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Л Е Т О П И С   ЗА   2017 / 2018 

 

Ш К О Л С К У    Г О Д И Н У 

                                                

                                               п р в о    п о л у г о д и ш т е 

 

О С Н О В Н А    Ш К О Л А 

 

„ К А Р А Ђ О Р Ђ Е “ 

 

Р А Ч А 

 

 

 
 

 

Летописи школе су записи које пишу учитељи и наставници. Често су настали 

записивањем казивања директних учесника или преко посредника. Тако су сачињени 

записи о настанку школа и описи историјских догађаја. 

 

 Након формирања осмогодишњих основних школа после Другог светског рата 

наставак записа у летописима школа су обављали директори школа, учитељи и 

наставници бележећи све важне догађаје у школи. Тако су често записавани резултати на 

такмичењима, успех у целокупном образовно васпитном раду у средини и запис свих 

радника школе који су радили у одређеном времену. 

 

 Као писани документи, летописи се користе као историјска и културна грађа, 

документујући трагове рада и живота у једном прошлом времену. 
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ПРЕД ВАМА ЈЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ЛЕТОПИС ОШ "КАРАЂОРЂЕ"  РАЧА ЗА 

2017./18. ШКОЛСКУ ГОДИНУ 

Општина Рача је једна од седам општина Шумадијског округа. Смештена је у 

источном делу Шумадије. Друмске саобраћајнице које пролазе средином рачанске 

општине дају јој транзитни значај, јер представљају важну везу између великоморавске 

удолине и колубарске долине. На територији општине Рача налази се осамнаест насеља.  

Основно школство у Рачи 

датира још из 1836. године када је 

пописом забележен први упис. 

Школа је тада имала свега 20 

ученика. Десетак година касније 

(1847г.) школу је похађало 90 ђака, а 

школа је била смештена у приватној 

згради, поред цркве. 

Рачани су 1890. године 

подигли нову школску зграду, на 

спрат. Име је добила по вођи Првог 

Српског устанка, Карађорђу који је рођен у селу Вишевцу, надомак Раче 16. новембра 

1762. године. Име „Карађорђе“ школа носи од 1956г., када се и уселила у зграду 

Карађорђевог дома.  

Нову зграду (ову у којој је 

сада) школа добија 1997.године. 

Школа се пружа на површини од 

3.320 метара квадратних. Основна 

школа „Карађорђе“ покрива 

школско подручје општине Рача са 

централном школом у Рачи.  

Има више подручних 

одељења - 3 (осморазредне) 

основне школе и то у Саранову, 

Ђурђеву и Малом Крчмару и 11 

четвороразредних основних школа (Вишевац, Мирашевац, Вучић, Трска, Доња Рача, 

Сипић, Велико Крчмаре, Борци, Сепци брдо, Сепци Поље и Доње Јарушице). 



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

 

4 
 

Наша школа располаже довољним просторним капацитетима, међутим 

карактеристичан је вишак учионичког простора у четвороразредним подручним школама 

због недовољног броја ученика. 

   У централној школи се ради у једној смени. Постоји 16 учионица (866м
2
). Од тога су два 

специјализована кабинета(за физику и хемију), али недовољно опремљена (недостатак 

учила и савремених средстава). У медијатеци постоји могућност приказивања 

мултимедијалних садржаја коришћењем пројектора и интерактивне табле посредством 

преносивог рачунара. Информатички кабинет је опремљена рачунарима који  

задовољавају потребе наставе, умрежени су и  повезани на Интернет.  

 Што се тиче спортских терена - у централној школи постоје терени за фудбал, 

кошарку, одбојку. Спортско-школска хала је изграђена, као и два терена за тенис,  део 

гимнастчке опреме смо добавили путем донација. Сала за стони тенис постоји, која је 

опремљена столовима за стони-тенис. Терене за фудбал и рукомет поред централне школе 

поседују и одељења у Ђурђеву, Сипићу, Сепцима (Поље), Саранову и терен за одбојку у 

Вишевцу. 

У непосредној близини школе се налазе: градска библиотека, Дом културе „Радоје 

Домановић“, Карађорђев дом, отворен градски базен, Дом здравља, телевизијска станица 

Рача, Средња школа „Ђура Јакшић“, Дечји вртић, културно - историјски Вишевац.  

Сарадња са свим набројаним институцијама је на завидном нивоу што директно утиче на 

квалитет извођења наставе у нашој школи. 

     Драгоцено богатство наше школе представља и наставни колектив чији састав чине 

многобројни млади и амбициозни просветни радници у чијим рукама је будућност наше 

школе. Основна школа ,,Карађорђе" броји 130 запослених, а од тог броја 86 је директно 

укључено у наставни процес. Наставни кадар  наше школе је стално укључен у процес 

стручног усавршавања путем семинара (обавезних и изборних). У складу са потребама 

школе, као и са индивидуалним  потребама наставника, неопходних за квалитетну наставу 

и рад у школи, наставни кадар ради непрестано на личном усавршавању путем 

савладавања разних вештина  и умења.  

Наша школа има велике потенцијале везане за спортске активности. Наставници наше 

школе стално раде на анимирању ученика за бављење спортом,чије је интересовање 

велико. Школа поседује спортске терене за тенис, одбојку, мали фудбал, рукомет и 

кошарку. Поред терена постоји новосаграђена школско-спортска хала,такође прикладна за 

многе спортове. Поред хале имамо и олимпијски базен. 
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Поред већ хроничног недостатка наставних средстсва, ови млади људи постижу 

запажене резултате у наставном процесу, што потврђује континуирани успех наших 

ученика. 

  Према чл. 52 Закона о основном образовању и васпитању ("Службени гласник РС", 

55/2013): "Школа је дужна да води летопис за сваку школску годину. Летопис садржи 

писане податке о активностима школе и реализацији образовно-васпитног рада. 

 Школа у публикацији представља програм и организацију рада, у складу са годишњим 

планом рада, као и права и дужности ученика, правила понашања, кућни ред и друге 

податке од значаја за представљање школе. “ 

Библиотека 

 

Школа поседује централну библиотеку и мање приручне библиотеке у подручним 

одељењима са књижним фондом од око 16000 књига. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ш К О Л С К О Ј    2017 /2018. 
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Б Р О Ј Н О   С Т А Њ Е   О Д Е Љ Е Њ А 
 

Р
ед

н
и

 

б
р

о
ј 

Назив школе 

Некомбиновано 

одељење 

 

Комбинована 

одељења 

Неподељена 

школа 

УКУПНО УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА У НАСТАВИ НА НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ:  2015/2016 

НАСТАВНИ 

ЈЕЗИК 
СРПСКИ 

 

Школа - издвојено 

одељење 

У
к

у
п

а
н

 б
р

о
ј 

у
ч

ен
и

к
а
 Ученици по разредима 

У
к

у
п

н
о

 

о
д

е
љ

е
њ

а
 Број некомбинованих одељења Комбинована 

одељења 

I II
  

II
I 

 

IV
  

V
  

V
I 

 

V
II

  

V
II

I 
 

С
в

ег
а
 

I II
 

II
I 

IV
 

V
 

V
I 

V
II

 

V
II

I 

2
 р

а
зр

е
д

а
 

  3
 и

 в
и

ш
е 

р
а

зр
е
д

а
 

С
в

ег
а
 

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

Укупно за школу 694 56 81 98 76 88 108 91 96 54 37 2 5 3 2 6 6 6 6 15 2 17 

Свега у седишту 

школе - матичне 

школе 

456 30 39 54 42 69 84 64 74 19 19 1 2 2 2 3 3 3 3 0  0 

Укупно у 

издвојеним 

одељењима            

издвојено одељење 

238 26 42 44 34 19 24 27 22 35 18 1 3 1 0 3 3 3 3 15 2 17 

4 Вишевац 5 1 4 0 0     1 0         1  1 

4 Мирашевац 10 1 3 5 1     2 0         2  2 

4 Вучић 12 1 5 2 4     2 0         2  2 

4 Трска 15 0 5 8 2     2 1    1      1  1 

4 Доња Рача 20 7 3 6 4     2 0           2   

4 Сипић 9 2 0 4 3     1 0      1      1  1 

8 Мало Крчмаре 62 5 1 4 4 9 12 17 10 6 4         1 1 1 1 2  2 

4 Вел.Крчмаре 12 2 2 2 6     2 0             2  2 

8 Ђурђево 23 0 1 5 2 6 1 4 4 5 4         1 1 1 1  1 1 

4 Борци 9 2 5 0 2     2 1   1          1  1 

8 Сараново 56 3 12 6 6 4 11 6 8 7 6   1  1    1 1 1 1 1  1 

4 Сепци Брдо 1 0 1 0 0     1 1   1                 0 

4 Сепци Поље 3 0 0 2 0     1 0                  1  1 

4 Доње Јарушице 1 1 0 0 0     1 1 1          0 
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I - IV V-V I I I 

1. Матична школа Рача 7 12   

2. Вишевац   I и II  

3. Мирашевац   I и II; III и IV  

4. Вучић   
I и II, III и IV; 

 

5. Трска 1         II и IV;  

6. Доња Рача   
II IV I и III; 

 

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

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

9. Сипић    I, III и IV 

10. Ђурђевo  4 II и IV;  

11. Доње Јарушице 1    

12. Борци 1  I и IV  

13. Сараново 2 4 I и IV;  

14. Сепци “Поље”   I и III  

15. Сепци “Брдо” 1  I и IV  

 
Укупно 13 24 16 1 

Укупно одељења    54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Р
ед

н
и

 

б
р

о
ј Место 

Смена 
Почетак 

Наставе 

Први велики 

одмор 

Други велики 

одмор 

Завршетак 

наставе 

1. 
Матична школа 

Рача 1 8,00 ч. 9.35-9.50 10.35-10.55 13.20 ч 
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ДИНАМИКА РАДА ТОКОМ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 
 

 

 

Редни број Период I - VII Почетак Завршетак Број недеља 

Број 

наставних 

дана 

1. 
прво 

полугодиште 
01.09.2017. 

петак 
31.01.2018. 

среда 
22 101 

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

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

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

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

6. Доња Рача 
1 8,00 ч. 9.35-9.50 10.35-10.55 13.20 ч 

7. Мало Крчмаре 
1 8,00 ч. 9.35-9.50 10.35-10.55 13.20 ч 

8. Велико Крчмаре 
1 8,00 ч. 9.35-9.50 10.35-10.55 13.20 ч 

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

10. Ђурђево 
1 8,00 ч. 9.35-9.50 10.35-10.55 13.20 ч 

11. Борци 
1 8,00 ч. 9.35-9.50 10.35-10.55 13.20 ч 

12. Сараново 
1 8,00 ч. 9.35-9.50 10.35-10.55 13.20 ч 

13. Сепци “Поље” 
1 8,00 ч. 9.35-9.50 10.35-10.55 13.20 ч 

14. Сепци “Брдо” 
1 8,00 ч. 9.35-9.50 10.35-10.55 13.20 ч 
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2. 
друго 

полугодиште 

12.02.2018. 

понедељак 
14.06.2017. 

четвртак 
17 79 

Редни број Период VIII Почетак Завршетак Број недеља 

Број 

наставних 

дана 

1. 
прво 

полугодиште 
01.09.2017. 

петак 
31.01.2018. 

среда 
22 101 

2. 
друго 

полугодиште 

12.02.2018. 

понедељак 
31.05.2018. 

четвртак 
15 69 

 

У ТОКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ УЧЕНИЦИ ИМАЈУ  ЗИМСКИ, ПРОЛЕЋНИ И 

ЛЕТЊИ РАСПУСТ 

Редни број Распуст почетак завршетак 

1. ЗИМСКИ РАСПУСТ I 
30.12.2017. 

субота 
08.01.2018. 

понедељак 

2. ЗИМСКИ РАСПУСТ I I 
01.02.2018. 

четвртак 
11.02.2018. 

недеља 

4. ПРОЛЕЋНИ РАСПУСТ 
31.03.2018. 

субота 
09.04.2018. 

понедељак 

5. ЛЕТЊИ РАСПУСТ 
15.06.2018. 

петак 
02.08.2018. 

недеља 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАР КУЛТУРНИХ И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 
 

Р.бр. Културне и спортске активности Датум 

1. Добродошлица за прваке 
септембар 2017. 
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2. Дечја недеља октобар 2017. 

3. 
Јесењи крос ученика школе улицама Раче под 

покровитељством Црвеног крста 
21. октобар 2017. 

4. Велики школски час октобар 2017. 

5. 

Сарадња са  Куд-ом „Карађорђе“на 

реализацији манифестације „Златне руке моје 

мајке“ 

новембар 2017. 

6. 
Свечана академија поводом школске славе 

Светог Саве 
27. јануар 2018. 

7. 
Свечана академија поводом прославе Дана 

школе 
15. фебруар 2018. 

8. Крос РТС –а по покровотељством МПС мај 2018. 

9. 
МПС Међународни позоришни фестивал 

страног језика (француски)- Н. Сад 
јун 2018. 

10. 
Сарадња са Куд-ом „Карађорђе“ на 

реализацији  Годишњег концерта Куд-а 
јул 2018. 

 

 

 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОНИ ПЕРИОДИ 
 

Р.б Квалификациони период Време 

1. I почетак новембра 

2. I I крај јануара 

3. I I I половином априла 
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4. IV средином јуна 

 

РАЗРЕДНО СТАРЕШИНСТВО 

Број ученика I циклуса ООВ  2017/18. 

 

 

Ред. 

бр. 

Презиме и име разредног 

старешине 

Одељење Место Број 

ученика 

Девојчице ИОП 

1. 

Јелена 

Гроздић 

I-1 Рача 30 18  

2. 

Томић 

Весна 

II-1 Рача 18 9  

3. 

Петровић 

Виолета 

II-2 Рача 20 

 

8 

 

 

4. 

Станојевић 

Љиљана 

III-1 Рача 29 12 0 

5. 

Томић 

Саша 

III-2 Рача 25 12  

6. 

Николић 

Данијела 

IV-1 Рача 23 11 0 

7. 

Мићковић 

Светлана 

 

IV-2 Рача 19 6 0 

8. 
Милошевић I Вишевац 1 0  
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Горица II 4 3  

9. 

Милојевић 

Славица 

I Мирашевац 1 0  

II 3 2  

10. 

Николић 

Сузана 

III Мирашевац 5 4 1 

ИОП 

2 

IV 1 0  

11. 

Илић 

Живадинка 

III Вучић 2 1  

IV 4 3  

12. 

Маринковић-  Тушевљак 

Сузана 

I Вучић 1 0  

II 5 1  

13. 

Стевановић 

Славица 

I 

III 

Доња Рача 7 

6 

2 

5 

 

 

14. 

Мићуновић 

Јасна 

II Доња Рача 3 3  

IV 4 2  

15. 

Јовановић 

Љубица 

II Трска 5 2  

IV 2 -  

16. 

Милановић 

Зорица 

III Трска 8 6  

17. 

Драгољубовић 

Гордана 

I Сипић 2 0  

III 

IV 

4 

3 

2 

2 

 

18. 

Радојевић 

Дејан 

III Сараново 6 3  

19. 

Радојевић 

Радица 

II Сараново 12 5  
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20. 

Весна 

Марковић 

I 

IV 

Сараново 3 

6 

2 

3 

 

21. 

Васојевић 

Биљана 

I Сепци Поље 1 0  

III 2 1  

22. 

Трифуновић 

Стефан 

II Сепци Брдо 1 1  

23. 

Матић 

Томислав 

III М.Крчмаре 4 3  

IV 4 -  

24. 

Ђорђевић Јовановић Лепосава I 

II 

М.Крчмаре 5 

1 

- 

1 

 

25. 

Аћимовић 

Ивана 

I В.Крчмаре 2 1  

III 2 1  

26. 

Мирчетић 

Србијанка 

II В .Крчмаре 2 1  

IV 6 4  

27. 

Марковић 

Светлана 

II Ђурђево 1 -  

III 

IV 

5 

2 

2 

1 

 

28. 

 

Николић 

Љиљана 

 

II Борци 5 5 1 

ИОП-

2 

29. 

Перишић 

Светлана 

I 

IV 

Борци 2 

2 

2 

1 

 

30. 

Сандра Поплашен 

Родић 

I Доње 

Јарушице 

1 1  

 

Укупно 310 ученика 
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Број ученика II циклуса ООВ  2017/18. 

 

 

Ред.бр. 
Презиме и име разредног 

старешине 
Разред и одељењ 

Број ученика 

УКУПНО 

Девојчице 

1. Виолета Миловановић V/1 18 10 

2. Драган Јовановић V/2 25 11 

3. Мирјана  Милић V/3 25 11 

4. Оливера Лапчевић VI/1 
27 12 

5. Гордана Радишевић VI/2 
27 17 

6. Сања Ивановић VI/3 
29 17 

7. Драгана Николић VII/1 23 12 

8. Марина Срећковић VII/2 22 11 

9. Срђан Арсић VII3 
18 14 

7. Јелена Јовановић VIII/1 
26 15 

8. Јелена Обрадовић VIII/2 
25 7 

9. Сандра Ристић VIII/3 
23 9 

10. Дејан Бранковић 
V/6 

М.Крчм 

9 4 

11. Наташа Живановић VI/6 М.Крчм 
12 6 

12. Марјана Нинчић VII/6 
М.Крчм 

17 9 

13. Слађана Николић VIII/5 М.Крчм 
10 6 

14. Јелена Петровић V/5 Ђурђев 
6 2 

15. Александра Минић VI/5 Ђурђев 
1 0 
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16. Весна Недељковић VII/5 Ђурђев 
4 3 

17. Нела Танасковић VIII/5 Ђурђев 
4 2 

18. Зорица Трифуновић V/4 Сараново 
4 2 

19. Владимир Ветровић VI/4 Сараново 
11 5 

20. Мирослав Велимировић VII/4 Сараново 
6 5 

21. Владимир Живковић VIII/4 Сараново 
8 3 

 

 

Укупно 380 ученика 

I и II Циклус ООВ :   690 ученика  / 54 одељења 
 

 

 

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

Весна Вићентијевић 

ПОМОЋНИЦИ ДИРЕКТОРА 

Снежана Остојић 

Маја Кувекаловић 

Предраг Милошевић 

 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

ПЕДАГОГ 
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Светлана Степановић 

БИБЛИОТЕКАР 

Снежана Остојић  

 Маја Кувекаловић 

 

 

 

 

 

 

 

НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

Весна Томић 

професор разредне наставе 

Виолета Петровић 

професор разредне наставе 

Љиљана Станојевић 

професор разредне наставе 

Светлана Мићковић 

професор разредне наставе 

Данијела Николић 

професор разредне наставе 

Живадинка Илић 

професор разредне наставе 

Зорица Милановић 

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/
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Јасна Мићуновић 

професор разредне наставе 

Славица Стевановић 

наставник разредне наставе 

Саша Томић 

професор разредне наставе 

Томислав Матић  

професор разредне наставе 

Горица Милошевић 

професор разредне наставе 

Јелена Гроздић 

професор разредне наставе 

Славица Милојевић 

наставник разредне наставе 

Катарина Драгољубовић 

професор разредне наставе 

Сузана Маринковић Тушевљак 

професор разредне наставе 

Лепосава Ђорђевић 

професор разредне наставе 

Маја Кувекаловић 

професор разредне наставе 

Србијанка Мирчетић 

професор разредне наставе 

Мирослав Живковић 

професор разредне наставе 

Гордана Драгољубовић 

наставник разредне наставе 

Љубица Јовановић 

наставник разредне наставе 

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/
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Сузана Николић 

професор разредне наставе 

Дејан Радојевић 

професор разредне наставе 

Светлана Марковић 

наставник разредне наставе 

Светлана Перишић 

наставник разредне наставе 

Сандра Поплашен-Родић 

професор разредне наставе 

Радица Радојевић 

професор разредне наставе 

Стефан Трифуновић 

професор разредне наставе 

Љиљана Николић 

професор разредне наставе 

Ивана Аћимовић 

професор разредне наставе 

Милица Ранковић 

професор разредне наставе 

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Јелена Обрадовић 

Ана Петровић 

Драгана Николић 

Зорица Трифуновић 

Марјана Нинчић 

Нела Савић 
 



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

 

19 
 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Милица Карић 

Марина Срећковић 

Мирјана Милић 

Јелена Петровић 

Гордана Радишевић 
 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Александра Минић 

Ивана Игрутиновић 
 

 

РУСКИ ЈЕЗИК 

Мила Благојевић 
Виолетка Тодоровић 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Весна Јевтић 

Миомир Станковић 

Невенка Митровић 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
Зоран Јовановић 

Саша Голубовић 

Драгана Стевановић 

Предраг Милошевић 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
Сузана Димитријевић 

Срђан Арсић 

 

ИСТОРИЈА 
Драган Јовановић 

Дејан Бранковић 

Далибор Петковић 
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ГЕОГРАФИЈА 
Мирослав Велимировић 

Дејан Бранковић 

Србислав Малдини 

 

ФИЗИКА / ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
Сандра Ристић 

 

ФИЗИКА  

Зорица Матовић 

 

ХЕМИЈА 

Слађана Николић 

Верица Карић Томасовић 

Сунчица Гроздић 

 

 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА И ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
Виолета Миловановић 

Дарко Аџић 

Владимир Живковић 

 

МАТЕМАТИКА / ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
Сања Ивановић 

Јелена Јовановић 

Наташа Живановић 

Весна Недељковић 

Оливера Срећковић Лапчевић 

Дарко Аџић 

Милена Миловановић 
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БИОЛОГИЈА 
Владимир Ветровић 

Сања Радојевић 

Миланка Гајић 

 

ВЕРОНАУКА 
Владимир Глишић 

Милош Никодијевић 

Саша Павловић 
 

 

АДМИНИСТРАТИВНО И ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ 

Снежана Јовановић  

 Борко Петровић 

 

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА 

Војка Милановић 

 

АДМИНИСТРАТИВНО ФИНАНСИЈСКИ РАДНИК 

Снежана Николић 

 

БЛАГАЈНИК 

Милинко Марковић 

 

КУВАР 

Горан Првуловић  

 Драгана Бранковић 

СЕРВИРКА 

 Драгана Бранковић 

ДОМАР 

Срђан Миљојковић  
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 Јовица Станојевић 

КОТЛАР 

Жељко Илић 

 

ПОМОЋНИ РАДНИЦИ 

Сузана Урошевић 

Гордана Милићевић 

Тања Милановић 

Биљана Иванковић 

Лејла Петровић 

Марина Ђорић 

Зоран Ранковић 

Гордана Марковић 

Душица Првуловић 

Снежана Павловић 

Горица Павловић 

Бранислав Маринковић 

Вера Цветић 

Милосав Милошевић 

Јово Богдановић 

Снежана Савић 

Зоран Бранисављевић 

Снежана Лазаревић 

Машинка Обрадовић 

Весна Рашић 

Зоран Радовић 

Олгица Николић 

Слободан Тимић 
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СЕПТЕМБАР 2017. 
 

Извештај о пријему ђака првака школске 2017/18. 

 

У нашој школи је у петак 1.9.2017. одржан свечани пријем ђака првака. 

У Основној школи ,,Карађорђе“ је ове школске године уписано 30 ђака .
 

Добродошлицу је пожелела и директорка школе Весна Вићентијевић. 

Организована је и радионица са Данијелом Вулићевић, ауторком књиге ,,Пролећни  мамбо 

плес“
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************************************************************** 

Одржан  Духовни час посвећен Пресветој Богородици у Сипићу 

У оквиру  Госпојинских свечаности, по благослову Његовог Преосвештенства Г. 

Господина  Јована, епископа шумадијског, 7.септембра 2017. Лета Господњег је у нашој 

малој Основној школи „Карађорђе“ у селу Сипић, одржан час духовности на тему 

„Пресвета Богородица –Путеводитељка у Царство Небеско“.  

Велику помоћ и подршку смо добили од наше директорке Весне Вићентијевић и 

 учитељица Гордане Драгољубовић, Љубице Јовановић и Зорице Милановић. На часу су 

поред ученика, учитеља и наставника наше школе присуствовали и представници локалне 

самоуправе, свештенство архијерејског намесништва рачанског и професори средње 

школе „Ђура Јакшић“. 

После  Молитве Господње, на часу 

је приказан видео пројекат  који је 

направљен кроз заједничку сарадњу Саше 

Павловића, вероучитеља у Малом 

Крчмару, проф.информатике Дарка Аџића 

и ученика и подршку оца Ивице 

Камберовића, пароха Сипићког и Малог 

Крчмара. У наставку часа ученици су 

причали о празницима Пресвете 

Богородице, певали духовне песме и 

глумили. Уз велику помоћ Ане Петровић, 

професора српског језика, ученици су 

драматизовали две приче: Материна суза и 

Синовљев дуг. Ученица Јована Ђурић је 

изрецитовала предивну песму „Због Тебе се 

Благодатна радује сва твар “.  

На крају нашег часа смо се помолили 

Пресветој Богомајци радосним поздравом Светог 

Архангела Гаврила Богородице Дјево. 

    Сабрање је настављено пригодном трпезом 

љубави коју су припремиле маме и баке ученика ове 

школе.  

   На часу су присуствовали и : Весна 

Вићентијевић - директор ОШ”Карађорђе”, Снежана 
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Остојић-помоћник директора, Маја Кувекаловић-помоћник директора, Сања Ивановић-

професор математике и Иван Симић-професор историје. 

Владимир Глишић, 

вероучитељ************************************************************** 

Активност:  предавање за родитеље 

Тема: Планирање  дневних  активности  и  учење   учења 

 

Дугогодишње  искуство  и  пракса  су  

показали  да  велики  број  родитеља  није  

адекватно  упућен  у  правилну  организацију  

дневних  активности   деце и  начина  како  и  када  

да  уче. Ово предавање  је  имало  за  циљ  да  их  

оспособи  у изради  плана  дневних активности  и  

да  утиче  на  развој  свести  родитеља  и  деце  о 

значају  добре  организације  и  раном  формирању  

радних  навика  ученика .   

 

Увод  у ову  активност  је  био  разговор  о  томе  како  и  када  деца  уче.  Закључак  

је  био  да  сви  ученици  ураде  домаћи  одмах  по  доласку  из  школе. Предавање  је  било 

базирано  на  психолошким  и  педагошким  

сазнањима. Кроз  низ  слајдова  родитељи  су  

постепено  оспособљавани  да  израде   план  

дневних  активности. Знају  значај  добре  

организације  и  спремни  су  да  примене  у  

свакодневни  рад  све  што  је  на  овом  предавању  

било  закључено.  

Родитељи  су ,уз  помоћ  учитеља , учествовали  у  

изради  плана  дневних  активности  и плана  учења. 

Било  је  занимљиво  и  корисно  искуство  и  сви  су  

учествовали. 

 

Сепци Поље,06.09.2017. 

Учитељица: Биљана  Васојевић 
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************************************************************** 

Молебан 

 У петак, 15. септембра , на дан у који црква молитвено прославља Светог 

мученика Маманта и Светог Јована Посника у нашој школи је одржан молебан за почетак 

школске 2017/18.године. 

 

 

 

 

 

 

 

Школска хала је била пуна ученика од првог до осмог разреда који су заједно са 

свештеницима, директорком и са својим учитељима и наставницима узнели молитве Богу 

да им просвети срца и ум и благослови да градиво успешно савладају и да им знања која 

стичу буду на корист.  

 Владимир Глишић,вероучитељ 

 

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

 

Извештај о одржаном часу у природи 

Брдо Мићаковац  

 

Дана 19.септембра  2017. године ,у оквиру редовне наставе (из предмета Свет око нас ) , 

ученици одељења 2-1 и 2-2 , заједно са својим учитељицама , Весном Томић и Виолетом Петровић 

, одвезли су се школским аутобусомодо брда Мићаковац  у чијем подножју је смештена наша 

школа ,, Карађорђе “. 
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На врху брда је одржан час , где су ученици могли јасно да уоче видик , видикову линију и 

стојиште. 

Ученици су уживали у пејзажу своје околине , фотографисали се и понели сећања за час 

ликовне културе. Радови са цаса бице изложени на школском паноу. 

 

 

   Дана:                                                                                            Одељенски старешина 

19.септембар 2017.година                                                                   Весна Томић 

 

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

Извештај са Јесење радионице 

Дана 19.септембра  2017. године , после часова одржана је јесења радионица под 

називом - Јесења тезга. 

У одељену 2-1, направљена је  тезга и на њу су родитељи и ђаци спустали јесење 

плодове, слатко, ајвар, компоте,  букетиће,  јесењег цвећа ,орахе, лешнике...као подлога 

послужило је суво лишће. 

 Деца су отворила радионицу рецитацијама о јесени. Затим су са родитељима 

дегустирали производе које су донели. У госте су нам дошли директор, помоћници 

директора, педагог и пар колега. 

Родитељи су добили папире и задатак да насликају један производ који је оставио 

најачи утисак, највише се допао. То је изложено на  одељенском паноу. 
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Радионица је била лепа и успешна. Направљено је доста фотографијa.Одељенски 

старешина Весна Томић 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

ИЗВЕШТАЈ 

са ,,Отвореног дана'' Војске Србије 

 

У четвртак 21.09.2017.године одржан је трећи 

пут ,,Отворени дан'' централне логистичке базе Војске 

Србије у Смедеревској Паланци у касарни ,,Генерал 

Живко Павловић''. Капије касарне биле су отворене за 

све грађане и образовне установе из Смедеревске 

Паланке и околине. Ученици наше школе позвани су на 

ову манифестацију.  

 

        У организацији школе касарну је посетило 

осамнаесторо ученика осмог разреда из централне 

школе у Рачи и подручног одељења у Малом Крчмару 

у пратњи  наставница Виолете Миловановић, вође 

пута, и Драгане Николић, руководиоца Тима за 

професионалну оријентацију.  
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Програм се састојао из више целина. Предавање на тему ,,Ментално здравље и насиље у 

породици'' одржао је психотерапеут са Војномедицинске академије у Београду  говорећи о 

узроцима у породици који нормалног човека претварају у насилника. 

Ученици су имали прилике да се упознају са наоружањем и војном опремом коју ова 

касарна поседује, да виде вежбе ,,Пречишћавање воде за пиће'' и ,,Припрема за гађање'', наступ 

Уметничког ансамбла Министарства одбране ,,Станислав Бинички''. На крају програма имали су 

прилике да уживају у показним  вежбама ,,Гашење пожара'' и ,,Кретање колоне тенкова''. 

Посета је протекла у најбољем реду. Ученици су били задовољни понуђеним садржајима 

.Имали су прилике да сазнају и виде нешто ново, да уђу у војна возила, попричају са војницима и 

осете дух војничког начина живота. 

 

21.09.2017.                                                                                                                    Драгана Николић 

 

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

 

Извештај о реализацији обавезних физичких активности ученика                                                

5.разреда 

Дана 23.09.2017.године од 14.оо-18.30 часова за све ученике 

5.разреда су организовани часови обавезне физичке активности. 

Ови часови су саставни део Наставног плана и програма за 

5.разред  и као такви су обавезни. Ту су били и ученици 5.разреда из 

Саранова,Ђурђева,Малих Крчмара за које је организован школски  

превоз да дођу и да се врате,као и ученици 5.разреда из Раче. 

 

Ови часови се реализују  кумулативно. Планирана су 3 дана по 6 часова. 

Тако да је 23.09.2017.године одржан један СПОРТСКИ ДАН. У оквиру тог 

спортског дана одрађене су три активности: 

-ПОЛИГОН 

-МАЛИ ФУДБАЛ(девојчице и дечаци) 
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-КОШАРКА(девојчице и дечаци) 

Укупно 4,5сати,по 2 школска часа за сваку активност. 

Деца су се добро забавила и такмичила. Било је и навијања. Одрађено је све по 

протоколу. 

         

                                                                                                                                                        

Подносилац извештаја: наставник  Драгана Стевановић                                                           

                                                                         

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

 

 

Извештај са  реализованог  такмичења  настави традицију-рача                                                                                    

2017   spirit of youth“згиб зона  

Караван „Дух младости“ одржан је у Рачи, 17 од 35. градова и општина у Србији које 

ће Караван посетити у циљу промоције дуалног и предузетничког образовања. 

 

Заменик председника општине Рача Слободан Павловић изразио је задовољство 

што се Рача нашла међу 35 градова и општина које ће Караван 

посетити. 

 

Ми ћемо бити спона између школа и привредника у 

нашој општини. Жеља нам је да у будућности што више младих 

уђе у дуално образовање, изјавио је Павловић. 

 

У име омладинске организације „Spirit of youth“ обратио се директор Каравана за 

Рачу Марко Јовановић који је изразио задовољство што ове године Караван, заједно са 

представницима Министарства просвете и Привредне коморе Србије промовише нови, 

квалитетнији модел образовања. 

 

Током Каравана одржана је и панел дискусија на тему 

дуалног и предузетничког образовања на којој су учествовали 

помоћница министра просвете Габријела Грујић, заменица 

директора Сектора за едукацију Јелена Јаковљевић и 

представници локалне самоуправе и школа. 
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Најмлађи су имали прилику да се опробају у баскету 3х3, као и да 

учествују у акцији „Згиб зона“, у којој град који уради највише згибова 

осваја реновирање дечијег парка или спортског игралишта по жељи. 

Учествовали су и ученици 5.разреда. Са њима су урађени разни 

полигони у Спортској хали,затим су девојчице играле мали фудбал по 

одељењима такође у Спортској хали,док су дечаци такмичење наставили 

напољу на школском игралишту,игали су и кошарку исто у виду 

такмичења,да би на крају и они који су хтели учествовали у „ЗГИБ 

ЗОНИ“ и дали свој допринос  за победу. 

Рача се по завршетку урађених згибова нашла на првом месту. Укупно 13543 згиба. 

     

                                                  

               Подносилац извештаја: 

                                 наставник Драгана Стевановић 

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

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА КЊИГЕ „ПТИЦЕ СРБИЈЕ“ ДР ЈАВОРА 

РАШАЈСКОГ 

Одржане 25.09.2017.године 
  

      У књизи су описане 333 врсте птица, сврстане у 18 редова, 52 

породице и 167 родова. Књига садржи кључеве и таблице за 

одређивање врста, прецизне карте распрострањења, кратак текст са 

објашњењима да га могу користити и деца школског узраста и 

слично. Од описане 333 врсте, око 70 врста се 

среће на простору Шумадије, а највећи број врста 

среће се у Војводини. 

Подаци су сакупљени у периоду од 30 година, 

тачније од 1966 – 1996.године, радом на терену и 

прегледом приватних збирки препарата. 

   

Слике птица су приказане цртежима, а не фотографијама, што је боље 

јер сртеж прецизније указује на карактеристична обележја врсте. 

Фотографијом је тешко приказати разлику сличних врста. Олакшано је 

и приказивање младунаца у различитом добу старости, као и адултних 

птица у летњем и зимском перју. 

 

      Србија се простире на преко 100 000 км квадратних у југоисточној Европи и 

орнитолошки је веома богата. Нажалост, многе врсте су угрожене због загађености 

животне средине. 
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Др. Јавор Рашајски је рођен у Вршцу 1946.године. Академију за ликовне уметности и 

постдипломске студије је завршио у Београду. Специјализира цртеж. Члан је Матице 

српске. 

    „Птице Србије“ су спој, односно приказ ликовног и занатско-

цртачког дела и орнитологије из којег су произашли кључеви за 

идентификацију врста и карте распрострањења. 

     Аутор је и књиге „Птице Вршачких планина“ и 15 

библиографских јединица. 

 

  

 

„ПТИЦЕ СРБИЈЕ“ 

 

  Аутор презентације: 

                                                                             Миланка Гајић 

 

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

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

Са обележавања Европског дана језика у Ђурђеву 

Наставница Енглеског језика Милица Карић је са ученицима VII разреда у Ђурђеву 

део часа Енглеског језика посветила Европском дану језика који се сваке године 

обележава 26. септембра.  

 

 

 

 

На првом делу часа ученици су добили 

текст у коме се говори о томе где се све говори енглески језик и у ком својству: да ли као 

матерњи, званичан или страни језик. Након што су одслушали текст, ученици су радили 

вежбу разумевања текста тако што су давали одговоре на питања везана за текст.  
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На другом делу часа наставница је поделила ученике у парове и дала им 

припремљене папириће за квиз. Квиз се састојао у томе да се споје цели изрази са 

скраћеницама које се користе у свакодневној комуникацији путем интернета, текстуалних 

порука и друштвених мрежа.  

На пример, добро познате скраћенице су LOL, OMG, XOXO, CUL8R, BFF, HBD, 

DIY, 4UEO и тако даље. Овај део је ученицима био посебно интересантан зато што имају 

конкретан и стваран додир са тим сегментом коришћења станог језика.  

На крају, ученици ће направити пано са скраћеницама.  

 

 У Ђурђеву,       Наставница Енглеског језика 

26.09.2017. год.                                                     Милица Карић 

                                                                                                             

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

 

 Обележен Eвропски дан језика у ПО Ђурђево 

Европски дан језика се од 26. септембра. 

2001.године на иницијативу Савета Европе 

обележава у већини европских држава 

различитим активностима. Циљеви обележавања 

Дана језика су промоција језика, подстицај 

језичке и културне различитости, као и указивање 

на важност учења страних језика. 

Тако је и у 

подручном 

одељењу ОШ “Карађорђе” у Ђурђеву обележен Европски 
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дан страних језика пригодном манифестацијом и пратећим активностима наставника 

српског, страних језика и наставика информатике у сарадњи са ученицима. 

На самој манифестацији, ученици су имали прилику да провере своје знање о језицима 

кроз квиз. Квиз се састојао из два дела.  

 

У првом делу, требало је препознати који је језик у питању на основу  реченице 

изговорене од стране изворних говорника. Други део квиза састојао се од низа питања где 

су ученици показивали знање везано за језике које 

уче, као и кутури и обичајима држава у којима су ти 

језици заступљени.   

На крају радионице, ученицима је приказана 

презентација о занимљивостима и историјату 

одржавања Светског дана језика.                     

Наставници: 

 Савић Нела, Минић Александра, Карић Милица, 

Петровић Јелена, Аџић Дарко 

                                 

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

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

са обележавања Европског дана језика у Малом Крчмару 

Наставница Енглеског језика Милица 

Карић је у VII разреду у Малом Крчмару час 

Енглеског језика посветила Европском дану 

језика који се сваке године обележава 26. 

септембра.  

Најпре су ученици подељени у четири 

групе са по четворо ученика, а свака група је 

добила заставицу неке земље чиме је одабрала 

и назив за своју групу. Прва игра се састојала 

у слушању различитих језика и погађању који 

би то језици могли да буду. Наставница је 

пустила видео клип у коме Новак Ђоковић изговара реченице на 11 језика, а наставница је 

додала још један како би број био паран.          
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Затим је друга игра била квиз знања у коме се проверавало познавање општих 

термина везаних за језик и специфичности значења и постојања појединих језика. Нека од 

питања су била: Из ког језика потиче реч вампир?, Колико језика постоји на свету?, Шта 

значи скраћеница VIP?,  Ко је билингвиста? Ко је полиглота? Колико језика се говори у 

Лондону? и многа друга занимљива питање из којих су ученици могли да сазнају пуно 

нових информација везаних за језике.         

     

 

На крају је уследила игра у којој су групе 

погађале значења акронима који су веома популарни 

код млађих корисника друштвених мрежа и 

интернет комуникације уопште приликом слања 

текстуалних порука и електронске поште. На 

пример, добро познате скраћенице су LOL, OMG, 

XOXO, CUL8R, BFF, HBD, DIY, 4UEO, TGIF и тако 

даље. Овај део је ученицима био посебно интересантан зато што имају конкретан и 

стваран додир са тим сегментом коришћења страног језика.  

Ученицима је час био занимљив и другачији од уобичајених часова јер су могли да 

раде у групама и да заједно долазе до решења и нових сазнања.  

На крају, ученици ће направити пано са акронимима и њиховим значењима.   

У Малом Крчмару,       Наставница Енглеског 

језика 

   28.09.2017. год.         Милица Карић 

 

                                      

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

Извештај о одржаној приредби поводом европског дана језика за 

школску 2017/ 2018. Годину 

ДАТУМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 28. 09. 2017. ГОДИНЕ 

МЕСТО: ОСНОВНА ШКОЛА КАРАЂОРЂЕ ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ САРАНОВО 

 

У Основној школи Карађорђе, у подручном одељењу у Саранову, 28. 09. 2017. 

године одржана је приредба поводом Европског дана језика. Приредбу су за ученике и 

наставнике ове школе приредили наставици подручног одељења Основне школе 

Карађорђе, и то: 
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Наставница енглеског језика,  Мирјана Милић,  у улози Снежане; 

Наставница математике,  Весна Недељковић, у улози лисице; 

Наставница српског језика, Зорица Трифуновић, у улози вештице; 

Вероучитељ Милош Никодијевић, у улози медведа; 

Наставница енглеског језика, Јелена Петровић, у улози Добре Виле, и  

Наставник Мирослав Велимировић, у улози вука. 

Наставница музичке културе, Весна Јевтић, била је задужена да музиком из разичитих 

бајки дочара веселу атмосферу из земље Бајковије. 

Изведена је интерактивна бајка за ученике од првог до осмог разреда. У госте су 

нам дошли и предшколци који су са одушевљењем посматрали како ће се ликови бајки 

помирити и успети да превазиђу језичке баријере. Ученици су активно учествовали у 

представи и помагали да се бајка успешно заврши. 

Након тога, приређен је квиз на коме су ученици показали завидно познавање 

енглеског језика. Питаља у квизу била су везана за сам ток бајке, а победници квиза 

добили су захвалницу.  

                                           

  Наставник српског језика:     Зорица Трифуновић                                                                                                                    

 

 

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

 

Извештај са радионице одржане 26.9.2017.год. 

 

Републички завод  за заштиту споменика културе из Београда организовао је 

29.септембра  2017.год. радионицу 

за ученике Основне школе 

„Карађорђе“ .  
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Ученици из подручног одељења из Саранова и ученици из подручног одељења из 

Сепаца били су мали истраживачи.  

 

 

 

 

 

 

Ђаци су са историчарима уметности и етнологом- антропологом истраживали  

порекло цркве у Сепцима,играли игре меморије и кроз радионице научили много о 

истраживачком раду. 

 Присуствовале су: наставница ликовне културе Сузана Димитријевић и наставница 

српског језика Зорица Трифуновић. 

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

 

 

 

Извештај са приредбе поводом 

Међународног дана старих 

 

У петак 29.9.2017. год. у  нашој школи у 

Малом Крчмару ученици од првог до четвртог 
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разреда са својим учитељима су организовали  приредба поводом Међународног дана 

старих.  

 

Баке и деке су се радо одазвали нашем позиву и уживали у програму који су 

припремили њихови унуци. На самом почетку ученици су отпевали песму ,,Кад си срећан  

а затим су рецитовали песме о бакама и декама. Ученици трећег и четвртог разреда извели 

су два драмска текста. Ученица трћег разреда Сунчица извела је вежбе из гимнастике, а 

Христина балетску тачку. На крају програма су 

отпевали песму ,,Деца су украс света.  

 

По завршетку приредбе наставили смо 

дружење уз 

послужење које су 

припремиле маме ученика.  

 

 

 

 

 

 

Организатори: Лепосава Ђорђевић Јовановић и Томислав Матић 

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

 

 

ОКТОБАР 2017. 

 

Обележавање Дечије недеље у ПО Сараново 
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Од 2. до 8. октобра у оквиру програма обележавања Дечије недеље, ученици и 

наставници ОШ „Карађорђе“, ПО Сараново 5.10.2017. посветили су један час игрању.  

 

 

 

Ученици нижих разреда су играли и певали дечије 

песмице и цртали кредама у боји на терену  школе.  

 

 

 

Поред креативних заједничких активности, играле су се игре између две ватре, 

невидљиви диригент и арјачкиње барјачкиње.  

Циљ наше радионице био је пружити деци могућност да изразе своје таленте и 

креативне способности кроз игру и дружење.  

 

       

 

 

Наставници: 

Трифуновић Зорица, Недељковић Весна, Милић Миријана, Петровић Јелена, Никодијевић 

Милош 
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************************************************************** 

 

                                 Извештај са обележавања Дечије недеље у Ђурђеву 

Дана  4. октобра 2017. Одржана је мини радионица поводом обележавања Дечије 

недеље. Ученици старијих разреда су млађим ученицима поклањали играчке које су сами 

израдили и осмислили, а млађи ученици су старијима поклањали шарене честитке 

пријатељства. 

 

 

 

 

 

  У реализацији овог малог пројекта старијим ученицима помоћ је пружила 

наставница ликовне културе Сузана Димитријевић. Остали наставници су учествовали као  

координатори програма.   

 

 

 

 

 

 

 

 

У Ђурђеву, 4.10.2017.                                                                      извештај поднела:            

         Александра Минић 

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

Извештај  са  спортског  дана   по  Борци 
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 У току  Дечије недеље у четвртак  05. 10. 

2017. године одржан је спортски дан у по. Борци . 

Спортски дан су организовале учитељице : 

Љиљана Николић , Светлана Перишић и Сандра 

Поплашен Родић .  

Учествовали су ученици из Бораца и Доњих 

Јарушица од првог до четвртог разреда .  

Ученици су се такмичили у трчању, прескакању 

препрека, бацању и хватању лопте .  

 

Организоване су штафетне игре. Дан је протекао у веселом расположењу и дружењу ...  

                             Учитељи : Љиљана Николић , Светлана Перишић,    Сандра Поплашен Родић                                                                                    

                                                       

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

Активност:  радионица 

Тема: играчке од природних материјала 

 

Традиционално  се  у  нашој  малој  

школи  огранизује  израда  играчака  од 

природног материјала . Играчке  ће  деца  

користити  у самостално  осмишљеним  играма   

. 

 Родитељи   су  били  веома  вредни  и  

озбиљно  су  схватили  овај  изазов. Сви  су  

дошли  са  идејама  и  донели  потребан  

материјал.У веома  пријатној  атмасфери ,уз  дечију  музику, настале  су  веома  

занимњиве  играчке. Било  је  лутака  од  тикви, купуса  и  шаргарепе, кромпира. Жиреви  

су  коришћени  за  израду  гусеница, као и кестен.  
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Деца  су  украшавала  мале  тикве .  На  њима су представли  различита  

расположења.   

Радионица  је  била  успешна  и  

занимњива , како за децу,тако  и  за  

родитеље.    

 

Сепци Поље,06.10.2017. 

Учитељица: Биљана  Васојевић 

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

Извештај о одржаној радионици која  је у Плану Тима за професионалну 

оријентацију: 

У свету интересовања 

Циљеви часа  - развијање компетенције за целоживотно учење кроз изражавање и 

аргументацију сопствених интересовања су остварени кроз представљање својих интересовања, а 

потом свако говори о интересовањима и хобијима свога пара. Затим су ученици индивидуално 

попуњавали Радне листове из Портфолија: За шта сам заинтересован да би проценили степен 

својих интересовања за дате области рада. Ученици се потом распоређују у односу на свако 

интересовање по степену који су изабрали и образлажу свој избор. 

 

 

 

 

 

Извештај о одржаној радионици која  је у Плану Тима за професионалну оријентацију: 

Представљање Програма и Портфолија за 7. разред 
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    Циљ часа  - упознавање ученика са програмом професионалне оријентације за 7. разред је 

остварен кроз мини предавање о садржајима, циљевима и исходима програма професионалне 

оријентације за 7. разред(самоспознаја, путеви образовања  и мрежа школа, реални сусрети са 

светом рада, доношење одлуке о избору школе и занимања)             

    Кроз игрицу са додавањем лоптице водитељка прво, а потом и ученици причају о својим 

очекивањима од радионица. 

    Ученици прелиставају Портфолио и коментаришу дати материјал.  

    Потом исцртавају и представљају беџ који ће да их представља као особу и занимање којим ће 

да се баве. 

    Одређују се правила понашања на радионицама и исписују на стикерима, а потом се гласа за 

најзначајнија правила рада. 

Извештај о одржаној радионици која  је у Плану Тима за професионалну оријентацију 

Професионална оријентација и кључне компетенције које развија 

 

Циљеви часа – развијање комуникацијских вештина и сагледавање програма 

професионалне оријентације кроз компетенције које развија остварени су кроз мини предавање о 

савременом свету рада и потреби да се млади припреме за изазове који их очекују у свету 

одраслих  у односу на запошљавање и путеве каријере. Ученици дискутују о својој спремности за 

свет рада, а затим замишљају да су директори компаније којој је потребан радник и образлажу 

кога би запослили и која знања и способности би тај радник требало да има.   

09.10.2017. Драгана Николић 

                                                                                                                 Одељењски старешина VII-1 

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

 

 

 

Извештај са хуманитарне приредбе 

У петак, 13. 10. 2017. у дворишту ОШ „Карађорђе“ 

у Рачи одржана је приредба хуманитарног карактера за 

помоћ другу у нашој школи.  
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Ученици су, са својим наставницима, припредили програм и позвали своје другове 

из школе, каои и родитеље и грађантво да присуствују и својим прилогом помогну другу.  

 

 

 

Прикупљени новац је уплаћен на дечаков рачун. 

 

 

 

Захваљујемо се свима који су присуствовали и помогли да се прикупи новац. 

 

 

 

 

 

У Рачи                                                                                                      Организатори програма: 

13. 10. 2017.                                                                                           Мирјана Марушић Аџић 

Дарко Аџић 

Мирјана Милић 

Миомир Станковић 

Мила Благојевић 
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Јелена Обрадовић 

Ана Петровић 

Ивана Игрутиновић 

Александра Минић 

Гости: Глумци аматерског позоришта Сања Вељковић и Драган Ашић 

Помоћ у реализацији: Јованка Јовичић, удружење „Добра Вила“ 

 

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

ИЗВЕШТАЈ СА КРОСА ЦРВЕНОГ КРСТА 

Одржаног 16.10.2017.године,са почетком у 10:00h 
 

     Као и сваке године тако и ове одржан је Крос Црвеног крста. Крос је одржан на улици 

Раче.  Учествовали су ученици од  1.-8. разреда Основне школе “Карађорђе“. 

Организатори су били наставници физичког васпитања: Драгана Стевановић и Предраг 

Милошевић. 

 

На кросу је учествовао и вртић “Наша радост“ са својим предшколцима. 

 

 Списак ученика који су освојили прва три места по деоницама и разредима: 

 

            *Први разред девојчице 

Трчале су деоницу од 150m  

1.Марта Златић     I место                                 

2.Нађа Лукић  II место 

3.Милена Дрљан   III местo 

          * Први разред дечаци:                                

Трчали су деоницу од 180m 

1. Андрија Радосављевић  I место 

2.Веран Златић  II место                                        

3.Јован Илић   III место 

 

       *Други разред девојчице:                   

Трчале су деоницу од 200m 

1.Тамара Милојевић I место 

2.Ања Стевановић   II место 

3.Магдалена Милошевић  III место 
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         *Други разред дечаци:                            

Трчали су деоницу од 250m 

1.Вања Марковић     I место 

2.Андреј Јовановић      II место 

3.Димитрије Стефановић  III место 

 

*Трећи разред девојчице:                      

Трчале  су деоницу од 300m 

1.Нађа Јовичић     I место                                       

2.Милица Милошевић  II место 

3.Анђела Јовановић   III место 

            * Трећи разред дечаци:                                  
Трчали су деоницу од 300m 

1.Лазар Јовичић   I место 

2. Андрија Стевановић      II место 

3.Данило Радовановић        III место 

 

           *Четврти разред девојчице:                             

Трчале су деоницу од 350m 

1.Сташа Видојевић  I место 

2.Емилија Живановић     II место 

3.Нађа Спасић  III место 

 

             *Четврти разред дечаци:                                  

Трчали су деоницу од 450m 

1.Ђорђе Туфегџић     I место 

2. Страхиња Скорупан  II место 

3.Милош Јовић    III место 

 

              * Пети  разред  девојчице:                                     

Трчале су деоницу од 500m 

1. Теодора Сретеновић   I место 

2. Марија Павловић   II место 

3.Невена Миливојевић    III место 

 

             * Пети  разред  дечаци:                                             

Трчали су деоницу од 550m 

1.Драган Цекић    I место 

2.Обрад Алексић   II место 

3.Лука Глишић   III место 

 

             

         *   Шести  разред  девојчице:                                 

Трчале су деоницу од 600m 

1.Ана Милосављевић     I место 

2.Драгана Милетић  II место 
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3.Валентина Огњановић    III место 

 

               *Шести  разред  дечаци:                                                  

Трчали су деоницу од 650m 

1.Немања Обрадовић     I место 

2.Вукашин Грујић   II место 

3.Милош Рашковић    III место 

 

           *Седми разред  девојчице:                                          

Трчале су деоницу од 700m 

1.Валентина Јовановић   I место 

2.Сања Рибаћ   II место 

3.Ивана Ђорић    III место 

 

                *Седми разред  дечаци:                                              

Трчали  су деоницу од 800m 

1.Страхиња Јокић   I место                                        

2.Бранко Петровић  II место 

3.Лазар Миловановић    III место 

 

                *Осми разред  девојчице:                                   

Трчале  су деоницу од 700m 

1.Анђела Вучетић    I место 

2.Ивана Илић  II место 

3.Сара Марковић     III место 

 

             *Осми разред  дечаци:                                                

Трчали  су деоницу од 800m 

1.Вељко Јефтић    I место 

2.Марко Костић    II место 

3.Урош Милошевић    III место 

 

           

 

         

                                                   Наставници  физичког  васпитања 

                                 Драгана Стевановић 

                                Предраг Милошевић 

 

 

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



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

 

48 
 

Извештај са радионице ''ЈЕСЕЊИ ПЛОДОВИ'' 

У уторак ,17.10.2017.године организовали смо 

заједничку радионицу са родитељима и ученицима 

''Јесењи плодови''. Родитељи су се радо одазвали нашем 

позиву и несебично нам помогли у изради фигурица од 

јесењих плодова. Највише су уживала дечица што 

потврђују њихови осмеси док су стварали бродиће, 

роботе, јежиће... 

Велико задовољство и лепо расположење није изостало 

ни код родитеља, ни код нас учитеља. 

 

 

 

 

 

Организатори: Лепосава Ђорђевић Јовановић и Томислав Матић 

 

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

 

Радионица са ученицима 8 разреда у Малом Крчмару  на разредном часу 

17.10.2017. 

У свету врлина и вредности 

Циљеви: 

         Развијање социјалних и грађанских компентенција кроз успостављање система 

вредности; 

Самопроцена система вредности и прихватање вредности других ; 

         Развијање сарадње кроз креирање заједничког система који води до задовољства и 

успешности у послу и животу. 

Методе : испитивање помоћу картица. 
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Секвенце обуке :  

Вредности 

           Излиставање најзначајнијих вредности за коју се залажу и које их покрећу на 

одређено понашање а које доприносе њиховом развоју и квалитетним односима са 

другима у окружењу. 

Подела на групе- уз помоћ игрице атом. 

Питања за размену у атому „ Шта цениш код омиљеног јунака из филма ? 

Шта цениш код најбољег друга ? “  

Креирање пирамиде вредности : 

Групе размењују о својим вредностима и аргументују зашто им је то важно и затим 

помоћу картица за вредност праве пирамиду вредности и договарањем рангирају 

вредности. 

Презентација рада групе : 

              Свака група представњља своју пирамиду вредности и описује процес доношења 

одлуке о месту вредности у пирамиди истичу најважнију вредност и повезују са 

потребама. 

Рефлексија о вредности: 

             Вредности за које се залажемо одговарају нашим потребама , мотивишу и одређују 

наше понашање; значај неговања вредности које доприносе личном развоју и развоју 

заједнице и успостављању складног суживота у заједници ; значај неговања вештине за 

суживот у демократском друштву , очувању културног наслеђа и развијање толеранције за 

друге. 

Социјална форма : рад у групи. 
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Вредности :истрајност ,  поштење , вредноћа , разумевање , стрпљење , љубазност , 

праведност , храброст , смиреност , самосталност , одлучност , поверење у друге , пажња , 

маштовитост , добра воња , захвалност ,одговорност , снага ,праштање , слобода избора 

,саосећање , љубав , великодушност , помагање ,сарадња , подршка , искреност , поверење. 

 

Извештај поднела: 

Слађана Николић 

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

 

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ У 

ШКОЛИ 

Пројекат „Здрава школа“ 
 

Септембар / Октобар 2017.године 

 

      Почетком септембра разредне старешине су са својим ученицима сређивале своје 

кабинете. Сређени су ормари у кабинетима, а простор оплемењен лепим собним биљкама. 

Ученицима је скренута пажња на одржавање хигијене у учионицама и ходницима школе, 

као и у школском дворишту. Побољшана је хигијена тоалета у школи, а помоћним 

радницима скренута пажња да проверавају да ли има течног сапуна за прање руку. 

      У подручној школи у Ђурђеву постоји плакат 

под називом „Прање руку чува твоје здравље“  

који промовише добре хигијенске навике 

ученика. У подручној школи у Саранову 

постављен је плакат „Култура кијања и 

кашљања“. 
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      Дечији стоматолог Вера Мартиновић је обавила преглед зуба ученика и одржала 

кратко предавање о оралној хигијени. 

      Представници МУП-а су током септембра одржали више предавања на тему 

„Злоупотреба опојих дрога и алкохола“ и на тему 

„Насиње као негативна друштвена појава“ 

       

Обележен је Дан чистих руку – 15.октобар, 

организовањем предавања на тему „Хигијена руку и 

болести прљавих руку“. Предавање је одржала 

педијатар Оливера Јеремић Илић 17.10.2017.године у 

медијатеци наше школе. Предавање су слушали 

ученици од петог до осмог разреда, по двоје из 

одељења. Присутни ученици су добили задатак да 

научено на предавању пренесу својим вршњацима на 

неком часу одељењског старешине. 

      

    Постављени су плакати под називом „Чисте руке – безбедне руке“ о правилном прању 

руку. 

 

      Дечији лекар Оливера Јеремић Илић је одржала предавање и за наставнике наше 

школе на исту тему. Одговарала је на питања наставника о неким заразним болестима код 

деце, као што су шуга, богиње и друге и обавези вакцинације деце. Тема су биле и 

незаразне болести епилепсија и аутизам, како их препознати и указати прву помоћ. 

 

                                         Руководилац: 

                                         Миланка Гајић 

 

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

Извештај са манифестације Дан  здраве хране 
 

       У среду, 18. 10. 2017. у Малом Крчмару, ученици 

и наставници обележили су Дан здраве хране.  

 

       Још увек зелени травњак, био је изванредан 

простор за постављање "тезги". Ученици су донели  

свеже и прерађене намирнице које се производе у 

њиховим домовима. Замирисале су јабуке, крушке, 

јагоде, малине, грожђе. Уредно поређано поврће 

шаренело се у корпицама. Џем, слатко, сок, кечап, 

млевени парадајз, краставчићи, ајвар, паприке; 

посудице са сиром и кајмаком брижљиво су поређане, а ђаци са радошћу показивали своју 

понуду. На тезгама се нашао и свеж домаћи хлеб. 

 

      Свесни да су и сами учествовали у гајењу воћа и поврћа 

и припреми зимнице, и разумевши да је то баш храна коју 

зовемо здравом, ученици су поносно стајали поред својих 
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производа. Спремно су купцима објашњавали све што их занима, и показали се као вешти 

продавци који прате "тржишна догађања". 

 

      Главни купци су били родитељи и наставници, а и сами ђаци нису могли да одоле 

појединим производима. 

 

      Ова октобарска пијаца, која је у много чему подсетила на изложбу, унела је радост и 

задовољство у школски живот и обавезала организаторе да ово, свакако понове. 

 

      Организатори обележавања Дана здраве хране: 

      Лепосава Ђорђевић Јовановић, учитељица 

      Томислав Матић, учитељ 

       Дејан Бранковић, Наташа Живановић, Маријана Нинчић, Слађана Николић, разредне 

старешине 5, 6, 7. и 8. разреда. 

 

 Реализатори: организатори, ученици и родитељи. 

 

 

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

Извештај са манифестације „Велики школски час“ 

 

Дана 21.10.2017. године је у оквиру програма  Октобарских свечаности одржана 

манифестација „Велики школски час“ у Шумарицама. Као и последњих неколико година 

ученици ОШ „Карађорђе“ из Раче су у организацији  школе присуствовали овој 

манифестацији. 

Овом манифестацијом се сваке године обележава страдање недужних грађана 21. 

октобра 1941.године. На Великом школском часу, крај споменика стрељаним ђацима и 

професорима, изведен је драмски приказ „Игре бројева“ крагујевачког књижевника Мирка 

Демића.  

Ученици наше школе су пажљиво и уз велики број питања о непознаницама 

испратили ову манифестацију. Циљ присуствовања овом догађају је јачање патриотских 

осећања ученика, насционалне свести, као и проиширивање историјског знања. 

Организација одласка на ову манифестацију је успешно изведена, а ученици који су 

присуствовали су својим другарима пренели стечене утиске и знања.   

 

У организацији одласка су учествовали наставници Драган Јовановић, Сандра 

Ристић и Јелена Јовановић 
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************************************************************** 

Извештај  

 

Дана 26.октобра 2017. године ,у   оквиру Стручног већа учитељица  Весна Томић 

имала је излагање на тему- Комуникација на релацији наставник родитељ-Предочени су 

начини квалитетне комуникације на тој релацији као предуслова успешности у раду 

наставника са ђацима и постизања што бољих резултата. 

Дана:                                                                                           

26-октобар 2017.година                                                               Весна Томић 

 

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

Извештај са радионице „болести прљавих руку" ,по  Борци 

У оквиру Тима здравствене превенције и пројекта 

„Здрава школа“,организована је радионица са темом „Болести 

прљавих руку“. Активни учесници ове радионице били су 

ученици по.Д.Јарушице, по.Борци и учитељице . Радионица је 

одржана 23.10.2017.године. 

Учитељица Светлана Перишић одржала је предавање о 

хигијени и болестима прљавих руку. Учитељице Сандра Родић 

и Љиљана Николић су организовале групни рад ученика. 

Ученици су добили задатке прилагођене узрасту. Сви ученици 

били су укључени у рад. Ученици првог разреда цртали су 

средства за личну хигијену. Ученици другог разреда писали су 

када се перу руке.  

Ученици четвртог разреда читали су пригодне 

песме,приче и пословице о хигијени. Ученица И.М. уз помоћ 

асистента бојила је поступак прања руку. Добијени материјал смо залепили на пано. 

Слушали смо песме о личној хигијени. 

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

 

Извештај о одржаној радионици која  је у Плану Тима за професионалну 

оријентацију и у Плану за Час одељењског старешине: 
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ПУТ СПОСОБНОСТИ 

Циљеви часа  - самопроцењивање и прихватање слике о сопственим способностима, 

уважавање туђих способности, повезивање слике о себи са планирањем будуће школе/занимања, 

развијање способности самоанализирања и увида у све аспекте развоја, тестирање математичких 

способности и компетенција у природним наукама- остварени су помоћу методе рад по станицама 

у периоду од два часа. 

 

На првом часу (23.10.2017.) ученици су упознати са методом рад по станицама, у пару су 

прошли кроз испитивања мириса, укуса, додира, спретности руку и прстију, снаге. На другом часу 

су испитали своје менталне способности (памћење, закључивање о физичким и техничким 

односима, концентрацију и прецизност).Потом су представили материјал за самопраћење и реално 

сагледали слику о себи у односу на жељено занимање или школу. 

На другом часу (30.10.2017.) су испитали своје менталне способности (памћење, закључивање о 

физичким и техничким односима, концентрацију и прецизност).Потом су представили материјал 

за самопраћење и реално сагледали слику о себи у односу на жељено занимање или школу. 

                 

30.10.2017.                                                                               Драгана Николић 

                                                                                                 Одељењски старешина VII-1 

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

 

 

   НОВЕМБАР 2017. 

 

И З В Е Ш Т А Ј 

са радионице поводом Ноћи вештица 

у подручном одељењу у Ђурђеву 
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 У среду 01.новембра 2017. године одржана је радионица у оквиру изучавања културе 

англо-саксонских држава, чији језик ученици уче као први страни језик, поводом празника Ноћ 

вештица (Halloween) који се празнује у англо-саксонским државама сваког 31. октобра у част 

мртвих и смене годишњих доба, а који има и сличних елемената са нашим традиционалним 

празницима Задушницама и Покладама.  

 

 

  У радионици су учествовали ученици нижих и 

виших разреда. Млађи ученици су били костимирани у 

различите костиме и одржан је мањи маскембал који је 

такође део традиције.    

 

 

         

У првом делу радионице ученици су одгледали кратак анимирани филм о томе какав је то 

празник, шта се ради, како се прославља и зашто га деца посебно воле. Након одгледаног филма, 

ученици виших разреда су учествовали у квизу знања везаном. Били су подељени у четири групе 

са по четири ученика а свака група је била састављена од ученика различитих разреда. Групе су 

носиле називе Troles, Witches, Pumpkins, Ghost. Педставници група су, након консултација са 

осталим члановима групе, давали одговоре на постављена питања. Победничка група Troles 

освојила је једну изрезбарену бундеву која је један од симбола овог празника. 

 

 

 

              

 

 

   

У другом делу радионице су млађи ученици били подељени по разредима, а сваки разред је 

добио активности везане за овај празник 
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у складу са својим могућностима и знањем. Први и други разред су добили цртеж вештице која је 

обележена бројевима а сваки број је означавао неку боју којом треба обојити одређени део 

вештице и вежбицу настављања низа где су ученици требали да залепе сличицу која следи у низу. 

Ученици трећег разреда су добили песму Мајкла Џексона Ghosts коју су требали да попуне датим 

речима просторија и намештаја у кући које недостају. Песма је пуштана неколико пута док су 

ученици слушали и попуњавали текст. Ученици четвртог разреда су добили текст о празнику и 

обичајима који су требали да прочитају а затим да одговоре на поставњена питања везана за текст. 

 

 Након ових активности, израђени су постери са ученичким радовима првог и другог разреда, а 

ученици трећег и четвртог разреда су довршавали плакат који је наставница припремила. Такође, 

сви млађи ученици су добили припремљен речник са сликама и речима 

симбола овог празника.  

 

                         

     

 

 

У завршном делу радионице ученици су одгледали 

један краћи цртани филм са Патком Дачом где су сумирани 

сви битни елементи овог празника. 

На крају, ученицима су уз традиционални поздрав 'Trick or treat' подељене бомбоне, 

омиљени део читаве светковине.  

 

 

 

 

 

 

Организатори радионице су биле наставнице Енглеског језика Милица Карић и Јелена 

Петровић уз техничку подршку наставника Информатике Дарка Аџића, а првом делу радионице су 

присуствовали и остали наставници.   

У Ђурђеву, 01.11.2017. год.       Наставница Енглеског језика  
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           Милица Карић 

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

Извештај  са  одржаног  маскенбала  поводом  Hаlloween-а 

 

 Дана 03.11.2017.  у периоду од 19:00 до 10:00 у просторијама ОШ“Карађорђе“ из 

Раче, односно у свечаној сали, одржан је маскенбал и забава за ученике од шестог до 

осмог разреда. Ученички Парламент за ову прилику продавао је улазнице по цени од 150 

динара, а новац који се скупи од улазница, 

поред трошкова за пиће и грицкалице, биће 

искоришћен за набавку апарата са пијаћом 

водом које ће моћи да користе сви ученици 

наше школе, како се зна да вода у Рачи није за 

пиће.  

Ученички Парламент организовао је 

такмичења у разним областима као и похвале 

и дипломе : Страшне(музичке) столице, 

ношење јајета у кашици, скакање у џаку, најлепша маска, најсмешнија маска, најлепши 

пар итд. Посебну захвалност и похвале за друга Александра Животића из 7/2 који се уз 

помоћ наставника Дарка Аџића направи и 

одржи добру атмосферу. У жирију који је 

одлучивао о победницима разних 

друштвених игара били су:  Весна 

Вићентијевић( директор), Дарко Аџић 

(наставник информатике и ТИО и главни и 

одговорни задужен за озвучење), Предраг 

Милошевић (наставник физичког 

васпитања) и Александра Минић ( наставница француског језика и координатор УП) 

 

У Рачи, 03.11.2017.                                                    

    Oрганизатор: Александра Минић и УП 

          Координатори: Дарко Аџић 

              Весна Вићентијевић 

             Предраг Милошевић 
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************************************************************** 

 

Спортски.здраво.безбедно. 

Искорачи и ти! 
 

                              У оквиру Пројекта “ИСКОРАЧИ И ТИ!“, дана 

08.11.2017.год. у просторијама ОШ “Карађорђе“ у Рачи одржана је 

презентација ученицима  VII1, VII2, VII3, VIII2, VIII3  по три ученика из 

поменутих одељења, док је VIII1 одељење слушало цело поменуту 

презентацију. 

Програм “Искорачи и ти!Спортски.Здраво.Безбедно,“ 

реализују Кровна организација младих Србије, 

Антидопинг агенција Републике Србије, Завод за 

спорт и медицину спорта Републке Србије, 

Национална Асоцијација Канцеларија за младе, 

Национална асоцијација практичара и практичарки 

омладинског рада, Омладинска организација Spirit of Youth-Настави традицију и локални 

партнери у оквиру пројекта“Млади у фокусу“, а финансира Министарство омладине и 

спорта Републике Србије. 

 Ученицима се  пре самог  почетка предавања обратила Директорка школе Весна 

Вићентијевић, која је представила госте, а затим су  они почели своје излагање. Међу 

излагачима су били: Јелена Милошевић испред Министарства Омладине и спорта 

Републике Србије, Велибор Парезановић Кошаркашки тренер и Александра Алексић 

фитнес  и карате тренер. Ово је једна од 7 акција која се одржава у Србији у оквиру 

Пројекта „ИСКОРАЧИ И ТИ!СПОРТСКИ.ЗДРАВО.БЕЗБЕДНО“.  

Они су причали ученицима неке уопштене ствари о себи и о тренинзима.Једна од 

њихових реченица је „Ако једном почнеш да тренираш, тренирај увек“. У  поподневним 

часовима одржани су показни тренизи. 

           

                                Наставница физичког  васпитања 

                                 Драгана Стевановић 

 

 

************************************************************** 
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И З В Е Ш Т А Ј 

са радионице поводом Дана толеранције 

 

 У среду 15.11.2017. године 

наставница Милица Карић је ученицима VII 

и VIII разреда у Ђурђеву одржала радионицу 

поводом 16. новембра, Међународног дана 

толеранције. Рдионица је заснована на 

изложби и радионици Портрети и сећања, 

живот јеврејских заједница у Србији пре 

Другог светског рата која је била 

постављена у Народном музеју у Крагујевцу 

25.09.2015. године, а коју су посетили тадашњи ученици VII и VIII разреда наше школе.      

 На првом делу часа наставница је на табли написала реч ТОЛЕРАНЦИЈА а ученици су 

говорили шта им прво падне на памет када чују ову реч, односно које врсте толеранције знају. 

Наставница је писала одговоре на табли и дискутовало се о њиховим одговорима (расна 

толеранција, национална, верска, према другачијем мишљењу и друго). После тога, подељен је 

хендаут на коме су исписане дефиниције толеранције и врсте са сликама. Ученици су прочитали 

основне дефиниције и заједно се разговарало о прочитаном.  

Затим је уследио део на коме је изведена активност 

са радионице са изложбе под називом Холокауст а чији је 

циљ био да представи ученицима како нетолеранција према 

појединцима и групама може довести до озбиљних 

друштвених и личних трагедија као што је била Холокауст у 

Другом светском рату. Ученици су били подељени у парове. 

Сваки пар је имао задатак да за супротну групу напише три 

закона којима ће забранити нека од основних људских права. 

Ученици су добро урадили овај део и писали законе којима 

су забрањивали купање, играње фудбала, коришћење интернета, фејсбука и других друштвених 

мрежа и друго што представљају неке од најбитнијих права сваког детета. На табли су написани 

закони и водила се дискусија о томе како би изгледао њихов живот када би морали да их поштују.  

Ученици су за крај погледали кратак видео под називом Мрави: Млађан и Млађана 

(дискриминација Рома) у коме је приказана једна врста нетолеранције према припадницима друге 

националности.   

 На крају смо дошли до закључка да смо сви ми различити у својим потребама, уверењима, 

религији, али да свако од нас има права да испољава своју различитос све док не угрожава права 

других људи. Једнакост у праву на различитост нас чини богатима.  
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 У Ђурђеву, 15.11.2017. год.                                Наставница Енглеског језика  

                                     Милица Карић 

     

       

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

 

 

 

              И З В Е Ш Т А Ј 

са радионице поводом Дана толеранције 

 

 У четвртак 16.11.2017. године 

наставница Милица Карић је ученицима VII 

разреда у Малом Крчмару одржала радионицу 

поводом 16. новембра, Међународног дана 

толеранције. Рдионица је заснована на 

изложби и радионици Портрети и сећања, 

живот јеврејских заједница у Србији пре 

Другог светског рата која је била постављена 

у Народном музеју у Крагујевцу 25.09.2015. 

године, а коју су посетили тадашњи ученици 

VII и VIII разреда наше школе.      

 На првом делу часа наставница је на табли написала реч ТОЛЕРАНЦИЈА а ученици су 

говорили шта им прво падне на памет када чују ову реч, односно које врсте толеранције знају. 

Наставница је писала одговоре на табли и дискутовало се о њиховим одговорима (расна 

толеранција, национална, верска, према другачијем мишљењу и друго). После тога, подељен је 

хендаут на коме су исписане дефиниције толеранције и врсте са сликама. Ученици су прочитали 

основне дефиниције и заједно се разговарало о прочитаном.  

Затим је уследио део на коме је 

изведена активност са радионице са изложбе 

под називом Холокауст а чији је циљ био да 

представи ученицима како нетолеранција 

према појединцима и 

групама може 

довести до озбиљних 

друштвених и 
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личних трагедија као што је била Холокауст у Другом светском рату. Ученици су били подељени у 

две групе. Свака група је имао задатак да за супротну групу напише пет закона којима ће 

забранити нека од основних људских права. Ученици су добро урадили овај део и писали законе 

којима су забрањивали купање, играње фудбала, коришћење интернета, фејсбука и других 

друштвених мрежа, ужину у школи и друго што представља нека од најбитнијих и основних права 

сваког детета. Након читања закона водила се дискусија о томе како би изгледао њихов живот када 

би стварно морали да их поштују. Затим је наставница увела појам Холокауст, за који ученици још 

увек нису чули, а што је полазна тачка за наредну радионицу којом ће се овај појам и догађај још 

више приблизити ученицима.  

 На крају смо дошли до закључка да смо сви ми различити у својим потребама, уверењима, 

религији, али да свако од нас има права да испољава своју различитос све док не угрожава права 

других људи. Једнакост у праву на различитост нас чини богатима.  

   

 У Малом Крчмару, 16.11.2017. год.                                 Наставница Енглеског језика  

                                Милица Карић  

    

     

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

 

Извештај  са концерта 

Дана 24. новембра 2017.године у  11 и 45 часова у 

част Русмира Чоходара, а поводом његове донације 

клавира школи, одржана је пригодна приредба ученика  

музичке школе : Наталија Милосављевић-флаута, Милица 

Павловић-хармоника, Петар Златић-гитара, Милена 

Милошевић- клавир.  

Поред родитеља и ученика школе приредби су присуствовали наставник музичке 

културе Миомир Станковић , директор школе  Весна Вићентијевић и  наставници: 

1. Оливера Лапчевић Срећковић 

2. Снежана остојић  

3. Јелена Обрадовић 

4. Дарко Аџић  

5. Светлана Степановић  

 

Организатор : 
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Миомир Станковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Извештај о одржаној радионици 

,,Припрема за интервју'' 

                             која је у Плану Тима за професионалну оријентацију 

Предмет:Српски језик 

Одељење:VII-1 

Предавач: Драгана Николић 

Време: 24.11.2017. 

Место: кабинет за Српски језик  број 24 

Радионица ,,Припрема за интервју'' одржана је на редовном часу Српског језика када је 

реализована наставна јединица, која је у oперативном  плану овог предмета, као  ,,Језичка култура: 

Обавештење, најава, интервју''. 

 

У уводном делу часа одрађена је радионица ,,Вести из наше школе''. Ученици су приказали шта 

су спремили у својим вестима: обавештења, најаву и интервју.Информације су биле више 

измишљене него истините (што је овом приликом било допуштено). 

Поновили смо фронталном методом  градиво о функционалним стиловима, с посебним освртом на 

новинарски или публицистички стил. 

Ова активност је трајала 10 минута. 

У главном делу часа веновим дијаграмом истичем сличности и разлике између обавештења и 

најаве.Напомињем ученицима да при састављању обавештења и најаве треба водити рачуна да 

текст буде кратак, сажет и информативан и правилно написан. 

Ученици добијају задатак да у паровима ураде вежбу ,,Обавештење и најава догађаја'' у Радној 

свесци на страни 91, а фронталним обликом рада проверавам тачност одговора. 
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Потом објашњавам да је интервју веома популаран облик новинарског изражавања.Главна 

функција интервјуа јесте да нам нешто ново саопшти кроз разговор новинара са неком 

личношћу.У том случају треба водити рачуна о избору теме, личности и питањима. Ученици у 

паровима раде вежбу ,,Интервју'' у Радној свесци на страни 92, а фронталним обликом рада 

проверавам тачност одговора. 

Ова активност је трајала 30 минута. 

У завршном делу часа дајем ученицима задатак да се поделе у групе по сопственом избору како би 

на следећем часу глумили. Свака група треба да има: 

- новинара, који ће да смисли интересантна,актуелна, занимљива питања за интервју; 

- угледну личност, која ће да одговара на новинарева или новинаркина питања трудећи се да 

је имитира  у начину одевања, понашању и у говору; 

- сниматеља тј. камермана, мајстора светла, звука или фотографа који ће да обављају свој 

део посла (,,као бајаги'') све време трајања интервјуа. 

Ученици који не буду укључени у рад по групама нека напишу за домаћи задатак  обавештење или 

најаву за интервјуе који следе. Тако ће сви да буду укључени у рад. 

На овај начин ученици испробавају нека занимања и опредељују се да испробају она која су им 

интересантна, што се уклапа у циљ Програма за професионалну 

оријентацију.                                                                      Драгана Николић,професорка српског језика 

 

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

 

 

 

 

 

Извештај о одржаној радионици ,,Спровођење интервјуа'' 

која је у Плану Тима за професионалну оријентацију 

Предмет:Српски језик 

Одељење:VII-1 

Предавач: Драгана Николић 

Време: 27.11.2017. 

Место: кабинет за Српски језик  број 24 

 

Радионица ,,Спровођење интервјуа'' одржана је на редовном часу Српског језика када је 

реализована наставна јединица, која је у оперативном  плану овог предмета, као  ,,Језичка култура: 

Обавештење, најава, интервју (трећи домаћи задатак). 
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У уводном делу часа проверавам колико има спремних група. 

Представници група извлаче папириће са бројевима да бисмо утврдили редослед излажења пред 

таблу. 

На табли исписујем редослед излажења група и име угледне личности која ће бити интервјуисана. 

Потом записујем ученике који су за домаћи задатак написали обавештење или најаву. 

Распоређујем их испред које познате личности ће они да прочитају своје обавештење. 

Ова активност  траје око 10 минута. 

У главном делу часа су учествовали: 

1.екипа: Теодора Шовић,певачица,                          

               Тијана Милошевић, водитељка, 

               Маријана Алексић, камерманка;     

 

2.екипа:Ђорђе Благојевић,фудбалер, 

              Андреја Петронијевић, новинар, 

              Лазар Стојиљковић,камерман;  

3. екипа: Алекса Јевтић, фудбалер, 

                Михаило Милосављевић, новинар, 

                Милан Марковић,помоћник; 

4.екипа: Матеј Станојевић,фудбалер, 

               Лазар Миловановић, фудбалер, 

               Милош Павловић,водитељ, 

               Ђорђе Радовић, камерман; 

5.група: Марија Туфегџић, организатор прослава, 

               СараСтевановић, водитељка, 

               Милена Петронијевић, камерманка. 

6.група:  Леонтина Јовчић, глумица, 

                Валентина Јовановић, камерманка, 

                Анђела Симић, водитељка. 

Ова активност  траје око 25 минута. 

У завршном делу часа изабрана је група која је најбоље глумила и чији интервју је био 

најсадржајнији. Све ученичке активности сам забележила у педагошкој свесци,а усмено 

сам их похвалила за уложен рад и труд. 
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Ученици су веома заинересовани за ова вид рада.Одједном  до изражаја долазе неке нове 

њихове особине и способности.Немају дилему да мушкарци и жене могу да обављају све 

послове.Принцип једнакости и родне равноправности је испоштован. 

.                                                                                         Драгана Николић,професорка српског 

језика 

 

 

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

ИЗВЕШТАЈ  

са часа Српског језика одрађеног према плану Професионалне 

орјентације 

 

Одељење: 7-3 

Наставна јединица: Интервју 

Датум: 27.11.2017.године 

 

    У сарадањи са Тимом са професионалном орјентацијом у одељењу 7-3 одржана је 

радионица на тему интервјуа. Деца су имала задатак да формирају групе и сами осмисле интервју. 

На предходном часу упознали смо се са тим шта треба да садржи правилно написан интервју и на 

које захтеве треба да одговори. Ученици су радо прихватили задатак и веома успешно га урадили. 

На самој радионици могли смо видети различите идеје. Део одељења је био жири који је имао 

задатак да уочи све добре и лоше стране спремљених интервјуа и да их изнесе. На крају часа је 

проглашена група која је најправилније представила интервју и најјасније одговорила на захтеве 

које интервју треба да садржи. Тако смо могли из конкретних ситуација да уочимо којих се 

правила треба држати и какве теме треба изабрати. Ученици су веома лепо урадили задатак. 

    Ученици су веома лепо одговорили на захтеве. На овом часу смо успели да спојимо 

утемељивање знања, а истовремено да развијемо и друге таленте које ученици имају. 

    Посебно бих истакла групу девојчица које су оадбрале да представе три велике српске 

књижевнице Мире Алечковић, Исидоре Секулић и Десанке Максимовић. На овај начин смо могли 

да научимо нешто о наведеним књижевницама , као и да чујемо одломке из њихових познатих 

дела. 

 

                                                                                              Наставник Ана Петровић 
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************************************************************** 

 

 

Извештај са тематског родитељског састанка 
 

Датум и време: 29. 11. 2017. у 13:30 часова. 

Организатори: Одељенске старешине ученика осмог разреда 

Присуство: родитељи ученика осмог разреда и директорка школе 

         У оквиру Дана отворених врата одељенске старешине ученика осмог разреда 

организовале су тематски родитељски састанак под називом: „ Значај и термини 

припремне наставе пред завршни испит”.  

        Родитељима се прво обратила наставница Сандра Ристић . У уводном делу 

родитељима је пожелела добродошлицу и изразила захвалност на одзиву. Говорила им је о 

збиркама које ученици користе у првом полугодишту и упутила их на збирке које ће 

имати прилике сви да наруче у другом полугодишту. Саопштила је и ко је издавач тих 

збирки. Обавестила их је и о терминима припремне наставе. Указала је и на немогућност 

доласка на сваки час припремне из сваког предмета, али да је потребно да ученици сами 

поставе себи приоритете према својим потребама.  

Наставница Јелена Јовановић је све то допунила презентацијом  ,тако да су 

родитељи имали прилику и све  о чему се причало да прате на белој табли. Поред тога 

наставница Јелена Ј. је приказала како се рачуна просек оцена из основне школе, који 

разреди  улазе у просек за израчунавање, као и број бодова који је потребно да остваре на 

завршном испиту. Представила им је и сајтове на које могу да оду како би се што боље 

информисали о будућем упису у средње школе као и информације које могу да добију ако 

оду на сајт неке од жељених школа.  

На крају им се обратила и наставница Јелена Обрадовић која им је предочила 

значај похађања припремне наставе. Говорила је о томе да ће на тим часовима поред 

обнављања градива, савладавати и начинеи вештине потребне за одговарање на питања, 

вежбаће концентрацију, али и стећи самопоуздање и веру у своје способности што је од 

изузетног значаја , поготову за ученике такозване „тремароше”.  

На самом крају родитељи су имали прилику да постављају питања. 

Одељенске старешине: Јелена Обрадовић 

                                                                                                                                          Јелена 

Јовановић 
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                                                                                                                                          Сандра 

Ристић 

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

И З В Е Ш Т А Ј 

са радионице поводом Ноћи вештица 

у подручном одељењу у Малом Крчмару 

 

 

 У понедељак 30. новембра 2017. године одржана је радионица у 

оквиру изучавања културе англо-саксонских држава, чији језик ученици 

уче као први страни језик, поводом празника Ноћ вештица (Halloween) који 

се празнује у англо-саксонским државама сваког 31. октобра у част мртвих 

и смене годишњих доба, а који има и сличних 

елемената са нашим традиционалним празницима Задушницама и 

Покладама.  

 

 

 

 

                     У радионици су учествовали ученици од првог до четвртог разреда.  Ученици су били 

подељени по разредима, а сваки разред је добио активности везане за овај празник у складу са 

својим могућностима и знањем. Први и други разред су добили цртеж 

вештице која је обележена бројевима а сваки број је означавао неку боју 

којом треба обојити одређени део вештице и цртеж Франкештајновог 

чудовшта кога је такође требало обојити по деловима тела.  

 

Ученици трећег разреда су добили песму 

Мајкла Џексона Ghosts коју су требали да 

попуне датим речима просторија и 

намештаја у кући које недостају. Песма са 

текстом је пуштана преко пројектора 

неколико пута док су ученици слушали и попуњавали текст. 

Ученици четвртог разреда су добили текст о празнику и обичајима 

који су требали да прочитају а затим да одговоре на поставњена питања везана за текст. 
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             Након ових активности израђен је постер са мотивима везаним за овај празник. Такође, сви 

ученици су добили припремљен речник са сликама и речима симбола овог празника.  

 

                    

 

 

У завршном делу радионице ученици су одгледали један краћи цртани филм са Патком 

Дачом где су сумирани сви битни елементи овог празника. На крају, ученицима су уз 

традиционални поздрав 'Trick or treat' подељене бомбоне, омиљени део читаве светковине.  

 

        

 

                                             

 

 

Организатори радионице су биле наставнице Енглеског језика Милица Карић и Марина 

Срећковић. 

 

У Малом Крчмару, 30.11.2017. год.     Наставница Енглеског језика  

                       Милица Карић 

  

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

 

 

 

ДЕЦЕМБАР 2017. 
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Обележен 1 .децембар светски дан борбе продив Сиде 

У централној школи у Рачи 1. децембра 2017. Године обележен је светски дан борбе 

против сиде. 

Представници Ученичког  Парламента  су кроз 

презентацију навели основне чињенице о овој болести и 

након тога је директорка школе Весна Вићентијевић 

одржала додатно предавање на исту тему. Присуствовали 

су ученици од петог до осмог разреда са својим 

предметним наставницима.  

 

 

Презентација је уприличена за време трећег часа у 

петак, 01.12.2017. у умалој сали  ОШ“ Карађорђе“. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Извештај поводом  Светског дана борбе против СИДЕ 

 

Дана 1.12.2017.  представници 

Ученичког  Парламента  је у сарадњи са 

наставницом Александром Минић, 

Светског дана борбе против СИДЕ.  

Презентацији присуствовали су ученици 



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

 

70 
 

од првог до осмог разреда са својим предметним наставницима.  

 

Презентација је уприличена за време трећег часа у петак, 01.12.2017. у учионици осмог 

разреда ОШ“ Карађорђе“ 

 

 

 

 

У   Ђурђеву, 01.12.2017.                                                            Организатор и координатор УП 

:   

Александра Минић                                     

        присуствовали:  Нела Савић  

           Весна Недељковић 

           Владимир Живковић 

           Весна Јефтић   

           Светлана Марковић 

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

 

 

Реализација плана рада здравствене превенције у школи 

Пројекат „здрава школа“ 
 

Новембар/Децембар 2017.године 

 

      Обележен је 16.новембар – Међународни дан толеранције који указује на то да смо 

сви, без обзира на разлике, вредни уважавања и поштовања. Поводом Дана толеранције 

ученици школе у Ђурђеву су направили лепо осмишљен пано са пуно лепих и позитивних 

порука. 

 

      Разредне старешине су разговарале са ученицима о потреби толерантног понашања, о 

самопоштовању и поштовању других, о отворености за различитости и сличном. 
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      Поводом 1.децембра – Дана борбе против СИДЕ, ученици школског парламента су 

приказали презентацију о ХИВ-инфекцији за све ученике наше школе. Презентација је 

одржана у свечаној сали наше школе у петак 1.12.2017.године. 

 

 

 

 

 
 

     

    Руководилац: 

    Миланка Гајић 
 

 

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

И З В Е Ш Т А Ј 

са радионице поводом Међународног дана људских права 

 

 У четвртак 14.12.2017. године наставница Милица Карић је са ученицима VII разреда у 

Малом Крчмару одржала радионицу поводом 10. децембра, Међународног дана људских права 

који је успостављен 1950. године од стране Уједињених нација. Радионица под називом Живот 

пре  је наставак претходне радионице о толеранцији која је одржана претходног месеца. Радионица 

се налази у приручнику за наставнике и наставнице Портрети и сећања јеврејске заједнице Србије 

пре Холокауста а који је део истог пројекта као и изложба Портрети и сећања, живот јеврејских 

заједница у Србији пре Другог светског рата из 2015. Упознавањем других култура, религија, 

обичаја, уочавањем разлика и сличности између друге и наше културе ученици стичу неопходна 

знања која ће им помоћи да препознају негативне друштвене појаве као што су нетолеранција, 

предрасуде, стереотипи, антисемитизам и друге штетне појаве које могу довести до трагичних 

догађаја као што је у прошлости то био Холокауст.  
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На почетку радионице ученици су добили хендаут на коме су изнети основни подаци о 

томе када је успостављен дан људских права, када је усвојена Међународна конвенција 

уједињених нација о људским правима, шта је довело до настанка ове конвенције и на коме су 

наведена нека основна људска права која су раније била ускраћена одређеној групацији људи у 

Другом светском рату. Овој део се  надовезује на претходну радионицу.   

Након уводне дискусије наставница је ученицима пустила инсерт из познате серије Мирис 

кише на Балканом  коју су ученици раније гледали на телевизији. У датом инсерту приказују се 

симболи и обичаји Јеврејске заједнице. Након одгледаног инсерта ученици су подељени у групе. У 

оквиру групе добили су папириће са појмовима и дефиницијама и објашњењима тих појмова који 

су се појављивали у инсерту а које су требали да повежу. Неки од појмова били су: Давидова 

звезда, ханукија, менора, Сефарди, синагога, хупа, рабин, мекудешет, кипа. Наставница је преко 

пројектора пуштала ученицима слике тих појмова а они су препознавали шта би то могло да буде 

и читали наглас целом одељењу како би сви ученици чули и сазнали шта је то.  

На крају, када су објашњени сви појмови и обичаји свака група је добила лист на коме су 

ученици и две колоне уписивали који су то појмови и обичаји који су слични, а који су различити 

из датог инсерта.На крају наставница је питала ученике ко се од њих први пут срео са јеврејском 

културом и обичајима, шта им је било необично и зашто је важно да се упознају друге културе. 

Ученици су давали веома зреле и исправне одговоре што значи да су радионице имале позитивног 

утицаја и да ученици разумеју важност ове теме.    
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Венчање и гажење чаше      

 

                            

  

    Кипа                  Менора 

                                     

     

      Давидова звезда                   Ханукија                                Синагога 

  

                   

        У Малом Крчмару, 14.12.2017. год.                Наставница Енглеског језика  

                                                                                                                                            Милица Карић 

           

************************************************************** 
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Одржан час практичне наставе из веронауке 

 

У понедељак, 18. децембра, када наша Црква 

прославља Светог Саву Освећеног,у О.Ш. Карађорће 

Рача, подручном  одељењу у Малом Крчмару, 

одржан је час 

практичне наставе 

из веронауке. 

 

Час се састојао од молитвеног окупљања на Св. 

Литургији у храму Рођења Пресвете Богородице у 

Малом Крчмару. Литургију је служио парох сипићански 

о. Ивица Камберовић док су за певницом, са својим вероучитељем, били ученици наше 

школе. 

Ученици од првог до осмог разреда су присуствовали молитвеном сабрању, заједно 

певали и осетили у пракси оно што су учили кроз теоријски део верске наставе. Велики 

број ученика, који су се спремали молитвом и постом,  је приступио Светој Тајни 

Причешћа на крају Литургије.  

Вероучитељ 

 Саша Павловић 

************************************************************** 
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Извештај 

Весело позорје 

 

21.12.2017. године у нашој школи гостовали су  глумци из Позоришта на Теразијама из 

Београда Веселин Стијовић и Елизабета Ђоревска . Извели су представу ВЕСЕЛО ПОЗОРЈЕ  која 

обухвата одломке из чувеник романа  "Поп Ћира и поп Спира" од Стевана Сремца, "Милан и 

Марица" од Бранислава Нушића и "Доживљаји Николетине Бурсаћа" од Бранка Ћопића. Ученици 

су са одушевљењем пратили програм и уживали у истом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Рачи 22.12.2017. 

Извештај подено 

наставник  Дарко Аџић 

 

************************************************************** 
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ЈАНУАР 2018. 

 

ИЗВЕШТАЈ 

о одржаној радионици „Вредности, правила, последице- правила за 

безбедно коришћење интернета“ 

 

Дана 12.1.2018.год. на часу одељењског старешине одржана је радионица са ученицима 

одељења 63 на тему „Вредности, правила, последице- правила за безбедно коришћење интернета“ .  

Циљеви радионице : Разумевање појмова вредности, правила, последице, примена знања о 

вредностима, правилима и последицама да би се интернет безбедно користио.  

На почетку часа објаснила сам појмове вредности, правила и реституција. Вредности су 

наша веровања о томе шта је за нас ваљано, пожељно, корисно, важно, односно шта је непожељно 

и недопустиво. Преко правила понашања развијамо жељена понашања која подржавају жељени 

систем вредности. Реституција  је поступак којим се обезбеђује договорена, усаглашена надокнада 

штете или  последица када понашање није у складу са усвојеним правилима. Заједно смо навели 

примере .  

Ученици су  добили задатак да попуне пирамиду вредности тако што ће на врху пирамиде 

бити вредност која им је најважнија. Затим су ученици подељени у 5 група у оквиру којих су прво 

разменили оно што су записали а затим су направили нову пирамиду вредности које су заједничке 

за све чланове групе. Свака група је прочитала своју листу вредности а затим смо дискутовали .  

Пошто је међу вредностима и безбедност, посебно безбедност на интернету, групе су 

добиле задатак да напишу правила за безбедно коришћење интернета. По завршетку свака група је 

прочитала правила, а онда смо дискутовали. Свака група је навела да је важно да профил на 

друштвеној мрежи буде закључан, да не треба прихватати непознате особе за пријатеље, да не 

треба објављивати провокативне и компромитујуће фотографије и снимке, да не треба слати 

увредљиве поруке и коментаре другима, да не треба давати личне податке непознатим особама. . 

Ученици су били веома заинтересовани за тему, активно су учествовали у раду.   

На крају часа ученици су добили флајер „ Безбедност деце на интернету“ који ће користи и 

ученицима и родитељима као водич за безбедно коришћење интернета, и као помоћ родитељима 

како да заштите своју децу.  

                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

У Рачи, 15.01.2018. год.                                             Одељењски старешина 

                                                                                                                      Сања Ивановић 
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************************************************************** 

Извештај са приредбе поводом Светог Саве 

У петак 26.јануара одржана је приредба поводом Светог Саве у просторијама Дома 

културе ,,Радоје Домановић” у Рачи. Приредбу посвећену највећем српском просветитељу 

су кроз рецитације, драмски текст и песме, припремили ученици четвртог разреда и 

предшколска група из вртића ,,Наша радост”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Рачи 26.01.2018.учитељи 4. разреда 
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Летопис за школску 2017/18. годину прво полугодиште уређивао 

наставник информатике и рачунарства  Дарко Аџић 


