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

 

1 
 

 

         Л Е Т П П И С 
ПШ „КАРАЂПРЂЕ“ 

РАЧА 
 
 

Садржај  
 

 
Л Е Т П П И С   ЗА   2016 / 2017 ............................................................................................................... 2 

П Р Е Г Л Е Д    Б Р П Ј А    У Ч Е Н И К А .................................................................................................... 6 

Б Р П Ј Н П   С Т А О Е   П Д Е Љ Е О А .................................................................................................... 7 

Б Р П Ј    С М Е Н А   И  Р И Т А М     Р А Д Н П Г    Д А Н А ........................................................................ 8 

ДИНАМИКА РАДА ТПКПМ ШКПЛСКЕ ГПДИНЕ ...................................................................................... 9 

ДРЖАВНИ, ВЕРСКИ И ШКПЛСКИ ПРАЗНИЦИ ....................................................................................... 10 

ДАНИ КУЛТУРНИХ И СППРТСКИХ АКТИВНПСТИ .................................................................................. 10 

РАЗРЕДНП СТАРЕШИНСТВП ................................................................................................................. 12 

СТРУКТУРА ЗАППСЛЕНИХ ..................................................................................................................... 15 

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ....................................................................................................... 16 

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ ................................................................................................... 18 

АДМИНИСТРАТИВНП И ТЕХНИЧКП ПСПБЉЕ ....................................................................................... 21 

СЕПТЕМБАР 2016. ................................................................................................................................. 23 

ПКТПБАР 2016. ..................................................................................................................................... 29 

НПВЕМБАР 2016. .................................................................................................................................. 32 

ДЕЦЕМБАР 2016. .................................................................................................................................. 43 

ЈАНУАР 2017. ........................................................................................................................................ 56 

 



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

 

2 
 

Л Е Т П П И С   ЗА   2016 / 2017 

 

Ш К П Л С К У    Г П Д И Н У 

                                                
                                               п р в п    п п л у г п д и щ т е 

 

П С Н П В Н А    Ш К П Л А 

 

„ К А Р А Ђ П Р Ђ Е “ 

 

Р А Ч А 

 
 

 
 

 
Летпписи щкпле су записи кпје пищу ушитељи и наставници. Честп су настали 

записиваоем казиваоа директних ушесника или прекп ппсредника. Такп су сашиоени 
записи п настанку щкпла и пписи истпријских дпгађаја. 

 
 Накпн фпрмираоа псмпгпдищоих пснпвних щкпла ппсле Другпг светскпг рата 

наставак записа у летпписима щкпла су пбављали директпри щкпла, ушитељи и 
наставници бележећи све важне дпгађаје у щкпли. Такп су шестп записавани резултати на 
такмишеоима, успех у целпкупнпм пбразпвнп васпитнпм раду у средини и запис свих 
радника щкпле кпји су радили у пдређенпм времену. 

 
 Кап писани дпкументи, летпписи се кпристе кап истпријска и културна грађа, 

дпкументујући трагпве рада и живпта у једнпм прпщлпм времену. 
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ПРЕД ВАМА ЈЕ ЕЛЕКТРПНСКИ ЛЕТППИС ПШ "КАРАЂПРЂЕ"  РАЧА ЗА 2015./16. ШКПЛСКУ 

ГПДИНУ 

Ппщтина Раша је једна пд седам ппщтина Шумадијскпг пкруга. Смещтена је у 

истпшнпм делу Шумадије. Друмске сапбраћајнице кпје прплазе срединпм рашанске 

ппщтине дају јпј транзитни знашај, јер представљају важну везу између великпмправске 

удплине и кплубарске дплине. На теритприји ппщтине Раша налази се псамнаест насеља.  

Пснпвнп щкплствп у Раши 

датира јпщ из 1836. гпдине када је 

ппписпм забележен први упис. 

Шкпла је тада имала свега 20 

ушеника. Десетак гпдина касније 

(1847г.) щкплу је ппхађалп 90 ђака, а 

щкпла је била смещтена у приватнпј 

згради, ппред цркве. 

Рашани су 1890. гпдине 

ппдигли нпву щкплску зграду, на 

спрат. Име је дпбила пп впђи Првпг 

Српскпг устанка, Карађпрђу кпји је рпђен у селу Вищевцу, надпмак Раше 16. нпвембра 

1762. гпдине. Име „Карађпрђе“ щкпла нпси пд 1956г., када се и уселила у зграду 

Карађпрђевпг дпма.  

Нпву зграду (пву у кпјпј је 

сада) щкпла дпбија 1997.гпдине. 

Шкпла се пружа на ппврщини пд 

3.320 метара квадратних. Пснпвна 

щкпла „Карађпрђе“ ппкрива 

щкплскп ппдрушје ппщтине Раша са 

централнпм щкплпм у Раши.  

Има вище ппдрушних 

пдељеоа + 3 (псмпразредне) 

пснпвне щкпле и тп у Саранпву, 

Ђурђеву и Малпм Кршмару и 10 

шетвпрпразредних пснпвних щкпла (Вищевац, Миращевац, Вушић, Трска, Дпоа Раша, 

Сипић, Великп Кршмаре, Бпрци, Сепци брдп и Сепци Ппље). 



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

 

4 
 

Наща щкпла распплаже дпвпљним прпстпрним капацитетима, међутим 

карактеристишан је вищак ушипнишкпг прпстпра у шетвпрпразредним ппдрушним щкплама 

збпг недпвпљнпг брпја ушеника. 

   У централнпј щкпли се ради у једнпј смени. Ппстпји 16 ушипница (866м2). Пд тпга су два 

специјализпвана кабинета(за физику и хемију), али недпвпљнп ппремљена (недпстатак 

ушила и савремених средстава). У медијатеци ппстпји мпгућнпст приказиваоа 

мултимедијалних садржаја кприщћеоем прпјектпра и интерактивне табле ппсредствпм 

пренпсивпг рашунара. Инфпрматишки кабинет је ппремљена рашунарима кпји  

задпвпљавају пптребе наставе, умрежени су и  ппвезани на Интернет.Интерактивни 

кабинет за енглески језик смп дпбили пве гпдине из дпнације кпмпаније „Yura“. 

 Штп се тише сппртских терена - у централнпј щкпли ппстпје терени за фудбал, 

кпщарку, пдбпјку. Сппртскп-щкплска хала је изграђена, кап и два терена за тенис,  деп 

гимнастшке ппреме смп дпбавили путем дпнација. Сала за стпни тенис ппстпји, кпја је 

ппремљена стплпвима за стпни-тенис. Терене за фудбал и рукпмет ппред централне 

щкпле ппседују и пдељеоа у Ђурђеву, Сипићу, Сепцима (Ппље), Саранпву и терен за 

пдбпјку у Вищевцу. 

У неппсреднпј близини щкпле се налазе: градска библиптека, Дпм културе „Радпје 

Дпманпвић“, Карађпрђев дпм, птвпрен градски базен, Дпм здравља, телевизијска станица 

Раша, Средоа щкпла „Ђура Јакщић“, Дешји вртић, културнп - истпријски Вищевац.  

Сарадоа са свим набрпјаним институцијама је на завиднпм нивпу щтп директнп утише на 

квалитет извпђеоа наставе у нащпј щкпли. 

     Драгпценп бпгатствп наще щкпле представља и наставни кплектив шији састав шине 

мнпгпбрпјни млади и амбиципзни прпсветни радници у шијим рукама је будућнпст наще 

щкпле. Пснпвна щкпла ,,Карађпрђе" брпји 130 заппслених, а пд тпг брпја 86 је директнп 

укљушенп у наставни прпцес. Наставни кадар  наще щкпле је сталнп укљушен у прпцес 

струшнпг усаврщаваоа путем семинара (пбавезних и избпрних). У складу са пптребама 

щкпле, кап и са индивидуалним  пптребама наставника, неппхпдних за квалитетну наставу 

и рад у щкпли, наставни кадар ради непрестанп на лишнпм усаврщаваоу путем 

савладаваоа разних вещтина  и умеоа.  

Наща щкпла има велике пптенцијале везане за сппртске активнпсти. Наставници наще 

щкпле сталнп раде на анимираоу ушеника за бављеое сппртпм,шије је интереспваое 

великп. Шкпла ппседује сппртске терене за тенис, пдбпјку, мали фудбал, рукпмет и 
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кпщарку. Ппред терена ппстпји нпвпсаграђена щкплскп-сппртска хала,такпђе прикладна за 

мнпге сппртпве. Ппред хале имамп и плимпијски базен. 

Ппред већ хрпнишнпг недпстатка наставних средстсва, пви млади људи ппстижу 

запажене резултате у наставнпм прпцесу, щтп пптврђује кпнтинуирани успех нащих 

ушеника. 

  Према шл. 52 Закпна п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу ("Службени гласник РС", 

55/2013): "Шкпла је дужна да впди летппис за сваку щкплску гпдину. Летппис садржи 

писане ппдатке п активнпстима щкпле и реализацији пбразпвнп-васпитнпг рада. 

 Шкпла у публикацији представља прпграм и прганизацију рада, у складу са гпдищоим 

планпм рада, кап и права и дужнпсти ушеника, правила ппнащаоа, кућни ред и друге 

ппдатке пд знашаја за представљаое щкпле. “ 
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П Р Е Г Л Е Д    Б Р П Ј А    У Ч Е Н И К А 
У 

Ш К П Л С К П Ј    2016 /2017 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНП УЧЕНИКА И ПДЕЉЕОА У НАСТАВИ НА НАСТАВНПМ ЈЕЗИКУ:  2015/2016 

НАСТАВНИ ЈЕЗИК СРПСКИ 
 

Шкпла - издвпјенп 

пдељеое 

У
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 Ученици пп разредима 
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о

а
 Брпј некпмбинпваних пдељеоа Кпмбинпвана 

пдељеоа 

I II
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I  
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V
I  

V
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I  

С
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га
 

I II
 

II
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I 

2
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а 

  3
 и
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и

щ
е 

р
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р
е

д
а 

С
ве

га
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Укупнп за шкплу 717 80 96 76 89 106 92 96 82 55 36 3 4 2 3 6 6 6 6 18 1 19 

Свега у седишту 

шкпле - матичне 

шкпле 

466 39 53 41 48 82 65 74 64 20 20 2 2 2 2 3 3 3 3   0 

Укупнп у издвпјеним 

пдељеоима            

издвпјенп пдељеое 
251 41 43 35 41 24 27 22 18 35 16 1 2 0 1 3 3 3 3 18 1 19 

4 Вишевац 6 4 0 0 2     1 0         1  1 

4 Мирашевац 13 3 5 2 3     2 0         2  2 

4 Вучић 15 5 2 4 4     2 0         2  2 

4 Трска 17 4 7 2 4     2 0          2  2 

4 Дпоа Рача 12 3 5 4 0     2 1  1         1  1 

4 Сипић 13 0 4 3 6     2 1      1      1  1 

8 Малп Крчмаре 59 1 4 4 6 12 16 10 6 6 4         1 1 1 1 2  2 

4 Вел.Крчмаре 13 2 2 6 3     2 0             2  2 

8 Ђурђевп 24 1 5 2 4 1 4 4 3 6 4         1 1 1 1 2  2 

4 Бпрци 10 5 0 2 3     1 0              1 1 

8 Саранпвп 63 12 7 6 3 11 7 8 9 8 6  1 1      1 1 1 1 1  1 

4 Сепци Брдп 2 1 0 0 1     1 0                  1  1 

4 Сепци Ппље 4 0 2 0 2     1 0                  1  1 
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Б Р П Ј Н П   С Т А О Е   П Д Е Љ Е О А 
 

Р
ед

н
и

 
б

р
п

ј 

Назив шкпле 

Некпмбинпванп 
пдељеое 

 
Кпмбинпвана 

пдељеоа 
Неппдељена 

шкпла 

I - IV V-V I I I 

1. Матична шкпла Рача 8 12   

2. Вишевац     I , IV 

3. Мирашевац   I и IV; II и III;  

4. Вучић   
I и III, пред.п 

I и IV 
 

5. Трска   
II и III, 
II и IV 

 

6. Дпоа Рача 1  I и III;   

7. Малп Крчмаре  4 II и III; I и IV;  

8. Великп Крчмаре   I и III; II и IV;  

9. Сипић 1  II и III;  

10. Ђурђевo  4 II и III; I и IV  

11. Бпрци    I ,III, IV 

12. Саранпвп 2 4 III и IV;  

13. Сепци “Ппље”   II и IV  

14. Сепци “Брдп”   I и IV  

 
Укупнп 12 24 17 2 

Укупнп пдељеоа    55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

8 
 

Б Р П Ј    С М Е Н А   И  Р И Т А М     Р А Д Н П Г    Д А Н А 

 

 

 
 

Р
ед

н
и

 
б

р
п

ј Местп 
Смена 

Ппчетак 
Наставе 

Први велики 
пдмпр 

Други велики 
пдмпр 

Завршетак 
наставе 

1. Матична шкпла Рача 
1 8,00 ш. 9.35-9.50 10.35-10.55 13.20 ш 

2. Вишевац 
1 8,00 ш. 9.35-9.50 10.35-10.55 13.20 ш 

3. Мирашевац 
1 8,00 ш. 9.35-9.50 10.35-10.55 13.20 ш 

4. Вучић 
1 8,00 ш. 9.35-9.50 10.35-10.55 13.20 ш 

5. Трска 
1 8,00 ш. 9.35-9.50 10.35-10.55 13.20 ш 

6. Дпоа Рача 
1 8,00 ш. 9.35-9.50 10.35-10.55 13.20 ш 

7. Малп Крчмаре 
1 8,00 ш. 9.35-9.50 10.35-10.55 13.20 ш 

8. Великп Крчмаре 
1 8,00 ш. 9.35-9.50 10.35-10.55 13.20 ш 

9. Сипић 
1 8,00 ш. 9.35-9.50 10.35-10.55 13.20 ш 

10. Ђурђевп 
1 8,00 ш. 9.35-9.50 10.35-10.55 13.20 ш 

11. Бпрци 
1 8,00 ш. 9.35-9.50 10.35-10.55 13.20 ш 

12. Саранпвп 
1 8,00 ш. 9.35-9.50 10.35-10.55 13.20 ш 

13. Сепци “Ппље” 
1 8,00 ш. 9.35-9.50 10.35-10.55 13.20 ш 

14. Сепци “Брдп” 
1 8,00 ш. 9.35-9.50 10.35-10.55 13.20 ш 
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ДИНАМИКА РАДА ТПКПМ ШКПЛСКЕ ГПДИНЕ 
 

 

 
Редни брпј Перипд I - VII Ппчетак Завршетак Брпј недеља 

Брпј наставних 
дана 

1. 
првп 

пплугпдищте 
01.09.2016. 

шетвртак 
27.01.2017. 

петак 
21 100 

2. 
другп 

пплугпдищте 
13.02.2017. 
ппнедељак 

12.06.2017. 
ппнедељак 

18 80 

Редни брпј Перипд VIII Ппчетак Завршетак Брпј недеља 
Брпј наставних 

дана 

1. 
првп 

пплугпдищте 
01.09.2016. 

шетвртак 
27.01.2017. 

петак 
21 100 

2. 
другп 

пплугпдищте 
13.02.2017. 
ппнедељак 

30.05.2017. 
утпрак 

16 86 

 

У ТПКУ ШКПЛСКЕ ГПДИНЕ УЧЕНИЦИ ИМАЈУ  ЗИМСКИ, ПРПЛЕЋНИ И ЛЕТОИ РАСПУСТ 

Редни брпј Распуст ппчетак завршетак 

1. ЗИМСКИ РАСПУСТ I 
30.12.2016. 

петак 
06.01.2017. 

петак 

2. ЗИМСКИ РАСПУСТ I I 
27.01.2017. 

петак 
10.02.2017. 

петак 

4. ПРПЛЕЋНИ РАСПУСТ 
13.04.2017. 

шетвртак 
14.04.2017. 
ппнедељак 

5. ЛЕТОИ РАСПУСТ 
13.06.2017. 

утпрак 
31.08.2017. 

шетвртак 
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ДРЖАВНИ, ВЕРСКИ И ШКПЛСКИ ПРАЗНИЦИ 
 

Редни 
брпј 

Државни празници Датум 

1. 
Дан сећаоа на српске жртве у Другпм 

светскпм рату 
21.пктпбар 2016. 

2. Дан примирја у Првпм светскпм рату 11. нпвембар 2016. 

3. Шкплска слава Свети Сава 27.јануар.2017. 

4. Дан шкпле, 15.фебруар 2017. 

5. Сретеое – Дан државнпсти 15. и 16. фебруар 2017. 

6. 
Дан сећаоа на жртве хплпкауста, генпцида и 
других жртава фашизма у Другпм светскпм 

рату 

22. априла 2017. 

7. Празник рада 1.мај 2017. 

8. Дан ппбеде 9. мај 2017. 

9. Видпвдан 28.јун.2017. 

ДАНИ КУЛТУРНИХ И СППРТСКИХ АКТИВНПСТИ 
 

Р.б. Културне и сппртске активнпсти Датум 

1. 
Јесеои крпс ушеника щкпле улицама Раше ппд 

ппкрпвитељствпм Црвенпг крста 

јесеои крпс ушеника щкпле улицама 

Раше (пктпбар 2016.) 

2. Велики щкплски шас пктпбар 2016. 

3. 
Свешана академија ппвпдпм щкплске славе 

Светпг Саве 
27. јануар 2017. 

4. 
Свешана академија ппвпдпм прпславе Дана 

щкпле 
15. фебруар 2017. 

5. 

Сппртски сусрети ушеника пснпвних щкпла на 

међунарпднпм нивпу (Р Србија, Р Македпнија )  

Раша 

фебруар 2017.  

6. Сппртски сусрети ушеника пснпвних щкпла на децембар  2016. 
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међунарпднпм нивпу              

  (Р Србија, Р Македпнија ) Делшевп 

7.  Ппсета КУД-у  /Мркпоић Град-БиХ/ децембар 2016. 

8. 
Фестивал ппзприщта на енглескпм језику, Нпви 

Сад  
децембар 2016. 

9. 
смптра дешјег фплклпра «Рекпвац 2015» 

(април) 
2017 (април) 

10. 
међунарпдни ппзприщни фестивал странпг 

језика (француски)- Н. Сад  
2017 -јун  

11. 

Пкружнп и међупкружнп такмишеое у 

рукпмету, кпщарци, малпм фудбалу ппд 

ппкрпвитељствпм МПС (април-мај) 

пкружнп и међупкружнп такмишеое у 

рукпмету, кпщарци, малпм фудбалу 

ппд ппкрпвитељствпм МПС (април-мај 

2016) 

12. 
Крпс РТС-а ппд ппкрпвитељствпм МПС 

улицама Раше (мај) 

крпс РТС-а ппд ппкрпвитељствпм МПС 

улицама Раше (мај 2017) 

13. 
Међунарпдни фестивал фплклпра 

„Ђурђевдански уранак“ 
мај 2017. Раша 

14. 
Међунарпдни фестивал фплклпра 

„Карађпрђеви дани“ 
јул 2017. Раша 

15. 
Смптра фплклпра, Дани кпсидбе на Балкани, 

Мемпрандум Лазар Лакета 
јун 2017. , Мркпоић Град 

16. Смптра фплклпра Гплещки фплклпрни Средби август 2017. , Делшевп Р Македпнија 

 

Квалификаципни перипди: 

Р.б Квалификаципни перипд Време 

1. I ппшетак нпвембра 

2. I I крај јануара 

3. I I I пплпвинпм априла 

4. IV срединпм јуна 
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РАЗРЕДНП СТАРЕШИНСТВП 

 

 

Р.б. Име и презиме Зваое Местп Разред Реализација 

1. 
Весна Тпмић 

прпфеспр разредне наставе Раша I/1 

01.09.2016 
– 
31.08.2017 

2. 
Виплета Петрпвић 

прпфеспр разредне наставе Раша I/2 

3. 
Љиљана Станпјевић 

прпфеспр разредне наставе Раша II /1 

4. 
Саща Тпмић 

наставник разредне наставе Раша II /2 

5. 
Данијела Никплић 

прпфеспр разредне наставе Раша III /1 

6. 
Светлана Мићкпвић 

прпфеспр разредне наставе Раша III /2 

7. 
Јелена Грпздић 

прпфеспр разредне наставе Раша IV/1 

8. 
Сандра Ппплащен-

Рпдић 
прпфеспр разредне наставе Раша IV/2 

9. 
Пливера Лапшевић-

Срећкпвић 
прпфеспр математике Раша V/1 

10. Гпрдана Радищевић прпфеспр енглескпг језика Раша V/2 

11. Саоа Иванпвић прпфеспр математике Раша V/3 

12. 
Драгана Никплић 

прпфеспр српскпг језика Раша 
VI/1 

 

13. 
Марина Срећкпвић 

прпфеспр енглескпг језика Раша 
VI/2 

 

14. 
Мирјана Марущић 

Ачић прпфеспр енглескпг језика Раша VI/3 

15. 
Јелена Јпванппвић 

прпфеспр математике Раша 
VII/1 

 

16. 
Јелена Пбрадпвић 

прпфеспр српскпг језика Раша 
VII/2 

 

17. 
Сандра Ристић 

прпфеспр физике Раша VII/3 

18 
Драгана Стеванпвић 

прпфеспр физишке културе Раша VIII/1 

19. 
Миланка Гајић 

прпфеспр биплпгије Раша 
VIII/2 
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Р.б. Име и презиме Зваое Местп Разред Реализација 

20. 
Ана Петрпвић 

прпфеспр српскпг језика Раша 
VIII/3 

 

21. Гприца Милпщевић прпфеспр разредне наставе Вищевац I и IV 

22. 
Катарина 

Драгпљубпвић 
прпфеспр разредне наставе Миращевац II и III 

23. 
Славица Милпјевић 

прпфеспр разредне наставе 
Миращевац I и IV 

24. 
Сузана Маринкпвић-

Тущевљак 
прпфеспр разредне наставе Вушић I и III 

25. Живадинка Илић прпфеспр разредне наставе Вушић II и IV 

26. 
Зприца Миланпвић 

прпфеспр разредне наставе Трска II и III 

27. 
Тпмислав Матић 

наставник разредне наставе Трска I и IV 

28. Славица Стеванпвић наставник разредне наставе Дпоа Раша II 

29. Јасна Мићунпвић прпфеспр разредне наставе Дпоа Раша I и III 

30. Сузана Никплић прпфеспр разредне наставе М.Кршмаре I и IV 

31. Маја Кувекалпвић прпфеспр разредне наставе М.Кршмаре II и III 

32. Натаща Живанпвић прпфеспр математике М.Кршмаре V 

33. Марјана Ниншић прпфеспр српскпг језика М.Кршмаре VI 

34. Слађана Никплић прпфеспр хемије М.Кршмаре VII 

35. Дејан Бранкпвић прпфеспр  гепграфије М.Кршмаре VIII 

36. 
Србијанка  

Миршетић прпфеспр разредне наставе В. Кршмаре I и III 

37. 
Ивана 

Аћимпвић 
прпфеспр разредне наставе В. Кршмаре II и IV 

38. 
Гпрдана 

Драгпљубпвић 
наставник разредне наставе Сипић II и III 

39. 
Љубица 

Јпванпвић 
наставник разредне наставе Сипић IV 

40. Светлана Перищић наставник разредне наставе Ђурђевo I и IV 

41. Светлана Маркпвић наставник разредне наставе Ђурђевo II и III 

42. Зпран Марјанпвић 
наставник физишкпг 

васпитаоа 
Ђурђевo V 

 

43. Весна Недељкпвић прпфеспр математике Ђурђевo VI 

44. Нела Савић прпфеспр српскпг језика Ђурђевo VII 

45. Мирјана Милић прпфеспр енглескпг језика Ђурђевo VIII 

46. Љиљана прпфеспр разредне наставе Бпрци I,III и IV 
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Р.б. Име и презиме Зваое Местп Разред Реализација 

Никплић 

47. 
Радица 

Радпјевић 
прпфеспр разредне наставе Саранпвп I 

48. 
Дејан 

Радпјевић 
прпфеспр разредне наставе Саранпвп II 

49. Мирпслав Живкпвић прпфеспр разредне наставе Саранпвп III и IV 

50. 
Владимир 
Ветрпвић 

прпфеспр биплпгије Саранпвп V 

51. 
Мирпслав 

Велимирпвић 
прпфеспр гепграфије Саранпвп VI 

52. Владимир Живкпвић прпфеспр ТИП Саранпвп VII 

53. Зприца Трифунпвић прпфеспр српскпг језика Саранпвп VIII 

54. Стефан Трифунпвић прпфеспр разредне наставе Сепци „Брдп“ I и IV 
 

55. Милица Ранкпвић прпфеспр разредне наставе Сепци „Ппље“ II и IV 
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СТРУКТУРА ЗАППСЛЕНИХ 

 

ДИРЕКТПР ШКПЛЕ 

Зпран Јпванпвић 

Ппмпћници директпра 

Снежана Пстпјић 

Весна Маркпвић 

 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

Педагпг 

Светлана Степанпвић 

Библиптекар 

Светлана Мићкпвић 
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НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

Весна Тпмић 
прпфеспр разредне наставе 

Виплета Петрпвић 
прпфеспр разредне наставе 

Љиљана Станпјевић 
прпфеспр разредне наставе 

Светлана Мићкпвић 
прпфеспр разредне наставе 

Данијела Никплић 
прпфеспр разредне наставе 

Живадинка Илић 
прпфеспр разредне наставе 

Зприца Миланпвић 
наставник разредне наставе 

Јасна Мићунпвић 
прпфеспр разредне наставе 

Славица Стеванпвић 
наставник разредне наставе 

Саща Тпмић 
прпфеспр разредне наставе 

Тпмислав Матић  
прпфеспр разредне наставе 

Гприца Милпщевић 
прпфеспр разредне наставе 

Јелена Грпздић 
прпфеспр разредне наставе 

Славица Милпјевић 
наставник разредне наставе 

http://www.osstarigrad.com/kolektiv/snezana-brankovic/
http://www.osstarigrad.com/kolektiv/snezana-brankovic/
http://www.osstarigrad.com/kolektiv/snezana-brankovic/
http://www.osstarigrad.com/kolektiv/milana-mandic/
http://www.osstarigrad.com/kolektiv/milana-mandic/
http://www.osstarigrad.com/kolektiv/milana-mandic/
http://www.osstarigrad.com/kolektiv/gordana-mihailovic/
http://www.osstarigrad.com/kolektiv/gordana-mihailovic/
http://www.osstarigrad.com/kolektiv/gordana-mihailovic/
http://www.osstarigrad.com/kolektiv/mirjana-paripovic/
http://www.osstarigrad.com/kolektiv/mirjana-paripovic/
http://www.osstarigrad.com/kolektiv/mirjana-paripovic/
http://www.osstarigrad.com/kolektiv/stanimirovic-desanka/
http://www.osstarigrad.com/kolektiv/stanimirovic-desanka/
http://www.osstarigrad.com/kolektiv/stanimirovic-desanka/
http://www.osstarigrad.com/kolektiv/petkovic-jelena/
http://www.osstarigrad.com/kolektiv/petkovic-jelena/
http://www.osstarigrad.com/kolektiv/petkovic-jelena/
http://www.osstarigrad.com/kolektiv/borkovic-desanka/
http://www.osstarigrad.com/kolektiv/borkovic-desanka/
http://www.osstarigrad.com/kolektiv/borkovic-desanka/


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

 

17 
 

Катарина Драгпљубпвић 

прпфеспр разредне наставе 

Сузана Маринкпвић Тущевљак 
прпфеспр разредне наставе 

Леппсава Ђпрђевић 
прпфеспр разредне наставе 

Маја Кувекалпвић 
прпфеспр разредне наставе 

Србијанка Миршетић 
прпфеспр разредне наставе 

Мирпслав Живкпвић 
прпфеспр разредне наставе 

Гпрдана Драгпљубпвић 
наставник разредне наставе 

Љубица Јпванпвић 
наставник разредне наставе 

Сузана Никплић 
прпфеспр разредне наставе 

Дејан Радпјевић 
прпфеспр разредне наставе 

Светлана Маркпвић 
наставник разредне наставе 

Светлана Перищић 
наставник разредне наставе 

Сандра Ппплащен-Рпдић 
прпфеспр разредне наставе 

Радица Радпјевић 
прпфеспр разредне наставе 

Стефан Трифунпвић 
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прпфеспр разредне наставе 

Љиљана Никплић 

прпфеспр разредне наставе 

Ивана Аћимпвић 

прпфеспр разредне наставе 

Милица Ранкпвић 

прпфеспр разредне наставе 

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Јелена Пбрадпвић 

Ана Петрпвић 

Драгана Никплић 

Зприца Трифунпвић 

Марјана Ниншић 

Нела Савић 
 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Милица Карић 

Марина Срећкпвић 

Мирјана Милић 

Јпвана Јерптић 

Гпрдана Радищевић 
 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Александра Минић 

Ивана Игрутинпвић 

Тијана Илић 
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РУСКИ ЈЕЗИК 

Мила Благпјевић 
Виплетка Тпдпрпвић 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Весна Јевтић 

Мипмир Станкпвић 

 

ФИЗИЧКП ВАСПИТАОЕ 
Зпран Марјанпвић 

Саща Гплубпвић 

Драгана Стеванпвић 

 

ЛИКПВНА КУЛТУРА 
Сузана Димитријевић 

Срђан Арсић 

 

ИСТПРИЈА 
Драган Јпванпвић 

Марина Милпванпвић 

Далибпр Петкпвић 

 

ГЕПГРАФИЈА 
Мирпслав Велимирпвић 

Дејан Бранкпвић 

Србислав Малдини 

 

ФИЗИКА / ИНФПРМАТИКА И РАЧУНАРСТВП 
Сандра Ристић 

 

ФИЗИКА  

Зприца Матпвић 
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ХЕМИЈА 

Слађана Никплић 

Верица Карић Тпмаспвић 

 

 

 

ТЕХНИЧКП И ИНФПРМАТИЧКП ПБРАЗПВАОЕ 
Виплета Милпванпвић 

Даркп Ачић 

Владимир Живкпвић 

 

БИПЛПГИЈА 
Владимир Ветрпвић 

Саоа Радпјевић 

Миланка Гајић 

 

ВЕРПНАУКА 
Владимир Глищић 

Милпщ Никпдијевић 

Саща Павлпвић 
 

 

МАТЕМАТИКА / ИНФПРМАТИКА И РАЧУНАРСТВП 
Саоа Иванпвић 

Јелена Јпванпвић 

Натаща Живанпвић 

Весна Недељкпвић 

Пливера Срећкпвић Лапшевић 

Даркп Ачић 

Милена Милпванпвић 
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АДМИНИСТРАТИВНП И ТЕХНИЧКП ПСПБЉЕ 

СЕКРЕТАР ШКПЛЕ 

Снежана Јпванпвић  

 Бпркп Петрпвић 

 

ШЕФ РАЧУНПВПДСТВА 

Впјка Миланпвић 

 

АДМИНИСТРАТИВНП ФИНАНСИЈСКИ РАДНИК 

Снежана Никплић 

 

БЛАГАЈНИК 

Милинкп Маркпвић 

 

 

КУВАР 

Гпран Првулпвић  

 Драгана Бранкпвић 

СЕРВИРКА 

 Драгана Бранкпвић 

ДПМАР 

Срђан Миљпјкпвић  

 Мира Живулпвић 

КПТЛАР 

Жељкп Илић 
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ППМПЋНИ РАДНИЦИ 

Сузана Урпщевић 

Гпрдана Милићевић 

Таоа Миланпвић 

Биљана Иванкпвић 

Лејла Петрпвић 

Марина Ђпрић 

Зпран Ранкпвић 

Гпрдана Маркпвић 

Дущица Првулпвић 

Снежана Павлпвић 

Гприца Павлпвић 

Бранислав Маринкпвић 

Вера Цветић 

Милпсав Милпщевић 

Јпвп Бпгданпвић 

Снежана Савић 

Зпран Бранисављевић 

Снежана Лазаревић 

Мащинка Пбрадпвић 

Весна Ращић 

Зпран Радпвић 

Плгица Никплић 
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СЕПТЕМБАР 2016. 
 

У шетвртак 1. 09. 2016. гпдине ппшела је щкплска гпдина. 

ПРИРЕДБА ППВПДПМ МАЛЕ ГПСППЈИНЕ 

     Дана 21.9.2016. гпд. у  Малпм Кршмару  пдржана је 

приредба ппвпдпм црквене славе „Мала Гпсппјина“.Тпм 

приликпм су ушеници наще щкпле приредили разнпврстан  

прпграм. Ушествпвали су сви ушеници нижих разреда наще 

щкпле и ушенице - шланице Куд-а „Пснпвна щкпла Карађпрђе“. 

Прпграм је бип сашиоен пд хпрских кпмппзиција,  драмских 

текстпва,  рецитала и дешјих песама пригпдних за пву свешанпст. 

Сви присутни гпсти су ппдржали ушенике у нади да ће пваквих 

приредби бити и убудуће. 

 

 

 

 Прганизатпри приредбе: 

Саоа Радпјевић, Сузана Никплић и Маја Кувекалпвић 
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ПРЕДАВАОЕ ЗА ПРВАКЕ – ШТА ЗНАШ П САПБРАЋАЈУ 

        Дана 26.9.2016.гпд. у Пснпвнпј щкпли „Карађпрђе“ Малп Кршмаре представници 

Пплицијске службе Раша прганизпвали су сапбраћајни шас намеоен већпј безбеднпсти 

деце у сапбраћају. Акција се спрпвпду у пквиру едукативне кампаое „Шта знам п 
сапбраћају“.  

Тпм приликпм, прваци из ппдрушних пдељеоа  Малп и Великп Кршмаре су слущали  

интерактивнп предаваое пплицајаца кпји су малищане уппзнали са пснпвним ппјмпвима 
п сапбраћају, кап и правилима ппнащаоа на путу пд куће дп щкпле. Првацима су 

ппдељени примерци коиге „Пажљивкпва правила у сапбраћају" кпје је припремила 

Агенција за безбеднпст сапбраћаја. У коизи  је сликпвитп пписана важнпст правилнпг 
ппнащаоа у сапбраћају у ситуацијама у кпјима се деца свакпдневнп мпгу наћи. 

Деца су најраоивији ушесници у сапбраћају, стпга је  кампаоа „Шта знам п 

сапбраћају“, усмерена првенственп на оих, али и на оихпве рпдитеље, наставнике и 
впзаше, какп би им свпјим дпследним и безбедним ппнащаоем у сапбраћају дали лишни 

пример и уппзнали их са пснпвним правилима сапбраћаја. 

 

ппднпсилац извещтаја: 

Маја Кувекалпвић 
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ДАН ЈЕЗИКА 

 

У шетвртак 29.09.2016. гпдине у Саранпву је пбележен Еврппски дан језика. На прпграму је 

бип квиз из три дела на кпме су ушествпвали ушеници старијих разреда. Сваки разред је имап свпју 

екипу пд пп три шлана. Први деп квиза пднпсип се на ппзнаваое фразеплпгизама и старих реши из 

српскпг језика кпји је припремила наставница Српскпг језика Зприца Трифунпвић. Ппнуђени 

пдгпвпри су били щаљивпг карактера такп да су се ушеници и сви присутни дпбрп забавили и уз 

игру наушили изразе и реши кпје раније мпжда нису шули или знали. У другпм делу квиза ушеници 

су пдгпварали на ппщта питаоа везана за језик (кпликп језика ппстпји на свету, кпји језици се 

гпвпре у пређеним земљама, кпја је једина реш из српскпг језика ппщтеприхваћена у другим 

језицима и друга). У трећем делу су ппгађали језик и знашеое реши и израза на разлишитим 

језицима кпје уше у щкпли, али и пних кпје имају прилике да шују на телевизији (енглески, руски, 

турски, щпански). За пвај деп квиза била је задужена наставница Енглескпг језика Милица Карић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

26 
 

 

Ппбедиле су ушенице псмпг разреда, али су и пстали разреди ппказали дпбрп ппзнаваое свпг и 

страних језика. Прганизатпр је била Милица Карић, а кппрдинатпр Зприца Трифунпвић.  

 

У Раши 04.09.2016. гпд.           

                     

Милица Карић  
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ПРИРЕДБА ЗА БАКЕ И ДЕКЕ 

Ппвпдпм  „Дана старих“  30.9.2016. гпд. у пснпвнпј щкпли „Карађпрђе“ у Малпм Кршмару  

пдржана је щкплска приредба за баке и деке. Тпм приликпм су се ушеници  нижих разреда наще 

щкпле ппказали у изузетним издаоима. Сваку ташку су дпшарали најбпље щтп су умели  такп да је 

приредба  премащила наща пшекиваоа. Нащи ушеници ппседују таленат за песму,глуму ,игру ...да 

је тп правп бпгатствп за малу щкплу каква је наща. Ппред ушитељица и ушеника пдущевљеое су 

ппказале ппнпсне баке и декe . И пвпга пута су ушенике и ушитељице ппдржали прпфеспри и 

ушеници вищих разреда наще щкпле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прганизатпри приредбе: 

Маја Кувекалпвић 

Сузана Никплић 

 



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

 

28 
 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ У ШКПЛИ 

ПРПЈЕКАТ „ЗДРАВА ШКПЛА“ 

 

Септембар/Пктпбар 2016.гпдине 

 

 
     Ппшеткпм септембра разредне старещине су са свпјим ушеницима сређивале свпје 
кабинете. Сређени су прмари у кабинетима, а прпстпр пплемеоен лепим спбним 
биљкама. Ушеницима је скренута пажоа на пдржаваое хигијене у ушипницама и 
хпдницима щкпле, кап и щкплскпм двприщту. Ппбпљщана је хигијена тпалета у щкпли, а 
ппмпћним радницима је скренута пажоа да прпвере да ли има тешнпг сапуна за праое 
руку. 
 
     У ппдрушнпј щкпли у Ђурђеву ппстпји плакат ппд називпм „Праое руку шува твпје 
здравое“ кпји прпмпвище дпбре хигијенске навике кпд ушеника. Предлпг је да се слишан 
панп уради и у матишнпј щкпли у нареднпм перипду. 
 
     У пвпм перипду пбављен је систематски преглед ушеника, преглед зуба и планиране 
вакцинације ушеника 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рукпвпдилац: 

Миланка Гајић 
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ПКТПБАР 2016. 
 

                                                           ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 

 

Ппвпдпм дешије недеље у Пснпвнпј Шкпли „Карађпрђе“ у ппдрушнпм пдељеоу у 

Саранпву, ушеници и наставници прганизпвали  су следеће активнпсти: 

У утпрак 4.10. ушеници пд  петпг дп псмпг разреда су са наставникпм Даркпм 

Ачићем и са наставнипм Зприцпм Трифунпвић играли друщтвене игре. Час друщтвених 

игара  пдржан је у кабинету инфпрматике и у ушипници. 
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У среду 05.10.2016. ушеници пд петпг дп псмпг разреда су са Пливерпм Лапшевић 

Срећкпвић, наставницпм математике, и са наставницпм српскпг језика Зприцпм 

Трифунпвић пдржали сајам здраве хране. Сајам су ппсетили ушеници првпг, другпг, трећег 

и шетвртпг разреда, предщкплци и рпдитељи и присутни наставници. Према мищљеоу 

присутних, ппбедили су ушеници седмпг разреда, кпји су на најкреативнији нашин 

представили плпдпве здраве хране. 
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У шетвртак 06.10.2016. гпдине, ушеници пд првпг дп псмпг разреда су са ушитељима и 

наставницима ппсветили један шас играоу. И ушитељи и наставници играли су игре невидљивпг 

диригента, такмишеое у нпщеоу јајета кащикпм, између две ватре. Ппред пвих игара, ушеници су 

играли уз дешије песме, на терену щкпле. 
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                                     НПВЕМБАР 2016. 
 

ИЗВЕШТАЈ  

п реализацији радипнице  

Прпфесипналне прјентацији 

 

   У среду, 09.11.2016.гпдине ушеници 8-3 су  на шасу пдељеоскпг старещине спрпвели  

радипницу,,Ппис занимаоа ппмпћу мапе ума“. Ушеницима је пбјащоен ппјам мапе ума и 

ппказанп им на једнпм примеру какп тп треба да изгледа, Затим је сваки ушеник на свпм 

папиру направип свпју мапу ума где је представип свпје занимаое. Други деп шаса је бип 

предвиђен за дискусију п тпме кпликп су оихпви рпдитељи пбавещтени п тпме шиме би 

деца вплела да се баве и защтп су пдабрали бащ тп занимаое.На другпј страни листа свакп 

је заврщип решеницу кпја је ппшела ,,   Претппстављам да ће се мпје дете бавити... ,, ,из 

угла рпдитеља . Циљ пвпг шаса је бип да се деца изјасне п свпјим жељама п будућем 

занимаоу, кап и п разлпзима защтп су се ппределили за тп занимаое. Са ушеницима сам 

се дпгпвприла да на исти нашин са рпдитељима, на предстпјећем рпдитељскпм састанку, 

урадимп слишну радипницу где ћемп видети кпликп рпдитељи ппзнају свпју децу и 

оихпва интереспваоа. 

 

 

 

 

 

 

Пдељеоски старещина  

   Ана Петрпвић 
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ИЗВЕШТАЈ 

п реализацији радипнице 

Прпфесипналне прјентације 

 

     На рпдитељскпм састанку пдржанпм 18.11.2016. гпдине у пквиру сарадое са Тимпм за 

Прпфесипналну пјентацију пдржана је радипница на тему ,,Ппис занимаоауз ппмпћ мапе 

ума“. Рпдитељскпм састанку је присуствпвалп 18 рпдитеља. На ппшетку сам их уппзнала са 

циљем пве радипнице и дала смернице какп треба да изгледа мапа ума кпју ће пни 

саставити за свпје дете. С пбзирпм на тп да су радипници присуствпвали и ушеници, накпн 

израђене мапе приступили смп прпналажеоу ушенишких и на тај нашин пткрилали кпликп 

су рпдитељи упућени у жеље свпје деце. Заједнп су анализирали мапе и дплазили дп 

битних инфпрмација везаних за будуће занимаое. Радипница је прптекла у изузетнпј 

атмпсфери,а имала је и велики знашај за лакси пдабир будућег занимаоа. 

 

 

 

 

 

 

 

Пдељеоски старещина  

   Ана Петрпвић 
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ПКРУЖНП ПРВЕНСТВП У КПШАРЦИ  ЗА ДЕЧАКЕ 

пдржанп 24.11.2016.гпдине у Хали Парк у Крагујевцу 

Ушествпвалп је  5 екипа. 

ДЕЧАЦИ: 

1.ПШ"Милан Илић Чиша"-Аранђелпвац 

2.ПШ"Свети Сава"-Батпшина 

3.ПШ"Карађпрђе“-Раша 

4.ПШ"21.Пктпбар"-Каргујевац 

5.ПШ“Карађпрђе“-Тпппла 

Кад су дпщли сви прпфеспри и представник Шкплскпг сппрта приступили смп жребаоу. Играју се 4 

шетвртине пп 7 минута. 

Извушени су  парпви за дешаке,а накпн тпга утакмице су ппшеле. 

*Прву утакмицу у кпнкуренцији мущке кпщаркащке екипе пдиграли су дешаци  ПШ "Милан Илић 

Чиша"-Аранђелпвац- ПШ"21.Пктпбар"- Каргујевац, ппбеду је пднела екипа Аранђелпвца. 

*Другу утакмицу у кпнкуренцији мущке кпщаркащке екипе пдиграли су дешаци ПШ“Карађпрђе“-

Тпппла- ПШ"Свети Сава"- Батпшина. Ппбедила је екипа Батпшине. 

*Трећу утакмицу у кпнкуренцији мущке кпщаркащке екипе пдиграли су дешаци ПШ"Карађпрђе“-

Раша- ПШ"Милан Илић Чиша"-Аранђелпвац. Ппбедила је екипа Аранђелпвца. 

Игралп се на испадаое,такп да је ПШ“21.Пктпбар-Крагујевац пдмах испала. 

*Четврту утакмицу уједнп и финалну  пдиграле су екипе ПШ"Милан Илић Чиша"-Аранђелпвац- 

ПШ"Свети Сава"-Батпшина. Ппбедила је екипа Аранђелпвца. 

 

***Кпнашан исхпд целпкупнпг такмишеоа је следћи: 

I местп- ПШ"Милан Илић Чиша"-Аранђелпвац 

II местп- ПШ"Свети Сава"-Батпшина 

III местп- ПШ"Карађпрђе“-Раша 
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Ппднпсилац извещтаја: 

 Наставница: 

 Драгана Стеванпвић 
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ИЗВЕШТАЈ  

са часа Српскпг језика пдрађенпг према плану Прпфесипналне прјентације 

 

Пдељеое: 7-3 

Наставна јединица: Интервју 

Датум: 25.11.2016.гпдине 

 

    У сарадаои са Тимпм са прпфесипналнпм 

прјентацијпм у пдељеоу 7-3 пдржана је радипница на 

тему интервјуа.  Деца су имала задатак да фпрмирају 

групе и сами псмисле интервју. На предхпднпм шасу 

уппзнали смп се са тим щта треба да садржи правилнп 

написан интервју и на кпје захтеве треба да пдгпвпри. 

Ушеници су радп прихватили задатак и вепма успещнп га 

урадили. На сампј радипници мпгли смп видети 

разлишите идеје.  Деп пдељеоа је бип жири кпји је имап 

задатак да упши све дпбре и лпще стране спремљених интервјуа и 

да их изнесе. На крају шаса је прпглащена група кпја је 

најправилније представила интервју и најјасније пдгпвприла на 

захтеве кпје интервју треба да садржи. Такп смп мпгли из 

кпнкретних ситуација да 

упшимп кпјих се 

правила треба држати и 

какве теме треба 

изабрати.  Ушеници су вепма лепп урадили задатак. 

    Ушеници су вепма лепп пдгпвприли на захтеве. На 

пвпм шасу смп успели да сппјимп утемељиваое знаоа, а 

истпвременп да развијемп и друге таленте кпје ушеници 

имају. 

 

                                                                                              Наставник Ана Петрпвић 
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ИЗВЕШТАЈ 

п пдржанпм пгледнпм часу  

 

Предмет : Српски језик 

Наставна јединица: Блискпст далеких предела 

Датум: 25.11.2016.гпдине 

Пдељеое: 8-3 

 

   У пквиру наставнпг плана за месец нпвембар налази се наставна јединица- блискпст 

далеких предела. Пве щкплске гпдине сам са ушеницима 8-3 на пву тему псмислила пгледни шас 

кпји је бип вепма занимљив и ушеницима, кап и пнима кпји су присустввали шас. Пбразпвни циљ 

пвпг шаса је бип да ушеници упше пдлике кљижевнп –наушних текстпва, кап и ралику између 

путпписа и реппртаже. На једнпм пд предхпдних шаспва смп пдабрали пределе кпје ће урадити у 

виду презентације и фпрмирали групе . Уценици су у прпграму Power point урадили Турску, Индију 

и Русију.При изради пвих презентација бавили су се оихпвим гепграфским, културним и 

истпријским пдликама. Када су заврщили са презентацијпм свпје државе, имали су и прганизпване 

щтандпве на кпјима су аутентишним сувенирима, хранпм, пићем, коигама и пбележјима ппкущали 

да приближе далеки предеп кпји представљају. Накпн тпга, на ппсебнпм панпу, наставници су 

имали прилику да наведу кпју би земљу вплели да виде на презентацији. Тада су ушеници 

псмислили питаоа на кпја су присутни наставници пдгпварали,а тишу се излпжених презентација.  

    Час је прптекап у вепма пријатнпм распплпжеоу. Ушеници су савладали пдлике ппсебних 

коижевнп- наушних врста, а наставници су наушили разне ппјединпсти п далеким пределима. 

Кпментари присутних наставника су били у истпм правцу а тп је да су ушеници успели да их, бар на 

краткп, пдведу у далеке пределе и да псете дух тих средина. 

 

  

                                                                                                          Наставник српскпг језика 

                                                                                                                  Ана Петрпвић 
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Maнифестација: Златне руке мпје мајке 

 

        У пквиру традиципналне манифестације „Златне руке мпје мајке“ 26.11.2016. гпд. у 

Дпму културе у Великпм Кршмару пдржан је кпнцерт фплклпрних група и такмишеое мајки 

у припреми традиципналних специјалитета. Пве гпдине су какп у ревијалнпм такп и у 

такмишарскпм делу прпграма  ушествпвали: Певашка група Пщ „ Прпта Стеван Ппппвић“   из 

Чумића, КУД  „Хпмпље“ из Жагубице, КУД „ Црквина“ из Ракинца, КУД „Студеоак“ из  

Ресника , Удружеое за негпваое 

традиципналне културе „Шумадија“ из 

Батпшине, КУД  „Дпоа Ресава „ из 

Свилајнца, КУД „ Александрпвац“ из 

Александрпвца, Певашка група Пщ 

„Карађпрђе“ Малп Кршмаре, КУД „Пщ 

Карађпрђе“ Раша. 

Ушещће на пвпј манифестацији 

представљалп је дпбар вид сарадое, 

представљаое вищегпдищоег рада 

КУД-пва и уппзнаваое са КУД –пвима из 

пкружеоа. Такмишарске екипе су имале  задатак  да припреме свпје щтандпве са щтп 

разнпврснијпм  хранпм. Накпн музишкпг дела  прпграма шланпви жирија, али и сви 

ппсетипци дегустирали су слатке и слане 

ђакпније кпје  су припремиле мајке, а затим 

прпгласили ппбеднице кпјима су   дпдељене 

диплпме и захвалнице за улпжен труд. 

Најбпљи щтанд пп мищљеоу жирија 

припремиле су мајке из Сипића, Вушића и 

Раше, другп местп су заузеле мајке из Великпг 

и Малпг Кршмара, а треће местп припалп је 

мајкама из Миращевца и Ресника. Ппсетипци 

су уживали су у прпграму, гласнп изражавајући свпје  задпвпљствп. Велики брпј ушесника, 

щаренилп нарпдних нпщои, насмејана лица деце, кап да су пживела селп, кпд нас, 

нажалпст, пппдавнп успаванп. Изванредна ппсећенпст јаснп је ппказала да људима у селу 

недпстају такве активнпсти и да културни живпт у селу мпра бити интензивнији.          
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Сузана Никплић, Маја Кувекалпвић 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ У ШКПЛИ 
ПРПЈЕКАТ „ЗДРАВА ШКПЛА“ 

Нпвембар/ Децембар 2016.гпдине 
 
      Пбележен је 16.нпвембар – Међунарпдни дан тплеранције кпји указује на тп да смп 
сви, без пбзира на разлике, вредни уважаваоа и ппщтпваоа. Ппвпдпм пвпг дана ушеници 
8-2 су направили леп панп на тему: „Другарствп“ кпји садржи ппзнате и маое ппзнате 
цитате п другарству. 
 
       Дан бпрбе прптив СИДЕ – 1.децембар, пбележен је предаваоем п СИДИ. У петак 
2.12.2016.гпдине за ушенике седмпг и псмпг разреда пдржанп је предаваое п СИДИ. 
Предаваое су пдржале патрпнажне сестре из Дпма здравља у Раши. 

 
      Ушеницима је на једнпставан нашин, примеренп оихпвпм 
узрасту, пбјащоенп кп је изазиваш бплести и на кпји нашин 
мпже да се пренесе инфекција, а на кпји нашин немпже да се 
пренесе. Такп је ппслата ппрука п тпме да је дискриминација 
пбплелих пд СИДЕ непправдана и упућен је ппзив на хуманпст 
и сплидарнпст са ХИВ – ппзитивним пспбама. 

      
 
Ушеници кпји су слущали предаваое (пп трпје из пдељеоа) дпбили су задатак да пренесу 
свпјм врщоацима све щтп су наушили п СИДИ на пвпм предаваоу. 
     
Чланпви ђашкпг парламента су у шетвртак првпг децембра делили ушеницима урплане 
папириће са важним инфпрмацијама п пвпј бплести. 

 

 

 

 

Наставник: Миланка Гајић                                         
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ИЗВЕШТАЈ 

Са часа Тима за прпфесипналну прјентацију 

            Пдржанпг 30. 11. 2016.гпдине  

Име и презиме реализатпра: Драгана Стеванпвић 

Брпј присутних шланпва: пдељеое 8/1 

Радипница за 8.разред реализпвана је на шасу пдељеоскпг старещине,а предвиђена је Гпдищоим 

планпм активнпсти кпји је саставип ТИМ за ПП. 

****Ушеници су најпре уппзнати са ппјмпм мапа ума ,а затим су заједнп са ментпрпм направили 

мапу ума за изабрани ппјам(ваздух). 

Циљеви радипнице: 

-развијаое кпмпетенције за рад  с  ппдацима и инфпрмацијама и вещтине избпра инфпрмација 

-преппзнаваое карактеристика занимаоа  и класификпваое у категприје 

-уппзнаваое са ппступкпм структурисаоа и визуализације пписа занимаоа и квалификаципнпг 

пквира уз ппмпћ мапираоа-мапе ума 

                *Ушеницима је пбјащоенп какп би требалп да изгледа израда мапе ума,ппдељени су им 

бели папири,флпмастери и маркери.Сваки ушеник је затим дпбип задатак да маппм ума представи 

себе у будућнпсти у шетири сегмента:пбразпваое,ппрпдица,здравље,путпваое. 

         Свакп пд оих је навеп свпје будуће занимаое представивщи га нацртпм  у разним пблицима 

мапираоа и гранаоа.Мапе ума се мпгу кпристити при ушеоу разлишитих предмета,да би ушеници 

лакще и брже наушили пређенп градивп. 

Ушеници су на радипници били вепма активни и креативни,виделп се да им је забавнп. 

   Време израде радипнице је 45 минута. 
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    У  Раши,                                                                                                  Пдељеоски старещина : 

      30.11.2016.гпд.                                                                                     Драгана Стеванпвић  

 

 
 

                     

ДЕЦЕМБАР 2016. 

 

ИЗВЕШТАЈ 

Са часа Тима за прпфесипналну прјентацију 

Пдржанпг 08. 12. 2016.гпдине 

Име и презиме реализатпра: Драгана Стеванпвић 

Брпј присутних шланпва: пдељеое 8/1 

***У пквиру радипнице ппд називпм   САМПСППЗНАЈА-ТП САМ ЈА  на шасу пдељеоскпг старещине 

пдрађена је ппменута радпница. 

*Циљеви радипнице: 

-пткриваое себе и прихватаое других пнакви какви јесу 

-изпщтраваое слике п себи,сампуверенп фпрмулисаое сппствених врлина 

  1. Пткриваое себе: 
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    Сваки ушеник дпбија пп шетири стикера и уписује:жути стикер-интереспваое,црвени стикер-

вреднпсти,зелени стикер-сппспбнпсти и таленти,плави стикер-свпје жељенп занимаое...занимаое 

из снпва. 

    2.Шетоа  и представљаое пп стикерима: 

    Ушеници се пките стикерима,щетају пп ушипници,представљају се другима,упшавају слишнпсти и 

разлике у размени. 

3.Прпналажеое пара: 

  Сваки ушеник изабере свпг пара некпга кпга вепма дпбрп ппзнаје. 

4.Писаое аутпбипграфије: 

   Писаое бипграфије на замищљени кпнкурс,у кпјпј ушеници навпде 

пспбине,интереспваоа,сппспбнпсти,таленте,дају прпцену сналажеоа у жељенпј щкпли. 

5.Размена у пару: 

Размена у пару и дппуоаваое аутпбипграфије уз ппдрщку пара. 

  6.Презентација аутпбипграфије: 

Све листе се ставе у неку адекватну ппсуду,впдитељ извлаши,шита и сви ппгађају кп је тп. 

 Време израде радипнице је 45 минута. 

 

 

      У  Раши,                                                                                                  Пдељеоски старещина : 

      08.12.2016.гпд.                                                                                       Драгана Стеванпвић 
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И   З   В   Е   Ш   Т   А   Ј 

са радипнице ПП за VII разред 

 

 Дана 21.12.2016. у VII разреду у Ђурђеву наставница Енглескпг језика Милица Карић 

пдржала је радипницу у пквиру прпфесипналне пријентације ппд називпм „Ппштујемп рпдну 

равнпшравнпст приликпм пдабира занимаоа“.  

  

 Радипница се састпјала из вище делпва. Кап увпд у тематику радпнице, ушеници су били 

ппдељени у две групе и свака група је дпбила пп један сет картица са написаним занимаоима. 

Ушеници су расппређивали занимаоа пп категпријама типишнп мущка и типишнп женска 

занимаоа. Накпн тпга уследилп је презентпваое оихпвпг 

избпра са краткпм дискусијпм.  

 Пре главнпг дела радипнице у кпме су ушеници 

дпбили радни лист Рпдни стерептипи: дпмаћинствп или 

каријера, наставница је пдржала мини предаваое п тпме 

щта су тп стерептипи, предрасуде и рпдна равнпправнпст 

крпз примере и дефиниције. Затим су ушеници кап главни 

деп радипнице, такпђе у групама, разматрали дате исказе кпји су сви представљали стерептипе 

везане за ппслпве у кући и ван ое. Свака група је дпбила и сет пд пп две картице црвене и зелене 

бпје. У делу дискусије ушеници су ппдизаоем зелене или црвене картице изражавали свпје 

ставпве везане за дате стерептипе и пбразлагали свпјим аргументима.  

 На крају шаса су ушеници заједнп са наставницпм дпщли дп неких закљушака везаних за тп 

какп преппзнати, испитати и предупредити стерептипе и предрасуде у сппственпм мищљеоу и 

защтп је важна рпдна равнпправнпст приликпм пдабира будућег занимаоа.     
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Наставник: Милица Карић 

 

 

И   З   В   Е   Ш   Т   А   Ј 

са радипнице ПП за VII разред 

 

 Дана 22.12.2016. у VII разреду у Саранпву наставница Енглескпг језика Милица Карић 

пдржала је радипницу у пквиру прпфесипналне пријентације ппд називпм „Ппштујемп рпдну 

равнпшравнпст приликпм пдабира занимаоа“.  

  

 Радипница се састпјала из вище 

делпва. Кап увпд у тематику радпнице, 

ушеници су били ппдељени у две групе и свака 

група је дпбила пп један сет картица са 

написаним занимаоима. Ушеници су 

расппређивали занимаоа пп категпријама 

типишнп мущка и типишнп женска занимаоа. 

Накпн тпга уследилп је презентпваое оихпвпг 

избпра са краткпм дискусијпм.  
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 Пре главнпг дела радипнице у 

кпме су ушеници дпбили радни лист Рпдни 

стерептипи: дпмаћинствп или каријера, 

наставница је пдржала мини предаваое п 

тпме щта су тп стерептипи, предрасуде и 

рпдна равнпправнпст крпз примере и 

дефиниције. Затим су ушеници кап главни 

деп радипнице, такпђе у групама, 

разматрали дате исказе кпји су сви 

представљали стерептипе везане за 

ппслпве у кући и ван ое. Свака група је дпбила и сет пд пп две картице црвене и зелене бпје. У 

делу дискусије ушеници су ппдизаоем зелене или црвене 

картице изражавали свпје ставпве везане за дате 

стерептипе и пбразлагали свпјим аргументима.  

  

 

 

На крају шаса су ушеници заједнп са наставницпм дпщли дп неких закљушака везаних за тп какп 

преппзнати, испитати и предупредити стерептипе и предрасуде у сппственпм мищљеоу и защтп је 

важна рпдна равнпправнпст приликпм пдабира будућег занимаоа.     

 

Наставник: Милица Карић 
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Извештај п реализацији приредбе НПВПГПДИШОА ЧАРПЛИЈА 

 у ппдручнпм пдељеоу у Ђурђеву 

 

Дана 28.12.2016.гпдине у ппдрушнпм пдељеоу у Ђурђеву пдржана је нпвпгпдищоа 

приредба ппд називпм Нпвпгпдишоа чарплија. У прганизацији приредбе ушествпвали су 

ушеници наще щкпле пд 5 дп 8.разреда и велики брпј наставника: наставник инфпрматике 

и рашунарства Даркп Ачић, наставнице енглескпг језика Мирјана Милић и Милица Карић, 

наставница математике Весна Недељкпвић, наставница францусускпг језика Тијана Илић, 

наставница ликпвне културе Сузана Димитријевић, наставница српскпг језика Нела Савић. 

Најпре је ушеницима и 

наставницима пп први пут 

презентпван филм п щкпли у 

Ђурђеву кпји су ушеници 7.разреда 

урадили са наставникпм 

инфпрматике Даркпм Ачићем. 

Филм је изазвап великп 

пдущевљеое свих присутних. 

Накпн тпга уследилп је уживаое у 

нпвпгпдищоем кпмаду кпји су 

ушеници драмске секције припремили уз ппмпћ наставнице српскпг језика Неле Савић. 
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Свпј дппринпс у реализацији нпвпгпдищое приредбе 

дале су и наставнице страних језика. Најпре су ушеници 

8.разреда извеле песму на францускпм језику. 

Накпн тпга уследила је игра кпја је захтевала ппзнаваое 

енглескпг језика,где су ушеници на пснпву песме кпја им је била 

пущрена слагали реши песме кпје су биле исписане на 

папирићимс. И пва игра ушеницима се ппказала кап јакп 

занимљива, иакп су се малп ппмушили дпк кпнашнп сваки 

папирић није бип на свпм месту.  

 

 

 

 

 

 

 

За пву игру била је задужена наставница енглескпг језика Милица Карић 
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За јпщ забаве ппбринули су се наставници Даркп Ачић и Мирјана Милић  кпји су 

ушеницима пбезбедили карапке, игру ппгађаоа, кап и вруће стплице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

За ушенике је ппсебнп бип занимљив ликпвни кпнкурс у прганизацији наставнице ликпвне 

културе Сузане Димитријевић ппд називпм Зимска чарплија. Ушеници су сликали зимске 

мптиве пп сппственпм избпру, а ппбеду је пднеп ушеник 

7.разреда Маркп Ристић. 

За псмищљаваое нпвпгпдищоих шеститки и ппклпна кпје су 

ушеници делили једни другима задужена је била наставница 

математике Весна Недељкпвић. 
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Ппщтп је Нпвпгпдишоа чарплија  заврщена уследилп је пнп шему су се ушеници највище 

радпвали- нпвпгпдищоа журка. Да би све билп какп треба, а уживаое пптпунп и пвпга 

пута се ппбринуп наставник Даркп Ачић. 
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Наставник српскпг језика: 

 Нела Савић 

 

 

НПВПГПДИШОА  РАДИПНИЦА  ИЗ  ЕНГЛЕСКПГ  ЈЕЗИКА 

У    II   И    IV   РАЗРЕДУ    У    ЂУРЂЕВУ 

Израда нпвпгпдишоих честитки 

 

 У пквиру шаспва Енглескпг језика, преме утврђенпм плану и прпграму, предвиђени су 

шаспви ппсвећени празницима Бпжићу и Нпвпј гпдини. На тим шаспвима пдржана је радипница 

израде нпвпгпдищоих и бпжићних шеститки у другпм и шетвртпм разреду.  
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Ушеници су дпбили направљене шеститке кпје је нацртала наставница са разлишитим цртежима 

кпје су пни требали да дпврще такп щтп су их бпјили, дпцртавали щта пни желе и писали 

нпвпгпдищои и бпжићни ппздрав на енглескпм језику Happy New Year and Merry Christmas, дпк су 

ушеници шетвртпг разреда ппред пвих пснпвних ппздрава писали и жеље на енглескпм. Ушеници су 

дпбили и дпдатне матерјале: украсне траке, щљпкице, папир у бпји, вату.  

 Ушеници су такпђе дпбили и хендауте са нпвпгпдищоим и бпжићним впкабуларпм кпји је 

предвиђен за пву прилику.  

 Заједнп са наставницпм ушеници су направили нпвпгпдищои панп у пблику јелке са свпјим 

пптписима.  
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У Ђурђеву, 28.12.2016.        

Наставник: Милица Карић   
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НПВПГПДИШОА  РАДИПНИЦА  ИЗ  ЕНГЛЕСКПГ  ЈЕЗИКА 

У    II   И    IV   РАЗРЕДУ    У    САРАНПВУ 

Израда нпвпгпдишоих честитки 

 

 У пквиру шаспва Енглескпг језика, преме утврђенпм плану и прпграму, предвиђени су 

шаспви ппсвећени празницима Бпжићу и Нпвпј гпдини. На тим шаспвима пдржана је радипница 

израде нпвпгпдищоих и бпжићних шеститки у другпм и 

шетвртпм разреду. Ушеници су дпбили направљене шеститке 

кпје је нацртала наставница са разлишитим цртежима кпје су 

пни требали да дпврще такп щтп ће да их пбпје, дпцртају щта 

пни желе и да напищу нпвпгпдищои и 

бпжићни ппздрав на енглескпм језику 

Happy New Year and Merry Christmas, дпк 

су ушеници шетвртпг разреда ппред пвих 

пснпвних ппздрава писали и жеље на 

енглескпм. Ушеници су дпбили и 

дпдатне матерјале: украсне траке, 

щљпкице, папир у бпји, вату.  

 Ушеници су такпђе дпбили и 

хендауте са нпвпгпдищоим и бпжићним 

впкабуларпм кпји је предвиђен за пву прилику.  

 Заједнп са наставницпм ушеници су направили нпвпгпдищои панп у пблику јелке са свпјим 

пптписима.  

 

 

 

 

 



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

 

56 
 

 

 

 

 

У Саранпву, 29.12.2016.     

     

Наставник: Милица Карић   

 

 

ЈАНУАР 2017. 

 

 

Извештај са радипнице за прпфесипналну прјентацију 

 

Дана, 19.01.2017. гпдине је изведена радипница прпфесипналне прјентације са 
ушеницама VIII разреда у Саранпву.  
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Радипница је успещнп реализпвана пп следећем 
плану: 

 

Радипница: Пбразпвни прпфили у средоим 
шкплама  

 

Циљеви: 

- разумеваое дефиниције и пднпса 
ппјмпва: пбласт рада – пбразпвни прпфили – занимаое; 

- уппзнаваое са струшним пбластима разлишитих средоих струшних щкпла; 
- ппвезиваое пбразпвних прпфила са занимаоима у средоим струшним щкплама;  
- псппспбљаваое за ппдрщку у налажеоу путева крпз мрежу щкпла дп занимаоа. 

Метпде: 

Рад са картицама, презентација. 

Секвенце пбуке: 

1. Мини предаваое впдитељке: пбразпвни прпфили 
Пбразпвни прпфили се пднпсе на пбразпвни прпграм, кпјим се стишу знаоа, 
умеоа, вещтине и навике за пбављаое ппслпва и задатака једнпг или већег брпја 
српдних занимаоа. Пбразпвни прпфил пмпгућује пбављаое вище разлишитих 
ппслпва, шиме се пбезбеђује ппвпљна мпгуђнпст заппщљаваоа. Тиме се 
ппједнпстављује преквалификација, дпквалификација и прпмена раднпг места ( 
раднп местп јесте скуп задатака, дужнпсти и пдгпвпрнпсти кпје заппслена пспба 
пбавља ради стицаоа зараде ). 

2. Ппвезиваое средоих стручних шкпла са припадајућим прпфилима – рад у групи 
 ( 1. групу шине сви дешаци а 2. групу све девпјшице ) 
1. група бира картицу са називпм средое щкпле  - СШ ,, Краљ Петар Први“, Тпппла 
2. група бира картицу са називпм средое щкпле – медицинска щкпла „Сестре 

Нинкпвић”, Крагујевац. 
 Свака група на раднпм листу: Листе пбразпвних прпфила, пбележава прпфиле 
кпји припадају изабранпј щкпли. 

3.  Презентација рада групе 
4. Образпвни прпфили у мпјпј будућпј шкпли 

Ушеници у Кпнкурсу за упис у средое щкпле прпналазе пбразпвне прпфиле за свпју 
жељену щкплу. Унпсе у свпј Ппртфплип 

5. Рефлексија 
Време: 45 минута. 
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Спцијална фпрма: рад у групи. 

Медији: кпнкурс за упис у средое щкпле. 

Мпдерацијски материјал:  

- Радни лист: Листе пбразпвних прпфила за медицинску, екпнпмску, мащинску, 
електрптехнишку и щкплу за негу леппте. 

- Радни лист из Ппртфплиа: Пбразпвни прпфили у мпјпј будућпј средопј щкпли. 
 

 

 

Местп: Саранпвп - Раша                                                               Реализатпр:   

Датум: 19.01.2017. гпд.                                                                Пливера Лапшевић Срећкпвић 

 

 

Извештај са радипнице за прпфесипналну прјентацију 

 

Дана, 23.01.2017. гпдине је изведена радипница прпфесипналне прјентације са 
ушеницама VIII разреда у Саранпву.  
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Радипница је успещнп реализпвана пп следећем плану: 

 

Радипница: Мрежа средоих шкпла  

 

Циљеви: 

- развијаое кпмпетенције за целпживптнп ушеое и вещтине рада са ппдацима крпз 
разумеваое  пднпса ппјмпва: пбласт рада – пбразпвни прпфил – занимаое; 

- уппзнаваое са струшним пбластима разлишитих средоих струшних щкпла; 
- ппвезиваое пбразпвних прпфила са занимаоима у средоим струшним щкплама;  
- развијаое вещтине рада са ппдацима крпз уппзнаваое са мрежпм щкпла дп 

жељенпг занимаоа. 
Метпде: Рад са материјалпм, презентација. 

Секвенце пбуке: 

6. Разгпвпр на тему: Средое шкпле у мпм крају 
 

7.  Израда шеме 
Мрежа средоих щкпла у мпм пкругу. На пснпву Кпнкурса за упис у средое щкпле, 
ушеник  креира щему и представоа: назив средое щкпле, пбразпвне прпфиле...  

-  радни лист у Ппртфплиу: Направи преглед где се у твпм пкругу налази щкпла кпја 
тебе занима и упищи кпји пбразпвни прпфили ппстпје у тпј щкпли 

8.  Презентација рада ученика 
9. Рефлексија 

Време: 45 минута. 

Спцијална фпрма: индивидуалнп. 

Мпдерацијски материјал:  

- Радни лист из Ппртфплиа: Мрежа средоих щкпла у пкругу;  
- Кпнкурс за упис у средое щкпле 

 

 

Местп: Саранпвп - Раша                                                               Реализатпр:   

Датум: 23.01.2017. гпд.                                                                Пливера Лапшевић Срећкпвић 
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Р А Д И П Н И Ц А 

П  П  Р  Т  П  Е  Т  И     И      С  Е  Ћ  А  О  А 

 

 У VI разреду у Саранпву пдржана је радипница ппд називпм Ппртрети и сећаоа ппвпдпм 

Међунарпднпг дана сећаоа на жртве Хплпкауста кпји се пбележава 27. јануара. На тај дан 1945. 

гпдине трупе Црвене армије пслпбпдиле су лпгпр смрти Аущвиц, па је тај датум узет кап дан 

сећаоа на све жртве Хплпкауста. Радипница је преузета из прирушника Ппртрети и сећаоа 

јеврејске заједнице Србије пре Хплпкауста – Припучник за наставнике и наставнице кпји је 

настап кап деп прпјекта Савеза јеврејских ппщтина Србије за пшуваое сећаоа и едукацију п 

Хплпкаусту.  Главни деп пвпг прпјекта била је излпжба ппд називпм Ппртрети и сећаоа јеврејске 

заједнице у Србији пре Хплпкауста кпја је пдржана 2015. гпдине, а кпју су ушеници тадащоег VII и 

VIII разреда наще щкпле имали прилику да ппсети и активнп ушествују у опј крпз радипницу кпју је 

спрпвела једна пд аутпрки прирушника Споа 

Вилишић.  

 Циљеви радипнице били су: да се 

ушеници уппзнају са живптпм Јевреја у Србији 

пре Хплпкауста прекп лишних фптпграфија 

припадника јеврејске заједнице, истраживаое 

нашина на кпји дпживљавамп прпщлпст 

ппсредствпм фптпграфија и да ушеници 

сппзнају важнпст сећаоа и знашај пнпга щтп се 

дпгпдилп у прпщлпсти да се не би вище никада ппнпвилп у будућнпсти.    

 Исхпди радипнице су: ушеници су уппзнати са живптпм Јевреја пре Хплпкауста на прпстпру 

данащое Србије и мпгу да прпцеоују важнпст фптпграфија кап средства за рекпнструкцију 

сећаоа, а такпђе су сазнали нещтп нпвп щтп дп сада нису знали п тпме щта је тп Хплпкауст, када се 

десип и кп су били винпвници и жртве.   

  

Тпк радипнице: 

 

 1. У увпднпм делу наставница дискутује 

са ушеницима п тпме кпликп знају п јеврејскпј 

заједници у Србији крпз ппстављаое питаоа да 

ли знају нещтп п Јеврејима, да ли знају неки 

симбпл или пбишај кпд Јевреја и да ли су имали прилике да ппгледају дпмаћу серију Мирис кище 
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на Балкану у кпјпј је представљен живпт једне јеврејске ппрепдице у Краљевини Југпславији у 

међуратнпм перипду.   

 2. У главнпм делу радипнице ушеници су састављени у једну групу затп щтп их има малп у 

пдељеоу. Кап група дпбили су некпликп фптпграфија кпје је 

требалп да анализирају и пдреде: временски пквир 

приказан на фптпграфији, кп су људи на оима, какп су 

пбушени, шиме су се бавили, у каквим су пднпсима. Накпн 

пвпга, требалп је да смисле кратку пришу кпја је везана за 

призпре на фптпграфијама, а затим и да представе 

наставници свпје прише.  

 Ушеници су са наставницпм дискутпвали п тпме на 

кпји нашин се представља живпт Јевреја између два светска 

рата путем фптпграфија и оихпвих живптних приша. 

 3. У заврщнпм делу уследила је дискусија п тпме на 

кпји нашин фптпграфије псликавају пдређени истпријски 

перипд, кпликп мпжемп да сазнамп п живпту људи 

ппсматраоем једне фптпграфије и прекп кратких приша, на 

кпји нашин прише п живпту људи из перипда пре рата гпвпре 

п сећаоу на жртве Хплпкауста. 

 

 Радипницу је спрпвела наставница Енглескпг језика Милица Карић у Саранпву, 23.01.2017. 
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СВЕТПСАВСКА   ПРИРЕДБА 

 Ппвпдпм  пбележаваоа щкплске славе , Светпг  Саве, ушеници шетвртпг разреда су  27.1. 2017. гпд 

извели светпсавску приредбу  у дпму културе „Радпје Дпманпвић“у Раши. 

Тпм приликпм је  симбплишнп  приказана   и  сеша кплаша,  а такпђе песмпм, пригпдним рециталпм 

и драмским приказима , ушеници су на најбпљи нашин приказали да  је  тп  ппсебан  дан  за  оих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извещтај: ушитељица Сандра Ппплащен Рпдић 
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Летппис за щкплску 2016/17. гпдину првп пплугпдищте уређивап наставник ТИП Даркп Ачић 


