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ФЕБРУАР  2017. 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ У ШКПЛИ 
ПРПЈЕКАТ „ЗДРАВА ШКПЛА“ 

 
Фебруар/Март 2017.гпдине 
      Пбележен је 14.фебруар – Дан заљубљених и Дан винпградара (Св. Трифун). Пви 
празници су нам били мптив за прпмпцију љубави, другарства, уважаваоа и хуманих 
пднпса међу пплпвима.  У хплу щкпле већ ппстпји дпбрп пшуван панп пд прпщле гпдине, 
кпји је лепп псмищљен и са лепим ппрукама на пву тему. 
      Шкплски педагпг Светлана Степанпвић је 28.02.2017.гпдине пдржала предаваое на 
тему: „Хумани пднпси међу пплпвима“, за ушенике петпг и щестпг разреда (пп 4 ушеника 
из пдељеоа). Накпн предаваоа ушеници су дпбили упитник на кпји су пдгпварали 
анпнимнп. Извещтај са предаваоа и анализа упитника су дати кап прилпг. И разредне 
старещине су разгпварале са свпјим ушеницима на исту тему. 
      У марту су разредне старещине разгпварале са свпјим ушеницима п фер-плеј пднпсима, 
а ушеници 8-3 су направили вепма леп плакат на пву тему, кпји је ппстављен у хплу щкпле. 
 

                                           Рукпвпдилац: 
            Миланка Гајић 
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15. фебруара је пдржана  приредба ппвпдм дана наще щкпле кпју су припремили ушеници 
пд 5. дп 8. разреда са наставницима. Кпмплетан снимак прпграма мпжете ппгледати на 
сајту наще щкпле  на следећем линку (http://oskaradjordjeraca.edu.rs/?page_id=303) 

 

 

ДПНАЦИЈА ФИРМЕ „YURA CORPORATION“ 

24. 02. 2017. гпдине кренуп је са радпм интерактивни кабинет за енглески језик са 

25 умрежених десктпп рашунара, прпјектпрпм и паметнпм таблпм. Ппрему је дпнирала 

Јужнпкпрејска  фирма „YURA CORPORATION“ са седищтем у Раши ппшеткпм фебруара 

месеца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извещтај ппднеп: наставник Даркп Ачић 

 

 

 

 

 

 

http://oskaradjordjeraca.edu.rs/?page_id=303


ЛЕТППИС  ПШ „КАРАЂПРЂЕ“ РАЧА                                                        2016/2017 ШКПЛСКА ГПДИНА ДРУГП ППЛУГПДИШТЕ 

 

5 
 

ТРАДИЦИПНАЛНА МАНИФЕСТАЦИЈА “БЕЛИ ЧЕТВРТАК“ 

 

         На ппдрушју ппщтине Раша гпдинама се пдржавају традиципналне манифестације 

фплкпра. „Бели шетвртак“ је манифестација кпја се пдржава у селу Миращевац какп би се 

пшувала и прпмпвисала лпкална бащтина. 

 

 И пве гпдине је 26.2.2017. гпд. на ппзпрници 

Дпма културе пдржан кпнцерт фплклпрних 

ансамбала: „Црквина“ из  Ракинца , „Младпст“ 

из Ппрпдина и прганизатпра Куд-а „Пснпвна 

щкпла Карађпрђе“. На крају мпжемп изразити 

задпвпљствп свиме щтп се дпгађалп на 

пвпгпдищопј манифестацији и пбећаое да 

ћемп наставити са пшуваоем и развијаоем 

културне бащтине нащег краја.   

       

 

 

 

 

 

 Извещтај:  Сузана Никплић, Маја Кувекалпвић 
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МАРТ 2017. 

             

 

ИЗВЕШТАЈ П РАДИПНИЦИ „ППИС ЗАНИМАОА ППМПЋУ МАПЕ УМА“ 
 
      У среду 01.03.2017.гпдине са ушеницима 8-2 је пдржана радипница „Ппис занимаоа 
ппмпћу мапе ума“. Циљ пве радипнице је преппзнаваое карактеристика занимаоа, 
уппзнаваое са пптребним пспбинама за ппједина занимаоа, кап и мпгућнпстима 
заппщљаваоа и напредпваоа у каријери. 
    
   На претхпднпм шасу ушеници су  уппзнали специфишнпсти ппјединих занимаоа, 
пптребне сппспбнпсти и таленте за та занимаоа, ппдрушја заппщљаваоа, кап и 
кпнтраиндикације за та занимаоа (нпр нека пбпљеоа). Оихпв задатак на другпм шасу је 
бип да пдаберу једнп занимаое, упищу га на средину папира А4 фпрмата кпји је 
хпризпнталнп пкренут.  
 
 

 
Пд тпг ппјма ппвлашити гране ппд углпм пд 45 степени, 
какп би ппдражавале пблик нервне ћелије у нащем 
мпзгу. Пд главних грана ппвлашити нпве гране такпђе ппд 
углпм пд 45 степени. На гранама уписивати кљушне 
ппјмпве везане за пдабранп занимаое, кап щтп су 
пптребне сппспбнпсти и таленти за тп занимаое, степен 
струшне спреме, мпгућнпсти заппщљаваоа, мпгућнпсти 
струшнпг усаврщаваоа и напредпваоа у каријери. 

 
 
      На пвај нашин ушеници се ппдстишу да кпристе мапираое и у свакпдневнпм ушеоу. 
Ушеници су успещнп урадили пву радипницу, а материјал сашували у свпм ппртфплију 
 
 
 
 

 
Пдељеоски старещина: 

                                Миланка Гајић 
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Извещтај п пдржанпј прпфесипналнпј пријентацији 

п ппсети  лпкалнпј телевизији „Раша“ 

 

  Дана 20.03.2017. гпдине , ушеници псмпг разреда из издвпјенпг пдељеоа ПШ 

„Карађпрђе“ из Малих Кршмара су у реализацији прпјекта прпфесипнална пријентација , 

заједнп са наставникпм Технишкпг и инфпрматишкпг пбразпваоа Даркпм Ачићем, 

ппсетили телевизијски и радип студип лпкалне телевизије „Раша“ кпја се налази у 

прпстпријама културнпг центра „Радпје Дпманпвић“.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Директпр и уредник ТВ „Раша“ Саща Миљпјкпвић је имап ту шаст да представи 

ушеницима кпмплетан студип за радип и телевизијскп емитпваое прпграма кап и 

функципналнпст свих присутних уређаја. 

 

Пбјаснип им је кпмплетну прпцедуру снимаоа емисије пд кприщћеоа камере дп 

кпмпијутерске мпнтаже кприщћеоем пдређенпг спфтвера  и редпслед убациваоа у 

прпграм. Ушеници су ту мпгли да виде и рашунарску мрежу  кпја функципнище у циљу щтп 

бпљег пренпса ппдатака. 
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Ушеници су пвим прпјектпм кпмплетирали слику п радип и телевизијскпм сигналу, 

нашину пренпса медија, кап и какп функципнище каблпвска телевизија на нащим 

прпстприма кприщћеоем IPTV мреже . Какп  се праве рекламе и какп телевизија ппслује 

на пснпву целпкупнпг прпграма кпји нуди крајоим кприсницима пднпснп гледапцима. 

Ппстављали су питаоа на кпја су дпбијали кпнкретне пдгпвпре. 

У ппвратку, кпристили су навигацију на мпбилнпм телефпну кап средствп 

лпцираоа и кретаоа на путевима.Такпђе су кпристили мпбилни Интернет и тестирали 3 г 

мрежу. 

 

У прилпгу су слике кпје гпвпре вище пд реши ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прганизатпр прпјекта прпфесипнална пријентација 

предметни наставник Технишкпг и инфпрматишкпг пбразпваоа: 

 Даркп Ачић 
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Извещтај  са пдржанпг Дана Франкпфпније 

 

  У пквиру  прпмпције и важнпсти францускпг језика у свету кап и у земљама где је 

тај језик заступљен билп кап матерои или кап званишни језик или језик пд знашаја 

прпславља се март месец кап месец Франкпфпније  и пбележава се 20.03. кап Дан 

францускпг језика.   У пквиру пбележаваоа тпг дана пдржана је приредба  у прганизацији 

наставнице ПШ“Карађпрђе“ Александре Минић и у 

кппрдинацији ушитеља :Виолете Петровић, Весне Томић, Саше 

Томића, Светлане Мићковић, Данијеле Николић, Љиљане 

Станојевић, Сандре Поплашен Родић и Јелене Гроздић. У 

приредби су ушествпвали ушеници пд првпг дп петпг разреда у 

такмишеоу за најлепщу маску на нивпу пдељеоа или 

ппјединашнп и ушеници пд щестпг дп псмпг кпји су се такмишили у ликпвним радпвима.  

 

 

 

 

 

 

Свпјим ушещћем приредби су дали дппринпс и ушеници СШ“Ђура Јакщић“ и прпфеспр 

Маја Радунпвић  из Раше са пригпдним скешпм и рециталпм. Ушеници су награђени 

пригпдим наградама. 

 

 

     

                                          

                                                                      

Наставник: Александра Минић 
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ПКРУЖНП ПРВЕНСТВП У МАЛПМ ФУДБАЛУ ЗА ДЕЧАКЕ И ДЕВПЈЧИЦЕ 

                                                                                                         Пдржанп: 21.03.2017.гпд. 

У ПШ“Карађпрђе“,Раша 

Ушествпвалп је 4 екипа за девпјшице и 7 екипа за дешаке. 

-Жребпм су извушене следеће екипе за девпјшице: 

*ПШ“Мпма Станпјлпвић“-Крагујевац - ПШ“Сетплик Ранкпвић“-Аранђелпвац 

*ПШ“Карађпрђе“-Тпппла– ПШ“Карађпрђе“-Раша 

-Жребпм су извушене следеће екипе за дешаке: 

* ПШ“Карађпрђе“Раша – ПШ“Милпван ИлићЧиша“-Аранђелпвац 

*ПШ“Вук Карачић“-Кнић – ПШ“Свети Сава“-Батпшина 

*ПШ“Карађпрђе“-Тпппла-ПШ“Светпзар Маркпвић“-Лаппвп 

*ПШ“Вук Стефанпвић Карачић“је била слпбпдна. 

 Пдиграле су се три утакмице за дешаке,а шетрвту и пету утакмицу су пдиграле девпјшице..Прву 

утакмицу су пдиграли  дешаци: 

 

 

                                                             Дешаци:  

                    ПШ“Карађпрђе“-Раша – ПШ“Милпван ИлићЧиша“-Аранђелпвац 

                               5                                                       1 

                                                                  Дешаци: 

                     ПШ“Вук Карачић“-Кнић – ПШ“Свети Сава“-Батпшина 

                        3                                                    4 

 

                                                                 Дешаци: 
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ПШ“Карађпрђе“-Тпппла-ПШ“Светпзар Маркпвић“-Лаппвп 

                      

                            5                                                2 

 

 

                                                                            Девпјшице: 

                     ПШ“Мпма Станпјлпвић“-Крагујевац - ПШ“Сетплик Ранкпвић“-Аранђелпвац 

                                           2                                                      1                                      

                                                                  Девпјшице: 

                       ПШ“Карађпрђе“-Тпппла– ПШ“Карађпрђе“-Раша 

                                             0                                           4 

**Пплуфинале за дечаке: 

                                                                   Дешаци: 

                      ПШ“Карађпрђе“-Тпппла- ПШ“Вук Стефанпвић Карачић“-Крагујевац 

3                              4 

                                                                           Дешаци: 

                             ПШ“Свети Сава“-Батпшина-ПШ“Карађпрђе“Раша 

                               4                                                   7 

 

 

 

       ***ОШ“КАРАЂОРЂЕ“-РАЧА  игра финале са екиппм дечака и са екиппм девпјчица 

     

                                                                        ФИНАЛЕ дечаци: 

           ПШ“Вук Стефанпвић Карачић“-Крагујевац  -  ПШ“Карађпрђе“Раша 

2                                                               4 

         ФИНАЛЕ девпјчице: 

            ПШ“Мпма Станпјлпвић“-Крагујевац   - ПШ“Карађпрђе“-Раша 
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                                                   0                                                        2 

 

                 *****ОШ“КАРАЂОРЂЕ“-РАЧА се са пбе екипе пласирала  на даље такмичеое. 

 

 

 

 

             

        

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Ппднпсилац извещтаја: 

                                                                                                 Наставница: 

                                                                                          Драгана Стеванпвић 
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    АПРИЛ 2017. 

 

ИЗВЕШТАЈ: РАДИПНИЦА“ВАСКРШОЕ ЈАЈЕ“ 

 

           У ПШ “Карађпрђе“  у Малпм Кршмару пп принципу сарадое и узајамнпг уважаваоа 

прганизпвали смп радипницу са рпдитељима и ушеницима   11.4.2017.гпд. ппд називпм: 

„Васкрщое јаје“.Циљ нам је бип развијаое  ппзитивне атмпсфере  и прпмена става рпдитеља 

према щкпли у смислу ппдрщке и партнерства.  

 

Најпре се гпвприлп  п најрадпснијем  хрищћанскпм 

празнику Васкрсу,  а затим је уследилп щараое јаја 

разлишитим техникама и материјалима. На сампм крају 

је пдабранп најлепще јаје кпје је награђенп диплпмпм. 

Присуствпвала је већина рпдитеља, атмпсфера је била 

ппзитивна, а сви ушесници су презадпвпљни исхпдпм. 

Прганизатпри : Сузана Никплић и Маја Кувекалпвић 

 

 

 

ВАСКРШОИ ВАШАР 

У среду 12.4.2017.гпд. у нащпј щкпли у Малпм Кршмару прганизпвана је јпщ једна 
традиципнална манифестација, излпжба радпва нащих ушеника пд првпг дп шетвртпг 
разреда .  Какп се ближи Васкрс, ушеници су  ппказали  кпликп су креативни и мащтпвити, 

кпристећи разне материјале, припремили су 
мнпщтвп сјајних рукптвприна кпје су пп 
симбплишним ценама прпдавали ппсетипцима. 
Излпжбу су ппсетили  рпдитељи, баке и деке…                                       
Пва манифестација је била ускп ппвезана и са 
оихпвим предметима: српски језик, математика, 
ликпвна култура,енглески језик,верска наставе, 
слпбпдне активнпсти. Ппхваљујемп све ушеснике  
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васкрщое излпжбе. 

Прганизатпри: Јелена Петрпвић,Сузана Никплић и Маја Кувекалпвић 

 

 

Извещтај п ппсети Сајму пбразпваоа и 

Средопј медицинскпј щкпли у Крагујевцу 

щкплске 2016/2017.гпдине 

 

      Ппсета Сајму пбразпваоа у Крагујевцу, кпја је у Плану Тима за прпфесипналну 

пријентацију, прганизпвана је и спрпведена. 

      Кппрдинатпрка Тима Саоа Иванпвић инфпрмисала се п месту и времену пдржаваоа 

Сајма.У згради ,,Шумадија сајма'' ппстављен је  Сајам пбразпваоа пд 20.04. дп 

22.04.2017.гпдине. 

       Дпгпвпрпм  директпрке Снежане Пстпјић и представнице Тима за прпфесипналну 

пријентацију Драгане Никплић пдабран је термин за ппсету Сајму пбразпваоа у 

Крагујевцу, 20.04.2017.(шетвртак), затп щтп је тада щкплски минибус бип слпбпдан. 

      Направљени су спискпви заинтереспваних ушеника псмпг разреда кпји нису птищли на 

екскурзију (18,19. и 20.04. на екскурзији су били неки ушеници VIII-1 и VIII-2).Пптпм су 

ппслати Упитници рпдитељима заинтереспваних ушеника да се изјасне да ли су сагласни 

да оихпвп дете 20.04.2017.у прганизацији щкпле ппсети Сајам пбразпваоа и Средоу 

медицинску щкплу у Крагујевцу. Пбавещтени су п времену ппласка и ппвратка, кап и п 

цени (100 динара за гпривп ). 

      Пријавилп се двадесет щестпрп заинтересиваних ушеника из Раше, Ђурђева, Саранпва и 

Малпг Кршмара, али  пред сам пплазак пдусталп је оих деветпрп из лишних разлпга. 

      Кренули смп на пут малп ппсле планиранпг термина, у 14,05 шаспва и стигли  на Сајам 

пбразпваоа у 14,50.Ту смп прпвели време у разгледаоу щтандпва  средоих, виспких 

щкпла и факултета и разгпвпрали са оихпвим представницима п смерпвима, услпвима 

щкплпваоа и перспективи за  заппщљаваое ппсле заврщене щкпле.Пбищли смп и 

щтандпве фирми кпје траже раднике. Истакле су  пбразпвне прпфиле  кпји су им 

пптребни. Такп су ушеници мпгли јаснп да виде кп се заппщљава у данащое време. 
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Пкупили смп се у дпгпвпренп време(15,50 шаспва) и ппсле паузе за рушак, упутили смп се 

ка Средопј медицинскпј щкпли у 17 шаспва. Пп дпгпвпру са директпркпм  щкпле дпшекала 

нас је педагпгица Бпјана и уппзнала  са услпвима уписа, щкплпваоа, бправка у Дпму 

ушеника, ппказала нам је кабинете за прптетику, анатпмију, фармацију , лабпратприју, 

интезивну негу, прву ппмпћ. Ппсета је трајала дп 18 шаспва.Вепма задпвпљни и пуни 

утисака са Сајма, вратили смп се у Рашу пкп 19 шаспва. 

      Ппсета Сајму пбразпваоа и Средопј медицинскпј щкпли у Крагујевцу прптекла је пп 

плану.Ушеници су уживали  у свим садржајима и скупљали инфпрмације пптребне за 

пдабир средое щкпле. 

       Пстап им је јпщ задатак да утиске и флајере са Сајма пбразпваоа ппделе са другпвима 

из пдељеоа на првпм шасу пдељеоскпг старещине. 

  

Фптпграфије гпвпре вище пд реши:                              

 

 

 

 

 

 

Драгана Никплић,рукпвпдилац Тима за прпфесипналну пријентацију 
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МЕЂУПКРУЖНП ТАКМИЧЕОЕ У МАЛПМ ФУДБАЛУ ЗА ДЕЧАКЕ 
 
                                                                                          пдржанп  26.04.2017.гпд. 

 

 
Ушествпвалп је 4 екипе у мущкпј  категприји. 

1.ПШ“Карађпрђе“-Раша 

2.ПШ“Петар Лекпвић“-Ппжега 

3.ПШ-Краљевп 

4.ПШ-Иваоица 

Кад су дпщли сви прпфеспри и представник Шкплскпг сппрта приступили смп 

жребаоу.Утакмице се играју 2x15 мин. 

Извушени су  парпви. 

*Прву утакмицу у кпнкуренцији мущке фудбалске екипе су пдиграли дешаци из ПШ-

Иваоице  и ПШ“Карађпрђе“-Раша.Ппбеду је пднела екипа из Раше 11:1 и такп се пласирала 

у финале.Највище гплпва је дап Милош  Милошевић-4, Милија Пашић и Душан Радојевић 

по 2 и Драган Радовић,Марко Милошевић и Перица Миловановић по 1 гол. 

*Другу утакмицу у кпнкуренцији мущке  фудбалске екипе су пдиграли  дешаци из 

ПШ“Петар Лекпвић“-Ппжега и ПШ-Краљевп.Ппбедила је екипа  из Ппжеге 5:1. 

 

*У финалу су играле екипе ПШ“Карађпрђе“-Раша и ПШ“Петар Лекпвић“-Ппжега.Ппбедила 

је екипа  дпмаћина Ппжега и псвпјила златни пехар и 

диплпму,друга је била екипа из Раче кпја је дпбила 

диплпму-нисмп први,али смп имали тај такмишарски и 

навијашки дух и бприли се дп сампг краја. 
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Ппднпсипци извещтаја: 

Наставници физишкпг васпитаоа: 

Драгана Стеванпвић 

Зпран  Јпванпвић 

Саща Гплубпвић 

 

 

МЕЂУПКРУЖНП ТАКМИЧЕОЕ У МАЛПМ ФУДБАЛУ ЗА ДЕВПЈЧИЦЕ  
 
                                                                                          пдржанп  28.04.2017.гпд. 

 

 
Ушествпвалп је 4 екипе у женскпј категприји.  

1.ПШ“Карађпрђе“-Раша 

2.ПШ-Aриље 

3.ПШ-Краљевп 
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4.ПШ“Бранкп Радишевић“-Вранещи 

Кад су дпщли сви прпфеспри и представник Шкплскпг сппрта приступили смп 

жребаоу.Утакмице  се играју 2x15мин. 

Извушени су  парпви. 

*Прву утакмицу у кпнкуренцији женске фудбалске екипе су пдиграле девпјшице ПШ-

Ариље  и ПШ“Карађпрђе“-Раша,ппбеду је пднела екипа из Ариља-3:2.За нащу екипу пба  

гпла  је дала Марјана Алексић. 

 

*Другу утакмицу у кпнкуренцији женске фудбалске екипе 

су пдиграле девпјшице ПШ“Бранкп Радишевић“-Вранещи и 

ПШ-Краљевп.Ппбедила је екипа дпмаћина-Вранещи. 

*У финалу су играле екипе ПШ-Ариље и ПШ“Бранкп 

Радишевић“-Вранещи.Ппбедила је екипа дпмаћина 

Вранеши и псвпјила златни пехар и диплпму,друга је 

била екипа из Ариља и псвпјила  диплпму, екипа из 

Краљева је била трећа,а екипа из Раче је псвпјила четвртп местп-нисмп прве,али смп 

имале тај такмишарски и навијашки дух. 

 

 

     

 

                                                                                                             Ппднпсилац извещтаја: 

                                                                             Наставница физишкпг васпитаоа: 

                                                                                   Драгана Стеванпвић 
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МАЈ 2017. 

  

 
Извещтај п щкплскпм такмишеоу из пбласти прпграмираоа (КПДиграое) 

 

Такмишеое је пдржанп дана 03.05.2017.гпдине у прпстпријама Пснпвне щкпле 

„Карађпрђе“ у Раши. Такмишеое су прганизпвали наставник ДаркпАчић и наставница 

Милена Милпванпвић, присуствпвала је и наставница Виплета Милпванпвић. 

 

Ушествпвали су ушеници щестпг разреда Бпјан Стеванпвић (6/3), Ваоа Радпсављевић (6/2), 

Бпгдан Гплубпвић (6/2), Александар Живптић (6/2) и Павле Петрпвић (6/2). Ушеници кпји 

су се пласирали на пкружнп такмишеое кпје се пдржава у Крагујевцу су Ваоа 

Радпсављевић, Бпгдан Гплубпвић, Александар Живптић и 

Павле Петрпвић. 

 

Такмишеое КПДиграое је деп акције КПДиграое кпја је прва у 

низу прпјеката кпји ће се спрпвпдити у пквиру прпграма Битка 

за знаое. 

 

Циљ такмишеоа КПДиграоа је да се пснпвцима пмпгући 

адекватна едукација из пбласти прпграмираоа, рпбптике и 

аутпматике. 

 

 

 
 

 

 

 

 

наставници: 

Даркп Ачић 

Милена Милпванпвић 



ЛЕТППИС  ПШ „КАРАЂПРЂЕ“ РАЧА                                                        2016/2017 ШКПЛСКА ГПДИНА ДРУГП ППЛУГПДИШТЕ 

 

20 
 

 

 

 
 
 

ИЗВЕШТАЈ: ЂУРЂЕВДАНСКИ УРАНАК 

                     Ппвпдпм  200 –гпдищоице пд смрти шувенпг впжда Карађпрђа, дана 4.5.2017. 

гпд. у Дпму културе у Раши пдржана  је манифестација“ Ђурђевдански уранак“.  

 

Дружеое  је увпднпм беседпм улепщап глумац Иван Вушкпвић, а у наставку вешери  

наступала су Културнп 

уметнишка друщтва 

„Гпща“ из Смедеревске 

Паланке , „Шампт“ из 

Аранђелпвца и „ПШ 

Карађпрђе“ из Раше.  

Удружена певашка група 

талентпваних  ушеница из Малпг Кршмара и Чумића се 

представила старим щумадијским песмама. Прппратни деп прпграма је била излпжба 

сувенира кпје израђују ушеници, шланпви КУД-а „ПШ Карађпрђе“ из Раше. 

Сузана Никплић, Маја Кувекалпвић 
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Извещтај са ппсете  рукпметне утакмице 
    
 Дана 07.05.2017.гпд.наставници  физишкпг васпитаоа  Драгана Стеванпвић и Зпран 
Јпванпвић су  прганизпвали ппсету  рукпметнпј утакмици   
                                       
                                            СРБИЈА-РУМУНИЈА    
 

Утакмица се игра у пквиру КЛАСИФИКАЦИЈА ЗА ЕХФ ЕУРП 2018.гпд У ХРВАТСКПЈ.Мущка 

сенипрска рукпметна репрезентација СРБИЈЕ,у сппртскпј хали“ Језерп“,са ппшеткпм у 

20:00h. 

 

На утакмицу је ищлп 13 ушеника из 7 и 8 разреда.Пвп је бип  

деп награде за ушенике кпји су псвпјили  првп местп на 

Пкружнпм такмишеоу у малпм фудбалу и пласирали се за 

пдлазак на Међупкружнп такмишеое и  ппказап  се кап 

пдлишан нашин да ушимп, кпментарищемп,анализирамп и 

навијамп на прави нашин. 

 

 

                                                Победа:СРБИЈЕ 23:22 

Прганизација наставника физишкпг васпитаоа, Драгана 

Стеванпвић  и Зпран Јпванпвић је у дпгпвпру са В.Д. 

Директпрпм щкпле Снежанпм Пстпјић.Ппсети су присуствпвале и наставнице Ана 

Петрпвић,Сандра Ристић и Јелена Јпванпвић. 
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                                                                  Наставници физишкпг васпитаоа 

                                                          Драгана Стеванпвић 

                                                          Зпран Јпванпвић 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СА РЕАЛИЗПВАНПГ СППРТСКПГ ДАНА 

  У  пквиру активнпсти планираних пд стране Струшнпг Тима „Шкплскп Развпјнп 
Планираое“ са циљем пбележаваоа Сппртске и Дешје недеље, прганизпване су “Игре без 
граница”. У среду  10.05.2017. гпдине,  у щкплскп - сппртскпј хали пдржанп је такмишеое 
ушеника пд I дп VIII разреда. 

 

    

    

У играма су шествпвала щест ушеника  из свих пдељеоа и свих разреда матишне щкпле. 
Такмишеое ушеника је трајалп у перипду пд 10h дп 12h., уз инструкције и ппмпћ 
наставника физишкпг васпитаоа. 
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Ушеници су се у такмишарскпм распплпжеоу и са великпм жељпм бприли за щтп бпљи 
успех свпг разреда. Велику ппдрщку су дпбили пд другпва и другарица из публике. 

Ппднпсилац извещтаја:                                                                                               

                                                            Наставница физишкпг васпитаоа:Драгана Стеванпвић 

 

ИЗВЕШТАЈ СА КРПСА  РТС-а 
Пдржанпг 12.05.2017.гпдине,са ппшеткпм у 10:00h 

 
     Кап и сваке гпдине такп и пве пдржан је крпс РТС-а  на улицама Раше. Ушествпвали су 
ушеници пд  1.-8.разреда Пснпвне щкпле. Главни прганизатпри су били наставници 
физишкпг васпитаоа: Драгана Стеванпвић, Зпран Јпванпвић и Саща Гплубпвић. 
 
 Списак ушеника кпји су псвпјили прва три места пп депницама и разредима: 
 

           *Први разред девпјшице 
Трчале су деоницу од 150m 

1.Никплина Стпјкпвић-Вищевац   I местп 
2.Тамара Милпјевић-I/1   II местп 
3.Александра Стпјкпвић-Вищевац   III местo 

        * Први разред дешаци:                                
Трчали су деоницу од 180m 
1. Ваоа Маркпвић-I/1    I местп 
2.Андреј Јпванпвић-I/2    II местп 
3.Милпщ Нещић-I/1    III местп 
 

       *Други разред девпјшице:                   
Трчале су деоницу од 200m 
1.Нађа Јпвишић-II/2 I местп 
2.Анђела Јпванпвић-II/2   II местп 
3.Милица Милпщевић-II/1  III местп 
 

           *Други разред дешаци:                            
Трчали су деоницу од 250m 
1.Aндреја Стеванпвић-II/1       I местп 
2.Лазар Јпвишић-II/2       II местп 
3.Игпр Марјанпвић-II/2   III местп 
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 *Трећи разред девпјшице:                      
Трчае  су деоницу од 3000m 
1.Емилија Живанпвић-III/1   I местп 
2.Стаща Видпјевић-III/1   II местп 
3.Тепдпра Ђпрђевић-III/1    III местп 

   * Трећи разред дешаци:                                  
Трчали су деоницу од 300m 
1.Страхиоа Скпрупа-III/2     I местп 
2. Ђпрђе Туфегчић            II местп 
3.Лука Вушетић-III/1      III местп 
 

           *Четврти разред девпјшице:                             
Трчале су деоницу од 350m 
1.Teoдпра Сретенпвић-IV/2   I местп 
2.Невена Милпјевић-IV/1         II местп 
3.Наталија Илић-IV/1   III местп 
 

             *Четврти разред дешаци:                                  
Трчали су деоницу од 450m 
1.Oбрад Алексић-IV/2       I местп 
2.Впјин Петрпвић-IV/1    II местп 
3.Драган Цекић-IV/2    III местп 
 

              * Пети  разред  девпјшице:                                     
Трчале су деоницу од 500m 
1. Емилија Миљпјкпвић-V/3    I местп 
2. Валентина Пгоанпвић-V/2     II местп 
3.Драгана Милетић-V/2     III местп 
 

             * Пети  разред  дешаци:                                             
Трчали су деоницу од 550m 
1.Немаоа Пбрадпвић-V/1   I местп 
2.Маркп Гркпвић-V/2    II местп 
3.Вељкп Радпванпвић-V/3   III местп 
 
             

         *   Шести  разред  девпјшице:                                 
Трчале су деоницу од 600m 
1.Валентина Јпванпвић-VI/1     I местп 
2.Маријана Алексић-VI/1   II местп 
3.Анђела Пбрадпвић-VI/3    III местп 
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               *Шести  разред  дешаци:                                                  
Трчали су деоницу од 650m 
1.Алекса Паунпвић-VI/2      I местп 
2.Милпщ Павлпвић-VI/1  II местп 
3.Бпжидар Јпцић-VI/2     III местп 
 

           *Седми разред  девпјшице:                                          
Трчале су деоницу од 700m 
1.Сара Петрпвић-VII/1      I местп 
2.Ивана Илић-VII/2    II местп 
3.Невена Нещић-VII/1    III местп 
 

                *Седми разред  дешаци:                                              
Трчали  су деоницу од 800m 
1.Перица Милпванпвић-VII/2     I местп 
2.Урпщ Милпщевић-VII/1    II местп 
3.Филип Никплић-VII/3   III местп 
 

                *Псми разред  девпјшице:                                   
Трчале  су деоницу од 700m 
1.Јасмина Милпщевић-VIII/2      I местп 
2.Пгоена Ускпкпвић-VIII/1    II местп 
3.Натаща Јпванпвић-VIII/2    III местп 
 

              *Псми разред  дешаци:                                                
Трчали  су деоницу од 800m 
1.Кристијан Живулпвић-VIII/2      I местп 
2.Миливпје Рпдић-VIII/3   II местп 
3.Урпщ Урпщевић-VIII/3    III местп 

 

 

 

 

Наставници  физишкпг  васпитаоа 
                                           

                      Драгана Стеванпвић 
 

                       Зпран Јпванпвић 
 

                      Саща Гплубпвић 
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ИЗВЕШТАЈ 

П ппсети прпмпција Средое щкпле 

У прганизацији Средое щкпле“Ђура Јакщић“ 

И у пвпј щкплскпј гпдини Средоа щкпла“Ђура Јакщић“ је прганизпвала ппсету и 

презентацију Средое щкпле,а пп плану Тима за ПП.Пп традицији,сваке гпдине па и пве 

ушеници псмих разреда  Пснпвне щкпле ппсећују  Средоу щкплу ради презентпваоа 

исте.Пве гпдине пдељеое 8/1 је ппсетилп Средоу щкплу ,17.05.2017.гпд. ,са наставницпм 

физишкпг васпитаоа Драганпм Стеванпвић. 

Тамп су мпгли да се уппзнају са разлишитим кабинетима за српски језик, физику , 

инфпрматику,фискултурну салу и тд.П презентацији щкпле су им пришале прпфеспрка 

српскпг језика Јелена Аћимпвић,францускпг језика Маја Радунпвић,кап и педагпг щкпле 

Весна Вићентијевић,а били су и неки ушеници из смера гимназије,рашунарства,тргпвине и 

испришала свпја искуства и сналажеое и прелазак из Пснпвне у Средоу щкплу.Ушеницима 

је билп вепма кприснп шути искуства других ушеника,кап и тп щтп су мпгли да ппгледају 

разне кабинете.Некплицина ушеника је изразила жељу да ће уписати бащ ту Средоу 

щкплу. 

 

                                                                                                          Ппднпсилац извещтаја 

                                                                                                           Драгана Стеванпвић 
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ИЗВЕШТАЈ 

п пдржанпј радипници „Реагпваое у слушајевима дигиталнпг насиља“ 

Дана 18.5.2017.гпд. пдржана је радипница са ушеницима пдељеоа 53 на тему „ 

Реагпваое у слушајевима дигиталнпг насиља“.  

Циљеви радипнице : Разумеваое карактеристика дигиталнпг насиља. Уппзнаваое 

са закпнскпм прпцедурпм и нашинима реагпваоа на насиље. 

Пет ушеника пдељеоа су 16.05.2017.гпд. присуствпвали пвпј радипници кпју су 

реализпвали представници Црвенпг крста и педагпг средое щкпле у Раши Весна 

Вићентијевић. Ти ушеници су били у улпзи впдитеља и ппмагали су ушеницима у групи у 

испуоаваоу задатака. 

На ппшетку шаса разгпварали смп п пблицима и нивпима насиља. Ушеници су 

навпдили примере насилнпг ппнащаоа врщоака, навели су примере када су били жртве а 

када су и сами врщили насиље и кпг пблика. Затим смп разгпварали п дигиталнпм насиљу, 

да ли се ушеници псећају безбеднп на интернету, кпје друщтвене мреже кпристе, да ли су 

имали нека непријатна искуства и какп се защтитити.  

Ушеници су затим дпбили задатак да у пквиру групе прпшитају и дппуне текст кпји 

се пднпси на дигиталнп насиље, а затим да пдгпвпре на ппстављена питаоа. 

Када су ушеници заврщили са радпм , представили су пдгпвпре псталим 

ушесницима и уследила је дискусија.  

Ушеници су били вепма заинтереспвани за тему, активнп су ушествпвали у раду. 

Закљушили смп да је дигиталнп насиље вепма присутнп и да п тпме јпщ треба 

разгпварати. 

 

Ппднпсилац извещтаја                                                                                

                    Наставник: Саоа Иванпвић 
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Извещтај п реалнпм сусрету 

ушеника псмпг разреда са светпм рада 

у Пплицијскпј станици у Раши 

 

     У Плану рада Тима за професионалну оријентацију за осми разред предвиђена је 

наставна јединица ,,Ппсета предузећу, устанпви, прганизацији'' у месецу мају. На пснпву 

резултата Анкете, кпју смп спрпвели, ушеници су у већем брпју желели да ппсете, ппред 

Средое щкпле,,Ђура Јакщић'' и Медицинске щкпле у Крагујевцу, пплицијску станицу (13 

ушеника пд 70 анкетираних).  

      Кап рукпвпдилац Тима ппсетила сам Пплицијску станицу у Раши и дпгпвприла се са 

нашелникпм Дејанпм Ђпкпвићем п термину ппсете. 

       Према дпгпвпру 18.05.2017. ппсле шаспва пкупила сам заинтереспване ушенике(18 

ушеника) свих пдељеоа псмпг разреда централне и ппдрушних щкпла и пдвела их у ПС у 

Раши. Дпшекап нас је нашелник, сместип у прпстприју за пријем, ппслужип спкпм и уппзнап 

ушенике са прганизацијпм и функципнисаоем 

пплицијске службе, са врстама службеника кпји 

у опј раде  и са щкплскпм спремпм кпја је 

пптребна за нека пд тих занимаоа. Прекинули су 

га у излагаоу  збпг непдлпжнпг ппсла, па је 

кпмуникацију са ушеницима наставип службеник 

Саща Петрпвић. Ппдрпбнп је пбјаснип какп 

мпже да се ппстане пплицајац или билп кпји 

радник у пплицијскпј служби. Нагласип је да не ппстпји щкпла за пплицајце, ни курс кап 

некад, сада свакп мпже да ппстане пплицајац акп нема кривишни дпсије и акп има 

заврщену шетвпрпгпдищоу  средоу щкплу и  акп се јави на расписан кпнкурс 

Министарства унутращоих ппслпва.  

 

Гпвприп им је и п ппнащаоу ппсле Матурске 

вешери да треба пристпјнп да се ппнащају, да не 

лпме ствари испред щкпле или пп Раши, да утишу на 
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свпје врщоаке ппзитивнп. 

 

        Из разгпвпра са ушеницима сазнала сам да 

им је ппсета била кприсна и инфпрмативна. 

 

 

 

 

 

 

 

Драгана Никплић, 
                                                                                                     Рукпвпдилац Тима 

 

 

 

Извещтај са радипнице „МАЈ МЕСЕЦ МАТЕМАТИКЕ“ 

3M
  

Дана, 18.05.2017.  у реализацији наставнице математике, Пливере Лапшевић 

Срећкпвић, ушеници у Саранпву су пдржали радипнице на теме ппсвећене математици. Уз 

игру ушеници су ппказали разна знаоа усвпјена из разлишитих пбласти математике. Такп 

су ушеници првпг и другпг разреда склапали пузле са применпм сабираоа и пдузимаоа и 

скуппва.  
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Ушеници пд петпг дп псмпг разреда су били ппдељени у групе, где је свака група имала 

задатак да слпжи задати танграм, затим да пд цевшица направе разлишите гепметријске 

фигуре и пблике.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

У заврщнпм  делу је прганизпванп  такмишеое ушеника у аспцијацијама кпје су ушеници 

сами састављали и задавали једни другима. 
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Наставници кпји су присуствпвали: Милица Карић, Мирпслав Велимирпвић, Милпщ 

Никпдијевић. 

 

Местп: Саранпвп - Раша                                                               Реализатпр:   

Датум: 18.05.2017. гпд.                                                                Пливера Лапшевић Срећкпвић 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ 

п пдржанпј манифестацији  „М3=Мај месец математике“ 

 

    Дана 25.5.2017. и 26.5.2017. пп први пут у нащпј щкпли пдржана је манифестација                  

„ М3=Мај месец математике“. У пквиру пве манифестације пдржане су радипнице кпје су 

ппсетили сви ушеници матишне щкпле. Циљ пвих радипница је пппуларизација 

математике, ушеое крпз игру. Штандпви са материјалпм за рад били су ппстављени у 

свешанпј сали. Свакп пдељеое прпвелп је на радипницама један щкплски шас, при шему су  

ушеници сами бирали щта желе да раде и кпликп дугп. 

 

Радипница 1: ТАНГРАМ 

                         Ушеници су пд папира правили разлишите фигуре. Свака фигура састпји се из 

седам делпва кпји сппјени шине квадрат. Направљену фигуру залепили су на папир. Циљ 

радипнице је да ушеници схвате да фигуре кпје се састпје пд истих делпва имају  исту 

ппврщину иакп нису ппдударне. 

 

Радипница 2 : ПСНА СИМЕТРИЈА 
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                          Пд папира су прављени мпдели шаще, брпда, кутије, пса, лисице... 

пресавијаоем папира пп псама симетрије.  

 

Радипница 3 : МПДЕЛИ ПД СЛАМЧИЦА 

                       Ушеници старијих разреда су пд сламшица правили мпделе Платпнпвих тела, 

тетраедра, пктаедра, хексаедра, дпдекаедра, икпсаедра. Ушеници млађих разреда су 

правили птвпрену излпмљену линију, затвпрену излпмљену линију, трпугап, квадрат, 

правпугапник, ... 

 

Радипница 4 : ГЕПМЕТРИЈСКА ТЕЛА ПД ПАПИРА 

                         Ушеници су пд папира правили мпделе гепметријских тела-  квадар, кпцку, 

тетраедар, пктаедар, ... На папиру је била нацртана мрежа, а задатак ушеника је бип да 

преппзна кпг гепметријскпг тела је мрежа и да затим направи тп телп 

 

Радипница 5 :НЕ ЉУТИ СЕ ЧПВЕЧЕ 

                        За пву игру пптребна је табла са брпјевима пд -15 дп 15 и кпцкица са 

брпјевима -3, -2, -1, 1, 2, 3. Укпликп такмишар дпбије ппзитиван брпј креће се унапред, а 

акп дпбије негативан брпј креће се уназад. Ппбедник је такмишар кпји први стигне дп 

брпја 15. Пву игру ушеници мпгу да играју са две кпцкице, при шему вежбају пперације са 

целим брпјевима, при шему сами мпгу да пдређују правила. 

 

Радипница 6 : КПЦКА, ЛППТА 

                       Задатак ушеника бип је да пд седам дрвених делпва направе кпцку, пднпснп 

пд пет пластишних делпва саставе лппту, при шему развијају кппрдинацију ппкрета. 
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Ушеницима  су се све радипнице вепма дппале. 

Пд направљених мпдела настала је занимљива  излпжба. 

              Радипнице су прганизпвале :  

- Саоа Иванпвић 

- Јелена Јпванпвић 

-  Милена Милпванпвић 

 

Наставници и ушитељи кпји су ппсетили радипнице са свпјим ушеницима:  

- Виплета Петрпвић 

- Весна Тпмић 

- Љиљана Станпјевић 

- Саща Тпмић 

- Данијела Никплић 

- Светлана Мићкпвић 

- Јелена Грпздић 

- Сандра Ппплащен Рпдић  

- Пливера Лапшевић Срећкпвић 

- Весна Недељкпвић          

 

 

 

 

 

 



ЛЕТППИС  ПШ „КАРАЂПРЂЕ“ РАЧА                                                        2016/2017 ШКПЛСКА ГПДИНА ДРУГП ППЛУГПДИШТЕ 

 

34 
 

 

 

 

 

 

 

 

У Раши, 26.05.2017. гпд.                                    Ппднпсилац извещтаја     : Саоа Иванпвић              

 

У сусрет 31. мају, Светскпм дану прптив дуванскпг дима 

У пквиру прпјекта „Здрава Шкпла“ Тима здравствене превенције, ппвпдпм 31. Маја - 

Светскпг дана прптив дуванскпг димa пдржана је превентивна радипница „Маое 

никптина – Вище витамина“. 

 

Узевщи у пбзир шиоеницу да млади најшещће ппшиоу да кпристе 

дуван у дпба адплесценције, пд великпг знашаја за смаоиваое 

мпрталитета у каснијем живптнпм дпбу јесте превенција међу 

децпм у пснпвним щкплама. С тпга је наща радипница за циљ  

имала развијаое критишке свести п щтетнпсти и ппследица пущеоа, кап и п пптреби 

пшуваоа властитпг и туђег здравља сппственим делпваоем. 

 

 

 

Ушеници ппдрушнпг пдељеоа ПШ „Карађпрђе“ у Малпм Кршмару су пвпм приликпм, уз 

ппмпћ наставнице енглескпг језика Јелене Петрпвић, припремили панп на тему щтетнпсти 

дуванскпг дима какп на властити прганизам, такп и на 

пкплину.  
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У пквиру радипнице ушеници су такпђе, уз слпган „Маое никптина – Вище витамина“, 

убедили присутне пущаше да свпју цигарету замене за крищку впћа. 

 

Ппднпсилац извещтаја: Јелена Петрпвић 

 

                   

ЈУН 2017. 

             

                                                                                      

ИЗВЕШТАЈ СА ИЗЛПЖБЕ МПДЕЛА И МАКЕТА- ТЕХНИЧКП СТВАРАЛАШТВП 

 

Дана, 06.06.2017.гпдине, у технишкпм кабинету, пдржана је излпжба мпдела и 

макета, ппд називпм „ Технишкп стваралащтвп“ . Тп су радпви ушеника пд петпг дп псмпг 

разреда, издвпјени кап најбпљи. 

Излпжба је била ппстављена пп дисциплинама ,пднпснп наставним темама: 

грађевинарствп, сапбраћај, мащине и механизми, ппљппривреда и др. 

Излпжбу су ппсетили ушеници нижих разреда и били су јакп ппзитивни утисци пд стране 

ушеника и наставника. 

Све су тп лепп псмислили и ппставили мпделе и макете у технишкпм кабинету, ушеници 

кпји дплазе на секцију Млади технишари, заједнп са предметним наставникпм. 

Прилпг: слике са излпжбе. 
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Извещтај написала: Виплета Милпванпвић 

 

 

 

Излпжба мпдела и макета из Технишкпг и инфпрматишкпг пбразпваоа 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 12.јуна 2017. гпдине у Малим Кршмарима за време великпг пдмпра пдржана је 

излпжба радпва ушеника  петпг, щестпг и седмпг разреда из предмета Технишкп и 

инфпрматишкп пбразпваое. Излпжби су присуствпвали следећи наставници: Маријана 

Ниншић, Слађана Никплић, Натаща Живанпвић, Даркп Ачић, Саоа Радпјевић, Саща 

Павлпвић. 
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Ппднпсилац извещтаја: Даркп Ачић 

 

 

 

 

29. маја је прганизпвана мала матура за ушенике 8. разреда . 

 

13. јуна је прганизпвана мала матура за ушенике 4. разреда. 

 

 

 ЗАВРШНИ ИСПИТ 2017 

 

На крају сваке щкплске гпдине ушеници псмпг разреда пплажу заврщни испит. 

Пве гпдине 14.15. и 16. 06.2017. гпдине  ушеници су пплагали тест из седам предмета.  

 Математике , српскпг језика и кпмбинпвани тест из биплпгије, физике, хемије, истприје и 

гепграфије. 
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Летппис за щкплску 2016/17. гпдину другп пплугпдищте уређивап 

 наставник ТИП Даркп Ачић 


