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Л Е Т О П И С   ЗА   2018 / 2019 

 

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. 

 

 

 



ЛЕТОПИС  ОШ „КАРАЂОРЂЕ“ РАЧА                                                        2018/2019 ШКОЛСКА ГОДИНА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 

 

3 
 

 

ПРЕД ВАМА ЈЕ ЕЛЕКТРОНСКИ ЛЕТОПИС ОШ "КАРАЂОРЂЕ"  РАЧА ЗА 

2018./19. 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 10 

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

Сипић, Велико Крчмаре, Борци, Сепци Поље и Доње Јарушице). 
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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 оптички 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. 
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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    2018 /2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПНО УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА У НАСТАВИ НА НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ:  2018/2019 

НАСТАВНИ 

ЈЕЗИК 
СРПСКИ 

 

Школа - издвојено 

одељење 

У
к

у
п
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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 666 71 57 80 99 79 86 104 90 52 33 2 2 4 4 6 6 6 6 12 4 16 

Свега у седишту 

школе - матичне 

школе 

426 39 29 37 54 58 67 80 63 19 19 2 1 2 2 3 3 3 3 0 0 0 

Укупно у 

издвојеним 

одељењима            

издвојено одељење 

240 32 28 43 45 21 19 24 27 33 17 0 1 2 2 3 3 3 3 12 4 16 

4 Вишевац 8 2 1 5 0     1 0         0 1 1 

4 Мирашевац 10 2 1 3 5     2 0         2 0 2 

4 Вучић 11 3 2 5 2     2 0         2 0 2 

4 Трска 15 3 0 4 8     2 1 0 0  0 1     1 0 1 

4 Доња Рача 21 5 8 3 6     2 0           2 0 2 

4 Сипић 6 0 2 0 4     1 0            1 0 1 

8 Мало Крчмаре 62 2 5 1 5 10 10 12 17 6 4 0  0  0  0  1 1 1 1 2 0 2 

4 Вел.Крчмаре 9 3 2 2 2     1 0             0 1 1 

8 Ђурђево 25 3 0 2 5 5 6 1 3 5 4 0  0  0  0  1 1 1 1 0 1 1 

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

8 Сараново 55 7 3 12 6 6 3 11 7 7 6 0   0 1  1  1 1 1 1 1 0 1 

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

4 Доње Јарушице 1 0 1 0 0     1 1 0 1 0 0     0 0 0 
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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 

I - IV V-V I I I 

1. Матична школа Рача 7 12   

2. Вишевац    I, II ,III 

3. Мирашевац   I и IV, II и III;  

4. Вучић   
I и IV, II и III; 

 

5. Трска 1         I и III;  

6. Доња Рача   
I и III ,  II и IV; 

 

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

8. Велико Крчмаре    I,II,III и IV 

9. Сипић    II и IV 

10. Ђурђевo  4 I, III и IV;  

11. Доње Јарушице 1    

12. Борци 1  I и II  

13. Сараново 2 4 I и II;  

14. Сепци “Поље”    II,II, и IV 

 
Укупно 12 24 12 4 

Укупно одељења    52 
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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 

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. Доње Јарушице 
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 
03.09.2018. 

понедељак 
31.01.2019. 

четвртаксреда 
22 101 

2. 
друго 

полугодиште 

18.02.2019. 

понедељак 
14.06.2019. 

четвртак 
16 79 

Редни број Период VIII Почетак Завршетак Број недеља 

Број 

наставних 

дана 

1. 
прво 

полугодиште 
03.09.2018. 

понедељак 
31.01.2019. 

четвртаксреда 
22 101 

2. 
друго 

полугодиште 

18.02.2019. 

понедељак 
31.05.2019. 

петак 
14 69 

 

У ТОКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ УЧЕНИЦИ ИМАЈУ  ЗИМСКИ, ПРОЛЕЋНИ И 

ЛЕТЊИ РАСПУСТ 

Редни број Распуст почетак завршетак 

1. ЗИМСКИ РАСПУСТ I 
01.01.2019. 

уторак 
08.01.2019. 

уторак 

2. ЗИМСКИ РАСПУСТ I I 
01.02.2019. 

петак 
24.02.2019. 

недеља 

4. ПРОЛЕЋНИ РАСПУСТ 
26.04.2019. 

петак 
05.05.2019. 

недеља 

5. ЛЕТЊИ РАСПУСТ 
15.06.2019. 

петак 
01.08.2019. 

недеља 
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КАЛЕНДАР КУЛТУРНИХ И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ 
 

Р.бр. Културне и спортске активности Датум 

1. Добродошлица за прваке 
септембар 2018. 

 

2. Дечја недеља октобар 2018. 

3. 
Јесењи крос ученика школе улицама Раче под 

покровитељством Црвеног крста 
21. октобар 2018. 

4. Велики школски час октобар 2018. 

5. 
Свечана академија поводом школске славе 

Светог Саве 
27. јануар 2019. 

6. 
Свечана академија поводом прославе Дана 

школе 
15. фебруар 2019. 

7. Крос РТС –а по покровотељством МПС мај 2019. 
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КВАЛИФИКАЦИОНИ ПЕРИОДИ 
 

Р.б Квалификациони период Време 

1. I почетак новембра 

2. I I крај јануара 

3. I I I половином априла 

4. IV средином јуна 
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РАЗРЕДНО СТАРЕШИНСТВО 

I циклуса ООВ  2018/19. 

 

 

Ред. 

бр. 

Презиме и име разредног 

старешине 

Одељење Место 

1. 

Николић 

Данијела 

I-1 Рача 

2. 

Мићковић 

Светлана 

I-2 Рача 

3. 

Јелена 

Гроздић 

II-1 Рача 

4. 

Томић 

Весна 

III-1 Рача 

5. 

Петровић 

Виолета 

III-2 Рача 

6. 

Станојевић 

Љиљана 

IV-1 Рача 

7. 

Томић 

Саша 

IV -2 Рача 

8. 

Милошевић 

Горица 

I Вишевац 

II 

III 

9. 
Милојевић II Мирашевац 



ЛЕТОПИС  ОШ „КАРАЂОРЂЕ“ РАЧА                                                        2018/2019 ШКОЛСКА ГОДИНА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 

 

13 
 

Славица III 

10. 

Милановић 

Бојана 

I Мирашевац 

IV 

11. 

Илић 

Живадинка 

I Вучић 

 IV 

12. 

Маринковић-  Тушевљак 

Сузана 

II Вучић 

III 

13. 

Стевановић 

Славица 

II 

IV 

Доња Рача 

 

14. 

Мићуновић 

Јасна 

III Доња Рача 

I 

15. 

Јовановић 

Љубица 

III Трска 

I 

16. 

Милановић 

Зорица 

IV Трска 

17. 

Драгољубовић 

Гордана 

II Сипић 

IV 

18. 

Радојевић 

Дејан 

IV Сараново 

19. 

Радојевић 

Радица 

III Сараново 

20. 

Весна 

Марковић 

II 

I 

Саранов 

21. 
Николић Сузана II Сепци Поље 
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III 

IV 

22. 

Матић 

Томислав 

IV М.Крчмаре 

I 

23. 

Ђорђевић Јовановић 

Лепосава 

II 

III 

М.Крчмаре 

 

24. 

Мирчетић 

Србијанка 

I 

II 

III 

В .Крчмаре 

IV 

26. 

Марковић 

Светлана 

I 

III 

Ђурђево 

IV 

27. 

Николић 

Љиљана 

 

III 

 

Борци 

28. 

 

Трифуновић 

Стефан 

I 

II 

Борци 

29. 

Сандра Поплашен 

Родић 

II Доње Јарушице 
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РАЗРЕДНО СТАРЕШИНСТВО 

II циклуса ООВ  2018/19.  

 

Ред.бр. 
Презиме и име разредног 

старешине 
Разред и одељењ 

1. Ана Петровић V/1 

2. Миланка Гајић V/2 

3. Драгана Стевановић V/3 

4. Виолета Миловановић VI/1 

5. Драган Јовановић VI/2 

6. Мирјана  Милић VI/3 

7. Оливера Лапчевић VII/1 

8. Гордана Радишевић VII/2 

9. Сања Ивановић VII3 

10. Драгана Николић VIII/1 

11. Марина Срећковић VIII/2 

12. Срђан Арсић VIII/3 

13. Дарко Аџић 
V/6 

М.Крчм 

14. Дејан Бранковић VI/6 М.Крчм 

15. Наташа Живановић VII/6 
М.Крчм 

16. Марјана Нинчић VIII/5 М.Крчм 

17. Нела Савић V/5 Ђурђев 

18. Јована Савковић VI/5 Ђурђев 

19. Александра Минић VII/5 Ђурђев 

20. Весна Недељковић VIII/5 Ђурђев 

21. Владимир Живковић V/4 Саранов 

22. Зорица Трифуновић VI/4 Саранов 

23. Владимир Ветровић VII/4 Саранов 

24. Мирослав Велимировић VIII/4 Саранов 
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СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

Весна Вићентијевић 

ПОМОЋНИЦИ ДИРЕКТОРА 

Снежана Остојић 

Маја Кувекаловић 

Предраг Милошевић 

Оливера Лапчевић Срећковић 

 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

ПЕДАГОГ 

Светлана Степановић 

ПСИХОЛОГ 

Катарина Урошевић 

БИБЛИОТЕКАР 

Снежана Остојић  

 Маја Кувекаловић 
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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 

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 

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

Гордана Драгољубовић 

наставник разредне наставе 

Љубица Јовановић 

наставник разредне наставе 

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 
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Љиљана Николић 

професор разредне наставе 

Ивана Аћимовић 

професор разредне наставе 

НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Јелена Обрадовић 

Ана Петровић 

Драгана Николић 

Зорица Трифуновић 

Марјана Нинчић 

Нела Савић 
 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Милица Карић 

Марина Срећковић 

Мирјана Милић 

Јелена Петровић 

Гордана Радишевић 
 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Александра Минић 

Ивана Игрутиновић 
 

 

РУСКИ ЈЕЗИК 

Мила Благојевић 
Виолетка Тодоровић 
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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 

 

ГЕОГРАФИЈА 
Мирослав Велимировић 

Дејан Бранковић 

Србислав Малдини 

Тереза Младеновић 

 

ФИЗИКА / ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
Сандра Ристић 

 

ФИЗИКА  

Зорица Матовић 

 

ХЕМИЈА 

Слађана Николић 

Верица Карић Томасовић 
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА И ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 
Виолета Миловановић 

Дарко Аџић 

Владимир Живковић 

 

БИОЛОГИЈА 
Владимир Ветровић 

Сунчица Гроздић 

Миланка Гајић 

 

ВЕРОНАУКА 
Владимир Глишић 

Весна Николић 

Саша Павловић 
 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА / ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
Сања Ивановић 

Јелена Јовановић 

Наташа Живановић 

Весна Недељковић 

Оливера Срећковић Лапчевић 

Дарко Аџић 

Милена Миловановић 
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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  

 Јовица Станојевић 

КОТЛАР 

Жељко Илић 

 

ПОМОЋНИ РАДНИЦИ 

Сузана Урошевић 

Гордана Милићевић 

Тања Милановић 

Биљана Иванковић 

Лејла Петровић 

Марина Ђорић 
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Зоран Ранковић 

Гордана Марковић 

Душица Првуловић 

Снежана Павловић 

Горица Павловић 

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 2018. 
 

 

ИЗВЕШТАЈ СА СВЕЧАНОГ ОТВАРАЊА ШКОЛЕ У ТРСЦИ 

Поводом отварања реновиране школе у Трсци , 03.09. 2018.године ученици су у сарадњи са 

наставницима и учитељицама припремили пригодан ппрограм. 

Отварању школе претходило је обраћање директорке школе присутним гостима, међу којима је 

било и званица из Школске управе као и из Локалне самоуправе и Месне заједнице. Након 

обиласка школе гости су присуствовали малом програму који су извели ученици. Поред 

рецитација ,  кратког драмског скеча и ђачке заклетве, публика је имала прилику  да чује 

добродошлицу ђацима првацима и на руском језику, и да на самом крају ужива у кореографији на 

руску песму „Каљин, какаљин”. 
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Организатори програма: 

Учитељице: Зорица Милановић и Љубица Николић 

Наставници: Јелена Обрадовић, Мила Благојевић и Дарко Аџић 

 

************************************************************** 
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Извештај са радионице која је у Плану рада Тима за професионалну оријентацију: 

 

Представљање програма и портфолија за 8. разред 

 

    Циљ ове радионице је упознавање ученика са програмом професионалне оријентације за 8. 

разред кроз повезивања са кључним компетенцијама у образовању, вештинама за рад у одређеном 

занимању, са садржајима и методама у програму професионалне оријентације. 

     

   На почетку радионице ученици су се подсетили програма професионалне оријентације у 7. 

разреду. Добили су улогу репортера и задатак  да интервјуишу своје вршњаке /-киње по следећим 

питањима: 

 Које знање, вештине и способности сте развили кроз радионице По како бисте били 

испуњени у школовању, послу и у животу без обзира којим занимањем се бавили? 

 Која знања, вештине и способности су вам потребне за школу и занимање за које сте веома 

заинтересовани? 

 Шта бисте издвојили као нешто што вам је посебно пријало на часовима ПО? 

 Шта све школа може да учини да вас оснажи за самостални избор жељене школе и 

занимања? 

 Како бисте могли да укључите ваше родитеље да подрже ваш лични избор школе и 

занимања? 

Резултати репортерских истраживања показују да су ученици : 

 научили да треба редовно и стално да уче и напредују у свом послу и стекли су стрпљење; 

 потребна су им знања из разних наука, знање рада на рачунару, да буду стрпљиви , 

издржљиви; 

 занимљиви су били задаци, питања, посебно кад су испитивали своје способности; 

 очекују од школе да их заинтересује за неко занимање, да их води у фирме и објашњава 

послове; 

 треба попричати са родитељима. 

 

   Представила сам ученицима  програм професионалне оријентације за 8. разред кроз повезивања 

са кључним компетенцијама у образовању, вештинама за рад у одређеном занимању, са 

садржајима и методама у програму професионалне оријентације. 

    Ученици су прелистали портфолије у пару и упознали се са радионицама. 

 

03.09.2018.                                                                                          Драгана Николић 

************************************************************** 
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                             Радионица на тему  „Упознавање“ за ученике 5/3 

                Дана 05.09.2018.год.у просторијама ОШ“Карађорђе“у Рачи одржана је радионица са  

ученицима  5/3, разреда на тему „Упознавање“ 

 Ученицима је пре саме радионице представљена психолог Сандријела Златковић која је  заједно 

самном и радила ову радионицу.  

У одељењу 5/3 има 19 ученика ,ученици су подељени у 6 група, у пет група  је било по 3 ученика,а 

шеста група је имала 4 ученика.Објашњено им је да кроз разговор са својим другарима из групе 

сазнају што више о њима и да нам то после презентују,уз наша додатна питања,а све у циљу да се 

ученици међусобно што више упознају зато што долазе из различитих одељења.Како је текла 

радионица,а уз разговор са ученицима дошло се до сазнања да су се добро упознали с`обзором да 

су тек два дана заједно у одељењу. 

По завршетку радионице и дискусијом са ученицима дошло се до сазнања да им се радионица 

свидела. 

Радионици је присиствовала и директор школе Весна Вићентијевић 

                                                                                                

                                                                                                            Подносилац  извешаја: 

                                                                                                        Одељењски старешина  

                                                                                                  Драгана Стевановић 

 

 

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

Час духовности у Малом Крчмару 

 

У оквиру Госпојинских свечаности које 

се традиционално одржавају у Епархији 

Шумадијској, у  среду, 5. септембра 2018. 

године, у Основној школи у Малом Крчмару је 

одржан духовни час посвећен Пресветој 
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Богомајци. Због недовољно простора у самој школи, духовни час је одржан у Дому 

културе. 

Велико задовољство и радост верницима Малог Крчмара је учинио Његово 

Преосвештенство Епископ Шумадијски Господин Јован, који је са свештенством био гост 

часа духовности. Владику је добродошлицом дочекала директорка Основне школе 

„Карађорђе“ из Раче, госпођа Весна Вићентијевић. Свечаности су присуствовали и 

представници локалне самоуправе из Раче, директорка Средње школе у Рачи, 

представници Црквеног одбора у Малом Крчмару и многобројни родитељи и наставници. 

Под молитвеним насловом 

„Пресвета Богородице спаси нас“ 

ученици Основне школе „Карађорђе“ 

у Рачи – одељак у Малом Крчмару 

тридесетоминутним 

програмомпоказалису како, на који 

начин и због чега је Пресвета Дјева 

задужила човечански род. Најавом 

програма, молитвом, историјским 

чињеницама, поменом празника 

Рођења, Ваведења, Успења и Покрова Пресвете Богородице и дечијим умилним појањем 

духовних песама, час је одмицао у свом духовном ритму. Крај свечаности био је 

уприличен црквеним хором „Св. Јован Дамаскин“ из Лапова и КУД-ом „Карађорђе“ из 

Раче, 

Да би радост хришћанског окупљања била употпуњена, припремљена је на крају 

свечаности и трпеза љубави за коју су се побринулиродитељи ученика из Малог Крчмара 

и Основна школа. Сви гости заједно са Епископом и учесницима прешлису у црквене 

просторије где су уз послужење сумирали утиске са свечаности. 
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Ток часа: 

- Поздравни говор и најава програма (ученик); 

- МолитваГосподњаОченаш; 

- Текст о Богородици; 

- Духовна песма (хор); 

- Текст – Богоропдичини празници; 

- Духовна песма (хор); 

- Рецитација (ученици од 1-4 разреда 

рецитују песме, од којих је једна на 

енглеском); 

- Текст молитва ( део из акатиста 

Пресветој Богородици); 

- Духовна песма (хор); 

- Приче и занимљивости о Богородици; 

- Духовна песма (хор); 

- Завршниговор; 

- Фолклор 

Поред вероучитеља Саше 

Павловића, као организатора часа,у 

припреми, планирању и организовању 

свечаности била је укључена 

наставница српског језика и 

књижевности Maријана Нинчић која је 

изнела највећи део програма духовног 

часа.  

Учитељице Сузана Николић, 

Лепосава Ђорђевић Јовановић и Маја Кувекаловић биле су задужене за културно-

уметничко друштво у школи, опремање и украшавање места одржавања свечаности и 

бригу око послужењаученика.           



ЛЕТОПИС  ОШ „КАРАЂОРЂЕ“ РАЧА                                                        2018/2019 ШКОЛСКА ГОДИНА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 

 

30 
 

Наравно, програм не би могао бити изведен без свесрдне помоћи директореке Основне 

школе, госпође Весне Вићентијевић, као и родитеља који су учествовали у сређивању 

просторија и припреми хране.  

  

 

 

Вероучитељ 

Саша Павловић 

************************************************************** 
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   Завршно Вече Госпојинских свечаности 
 

 

У четвртак, 20. септембра 2018. године, у 

свечаној сали Епархијског двора приређен је пригодан 

духовни програм поводом завршетка Деветих 

Госпојинских свечаности. Главни извођачи рецитација, 

драмског програма и духовних песама били су ученици 

основних и средњих школа Епархије шумадијске који 

су током првих септембарских дана сличан програм 

изводили у оквирима часова духовности, одржаних 

широм наше епархије. 

 

 Међу овим ученицима били су и наши најмлађи 

ђаци из Малог и Великог Крчмара. Свечаности је 

присуствовао Његово Преосвештенство Епископ 

шумадијски Господин Јован, представници школске 

управе града Крагујевца, свештенство и верни народ 

Епархије шумадијске као и вероучитељи са својим 

бројним ученицима. 

Ученици другог и четвртог разреда ОШ 

„Карађорђе” Рача –  Мало и Велико Крчмаре у 

пратњи својих учитељаЛепосаве Ђорђевић Јовановић, 

Маје Кувекаловић и Томислава Матића, су били 

гости ове завршне вечери Госпојинских свечаности. 

Њих је испред Саборне цркве у Крагујевцу дочекао 

вероучитељ Саша Павловић. Ученици су у програму 

изрецитовали две песме, од којих је једна била на 

енглеском језику, посвећене мајци и Пресветој 

Богородици.  

 

Ученици који су учествовали: Антонијевић Катарина, Димитријевић Данијел, Јовановић 

Христина, Срећковић Сунчица, Благојевић Теодора,Милетић Нина и Милић Игњат – четврти 

разред. 

Милић Јанко, Нешковић Матеја, Нешић Далибор, Срећковић Вељко и Стојановић Коста – други 

разред. 
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 Учитељица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учутељица: Лепосава Ђорђевић Јовановић 

 

 

************************************************************** 
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Извештај  о посети  Треће годишње конференције Фондације 

Тијане Јурић „Безбедност и одговорност“ о заштити деце 

 

  Дана  25.09.2018.  ученици  Ученичког парламента ОШ „Карађорђе“ заједно са 

наставницама Мирјаном Милић, која је руководилац Тима за заштиту деце од насиља, 

занемаривања и злостављања, Александром Минић, која  је  координатор рада Ученичког 

Парламента и директорком основне школе, Весном Вићентијевић, посетили су 

конференцију  „Безбедност и одговорност“. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

У оквиру те конференције ученици су били упознати о значају заштите од дигиталног 

насиља на интернету, могли су да чују разне предаваче из земље и иностранства који су 

говорили о мерама препознавања, превенције и спречавања евентуалног насиља које је 

изузетно присутно и у дигиталном свету. 

 Ученици  су се, између осталог, могли информисати о системима алармирања 

јавности и принципима потраге за несталом децом, начинима заштите деце на интернету, 

као и о начинима злоупотребе интернета, као и о могућностима насиља вршњачког путем 

интернета.  

 Ученици су се након конференције изјаснили да им је јако помогла у разумевању 

потенцијалних опасности на интернету што јесте и био циљ конференције 

 У Рачи, 26.09.2018.                                         координатор УП: Александра Минић 

************************************************************* 
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Приредба поводом дана језика 

Време реализације: 26.09.2018. за време 7.часа 

Име и презиме организатора: Јелена Обрадовић 

Број присутних чланова: ученици извођачи, ученици у публици из свих разреда, 

наставици, директор школе, заменик директора и педагог. 

 

            Поводом Дана језика који се у нашој школи обележава сваке школске  године, 

наши ученици су имали прилику да покажу своје познавање страних језика које уче у 

школи. Рецитовали су и изводили различите музиччке нумере на стрaним језицима. Кроз 

рецитовање Ђачке заклетве представљен је и српски језик. На српском језику представио 

се ученик 6/3 одељења , Огњен Илић. 

 

 

 Наставник: Јелена Обрадовић 

 

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

           
ИЗВЕШТАЈ 

о одржаном тематском часу на тему  

 

 Срби у 13. и 14. веку кроз књижевност, историју и музичку 

културу 

 

одржаног 29.09.2018.године у просторијама ОШ,, Карађорђе“ у Рачи 

   Ученици седмог три разреда су заједно са наставницима српског језика, историје и музичке 

културе организовали тематски час који је везан за период  13. и 14. века у Србији са освртом на 

личности и догађаје тога доба. У уводном делу часа ученици су се упознали са музичким 

елементима и појмовима који су били актуелни за тај период у Србији.  То их је увело у наставни 

садржај који ће обрађивати у седмом разреду. Након тога су кроз различит тип питања обновили 

све што су радили до сад а тиче се Срба и Србије у наведеном периоду. Кроз рад у групи, ученици 
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су активно учествовали у решавању наведених задатака и решавању датих асоцијација. Док су 

наставници  сабирали освојене поене, уценици су са наставником музичке културе обнављали 

појмове са почетка часа и дали присутним наставницима своје илустрације лика Марка Краљевића 

који су изабрали најлепши рад. У завршном делу тематског часа ученици су добили листиће за 

евалуацију часа и при анализи истих закључили смо да се ученицима веома допада овакав начин 

рада, да су научили доста и да би желели бар неколико пута у току школске године да имају 

овакав тип часа. 

 

 Организатори часа: 

Ана Петровић 

Драган Јовановић 

Миомир Станковић 

Асистент:  

Сања Ивановић 

 

 

СЦЕНАРИО ЧАСА 

 

 Ученици су добили истраживачке задатке неколико недеља пре одржавања тематског часа. 

На предходном часу ученици су подељени у групе а да се притом водило рачуна о 

уједначености група по знању. Унаутар група је било потребно да се одлуче ко ће им бити 

руководилац групе, и ко ће бити задужен за илустрацију књижевног лика. Наставник 

музичке културе је планирао обраду ове наставне теме, док се из књижевности и историје 

наведено градиво утврђивало. 

 Свака група је на почетку часа себи одредила име , а  тај назив би требало да буде повезан 

са личностима и догађајима које ћемо обрађивати. У том тренутку су и добили задатак да 

одређени члан групе илиструје лик Марка Краљевића. 

 Наставник музичке културе је са спремљене презенације ученицима предочио шта се 

дешавало са музиком у периоду 13 и 14. века. Увео им је нове појмове и  инструменте, и 

скренуо им пажњу да пажљиво слушају јер ће на крају часа обновити ново градиво. 

 Историја и књижевнот су се у главном делу часа преплитали кроз различите задатке. 

Презентација у Power Point-у је направљена у виду квиза.  

 Први задатак је био осмишљен тако да ученици имају питање и три понуђена одговора, а 

на њима је било да се определе за један. Сваки тачан одговор је носио по 2 поена. 

 Други задатак су чинила питања која су захтевала одговоре типа ДА – НЕ 

 Спајалице су представљале трећи задатак и биле су подељене на две области. Прва се 

тицала повезивања личности и града у ком су владали, а друга је била повезивање стилске 

фигуре и наведеног стиха 



ЛЕТОПИС  ОШ „КАРАЂОРЂЕ“ РАЧА                                                        2018/2019 ШКОЛСКА ГОДИНА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 

 

36 
 

 Четврти задатак је био да пронађу уљеза међу датим појмовима( називима манастира, 

личности одређене епохе,..) 

 У следећој игри требало је да хронолошки поређају догађаје, као и стихове одређене песме 

који су стављени тако да су без икаквог реда. 

 Код овог задатка добили су описе познатих личности тог доба, а на групама је било да 

погоде о којој личности се ради. 

 У седмом задатку ученици су добили асоцијације где им је вреднован сваки тачан одговор 

у датој колони, као и коначан одговор. 

 Последња игра је била организована тако што је свака група добла по четири питања 

сложенијег карактера која су захтевала детаљно познавање и историје и књижевности. 

 Након главног дела часа, асистенти су сабирали поене, присутни наставници анализирали, 

а ученици са наставником музичке културе обнављали појмове са почетка часа. 

 Ученици су у завршном делу часа попунили листиће за евалуацију који ће нам помоћи при 

анализи тематског часа 

 

 

                                                             Подносилац извештаја Ана Петровић 

 

                                                                         

************************************************************** 
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ОКТОБАР 2018. 

 

 

Извештај са приредбе поводом Међународног дана старих 

 

У уторак 02.10.2018. год. у  нашој школи у Малом Крчмару 

ученици од првог до четвртог разреда са својим учитељима 

су организовали  приредбу поводом Међународног дана 

старих. Баке и деке су се радо одазвали нашем позиву и 

уживали у програму који су припремили њихови унуци. 

Ученици су извели  два драмска текста, „Деда и репа“ и 

„Црвенкапа и вук“. Затим је уследило рецитовање и певање 

песама.  По завршетку приредбе наставили смо дружење уз 

послужење које су припремиле наше драге баке.  
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Организатори: Лепосава Ђорђевић Јовановић и Томислав Матић 

************************************************************** 
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Извештај са радионице која је у Плану рада Тима за професионалну оријентацију: 

 

Графикон интересовања 

 

    Циљ радионице је развијање компетенција за радни живот кроз стицање увида у сопствена 

интересовања и самопроцену интересовања кроз рангирање, мотивисање за развој интересовања у 

различитим контекстима и проналажење повезаности између интересовања и занимања, развијање 

способности организовања и управљања сопственим интересовањима. 

    

Сенквенце обуке: 

 како проводим слободно време; 

 подела у 4 групе; 

 

  игра са картицама има за циљ да 

ученици размисле којим активностима 

воле да се баве, да задрже картице са 

жељеним занимањима и замене друге; 

игра се завршава кад сви нађу 

одговарајуће три карте; 

 

 

 размена, процес преговарања у групи; 

 попуњавање скале – шта волим да радим у слободно време и како ме то води до моје 

будуће школе и занимања; 

 графикон интересовања; 

 

 Изложба графикона интересовања 

 

 рефлексија кроз дискусију о личним интересовањима којима се баве  у слободно време која 

су у вези са будућом школом и занимањем. 
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02.10.2018.  Драгана Николић 

 

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

                                                        

Назив активности: Јавни час поезије „Кроз стихове и риме 

другарству је име” 

Време реализације: 02.10.2018. за време 4.часа 

Име и презиме организатора: Јелена Обрадовић и Ана Петровић 

Координатор: Маја Кувекаловић 

Присутни чланови: ученици 5/2 одељења, по један ученик из 

одељења од 5.до 8. разреда, наставници: Оливера Срећковић, 

Гордана Радишевић, Виолета Миловановић, Владимир 

Ветровић, учитељица Светлана Мићковић, педагог, директор, 

психолог школе 

Поводом  Дечје недеље, а у складу са темом , ученици од 5. до 8. 
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разреда , чланови Рецитаторске секције припремили су 

рецитаторски колаж. Како би указали на важност 

развијања и неговања другарских односа у школи, 

рецитовали су песме наших познатих песника које 

говоре о лепоти дружења.   Рецитовање је пратила и 

кореографија са костимима и музички инструментал. 

По завршетку рецитовања имали су прилику да 

одговарају на питања из публике. Питања су им 

постављали ученици и наставници. Рецитатори су кроз 

своје одговоре објаснили откуда им  љубав према 

читању и писању поезије као и шта читање поезије за 

њих значи и како им помаже.  

Час је протекао у пријатној и топлој атмосфери, на задовољство и ученика и наставника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.10.2018.                                        Наставнице: Јелена Обрадовић и Ана Петровић 

 

************************************************************** 
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Назив активности: ФОРУМ ТЕАТАР „Школа без насиља” 

Време реализације: 03.10.2018. за време 5. часа 

Име и презиме организатора: Јелена Обрадовић , Ана Петровић, Александра Минић, 

ученици чланови ђачког парламента, Драмске и Рецитаторске секције. 

Присутни чланови: ученици наше школе ,а чланови ђачког парламента, по два ученика из 

сваког одељења од 5. До 8. Разреда, чланови ђачког парламента из 

Средње школе „Ђура Јакшић”, наставници: Оливера Срећковић, 

Мирјана Милић, Маја Кувекаловић, психолог , педагог и директор 

школе. 

Поводом теме коју је ове године донела Дечја недеља „Школа без 

насиља”, ученици наше школе су се по 

први пут опробали у улогама које носи 

форум театар. Кроз четири ситуације из 

школског живота, ученици су 

приказали најчешће облике вршњачког 

насиља. Публика је имала прилику да 

активно учествује тако што су ученици 

из публике препознавали одређене 

ситуације као облик ружног и 

недозвољеног понашања, а затим су говорили како су те 

ситуације могле бити избегнуте. Давали су конкретне 

предлоге за превазилажење неспоразума и неразумевања у 

комуникацији. 

Драмском делу претходила је презентација о дигиталном 

насиљу коју је припремио Ученички парламент. 

Овакав вид превенције насиљу у школи одлично је прихваћен 

и од ученика и од присутних наставника. 
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У Рачи, 04.10.2018.                                       Наставнице: Ана Петровић и Јелена Обрадовић 

 

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

Извештај игре без граница 

У оквиру Дечије недеље 05.10.2018.године  наставници физичког васпитања 

Предраг Милошевић и Драгана Стевановић су организовали “Игре без граница“, за 

ученике од 1.до 4. разреда. Овога пута је било другачије што се тиче реквизита тако да су 

ту биле присутне (бале сена, тикве, метле, џакови, као и струњаче, чуњеви).  

 Учествовала  су по шест  ученика  из свих одељења и свих разреда и то 3 дечака и 

3 девојчице. Такмичење ученика је трајало у периоду од 11h и 40 min до 12h и 30 min.  

Уз инструкције и упутства наставника физичког васпитања и учитеља, ученици су 

се такмичили у следећим играма:Полиго, гурање лопте метлом, скакање у џаку,  
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У школском дворишту је  било присутно пуно ученика, који су навијали за своје фаворите. 

Атмосфера је била навијачка, и са пуно позитивних утисака. 

Подносилац извештаја:  

Наставница физичког васпитања                              

Драгана Стевановић 
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************************************************************** 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ОБАВЕЗНИХ ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ 

УЧЕНИКА 5.И 6.РАЗРЕДА,06.10.2018.године 

Дана 23.09.2017.године од 08.00-14.00 часова за све ученике 5. и 6. разреда су 

организовани часови обавезне физичке активности. 

Ови часови су саставни део Наставног плана и програма за 5. и 6. разред  и као 

такви су обавезни. Ту су били и ученици 5. и 6. разреда из Саранова, Ђурђева, Малих 

Крчмара за које је организован школски  превоз да дођу и да се врате, као и ученици 5. и 6. 

разреда из Раче. 

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

часова. 

Тако да је 06.10.2018.године одржан излет са пешачењем 

(спортске игре). Полазак је планиран у 08.00 часова, испред школе 

у Рачи, а до Бошњана  и назад се иде пешице. У оквиру тог дана 

када смо смо стигли до школе у Бошњану  деца су се одморила и 

онда је кренуло са активностима: 

-МАЛИ ФУДБАЛ ( девојчице и дечаци ) 

- ОДБОЈКА ( девојчице ) 

- ИЗМЕЂУ ДВЕ ВАТРЕ ( девојчице и дечаци ) 

Укупно 4,5 сати, 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:                                                                  

                                                                                                 

Наставница: 

                                                                                          Драгана Стевановић 

 

************************************************************** 
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Извештај са радионице која је у Плану рада Тима за 

професионалну оријентацију: 

У свету врлина и вредности 

   Циљ радионице је развијање социјалних и грађанских компетенција кроз успостављање 

система вредности, самопроцена система вредности и прихватање вредности других, 

развијање сарадње кроз креирање заједничког система вредности који води до 

задовољства и успешности у послу и у животу. 

    Секвенце обуке: 

 бреинсторминг на тему ,,Вредности„„ - излиставање најзначајнијих вредности за 

које се залажу и које их покрећу на одређено понашање, а које доприноси њиховом 

развоју  и квалитетним односима са другима у окружењу; 

 подела на групе – уз помоћ игрице ,,атом„„- Питања за размену у ,,атому„„ су : ,,Шта 

цениш код омиљеног/е јунака/иње из филма? Шта цениш код најбољег/е 

друга/ице?„„ 

    Групе размењују мишљење о својим вредностима и образлажу зашто им је то 

важно, а затим од исписаних вредности (истрајност,поштење, вредноћа, 

разумевање, стрпљење, љубазност, праведност, храброст, смиреност, 

самосталност, одлучност, поверење у друге, пажња, маштовитост, добра воља, 

захвалност, одговорност, снага, праштање,слобода избора,саосећање, љубав, 

великодушност, помагање, сарадња, подршка, искреност, поверење у 

себе)праве пирамиду вредности и договарају се око рангирања вредности; 

 креирање пирамиде вредности; 

 презентација рада група – свака група представља своју пирамиду вредности и 

описује процес доношења одлуке о месту вредности у пирамиди, истиче најважнију 

вредност и повезује је са потребама; 

 рефлексију о вредностима износи одељењски старешина закључујући да вредности 

за које се залажемо одговарају нашим потребама, мотивишу нас и одређују наше 

понашање; треба их неговати јер доприносе личном развоју, развоју заједнице и 

успостављању складног суживота у заједници, очувању културног наслеђа и 

развијању толеранције за друге. 
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Рача,  09.10.2018.                                                                             Драгана Николић 

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

ИЗВЕШТАЈ СА ЧАСА ПО ПЛАНУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

Назив активности: радионица „Процена безбедности у школи” 

Време реализације: 11.10.2018. за време 6. часа 

Име и презиме организатора: Јелена Обрадовић, Драгана Стевановић и психолог, 

Катарина Урошевић 

Број присутних чланова: по четири ученика из  5.и 6.разреда 

                    У  уводном делу радионице ученике делимо у три групе према омиљеној боји. 

Исписујемо на великом папиру реч Насиље, а ученици треба да кажу по једну асоцијацију 

на ту реч, која им прва падне на памет. Тако набацане идеје исписујемо на истом папиру. 

По завршетку ове активности водимо кратку дискусију о облицима насиља које су 

поменули и има ли таквог понашања у школи. 

Након уводног дела часа свака група добија по један хамер на коме ради 5 минута.  

1. Хамер садржи мапу школе, а ученици треба да  обележе критична места у школи и 

дворишту на којима се дешава неки вид насиља. Сваки облик насиља има посебан 

симбол који ученици утискују у мапу. 

2. Хамер има илустрацију дрвета у чији корен ученици уписују узроке насилног 

понашања, а на гранама уписују последице насиља (како за жртву насиља, тако и за 

насилника,али и за пасивног посмтрача насиља.) 

3. Хамер је у виду речице у којој плове рибице и каменчићи. Тамо где се налазе 

рибице, ученици уписују које су могућности да се насиље у школи спречи, а на 

каменчићу уписују које се препреке могу створити да се оствари одређена 

могућност спречавања насиља. 
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Након истека 5 минута групе се ротирају тако да свака група има прилику да ради на 

сваком хамеру. 

 

По завршетку мапирања групе представљају хамер који се у том тренутку затекао код 

њих. 

 

На самом крају часа осврнули смо се на асоцијације са почетка часа и сврстали смо их 

у одређени облик насиља. 

Час је протекао у живој атмосфери и активном учешћу свих ученика. 

 

У Рачи, 12.10.2018.                                            Наставнице: Јелена Обрадовић и Драгана 

Стевановић  

                 Психолог: Катарина Урошевић 

 

 

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

ИЗВЕШТАЈ СА КРОСА ЦРВЕНОГ КРСТА 

Одржаног 12.10.2018.године,са почетком у 10:00h 

 

Као и сваке године тако и ове одржан је Крос Црвеног крста. Крос је овога пута oдржан  

на стадиону ФК “Карађорђе“ .  Учествовали су ученици од  1.- 8.разреда Основне школе 

као  и вртић “Наша радост“ са својим предшколцима. Главни организатори  су  били 

наставници физичког и здравственог  васпитања: Драгана Стевановић и Предраг 

Милошевић. 

 

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

 

            *Први разред девојчице 

Трчале су деоницу од 200m  

1.Анастасија Глишић-Трска     I место                                 

2.Лена Петронијевић  II место 

3.Петра Симић  III местo 
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          * Први разред дечаци:                                

Трчали су деоницу од 200m 

1. Вук Марковић  I место 

2.Стефан Богићевић-Трска  II место                                        

3.Виктор Ненадић   III место 

 

       *Други разред девојчице:                   

Трчале су деоницу од 300m 

1.Нађа Лукић I место 

2.Марта Златић  II место 

3.Јана Сретеновић-Доња Рача  III место 

 

         *Други разред дечаци:                            

Трчали су деоницу од 300m 

1.Никола Богосављевић-Доња Рача     I место 

2.Ђорђе Јанковић-Мирашевац      II место 

3.Душан Јовановић  III место 

 

*Трећи разред девојчице:                      

Трчале  су деоницу од 350m 

1.Николина Стојковић-Вишевац    I место                                       

2.Александра Стојковић-Вишевац  II место 

3.Тамара Милојевић   III место 

            * Трећи разред дечаци:                                  
Трчали су деоницу од 350m 

1.Вања Марковић   I место 

2. Андреј Јовановић      II место 

3.Угљеша Стевановић        III место 

 

           *Четврти разред девојчице:                             

Трчале су деоницу од 400m 

1.Нађа Јовичић-IV1  I место 

2. Нађа Јовичић-IV2    II место 

3.Сања Јевтић-Мирашевац  III место 

 

             *Четврти разред дечаци:                                  

Трчали су деоницу од 400m 

1.Лазар Јовичић     I место 

2. Данило Радовановић  II место 

3.Игор Марјановић    III место 

 

              * Пети  разред  девојчице:                                     

Трчале су деоницу од 400m 

1.Сташа Видојевић  I место 

2.Емилија Живановић     II место 

3.Нађа Спасић  III место 
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             * Пети  разред  дечаци:                                             

Трчали су деоницу од 500m 

1.Александар Божић  I место 

2.Страхиња Скорупан   II место 

3.Страхиња Машић  III место 

 

             

         *   Шести  разред  девојчице:                                 

Трчале су деоницу од 400m 

1.Теодора Сретеновић     I место 

2.Наталија Илић  II место 

3.Тијана Јовичић    III место 

 

               *Шести  разред  дечаци:                                                  

Трчали су деоницу од 500m 

1.Василије Савић    I место 

2.Војин Петровић   II место 

3.Лука Глишић    III место 

 

           *Седми разред  девојчице:                                          

Трчале су деоницу од 500m 

1.Наталија Миленковић   I место 

2.Ана Милосављевић   II место 

3.Валентина Огњановић    III место 

 

                *Седми разред  дечаци:                                              

Трчали  су деоницу од 600m 

1.Немања Обрадовић  I место                                        

2.Никола Миливојевић II место 

3.Никола Чанак   III место 

 

                *Осми разред  девојчице:                                   

Трчале  су деоницу од 500m 

1.Маријана Алексић   I место 

2.Сања Рибаћ  II место 

3.Валентина Петровић    III место 

 

             *Осми разред  дечаци:                                                

Трчали  су деоницу од 600m 

1.Божидар Јоцић    I место 

2.Алекса Пауновић    II место 

3.Страхиња Јокић    III место 
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                                             НАСТАВНИЦИ  ФИЗИЧКОГ  ВАСПИТАЊА 

                                 ДРАГАНА СТЕВАНОВИЋ 

                                ПРЕДРАГ МИЛОШЕВИЋ 

 

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

 

Извештај са радионице која је у Плану рада Тима за професионалну оријентацију: 

 

Самоспознаја – то сам ја 

 

     Циљ радионице је развијање вештине комуникације кроз конструктивни и позитивни 

дијалог,развијање вештине ученика и ученица да изразе себе  и да прихвате друге какви 

јесу, као и развијање дигиталне компетенције. 

     Секвенце обуке су: 

 Откривање себе  - ученик добија 4 стикера са задатком да упише на : 

- жутом – интересовања, 

- црвеном – вредности, 

- зеленом – способности и таленте, 

- плавом – жељено занимање; 

 

 Шетња и представљање – ученици ,,окићени„„стикерима, шетају по учионици, и 

при сусретима представљају своја интересовања, уочавају сличности и разлике у 

оквиру размене; 

  

 

Писање аутобиографије – ученици 

замишљају да је за њихово жељено 

занимање расписан конкурс, па у ту 

сврху пишу аутобиографију и 

пријављују се на конкурс; 
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Презентација аутобиографија – одељењски старешина сакупи све аутобиографије и 

објасни да ће их читати насумично, не наводећи имена кандидата, а ученици погађају о 

коме је реч. Након погађања уручује аутобиографију уз честитку да је дотични ученик/ица 

примљен/а на посао; 

 

 

 

 

 

 Сумирање и рефлексија – ученици испољавају осећања приликом изражавања себе 

и препознавања других кроз њихово представљање. 

 

Рача,  16.10.2018.                                                                            Драгана Николић 

 

 

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

 

       

Извештај са радионице ''ЈЕСЕЊИ ПЛОДОВИ'' 

 

У среду ,17.10.2018.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. 
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Организатори:Лепосава Ђорђевић Јовановић и Томислав Матић 

 

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

 

 

Извештај са манифестације Дан  здраве хране 
 

       У четвртак, 18. 10. 2018. у Малом Крчмару, 

ученици и наставници обележили су Дан здраве 

хране.  

       Ученици су донели  свеже и прерађене 

намирнице које се производе у њиховим домовима. 

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. 
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Главни купци су били родитељи и наставници. 

 

Ова,друга по реду, 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. 
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Организатори обележавања Дана здраве хране: 

 

     Лепосава Ђорђевић Јовановић, учитељица 

     Томислав Матић, учитељ 

   Дејан Бранковић, Наташа Живановић, Маријана Нинчић, Дарко Аџић, разредне 

старешине 5, 6, 7. и 8. разреда. 

 

 

************************************************************** 
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ИЗВЕШТАЈ СА МАНИФЕСТАЦИЈЕ „ШКОЛАМА У ПОХОДЕ” 

Назив активности: радионица „Школама у походе” 

Време реализације: 18.10.2018. 5. Час  

Присуство : Јелена Обрадовић и ученици 5.и 6. разреда 

 

Током  5. часа ученици су присуствовали радионици у којој је глумац  Љубивоје Тадић 

ученицима рецитовао песме Мике Антића, а песник Горан Лазовић, кроз поезију Љубивоја 

Ршумовића оживео страшног лава и друге јунаке које су наши ученици већ читали, па су 

самим тим и активно учествовали током радионице. 

 

 

 

 

 

 



ЛЕТОПИС  ОШ „КАРАЂОРЂЕ“ РАЧА                                                        2018/2019 ШКОЛСКА ГОДИНА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ 

 

57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

Јелена Обрадовић 

 

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

Симпозијум Пројекта „ЗдравоРастимо“ 

Одржан 25.10.2018.године са почетком у 10h,у Палати Србије 

ОШ “Карађорђе“ је једна од школа која први пут 

учествује у пројекту који  и ове сезоне организује , 

Савез за школски спорт Србије и компанија Нестле  

који настављају  сарадњу у  реализацији пројекта 

„ЗдравоРастимо“, с тим што је овога  пута пројекат  

унапређен  вршњачком едукацијом. 

У овој сезони пројектом ће бити обухваћено 90 

наставника  и 6.500 ученика 7. разреда (што је 73 

ученика по професору тј. 3-4 одељења 7. разреда). 

      Пројекат је одобрен и има позитивно мишљење за реализацију од стране: 

1. Министартсва омладине и спорта Републијке Србије, 
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2. Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

Едукативни материјали креирани су од стране стручњака нутриционизма и усклађени су 

са препорукама 

Инстутута за јавно здравље Србије „‟Др Милан Јовановић Батут‟‟. 

Пројекат реализује Савез за школски спорт Србије. 

 

 

      ГЛАВНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА СУ: 

 Едукација ученика о здравим навикама у исхрани 

 Подстицање ученика на повећавање физичке 

активности. 

Пројекат „ЗдравоРастимо“ састоји се од едукације, 

активације и евалуације. 

     *ЕДУКАТИВНИ ДЕО се темељи на посебно креираној брошури обликованој у четири 

модула: 

1. Основне поставке правилне исхране; 

2. Планирање исхране; 

3. Како побољшати навике у исхрани; 

4. Моје тело и храна. 

     *АКТИВАЦИЈА УЧЕНИКА 

Активација ученика постиже се на три начина: 

1. АКТИВНО УЧЕШЋЕ У ЕДУКАТИВНОЈ ИГРИ 

Едукативна игра обезбеђена је за све учеснике пројекта. 

2. ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА  

3. ЕДУКАЦИЈА РОДИТЕЉА 

      *ЕВАЛУАЦИЈА 
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Евалуација се спроводи пре и после едукације ученика. На првом 

часу, пре почетка првог предавања, 

ученици попуњавају Анкетни упитник 1. На последњем 

едукативном предавању, по завршетку предавања, ученици 

одговарају на питања из Анкетног упитника 2. Резултати анкета 

биће јавно објављени. 

Поруке пројекета допиру до ученика у фази у којој формирају своје ставове и понашања, 

на тај начин помажемо им да усвоје здраве навике за њихов живот. 

      Симпозијуму су присуствовали наставници ОШ“Карађорђе“: 

-Драгана Стевановић-наставник физичког и здравственог 

васпитања(координатор целог пројекта) 

-Предраг Милошевић-наставник физичког и здравственог 

васпитања 

-Миланка Гајић-наставник биологије 

-Сунчица Гроздић-наставник биологије 

     

                                

 

                                                                                                 Подносилац извештаја 

                                                                                                 Драгана Стевановић 

 

************************************************************** 
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   НОВЕМБАР 2018. 

 

Извештај са предавања поводом реализације плана 

Безбедност и здравље  на раду 

На седници наставничког већа одржаној дана 

20.11.2018. године одржано је предавање у циљу 

реализације плана Безбедност и здравље  на раду.  

Предавање је одржао командира ватрогасне 

спасилачке службе Драган Пауновић.  

У склопу предавања указао је на значај службе за 

заштиту од пожара, подсетио о поступку 

пријављивања пожара, као и да су сви грађани 

дужни, а посебно запослени у јавним предузећима. 

У току предавања одржана је и демонстрација о 

начину употребе апарата за гашење пожара. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Јелена Јовановић 
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************************************************************** 

ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОМ  ЧАСУ ПОСВЕЋЕНОМ 

МИХАИЛУ ПЕТРОВИЋУ АЛАСУ 
 

Ове године навршило се 150 година од рођења Михаила 

Петровића Аласа и препорука Друштва математичара Србије и 

Министарства просвете је била да се један час посвети овом 

знаменитом научнику, најпознатијем српском математичару. 

Ученици математичке, драмске, литерарне и рецитаторске секције 

радили су на пројекту „ Михаило Петровић Алас – значајна 

личност наше науке и културе“, а продукте тог 

пројекта приказали су 30.новембра у 12:30 

часова у свечаној сали наше школе.   

Тог дана одржан је час којем су 

присуствовала по три ученика сваког одељења 

од четвртог до осмог разреда и сви ученици 

одељења 6-2.  

Уводну реч дала је наставница математике Оливера Лапчевић 

Срећковић, која је упутила ученике у тему, наговестила из којих сегмената се 

састоји час, и скренула пажњу да ученици пажљиво слушају јер ће на крају 

часа бити кратак квиз. 

Најпре су ученици математичке секције приказали ПП-презентацију 

коју су сами припремили уз консултације са наставницама математике Сањом Ивановић, Јеленом 

Јовановић, Оливером Лапчевић Срећковић. У презентацији је приказана 

свестрана личност Михаила Петровића , његова научна достигнућа, 

педагошки рад, његова интересовања на пољу музике, рибарства, 

океанографије, књижевности... 

Затим су ученици драмске секције 

приказали драматизацију коју су спремили са 

наставницом српског језика Аном Петровић. 

Спремили су одломак из филма „Шешир професора 

Косте Вујића“, у којем је један од ученика Михаило 

Петровић где се види како са лакоћом решава и 

сложене математичке задатке. Такође, приказали су 

и одломак из серије „Љубав, навика, паника“ у 

којем је приказано како математика може бити 

корисна и занимљива. 

Ученици литерарне секције прочитали су своје најбоље радове ( песму 

и прозни текст) које су написали на тему „ Михаило Петровић Алас – значајна 
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личност наше науке и културе“ за литерарни конкурс који је објавило Друштво математичара. 

Радове су уобличили са наставницом српског језика Драганом Николић. 

Ученици рецитаторске секције прочитали су песму коју је наш познати научник Милутин 

Миланковић написао о Михаилу Петровићу Аласу. Песму су пронашли и увежбали са 

наставницом српског јазика Јеленом Обрадовић. 

На крају часа ученици математичке секције присутним ученицима 

постављали су питања у вези са животом и делом нашег најславнијег 

математичара. Све одговоре ученици су могли  да чују на овом часу. Квиз 

је показао да су ученици пажљиво слушали презентацију, знали су 

одговоре на сва питања.  Нарочито су се истакли ученици четвртог 

разреда. Присутним ученицима час је био веома занимљив, забавили су се 

и нешто ново научили на мало другачији начин. Подједнако су се 

забавили и ученици који су радили на пројекту.  

При изласку из сале присутни су могли да погледају пано са 

материјалима са интернета,  ликовним и  литерарним радовима који су 

припремили ученици математичке секције, а који ће касније бити 

изложен испред математичког кабинета.   

Час су припремиле и организовале наставнице математике и 

српског језика Оливера Лапчевић Срећковић, Јелена Јовановић, Сања Ивановић, Ана Петровић, 

Драгана Николић, Јелена Обрадовић. 

Присуствовале колегинице Милена Миловановић, Гордана Драгољубовић, Бојана Милановић, 

Горица Милошевић, Светлана Мићковић, Данијела Николић, Славица Милојевић, Љубица 

Јовановић , Славица Стевановић. 
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У Рачи                                             Подносилац извештаја 30.11.2018.године                           

 Сања Ивановић                                                

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

ДЕЦЕМБАР 2018. 

 

Извештај са радионице која је у Плану рада Тима за професионалну оријентацију: 

Слика савременог света рада и  

кључне компетенције за занимања 

 

     Циљ радионице је разумевање промена у савременом свету рада и потребе развоја кључних 

компетенција за занимања савременог доба, сагледавање везе између концепта целоживотног 

учења и развијања компетенција потребних за радни живот и развој каријере, разумевање значаја 

избора жељене школе и занимања и планирање визије развоја сопствених компетенција потребних 

за радни живот који ученик жели и развијање свести о родној равноправности у свету рада. 

      Секвенце обуке: 

 уводна игрица ,,име и занимање„„- сваки ученик каже своје име и једно занимање које 

почиње првим словом његовог имена; 

 слика савременог света рада и кључне компетенције за занимања – користи се радни лист 

Кључне компетенције за занимања и радни живот из VII разреда  

         Водитељ/ка коментарише да услед промене у савременом свету рада (технолошки 

развој промена као последица глобализације, флексибилна организација рада, 

флексибилни видови запошљавања, већа самосталност у раду, скраћено радно време, 

могућност рада код/од куће, промене родних улога, ширење услужних и информатичких 

занимања...)јављају се нови захтеви за запослене. 

 Рад у паровима – разговор у пару, како ученици седе, да би описали слику савременог, 

динамичног света рада, које захтеве он поставља и које су то кључне компетенције – 

знања, вештине и ставови које свака особа треба да има кад улази у свет рада и 

занимања;водитељк/а их охрабрује да излистају могуће активности које ће их у 

будућчности водити ка развоју компетенција за радни живот; 

 презентација размене парова је показала да знања која тражи ново време су: знање 

енглеског и немачког језика, рад на рачунару и возачке дозволе; 

 сумирање и рефлексија. 
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Драгана Николић                                

         4.12.2018. 

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

:   

 

Пројекат “Здраво Растимо“- „Моје тело и храна“ 

одржано  14.12.2018.год. 

 

Наставница Драгана Стевановић одржала је презентацију свим ученицима седмог 

разреда на тему“Моје тело и храна,а поводом Пројекта „Здраво Растимо“. 

Приказане су слике са презентације о променама кроз које пролази људско тело током 

година.Ученици у паровима посматрају слике и записују своја опажања па их износе 

осталим ученицима и наставнику.  Наставник наводи ученике на закључак да стил живота 

који водимо током младости утиче на наше здравље и изглед у старости. 

Наставник наводи најчешће поремећаје у исхрани. Ученици гледају кратки филм из 

презентације о ванземаљцу који је пронашао калцијум и расправљају зашто је калцијум 

важан за организам и у којим намирницама се може пронаћи. Наставник с ученицима 

дискутује о негативним последицама алкохола, цигарета и дрога на здравље.  

Ученици проучавају примере дневног јеловника младих спортиста. 

                                                                                                                Подносилац извештаја 

                                                                        Наставница физичког и здравственог васпитања 

                                                                                                              Драгана Стевановић 
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************************************************************** 

 

Пројекат “Здраво Растимо“- „Како побољшати навике у 

исхрани“ 

одржане  17.12.2018.године 

Наставница Драгана Стевановић одржала је презентацију свим ученицима седмог 

разреда на тему “ Како побољшати навике у исхрани“,а поводом Пројекта „Здраво 

Растимо“. 

Наставник наводи три најчешћа пропуста у исхрани (прескакање оброка, слаткиши и 

грицкалице, газирана пића) и ради малу анкету међу ученицима о томе који од тих 

пропуста је најприсутнији. Кроз разговор ученика с наставником наводи се важност 

физичког вежбања за здравље човека и наставник и/или ученици демонстрирају неке од 

вежби.Ученици самостално утврђују знање које су стекли кроз предавања игром  У 

супермаркету где према упутствима требају направити свој дневни план исхране. 

 

                                                                                                                Подносилац извештаја 

                                                                        Наставница физичког и здравственог васпитања 

                                                                                                              Драгана Стевановић 

    

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

Извештај са одржаног јавног часа Живот и обичаји народа 

српског- моба и прело 

У подручном одељењу Основне школа Карађорђе у Саранову одржан је јавни час 

на тему: Живот и обичаји народа српског- моба и прело,  у уторак  25. 12. 2018. 

 У организацији часа учествовали су ученици овог подручног одељења од петог до 

осмог разреда, наставница српског језика Зорица Трифуновић, наставник информатике 

Дарко Аџић, а корелација је направљена и са другим предметима, ликовном културом, 

музичком културом, историјом и техником и технологијом. 
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ПРОГРАМ ЈАВНОГ ЧАСА „ЖИВОТ И ОБИЧАЈИ НАРОДА СРПСКОГ“ МОБА И 

ПРЕЛО 

 

1.УВОДНА РЕЧ 

2.ПРЕЗЕНТАЦИЈА УЧЕНИКА СЕДМОГ РАЗРЕДА О ПРЕЛУ И МОБИ 

3.СНИМАК  МЕШТАНА И ПРИКАЗ УЧЕНИЧКИХ РАДОВА 

4.ПРЕЗЕНТАЦИЈА О ОБАВЉАЊУ  ПОЉСКИХ РАДОВА НЕКАД И САД 

5.ДРАМСКИ ПРИКАЗ МОБЕ И ПРЕЛА 

6. ЗАВРШНА РЕЧ 

7. ИЗЛОЖБА УЧЕНИЧКИХ РАДОВА 

Јавном часу присуствовале су колеге, мештани села, ученици од првог до четвртог разреда 

наше школе. 

 

 

 

Ученици су, у оквиру пројектне наставе , за овај час припремили изложбу старих ствари. 

Посетиоци су имали прилику да погледају ликовне радове ученика, пословице и изреке 

посвећене животу и обичајима српског народа, а свако од њих понео је са часа пословицу, 

или изреку  посвећену неговању правих животних вредности. 
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Припремљена је и представа која оживљава мобу и прело. Ученице наше школе одиграле 

су представу коју је наставник Дарко Аџић снимио и монтирао за посетиоце јавног часа. 

Сви ученици од петог до осмог разреда имали су задатак да сниме мештане, а наставник 

Дарко емитовао је прилог са аудио снимком и сликама радова ученика.  
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Направљена је и презентација о обављању пољских радова некад и сад. Њу су урадили 

ученици седмог разреда са наставником технике и технологије Владимиром Живковићем. 

 

Циљ часа је да  ЉУБАВ, ПОШТОВАЊЕ, УВАЖАВАЊЕ И СЛОГУ, применимо у 

раду и да кроз труд који смо уложили у овај пројекат,  поставимо свима нама задатак 

дa вредности којима нас наша традиција учи буду основа наше будућности. 

                                                                                                               

 

     Подносилац извештаја: 

                                                                                                                        Зорица Трифуновић 

 

 

************************************************************** 
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ЈАНУАР 2019. 

 

 

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

Са радионице поводом Међународног дана сећања на жртве 

холокауста 

 

Поводом Међународног дана сећања на жртве холокауста, који се обележава 27. 

јануара на дан када су припадници Црвене армије 1945. године ослободиле највећи и 

најозлоглашенији логор смрти Аушвиц-Биркенау у пољском граду Освјенћим у коме је 

страдало  1,1 милион људи, жена и деце различитих националности и вероисповести из 

целе Европе, од чега милион Јевреја, наставница енглеског језика Милица Карић одржала 

је радионицу са ученицима VIII разреда у подручном одељењу у Ђурђееву. Радионица се 

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

Србије пре Холокауста, а који је настао као део пројекта са истим називом из 2015. 

године. Циљ радионице био је упознавање других култура, религија, обичаја, уочавањем 

разлика и сличности између друге и наше културе. Ученици тако 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 био холокауст.  

У уводном делу радионице наставница је ученицима пустила инсерт из популарне 

домаће серије Мирис кише на Балканом  коју су ученици имали прилике раније да гледају 

на телевизији. У датом инсерту приказују се симболи и обичаји јеврејске заједнице 

везаних за просидбу и венчање.. Након одгледаног инсерта ученици су у групи добили 

папириће са појмовима и дефиницијама тих појмова и сличице  на којима су били ти 

појмови који су се појављивали у инсерту, а које су требали да повежу. Неки од појмова 

били су: Давидова звезда, ханукија, менора, синагога, хупа, рабин, мекудешет, кипа. 

Ученици су заједнички повезивали објашњења са сликама.  

Затим, када су све повезали, ученици су добили лист на коме су у две колоне 

уписивали који су то појмови и обичаји који су слични, а који су различити из датог 

инсерта са нашим српским обичајима.  
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У завршном делу радионице, 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 одговоре који су одражавали њихово схватање 

ове важне теме тако да је радионице имале позитивног утицаја на ученике и њихова даља 

размишљања. 

                              

      Венчање и гажење чаше                  Хебрејски алфабет                           Давидова звезда 

                                  

 

                Ханукија                        Прстеновање  

                                                                          

Обичај разбијања чаше (гажењем чаше) 

Циљ овог обичаја је да подсети присутне на венчању, и у тренуцима највећег весеља, на 

разарање Другог храма, као најтужнијег периода у јеврејској историји.  

Обичај прстеновања 

Младожења ставља прстен жени на кажипрст њене десне руке, чин који симболизује 

приврженост и верност. Овај обичај датира из седмог века.   

Хебрејска слова  מקראטוןפ   
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Хебјејска „абецеда“ – алфабет се састоји само од консонаната. Постоје 22 консонанта и 

писмо се чита и пише са лева на десно. Језик којим говоре данашњи Јевреји у Израелу 

назива се Иврит. 

Давидова звезда  

Још једно име је Давидов штит (Magen David). Један је од најчешћих јеврејских симбола. 

У давним временима није била симбол искључиво везана за јудаизам. Тек касније постаје 

део јеврејске традиције и јудаизма, среће се у синагогама на различитим предметима 

везаним за јеврејски живот, а носи се и у виду накита или украса. Налази се и на застави 

Израела 

Ханукија 

Свећњак са девет кракова чије се свеће пале током празника Хануке (празник слободе и 

светлости; од 2. децембра до 10. децембра 2018.) који траје осам дана и симболизују осам 

свеће на свећњаку. Сваке вечери пали се по једна више помоћном деветом свећом – 

шамаш. Свећњак симболизује чудо приликом кога је светлост свећа у јерусалимском 

Храму горела осам дана дуже него што је то заиста могуће.  

 

У Ђурђеву, 25.1.2109. године                Милица Карић 

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

ИЗВЕШТАЈ – СВЕТИ САВА 

    У  суботу, 26.01.2019., одржана је приредба поводом школске славе – Свети Сава. 

Ученици IV/1 и  IV/2 одељења матичне школе у Рачи, су организовали тим поводом 

програм посвећен томе. Приредба је организована за ученике наше школе и за грађанство.  

  

 Ученици су у једночасовном програму кроз рецитал, комад о Светом Сави и 

рецитовање песама, дали свој допринос овом важном дану, и тако обележили школску 

славу. 

 

 

     У Рачи                                                                                             Подносилац извештаја: 

                                                                                 Станојевић Љиљана, учитељица  

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