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ета господњег 2014. 1. септембра у 8:00 у Кумановској бр. 3 огласило се школско звоно 
и означило почетак прелиставања страница још једне школске године у ОШ 
„Светозар Марковић”. 

У 11:00 школа је широм отворила врата за 98 малишана који су први пут крочили у школу и 
започели исписивање нових страница свог живота. Свечаном приредбом коју су у њихову част 
припремили њихови старији другари, ученици другог разреда, са својим учитељима и 
наставницом хора, уписали су се у војску ђака која ће вредно радити и дружити се наредних осам 
година. 

Не заборавивши ни оне који настављају свој пут школским стазама ове школе у 13:30 школско 
звоно се још једном огласило и ученике петог разреда са својим разредним старешинама упутило 
у њихове учионице. 

 

септембар 

 

ани пролазе и док се прваци лагано привикавају на школске обавезе, упознају са 
друговима и учитељима њихови старији другови се захуктавају и крећу у савладавање  
нових  задатака. Први од њих су иницијални тестови знања из математике. 

Кроз пројекат Примена стандарда квалитета и развој инструмената за вредновање квалитета 
рада школа Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања припремио је иницијалне 
тестове знања из математике за ученика IV, VI и VIII разреда, који обухватају наставнe 
садржаје из математике из претходних разреда. 

Тестирање ученика биће оргaнизовано на следећи начин: 

* 10. септемба 2014. тестирање ученика VIII разреда 
* 11. септемба 2014. тестирање ученика VI разреда 
* 12. септемба 2014. тестирање ученика IV разреда 

Л 
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А да би ђаци волели школу поред учења треба и да се друже, па су тим поводом ученици од 
четвртог до шестог разреда учествовали на Олимпијском дружењу. 

 

У петак, 12. септембра на главном градском тргу у Крагујевцу одржано је Олимпијско дружење у 
организацији Олимпијског комитета Србије и Војвођанске банке. Ученици од четвртог до 
шестог разреда из неколико крагујевачких основних школа имали су прилику да се такмиче у 
различитим традиционалним спортским играма и едукативним радионицама, и да кроз игру и 
дружење развијају такмичарски дух и упознају праве олимпијске вредности, а подршку им је 
пружила Јована Рисовић, члан Олимпијског тима и голман рукометне репрезентације Србије. 
Ученици наше школе, у пратњи наставнице физичког васпитања Љиљане Ракић, освојили су 
треће место. Првопласирана Основна школа "Свети Сава" рангираће се у финалу са 
финалистима Ниша, Панчева, Лесковца и Београда за награду од 1000 евра. 

 

Септембарски дани лагано теку, а наши ђаци и наставници вредно раде и узимају учешће у све 
већем броју активности. 

 

Наша школа једна од партнерских школа пројекта Музеј прошлости за будућност, која у њему 
учествује од првог циклуса (школска 2012/2013. година). У овој школској години настављамо са 
учешћем у реализацији пројекта. У оквиру трећег циклуса пројекта Музеј прошлости за 
будућност, од почетка ове школске године, учествовали смо у следећим активностима: 

  



 

5 

> 18. 9. 2014. године  Едукативни програм за ученике организован у Музеју 21. октобар. 

Програм је изведен кроз двочасовну радионицу, а битан аспект програма је то што се он одвија 
у музејском, изложбеном простору, који представља специфичан контекст за учење. Полазећи од 
историјских догађаја и препознајући у њима универзална етичка питања, овај програм има за 
циљ и да подстакне учеснике на промишњање о актуелности тих питања у данашњем друштву 
и њиховом окружењу, на преиспитивање својих искустава и ставова, препознавање образаца 
понашања који подстичу дискриминацију, насиље, кршење права. Програм настоји да укаже на 
важност познавања, а још више разумевања историјских чињеница и препознавања њихове 
релевантности за садашњост, као и на значајну улогу културно – историјског наслеђа и музеја 
као институције у томе. У овој активности је учествовала група од 16 ученика седмог разреда 
наше школе. Ученици су у овој активности учествовали у пратњи наставница Гордане Лекић и 
Лепосаве Дамјановић, чланова тима за реализацију пројекта. 

 

> 26. 9. 2014. године TIME TRAVEL догађај, 
организован као ученичка активност у 
Спомен парку Шумарице и изведен према 
претходно сачињеном сценарију. Циљ овог 
догађаја је сагледавање на који начин нам 
сећање на прошлост може бити полазна 
основа за сагледавање и живот у садашњости 
и грађење бољег друштва у будућности. Кроз 
низ повезаних активности (осмишљавање 
порука, излиставање кључних речи које 

симболизују вредности и настојања да свет и друштво у коме живимо буде боље место за живот, 
засновано на поштовању и једнакости) групе ученика су осмислиле поруке које су одраз њихових 
тежњи да допринесу грађењу бољег друштва. Своје поруке, које се првенствено односе на позив 
на поштовање слободе и равноправности, ученици су изразили у оквиру свог наступа у Time 
travel догађају. У овој активности је учествовало око сто ученика из Крагујевца, а нашу школу је 
успешно представила група од 14 ученика седмог разреда.Припрему ученика за ову активност су 
извршиле наставнице Гордана Лекић и Милена Гавриловић Славковић, а учешће је изведено у 
пратњи наставнице Лепосаве Дамјановић (чланови тима за реализацију пројекта). 

 

И да би првачићи на путу од куће до школе били безбедни у посету су нам дошли, 22.09. 
представници Црвеног крста и МУП- а, који су одржали предавање ,,Безбедно кретање у 
саобраћају”. 
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И како наша машта може свашта група малих радозналаца је посетила манифестацију 
„Европска ноћ истраживача“, и своје мале главице допунила новим маштаријама. 

 

У петак, 26. септембра 2014. године у 17 часова тридесетак ученика петог разреда са својим 
одељењским старешинама (Маријом Андоновић, Снежаном Дакић и Оливером Дамњановић) 
окупило се испред школе и кренуло пут Прве крагујевачке гимназије, где су их чекали ученици 7/6 
са својим одељењским старешином (Елизабетом Миловић). Циљ овог дружења је био посета 
научно-забавног догађаја који се по први пут дешавао у нашем граду „Европска ноћ 
истраживача“. Преко 100 младих излагача и истраживача су на занимљив начин демонстрирали 
моћ и чари науке у просторијама Прве крагујевачке гимназије и хотела „Слобода“. 
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Окружени поставкама на тему екологије, хемије, физике, звука, археологије, роботике, биологије, 
географије посматрањем кроз електронски микроскоп, учешћем у бројним радионицама, 
квизовима знања, цртањем, ослушкивањем ученици су били активни учесници целог догађаја 
који ће се дуго памтити. Организатори свих дешавања у Крагујевцу су били тимови 
Универзитета у Крагујевцу, Прве и Друге крагујевачке гимназије са научним демонстраторима 
из многих института, факултета и удружења. 

 

октобар 

 

ројекат Музеј прошлости за будућност  се наставља и током октобра месеца у 
оквиру кога је организована радионица са циљем представљања модела добре праксе 
у образовању за људска права и толеранцију у којима се историја користи као 

полазна основа, а музеји и меморијални центри као ресурс и место учења. 

 2. 10. 2014. године Музеј 21. октобар су посетили сарадници организатора овог пројекта Ебе 
Вестергрен (Ebbe Westergren), творац time travel метода и његова колегиница Ема Ангелн (Ema 
Angeln) из музеја регије Калмар у Шведској. Том приликом је организована сумативно-
евалуативна радионица са 12 ученика из 6 партнерских школа, као и презентација за групу 
наставника и ученика о томе како настаје time travel и како га примењивати у образовању. 

Према програму на радионици је учествовало по 2 ученика из сваке партнерске школе, а који су 
учествовали у едукативном програму у музеју и на Time travel догађају,  док су на презентацију 
позвани сви наставници који су учествовали у пројектним активностима трећег циклуса 
пројекта. Све активности су реализоване у Музеју 21. октобар. 

 Ученици наше школе који су учествовали у 
изведеним активностима: Анастасија 
Николић, Анђела Петронијевић, Душица 
Ђурић, Ива Шекуларац, Јован Ђорђевић, Лука 
Миленковић, Марица Петровић, Милица 
Станојевић, Мина Радаковћ, Николина 
Стевановић (7/2), Анђела Радојевић, 
Александар Матић (7/3), Никола 
Миловановић, Тамара Обреновић (7/4), 
Милица Младеновић (7/5), Анкица Живковић 

(7/6) и Ђоковић Вељко (8/2) који је за Time travel догађај ангажован као извођач музичког дела 
програма. 

П 
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Како школа није само за учење, наши наставници организују и дружење ван школе за своје 
ђаке.  У четвртак, 02. октобра, за ученике одељења 4/1, 6/4, 6/5 и 8/3 је организован одлазак у 
биоскоп. Ову посету биоскопу су организовале одељењске старешине Ана Курандић, Гордана 
Гајић и Лепосава Дамјановић у оквиру својих планова рада одељењских старешина. Ученици су 
гледали нови филм из репертоара биоскопа Cineplexх (тржни центар Plazza), комедију домаће 
продукције „Мали Будо“, у дневном термину, од 16.00h. Одлазак и повратак из биоскопа су 
спроведени у пратњи наставника. Ученици су пре почетка филма имали један сат слободног 
времена у ТЦ Плаза, који су искористили за дружење. 

У овој активности је учествовало 72 ученика из четири одељења. Целокупна  активност је 
протекла према плану предвиђеном од стране наставника који су рганизовали ову посету. Поред 
циљева предвиђених планом рада одељенских старешина, ова активност је за додатни циљ 
имала дружење ученика различитог узраста, тј. разреда у оквиру ваннаставних активности и 
била је један од погодних начина да дружењем обележимо почетак школске године. 

 

Прваци  и даље настављају са игром. У оквиру дечје недеље 08.10 посетили су плато испред 
скупштине града, где је организована манифестација Дечји шкраб. Кредама у боји својом 
маштом и креативношћу су овом платоу дали ново рухо. 

 

У наставку дечје недеље, за све ученике млађих разреда, у нашој школи је организована промоција 
школе балета.  

 

Школа балета “Аплауз“ је наступала у свечаној сали наше школе у петак, 10.10.2014. године у 
11h. Ученици млађих разреда су уживали у наступу балерина, а један део програма је имао и 
едукативан карактер.  

  



 

9 

Диносауруси су поново посетили Београд. Овог пута дошли су право из Свилаjнца, из 
Природњачког центра. 

 

Ми смо искористили диван дан михољског лета, и у суботу 11. октобра кренули пут Београда да 
видимо диносаурусе. На овај јединствени излет кренуло је 170 ученика од 5. до 8. разреда и 
наставнице биологије, Миланка Марић, Снежана Сретеновић Вукадиновић и Ања Срећковић. 
Пошле са нама и биле нам добродошла помоћ око организације ученика наставнице Јована Томић 
и Мирјана Симић. 

Ања Срећковић, проф. Биологије 

 

Млађи ђаци наше школе и даље настављају дружење са глумцима  Позоришта за децу  13. 
октобра су уживали у представи „Црввенкапа на зрну грашка“. 

 

Поред свих обавеза везаних за учење ученици  II-5 са сввојим учитељем Милановић Зораном  не 
пропуштају прилику да посете галерију  „Мостови Балкана“. 

13. октобра 2014. године посетили су изложбу Петра Гајића. Видели су дела кој су рађена 
комбинованом техником што је ученицима било блиско јер су радили сличне радове који 
одговарају њиховом узрасту.  
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Урнебесна француска комедија забавила је и насмејала ученике наше школе као и њихове 
наставнице! 

 

У среду, 15. 10. 2014., ученици осмог разреда који похађају додатну наставу за француски језик, 
гледали су занимљиву француску комедију базирану на расним, националним  и другим 
предрасудама које, судећи по овом филму, могу веома лако бити превазиђене! 

Наставница француског језика 
Марија Антић 

 

Ученици петог разреда узели су учешће на „10. Kids fest“ 

У суботу, 18. октобра 2014. године 92 ученика свих одељења петог разреда су у пратњи својих 
одељењских старешина Весне Делибашић, Марије Андоновић Радојевић, Снежане Дакић и 
Слободанке Дробњак, посетили бископ Синеплекс у тржном центру Плаза у Крагујевцу.  
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Крагујевац је град са дугом историјом. Догађај који ће сигурно памтити и многе наредне 
генерације јесте стрељање ђака  у Крагујевцу 21. 10. 1941. године. У знак сећања на тај догађај у 
нашем граду се сваке године организују Октобарсе свечаности и у оквиру њих ученици наше школе 
посећују Спомен парк Шумарице.  

 

 

 

Наша школа води бригу и о ученицима наших подручних школа. У складу са тим је органозована 
посета Позоришта за децу. 

 

У суботу, 25. октобра 2014. године, ученици и предшколци подручне школе у Јовановцу, посетили 
су са својим учитељицама и васпитачицом Позориште за децу и одгледали представу ,,Радознало 
слонче".  
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И ове школске године школа је постала богатија за још 12 медаља. 

У четвртак 23. 10. 2014. године на затвореном базену СЦ „Парк“ у Крагујевцу одржано је Окружно 
такмичење у пливању. Из наше школе је било пријављено 34 ученика, освојено је дванаест медаља: 

ЧЕТИРИ ЗЛАТНЕ: 

1. Јеремић Алекса VI3 50 метара прсно 

2. Стевић Ања VI4 50 метара делфин 

3. Поповић Петар VII4 50 метара леђно 

4. Станојевић Немања VIII1 50 метара краул 

 ШЕСТ СРЕБРНИХ: 

1. Белић Љубица II3 50 метара делфин 

2. Николић Лука IV4 50 метара прсно 

3. Карић Милош VII1 50 метара краул 

4. Вујновић Јован VII4 50 метара леђно 

5. Ганић Вукашин VIII1 50 метара делфин 

6. Радомировић Никола VIII4 50 метара прсно 

 ДВЕ БРОНЗАНЕ: 

1. Јовановић Михајло V3 50 метара краул 

2. Јовановић Марија VI1 50 метара краул 

Десет ученика који су освојили златне и сребрне медаље пласирали су се на републичко такмичење 
које ће бити одржано 25. 11. 2014. године у Београду. 

Професор физичког васпитања 
Стефановић Снежана 

 

2/5 са својим учитељом наставља богаћење уметничких склоности. 

Дана 30. 10. 2014. године с у поново посетили галерију „Мостови Балкана“ и видели изложбу 
Оливере Штрбац, академског сликара која живи и ствара у Земуну. Техника којом се уметница 
представила је мозаик.  

Учитељ З. Милановић 
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Након посете биоскопу осмака наше школе, филм “Шта смо богу згрешили” ( Qu’est-ce qu’on a fait 
au Bon Dieu) погледали су и ученици седмог резреда у среду 22. октобра. 

 

Наставнице: 
Јована Томић, Марија Антић 

 

31.10. ученици одељења 6/5 обележили су Halloween (Ноћ вештица) на традиционалан начин уз 
костиме, маске, бундеве, рецитовање и слаткише. У томе су им помогле њихове наставнице Ана 
Курандић и Лепосава Дамјановић  
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новембар 

 

 циљу да обогате свој језик и књижевно стваралаштво у суботу 1. новембра 2014. 
наставници, запослени и ученици наше школе у пратњи наставнице Марије 
Андоновић Радојевић посетили су овогодишњи Сајам књига на београдском сајмишту. 

 

 

Позоришна традиција у нашој школи се и даље наставља. Ученици млађих разреда су поново 
посетили Позориште за децу и у извођењу позоришта „Стерија” из Вршца  уживали  у представи  
„Три прасета”. 

 

Почело Међународно такмичење из информатичке и рачунарске писмености „Дабар“. 

У периоду од 17. до 20. новембра на редовним часовима 
изборне наставе за предмет информатика и рачунарство 
било реализовано школско такмичење Међународног 
такмичења из информатичке и рачунарске писмености 
„Дабар“ за ученике од петог до осмог разреда, а од 24. до 28. 
новембра за ученике четвртог разреда на часовима изборне 
наставе Од играчке до рачунара. На овај начин је наша 
школа по први пут узела учешће на престижном 
међународном такмичењу које се реализује од 2004. године у 

Литванији.  

У 
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Учећи о прошлости да би боље живели у садашњости и будућности, 
ВЕЛИКИ и МАЛИ ђаци учитељице Гордане Гајић одазвали су се позиву 
Организације резервних војних старешина Крагујевца и 
присуствовали свечаној академији у Дечјем позоришту поводом 100-
годишњице Првог светског рата и проласка 1300 каплара кроз наш 
град када су кренули у Колубарску битку. 

Том приликом су одржане промоције књига „Последња одбрана Србије 
1914." аутора Борише Радовановића и „Милунка Савић" прослављени 
херој Великог рата, аутора Војиславе Латковић. 

 

Завршена обука прве групе наше школе 

 

 

Како што и наши ђаци вредно уче и раде, тако и њихови наставници како би им што боље 
пренели знање морају стално да се едукују. У циљу што боље едукације  у периоду од 20. 11. 2014. 
- 21. 11. 2014. двадесет запослених наше школе похађало је семинар „Примена информационо-
комуникационих технологија у настави“ у просторијама Прве техничке школе у Крагујевцу. 
Семинар је реализован у оквиру пројекта „Развионица“,  који су укључене 122 школе у Србији, а за 
циљ има развој људских ресурса и истраживања у образовању. 
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Спортских активности никад доста, мушка екипа наше школе учествовала је на Општинском 
такмичењу у стоном тенису и пливању. 

 

На  општинском  и  регионалном  такмичењу  у  стоном  тенису  које  је  одржано  у Крагујевцу 
3. октобра 2014. године, мушка екипа наше школе у саставу: 

* Милановић Немања 8/4 
* Кордик Давид 8/4 
* Мојсиловић Ђорђе 8/5 

освојила је 2. место, а у појединачном такмичењу Милановић Немања је освојио 1. место и 
пласирао се за Републичко такмичење у Трстенику, 18. 11. 2014. где је од 32 екипе освојио 8. место 
у Србији.  

Професор физичког васпитања 
Љиљана Ракић 

 

У уторак 25. 11. 2014. године на затвореном базену „Гале Мушкатировић“ у Београду одржано је 
Државно такмичење у пливању. Ученик Станојевић Немања 8/1 је освојио бронзану медаљу. 

Професор физичког васпитања 
Стефановић Снежана 

 

Уметнички настројен учитељ Зоран не одустаје од посете ликовних изложби и дана 25. 11. 2014. 
са својим ученицима је посетио изложбу Бојане Мрдаковић у галерији "Мостови Балкана". 
Уметница је изложила дела рађена оловком, кредом и аквараелом. 
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Поносни смо и на наше ученике који постижу завидне резултате на Међународним такмичењима. 

 

У категорији „Дабарчић“ представљала нас је Невена Радојевић 5/1, а у категорији „Млади 
дабар“ Вељко Ђоковић 8/2 и Немања Милановић 8/4. Ови ученици су, као и сви ученици који су се 
пласирали на Државно такмичење, носиоци БРОНЗАНОГ ПРИЗНАЊА Међународног 
такмичења из информатичке и рачунарске писмености „ДАБАР“. 

Марија Андоновић Радојевић 
наставник информатике и рачунарства 

 

децембар 

 

 периоду од 8. до 12. децембра широм света реализован је „Сат програмирања”, 
глобална кампања коју је и ове године организовала непрофитна организација Code.org 
у оквиру глобалног догађаја који носи назив „Недеља програмирања” (Computer Science 

Education Week) а која има за циљ да омогући свим ученицима да уз помоћ бројних туторијала 
које су организатори припремили заплове у свет програмирања, науче основе програмирања и 
разбију постојећи мит да је програмирање резервисано само за одабране.   

 

У 
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Кампању „Сат програмирања” подржали су и Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја и Министарство трговине, туризма и телекомуникација као део 
стратешког опредељења оба Министарства у погледу нераскидиве везе између савременог 
система образовања и коришћења информационо комуникационих технологија у том процесу, 
као и највеће светске компаније као што су Google, Facebook, Amazon, Microsoft и друге. 

   

Ове године учешће у овој активности узела је и наша школа. Међу 52 890 077 ученика из 180 земље 
који су направили 3 318 051 675 линија кода налазе се и ученици 6. и 8. разреда наше школе, а 
затим су им се током недеље придружили и остали ученици од 5. до 8. разреда као ученици 4. 
разреда који су кроз игру направили своје прве линије кода.  

Наставник информатике и рачунарства 
Марија Андоновић Радојевић 

 

 

Ученици 4/4 и 4/5 одељења су учествовали у акцији поводом Светског дана програмирања и имали 
су прилику да се преко веома забавног интерфејса опробају као програмери. Учешћем у акцији 
Hour of Code ученици су ређали блокове кода и правили своје прве програме. Акција је имала 
изузетно позитиван одјек код ученика и већина њих је наставила са „програмирањем" и код куће. 

Наставници разредне наставе 
Славица Андрић, Иван Зорнић
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Ученици 4. разреда из одељења: 4/3, 4/4 и 4/5, су узели учешће у такмичењу „Дабар“. 

 

У конкуренцију од преко 2000 ученика из целе Србије, ученик Лука Петровић из одељења 4/4 
освојио је 4. место. Ученицима се овакав начин такмичења веома свидео. Сви учесници су се 
максимално ангажовали и уживали у такмичењу. 

Наставници разредне наставе 
Славица Андрић, Иван Зорнић 

 
 
После дугог и напорног рада дошло је време да ђаци уживају у бајковитим божићним авантурама. 

У недељу, 21.12.2014. године са почетком у 18 часова, ученици виших разреда наше школе су 
присуствовали позоришној представи „Божићна бајка“. Представа је изведена у сарадњи 
Колектив театра из Енглеске и Позоришта за децу из Крагујевца. „Божићна бајка“ је рађена по 
узору на истоимену причу Чарлс Дикенса “A Christmas Carol”.  

                                                                       Реализатори: 
                                                                   Катарина Вујновић, Слободанка Дробњак, Ана Курандић, 

                                                                   Марија Нешић Велковски, Снежана Стефановић 
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После дугогодишње сарадње са Позориштем за децу Крагујевац наши ученици су покушали и сами 
да заиграју на даскама које живот значе.  

Ученици одељења 4/3 одиграли су представу „Ма шта ми рече“ по тексту Љ. Ршумовића уз 
подршку своје учитељице Славице Андрић. У представи су уживали ученици млађих разреда.  

Учитељица 
Славица Андрић 

 

Још један занимљив дан у нашој школи приредили су ученици седмог и осмог разреда У 
поподеневним сатима, 23. децембра,  уз мирисе француске кухиње и звуке француске музике. 

Наставница француског језика 
Марија Антић 

Месец по месец, дан по дан и прође прво полугодиште. Ученици и наставници одлазе заслужени  
одмор. 
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јануар 

 

дморни и расположени крећемо у нове радне  победе. Време је да покажемо шта смо 
научили. Крећу такмичења. 

 

ФИЗИКА - Школско такмичење 

 

Школско такмичење из физике одржано је 26. јануара 2015. године. Учествовали су Магдалена 
Илић, Милош Ђуричић, Михајло Вујисић, Александра Максимовић, ученици шестог разреда и 
Наталија Петровић, ученица осмог разреда. 

Сви ученици су се пласирали за Општинско такмичење које је одржано у ОШ „21. Октобар'', 7. 
фебруара 2015. године. 

На окружно такмичење, које ће се одржати у Првој Крагујевачкој гимназији 7. марта пласирали су се: 

* Наталија Петровић из осмог разреда и 
* Ана Јовановић и Михајло Вујисић, ученици шестог разреда,. 

Проф. физике  
Виолета Мишић 

Један несумљиво најзначајнији датум за сваку школу па и нашу јесте 27. јануар. У час српског 
просветитеља Светог Саве изведена је свечана академија. 

 

  

О 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - Школско такмичење 

 

У петак, 30. 1. 2015. године у 13 часова, одржано је Школско такмичење из енглеског језика. Од 
укупно 11 ученика који су учествовали на такмичењу, њих 7-оро се пласирало даље: 

* Стефан Стошић 8-2 
* Емилија Михаиловић 8-2 
* Ана Радосављевић 8-2 
* Наталија Петровић 8-1 
* Дуња Јоксић 8-3 
* Анђела Јакшић 8-3 
* Александра Ранковић 8-3 

Општинско такмичење из енглеског језика ће се одржати 28.  2. 2015. године.  

                                                                   Наставнице енглеског језика: 
Катарина Вујновић, Ана Курандић 

 

МАТЕМАТИКА - Школско такмичење 

 

У нашој школи, 31. 1. 2015. године одржано је Школско такмичење из математике. Учествовало 
је укупно 126 ученика од трећег до осмог разреда, 38 ученика трећег, 43 четвртог, 21 петог, 9 
шестог, 10 седмог и 5 осмог разреда. На Општинско такмичење се пласирало укупно 47 ученика. 
За добру организацију такмичења, радну атмосферу и мотивисаност ученика допринео је радни 
тим: учитељи трећег разреда, учитељи четвртог разреда и наставници математике од петог 
до осмог разреда. 
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фебруар 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

ана 7. фебруара 2015. у крушевачкој Гимназији додељена су Бронзана признања на 
Међународном такмичењу из информатичке и рачунарске писмености „Дабар“ 
ученицима који су остварили пласман на Државни ниво овог престижног такмичења.  

 

 
Државно Међународно такмичење из информатичке и рачунарске писмености „Дабар“ 

После вишечасовног ишчекивања резултата, након вишечасовних, вишедневних, двомесечних 
тренирања можданих вијуга, пристигли су прелиминарни резултати рада. Представници наше 
школе,  

* Немања Милановић 8/4, заузевши 4. место и  
* Вељко Ђоковић 8/2, заузевши 8. место  

на највишем нивоу овог Међународног такмичења добитници су СРЕБРНИХ 
ПРИЗНАЊА у категорији Млади дабар (7. и 8. разред), док је  

* Невена Радојевић 5/1 са 17. местом у категорији Дабарчић (5. и 6. разред) такмичење 
завршила као носилац Бронзаног признања.  

Нису први, али су доказали да су међу најбољимa у нашој земљи која је 9. међу 40 земаља света у 
решавању овакве врсте задатака.  

Наставник информатике 
Марија Андоновић Радојевић 

Д 
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БИОЛОГИЈА - Школско такмичење 

 

Школско такмичење из биологије одржано је у петак 20. фебруара 2015. године у Основној школи 
„Светозар Марковић“. На такмичењу је учествовало укупно 68 ученика петог, шестог, седмог и 
осмог разреда. 

 

ХЕМИЈА - Општинско такмичење 

 

У недељу 22. фебруара 2015. године у Основној школи „Милоје Симовић“ одржано је Општинско 
такмичење из хемије за ученике 7. и 8. разреда. Од 11 ученика наше школе један ученик је заузео 
прво, три друго и један треће место, а пласман на виши ниво такмичења остварили су ученици 
који су освојили 70 и више бодова. 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК - Школско такмичење 

 

У среду, 25.02.2015. године, одржано је школско такмичење из Српског јзика. На такмичењу су 
учествовали ученици петог, шестог, седмог и осмог разреда. 
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Дана, 27.2.2015. године, ученици 4/3 наше школе са својом учитељицом Славицом Андрић 
посетили су Фестивал науке "Дај(т)е се на знање". 

 

Кроз шетњу учионицама и кабинетима Прве крагујевачке гимназије, ученици су на очигледан 
начин кроз експерименте из биологије, хемије, физике и техничких наука сагледали важност 
природних и техничких наука. У пар реченица не може се описати утисак који су ученици понели 
са овог Фестивала науке.  

Одељењски старешина 
Славица Андрић 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК - Општинско такмичење 

 

Општинско такмичење из енглеског језика је одржано у суботу, 28. 2. 2015. године, у Основној 
школи „Мома Станојловић“ у Крагујевцу. Од укупно седам ученика који су представљали нашу 
школу на овом такмичењу, ученица Ана Радосављевић 8/2 је освојила треће место и пласирала 
се на Окружно такмичење. 

Наставнице енглеског језика: 
Катарина Вујновић 

Ана Курандић 
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март 

  

ок старији ђаци се доказују и показују своја знања на такмичењима млађи ученици наше 
школе настављају да уживају у позоришним представама. 3. 3. 2015. су са уживањем 
одгледали представу Цврчак  и мрави  у Позоришту за децу Крагујевац. 

 

Такмичења се настављају. 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО (ТИК 2015) - Школско такмичење 

 

25. фебруара и 5. марта 2015. одржане су квалификације за Општинско такмичење из 
информационих технологија Тесла Инфо Куп 2015. Пласман на општински ниво такмичења 
остварили су првих осам ученика наше школе према следећој ранг листи: 

1. Анђела Радојевић 7/3 
2. Давид Кордик 8/4 
3. Никола Симић 7/1 
4. Филип Савкић 8/2 

5. Мина Деновић 8/4 
6. Урош Јовановић 8/2 
7. Давид Стојановић 7/1 
8. Анастасија Николић 7/2 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК - Општинско такмичење  

 

7. марта 2015. године у ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић" одржано је Општинско такмичење 
из српског језика. На окружни ниво такмичења из српског језика и језичке културе пласирали су 
се следећи ученици: 

* Теодора Вукојевић (друго место) 
* Јана Кокерић (друго место) 
* Тина Мировић (треће место) 

* Лена Рашевић (друго место) 
* Стефан Стошић (треће место) 

Д 
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Поводом 8-ог марта ђачка задруга „Младост" је приредила и одржала продајну изложбу 
употребних предмета које су ученици урадили и осмислили. У питању су украсне свеће, слике на 
стаклу, осликани каменчићи и постоља за свеће. Сви предмети су уникатни. Новац добијен 
продајом ових предмета употребљен је за даље ширење ђачке задруге наше школе. 

 

ИСТОРИЈА - Општинско такмичење 

 

Општинско такмичење из историје одржано је у недељу, 8. марта 2015. године у Основној школи 
„Светозар Марковић“ у Крагујевцу. Ученици наше школе постигли су изузетне резултате: 

* Марко Ковачевић, ученик осмог разреда, прво место са максималним бројем поена 
* Лазар Александровић, ученик шестог разреда, прво место 
* Тамара Чокрев, ученица осмог разреда, треће место 
* Павловић Нина, ученица шестог разреда, треће место 
* Вранић Неда, ученица петог разреда, треће место 

Предметни наставници:  
Срђан М. Дамњановић, Милкица Јевремовић, 

Гордана Лекић, Елизабета Миловић 

 

БИОЛОГИЈА - Општинско такмичење 
  
Oпштинско такмичење из биологије одржано је у суботу 14. марта 
2015. године у Основној школи „Свети Сава“. На такмичењу је 
учествовало укупно 26 ученика петог, шестог, седмог и осмог разреда 
наше школе, а укупно 310 ученика из нашег града. 

 

 Неда Вранић 5-3 – 2. место и пласман 
 Виктор Лазаревић 5-5 – 3. место 
 Ана Спасић 5-1 – 3. место 
 Вања Здравковић 5-4 – 3. место 

 Јана Кокерић 5-5 – 3.место 
 Лазар Александровић 6-4 – 1.месот и пласман 
 Ања Стевић 6-4 – 1. место и пласман 
 Урош Лазовић 6-4 – 2.место и пласман 
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 Душан Илић 6-3 – 2. место 
 Ана Тодоровић 6-1 -  2. место 
 Љубомир Матовић 7-6 – 2. место и пласман 
 Јулија Бошковић 7-6 - 2. место и пласман 
 Милица Магдић 7-1 – 3. место 
 Анђела Радојевић 7-3 – 3. место 
 Лука Петровић 7-6 – 3. место 

 Марко Ковачевић 8-6 – 1. место и пласман 
 Зорана Јенић  8-6  - 2. место и пласман 
 Тамара Чокрев 8-1 - 2. место 
 Анђела Јакшић 8-3 - 2. место 
 Ана Радосављевић 8-2 - 2. место 
 Наталија Петровић 8-1 - 3. место 

 

 

Велика пажња у нашој школи се посвећује и борби против насиља и његове превенције. 

Током месеца марта координатор тима за превенцију насиља Виолета Мишић организовала је 
низ предавања за ученике, у сарадњи са Домом здравља а у склопу програма тима за превенцију 
насиља, као наставак дугогодишње сарадње по следећем распореду: 

* 16.03.2015. за ученике ШЕСТОГ разреда – Знаци пубертета 
* 17.03.2015. за ученике ЧЕТВРТОГ разреда – Правилна исхрана 
* 18.03.2015. за ученике ОСМОГ разреда –  ХИВ инфекције 
* 23.03.2015. за ученике ПЕТОГ разреда – Знаци пубертета 
* 25.03.2015. за ученике СЕДМОГ разреда – Болести зависности 

 

Дружење мАлИх и вЕлИкИх другара, се и даље наставља. 

Ученици одељења 4/1, 6/4, 6/5 и 8/3 су у уторак, 17. марта, имали још једно дружење. Заједничку 
посету биоскопу су организовале одељењске старешине Ана Курандић, Гордана Гајић и Лепосава 
Дамјановић. У овом дружењу је учествовала и наша директорка, Татјана Маринковић. 

У биоскопу Cineplexх (тржни центар Plazza) погледали су филм домаће продукције „Бићемо 
прваци света“. Филм који су ученици гледали је прича о оснивачима југословенске школе кошарке 
који су заслужни за развој овог спорта у Европи, а у којој се из визуре главног лика прати развој и 
живот ентузијаста који су својим професионализмом, идејама и напорима остварили свој сан – 
прву златну медаљу на Светском првенству. 
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ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО (ТИК 2015) - Општинско такмичење 

     

Друга фаза такмичења Тесла Инфо Куп 2015 за крагујевачки округ одржана је у Првој техничкој 
школи у суботу, 21. 3. 2015. Нашу школу представљало је 8 ученика распоређених у 4 тима: Давид 
Кордик 8/4 и Анђела Радојевић 7/1 – ТИМ1, Никола Симић 7/1 и Давид Стојановић 7/1 – ТИМ2, 
Урош Јовановић 8/2 и Филип Савкић 8/2 – ТИМ3 и Мина Деновић 8/4 и Анастасија Николић 7/2 – 
ТИМ4  и свих осам ученика се пласирало на Регионални ниво такмичења. Сви они су показили 
завидан ниво знања у познавању информационих технологија, рачунарског хардвера, 
оперативних система, програма за обраду текста, табела, мултимедија као и рачунарских 
мрежа. Најбоље резултате остварио је ТИМ1 у саставу Давид Кордик 8/4 и Анђела Радојевић 7/3 
заузевши 3. место. 

Наставник информатике 
Марија Андоновић Радојевић  

ГЕОГРАФИЈА - Општинско такмичење 
 

 

22. марта 2015. године у Основној школи "Вук Стефановић Караџић" у Крагујевцу одржано је 
Општинско такмичење из географије. Три ученика наше школе заузела су треће место: 

* Бојана Перић 7/5 
* Милица Милојевић 7/1 
* Ђорђе Милојевић 7/2 

Наставник географије 
Елизабета Миловић 
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Поводом превенције насиља у основним и средњим крагујевачким школама, у позоришту Јоаким 
Вујић, 30. марта 2015. године одржана је манифестација под називом ''ПОБЕДИ СЕБЕ ЗА БОЉЕ 
СУТРА''. Домаћин ове манифестације био је Иван Јеремић, инспектор крагујевачке полиције, а на 
овом скупу похваљени су победници основних и средњих школа које су биле учесници такмичења 
промоције превенције болести зависности и борбе против насиља за месец март. 

 

април 

 

радиција неговања страних језика у нашој школи се наставља, тако да вредни и 
обдарени ученици су добили поклон Црвеног крста у сарадњи са Оксфордом – школом 
страних језика. 

 

Дана 7. 4. 2015.године у библиотеци Основне школе “Светозар Марковић”, додељене су књиге 
следећим ученицима за изузетан успех из енглеског језика Лени Рашевић, Ани Радосављевић, 
Михајлу Спасићу, Томици Мијајловићу, Димитрију Симовићу и Анђели Радојевић. 

  

Т 
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Дружења и забаве никад доста!!! Седмаци на екскурзији!!! 

 

Почетком априла седмаци су се упутили ка Мокрој гори, Тари и Златибору. На овом путовању 
су упознали лепоте и знаменитости овог дела Србије и открили народну традицију. Осетили су 
дух минулих времена на Шарганској осмици, удахнули свеж планински ваздух и прошетали 
"Старим селом" које је музеј на отвореном у којем се приказује архитектура, унутрашње уређење 
зграда, начин привређивања и организација породичног живота људи брдско - планинских 
предела динарске регије. Седмаци су уживали и са нестрпљењем очекују следеће истраживачко 
путовање и дружење. 

 

Мириси и звуци француске се и даље шире школом! 

 

Ученици седмог разреда су са својом наставницом француског за четвртаке припремили једно 
укусно изненађење – презентацију француске хране! Ђаци четвртаци су тако били у прилици да 
пробају француски хлеб са француским сиром, белгијске галете и швајцарску чоколаду. Њихове 
старије другарице из четвртог разреда су се побринуле да им објасне зашто је баш то на менију 
и припремиле за њих кратке образовне садржаје. 
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Ученици петог разреда у Горњој Сабанти 
су 16. 4. 2015. на часу француског језика 
одржали малу представу за ученике и 
наставнике у тој школи. Присуствовали 
су и ученици млађих разреда. Ученици су 
сами правили маске за ту прилику а 
најзаслужнији је био ученик Јанковић 
Лазар који је направио већину маски и 
помагао друговима у прављењу својих. 
Они су глумили Заз, цртане јунаке 
Астерикса и Обеликса, Марсупиланија, 
Титуфа као и кардинала Ришељеа, краља 
Луја XVI и краљицу Марију Антоанету. У паузама извођења пуштана је модерна француска 
музика- Строме, Заз, Индила. Сви су уживали уз француску музику и кроасане. 

Наставница француског језика и књижевности 
Маја Шундић 

 

Још један значајан датум за сваку школу па и нашу јесте Дан школе. 

 

У петак, 17. априла у нашој школи обележен је овај важан дан за нас. 
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ИСТОРИЈА - Окружно такмичење  

 

Окружно такмичење из историје одржано је у суботу, 18. априла 2015. године  у Основној школи 
„Драгиша Луковић Шпанац“  у Белошевцу. Ученици наше школе постигли су најбоље резултате 
у округу: 

* Марко Ковачевић, ученик осмог разреда, освојио је  прво место са максималним бројем 
поенаи пласирао се на републичко такмичење (предметни наставник Срђан М. 
Дамњановић) 

* Лазар Александровић, ученик шестог разреда, освојио је прво место са максималним 
бројем поена. Ово је последњи ниво такмичења за ученике шестог разреда. (предметни 
наставник  Срђан  М. Дамњановић) 

* Неда Вранић, ученица петог разреда, освојила је треће место.  

 

СРПСКИ ЈЕЗИК - Окружно такмичење 

 

У суботу, 18. априла 2015. године, одржано је Окружно такмичење из српског језика и језичке 
културе у ОШ „Светозар Марковић“ у Крагујевцу. Ученици школе су показали завидно знање, а 
међу њима су се нарочито истакли освојеним наградама: 

1. Лена Рашевић, шести разред, треће место; 
2. Стефан Стошић, осми разред, треће место. 

Актив наставника српског језика 
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ГЕОГРАФИЈА - Окружно такмичење 

У недељу 19. априла 2015. године у Основној школи „Милутин и Драгиња Тодоровић" у Крагујевцу 
одржано је Окружно такмичење из географије. Нашу школу су представљала три ученика осмог 
разреда који су остварили завидне разултате: 

1. место - Марко Ковачевић,  
2. место - Тамара Чокрев 
3. место - Никола Миловановић 

 
 

Последња недеља априла у нашем граду обиловала је позоришним дешавањима 

 

 

Позоришни сусрети ученика гимназија Србије одржани су по деветнаести пут у периоду од 15. 
до 25. априла 2015. у Књажевско-српском театру Јоаким Вујић. Велики број представа у три 
термина од 13:00, 17:00 и 20:00 био је разлог више да одељење 5/2 са својим одељењским 
старешином посети позориште и погледа позоришну представу. 
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У оквиру XIX Позоришних сусрета 
ученика гимназија, наши ђаци су са 
наставницама Маријом Миленковић, 
Маријом Андоновић Радојевић и 
Јованм Томић посетили чак три 
представе: „Иза кулиса“, у извођењу 
ученика гимназије из Куршумлије, 
„Бисерне сузе“, ученика гимназије из 
Пожеге и „Петар Пан“ VI београдске 
гимназије. 

 

 
Инспирисани многобројним представама које су одгледали са својим учитељима ученици 4. 
разреда су и сами покушали да пронађу свој скривени глумачки таленат. Креативност учитеља 
Ивана и скривени таленти његових ђака учинили су нашу школу поносном. 
Ученици одељења 4/4 учестовали су на позоришном фестивалу IX искрица са представом "Со 
вреднија од злата" и у конкуренцији од пет основних школа и седам представа освојили пет 
највреднијих награда. 

1. награда за најбољу представу 
Специјална награда за избор музике. 

1. награду за глумачко остварење - Лука Мијајловић за улогу краља 
1. награду за глумачко остварење - Магдалена Jеремић за улогу чобанице 
1. награду за глумачко остварење - Лука Николић за улогу старца. 
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ТИК 2015 – Регионално такмичење 
 

 

У недељу, 26. априла 2015. у просторијама Прве техничке школе у Крагујевцу одржана је III фаза 
такмичења из информатике и рачунарства Тесла Инфо Куп 2015 односно Регионално 
такмичење за крагујевачки регион који обухвата основне школе на подручју централне и западне 
Србије. Ученици су се такмичили тимски подељени у две категорије: Мудл тест и Андроид квиз. 
Нашу школу представљало је 8 ученика подељено у 4 тима. Најбољи појединчани пласман 
остварио је Давид Кордик заузевши 3. место, док је најбољи тимски резултат постигао ТИМ1, 
Анђела Радојевић и Давид Кордик, заузевши 4. место чиме су остварили и пласман на Републичко 
такмичење ТИК2015 које ће се одржати 10. маја у Нишу. 

Марија Андоновић Радојевић 
наставник информатике и рачунарства 

БИОЛОГИЈА - Oкружно такмичење 

 

Oкружно такмичење из биологије одржано је у недељу 26. априла 2015. године у Основној школи 
„Трећи крагујевачки батаљон“ у Крагујевцу. Ученици наше школе постигли су запажене 
резултате, а на такмичењу нас је представљало њих седморо, од петог до осмог разреда. На 
следећи ниво такмичења пласирао се Љубомир Матовић. 

Наставнице: 
Снежана Сретеновић Вукадиновић,  

Миланка Марић и Ања Срећковић 
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мај 

ИСТОРИЈА - Државно такмичење 

 

ржавно такмичење из историје одржано је у Основној школи „Боривоје Ж. Милојевић" у 
Крупњу. Најуспешнији такмичар овог такмичења са максималним бројем поена и 
освојеним првим местом био је Марко Ковачевић, ученик 8. разреда наше школе. 

Срђан Дамњановић,  
наставник историје 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО - Државно такмичење 

 

У недељу, 10. маја 2015. у Електротехничкој школи „Никола Тесла“ у Нишу одржано је Државно 
такмичења из информатике и рачунарства Тесла Инфо Куп 2015. Нашу школу је представљао 
тим у саставу Давид Кордик 8/4 и Анђела Радојевић 7/1. Такмичивши се на мудл тесту Давид је 
освојио друго место. 

Марија Андоновић Радојевић 
наставник информатике и рачунарства 

Д 
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После завршених такмичења и напорног рада током целе године  у мају месецу организована је 
рекреативна настава ученика од првог до четвртог разреда у одмаралишту Машинац на 
Копаонику. Одлична организација, удобан смештај, вредни рекреатори учинили су да деца уз игру 
и забаву проведу незаборавних седам дана. 

 

И последње дружење са Позориштем за децу организовано је 13. мај, где су ученици млађих разреда 
у оквиру фестивала Дечја искра са уживањем одгледали представу Ленка, гостујућег позоришта 
из Пољске. 

 

Традиција организације кроса РТС – а настављена је и ове године 15.  маја, на коме су учешће 
узели сви ученици наше школе. 

 

Успешна сарадња са Црвеним крстом крунисана је традиционалним пријемом првака у ову 
организацију, која је у приличена у просторијама наше школе 22.05.2015. 

 

На нивоу школе је током другог полугодишта организована акција прикупљања секундарних 
сировина у циљу подизања еколошке свести, значају рециклаже, правилног одлагања отпада и 
заштити животне средине.  Од тог новца ће се опремити кабинети  за хемију и биологију. 
Акција ће бити настављена од септембра. 

 

Светлана Матић 
наставник хемије 

 



 

39 

 

Ову школску годину завршавамо дружењем и забавом. Крајем маја и почетком јуна организоване 
су екскурзије  од првог до шестог разреда на којима су ученици уживали у природним лепотама 
наше земље, подсетили богате историје, дружили и забавили. 

 

јун 

 

 19:15 часова  11. јуна у Кумановској бр.3 се последњи пут огласило звоно у овој школској 
години и окренуло последњу страницу школске књиге, са њом је нестала граја деце а 
заменили су је звуци реконструкције фискултурне сале која ће ученике сачекати у 

наредној школској години у пуном сјају. 

  

 

У 


