено у школи.  
     Представници ученика педијатријског смера 
демонстрирали су како се збрињава новорођенче, 
ученици општег смера су показали како се указује 
прва помоћ особи без свести, док су ученици 
гинеколошко-акушерског смера објаснили како тече 
природни порођај и која је улога медицинске сестре у 
њему. Ученици који похађају секцију Здравствене неге 
и помоћи извели су перформанс приказавши 
симулацију повреда на  утакмици, указивање помоћи 
особи без свести, збрињавање особе са преломом 
руке. 
     Ова посета је засигурно допринела ученицима да 
донесу коначну одлуку у избору средње школе и да 
изаберу за себе најбоље занимање. 

 
Ирена Козић VIII2 

Посета Медицинској школи у Прокупљу 
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Кутак професионалне оријентације 

     Дана  23.10.2015.  одржан  је  угледни час из  
техничког и информатичког образовања са 
ученицима VIII2 одељења. Наставница  Невена 
Пешић је организовала са ученицима осмог 
разреда презентације и семинарске радове на 
тему „Стари  занати”. 
     Ученици су у групама проучавали неке од 

старих заната и радили семинарске радове и 

презентације на ту тему. Сви  ученици су добили 

анкетне листиће на којима су оцењивали радове 

другарa, водећи рачуна да ли је задовољена 

форма семинарског рада и презентације и да ли је 

јасно објашњен занат. 

Сретен Матић VIII4 

Ш К О Л С К О  З В О Н О  

Јавни час „Стари занати” 



Кутак професионалне оријентације 

С Т А Р Н А  9   

     Дана 16.03.2016. године  у школи у Барбатовцу је одржан јавни час на тему „Стари 
занати” где су ученици осмог разреда осмислили и представили неколико занатa: лицидер, 
бомбонџија, филигран, берберин и рабаџија. Ученици млађих разреда су представили старе 
занате на свој начин. Гост на часу је био обућар који је посетиоцима показао срж свог заната 
и демонстрирао ученицима. Час је организовала наставница Невена Пешић и учитељи 
Виолета Козић и Саша Ђукић. Часу су присуствовали родитељи ученика, колеге, као и тим за 
професионалну оријентацију. 

Марија Павловић VIII4 

Јавни час у Барбатовцу 



С Т Р А Н А  1 0  

Светоплички сабор у Конџељу 
      
     Сваког 28. јуна, на Видовдан, одржава се светоплички сабор у селу 
Конџељ, у цркви Светих архангела Михаила и Гаврила. Литургијом у 
част и помен косовским јунацима, у цркви светих архангела Михаила 
и Гаврила у Конџељу започео је Светоплички видовдански сабор, 
четрнаести по реду. 
     Осим традиционалних Саборских повеља, које се сваке године 
додељују најуспешнијим и најзаслужнијим људима из Топлице, и ове 
године додељене су награде ауторима најбољих литерарних радова 
ученицима основних топличких школа. Овом приликом награђенима 
су додељене књиге, а публика је имала прилику да чује награђене 
радове.  
     Овогодишње награђене ученице наше школе су Марија Судимац, 

ученица петог разреда и Слађана Судимац, ученица седмог разреда. 
     Саборске свечаности настављене су наступом Дечјег хора Дома 
културе, мини концертом Оливера Стојиљковића, док је у 
поподневном програму одржан концерт Музичке школе „Корнелије 
Станковић”, промоција часописа „Топлички венац”, као промоција 
књиге „Топличка архиепископија” мр Радоје Костић и књиге „Дванаест 
топличких апостола”, Ранђела Јанићијевића. 
     Смотром културно-уметничких друштава из Топлице завршене су 
овогодишње славске свечаности у Конџељу. 

 

Слађана Судимац VII3 

Ш К О Л С К О  З В О Н О  



Топличка разгледница 

С Т Р А Н А  1 1  

     Топлички округ, скуп вароши и села, уоквирен обронцима планина, ишаран рекама, плени лепотом која зауставља дах сваком ко прође. У њему су 
ушушкана налазишта која нам сведоче о некадашњем животу и култури на овим просторима, као и разни остаци утврђења који причају причу и у њој 
откривају да је престоница некадашње Србије била управо ту, у нашој Топлици. 
     И не знам где бих пре погледала и зато пуштам поглед да ми лута очаравајућим долинама. Ту одмарам очи заслепљене блиставим током саме 
реке Tоплице, по којој је и округ добио име. Одмарам очи на засадима вишања, чије ме модрикасто лишће поздравља треперењем. Поглед ми клизи 
преко плодних ораница, дивим се таласању пшенице, ражи, јечма... Желим да постанем птица, да се несметано винем пут неба и сву ту лепоту 
посматрам одозго окупана сунчевим зрацима, јер сунце не сија нигде тако као овде на југу, у мојој Топлици. И нигде небо није тако плаво као овде. 
Чини ми се да ни шуме нигде нису овако зелене. Слушам њихов шум и чини ми се да чујем топот копита Лазареве војске, песму ратника, плач жена. 
Да ли то храстови уздахом приповедају о нашим прецима? Да ли ми се само то чини док погледом заробљеног у њиховим крошњама упијам звуке 
своје Топлице?     Поносна на свој крај, поздрављам људе широм света и позивам их да дођу, да виде сву ову лепоту сконцентрисану на једном месту. 
Позивам оне који су отишли да се врате, да не забораве своје корење, одакле потичу и ко су. Поздравила бих... али шта то вреди?  
     Људи су се одметнули у модерне хајдуке, сувише преокупирани стицањем новца. Бојим се да им више није важно из ког су краја потекли. Уместо 
поноса својој Топлици дарују заборав.  
 

Слађана Судимац,, 7. разред 
ОШ„Стојан Новаковић” Блаце 
Наставник: Весна Миљаковић 

       О Топлице, славна и херојска, слободарска и пријатељска, ти која постојиш од искона, памтиш хиљаде и хиљаде догађаја знаних и незнаних нама. 
Ти која чуваш многе успомене и тајне вековима, увек си пружала своју руку пријатељства свима и свакоме ко би добродошао. Дочекивала си их 
хлебом и сољу, пружала своје гостопримство и показивала своју доброту и топлину која зрачи из твоје душе и љубав из твог срца.  
       Нажалост, нису сви мислили исто. Нису сви желели да прихвате твоју пријатељски пружену руку. Било је оних који су те желели за себе, јер си им 
се допадала. Зато су те кроз векове газиле многе освајачке и непријатељске чизме. Газиле, освајале и рушиле од варварских, па све до бугарских и 
германских. Ти си се жилаво одупирала, херојски се борила. Увек си остајала наша и моја. Ниси се дала и остала си херојска Топлица.  
       Данас, ми млади не знамо много о теби. Све што знамо је само по нешто што прочитамо из књига или чујемо од наставника. Ту спадам и ја која 
пишем ово. Али када помислим на Топлицу сетим се многих наших славних предака који су живели у различитим временима, а имали сличне, готово 
исте циљеве, слободу Топлице. Тада ми се учини као да у једном тренутку видим старог Немању како са својим Немањићима гради своју задужбину 
у Куршумлији. Видим Топлицу Милана и Косанчић Ивана како језде на својим коњима, броде реку Топлицу и журе према Косову да уходе Турке. А 
одасвуда одједном ми се указује Југ Богдан са својим Југовићима који, „растерују Турке на буљуке”.Лазар и Милош се око нечега препиру. Чујем како 
Милош замера и прекорава Лазара на здравицу коју му је упутио на синоћној вечери уочи поласка на Косово. Учинило ми се да јасно чујем 
Милошеве речи заветања свом господару да ће убити Мурата на Косову. Видела сам и Косту и Ћићка и Никодија. Сви су они живели у својим 
временима и носили своја бремена. Одједном нестају сви, и Топлица остаје сама са нама. 
         О Топлице, тако дуго памтиш и никада не заборављаш, а никада и не остариш. Вечито си млада и лепа као млада невеста испод вела која чека 
свог драгог на белом коњу. Твоју лепоту чини све око тебе и у теби. Настајеш тамо негде где се рађа твоја посестрима, река Топлица, окупаш се у 
својим топлим изворима и нежно прихваташ у наручје твоју посестриму, пропуштајући да прође преко твојих поља и равница до њене мајке Мораве. 
Целом својом дужином она је твоја, она припада теби и захвална је на крају за све што си учинила за њу дуж целог њеног пута. Зато она краси твоја 
поља и кривуда твојим равницама, а по каткад залута скривајући се по твојим врбацима. Чудан је њен пут од извора до ушћа. Горе је брза и немирна, 
плаха и охола, а кад сиђе доле у твоја поља и равнице постаје тиха и мека, мирна и питома. Сасвим неприметно одшета до брда на једној страни па 
се врати исто тако тихо на другу страну. Понекад залута пољима па је и зец може прескочити, а човек у чаши попити. И тако, мирна, тиха, нечујно 
нестане у Мораву. Али се накада разбесни, кад је људи не поштују. Тада постаје охола и опасна за своју посестриму Топлицу. Тада човек не треба јој 
пркосити и изазивати . Али свеједно је. И једна и друга Топлица заједно чине диван крајолик наше ионако лепе Србије. 
          О Топлице, драга лепотице, природа те учинила најлепшом. Од твојих поља, равница, шљивака и ливада начинила је најлепши тепих обојен 
свим бојама, какав не би могла саткати ни највештија ткаља. То је једини тепих који може да мења своје боје четири пута годишње. Од пролећних до 
зимских. 
      У пролеће те краси белина процветалих воћњака и шаренило процветалих ливада, лети таласи зрелог и заталасаног жита златасто жућкасте боје, а 
у јесен модри жути и црвени плодови воћњака. Зима те краси белим снежним пахуљицама снега које нежно падају и прекривају поља, а сивило 
магле те скрива од радозналих погледа људи. 
      Свуда око тебе пружају се ниска и висока брда, стрма или благо уздигнута која те ограђују, настављају се једно на друго и свирају око тебе као 
ђердан око девојачког грла. Подну брда свуда около ређају се села као седефни бисери на ђердану око грла. Три драгуља на ђердану распоређени су 
на три стране- Куршумлија, Блаце, Прокупље. 
       О Топлице, дивна лепотице. Ко прошета тобом и само једном те види, зар може да те заборави? Никад. Памтиће те вечито, а можда ти се опет и 
врати. 
       Али једно је сигурно. Ми који смо твоји и ти са нама увек ћемо те носити у својим срцима са вечном љубављу. Увек ћемо те волети и никад те 
нећемо заборавити, јер из твоје душе зрачи топлина, а из срца љубав. 
        Ето, то је моја Топлица речима приказана, као што би била сликом насликана, а очима виђена. 

 
 

Марија Судимац , 5. разред 
  ОШ „Стојан Новаковић” Блаце 

  Наставник: Ивана Грујић 

Топличка разгледница 

Награђени радови 
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Чеп за хендикеп 

Хуманитарна акција ученика из Кашевара 

Имамо велико срце 
     Већ дуги низ година школа учествује у бројним хуманитарним 

акцијама. Своје велико срце ученици и запослени у школи 

показују када се организују активности оваквог садржаја. 

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

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

Ш К О Л С К О  З В О Н О  



Школски вашар 
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       И ове школске године наша школа је 23.маја 2016.  

организовала хуманитарни школски вашар.  Ученици су 

имали штандове у главној блачкој улици. Oсновци су на 

великом броју штандова продавали разне артикле. Били 

су подељени у две смене, како би и млађи и старији 

имали прилике да покажу своју креативност и 

креативност свог одељења. Било је ту свакаквих 

дрангулија, а највише прехрамбених производа. Вашар 

је посетио велик број суграђана  који су се забављали и 

куповали разне ситнице. Ученици су били расположени, 

дечија граја се разлегла по читавом граду, а и касице 

нису остале празне. Скупљени новац ће се упутити 

онима којима је најпотребнији. 

     У Културном центру Драинац 6. 6. 2016.год. одржан је 
шести по реду хуманитарни концерт под називом Света 
Јелена. Организатор концерта била је oсновна школа. У 
једночасовном програму публика је уживала у игри и 
песми учесника, као и у извођeњу класичних музичких 
комада.  Kонцерт је организован у хуманитарне сврхе. 
Након хуманитарних акција (школског вашара и 
концерта) сакупљено је око 100 000 динара. Дечијој 
клиници из Ниша уплаћено је 75000 динара као помоћ 
за изградњу одељења за хематоонкологију. 
     Национално удружење родитеља деце оболеле од 
рака „Нудор“ посебно је захвално за хуманост, велико 
срце и пријатељску помоћ. 
     Остатак новца употребљен је за помоћ ученицима 
наше школе који су слабијег материјалног стања, и то за 
матуру, рекреативну наставу, излет или уџбенике.  

 

Јована Вељовић и Анђела Јанковић  VII1 

Хуманитарни концерт „Света Јелена” 
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Поклони књигу библиотеци 

Квиз знања из књижевности 

      
     Поводом обележавања октобра- Месеца 
књиге у школи је одржано доста активности. 
У периоду од 26. до 29. октобра одржан је 
квиз за ученике од петог до осмог разреда. 
Сваког дана по један разред такмичио се у 
знању из књижевности. Победници квиза из 
сваког разреда награђени су посетом Сајму 
књига у Нишу.  

Невена Богићевић V2 

     Ђ а ч к и  п а р л а м е н т 
организовао је акцију 
прикупљања књига под 
слоганом „Поклони књигу 
библиотеци”. Ученици су 
доносили своје књиге и 
поклањали библиотеци, тако 
да је сакупљено 66 књига. 
Ученици који наставу похађају 
у Кашевару, посетили су  
библиотеку у матичној школи и 
донели књиге 23. 10. 2015. 

године.  Основци из Кашевара су том 
приликом добили на поклон показиваче за 
књигу, које су направили ученици матичне 
школе на часу ликовне културе. Поводом 
обележавања Месеца књиге, у школи је 
одржан и низ других активности. Ученици 
нижих разреда заједно са својим учитељима 
правили су паное на тему „Букет лепих мисли 
о књизи”, који су били изложени у холу 
школе.  

Анђелија Раичевић V2 

Ш К О Л С К О  З В О Н О  

 
 
 

„Књига је вреднија 
од свих споменика 
јер она сама гради 
споменике у срцу 

онога који је 
чита”. 



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

Анђела Минић V2 

     На иницијативу ученика Ђачког  
парламента организован је Квиз 
знања из природних наука. Ученици су 
показали велико интересовање за 
квиз као и завидно знање из 
различитих области.  Победници квиза 
били су ученици седмог разреда у 
Драгуши и одељење VIII4 из Блаца. 
Награђени су одласком на Сајам науке 
који  се одржава у Београду. Квиз је 
организован 27.11. 2015.године.  

 
Јована Радоњић V2 

Сајам науке у Београду 
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„Имамо циљ, 
дођи на 
старт”.  

КРОС РТС-а 

Трка за срећније детињство 

     

      У Блацу је 2. 10. 2015.године у организацији Црвеног крста Блаце 
одржана традиционална „Трка за срећније детињство”. У трци је 
учествовало 600 ученика Основне школе „Стојан Новаковић”. Трка за 
срећније детињство је најмасовнија и најшире прихваћена рекреативно-
хуманитарна акција Црвеног крста Србије. Масовним учешћем у трци 
млади показују своје опредељење за здрав начин живота и највише 
хуманитарне вредности. Овогодишњи слоган трке био је „Имамо циљ, 
дођи на старт”.  

Матија Урошевић VII1 

      

     У Блацу је 13.5.2016.године 
одржан пролећни крос РТС-а. На 
кросу су учествовали ученици од 
првог до осмог разреда. Крос је 
протекао у правој спортској 
атмосфери, као и претходних 
година.  

 
Душан Несторовић VIII4 

Ш К О Л С К О  З В О Н О  

СПОРТСКИ КУТАК... 



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

      
 
     ОШ “Стојан Новаковић” у 
сарадњи са Спортским 
савезом Блаце организовала је 
Игре без граница за све 
ученике од првог до осмог 
разреда, које су трајале од 14. 
до 24.12.2015. године. 
Учествовао је велики број 
ученика, а најбољима су 
додељени пехари и лопте.  
 

Немања Аврамовић V3 

Игре без граница 
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„Постоји 

младост мисли 
и младост 

доба”.  

Дружење младих и старих 

Исхрана и здравље 

Безбедност у саобраћају 
 

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

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

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

Ш К О Л С К О  З В О Н О  



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

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

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

Штетност никотина 

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

Дан породице 

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

РЕДАКЦИЈА 

Светски дан здравља зуба 
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Ученици из Водњана у посети Блацу 

     Ученици основне школе из Водњана допутовали су 12.1.2016. 
у Блаце где су у оквиру пројекта – Заједно у будућност у 
Европској унији путем дечијег стваралаштва, боравили шест дана 
у Блацу. Током боравка у Блацу двадесет четворо деце и троје 
пратиоца обишли су туристичке дестинације у близини, 
Копаоник, Ниш и туристичке знаменитости Блаца. 
     Њихов боравак у Блацу је био испуњен и дружењем са 
вршњацима из Основне школе „Стојан Новаковић” у Блацу. 
Организоване су разне спортске игре, као и радионице на 
часовима историје, биологије, географије и хемије.  
 

 

Кристина Петровић VII1  

Ш К О Л С К О  З В О Н О  



Наши ученици у посети Хрватској 
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     Град Водњан- Дигнано угостио је од 13. до 19. jуна 2016. ученике  наше школе. 
Водњан (итал. Dignano) је град у Хрватској у Истарској жупанији и налази се 10 км северно 
од Пуле. Центар је аграрног краја. 
     У посету је отишло 47 ученика и 6 предметних наставника. Деца су заједно са ученицима  
oсновне школе из  Водњана  учествовала у различитим радионицама, заједно су се 
упознавали са правима деце и младих у Европској унији. Током боравка деца су израдила 
заједнички манифест о правима деце и младих. 
     Сарадња са градом Водњан- Дигнано траје од 2011. године и од тада се негују 
пријатељски односи и заједничке активности. Ученици су присуствовали и потписивању 
Повеље и Споразума о братимљењу Општине Блаце и Града Водњана. 
     Ученици и наставници су били смештени у Барбариги, прелепом приморском месташцу, 
недалеко од познатог националног парка Бриони. Позната је по својој благој клими, 
мирноме мору и нетакнутој природи.  Ученици су се  купали у чистој води Јадрана и 
захваљујући ронилачком клубу  посматрали подводни живи  свет. Видели су и хрватске 
кажуне и чули причу о њиховом настанку. Обишли су Пулу и видели римски амфитеатар, 
Славолук, Херкулова врата и Двојна врата. Већина ученика је први пут била на мору. 
Препуни утисака вратили су се у Блаце. 
 

Кристина Петровић VII1 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BA_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%83_%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%98
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B0
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„Friendship is not 
a big thing, it is a 

million little 
things”. 

 
„Пријатељство 

није велика 

ствар, то је 

милион малих 

ствари”. 

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

Теодора Степановић VII1 

Ш К О Л С К О  З В О Н О  



Репортажа са екскурзије 
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     Био је петак, тринaести мај, јутро магловито и хладно. Кренули смо у пола шест из Блаца. У путу 
нам је било занимљиво. Седела сам до прозора и слушала музику, док су остали шушкали 
кесицама и грицкали. Како  је време одмицало сунце је све јаче сијало и било је баш топло. Око 
девет сати смо стигли у Зајечар и обишли Гамзиград. Водич нам је причао о свим тим грађевинама 
које су нас окруживале. Затим смо добили мало слободног времена које смо искористили за 
сликање и разгледање Гамзиграда. Након тога сели смо у бус и кренули за Неготин. После дугог 
пута напокон смо стигли. У Неготину смо  обишли музеј Хајдук Вељка Петровића, а затим 
Мокрањчеву кућу и отишли до цркве. И... било је време за ручак! Отишли смо у Кладово. Мало смо 
шетали и онда отишли у ресторан ЈЕЗЕРО на ручак. И најзад оно што сам највише чекала – идемо 
на Хидроелектрану ЂЕРДАП. Тамо је било одлично. Гледали смо турбине и нучили како настаје и 
како се спроводи струја. Али већ смо сви били уморни и једва смо чекали да стигнемо у Голубац и 
да се сместимо у хотел. Када смо стигли сместили смо се у собе, распаковали се и пресвукли. Ми 
смо имали прелеп поглед  на парк и на сво то савршено зеленило у којем смо уживали. Дошло је 
време за вечеру. Сишли смо у ресторан, јели, а затим отишли у дискотеку. Око поноћи отишли смо 
на спавање. Други дан екскурзије почео је доручком у хотелу, након чега смо се сместили у бус  и 
пошли за Пожаревац. Обишли смо Виминацијум и Амфитетар, а онда отишли у Смедерево. У 
пратњи водича обишли смо Смедеревску тврђаву, а затим смо имали мало слободног времена које 
смо искористили за шетњу по центру града. Након ручка кренули смо за Блаце. 
 
     Ово ће бити  екскурзија за памћење ! 

                                                                                                             

 Вања Велимировић  VI1 

А у овом старом свету  
још увек живи један цар. 
Ако схватиш његове речи  
краљевство ти даје на дар. 
 
Феликс Ромулијана. 
И то име нешто значи.  
Треба се држати заједно,  
јер заједно смо најјачи. 
 
Да дођемо и до краја приче,  
приче о Феликс Ромулијани. 
Ту причу испричала је 
успомена, кад смо остали сами. 

Видела сам бели свет,  
али по први пут гледам сада,  
једну тајну римских царева 
где само успомена влада. 
 
Само темељ још увек стоји,  
али дивна је то палата. 
Пуна прича и догађаја  
искованих од злата. 
 
Данас је овде преда мном,  
отвара ми капије своје. 
Капије старог света   
који има нове боје. 

Колико је дуго ту? 
То најбоље историја зна.  
Колико јунака у себи скрива? 
То ће остати тајна. 
 

Наталија Павличевић  VII1 

Феликс Ромулијана 
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НАШИ МАТУРАНТИ... 

    Наши мали матуранти су завршетак 4. разреда прославили у школском 

ресторану 9. јуна 2016.године заједно са својим учитељима. Они су се лепо 

забављали, и уз песму и игру провели једно дивно поподне. Неки су са прославе 

отишли тужни јер се растају од својих учитеља и другара из одељења, док 

некима растанак није тешко пао. Сви они једва чекају пети разред када ће се 

поново лепо дружити.  

Ш К О Л С К О  З В О Н О  

Четврти разред 



Осми разред 
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     Ученици осмог разреда 5.6.2016. године прославили су завршетак основне школе и своју 
Малу матуру. Након окупљања у школском дворишту, ученици су традиционално 
прошетали кроз Блаце да би своје славље наставили у ресторану „Емона” заједно са својим 
одељењским старешинама и предметним наставницима.  
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Е-TWINNING ПРОЈЕКТИ 
     У току школске 2015/2016. године у оквиру информатичке секције 
група ученика је учествовала у организовању и реализацији e-twinning 
пројеката, који су спремани у сарадњи са наставницима историје, 
руског језика, српског језика и енглеског језика, као и са неколико 
учитеља. Укупно је реализовано 9 e-twinning пројеката:  
1. PROJECT „My world in photos”;  
2. PROJECT „GIRLS IN ICT”;  
3. PROJECT„Seven wonders of my native town”;  
4. PROJECT „My Pivot Stickfigure animated day”; 
5. PROJECT „Tell me about Your Culture”;  
6. PROJECT „GREEN IS EVERYWHERE”;  
7. PROJECT „Languages of the world”;  
8. PROJECT „WWI: let's Work Wisely as One”;  
9. PROJECT „Folk alive!”;  
Посебно су битна два пројекта : „Languages of the world” – Са 
Азербејџаном и „WWI: let's Work Wisely as One” са Француском, који су 
реализовани као међународни скајп-сусрети наших и њихових 
ученика и колега. О њима је било информација и на локалном веб-

порталу, као и на школској друштвеној мрежи.  
 

Амор Рамадани VI4 

Ш К О Л С К О  З В О Н О  

„Рад је створио 

човека. Живот који 

тече у 

непрестаном раду 

је најсрећнији, јер 

душа која је тако 

обузета не мисли 

на урођену чежњу”. 

 
 



ИНОВАТИВНИ ЧАСОВИ... 
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     У школи 16.10.2015. одржан је јавни час музичке културе, којем су присуствовали 
ученици седмог разреда и наставно особље ове школе. Присутни су на поменутом часу 
имали прилику да чују Војни оркестар Ниш, који је под командом копнене војске. У 
оквиру овог наступа војни оркестар представио се са неколико композиција, углавном 
маршева, који и чине њихов главни репертоар.  
     Наступ у оквиру јавног часа музичке културе започели су композицијом Марш 
Александар II, а завршили композицијом Марш на Дрину. У току часа чланови оркестра 
упознали су присутне са музичким инструментима које свирају. 
     Час је свечано отворио и гостима пожелео добродошлицу наставник музичке културе   
Дејан Томић, а у име команде копнене Војске све присутне је поздравио капетан Дејан 
Ђорђевић, диригент и начелник војног оркестра. 
     Говорећи о оркестру капетан Ђорђевић је истакао да он иза себе има дугу традицију, 
али да у архиви не постоје документи о тачном датуму оснивања. Оркестар броји 26 
чланова и учествовали су на бројним фестивалима ревијалног карактера. Наступали су у 
Србији, а и ван граница, у  Аустрији, Босни и Херцеговини, Украјини, Русији... 
     Организатори јавног часа музичке културе били су Војни оркестар Ниш и актив 
наставника музичке културе. 
     Школом су се проламали звуци дувачких инструмената и аплауза одушевљених 
ученика. 

Милица Шеговић VI2 

Тијана Вељовић VI2 

Музичка култура 
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Физика 

Хемија 

ИНОВАТИВНИ ЧАСОВИ... 

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

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

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

Ш К О Л С К О  З В О Н О  

Разредна настава 



Руски језик 
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     Дана 25.12.2015. обележени су православни хришћански празници, традиције и обичаји руског 
народа. Програм су припремили чланови секције руског језика коју води наставник Радивојка 

Лекић. Час је почео речима Л.Н. Толстоја „Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая 
несчастливая семья несчастливая по своему”. Затим ученици причају текст о породици и рецитују 
стихове на руском језику. Долазе гости из Србије, 
почиње прослава празника, казује се текст о Новој 
години, три дијалога, загонетка и стихови на 
руском језику. Улази Деда Мраз са Снежном 
краљицом, доноси и дели поклоне деци. Сат 
откуцава поноћ, отвара се шампањац, следи 
узајамно честитање и пева се песма о Новој 
години. Домаћини постављају празнични сто на 
коме се налазе разна јела, божићна свећа, колач, 
вино... Прича се текст о Божићу, стихови на руском 

језику, пева се песма „Тихая ночь”, игра се и пева 

„Гули, гули” , „Калинкав”... Водитељ се захваљује 
гостима на присуству и позива их да се придруже 
празничном слављу.  

     У оквиру иновативне недеље, у петак 13. маја 2016. 
године, наставне јединице су реализоване тако што смо 
повезали наставне садржаје кроз програм приредбе. У 
протеклом периоду, на часовима српског језика, учили 
смо много лепих песмица. Ово је била прилика да их 
ученици одрецитују изражајно како би дочарали лепоту 
стихова. Лепе песме, али не да рецитују, већ да певају, 
научили су на часовима музичке културе. Искористили 

смо ову прилику да 
представимо и те лепе 
мелодије.  
 
      На појединим часовима физичког васпитања ученици 
су научили прве кораке народне игре уз народну песму 
“Ја посејах лубенице”. Коло које су ученици одиграли 
употпунило је овај програм и на најлепши начин 
завршило представљање неких наставних садржаја које 
смо учили у претходном периоду. 

Ивона Томић VII3 

Марина Ђорђевић VII3 

Разредна настава 
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Бисери... 

Ш К О Л С К О  З В О Н О  
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     Кристином Петровић се школа поноси. Она је вредна и 
амбициозна ученица седмог разреда. Школу је представљала на 
бројним такмичењима, а највећи њен успех је освојено друго место 
на Републичком такмичењу „Књижевна олимпијада”. 
 
Који је твој највећи успех на такмичењу? 
       Учествовала сам на бројним такмичењима и остваривала 
запажене резултате. Највећи успех сам остварила на такмичењу 
Књижевна олимпијада. Освојила сам друго место на републичком 
такмичењу. 
 
Колико си се дуго спремала за такмичење? 
     Спремала сам се од почетка школске године са другарима и 
наставницом Весном Миљаковић. Много времена сам провела 
листајући читанке и читајући критике. 
 
Да ли си очекивала награду? 
     Потајно сам се надала, али сам знала да је потребно много труда, рада и знања. 
 
Како си се осећала када су прочитали твоје име? 
     Када су прочитали моје име била сам јако узбућена и  нисам веровала. Једва сам чекала да 
позовем и обрадујем маму.  
 
Који ће ти тренутак са такмичења остати у памћењу? 
     Увек ћу памтити тренутак када су ме прозвали и рекли да сам освојила друго место. 
 
Када си заволела књижевност? 
     Књижевност сам заволела још када сам била мала, када сам чула прве бајке и басне. 
 
Која је твоја омиљена књига? 
     Моја омиљена књига је ,,Вампирски дневници“. 
 
Где себе видиш у будућности? 
     Себе видим као професора књижевности у Филолошкој гимназији у Сремским Карловцима. 

                                                                                  

 
 

 Разговор водила Наталија Павличевић VII1 

Разговор са поводом... 
Итервју са Кристином Петровић, ученицом седмог разреда 
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ТИО и ликовни радови ученика 

Ш К О Л С К О  З В О Н О  

Марина Раденковић VI4 

Милица Јанић VI 

Никола Илић VIII4 

Ученици V разреда 

Ученици VII разреда 

Ученици VI разреда 

Ученици VII  разреда 

Теодора Гашић VI 

Младен Стефановић VII4 

Филип Тимотијевић VII4 
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Енигматика... 

Аутор: Ђорђе Симић  VIII1 
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