
03.септембар



Р.бр. Име и презиме наставника Разред и место школе Степен стручне
спреме

1. Марија Рутић I-IV  , Падеж VII

2. Стана Цуца II – III  ,Падеж IV

3. Стојанка Филиповић I – IV  , Вратаре VI

4. Слађана Денић II – III  , Вратаре VII

5. Данијела Марковић I –III  ,Глобаре VII

6. Весна Јовановић II – IV  , Глобаре VI

7. Милица Савић I  , Крвавица VI

8. Драгана Димитријевић II  , Крвавица VI

9. Зорица Антанасковић III – IV  , Крвавица VI

10. Јасмина Благојевић I-II-III-IV  , Шашиловац VII

Почиње нова школска година.  Школа је спремна за нови почетак.

Ове школске године уписано је 226 ученика. Директор школе је
Александра Радомировић, професор биологије, (VII степен стручне спреме, природно-математички
факултет) са радним искуством од 12 година.

Обезбеђен је стручни наставни кадар. Наставу ће реализовати следећи наставници:

У разредној настави:

У предметној настави дошло је до неких промена у односу на претходну годину. Колега Богдан
Тодоров, наставник физике, одлази у пензију. Уместо њега почиње да ради колега Ивица
Цветковић, а од 2. полугодишта Ненад Симић. Наставник историје Данило Степановић, после више
од десет година рада у нашој школи, одлази на друго радно место, а уместо њега ради колегиница
Весна Радојевић. Наставница српског језика Александра Лукић дала је отказ. На њено радно место
долази Сања Дељанин, а касније ће је заменити Марија Анђеловић. На крају првог полугодишта
дотадашњу наставницу француског језика Ангелу Дреновац заменила је Милена Грујић. У то време
и наставница француског језика Соња Тошев враћа се са одсуства на своје радно место. Наставник
физичког васпитања Дејан Ракановић, после трогодишњег рада у нашој школи, одлази у Економску
школу, а на то радно место примљен је колега Драган Стефановић. Вероучитељ Иван Матић је
напустио након првог полугодишта наставу у нашој школи, а уместо њега примљен је Божидар
Новаковић. У подручном одељењу у Глобару ради нова учитељица приправник Данијела
Марковић.

03.септембар 2012.



Тако да је наставни кадар у предметној настави у школској 2012-2013. години био следећи:

Ред.
број Име и презиме наставника Предмет који

предаје Одељења
Степен
стручне
спреме

1. Ана Јовановић Српски језик 51, 52, 71, 81 VII

2. Сања Дељанин – септембар
Марија Анђеловић Српски језик 61, 62 VII

3. Мариника Станојевић Енглески језик

51, 61, 62,71,
Разредна
настава –
Вратаре,
Крвавица и
Шашиловац

VI

4. Јасмина Мандушић Енглески језик

52, 81,
Разредна
настава –
Падеж и
Глобаре

VII

5. Ангела Дреновац–1. полугодиште
Милена Грујић Француски језик 71, 81 VII

6. Соња Тошев Француски језик 51,52,61,62 VII

7. Ана Милићевић
Андријана Кнежевић-замена Ликовна култура 51,52,61,62,

71, 81
VII

8. Иван Станојевић Музичка култура 51,52,61,62,
71, 81

VII

9. Весна Радојевић Историја 51,52,61,62,
71, 81

VII

10. Снежана Петровић
Географија /
грађанско
васпитање

51,52,61,62,
71, 81

VII

11. Ивица Цветковић–1. полугодиште
Ненад Симић Физика 61,62, 71, 81 VII

12. Александар Дамјановић Математика 61, 62, 71 VII
13. Велибор Минашевић Математика 51, 52, 81 VII

14. Данијела Стефановић Биологија 51,52,61,62,
71, 81

VII

15. Вуко Влаховић Хемија 71, 81 VII

16. Дејан Јовановић ТиИО 51,52,61,62,
71, 81

VII

17. Бобан Марковић Физичко
васпитање/ИС

Физ.васп.
71,81; И.
спорт: 51, 52,
61, 62, 71, 81

VII

18. Дејан Ракановић-1.полугодиште
Драган Стефановић

Физичко
васпитање/ИС

Физичко
васпи.
51,52,61,62,

VII

19. Драган Мандић Информатика и
рачунарство

51,52,61,62,
71, 81

VII

20. Иван Матић – 1- полугодиште
Божидар Новаковић Верска настава I - VIII



Поред наставног особља, део школског колектива чине и стручни сарадници,
административни радници и помоћно-техничко особље.

 СТРУЧНИ САРАДНИЦИ У ШКОЛИ

степен стручне
спреме

стручни
испит стаж проценат

ангажованости
Данијела Мил. Алексић,
педагог VII да 7 100%

Taтјана Ђурић,
библиотекар VII да 12 100%

Јасна - сурдолог
VII не

1.
полугодиште

15%
Јелена Петровић -
тифлолог IV не

2.
полугодиште

15%
Александра
Миљановић,
дефектолог-
олигофренолог

VII
2.

полугодиште
15%

 АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ

степен стручне
спреме

стручни
испит стаж проценат

ангажованости
Весна Гашић,
секретар VII да 30 100%

Славица Јовановић,
књиговодствени радник IV не 24 100%

И помоћно особље чини осморо запослених.



Први викенд у септембру. У Падежу се одржава Међународни сабор

народног стваралаштва ,,Падешки кладенац''. Школа,
традиционално, сарађује са локалном средином у организацији и реализацији дводневног сабора. Првог
дана у порти Цркве пресвете Богородице неколико ученика присуствује ликовној колонији. Наставница
ликовне културе Ана Милићевић учествовала је на изложби својим радом.

Сутрадан, наставници помажу да смотра јела спремљених на старински начин прође у најбољем
реду. Директорка је председник жирија за избор најбољег јела. Победник је била екипа младих кувара из
Падежа, иначе наших бивших ђака.

08.септембар 2012.

,,Богородица'', Ана Милићевић Никола, Милан и Душан Сабор народног стваралаштва

Део колектива ОШ,,Васа Пелагић''



На седници Наставничког  већа изабран је нови члан
Школског  одбора из редова колектива. Уместо Данила
Степановића нови члан је Ана Јовановић.

Школа је укључена у пројекат ,,Сакупљање, сортирање и одлагање отпада''.  Координатор
тог пројекта у нашој школи је наставница биологије Данијела Стефановић.

Наши ученици учествују на такмичењу у
лепом писању- калиграфији ,,Коморанско златно
перо'', које организује школа из Коњуха. Ове
године такмичари су били Софија Милетић,
ученица 4. разреда из Крвавице, и Анђела
Богдановић, такође из Крвавице, али ученица 7.
разреда у Падежу.

Дечија недеља обележена је разноврсним активностима: спортски дан, цртање на тему
другарство, хуманитарна акција ,,Друг другу'',   посета установа у окружењу: здравствена
амбуланта, пошта, црква и сл.

12.септембар 2012.

29.септембар 2012.

Наставница српског језика Ана Јовановић, Анђела
Богдановић, Софија Милетић, директорка школе
Александра Радомировић

Прва недеља октобра 2012.



Дан здраве хране ове
године обележен је у  матичној
школи у Падежу. Учествовао је
велики број родитеља, радници
школе и ученици. После мале
приредбе коју је припремио
наставник музичке културе Иван
Станојевић са члановима хора,
вредне маме и баке изложиле су
своје кулинарске вештине . Свим
учесницама директорка је
доделила захвалнице. Дешавања је
и медијски пропратила РТК.

Представници МУП-а Крушевац сарађивали
су са ученицима стари јих разреда и
одржали предавање о безбедној употреби
интернета у оквиру пројекта ,,Кликни
безбедно''.

Октобар као Месец књиге обележен је у оквиру
литерарно-новинарске секције, израдом паноа
посвећеног развоју писма, и у оквиру
библиотекарске секције. Њени чланови су са
библиотекаром Татјаном Ђурић 12. октобра
посетили Сајам књига у Крушевцу. Између
осталог искуства, дружили су се и са дечијим
песником Момиром Драгићевићем.

16. октобар 2012.

25. октобар 2012.

октобар 2012.



Обављене су симулације завршног испита из српског језика и математике за ученике 8. разреда. Циљ овог
тестирања је да се ученици упознају са начином полагања мале матуре и да послужи као подстицај за
побољшање постигнућа.

Група ученика 7. и 8. разреда ,
заједно са својим наставницима
биологије, Данијелом Стефановић, и
хемије, Вуком Влаховићем,
присуствовали су предавању др
Владимира Удовичића на тему ,,Један
другачији поглед на климатске
промене'', које је одржано у Центру
за стручно усавршавање у Крушевцу.
У оквиру радионице ученици су
изложили своја виђења у вези са
овом темом.

29-30. октобар 2012.

07.новембар 2012.

04.новембар 2012.

Одржано је Наставничко веће. Између осталог, било је речи и о томе да је школа укључена у два
пројекта.

 ,,Школске и предшколске библиотеке као извори знања и здравља''. Координатор у нашој
школи је библиотекар Татјана Ђурић.

 Ученици 1. и 4. разреда одељења у Падежу учествују у пројекту ,,Фибоначи-Зелени талас-

пролеће у Србији''. Координатор пројекта у школи је њихова учитељица Марија Рутић.

 Са ученицима је реализовала следеће активности:



За родитеље ученика 7. и 8. разреда организовано је предавање
на тему,,Функционална породица''. Предавачи су били
стручњаци из Завода за јавно здравље и Центра за социјални
рад Крушевац. Трибини је присуствовало 57% родитеља.

Ученици су на 1. часу упознати са државним празником Дан
примирја у Првом светском рату.

08.новембар 2012.

09.новембар 2012.

Ефекти и корист од  ових активности и акција

су многоструке. Ученици су применом

технолошког приступа успевали да нешто

замисле, направе и трансформишу током

експериментисања. Услед тога, назирали су

значај и важност научног и технолошког

развоја и његовог утицаја на животно

окружење, при чему је главни циљ био

развијање свести о важности заштите животне

средине у свакодневним активностима.

 Обилазак и праћење потенцијалних места на

којима се могу уочити или су већ уочени

весници пролећа ( парк, ливада, река...)

 Документовање појаве весника пролећа (

фотоапаратом)

 Израчунавање укупне количине падавина,

као и максималне, минималне и просечне

недељне температуре ваздуха ( уписивани су

подаци у табелу)

 Израда експерименталних свесака, израда

кишомера, израда анемометра

 Остварен је сусрет са представницом тима

Зелени талас- Србије;



Глумице крушевачког позоришта
Слађана и Ивана Несторовић гостовале су
у новембру у школи у Крвавици. Ђацима су
извеле представу ,,Магаренце'', а публику
су чинили млађи ученици из Крвавице и
Шашиловца, као и мали другари из
предшколске групе у Крвавици.

По препоруци Министарства просвете одржана је симулација
завршног испита из српског језика и математике са ученицима
8. разреда.

Група ученика 7. и 8. разреда
присуствовала је предавању и учествовала у
радионици на тему рециклаже лименки (RECAN).
Овај скуп одржан је у ОШ,,Доситеј Обрадовић'' у
Крушевцу.

Са њима су били и наставници Дејан Јовановић,
Данијела Стефановић и Вуко Влаховић.

новембар 2012.

01. децембар 2012.

07.децембар 2012.

Јелена и Александра



На Наставничком већу ученица 8. разреда Нина Кузмановић
изабрана је једногласно за Светосавског ученика.

У оквиру рада библиотекарске
секције у посети  ученицима  млађих
разреда у Падежу  била је песникиња и
наша колегиница Александра Лукић.
Представила је деци песме из своје нове
збирке ,,Чарапанка из опанка''. Забава и
уживање били су обострани.

НОВОГОДИШЊА ЖУРКА! 

Почетак 2. полугодишта.

12. децембар 2012.

децембар 2012.

28. децембар 2012.

16. јануар 2013.



Обележена је школска слава Свети Сава.
Тим поводом ученици су припремили
пригодан програм са наставницима Маријом
Анђеловић и Иваном Станојевићем,
руководиоцима драмско-рецитаторске
секције и хора. Организован је и квиз  за
ученике 6. и 7. разреда. У осмишљавању и
реализацији квиза учествовале су
наставница историје Весна Радојевић и
наставница српског језика Ана Јовановић.
Водитељ квиза била је учитељица Марија
Рутић. Велику подршку у техничкој обради и
извођењу имали су од наставника
информатике Драгана Мандића.

Директорка је пригодним поклонима
наградила све учеснике квиза. Такође,
награђени су најбољи ученици сваког
одељења. Светосавски ученик Нина
Кузмановић и директорка присуствовале су и
свечаној додели светосавских награда у СО
Крушевац.

Након програма протојереј Милорад
Пршић обавио је сечење славског колача.
Колачар је била учитељица Стана Цуца, а за
следећу годину колачарства се прихватио
Томислав Матић из Вратара, иначе члан
Школског одбора.

Свечаности су присуствовали наставници,
ученици, родитељи и гости.

Поводом школске славе чланови
литерарно-новинарске секције и наставница
српског језика Ана Јовановић објавили су
први овогодишњи број школског часописа
,,Осми падеж''.

27. јануар 2013.

Ученици подручних одељења присуствују
свечаности у цркви у свом селу и учествују у
обележавању овог празника.



Дан Светог Саве обележен је у
Крвавици целодневним програмом.

Прослава празника је почела
јутарњим окупљањем у школи, а затим
колективним одласком у сеоску цркву,
где су ученици присуствовали служби и
извели химну Светом Сави.

У вечерњим часовима у Дому
културе ђаци и полазници вртића у
сарадњи са Културно-уметничким
друштвом „Чарапанка“ из Крвавице
извели су приредбу  за родитеље и
мештане. На приредби су учествовали
сви ученици од 1. до 4. разреда. Они су
кроз глуму, песму и игру, чувајући и
негујући нашу традицију упознали
публику са животом и делом Светог
Саве.

Традиционално, за школску славу,
сви ђаци и полазници вртића су добили
пригодне пакетиће од сеоског колачара
и црквеног одбора из Крвавице.

О овој приредби објављен је текст
у „Просветном прегледу“ 14. фебруара
2013. год. и у часопису за децу „Ђак
првак“ у мартовском броју.

Директорка Александра Радомировић и
ученица Нина Кузмановић на додели награда
Светосавским ученицима у свечаној сали СО
Крушевац.





Одржано је школско такмичење из математике. Сви ученици су
радили јединствене тестове које шаље Друштво математичара
Србије.

Школско такмичење из историје.

Школско такмичење из српског језика.

Школско такмичење рецитатора.

Наша школа је већ неколико година за редом домаћин и
организатор  школског такмичења из хемије.

Ученици су упознати са Миланским едиктом и јубилејем који се
ове године обележава.

На ликовно-литерарном конкурсу ,,Књига јенајбољи друг'' ученик
8. разреда Марко Милојевић освојио је другу награду за свој ликовни рад, а ученица 4. разреда из
Падежа Ивана Нешић 3. место за литерарни рад. Награде су им уручене на Светски дан дечије књиге
у Крушевачком позоришту. Конкурс је део пројекта у који је укључена наша библиотека.

На Наставничком већу педагог је представила међународни
пројекат TALIS, у који је укључена и наша школа и који се бави
истраживањем квалитета образовања и образовног система.

Већ пету годину за редом колектив школе у Крвавици је укључен у представљање
Крвавице на Смотри села града Крушевца. И ове године за потребе жирија написан је извештај о
раду школе у Крвавици у претходних годину дана. Ученици наше школе су учествовали у
програму као чланови КУД-а „Чарапанка“ из Крвавице. На смотри 14. априла2013.  жири је
посетио школу у Крвавици. Приредби су присуствовали директорка школе и колектив школе у
Крвавици.

02. фебруар 2013.

14. фебруар 2013.

19. фебруар 2013.

26. фебруар 2013.

10. март 2013.

27. фебруар 2013.

02. април 2013.

04. април 2013.

14. април 2013.



Током ове недеље реализоване су разноврсне активности којима
је oбележен Дан планете Земље. Ученици млађих разреда у свим
одељењима уређивали су дворишта и садили цвеће.
Организована је и велика акција прикупљања секундарних
сировина, пре свега пластичне амбалаже и папира, у сарадњи са
ЈКП Крушевац. Учествовали су ученици, родитељи, али и остали
мештани. Новац од откупљених сировина биће искоришћен у виду
услуга ЈКП-а: сечење старих стабала, озелењавање дворишта и сл.
Координатор акције била је наставница биологије и руководилац
еколошке секције у школи Данијела Стефановић.

У Крушевцу је одржана централна
прослава поводом Дана војске Републике Србије.
Директор школе, одељењске старешине 7. и 8.
разреда и 10 ученика представљало је нашу
школу у дефилеу крушевачких школа, пре
почетка свечаности.

15-19. април 2013.

Вредни Вратарци
Шашиловац

Сађење цвећа и чишћење дворишта - ПадежГлобаре

20. април 2013.



У школи се традиционално одржава
хуманитарна Васкршња изложба фарбаних
јаја. Ученици су украшавали васкршња јаја са
учитељицама, наставницом ликовне културе
Аном Милићевић и наставницом енглеског
језика Мариником Станојевић.

Поводом прославе Међународног дана књиге чланови
библиотекарске секције и библиотекар Татјана Ђурић посетили су
крушевачку библиотеку и музеј, Кућу Симића, позориште, цркву
Лазарицу и Културни центар.

24. април 2013.

24. април 2013.

Поводом Васкрса ђаци и полазници вртића у Крвавици организовали су „Васкршњи вашар“ за
родитеље и мештане на коме су продавали своје радове – осликана јаја. Тако су  прикупили око 3 200
динара. Тај новац употребљен је за набавку наставних средстава (лопте, вијача, играчке за вртић).



На предлог колегинице
Цице Бацић, наставнице српског
језика у школи у Жабару,
организовали смо сусрет ученика у
нашој школи.  Идеја нам је била
означавање значајнијих датума:
Дан планете Земље, Светски дан
књиге и предстојећи Ускрс.

Дружење се одвијало кроз
три радионице: лепо писање-
калиграфија, песнички кутак и
ликовна колонија. Теме којима су
се ученици бавили биле су:

,,Природа те моли, не загађуј,
боли'', ,,Књига мој најбољи друг'' и
Ускрс. Цица је упућивала младе
калиграфе у вештину
краснописања, наставница српског
језика у нашој школи Ана
Јовановић сарађивала је са
младим песницима, а ликовном
умећу подучавала их је наставница
ликовне културе Ана Милићевић.
На крају дружења представљени
су радови свих група.

24. април 2013.



Представници Савеза слепих из Крушевца су у априлу месецу 2013.
посетили издвојено одељење у Шашиловцу и честитали ученику Дарку Марисављевићу успех за
освојено четврто место на Републичкој олимпијади у шаху, одржаној 23. и 24. марта у Београду.

На стручној трибини „Савремени приступи планирању у настави“
која је одржана у Крушевцу пример добре праксе иновације у настави представила је учитељица
Драгана Димитријевић. Реч је о часу из предмета Свет око нас у 1. разреду „Биљке у нашој околини“.

У овој школској години ученици су учествовали на такмичењима из следећих предмета:
математика, српски језик, биологија, хемија, историја и географија, и оствраили су следеће резултате:

 Ненад Ћирковић 71 - 1. место на Општинском и 3. на Окружном такмичењу из географије;

 Посебно су били успешни из биологије:
 Наташа Нешић 61 – 2. место на Општинском и 2. место на Окружном такмичењу
 Анђела Новаковић 62 – 2. место на Општинском и 3. место на Окружном
 Ивана Тодоровић 61 – 2. место на Општинском и учешће на Окружном
 Слађан Грујић 62 – 3. место на Општинском такмичењу
 Ненад Ћирковић 71 - 2. место на Општинском и 3. место на Окружном такмичењу

 Ни историја им није страна:
 Наташа Нешић 61 – 3. место на Општинском и учешће на Окружном
 Слађан Грујић 62 – 3. место   на Општинском и учешће на Окружном
 Марко Милојевић 81– 3. место на Општинском и учешће на Окружном
 Жељко Вукићевић 81 – 3. место на Општинском и учешће на Окружном

 А за српски језик и математику није владало баш велико интересовање:
Јелена Милановић 81 – учешће на Окружном такмичењу из српског језика;
на Општинском такмичењу из математике учествовали су Софија Милетић и Стефан

Милићевић, ученици 4. разреда из Крвавице. Софија се пласирала и на Окружно такмичење и била на
15. месту са 60 поена.
 У школи је спроведено  и математичко такмичење ,,Мислиша'' у организацији друштва ,,Архимедес''.

Три ученика добила су похвале: Кузмановић Виктор – 2. разред, Павле Видојевић – 3. разред и
Софија Милетић – 4. разред.

 Запажене резултате на Општинском такмичењу рецитатора имале су  ученице: Нађа Вилимоновић 6-
1, Ана Васић 6-1 и Даница Милановић 7-1. Такође, пласирала су се и два ученика млађих разреда из
Крвавице: Урош Миленковић (1. место на школском) и Никола Васић (2. место на школском).

 Такође, ученици 8. разреда – Стефан Матић, Младен Јаковљевић и Саша Миљковић - били су
успешни на Општинском такмичењу у познавању  саобраћаја.

април 2013.

26. април 2013.

Март-април 2013. – РЕЗУЛТАТИ СА ТАКМИЧЕЊА



Одржан је родитељски састанак за родитеље ученика од 5. до 8.
разреда пре одласка на екскурзију. Представљен је детаљно план путовања, смештаја ученика и
планиране активности. Ученица 8. разреда Јована Тодоровић припремила је презентацију са приказом
свих места која су планирана за обилазак, тако да су родитељи могли унапред да се упознају са
планираним садржајем путовања.

Изведена је дводневна екскурзија за ученике предметне наставе. По одлуци Савета родитеља
изабрана је Туристичка агенција ,,Планета'' из Крушевца. Релација је била следећа: Падеж- Чачак –
Мокра гора –Шарганска осмица - Кремна - Бајина Башта (ноћење) - Перућац – Врело – Златибор –
Сирогојно – Стопића пећина – Падеж. Два дана путовања била су богата садржајима са којима су се
ученици упознали. И ученици и родитељи су се касније изјаснили да су задовољни изведеном
екскурзијом.

Поводом Дана школе, одржан је квиз за ученике четвртог разреда у матичној школи у Падежу, а
учествовали су тимови четвртака из свих одељења. Тема је била познавање градива из природе и
друштва. Квиз је припремила и реализовала учитељица Марија Рутић. Ученици су се лепо забавили,
показали знање и добили пригодне поклоне.

08.мај 2013.

10-11. мај 2013.

У биоскопу у Мећавнику О Креманском пророчанству Стопића пећина

15. мај 2013.



Спроведено је тестирање ученика 7. Разреда композитним тестом, који
се састоји од 5 предмета (историје, географије, биологије, хемије и физике). Сврха овог тестирања је
припрема за нови начин полагања мале матуре на крају осмог разреда. Просечан број освојених
поена био је 10,56 (од могућих 20).

У Дому културе у Падежу одржана је
приредба. Припремили су је ученици, чланови
драмско-рецитаторске секције и хора, са својим
наставницима.Наставник музичке културе Иван
Станојевић са својим хором школском химном
отворио је свечаност. У наставку се одвијала
занимљива представа рађена према тексту Ђурђа
Глигорића ,,Ко је сместио вуку?'', за чију успешну
реализацију је заслужна наставница српског
језика Марија Анђеловић. Она је у сарадњи са ПУ
,,Ната Вељковић'' обезбедила сценографију и
костиме, те је утисак био аутентичан.

Ученици су представили и сплет народних
игара, у оквиру програма који припремају са
Драгутином Петровићем, руководиоцем КУД,,Полет''
из Падежа.

Чланови литерарно-новинарске секције
поводом Дана школе објавили су други број школског
часописа ,,Осми падеж'' у овој години.Сви бројеви
часописа доступни су на школском сајту.

Прослави Дана школе присуствоали су
представници Школске и Градске управе, директори
других основних школа, наставници, ученици и
мештани.

Увече су чланови школског колектива и
Школског одбора, заједно са колегама из школе ,,Кнез
Лазар'' из Купаца, окупили на свечаној вечери у
ресторану.

16. мај 2013.

15. мај 2013.



Изведена је једнодневна екскурзија за ученике разредне наставе на
релацији: Падеж-Крагујевац – Топола – Буковичка бања – Падеж. Ученици су обишли доста
историјских и културних знаменитости, а имали су и слободно време за забаву и дружење.

По препоруци Министарства просвете реализована је друга
симулација завршног испита из српског језика и математике за ученике 8. разреда.

На Наставничком већу једногласно је за Ђака генерације и

носиоца Вукове дипломе изабрана Нина Кузмановић. Континуирано је активна у свим школским

предметима, укључена у многе школске активности. У 7. разреду освојила је 3. место на

Општинском такмичењу из биологије. Ова ученица има развијене радне навике, савест и

одговорност у раду и према свим обавезама. Oмиљена je међу вршњацима, добар друг и благе

нарави.

Нина је активна и у ваншколским активностима. Непуне две године је члан крушевачког

карате клуба  „Напредак“, имала је доста успешних наступа, а у Чачку на такмичењу „Златни појас“

освојила је 1. место.

Завршетак другог полугодишта за ученике 8. разреда.

17. мај 2013.

18. мај 2013.

28. мај 2013.

24. мај 2013.

Методичка припрема за час математике у 2. разреду „Одузимање двоцифрених бројева са
прелазом преко десетице (43 – 26)“ учитељице Драгане Димитријевић из Крвавице објављена је у
педагошкој пракси у ,,Просветном прегледу''.

мај 2013.





Завршетак другог полугодишта. За ученике почиње летњи распуст.

07. јун 2013.



Због  препоруке
Министарства просвете да се
мала матура прославља у
школским просторијама, ученици
8. разреда организовали су
прославу у школи у Вратару, због
адекватнијег простора и услова. У
припрему и организацију били су
укључени ученици, родитељи и
школа. Све је протекло у
најбољем реду.

Понедељак, 10:00. Обављено је полагање завршног испита из
српског језика. Сви ученици су изашли на полагање. Просечна оцена била
је 8,94 поена.

Уторак,09:30. Сви ученици су дошли на полагање завршног испита из
математике. Десет минута пре почетка тестирања, уместо извлачења комбинације теста, заменик
министра просвете Жарка Обрадовића објавио је да се полагање теста из математике одлаже због
,,проваљивања'' теста из математике. Револтирани су ученици, родитељи, дежурни наставници...

Среда, 12:00, напољу је 36 степени. Ученици полажу поновљени тест из
математике. Нову комбинацију задатака.

Понедељак. Министар просвете објављује да су бодови са завршног
испита неважећи и да ће се ученици 8. разреда у средње школе уписивати само на основу успеха у 6,
7. и 8. разреду основне.

08. јун 2013.

17. јун 2013.

18. јун 2013.

19. јун 2013.

24. јун 2013.



Родитељски састанак за ученике 8. разреда. Обављена је свечана
додела уверења о положеном завршном испиту и сведочанстава о
завршеном основном образовању.

Ученици су заједно са родитељима попунили листе жеља за упис у средњу школу.

Ученици наше школе, наставник музичке културе Иван
Станојевић и руководилац еколошке секције у школи, наставница биологије Данијела Стефановић,
учествовали су у пројекту ,,Видовдански еко-дан'' у Крушевцу. Ученице 5. и 6. разреда написале су
текст песме, а Иван им је осмислио музику. Својом песмом отворили су свечаност. Добили су и
новчану награду, коју ће употребити за набављање наставних средстава у школи.

26. јун 2013.

28. јун 2013.

Победнички рад ученика из ВратараОтварање свечаности песмом

Наставници и ученици наше школе



Родитељски састанак  и подела ђачких књижица, традиционално на
Видовдан.

Објављен је распоред ученика по средњим школама. Школске
2012/2013. године од 28 ученика који су завршили осми разред, 26 ученика (93%)  наставља
школовање. (Тања Антић из Вратара и Јелена Стевановић из Падежа не настављају школовање)

Сви ученици су распоређени у првом кругу уписа у средње школе. На основу финалне
расподеле ученика можемо рећи да је 18 ученика (69%) распоређено у четворогодишње средње
школе, а 7 ученика (27%) у трогодишње средње школе. Један ученик наставиће школовање у ШОСО
„Веселин Николић“ у Крушевцу.

21 ученик (81%) наставиће своје школовање у Крушевцу, 3 ученика у Рековцу, 1 ученик у
Брусу и 1 ученик у Ужицу.

Анализа попуњених листа жеља за упис у средње школе

 у прву жељену средњу школу распоређено је 17 ученика - 65%, у односу на претходну
школску годину 11% више;

 у другу жељену школу –5 ученика (19%) ;

 у трећу жељену школу –1 ученик (4%);

 у пету – 1 ученик;

 у шесту – 1 ученик.

28. јун 2013.

06. јул 2013.

Поводом краја школске године
припремљена је приредба за родитеље и
мештане. Она је изведена  28. јуна 2013.
године у 14 часова у Дому културе у
Крвавици. Приредба је састављена од
драмских текстова, рецитација, песама и
музичких игара. У програму су учествовали
сви ученици.



Ученица Нина Кузмановић примила је награду као Ученик генерације.
Свечаност је одржана у Белој сали КЦК у Крушевцу. Награде је доделио помоћник министра просвете
Зоран Костић. Присуствовали су родитељи, одељењске старешине изабраних ученика  и директори
основних и средњих школа Расинског округа.

Школа Образовни профил и број ученика
четворогодишња трогодишња

Гимназија
(2 ученика)

- друштвено-језички смер – 1 ученик
- природно-математички смер – 1 уч.

Економско-трговинска школа
(7 + 1 = 8 ученика)

- економски техничар – 6 ученика
- финанасијски тех. – 1 ученик

- трговац – 1 ученик

Хемијско-технолошка школа
(1 + 1 = 2 ученика)

-хемијски лаборант – 1 ученик - кувар – 1 ученик

Машинско-електротехничка
(2 + 3 = 5 ученика)

- техничар друмског саобраћаја – 1
ученик
-машински техничар за компјутерско
конструисање – 1 уч.

-возач моторних возила – 2 ученика
-аутоелектричар – 1 ученик

Техничка школа
(2 + 1 ученика)

-техничар – моделар одеће – 2 уч. -монтер суве градње – 1 уч.

Пољопривредно-
ветеринарска школа Рековац

(3 ученика)

-ветеринарски техничар – 2 уч.
-пољопривредни техничар – 1 уч.

Средња школа Брус
(1 ученик)

-конобар – 1 ученик

Медицинска школа Ужице
(1 ученик)

-медицинска сестра – техничар – 1
ученик

08. јул 2013.

Распоред ученика по школама:

ЛЕТЊИ РАСПУСТ



УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

У првом разреду укупно је било 24 ученика. Већина ученика успела је да савлада предвиђене
циљеве и задатке за ову школску годину. Ученици напредују према својим способностима и оцењени
су описно.

Успех ученика од 2. до 8. разреда изгледао је овако:

Разред
Број

ученика

П о з и т и в а н у с п е х
Свега

завршили

Одличан Вр.добар Добар Довољан

II 27 18 7 2 27

III 27 13 9 5 27

IV 35 15 16 3 1 35

II – IV 89 46 32 10 1 89

V 30 11 13 6 30

VI 37 9 17 11 37

VII 18 8 5 5 18

VIII 28 8 11 7 2 28

V–VIII 113 36 46 29 2 113

II-VIII 202 82 / 41% 78 / 39% 39 / 19% 3 / 1% 202

Август 2013.



 У матичној школи у Падежу уграђена је  унутрашња  хидрантска  мрежа,чиме се повећава
безбедност ученика и објекта.

 У школском дворишту у Вратару потпуно је  реконструисан  кров  на старој помоћној згради  за
огрев.

 На старој школској згради у Падежу, у чијем делу је фискултурна сала, извршена је делимична
поправка крова.

 На школској згради у Падежу постављен је рефлектор, који осветљава спортско игралиште.

 У фискултурној сали такође је поправљено осветљење и постављени су  рефлектори.

 У матичној школи, у учионици бр.4, која се користи за наставу биологије и хемије, спроведена је
водоводна инсталација, те су побољшани услови за извођење наставе.

 У дигиталној учионици у Падежу, као и у свим подручним одељењима школе уведен је АДСЛ
интернет. У учионицама рачунари такође имају приступ интернету.

 Набављена су 3 нова рачунара и нови школски намештај за једну учионицу у матичној школи.

 Током летњег распуста унутрашњост школе у Падежу комплетно је окречена.

 У матичној школи су замењене дотрајале табле за кошеве и обезбеђени стубови за кошеве и
голове на спортском терену. Офарбана је и ограда школског дворишта према улици.

 У Вратару је поправљен део школске ограде који је био урушен.

 У електронском зборнику радова „Дигитални час 2013“ налази се рад учитељице Драгане
Димитријевић  „Саобраћај“. Овај рад обухвата три наставне јединице – „Саобраћај у насељу“
(обрада), „Ред, безбедност и култура понашања у саобраћају“ (обрада) и „Саобраћај“
(утврђивање) реализоване ове школске године у 2. разреду.

 Ликовни и литерарни радови ученика 1. разреда из Крвавице објављени су у часопису „Ђак
првак“.

 У емисије РТС „Квадратура круга“ приликом представљања села Крвавица, било је и речи о
нашој школи.

 Школу у Крвавици  је посетио познати дечји песник из Београда Недељко Попадић. Деца су
уживала у дружењу са њим.

 У Шашиловцу је у сарадњи са родитељима уређена просторија за предшколце.

 У току су поступци јавних набавки за замену столарије у Вратару и уградњу биолошког
пречишћивача воде у Падежу.

Шта је још урађено у овој школској години



Подаци за летопис преузети су, углавном,  из школске документације или су достављени од
организатора активности и учесника. Као сакупљач материјала и уредник  захваљујем се свима који су
ми изашли у сусрет и помогли да остваримо ово летописање.

Наставница српског језика Ана Јовановић

Директор школе:

Александра Радомировић

Падеж

септембар 2013. године


