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ФЕБРУАР 2018. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ У 

ШКОЛИ 

Пројекат „Здрава школа“ 
 

Фебруар/ март 2018.године 

 

          Обележен је 14. фебруар Дан 

заљубљених и Дан виноградара (Св. 

Трифун). Ови празници су нам били 

мотив за промоцију љубави, 

другарства, уважавања и химаних 

односа међу половима. Ученици 

седмог разреда у Ђурђеву су, са 

својом разредном Весном 

Недељковић, направили леп пано на 

ову тему. (слика у прилогу). 

Школски педагог Светлана 

Степановић је 23.03.2018.године 

одржала предавање на тему: 

„Хумани односи међу половима“ за 

ученике петог разреда. Након 

предавања ученици су добили 

упитник на који су одговарали 

анонимно. 

У марту су разредне старешине 

разговарале са својим ученицима о 

фер-плеј односима. 

На ову тему постоји више паноа у 

холу школе. 

 

 

 

 

Руководилац: 

Миланка Гајић 

 

************************************************************** 
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Турнир у стоном тенису 

Тим за заштиту ученика од насиља је у сарадњи са Ученичким парламентом организовао Турнир у 

стоном тенису. 

 

 

Турнир је трајао у току зимског распуста. У току 

зимског распуста су за ученике наше школе 

обезбеђени бесплатни термини за коришћење 

сале, свакодневно од 12 часова до 14 часова. 

 

 

 

 

 

 

************************************************************** 
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ДАН ШКОЛЕ 

15. фебруара  је одржана  приредба у Културном Центру „Радоје Домановић“ у 

Рачи, поводом дана наше школе коју су припремили ученици од 5. до 8. разреда са 

наставницима. Комплетан снимак програма можете погледати на сајту наше школе  на 

следећем линку (http://oskaradjordjeraca.edu.rs/?page_id=303) 

************************************************************** 

Предавање на тему безбедности на интернету у организацији 

Општинског савета родитеља и Тима за заштиту ученика од насиља 

 

Дана 22. 02. 2018. године основна школа је угостила сарадника фондације Тијана Јурић, 

Владу Арсића, који је одржао предавања за ученике и за запослене и родитеља. 

 

 

Предавање за ученике је почело у 12 часова и 30 минута 

и присуствовали су ученици од 6. до 8. разреда. Богато 

искуство предавача и познавање области су допринели да 

ученице и ученици са пажњом и интересовањем прате 

предавање и постављају питања. 

 

 

 

 

 

 

Предавање за родитеље и запослене у школи је 

почело у 14 часова. Предавању су присуствовали 

представници Општинског Савета родитеља, Савета 

родитеља, васпитачи ПУ „Наша радост“ из Раче, 

наствници средње школе „Ђура Јакшић“. Тема је 

подстакла разговор и дискусију. 

 

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

 

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОМ УГЛЕДНОМ ЧАСУ 
 

Професор  математике Сања Ивановић одржала је угледни час 23.02.2018. године, у 

сарадњи са колегиницом Оливером Лапчевић Срећковић. Час је одржан у одељењу VI3, 

наставна јединица ПАРАЛЕЛОГРАМИ, тип часа систематизација градива.  

Часу су присуствовали: школски педагог Светлана Степановић, колегинице Јелена 

Јовановић, Милена Миловановић, Марина Срећковић, Мирјана Милић, Ана Петровић, 

Драгана Стевановић. 

Наставник који реализује угледни час има писану припрему у којој  се јасно 

прецизира активност ученика и активност наставника, као и садржај рада. 

Час је осмишљен као квиз знања о паралелограму. Ученици су били подељени у 

четири групе по седам ученика које су биле уједначене по успеху из математике. 

У уводном делу часа обновљене су особине паралелограма тако што је свака група 

добила модел паралелограма на којем је исписала 

особине. Када су све групе завршиле, представник групе 

прочитао је особине и модел окачио на пано. 

У оквиру такмичења  ученици су имали четири игре:  

1. Слагалица, где је требало што брже склопити 

паралелограм; 

2. Колоне, где је требало појмове у вези квадрата, 

правоугаоника,  квадрата и правоугаоника сврстати у 

одговарајуће колоне;  

3. Питања, где је сваки ученик требало да одговори на једно питање које се односи 

на паралелограм;  

4. Задаци , где су лакши задатак решавали ученици који имају оцену 2 или 3, а тежи 

задатак решавали ученици који имају оцену 4 или 5.  

На часу је био заступљен групни и индивидуални облик рада. Час је у потпуности 

реализован у складу са писаном припремом. Планирани циљеви су остварени.  

Постигнута је  већа заинтересованост  и активност свих ученика, остварена је добра 

сарадња међу члановима групе, сви ученици су се трудили да њихова група оствари што 

бољи резултат, показали су добро  знање о паралелограму.  

Закључак свих присутних на часу је да је овакав начин рада интересантан деци и да 

поред уобичајеног рада треба одржати и овакве часове, на којима креативност ученика и 
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наставника долази до изражаја. У настави математике час оваквог типа погодно је 

реализовати на часовима систематизације градива. 

 

 У завршном делу часа проглашен је победник, дат је домаћи задатак ( задатке које су 

ученици радили у групи ) и урађена је евалуација часа путем анкете. 

 

Резултати анкете 

Тврђења 
1 2 3 4 5 Средња 

оцена 

Допада ми се начин на који је реализован 

час 

1  3 1 22 4,59 

Час је био занимљив 1 2  4 19 4,30 

Међусобно смо сарађивали у групи и 

уважавали се 

1  1 7 18 4,52 

Сви су учествовали у изради задатака 1 1 1 11 13 4,26 

 

 

У Рачи                                                                                                 Предметни наставник 

28.2.2018.године                                                                                                                        Сања Ивановић 

         Оливера Лапчевић Срећковић 

                                                     

 

************************************************************** 

 

МАРТ 2018. 
 

              

ОКРУЖНО ПРВЕНСТВО У КОШАРЦИ  ЗА ДЕЧАКЕ И 

ДЕВОЈЧИЦЕ 
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                                                                                         одржано  1.3.2017.год. 

У Хали Парк у Крагујевцу 

Учествовало је  2 екипе у женској и 4 екипе у мушкој  категорији: 

ДЕЧАЦИ: 

1.ОШ"Карађорђе"-Топола 

2.ОШ"Свети Сава"-Баточина 

3.ОШ"Карађорђе“-Рача 

4.ОШ"21.октобар"-Каргујевац 

Кад су дошли сви професори и представник Школског спорта приступили смо жребању. 

Извучени су  парови,девојчице су одиграле прву утакмицу, па су тек онда наступили 

дечаци. Ми нисмо имали екипу девојчица. 

*Наша екипа дечака је одиграла две утакмице: 

-Прва утакмица  је била против: 

ОШ“Карађорђе“-Топла-ОШ“Карађорђе“-Рача,резултат је био 17:22.Победа наших 

кошаркаша ,тако смо се конкурисали за финале. 

*У финалу смо одиграли утакмицу против: 

ОШ“21.октобар“-Крагујевац-ОШ“Карађорђе“-Рача,резултат  је био 31:18.Победу је 

однела школа „21.октобар“ и освојили златну медаљу. 

*ОШ“Карађорђе“-Рача се вратила кући са другим местом,пехаром,дипломом и медаљама. 

Атмосфера на утакмицама је била такмичарска и 

навијачка. 
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                                                                                    Подносилац извештаја: 

                                                                                                 Наставница: 

                                                                                        Драгана Стевановић 

  

************************************************************** 

 

 

 

Извештај са фестивала науке „Доживи науку кроз физику, хемију и 

механику“ који  се одржао у Машинско – електротехничкој школи 

„Гоша“ у Смедеревској Паланци, 25.03.2018.године 
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Ученици 7. и 8. разреда наше школе посетили су заједно са својим наставницима 

фестивал науке у Машинско-електротехничкој школи ,,Гоша“у Смедеревској Паланци где 

су се упознали са многобројним  достигнућима науке.  Многе школе и факултети су узели 

учешће на овом фестивалу: 

1. Центар за промоцију науке, Београд-Научни шоу 

2. Медицински факултет Београд- Научимо заједно о свом телу 

3. Хемијски факултет, Београд- Занимљиви огледи из хемије 

4. Машински факултет , Београд- Упознајте машинство на један нов начин-српска 

формула 1 

5. Јавни акваријум и тропикаријум, Београд- представиће подводни свет на другачији 

начин 

6. Црвени крст Србије, Земун 

7. Основна школа ,,Дринка Павловић“, Београд-огледи из биологије 

8. Основна школа,,Други шумадијски одред“, Марковац- огледи из физике, хемије, 

математике 

9. Основна школа ,,Олга Милошевић“, Смедеревска Паланка- огледи из биологије и 

физике 

10.  Гимназија Велика Плана-огледи из хемије и биологије 

11. Политехничка школа, Крагујевац-огледи из роботике 

12. Машинско – електротехничка школа ,, Гоша“- Ученици наше школе представиће 

своје радове из области машинства, електротехнике и роботике 

 

Ученици су активно учествовали у демонстрацији 

огледа. 

 

 

 

 У Рачи,23.03.2018.                                                                                       

Наставници: 
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Мирослав Велимировић, професор географије 

                                                                                    Снежана Остојић, помоћник директора 

 

 

************************************************************** 

 

ИЗВЕШТАЈ 

о посећеном сајму образовања 

 

    У Крагујевцу је 29. и 30.марта одржан сајам образовања и запошљавања . Ученици осмог 

разреда наше школе ( по троје из сваког одељења)  посетили су сајам у четвртак 29.марта.  

Организован је превоз школским аутобусом, ученике је на сајам водила наставница Сања 

Ивановић. Полазак је био у 10
00

 h а повратак у 13 
30 

h. 

 Ученици су на сајму имали прилике да виде штандове средњих школа из Крагујевца, да се 

информишу који смерови постоје у тим школама, разговарају са ученицима о условима 

школовања и могућностима наставка школовања, понесу флајере како би информисали другове 

који нису посетили сајам. На штандовима фирми могли су да се информишу о условима 

запошљавања, која им је школа портебна за рад , као и какви су захтеви тржишта, која су 

занимања најтраженија. 

                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

У Рачи, .30.3.2018. год.                                                            

        

      Сања Ивановић 

 

                        ************************************************************** 
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ИЗВЕШТАЈ СА ПРОДАЈНЕ ИЗЛОЖБЕ ПОВОДОМ ВАСКРСА 

У петак, 30.03.2018.године у нашој школи у Малом Крчмару организована је још 

једна традиционална манифестација. Ученици су показали колико су креативни и 

маштовити. На штандове су изнели и продавали мноштво сјајних рукотворина. Купци 

њихових креација су били родитељи, наставници али и случајни пролазници. 

Похваљујемо све учеснике ускршње изложбе. 

Учитељице: Лепосава Ђорђевић Јовановић и Маја Кувекаловић 

 

 

                                                

************************************************************** 

АПРИЛ 2018. 
 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ У 

ШКОЛИ 

Пројекат „Здрава школа“ 

 

Април/Мај 2018.године 
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      У овом периоду смо се поново посветили хигијени школе, школског дворишта и шире 

околине. Ученици, чланови биолошке 

секције, су направили пано под називом: 

„Поздрав из Србије“, који је уствари 

антиреклама за хигијену и приказује смеће 

разбацано по школском дворишту и дивље 

депоније поред наших путева. Циљ је 

подизање свести ученика и њихових 

родитеља о потреби одлагања отпада на, за 

то, одређена места. Дивље депоније су ружна 

слика и извор заразе. 

      Овај период је посвећен и борби против 

болести зависности: алкохолизму, 

никотинизму и наркоманији. На ову тему 

постоји више паноа у школи. Наставница 

биологије Сунчица Гроздић је са ученицима у Малом Крчмару направила пано на ову 

тему, где је истакнута штетност конзумирања алкохола, дувана и дрога. И ученици седмог 

разреда у Ђурђеву су, са својом разредном Весном Недељковић, направили пано на ову 

тему. 

 
 

 

 

 

 

                   

 

 

 

Руководилац: 

                   Миланка Гајић 

 

 

 

************************************************************** 
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МАЈ 2018. 
 

 Болести зависности – пушење, 

алкохолизам и наркоманија 

У оквиру програма здравствене превенције, 

пројекта „Здрава школа“ на часу биологије почетком 

маја, у седмом разреду у Малим Крчмарима одржан је 

час на тему „Болести зависности – пушење, алкохолизам 

и наркоманија“. Ученици су научили шта су болести 

зависности и како оне утичу на репродуктивно здравље, 

као и здравље и нормално функционисање уопште. Активно су учествовали на часу, постављали 

су и одговарали на питања. На дату тему ученици седмог разреда су направили пано.  

 

 

 

Ученици су мотивисани да опомињу родитеље који пуше, јер пушењем угрожавају своје а и 

њихово здравље.  

 

                                                                                                                                           

Подносилац извештаја:  

Сунчица Гроздић 

 

 

************************************************************** 

ИЗВЕШТАЈ СА МЕЂУНАРОДНЕ СМОТРЕ ЧИТАЛАШТВА, 

 ОДРЖАНЕ19. МАЈА У АЛЕКСИНЦУ 

 
Републичка смотра Читалићи одржана је 19. и 20. маја 2018. године у Алексинцу. Ученици 

Основне школе Карађорђе учествовали су у тестирању Кликераша, које се одржавало од 10 до 12 

сати у просторијама Основне школе Вожд Карађорђе, у Алексинцу. 
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На смотри су учествовали ученици који су на Окружном нивоу такмичења  заузели прво место, 

заједно са наставницима. Учествовало је шесторо ученика у пратњи наставника. 

1. Милош Петровић                          III разред                              Маја Кувекаловић 

2. Елена Гроздић                                 VIразред                             Драгана  Николић 

3. Николина Богосављевић              VII разред                           Зорица Трифуновић 

4. Лазар Марковић  VII разред 

5. Ивана ЂорићVII    разред                                                           Ана Петровић  

6. Невена Савковић    VIII Разред                                                  Нела Савић 

 

Након тестирања ученици су посетили смотру штандова, разгледали и гласали за најбоље 

штандове. Након тога, одржана је представа Кирија у великој сали Дома културе у Алексинцу у 

којој су ученици уживали. После представе уследило је проглашење најбољих и додељивање 

награда. Ученици наше школе нису заузели неко од прва три места на овој Републичкој смотри, 

али су постигли  завидне резултате и понели лепе утиске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програм Републичке смотре Читалићи                                                                          Слоган 

Читалића                   
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Штандови Читалића 
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Штандови пријатељских школа 

 

                                                                       Подносилац извештаја: 

координатор Читалића и руководилац Стручног већа 

                                                                       Зорица Трифуновић 

 

************************************************************** 

ЗДРАВА ИСХРАНА И ВЕЖБЕ У ФИЗИЧКОМ 

ВАСПИТАЊУ(ПРЕЗЕНТАЦИЈА) 

           Дана 29.05.2018.год. у просторијама ОШ“Карађорђе“у Рачи одржана је презентација 

ученицима  VIII1, разреда на тему „Здрава исхрана и вежбе у физичком васпитању“ 

 Ученицима је пре саме презентације постављено пар питања на која су они одговорили и 

добили смо врло занимљиве и различите одговоре. 



ЛЕТОПИС  ОШ „КАРАЂОРЂЕ“ РАЧА                                                        2017/2018 ШКОЛСКА ГОДИНА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

 

18 
 

Након тога ,ученицима је пуштена презентација везана за здраву исхрану коју су припремиле 

ученице: Теодора Весић,Ђурђина Ђорђевић,Даница Илић,Мирјана Јовановић,Милана 

Миливојевић,Анђелија Миловановић и Весна Радојковић уз консултације са наставницом 

физичког васпитања Драганом Стевановић,уједно смо је гледали и коментарисали,а затим су 

ученици одгледали и другу презентацију  коју је припремила Јелена Јанићијевић такође уз 

консултације са наставницом физичког васпитања Драганом Стевановић.Задатак им је био да 

након одгледаних презентација покушају да се здравије хране и више вежбају.           

     

                            

                                                                                                       Подносилац извештаја:                                                              

                                                                                 Наставница физичког и здравственог васпитања 

                                                                                                                 Драгана Стевановић 

                                                                 

 

                              

 ************************************************************** 
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Извештај о одржаној радионици која  је у Плану Тима за 

професионалну оријентацију  

РЕАЛНИ СУСРЕТИ 

 

Најинтензивнија  фаза припреме осмака и осмакиња за будући живот је управо ова када се 

кроз искуствену проверу да ли је занимање које желе у складу са предзнањима и визијом о 

занимању и са њиховим афинитетима и способностима. Млади своје теоријски стечено знање о 

свету рада и занимањима допуњују и унапређују и пре коначне одлуке. Свака провера из реалних 

сусрета води ка коначној одлуци и сигурности да ће млада особа  на листу жеља за упис у средњу 

школу изабрати за себе најбоље занимање сходно сопственим капацитетима, жељама и искуству 

из света рада. 

  

У  уторак, 29.05.2018,после петог часа, заинтересовани ученици сва три одељења осмог 

разреда (види списак) у пратњи наставница Сање Ивановић и Драгане Николић посетили су 3 

рачанске фирме: Сервис компјутера ,,Зекас компјутерс'', Ауто-школу,,Златић'' и фризерски салон 

,,Блек лејди''. 

 

    

 

Приликом посете ученици су се распитивали о средњој школи и фирмама како би добили 

аутентичну информацију из,,прве руке'' од оних који имају знања, вештине, искуство, праксу, 

постигнућа у професионалном животу. 

 

 

Списак ученика учествовалих у реалним сусретима: 
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1. Алекса Синђелић 

2. Александар Павловић 

3. Анђела Томић 

4. Ивана Богосављевић 

5. Марко Милошевић 

6. Мина Живановић 

7. Анђела Шарић 

8. Перица Миловановић 

9. Јован Милошевић 

10. Марко Костић 

11. Милица Костић 

12. Ђорђе Томић 

13. Вељко Машић 

14. Немања Илић 

15. Стефан Милетић 

16. Милан Костић 

 

Рача, 30.05.2018.                            Руководиоци Тима Драгана Николић и Сања Ивановић 

 

 

                           

 

     ************************************************************** 

 

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОМ ТУРНИРУ 8.РАЗРЕДА У МАЛОМ 

ФУДБАЛУ 
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Представници одељења осмог разреда су покренули иницајативу,а уз одобрење директора школе 

да организују турнир у малом фудбалу поводом краја школске године.Турнир је одржан 

31.05.2018.године,на њему су се такмичили ученици осмих разреда и то 8/1,8/2,8/3 као и ученици 

подручних одељења осмих разреда из Саранова,М.Крчмара и Ђурђева.Турнир је одржан у  

фискултурној сали ОШ“Карађорђе“у Рачи. 

                 

 

                   

У овом спортском дану уживали су сви ученици.На крају турнира су се сви ученици 

фотографисали. 

             

                                                                                                        Подносилац извештаја:  

                                                                      Наставница физичког васпитања: Драгана 

Стевановић 

     ************************************************************* 

ЈУН 2018. 
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Суживот људи и животиња. Одговоран однос према 

животињама 

Пчеларство 

 
 

У понедељак  04.06.2018. године одржан је час у сарадњи наставника техничког и 

информатичког образовања Дарка Аџића и наставницом биологије Сунчицом Гроздић на тему 

пчеларства, у шестом разреду у Малим Крчмарима. Циљ час је био да се ученици упознају са 

пчеларством, као пример суживота људи и животиња. Пчеларство за људе представља хоби, 

љубав, зараду, корист, здравље и добит.  

 

Ученици су имали могућност да виде, пробају одело које носе пчелари кад негују своје 

пчеле. Да се упознају са алотом који се користи у пчеларству и да науче чему служе. Упознали су 

се са хијарархијом која влада у кошници и како све то савршено функционише.  
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Научили су који су то важни производи пчеластва, како настају мед, матични млеч, 

пчелињи восак и пропосис, за шта се користе. Ученици су активно постављали питања, одговарали 

на питања и стекли знање о пчелама и пчеларству. Крај часа су засладили кашичицом меда.  

 

Подносилац извештаја: 

Дарко Аџић 

Организарор: Дарко Аџић наставник ТИО 

Координатор: Сунчица Гроздић наставник биологије  

Присуство: Милица Карић наставник енглеског 

 

 

     ************************************************************** 
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Извештај – Сајам науке Чумић 2018 

У петак 8.06.2018. године Сајам науке у Чумићу, посетила је група ученика из 6. и 7. 

разреда из Малог Крчмара у пратњи наставника Невенке Митровић, Наташе Живановић, Маријане 

Нинчић и Дарка Аџића. 

На Сајму су присуствовали излагачи са Машинског и Природно математичког факултета 

из Крагујевца, одржана је промоција фабрике вагона из Церовца Милановић ДОО. Ученици из 

школе у Чумићу су изводили разне пројекте из музичког и хемије .   
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Подносилац извештаја Дарко Аџић 

11.06.2018. 

 

     ************************************************************** 

 

                 

 
 

                                   ИЗВЕШТАЈ ФЕР-ПЛЕЈ ТАКМИЧЕЊА 
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Наставници физичког и здравственог васпитања Драгана Стевановић, Предраг 

Милошевић, Зоран Јовановић су  у  сарадњи са Тимом за заштиту деце од 

насиља,злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама дана 13.06.2018. 

године, одржали такмичење под називом “ФЕР-ПЛЕЈ“ за ученике од 5.-7.разреда, уз 

музичку пратњу и озвучење наставника информатике Дарка Аџића. 

Учествовало је по 10 ученика из сваког одељења.Такмичење се састојало из 

неколико полигона, радило се на време, екипа која је била на првом месту је одељење 7/1-

38 поена, друго место је одељење 5/2-32 поена, а треће место деле одељења 6/2,6/3 и 7/2 по 

30 поена. 

Атмосфера је била навијачка, ученици су се лепо забавили. 

       

                                                                                            

Подносилац извештаја: 

Наставница физичког и здравственог васпитања 

Драгана Стевановић 

 

     ************************************************************** 

 

 

 

Извештај са презентације пројекта –Без алата нема ни заната,тако кажу 

мама, тата, бака, дека- 
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Унашој школи одржана је презентација пројекта –Без алата нема ни заната тако 

кажу мама, тата, бака, дека- Пројекат су презентовале васпитачице Милица Илић и 

медицинска сестра Љубина Траиловић уз подршку директорке Љубине Јевтић. 

Присуствовали сви учитељи , педагог и директор школе. 

Циљ пројекта је : Учешће родитеља у васпитно образовном процесу.Истраживање 

је спроведено на почетку радне године 2017.-2018. У вртићу -Наша радост- где су 

започели праћење и бележење интересовања деце. Родитељи су показали велико 

интересовање и узели учешће.У току месеца априла обрадили су тему -Занимања људи- 

како би видели шта их занима и о томе водили разговоре.Учествовали су родитељи 

следећих занимања: пчелар, посластичар, учитељ, полицајац, медицинска сестра, кувар, 

ветеринар доктор, кројачица...Посетили су кљижару, фризерски салон, пошту, 

продавницу,ветеринарску станицу,фотографску радњу .Приказали су нам и сав материјал 

који су користили и стварали у току пројекта . 

На крају пројекта радили су евалуацију.Ова њихова презентација и искуства која су 

стекли током рада на овом пројекту су нам врло корисна за будући рад и све је протекло у 

лепом дружењу и па и размени искустава. 

 

Дана:                                                         Руководилац већа: 

14.06.2018.                                                  Весна Томић 

                                

 

************************************************************** 

 

                                    

 

 

                                                                                           

.                                                                                          
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ЈА ИМАМ ТАЛЕНАТ 2018 

 
Добро дошли на манифестацију ја имам таленат.данашњи програм подељен је на 

такмичарски и ревијални део. У ревијалном делу ће се представити неке од секција наше 

школе. 

 

Комисија која ће се потрудити да одабере 

најбоље радове и наступе састављена је од 

наставника ,учитеља и чланова ученичког 

парламента наше школе. 

На паноу испред вас налазе се ликовни радови 

ученика нижих разреда.такође су изложени и 

радови из техничког и информатичког 

образовања 

1. Такмичење почињемо једном лепом 

клавирском композицијом коју изводи 

Милица Ху ученица 3/2 разреда 

2. Видећемо наступ на клавиру Милене Милошевић ученице 6/1  

3. Велики аплауз за Милоша Ху ученика 3/2 разреда који ће свирати виолину 

4. Време је за магију.  Наступају Вељко 

Марић и Лазар Петровић  из 6/3 са 

мађионичарским триковима 

5. Певаће  Тамара Милојевић из 2/1 

6. Певаће нам Јелена Петровић2/1 

7. Певаће Милица Божић 2/1 

8. Таленат за гимнастику представиће нам 

Катарина Јанковић из Мирашевца 

9. Ана Домановић ученица 3/2 такође 

наступа као гимнастичар 

10. Сада ће се представити каратисти из 

наше школе. Први наступа Ђорђе Ђорић 

из Мирашевца 

11. Ђорђе Јанковић из Мирашевца 

12. Групно наступају Сања Јевтић, Анастасија Ивановић и Катарина Јанковић 

13. Враћамо се певачима. Наступа Анђелина Милошевић 6/1 
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14. Певаће нам Магдалена 

Милошевић ученица 2/1 

15. Представиће нам се певањем 

Анђела Симић 2/1 

Ревијални део програма започињу 

чланови драмске секције који ће извести 

кратак скеч. 

 физика и хемија су 

занимљиве...погледајмо шта су 

спремили 

Представиће нам се рецитатори 

Одбојкашка секција. 

 

Најзанимљивије остављамо за крај. Погледајте 

представљање секције за роботику. 

Најбољи наступи такмичара су награђени дипломама. 
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************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕЧАНА ДОДЕЛА ПРИЗНАЊА ЗА УЧИТЕЉЕ,  НАСТАВНИКЕ И 

УЧЕНИКЕ 
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На Видовдан у 12 сати у Културном Центру „Радоје Домановић “ у Рачи, дана 

28.јуна 2018. године додељене су награде учитељима, наставницима и ученицима за 

посвећен рад на унапређивању рада школе као и за постигнуте резултате на општинским 

такмичањима из наставних предмета, додељене су Вукове дипломе и проглашен је ђак 

генерације. 

 

Видео снимак је на следећем линку (http://oskaradjordjeraca.edu.rs/?page_id=303) 

 

Извештај поднео наставник Дарко Аџић 

     ************************************************************** 

ЈУЛ 2018. 

Додељивање награда ученицима 

http://oskaradjordjeraca.edu.rs/?page_id=303
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4.јула 2018. године у Општини Рача, додељене су награде ученицима за постигнуте 

резултате на окружним и републичким такмичањима у 2017/18. школској години. Такође 

је уручена награда ученицима са Вуковим дипломама као и ђацима генерације основне и 

средње школе.  

Видео снимак је на следећем линку (http://oskaradjordjeraca.edu.rs/?page_id=303) 

 

Извештај поднео наставник Дарко Аџић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летопис за школску 2017/18. годину друго полугодиште уређивао 

наставник информатике и рачунарства  Дарко Аџић 

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

