
Школско звоно 
ЛИСТ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ  

„СТОЈАН НОВАКОВИЋ” БЛАЦЕ 

У  О В О М  Б Р О Ј У . . .  

Догодило се... 2 

Дечија недеља код нас у школи 4 

Догађаји... 6 

Кутак за младе писце... 8 

Хуманост на делу... 10 

Ђак пешак 12 

Школа у Кашевару 13 

Спортски кутак... 14 

Спортски кутак... 16 

Еко кутак... 18 

Јавни часови 20 

Иновативни часови 21 

Пројекти... 22 

Догађаји... 24 

Код нас у гостима.. 26 

Студенти из Америке у посети 

Блацу 

27 

Интервју... 28 

Екскурзије... 30 

Мали матуранти 34 

Велики матуранти 35 
 

Ликовни радови ученика 36 

ТИО радови ученика 37 

Бисери... 38 

Редакција 39 

Стрипови... 40 

Септембар, 2017. 



С Т Р А Н А  2  

Свечани пријем ђака првака 

Догодило се... 

      
 

  Дан 8. новембар, рођендан Вука Стефановића 
Караџића, прослављају школе широм Србије. Наша 
школа већ дужи низ година овим датумом обележава 
Дан школе.  
       
 Ове године представом „Мали Принц”, која је  
извођена два пута, у 12 и 14 часова, обележен је наш 
празник. У представи, која је рађена по истоименом 
роману Антоана де Сент Егзиперија, глумили су 
чланови драмске секције, а организатори су 
наставници Весна Миљаковић, Милена Грујић, Надица 
Грбић, Дејан Томић и Весна Симић. 
  Представа је оставила леп утисак на присутне ђаке и 
наставнике. 

                                                       Јована Радоњић VI2 

      

 У нашој школи је на почетку школске године 
приређен свечани пријем ђака првака. Добродошлицу су им, 
пригодном приредбом, пожелели ученици 2, 3. и 4. разреда, 
а пуно успеха у школовању директорка наше школе. 

                                                                

Анђела Минић VI2 

Ш К О Л С К О  З В О Н О  

Дан школе 



Новогодишња приредба 
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 У нашој школи традиционално је одржана 
новогодишња приредба и подељени су пакетићи ђацима 
првацима. Програм је изведен пред великим бројем 
гледалаца, а специјални гости приредбе били су 
предшколци вртића „Наша радост”, који су својим 
тачкама улепшали догађај. 

                                                             

Невена Богићевић VI2 

      

Обележавајући октобар, месец књиге, Основна школа „Стојан Новаковић” је организовала 
ревију књига, часописа и новина 26.октобра. Костимирани у духу манифестације, ученици од 
првог до четвртог разреда школе у Блацу и ученици трећег разреда из Барбатовца прошетали су 
костимирани и на тај начин оживели књиге, часописе, новине, осмишљајући њихове корице. 

На овој ревији књига могли су се чути закључци ученика да је књига велики друг, 
пријатељ, али да нам она и налази пријатеље. 

                                                                            Јована Радоњић VI2 

      

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

Анђелија Раичевић VI2 

Светосавска академија 

 Октобар-месец књиге 



С Т Р А Н А  4  

Дечија недеља у нашој школи 
 
У периоду од 3. до 7. октобра Основна школа „Стојан Новаковић” 

обележила је Дечију недељу, која се ове године одржала под слоганом 
„Нећу да бригам, хоћу да се играм”. Посебан акценат је стављен на 
остваривање права деце на игру и стваралаштво. Организован је богат 
програм за ученике. Ученици су похађали обуку за школске медијаторе.  

Уторак, 4. октобар, био је посвећен спорту. Тог дана су се 
одржала бројна такмичења у којима су ученици показали спретност и 
брзину. Најзанимљивије су биле игре са лоптама, вијачама, чуњевима и 
обручима. 

Сви ученици су присуствовали музичкој радионици 5. октобра у 
спортској хали. За ученике су организоване караоке, а у наставку журка.  

У дворишту школе организована је 6. октобра ликовна 
радионица. Ученици од првог до четвртог разреда цртали су на бетону, 
а од петог до осмог разреда цртали су на задату тему. Показали су своје 
ликовно умеће користећи разне технике.  

Граја, осмеси и задовољна лица деце показала су колико су игра 
и стваралаштво важни за њихово одрастање. Носиоци активности били 
су учитељи и наставници школе.   

У школи у Барбатовцу Дечија недеља обележена је разним 
активностима.  

Понедељак, 3. октобар био је Дан спорта. Дечија недеља 
започета је низом спортских активности. Ученици су играли фудбал, 
кошарку, одбојку, прескакали вијачу.  

Уторак, 4. октобар, био је Дан информатике. Час информатике 
био је реализован са ученицима шестог и осмог разреда и са 
ученицима млађих разреда. Организатори занимљивих информатичких 
игара биле су наставнице Невена Пешић и Катарина Михајловић. 

У среду, 5. октобра, организован је Дан лепих жеља. Ученици 
свих разреда заједно са својим наставницама, Јасмином Боговац, 
Миленом Грујић и Катарином Михајловић, и учитељима, Виолетом 
Козић и Сашом Ђукићем представили су своје најлепше жеље кроз 
креативну радионицу и изложили своје радове у холу школе.  

Четвртог дана, 6. октобра, одржан је јавни час под слоганом 
„Увек смо се играли”. Наставнице Марија Ћојбашић и Сања Савић су све 
ученике провеле кроз прошлост и подсетили их како су се играли 
њихови вршњаци пре много година. Све ово је приказано кроз 
занимљиве, шаљиве и поучне текстове, слике и више документарних 
филмова. 
  

Ш К О Л С К О  З В О Н О  

„Нећу да 
бригам, хоћу 
да се играм” 
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У петак, 7. октобра, учитељи из Барбатовца, Кашевара и Гргура у сарадњи са наставницом 

ликовне културе Надицом Грбић, организовали су ликовну радионицу „Деца су украс света”. 
Деца су са уживањем цртала и бојила на платну. 

У оквиру Дечије недеље, у селу Међухана, у просторијама школе одржан је спортско- 
музички дан. Дружење је карактера а изведене су караоке, игра Музичке столице и игре са 
обручима у кругу. Присуствовали су ученици из Горње Јошанице, Придворице и Међухане.  

Деца су се лепо дружила и успешно учествовала у свим активностима. Организатори 
дружења биле су учитељице Биљана Мијовић, Зорица Миладиновић и Слађана Раичевић. 
                                                 

  Анђелија Раичевић VI2 

                                                  Невена Богићевић  VI2 
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Посета археопарку Плочник 

 Група ученика и наставника наше школе је 19. маја 2017. године била у 
прилици да присуствује великој научној неолитској журки у Плочнику. Журка 

је била организована у оквиру манифестације „Музеји 
Србије десет дана од 10 до 10”. 
 Од љубазних водича Народног музеја Топлице 
присутни су сазнали о томе како се одвијао  живот у 
Плочнику пре 7000 година, како је насеље нестало, па 
поново откривено пре 90 година. Сазнали су како су 
текли радови на ископавању и обнови, као и о значају 
самог налазишта за научни свет. 
 Присутни су били у могућности да се прикључе 
различитим радионицама, да науче нешто ново, као и 
да пробају неолитски хлеб. 

                                                           Вања Велимировић VII1 

Европска ноћ истраживача обележена у Блацу и 
Великој Драгуши  

Ученици одељења II4 Основне школе „Стојан Новаковић” били су у 
прилици да виде, у оквиру часа посвећеном Европској ноћи истраживача, како 
настаје живот у капљици барске воде и да се упознају са светом 
микроорганизама.  

Кроз занимљиве чињенице које им је представила наставница биологије 
Оливера Тимотијевић, ученици су могли да уз помоћ микроскопа посматрају 

кретање ових, голим оком невидљивим праживотиња и 
подсетили се због чега је веома важно одржавати личну 
хигијену. Ученицима је наука о живим бићима 
представљена у складу са њиховим узрастом, а сами 
ученици су били веома радознали и имали су много 
питања о животу биљака и животиња.  
Европска ноћ истраживача има за циљ популаризацију 
науке и учење кроз забаву и обележава се последњег 
петка у септембру у свим већим градовима Европе. 
 У оквиру одржавања Европске ноћи истраживача, 
ученици и наставници у Горњој Драгуши посветили су 
дан овом догађају кроз заједничке радионице, а у 

Просветном прегледу 13.10.2016. године објављен је извештај о њиховој 
активности. 

У Нишу је поводом Ноћи истраживача одржана трибина под слоганом 

„Истражи, прикажи, знање потражи”. Наставница Катарина Михајловић и 
учитељица Виолета Козић присуствовале су овој трибини, а своја запажања и 
утиске пренеле су ученицима у Барбатовцу.                                                                                 

Марија Јевтовић VII1 

  Ш К О Л С К О  З В О Н О  
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У петак 16.12.2016.године наша школа је 

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

                                                                                        
 Ђорђе Палуровић VI3 

Посета сајму науке у Београду 

Да ли су људи заиста били на Месецу? 
 
Актив физике Основне школе „Стојан Новаковић” у Блацу организовао је 27. априла  

трибину на којој је професор са Природно-математичког факултета у Нишу, др Драган 
Гајић, аргументовано доказао да су људи летели на Месец. Трибина је била веома 
посећена, а тема јако занимљива.                                    

 

 
Валентина Анђелковић VII3 
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Кутак за младе писце... 

 Као сваке године 28. јуна 2017.године у Конџељу је одржан Светоплички 

Видовдански сабор. Ученици чији литерарни радови су били најбољи, присуствовали 

су свечаности заједно са својим наставницама српског језика. Они су од организатора 

добили захвалнице и по примерак часописа „Топлички венац”, а ићи ће и на наградно 

путовање током следеће школске године. Један од награђених радова је и овај:  

Ш К О Л С К О  З В О Н О  

Видовдански литерарни конкурс 

ХРАБРОШЋУ НАШИХ ПРЕДАКА СТВАРАНА ЈЕ ИСТОРИЈА 
 
 Мукла тишина путује кроз време. Ветар носи историју на својим крилима. 
Прошлост навире и опседа мисли. Оне се роје, јуре, сустижу и преплићу.  
 „Сви моји Преци које често сањам, били су Срби, и ја им се клањам”. 
 Србија је велика тајна... Узбуркана од олује људских речи, моћних попут громова. 
Стварана вековима... Постојана. Грађена крвљу наших предака и њиховим делима... 
Грађена храброшћу. Свако од њих је по једну циглу ставио. 
 Растка је давно народ изнедрио. Створен да влада, изабрао је другачији пут. Он је 
градио темеље ове земље. Исцелио, просветио Србе. До Растка поносно стоји Лазар. 
Подарен је народу да га увелича, да га овековечи у царству небеском. Поред њих, раме 
уз раме, стоји Вук. Он је тај који је осветлио писмо, Србима даровао слово, реч, мисао... И 
он је циглу писма ћириличног уградио у темеље земље наше. Тесла... Људима је показао 
пут. Спасао их је лутања тамом. Доказао да је тама привид. 
 На делима њиховим градимо историју, садашњост, будућност... 
 Храбри су били наши преци. Јаки! Издржљиви! 
   Они су историју створили. 

         Они су светлост у тами... Нада у безнађу... Вера у безверју... 
         Они су вечни! 

 

 Вук Спасић  VII3 

Посета сајму књига у Нишу 

  
 Актив наставника српског језика и 
ученици који су показали добре резултате на 

такмичењу из српског језика посетили су 3. 
децембра 2016. године Сајам књига у Нишу. 
 Ученици су имали прилике да уживају у 
разгледању многих штандова са књигама свих 
жанрова. Свако је купио по неку књигу и тиме 
обогатио своју кућну библиотеку.  

Посета Сајму књига организује се већ 
неколико година са циљем да се код ученика 
развија свест о неопходности читања као и да се 
негује љубав према писаној речи. 

Невена Богићевић VI2 

„Кључ је у 
књигама”  



Промоција збирке песама ученика наше школе „Да полетим...” 
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 У Основној школи „Стојан Новаковић” одржана је промоција прве збирке песама ученика 
ове школе, на којој су аутори говорили своје стихове. 
Идеја у вези са издавањем овакве збирке потекла је од 
Ученичког парламента, а промоцију су организовале 
наставнице српског језика Ивана Грујић и  Бранкица 
Јовић. 

Збирка је издата захваљујући пројекту ЛАП-а, уз 
подршку локалне самоуправе. У збирци се налазе 
песме пет ученика наше школе: Анастасије Ђинђић, 
Вање Велимировић, Ине Ћирић, Марка Јелића и 
Наталије Павличевић. 

На пројекту је радио тим који чине: Данијела 
Николић, Весна Миљаковић, Ивана Грујић, Весна 
Јовановић, Јелица Анђелковић, Весна Симић, Ивана 
Петровић и Немања Кричак. 

У Народној библиотеци у Житорађи  28. априла  
одржана је промоција књиге песама „Да полетим”.  

Своје стихове говорили су аутори збирке. Они су 
стиховима пренели поруку својим вршњацима, али и 
одраслима, да се никад не одустаје од снова јер сваки 
сан може довести до циља.  

Промоцију је својим наступом употпунио 
Црквени хор „Бисери”, а своје стихове говорили су и 
песници Зоран Николић и Горан Антанасковић. 

 
                                                                           

Марија Јевтовић VII1 



С Т Р А Н А  1 0  

Хуманост на делу... 

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

Димитрије Миљаковић VI3 

Ш К О Л С К О  З В О Н О  

Хуманитарни тим у посети једној породици 

Радна акција ученика 
      
 Ученици осмог разреда наше школе спровели су акцију 
брања јабука у селу Рашица 28.9.2016.године. Новац од продаје 
иде у хуманитарне сврхе, а ученици су провели диван дан у 
природи. Акцију је спровела Јасмина Павловић, педагог школе. 
                                                                                      

Димитрије Миљаковић VI3      



Хуманитарни концерт „Света Јелена”  

С Т Р А Н А  1 1  

У Културном центру „Драинац”  у Блацу 26. 
маја 2017. године одржан је шести хуманитарни 
концерт „Света Јелена”. Организатор овог концерта је 
Основна школа „Стојан Новаковић”  у сарадњи са 
културно-уметничким друштвом „Стојан Новаковић”. 
Ово је био завршни концерт хуманитарног карактера 
у читавом месецу хуманитарних активности школе. 

На хуманитарном концерту „Света Јелена” 
наступили су КУД „Стојан Новаковић”, Фолклорни 
ансамбл „Драинац”, Етно група Брус и хор музичке 
школе „Корнелије Станковић” из Прокупља. 

 Димитрије Миљаковић VI3 

У организацији Основне школе „Стојан 
Новаковић”  24. маја 2017. године одржан је 
традиционални хуманитарни школски вашар. У понуди 
је била разноврсна роба, цвеће, играчке, прехрамбени 
производи. Хуманитарни вашар био је изузетно посећен, 
а сав новац прикупљен од продаје иде у хуманитарне 
сврхе.  

Хуманитарни вашар једна је у низу племенитих и 
хуманитарних акција школе. За хуманост, велико срце и 
пријатељску помоћ деци оболелој од малигних болести 
и њиховим породицама, НУРДОР- Национално 
удружење родитеља деце оболеле од рака, школи је 
уручио захвалницу јер је прошле школске године, кроз хуманитарне активности, сакупила и 
уплатила 75000 динара.                                                                                       

                                                                                       Димитрије Миљаковић VI3 

Хуманитарни вашар 



С Т Р А Н А  1 2  

Ђак пешак 
  
 
 Час по час, дан по дан, година за годином... 
Сваког дана иста траса, али нови страх. Пут до школе 
зна да буде јако дуг, не мери се метрима, већ 
самоћом. 
 Мала девојчица Валентина Јовановић, ученик 
четвртог разреда, сваког радног дана сама корача 
прашњавим сеоским путем. Иде у школу, сама са 
својим мислима. Нема са ким да размени ни радост ни 
тугу. Она је једини ђак основне школе у Рашици, 
планинском селу на обронцима Копаоника.   
 У школи је дочека насмејано лице учитеља 
Дејана Ђокића, који је тог јутра превалио 11 
километара и сусрео се са бројним проблемима. Али 
све то га није омело да дочека своју одличну ученицу 
и са њом подели своје знање. 
Најтеже је кад дође зима, кад сметови сакрију путеве, 
а трагови животиња открију своје присуство. Тада 
страх обузме и ученицу и учитеља, брину се једно за 
друго. Она брине како ће учитељ стићи и отићи, а 
учитељ брине да ли ће стићи да пође у сусрет свом 
ђаку и скратити јој пут.  
 Али иза затворених врата учионицe проблеми 
нестану и Валентина са лакоћом усваја предвиђено 
градиво. Одлична је ученица и воли математику. 
До године ће она кренути пут Блаца у пети разред, а 
врата школе ће се заувек закључати. У селу више нема 
деце која ће сести у школске клупе. 
 

 Ивона Томић VIII3 

Ш К О Л С К О  З В О Н О  



Школа у Кашевару 

С Т Р А Н А  1 3  

 
Село Кашевар се налази у Општини Блаце,на путу Блаце - Куршумлија, на 5.  

километру. У селу има око 300 становника и то већином старије становништво. Село 
чини неколико кућа, два млина, школа и продавница.  

Школу похађа 5 ученика. А некада је, како причају старији људи,  у овој 
школи било око 50 ученика и радило се у више смена. Школско двориште је било 
пуно ђака, па су и многобројне приче потекле из тог времена. Како су године 
пролазиле и деца су учила и одлазила из села у потрази за лагоднијим животом. 
Одлазила, а нису се враћала. Из године у годину било је све мање ђака. 

Сада је у првом разреду  један ученик, у другом три  и четвртом један. На 
челу мале чете је  учитељица Љиљана Јозић, која већ 17 година ради у овом селу. 
Она зна добро сваку кућу у селу, сваког мештанина. Са њима је и у радости и у 
несрећи.  Ученицима се куће налазе у близини школе и они без проблема одлазе на 
наставу без обзира на временске услове. Често и поподнева и летње распусте 
проводе у дворишту школе, у хладовини старог храста или на игралишту.   

 

Петар Брајковић VIII1 



С Т Р А Н А  1 4  

Спортске игре 

Спортски кутак... 

 Трка за срећније детињство је традиционални крос 
Црвеног крста који се организује  сваке године. Овогодишњи крос 
је одржан 14. октобра у оквиру Дечје недеље и куповином 
стартног броја ученици учествују у хуманитарној акцији. На тај 
начин се ученици уче хуманости, а истовремено се промовише и 
здрав начин живота.  
 И овогодишњи крос је протекао у  знаку „Имамо циљ- дођи 
на старт”.  Вели број ученика је учествовао у трци, а новац 

сакупљен у овој акцији учинио 
је срећнијим детињство 
њиховом другу . 

 

Кристина Петровић  VIII1 

      

ОШ „Стојан Новаковић” у сарадњи са Спортским савезом Блаце 
организовала је Игре без граница за све ученике од првог до осмог разреда које 
су изведене 5.12.2016. године. Такмичење се састојало од низа забавних игара 
које на различите начине подстичу креативност, а пре свега учвршћавају  
пријатељство. 

Учествовао је велики број ученика подељених у неколико екипа, а 
најбољима су додељени пехари и лопте.   

 
Јована Судимац VIII1 

Ш К О Л С К О  З В О Н О  

Трка за срећније детињство 

„Имамо 
циљ, дођи 
на старт”  



Копаоничке чаролије 

С Т Р А Н А  1 5  

      
 Ученици  основне и средње школе у петак 13. маја 2016. године у Блацу трчали су 
традиционални крос РТС-а „Кроз Србију”. Око петсто ученика трчало је главном блачком улицом, а 
циљ ове манифестације је да деца буду здрава и да кроз такмичење развијају вредности које ће им 
даље користити у животу.  

Јована Рајковић VIII1 

И ове зиме, на велику радост ученика 

наставила се бесплатна школа скијања на 

Копаонику за све заинтересоване ученике. Скијање 

је било организовано викендом где су наставници 

физичког васпитања вршили  обуку. Ове зиме 345 

ученика је  савладало  основне елементе овог 

спорта. 

Ученици ће ове викенде памтити по доброј 

забави на стази и по  померању својих граница и 

рекорда. А у памћењу ће им бити дубоко урезана 

научена лекција да се правила морају поштовати 

како би се дошло до резултата. Поред доброг 

провода ученици су уживали и у предивном 

идиличном призору. 

Јована Рајковић VIII1 

Крос РТС-а „Кроз Србију” 



С Т Р А Н А  1 6  

Бициклијада 

Дан спортског изазова 
  
 Ученици Основне школе „Стојан Новаковић” били су веома активни као 
учесници међународног Дана спорског изазова који је обележен 31. маја 2017. 
године. Заједно са грађанима Блаца, ученици су изашли на улицу и 
учествовали у програму рекреације.   

Рекреативно-спортски час у трајању од петнаест минута протекао је у 

спортском духу, а мото овогодишњег Дана изазова био је „Вратите своје 

улице, вратите своју будућност”.  Циљ је био да се кроз игру и дружење упуте 

поруке мира и покаже да је спорт неопходан свим генерацијама. 

Марина Ђорђевић VIII3 

 У Блацу је 7. јуна 2017. године одржана прва Бициклијада на којој је 
учествовало око 150 такмичара. Такмичари су били подељени у три групе. 
Прву групу чинила су деца од шест до десет година и они су се такмичили на 
полигону ПУ „Наша радост”. Другу групу чинили су такмичари узраста од 
једанаест до шеснаест година и они су возили излетничку вожњу до села 
Попове. Трећу групу чинили су рекреативци и љубитељи бициклизма који су 
своје бицикле возили кроз центар Блаца. Циљ овог догађаја био је 
омасовљавање рекреативног бициклизма и да се покаже грађанима колико 
је важна вожња бицикла за здравље човека.  

Данас су љубитељи бицикла доказали да су два точка довољна да се 

направи добра атмосвера и однесе незаборавни утисак. Међу учесницима 

било је људи свих узраста. 

Организатор догађаје је Еко- тим „Зелени путоказ”, а повод је био 

обележавање Светског дана животне средине.    

Даница Мијајловић VIII1  

Ш К О Л С К О  З В О Н О  

Спортски кутак... 



С Т Р А Н А  1 7  

   Осамнаест основних школа из Ниша, 

Куршумлије, Пирота, Врања, Књажевца, 

Куршумлије, Чачка, Косовске Каменице и Блаца 

учествовало је на седамнаестом Међуокружном 

такмичењу у футсалу и петом такмичењу између 

две ватре које је одржано у Блацу 12. јуна 2017. 

године. 

Турнир су организовали Учитељско 

друштво из Ниша и Основна школа „Стојан 

Новаковић” уз подршку општине Блаце.  

 Циљ турнира је промоција спорта и 
спортских активности као и неговање 
спортског духа и фер-плеја. Најбољи у турниру 
између две ватре били су Куршумличани, а у 
футсалу Прокупчани. Резултат је био у другом 
плану. А још једном је потврђено да спорт не 
познаје границе и да спортско јединство даје 
праву поруку. Све је завршено заједничким 
дружењем у школском дворишту. 
   
 

Марина Ђорђевић VIII3 

Међуокружни турнир у Блацу 

Фер плеј 
  
 Од енглеског fair што значи правичан, поштен и play игра, фер-плеј је 
поштена игра. Када је фер непроменљиви придев и прилог пише се 
одвојено: фер игра, фер односи, фер поступак. 



С Т Р А Н А  1 8  

Посета фабрици рециклаже у Мерошини 

Еко кутак... 

 Основна школа „Стојан Новаковић” постала је чланица мреже 

„Еко- школа”. Циљ пројекта је да ученици управљају заштитом 

животне средине. Комбинује се учење и деловање. 

 ОШ „Стојан Новаковић” прва је еко-школа из Топличког округа 

и ове године је добила потврду о укључивању у међународни 

програм Еко- школе. Као почетне кораке, школа је формирала Еко-тим 

„Зелени путоказ”, који чине представници наставног особља и 

ученика, представници родитеља, локалне самоуправе, јавних 

предузећа, приватног сектора, удружења која се баве питањима 

заштите животне средине, а након тога је и сачињен план рада. 

Акције тима везане су за заштиту и улепшавање животне средине, 

рециклажу и подизање еколошке свести.  

 Уз осмехе и грају и мале руке праве велика дела.  

Петар Брајковић VIII1 

       
 Једна од планираних активности Еко-тима „Зелени путоказ” била је и 
посета фабрици „Jugoplastic Recycling” за рециклажу ПЕТ амбалаже, која се 
налази у Мерошини. Ученици су 1. децембра 2016. године имали прилике 
да се упознају са процесом рециклаже ПЕТ амбалаже, од њеног пријема до 
финалног производа који се извози. Фабрику су посетили ученици и 
наставнице Весна Миљаковић и Невена Пешић, чланови Еко- тима „Зелени 
путоказ”. Кроз фабрику их је провела Валентина Јовановић и објаснила 
поступке у рециклирању. 
   На тај начин ученици схватају значај рециклаже и очувања планете.  

 

 Јована Вељовић VIII1 

Ш К О Л С К О  З В О Н О  

Екологија и ми 

„Не очекуј 
од природе 
више него 
што си јој 

дао” 



Рециклажа није гњаважа 

С Т Р А Н А  1 9  

 

Дана 7.3.2017. године блачку основну школу 

посетили су национални оператери међународног програма 

Еко- школе. 

Организована је едукативна радионица о рециклажи 

где су ученици млађих разреда били у прилици да виде 

како се од тетрапак амбалаже добија папир. Упознали су 

палпер, уређај за рециклажу и потребну опрему. Могли су и 

сами да учествују у раду. 

Схватили су да будућност планете Земље зависи од 

сви нас.  

Јована Рајковић VIII1 

 Ове године  ученици су   учествовала у пројекту  Еко-пакет под покровитељством компаније 
Тетра Пак, а у оквиру међународног програму Еко-школе. Пројекат је подразумевао сакупљање и 
правилно одлагање употребљене Тетра Пак амбалаже и рециклажу.  Тема конкурса била је „Живот 
у еко-граду” и учесници конкурса су од употребљене Тетра-пак амбалаже представили своје визије 
одрживих еко-градова или неке аспекте живота у њему. Наши ученици постигли су  завидан успех. 
У појединачној конкуренцији Маша Илић, ученица I/1 освојила је 3. место. У онлајн гласању Машин 
рад убедљиво је имао највише гласова у свим категоријама. 

Основна школа „Стојан Новаковић“ је на истом такмичењу освојила прво место у Србији по 
онлајн гласовима. Групни рад ученика III/1 (учитељица Гордана Милошевић), који је добио највише 
онлајн гласова, награђен је са 10.000 динара у вредности садница.  

Награде најбољима  додељене су у хотелу Ин у Београду 26.5.2017. 

Јована Рајковић VIII1 

Основци у свом Еко-граду 
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Јавни часови... 

 У истуреном одељењу ОШ „Стојан Новаковић” у 

Кашевару одржан је занимљив час из предмета Народна 

традиција. Тема је била „Повојница”, а ученици су 

приказали један обичај који се од давнина негује. Циљ 

часа био је очување традиције нашег народа. На часу је 

било забавно, пријатно и поучно, а ученици су учествовали 

у реализацији часа са великим задовољством. Уз забаван и 

креативан начин рада са децом, на часу су у потпуности 

остварени васпитно-образовни циљеви.  

Ш К О Л С К О  З В О Н О  

Јавни час народне традиције у Кашевару 

Јавни час посвећен народним умотворинама 

Јавни час историје поводом стогодишњице Топличког устанка 

 У основној школи у Барбатовцу 6. децембра 2016. 

године   одржан је јавни час на тему „Народне умотворине”, а 

под слоганом „Сећања имају снагу живота, а живот често боју 

успомена”. Час су припремили ученици и учитељи из 

Кашевара, Трбуња, Барбатовца, Гргура и Вишесела. Ученици су 

приказали стари обичај – посело, који се од давнина негује, а 

са циљем да се очува традиција нашег народа.  

 

 Поводом обележавања стогодишњице 

Топличког устанка, у Основној школи „Стојан 

Новаковић” у Блацу, 3. априла одржан је 

јавни час из историје. 

 Овај час припремиле су и реализовале 

заједно са својим ученицима наставнице 

историје Марија Ћојбашић и Љиљана Врекић. 

 И до сада су на овакав начин кроз 

јавне часове обележавани значајни јубилеји 

из историје.  

Анђелија Раичевић VI2 
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 Тематски час „Пролеће око нас”. Ученици свих одељења 
трећег разреда су у селу Врбовцу провели диван дан у природи. Час 
реализовале учитељице: Гордана Милошевић, Сања Симић и 
Јелица Анђелковић. 
 

Иновативни час из природе и друштва 

Иновативни час о Ускрсу 

Иновативни час одељенског старешине 

 Иновативни час је одржан у школи у Међухани у 

присуству ученика и родитеља из Међухане, Јошанице, 

Придворице, Мале Драгуше, директорке школе и психолога. 

Присутни су упознати са значајем Ускрса у свету хришћанства.  

 

Циљ и задаци часа: Препознавање професија код 

људи, развијање способности за будућа занимања, да 

схвате значај, ближе упознају и заволе нека занимања и 

професије. Ученици су имали задатак да од родитеља или 

познаника набаве одговарајуће униформе, радна одела и 

алате како би представили поједина занимања тако што 

ће се наћи у одговарајућој улози.  

 

              Наталија Павличевић VII1 

Иновативни час српског и руског језика 

 Корелација српског и руског језика, час у школској 

библиотеци; тема: песма „Бреза” руског песника Сергеја 

Јесењина која се обрађује у шестом разреду на часу 

српског језика; анализа песме на српском и на руском 

језику (наставнице Милена Грујић и Данијела Илић).  

 

Тематски час „Где је шта?” – корелација математике и 

техничког образовања на тему примене координатног 

система и пројекције предмета (наставници Невена Пешић и 

Иван Павловић). 

 

Иновативни час математике и техничког образовања 
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Пројекти... 

 Пројекат је реализован у оквиру програма 

„Млади су закон”, министарства омладине и спорта уз 

подршку ресурс центра Едукативни центар Крушевац. 

Пројекат је подржала и општина Блаце преко ЛАП-а за 

младе и Дивац омладински фондови у оквиру конкурса 

Дивац омладински фондови. 

 Пројекат „Учи паметно, кликни безбедно” има за 

циљ да кроз едукацију повећа свест код младих о 

негативним странама интернета. Пројекат је 

реализовао наставник Немања Кричак. Такође, 

пројектом је предвиђена и адаптација летње учионице 

у дворишту основне школе „Стојан Новаковић” у Блацу.  

 

Амор Рамадани VII4 

Ш К О Л С К О  З В О Н О  

Пројекат „Учи паметно, кликни безбедно!” 

Девојчице програмери - „HOUR OF CODE” 

У оквиру недеље програмирања, 8. децембра  2016. године, у 

Барбатовцу је организовано обележавање Светске недеље 

програмирања „Hour of code“. Ова 

манифестација организована је у склопу 

редовне наставе из области 

информатичке технологије. Учесници су 

били ученици седмог разреда, а 

организатор наставница техничког и 

информатичког образовања Невена 

Пешић.  

 Ученице су као младе 

програмерке на забаван начин одрадиле 

неколико корака писања програма за прављење игрица и биле су добри 

предавачи својим друговима из одељења.  

 

Амор Рамадани VII4 



Битка за знање 
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ОШ „Стојан Новаковић” нашла се на листи школа које су у 

првом кругу кампање „Битка за знање” добиле роботе који ће се 

користити за наставу програмирања на часовима информатике. 

Од пријављених 430 школа, ОШ „Стојан Новаковић” заузела је 

21. место и једина је у Топличком округу. Школа учествује и у 

такмичарској лиги из програмирања под називом „КОДиграње”. 

За овај велики успех заслужан је наставник информатике 

Немања Кричак. 

Акцију спроводи „Фонд Б92”, а циљ је увођење 

програмирања у основне школе. У оквиру кампање „Битка за 

знање” школама се поклањају роботи како би се превазишла 

информатичка неписменост. Кроз рад и игру са 

роботима ученици ће много лакше савладати 

наставно градиво, а циљ је да се створи модеран 

образовни систем прилагођен деци. 

 

Амор  Рамадани VII4 

Јавни час о безбедности на интернету одржан је 

7. марта 2017. године у школи у Барбатовцу. 

Присуствовали су ученици шестог разреда, којима је то 

био редован час, као и ученици млађих разреда, и 

њихови учитељи из Барбатовца, Кашевара, Гргура и 

Трбуња. Такође је присуствовало и неколико родитеља.  

Циљ часа био је подизање свести код деце и 

родитеља о опасностима које вребају са интернета због 

неправилног коришћења и претраге. Врло је поучно и 

занимљиво било најмлађим ученицима јер они тек крећу у претраживање интернета и 

коришћење истог и код куће и у школи.  

Организатор часа и предавач била је Невена Пешић, наставник техничког 

образовања. Овај вид предавања организован је и у свим млађим разредима у Блацу.  

 

Амор Рамадани VII4 

Безбедност на интернету 
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Догађаји... 

  

 Европски дан језика обележен је 26. 
септембра. Тим поводом одржан је заједнички час 
српског, руског и енглеског језика. Час је био 
одржан у просторији школског ресторана, а 
учествовали су ученици седмог и осмог разреда. 

                                                     Вања Велимировић VII1 

Ш К О Л С К О  З В О Н О  

Европски дан језика 

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

                                                                     Марија  Јевтовић VII1 

  
 Светски дан борбе против сиде обележава 
се 1. децембра  и то је прилика да се људи широм 
света уједине у борби против ХИВ-а и дају подршку 
људима који живе са овом болешћу. 
        Тим поводом организовано је предавање за 
ученике наше школе, а циљ свих активности је 
едукација младих како се заштитити . 
 Светски дан борбе против сиде је важан јер 
подсећа јавност да ХИВ није нестао, да треба 
подићи свест о тој болести, победити предрасуде и 
побољшати информисаност младих.                      

Наталија Павличевић VII1 

Дан борбе против сиде 



Светски дан шума 

С Т Р А Н А  2 5  

 У нашој школи низом активности обележен је 22. март, 
Светски дан шума. У обележавању овог датума учествовали су 
ученици млађих и старијих разреда, чланови Еко - тима 
„Зелени путоказ” и чланови еколошке секције.  
 Ученици млађих разреда прочитали су и еколошке 
поруке које су написали, а које су потом поставили на 
еколошко дрво, а чланови Еко - тима посадили су четинаре у 
школском дворишту. Четинари су донација Србија шума. 

                                                                         Миња Петровић V3 

Светски дан књиге 

Национални дан здравља зуба 

Поводом Светског дана књиге, 25. априла одржан је 
час српског језика у школској библиотеци.  

Ученици одељења VII1 са наставницом Миленом 
Грујић разговарали су на тему љубави, пријатељства и о 
животним порукама које у себи носи свевремени роман за 
децу и одрасле „Мали Принц” Антоана де Сент Егзиперија.  

Народна библиотека „Рака Драинац” овим поводом 
организовала је дружење за ученике основне школе који 
наставу похађају у Сибници, Ђуревцу и Пребрези.  

Разговарали су о бајкама које су читали и упознали 
се са многим књигама које се налазе у библиотеци.  

Ученици су библиотеку посетили са својим 
учитељима Ацом Ђорђевићем, Јасмином Максић и Сунчицом Радосављевић. 

                                          Кристина Маринковић V4 

 У Културном центру „Драинац” 19. маја 2017. године 
ученици Основне школе „Стојан Новаковић”  
присуствовали су манифестацији која се одржава у целој 
Србији поводом двадесет седме Недеље здравља уста и 
зуба. Организатори ове манифестације су Институт за јавно 
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”  и 
Стоматолошки факултет у Београду. Овогодишњи слоган 
манифестације био је „Осмехни се здраво”. Манифестацији 
су допринели ликовни и литерарни радови ученика 
настали на ову тему.  

Организатори су били веома задовољни одазивом деце у Блацу са којом су одлично 
сарађивали током манифестације која је одржана и у школама у Барбатовцу и Горњој Драгуши. 

По завршетку манифестације прећене едукативним обраћањем доктора стоматологије, 
ученици су на поклон добили четкице и пасте за зубе.  

                                                                  Јована Конатаревић V3 
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Koд нас у гостима... 

Као и последње три године, сваког јануара нам долазе у госте наши 
другари из Хрватске, тачније из Водњана.   

Ове године дружили су се са нама од 24. до 27. јануара. Посетили су 
нашу школу, присуствовали часовима енглеског и руског језика, историје, 
биологије, географије... Кажу да им је било јако занимљиво, нарочито на часу 
руског језика јер до тад нису имали прилике да уживо слушају конверзацију на 
руском језику. 

У спортској хали су организоване спортске игре за ученике, наше госте, и 
ученике 6.и 7. разреда наше школе. Такмичили смо се у прескакању препона, у 
пењању уз уже, у скакању у џаку... али најважније је да је све протекло у 
спортском духу. 

Три дана су наши другари из Хрватске провели на Копаонику где су 
могли да уживају на снегу и да се опробају на скијама. Са њима су на Копаоник 
отишли и ученици из наше школе да би  тамо наставили дружење. И на 
планини су организована заједничка спортска дружења, ликовне радионице и 
караоке.  

За крај дружења организована је журка којој су присуствовали наши 
гости, ученици наше школе и наставници.  

Групу наших ученика очекује одлазак у Истру у јуну и следи наставак 
дружења.   

Вук Спасић VII3 

Ш К О Л С К О  З В О Н О  

Гости из Водњана у посети нашој школи 

„Чувати 
пријатеља је 

врлина” 



Студенти из Америке у посети Блацу 

С Т Р А Н А  2 7  

Ученици седмог и осмог разреда наше школе представили су 18. маја 2017. године  
студентима и професорима са Универзитета Алабама (САД) општину Блаце и своју школу. 
Презентација је одржана на енглеском језику кроз наративни  део праћен видео презентацијом.  

Гости из Америке боравили су у Блацу у оквиру Serbia fellowship experience програма.   

Већ неколико година студенти из Алабаме долазе код нас и увек се враћају кући пуни 
лепих утисака. 

За Блаце кажу да је предивно место и да су људи веома гостопримљиви. Увек их срдачно 
дочекамо и угостимо најбоље што можемо.  

Након разговора са нашим ученицима, студенти су закључили да се овде деца много више 
радују доласку у школу него код њих.  

Надамо се да ће се ово дружење наставити и у будућности и да наши гости неће 
променити мишљење о Блацу и Блачанима. 

                                                                                            

Вук Спасић VII3 
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Интервју... 

 Да ли су радионице, акције, трибине и представе којима ученици 
присуствују нешто што даје подстицај у раду? 
  
 Несумњиво је да трибине, представе и радионице имају велики утицај 
ученике. Оне имају за циљ подизање свести ученика о проблемима нашег 
друштва. У радионицама се подстичу оне врсте учења за које је доказано да 
резултирају већим знањем и дужим памћењем наученог. 
 
 Зашто није добро учити напамет? 
 
 Учење напамет се састоји у дословном прихватању читавог градива 
без иоле разумевања. Може резултирати добром оценом, али бити и 
непрактично уколико се од ученика захтева известан степен 
креативности. Оно што се научи напамет веома се брзо заборави. Такође, 
учити напамет више различитог градива у исто време скоро је немогуће и 
за мозак је веома напорно. 
 
 Шта  је потребно урадити да ученици почну да поштују правила 
понашања у школи ? 
 
 Треба стално указивати на поштовање правила понашања ученика и 
давати им добре примере. 
 
 Колико професионални разговор са ученицима има ефекта на учење и 
понашање? 
 
 Веома је важно да смо праведни, а то деца јако добро умеју да осете. 
Тада ће сваки ученик бити спреман да уважи захтеве и реагује на похвалу 
или казну. Јако је важно да ученик сам препозна грешку и да је у складу са 
својим системом вредности отклања у будућим активностима. 
 
 Да ли је чест случај да ученици проблематичног понашања имају лоше 
оцене? 
 
 Слаб успех у школи није увек у корелацији са проблематичним 
понашањем ученика. Међутим, имајући у виду да се проблематично 
понашање ученика испољава кроз недисциплину на часовима, односно 
ометање наставе, нередовно похађање наставе, непоштовање личности 
наставника и слично, вероватно је да такви ученици не постижу максимум 
својих могућности. 
                

Разговор водиле Кристина Маринковић V4 и Исидора Лазовић V4 

Ш К О Л С К О  З В О Н О  

Разговор са школском психолошкињом Иваном Стојковић 

„Oбразовање 
је златни 

кључ 
слободе” 



Разговор са Љубинком Јефтићем, учитељем у пензији 
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 Колико дуго сте радили у школи? 
 
 По завршетку Више педагошке школе радио сам као наставник математике до 
1992.године. Вратио сам се на радно место учитеља где сам дочекао пензију. 
 
 Шта је било пресудно у одлуци да се бавите овим 
послом? 
 
 Увек сам био и остао дружељубив. Једна од мојих 
жеља из основне школе је управо  остварена радом у 
школи. Обострана сарадња деце и мене је највише 
допринела избору мог занимања. Потпуно поверење и 
осећај пружања првих корака у свакодневном раду и учењу 
деци, такође је утицао  на мој избор. Сви се сећамо својих 
учитеља  који су нас првог дана прихватили, помиловали по 
коси и погледом пуним топлине и љубави увели у свет 
образовања. 
 
Која је, по Вашем мишљењу, била  Ваша најбоља генерација? 
 
 Четири године дружења са једном генерацијом даје ми могућности да правим 
поређења по  одређеним категоријама, али да издвојим најбољу генерацију, то не могу. 
Све генерације су ми драге и најбоље, свака има по себи своје знане специфичности. 
 
 Којом оценом бисте оценили свој рад у школи?             
 
 У свом раду увек сам се трудио да у потпуности реализујем себи постављене радне  
задатке и обавезе. Најбоља оцена је даљи успех мојих ученика у школовању. 
 
 Која је Ваша порука ученицима?      
    
 Сви треба да знају и да траже своја права, али увек нека се сете и својих обавеза. 
Извршавањем својих обавеза утичемо на то да имамо и своја права. Будите добри, 
слушајте своје родитеље и учитеље јер они вам желе само најбоље, најлепше и 
најузвишеније  у  животу. Ваша будућност зависи од вас самих. Школа сада ствара 
темеље вашег даљег живота. 
                                                         

  

Разговор водиле Јована Конатаревић V3 и Миња Петровић V3 
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Рекреативна настава 

Ш К О Л С К О  З В О Н О  

      

 У периоду од 17. до 24. децембра 2016. 

године на Копаонику је реализована 

рекреативна настава за ученике другог и 

четвртог разреда из Блаца. Са њима су на 

рекреативној настави били и ученици из 

Барбатовца, Рашице, Чунгуле, Сувог Дола, 

Кашевара и Пребрезе.  

 Ученици су били смештени у хотелу „ЈАТ”, 

а на терену је реализована СКИ-школа са 

искусним инструкторима. 

                                                                         

Анастасија Ђорђевић VI2 
 

Излет до Свилајнца 

Ученици млађих разреда, укључујући и ученике са терена, у 

периоду од 7. до 9. јуна 2017. Године, били су на једнодневном излету 

до Свилајнца. Циљ је био обилазак Дино-парка и посета 

Природњачком музеју у том граду. У повратку посетили су спомен-кућу 

Стевана Синђелића. 

                                                                                       Анђела Минић VI2 
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 Екскурзија ученика осмог разреда реализована је 14, 15. и 16. октобра 2016. године.  На 
пут је кренуло 96 ученика и 6 разредних старешина. У раним јутарњим часовима кренули су из 
Блаца пут Војводине. Прво дуже задржавање било је на Авалском торњу. Било је ведро и 
ученици су имали прилику да са видиковца торња разгледају околину и уживају у погледу.  
Навијачи Звезде и Партизана су се највише радовали одласку на Партизанов и Звездин 
стадион. Пажљиво су саслушали водича и дивили се успесима ових клубова.   
 Ученици су затим обишли Храм Светог Саве и прошетали парком поред храма. А онда  
су  кренули ка Новом Саду. На Фрушкој гори обишли су манастир Крушедол и Хопово. У 
вечерњим часовима су стигли у Нови Сад. 
 Другог дана обишли су Сремске Карловце (Патријаршијски двор, Саборну цркву, 
Карловачку гимназију и часму Четири лава). У пратњи локалног водича ученици су имали 
прилику да чују занимљиво предавање о лепотама и знаменитостима овог места.   
 Преподне је протекло у пријатној атмосфери, а поподне су ученици  имали прилику да 
прошетају Новим Садом. Обишли су  Дунавски кеј, споменик Јовану Јовановићу Змају и имали 
слободно поподне. 
 Трећег дана обишли су тржни центар у Инђији, Петроварадинску тврђаву и кренули ка 
Београду. Краћи одмор су провели на Калемегдану.  У поподневним часовима су кренули пут 
Блаца. Дан је био кишовит, али није утицао на расположење ученика.  
 Екскурзија је у потпуности испунила васпитно-образовне циљеве и задатке. Ученици су 
упознали тековине од значаја, стваране током веома дугог временског периода.  

 

Петар Брајковић VIII1 

Екскурзија матураната основне школе 
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Летовање ученика на Хрватском приморју 

Ш К О Л С К О  З В О Н О  

 У периоду од 11. до 16. јуна 2017. године четрдесеторо ученика шестог 
и седмог разреда Основне школе „Стојан Новаковић” боравило је у Водњану у 
Истри, на размени деце братских општина.  Ово је била трећа размена ученика 
основних школа двеју јединица локалне самоуправе, а на бесплатно летовање 
отишли су ученици који су током ове школске године остварили добре 
резултате на такмичењима, као и ученици слабијег материјалног стања. 

Боравак од пет дана омогућио је ученицима да упознају Водњан и 
културна богатства Истре, археолошке знаменитости, али и да бораве на мору, 
у туристичком насељу Барбарига које се налази на обали Јадранског мора.  

Ученици из Блаца посетили су и Основну школу „Водњан- Дигнано” где 
су са вршњацима учествовали у разним спортским активностима.  

Посета водњанских ученика планирана је за јануар 2018. године.  

                                                                               Вања Велимировић VII1 

Екскурзија шестака 
  
 Ученици 6. разреда су са својим разредним старешинама кренули на 
екскурзију 28. маја 2017. Обилажен је део Источне Србије. Прво што су обишли 
је била Јагодина и Музеј воштаних фигура. Након обилажења музеја, ученици 
су имали слободно време. 
 Из Јагодине су наставили пут према Смедереву. У Смедереву су обишли 
Смедеревску тврђаву, која је оставила велики утисак на ученике. 
 
Смедерево- Легенда о изградњи Смедеревске тврђаве 

 Проклета Јерина, жена Ђурађа Бранковића, важила је за веома 
немилосрдну и сурову владарку, па су за њу везане многе легенде. Једна од њих 
говори о томе како је Јерина у зидове Смедеревске тврђаве узидала главе 
седморици браће, зато што су одбијали да дају кулук који је она наметнула 
Србима. 
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 По завршетку обиласка група је отишла на ручак у ресторан „Гранд”. 
  Пут је настављен све до историјског налазишта Виминацијум. Виминацијум је оставио највећи 
утисак на ученике.  
 Виминацијум је археолошко налазиште у близини Пожаревца, на чијем месту се од 1. до 7. века 
налазио стари римски град. У Виминацијуму се данас налазе гробнице племића и владара, као и осталих 
грађана. У Виминацијуму се налази и кућа која је изграђена по угледу на виле богатих Римљана. 
Истраживачи су направили макету града какав је приближно изгледао. Макета је чести посетилац 
изложби широм целог света.  На доњем спрату виле се налазе се статуе свих владара тог града као и 
велики Христов монограм. Виминацијум такође обухвата и пећину у којој се налазе фосили мамута. 
Један од седам потпуних фосила мамута на свету се налази баш у Виминацијуму. 
 Следеће што су ученици обишли јесте било Сребрно језеро. 
 Око 20 часова ученици су смештени у хотел у Голупцу. После вечере уследила је журка 
организована за ученике. 
 Следећег дана, после доручка ученици су путовали обалом Дунава. Прво што су видели је била 
Голубачка тврђава.  
 Као награду за узорно понашање, водич је групу наградио обиласком Лепенског вира.  
 Ученици су на путу за Хидроелектрану Ђердап  имали прилику да виде у стену уклесан лик грофа 
Дракуле.  
 Након обиласка Ђердапа, пут се наставља ка Неготину.  Прво што су ученици обишли у Неготину је 
била кућа Хајдук Вељка Петробића, затим Мокрањчева кућа, а напослетку и музеј Крајине. Након 
обиласка три знаменитости Неготина уследио је ручак после ког су ученици кренули на следећу 
дестинацију. Екскурзија се наставила у Гамзиграду, археолошком налазишту у близини Зајечара. Са 
екскурзије су се вратили око 21 час. 
 Утисци које су ученици стекли су  позитивни . 

                                                                 

 Невена Богићевић  VI2                                                                             

Анђелија Раичeвић  VI2                                                                              

Јована Радоњић VI2  



С Т Р А Н А  3 4  

Мали матуранти... 

Ш К О Л С К О  З В О Н О  

У веселој атмосфери уз игру и песму 8. јуна 2017. године 

дружили су се ученици одељења IV1, IV2 и IV3 са својим учитељицама 

Биљаном Симић, Драгојлом Павловић и учитељем Момчилом 

Максићем, као и четвртаци из Кашевара, Сувог Дола, Пребрезе, 

Барбатовца, Чунгуле и Сибнице са својим учитељицама Љиљаном 

Јозић, Миленом Ваљаревић и Сунчицом Радосављевић и учитељима 

Сашом Ђукићем и Драганом Урошевићем. 

Редакција 
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Велики матуранти... 
Матуранти Основне школе „Стојан Новаковић” и ове године имали су своју 

матурску шетњу 9. јуна 2017. године. Изузетно успешна генерација матураната која је 

постигла одличне резултате на разним такмичењима, прошетала је главном улицом 

испраћена од стране великог броја гледалаца.  

Нешто раније, матуранти су прославили завршетак школске године уз трубаче и 

традиционалну журку. 

 

Редакција 
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Милица Аврамовић V3  Милица Аврамовић V3 

Милица Ристић VII3  Исидора Илић VII3  

Анђела Вукашиновић VIII4 Ана Ивановић VIII3  
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ТИО радови ученика 

Радови ученика V и VI разреда 

Радови ученика VI разреда 

Радови ученика VI разреда 

Радови ученика V разреда 

Радови ученика VI разреда Радови ученика VII разреда 
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Летовање ученика на Хрватском приморју Бисери... 
 

Са часа географије... 
 
 Наставник: Где живи сибирски тигар? 
 Ученик (самоуверено): У Африци! 
 
 Наставник: Чиме су богата наша 

језера? 
 Ученик: Наше рибе су богате 

језерима и морима. 

 

Са часа математике... 
 
 Децо, докле да вам објашњавам да не постоје мања и већа 

половина! Уосталом, зашто бих вам данас причао о томе кад је 
већа половина одсутна са часа. 

 Док ништа не радите преписујте задатак са табле. 

 

Са часа историје... 
 
 Брод је слетео на писту... 
 Од 1800 мртвих њих 340 је преживело стрељање. 
 Оцена за то је између двојке и петице. 
 
 
Са часа српског језика... 
 
 Ученик: Да ли ћете да ме казните за нешто што нисам урадио? 
 Наставница: Наравно да не! 
 Ученик: Одлично, нисам урадио 

домаћи задатак. 

Ш К О Л С К О  З В О Н О  
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Летовање ученика на Хрватском приморју Редакција 

Design by Vesna, Ivana, Nemanja 



 

 

 
ЛИСТ УЧЕНИКА И 

НАСТАВНИКА ОСНОВНЕ  
ШКОЛЕ   

„СТОЈАН НОВАКОВИЋ”  
БЛАЦЕ 

  
 
 
 
Адреса: 
Вука Караџића бб 
Блаце 
 
 
Издавач: 
Данијела Николић 
 
Главни уредници: 
Весна Миљаковић 
Ивана Грујић 
 
Технички уредник: 
Немања Кричак 
 
 
Редакција: 
 
Миња Петровић V3 
Кристина Маринковић V4 
Јована Конатаревић V3 
Исидора Лазовић V4 
Невена Богићевић VI2 
Анђелија Раичевић VI2 
Јована Радоњић VI2 
Анђела Минић VI2 
Ђорђе Палуровић VI3 
Димитрије Миљаковић VI3  

Анастасија Ђорђевић VI2 
Вања Велимировић VII1 
Наталија Павличевић VII1 
Амор Рамадани VII4 
Марија Јевтовић VII1 
Валентина Анђелковић VII3 

Вук Спасић VII3 
Јована Рајковић VIII1 
Јована Вељовић VIII1 
Кристина Петровић VIII1 
Даница Мијајловић VIII2 
Јована Судимац VIII1 
Ивона Томић VIII3 
Марина Ђорђевић VIII3 
Петар Брајковић VIII1 
 
 
 
 
 
 
 
Септембар, 2017. 

 
 

Design by Vesna, Ivana, 
Nemanja 

 


