ЛЕТОПИС ОШ,,ВАСА ПЕЛАГИЋ'' ПАДЕЖ 2013-2014.
Члан 52 Закона о основном образовању и васпитању, који се почео примењивати почев
од школске 2013/2014. године, гласи:
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.
Школа публикацију из става 2 овог члана објављује на својој интернет страни до 1.
октобра за текућу школску годину, а може је поделити ученицима у штампаном облику.
Школа је дужна да има своју интернет страну.

Према Речнику српскохрватског језика Матице српске летопис је: 1. књига у којој се
хронолошким редом уписују важнији догађаји; 2. пригодан запис неког догађаја; оно што је
вредно да се унесе у летопис.

Спојивши оно што нам је дужност са оним што један летопис подразумева, настао је и
овај наш документ. Летопис школе се води још од 30-тих година 20. века. Чува се у писаном
облику и писали су га директори школе. Последње две године може се наћи у електронском
облику на школском сајту, а уређивач летописа је наставница српског језика Ана Јовановић.
Као документ који чува трагове живота и рада у једном времену, он садржи податке о нашој
школи, људима, дешавањима и свему што је обележелио школску 2013/2014. годину у ОШ
,,Васа Пелагић'' у Падежу.

ОШ,,Васа Пелагић''
37257 Падеж
037/696-207

037/696-592

svpelagicpadez@gmail.com
www.osvasa.edu.rs
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Основна школа ,,Васа Пелагић'' у Падежу представља установу са седиштем у Падежу и
издвојеним одељењима:
 Вратаре

696 – 120

vratareos@gmail.com

 Глобаре

696 – 521

osglobare@gmail.com

 Крвавица

696 – 235

oskrvavica@gmail.com

 Шашиловац

696 – 412

skolasasilovac@gmail.com

Ове године нашу школу похађа 221 ђак. У разредној настави је следећи број ученика (од 1. до
4. разреда): Падеж-19, Вратаре-18, Глобаре-20, Крвавица-39 и Шашиловац-5. У предметној настави је
120 ученика.
Што се тиче структуре породице, 92,76% ученика живи у комплетној породици, а мали број у
некомплетној (без мајке или разведени родитељи). Седморо ученика је из ромских породица.
Образовна структура родитеља показује да 1, 85% родитеља нема завршено ни основно образовање,
највише их је са завршеном само основном школом (57,17%), затим са средњим образовањем
(38,89%), више образовање има тек 1, 85% родитеља, а високо само један родитељ.
У матичној школи у Падежу и у сваком од издвојених одељења позајмљена је по једна школска
просторија ПУ,,Ната Вељковић'' за спровођење припремног предшколског програма. Овај програм се
изводи у преподневној смени. Број деце која похађају ППП: Падеж-5, Вратаре-6, Глобаре-6, Крвавица9 и Шашиловац-6.
 Настава у матичној школи у Падежу одвија се пре подне, за све ученике од 1. до 8. разреда,
и почиње у 7:30 часова.
 Ученици у издвојеним одељењима у Вратару, Глобару и Шашиловцу похађају наставу,
такође, пре подне.
 У издвојеним одељењима у Вратару и Шашиловцу часови почињу у 7:30.
 У издвојеном одељењу у Глобару настава почиње у 8:00.
Школа у Крвавици ради у две смене; преподневна смена, у којој раде две учитељице, почиње у
7:30, а поподневна смена са једном учитељицом почиње у 12:30 часова.
Школа је и са својим ненаставним и наставним особљем спремна за предстојећу школску
годину.
Директор школе је Александра Радомировић, професор биологије (VII степен СС), са радним
искуством од 11 година.
Секретар је Весница Гашић, дипломирани правник (VII степен), са радним стажом од 31
године.
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Школа је и са својим ненаставним и наставним особљем спремна за предстојећу школску
годину.
Директор школе је Александра Радомировић, професор биологије (VII степен СС), са радним
искуством од 11 година.
Секретар је Весница Гашић, дипломирани правник (VII степен), са радним стажом од 31
године.
Административни радник Славица Јовановић, књиговођа (IV степен) са радним стажом од 25
година.
Стручни сарадници у школи су:
Педагог Данијела Милосављевић-Алексић (VII степен), са 8 година радног стажа;
Библиотекар Татјана Ђурић (VII степен),са 13 година радног стажа.
У разредној настави наставни кадар је следећи:
Р.
бр.

Име и презиме
наставника

Врста
стручне
спреме

1.

Стана Цуца

IV

2.

Весна Јовановић

VI

3.

Милица Савић

VI

4.
5.
6.
7.
8.

Зорица
Антанасковић
Драгана
Димитријевић
Слађана Денић
Јасмина
Благојевић
Стојанка
Филиповић

VI
VI
VII
VII
VI

9.

Марија Рутић

VII

10.

Сузана Јовић

VII

предмет
разредна наставаПадеж
разредна наставаГлобаре
разредна наставаКрвавица
разредна
настава-Крвавица
разредна
настава-Крвавица
разредна
настава-Вратаре
разредна
настава-Шашиловац
разредна
настава-Вратаре
разредна
настава-Падеж
разредна
настава-Глобаре

Положен
испит за
лиценцу

Године
радног стажа

Проценат
ангажовања у
школи (% у
другим школама)

да

36

100%

да

24

100%

да

22

100%

да

20

100%

да

19

100%

да

18

100%

да

17

100%

да

14

100%

да

7

100%

не

1

100%

Предметни наставници ове године биће:
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Р.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
30.
31.

Име и презиме
наставника
Ана
Јовановић
Марија
Анђеловић
Мариника
Станојевић
Јасмина
Мандушић
Соња
Тошев
Милена
Грујић
Ана
Милићевић
Иван
Станојевић
Весна
Радојевић
Снежана
Петровић
Ненад
Симић
Александар
Дамјановић
Велибор
Минашевић
Данијела
Стефановић
Вуко
Влаховић
Дејан
Јовановић
Бобан
Марковић
Драган
Стефановић
Драган
Мандић
Сања
Николић
Мирослав
Маринковић

Врста
стручне
спреме

Проценат
ангажовања у
школи (% у другим
школама)

предмет

Положен
испит за
лиценцу

Године радног
стажа

VII

српски језик

да

13

100%

VII

српски језик

не

3

82%

VI

енглески језик

да

27

100%

VII

енглески језик

да

25

да

12

не

1

не

7

да

10

VII
VII
VII
VII

француски
језик
француски
језик
ликовна
култура
музичка
култура

VII

историја

да

5

VII

географија

да

26

VII

физика

не

1

VII

математика

да

6

VII

математика

не

9

VII

биологија

не

7

VII

хемија

да

10

да

13

да

12

не

3

да

25

VII
VII
VII

техничко и
информ.обр.
физичко
васпитање
физичко
васпитање

VII

информат. и
рачунарство

VII

верска настава

VII

физичко
васпитање

78% (44%

Економскотрговинсак школа)
45% (55 % у ОШ
„Јован Поповић“)
33% (44% у ОШ
„Иво Лола Рибар“)
45% (50% у ОШ
„ДеспотСтефан“)
45% (50% у ОШ „Б.
Павловић“)

60%

(50% у ОШ Бачина)
65% (40% у ОШ у
Доњем Крчину)
50% (30% у ОШ
„Вук Караџић“)

67%

(40% у ОШ „Н.
Поповић'')

89%
70% (10% у ОШ

„Кнез Лазар'' Купци)
30% (60% у ОШ „Б.
Радичевић“)

70%

(30% у ОШ „Свети
Сава“)
55% (40% у
Техничкој школи КШ)
50% (50% у ОШ
„Свети Сава“)
35% (65% у ОШ “Д.
Обрадовић“, „Кнез
Лазар“, Економска
школа КШ)

10
Стручна пракса

70%
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ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
Проценат
ангажовања у
школи

Године радног
стажа

помоћни
радник

100%

23

осмогодишња

помоћни
радник

100%

16

Падеж

осмогодишња

помоћни
радник

100%

15

Падеж

III степен

домар

100%

12

Милона Глигоријевић

Вратаре

осмогодишња

помоћни
радник

100%

14

Предраг Петровић

Глобаре

осмогодишња

помоћни
радник

70%

31

Слађана Сташевић

Крвавица

осмогодишња

помоћни
радник

100%

14

Зорица Петровић

Шашиловац

осмогодишња

помоћни
радник

100%

25

Место рада

Врста стручне
спреме

Љубомир Николић

Падеж

осмогодишња

Љиљана Павловић

Падеж

Емилија Милановић

Име и презиме

Ненад
Јаковљевић

Радно место

У школи постоје:
 одељењска и стручна већа:
 Одељењско веће разредне наставе – руководилац Слађана Денић, проф. разредне наставе;
 Одељењско веће предметне наставе – руководилац Мариника Станојевић, наст. енглеског
језика;
 Стручно веће наставника разредне наставе – руководилац Весна Јовановић,наст. разредне
наставе;
 Стручно веће за области природних предмета – руководилац Велибор Минашевић,проф.
математике;
 Стручно веће за области друштвених предмета – руководилац
историје.

Весна Радојевић,проф.

 ученичке организације:
 Дечији савез – руководилац Милица Савић, наст.разредне наставе;
 Црвени крст – руководилац Мариника Станојевић, наст. енглеског језика;
 Еколошка организација – руководилац Ненад Симић, проф.физике;
 Ученички парламент – руководилац Весна Радојевић,проф. историје;
 Вршњачка заштитна мрежа – руководилац Данијела Милосављевић-Алексић, педагог.
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 секције:








Драмско-рецитаторска – руководилац Марија Анђеловић, проф. српског језика;
Литерарно-новинарска – руководилац Ана Јовановић, проф. српског језика;
Библиотекарска – руководилац Татјана Ђурић, проф. разредне наставе;
Хор – руководилац Иван Станојевић, проф. музичке културе;
Еколошка - руководилац Данијела Стефановић, проф. биологије;
Спортска – руководилац Драган Стефановић, проф. физичког васпитања;
Саобраћајна – руководилац Дејан Јовановић, проф. техничког образовања.

 стручни активи и тимови:
 Стручни актив за развојно планирање – координатор Ана Јовановић, проф. српског језика;
 Стручни актив за развој школског програма – координатор Данијела Милосављевић-Алексић,
педагог;
 Тим за самовредновање – координатор Стојанка Филиповић, наст. разредне наставе;
 Тим за праћење стручног усавршавања – координатор Слађана Денић, наст. разредне наставе;
 Тим за професионалну оријентацију – координатор Данијела Милосављевић-Алексић, педагог;
 Тим за заштиту деце од насиља – координатор Марија Рутић, проф.разредне наставе;
 Тим за инклузивно образовање – координатор Милица Савић, наст. разредне наставе;
 Тим за сарадњу са установама социјалне заштите – координатор Татјана Ђурић, проф. разредне
наставе;
 Тим за заштиту животне средине – координатор Данијела Стефановић, проф. биологије;
 Тим за сарадњу са културним институцијама – координатор Марија Анђеловић, проф. српског
језика;
 Тим за здравство
 Тим за сарадњу са локалном самоуправом
 Тим за сарадњу са спортским институцијама и организацијама града
 Тим за превенцију болести зависности
 Тим за сарадњу са еколошким институцијама града
 Тим за уређење школског сајта – координатор Драган Мандић, проф. информатике.

Школа је, дакле, спремна за почетак још једне школске године.
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02.

СЕПТЕМБАР

У свим одељењима школе ученици млађих разреда приредили су дочек за прваке. Ево како је било
у Крвавици:

Ученици првог разреда из Падежа гостовали су са директорком и својом учитељицом Станом
Цуцом у ОШ,,Драгомир Марковић'' у Крушевцу и од градоначелника добили флуоресцентне прслуке за
безбедност у саобраћају.

06.
Први викенд у септембру у Падежу је
резервисан
за
Сабор
народног
стваралаштва ,,Падешки кладенац''. Ове
године био је 28. по реду. Месна заједница
и школа у вези са овим дешавањима
сарађују на више начина. Првог дана овој
манифестацији присуствовали су ученици 52 одељења са наставником музичке културе
Иваном Станојевићем. Обишли су ликовну
колонију и упознали се са сликарима
учесницима.
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07.
Другог дана, у суботу, Сабору је присуствовала већина наставника и ученика. Група наставника
помагала је Драгутину Тинету Петровићу у организацији изложбе јела зготовљених на старински начин.
Директорка школе била је у жирију за избор јела. Ученици су учествовали као чланови КУД ,,Полет'' из
Падежа или као чланови одбора за дочек и спровођење гостију.

11.
 Одржана је седница Наставничког већа. Између осталих тачака дневног реда, утврђени су Анекс
ШРП-а и ГПРШ-а за ову школску годину.
 Након седнице, група наставника присуствовала је краткој обуци за противпожарну заштиту, коју
је одржало стручно лице.
 Истог дана одржани су састанци Савета родитеља и Школског одбора.

20.
Одржан је јесењи крос за ученике, на школском нивоу.

24.

Чланови литерарно-новинарске секције обележили
су Међународни дан језика израдом паноа на тему како се на многим европским језицима каже ВОЛИМ
ТЕ. Циљ је био подстицање ученика на учење страних
језика.
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25.
Чланови Еколошке организације и наставник физике Ненад Симић присуствовали су отварању
Пољопривредног сајма у Крушевцу.
Присуствовало је седморо ученика 7. и 8. разреда: Кристина Јаковљевић, Анђела
Богдановић, Владица Тодоровић, Анђела Милановић, Нађа Тодоровић, Наташа Нешић и Светлана
Миленовић. Ученици су учествовали на отварању и као чланови КУД-а ,,Чарапанка'' из Крвавице.

28.
ОШ,,Брана Павловић'' из Коњуха већ неколико
година уназад организује такмичење у лепом писању –
калиграфији у Коморану. Наши ученици редовно
учествују. Ове године у категорији ученика млађих
разреда учествовала је ученица 3. разреда Николина
Милановић из Крвавице, а у категорији старијих
ученика такмичила се Софија Милетић, ученица 5-1
разреда, и освојила 3. место. Са њима су биле
директорка Александра Радомировић, учитељица
Драгана Димитријевић и наставница српског језика
Ана Јовановић.
У пригодном програму који су ученици те школе
припремили гостовала је и наша ученица 6. разреда
Валентина Кузмановић, на позив наставника музичке
културе Ивана Станојевића. Валентинин наступ можете
погледати овде:
https://www.facebook.com/video.php?v=2222120379434
68&set=vb.100004640201474&type=2&theater
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01.

ОКТОБАР

Екипа ученика старијих разреда учествовала је на такмичењу у стоном тенису у ОШ,,Вук Караџић'' у
Крушевцу. Са њима је био наставник физичког васпитања Драган Стефановић.

04.
Седморо
ученика,
чланова
Еколошке
организације, присуствовало је дешавањима у
крушевачком позоришту којима је обележен
Међународни дан климатских промена. Након
презентације и изложбе ликовних радова крушевачких
ученика, одржана је краћа представа и додељене
награде за најбоље радове. Са нашим ученицима био
је екокоординатор у нашој школи, наставник физике
Ненад Симић.

07. - 11.

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА
,,Слушајте мама и тата, желим сестру ил брата''

У току Дечије недеље са ученицима млађих разреда у свим одељењима организоване су
разноврсне активности. Између осталих и хуманитарна акција под слоганом Друг другу у којој се
прикупљао школски прибор и гардероба за ученике; или, цртање на асфалту на тему породице.

У оквиру Дана отворених
врата
ученици
из
Вратара
гостовали су код другара у Падежу,
организовали занимљиве спортске
игре и дружење.

У оквиру пројекта озелењавања школског дворишта у
Падежу, започетог крајем претходне школске године, засађене су
тује, поред школског игралишта, које ће представљати и природну
ограду са суседним имањем. Ученици млађих разреда учествовали
су у овим радовима, заједно са радницима ЈКП Крушевац.
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Ученици 2. и 3. разреда ОШ „Васа Пелагић“ у Крвавици у оквиру планираног излета посетили су
значајна места у Крушевцу. Ученици 2. разреда са учитељицом Милицом Савић били су 7. октобра, а
трећаци са учитељицом Драганом Димитријевић 11. октобра 2013. Повод за излет био је почетак
изучавања прошлости на часовима природе и друштва.
Тако је наш час изучавања прошлости почео у цркви Лазарици, наставио се у Народном музеју, а
завршио се у музејском објекту с краја 18. века, у кући Симића. У музеју су ученици видели сталну
изложбу експоната из времена кнеза Лазара, али и из ближе прошлости. Посебну пажњу ученика
привукла је макета неизграђеног храма на Газиместану. Тих дана у музеју је била и изложба костима,
Оље Ивањицки, који су се ученицима веома допали. У кући Симића ученици су видели ентеријер
градске куће с почетка 20. века и чули о животу Крушевљана у том периоду. Амбијентална настава
настављена је часом српског језика у градској библиотеци. За већину ученика ово је била прва посета
градској библиотеци. Осмех на њиховим лицима је показао колико су уживали у царству књига.
За крај излета оно што ученици највише воле – игра. Ученици су уживали у пространом
Пионирском парку уређеном по жељи деце, са љуљашкама, клацкалицама, тобоганом и веома
атрактивним бродом. У току осмочасовног излета ученици су колективно ишли на ручак и на сладолед.
Била је ово прилика за стицање нових знања на лицу места, али и за примену стечених знања и
правила понашања (у саобраћају, приликом обеда, у комуникацији са другим људима), за развијање
љубави према завичају, његовој историји, култури и природним лепотама, за успостављање
непосреднијег односа између наставника и ученика и ученика међусобно, као и за неговање другарства
и осећаја заједништва.
О томе како су се ученици провели приликом овог обиласка Крушевца најбоље говори њихово
питање: „Када ћемо поново на излет?“
Драгана Димитријевић, учитељица

ЛЕТОПИС ОШ,,ВАСА ПЕЛАГИЋ'' ПАДЕЖ 2013-2014.

13.
У организацији удружења ORPAC на Багдали у Крушевцу одржана је изложба паса. У друштву
наставника физике Ненада Симића седморо ученика осмог разреда присуствовало је овој изложби.

14.
Поводом храмовне славе Покров
Пресвете Богородице ученици разредне
наставе у пратњи вероучитељице Сање
Николић и наставнице енглеског језика Јасмине
Мандушић посетили су цркву у Падежу.
Ученици су присуствовали празничној Светој
Литурији.

15.

Нашу школу посетили су просветни саветници Миодраг Пешић и Аца Лапчевић.
Присуствовали су на по два часа математике, код наставника Велибора Минашевића, и српског језика,
код наставнице Ане Јовановић. Након посете часова, обављени су разговори са директором и
предметним наставницима.

Ове године обележавање Дана здраве хране одржано је у одељењу у Шашиловцу.Ђаци су
са својим другарима предшколцима приредили забаван програм. Помагале су им васпитачица,
учитељица Јасмина Благојевић и наставница енглеског језика Мариника Станојевић. Родитељи и
мештани су, као прави домаћини, све дочекали пребогатом и маштовитом трпезом. Гостовали су
представници ЗЗЈЗ, запослени у колективу ОШ,,Васа Пелагић'' и многи други. Манифестација је и
медијски пропраћена.
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24.
У ,,Просветном прегледу'' у рубрици Педагошка пракса објављена је методичка припрема за час
учитељице Драгане Димитријевић из Крвавице. Наставна јединица била је Саобраћај, за 2. разред.
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26.
Тридесетак ученика учествовало је у завршној серији
Кроса РТС-а кроз Србију. Трке су се одржале на Слободишту
у Крушевцу. Ученици су искористили прилику да се сликају
са прослављеним ватерполистом и актуелним министром
омладине и спорта Вањом Удовичићем. Са ученицима је био
наставник физичке културе Драган Стефановић.

01.

НОВЕМБАР

Одржана је ванредна седница Наставничког већа. Представљени су резултати анализе завршног
испита од стране Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања, као и извештаји о стручнопедагошком надзору обављеном у октобру.

07.
Одржана је редовна седница Наставничког већа. Поред осталих тачака дневног реда, присутни су
упознати са садржајем обуке Кризне ситуације у образовно-васпитним установама, као и са
садржајем семинара Како припремити школски и лични план стручног усавршавања.

08.
У школи у Падежу одржана је позоришна представа за ученике млађих разреда из Падежа,
Вратара и Глобара. Представу су извели чланови Савеза слепих и слабовидих из Крушевца и имала је
хуманитарни карактер.

14.
Одржани су родитељски састанци за крај првог тромесечја.
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15.
Град Крушевац је за најбоље ученике
крушевачких школа организовао бесплатан
одлазак на финале Дејвис купа у
београдској Арени. Наши ученици гледали
су два меча: први између Новака Ђоковића
и Радека Степанека; други између Душана
Лајовића и Томаша Бердиха.

Путовањем су награђени најбољи ученици сваког одељења виших разреда и неколико осмака.
Са њима је био наставник физичког васпитања Драган Стефановић.

29.
Глумице крушевачког позоришта Ивана и Слађана Несторовић извеле су за ученике у Крвавици
представу ,,Учитељица и незналица''.
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16.

ДЕЦЕМБАР

Одржана је седница Наставничког већа на којој је за Светосавског ученика изабран Ненад
Ћирковић. У конкуренцији је још била и ученица Марина Огњановић.
Наставница енглеског језика Јасмина Мандушић изложила је предавање Превенција и
решавање дисциплинских проблема у настави.

23.
У
оквиру
пројекта
Професионална
оријентација, у Дому синдиката у Крушевцу
ученице 81 - Милена, Александра, Даница,
Марина, Анђела и Кристина - ближе су се
упознале са занимањима: стоматолог, лекар
опште праксе, наставник физичког васпитања и
експерт спортске медицине. Са њима су биле
педагог и одељењски старешина Данијела
Стефановић.

25.
У организацији наставнице енглеског језика
и руководиоца Црвеног крста Маринике Станојевић
и наставнице ликовне културе Ане Милићевић, као
и ученика наравно, организована је у школском
холу хуманитарна продаја новогодишњих честитки
које су ученици сами израдили.

Новогодишњи вашар одржан је и у школи у
Крвавици, а од прикупљеног новца ученици су
купили лопте.
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25.
Последњи час веронауке у првом полугодишту, у матичној школи у Падежу, одржан је као
отворени заједнички час за ученике од првог до петог разреда са темом ,,У сусрет Божићу''.
Ученици петог разреда су сценским
приказом ,,Божићна прича'' све присутне подсетили на јеванђељска сведочанства о рођењу Христовом у
витлејемској пећини – јављању анђела, поклоњењу пастира и три мудраца са Истока новорођеноме
Господу Исусу Христу.
Ученици од првог до четвртог разреда су рецитовали и певали Божићне песме. Часу су, поред
ученика, присуствовали и директорка школе, педагог, наставници и родитељи.
Ученицима је учешће на овом часу донело радост, увод у пуноћу радости и мира које доносе
Божићни празници, чији се врхунац остварује учешћем на Божићној Литургији.
Вероучитељица Сања Николић

26.
Наша школа је ове године и део пројекта
Михајло Пупин – пробуди истраживача у себи. У
школском холу представљена је изложба поводом
обележавања 160-годишњице рођења овог научника, а
наставник физике Ненад Симић представио је
ученицима 8. разреда презентацију о његовим
достигнућима у науци.
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27.
Ученички парламент, између осталог, брине и о забавном делу ђачког живота, па је договорено
да се за новогодишњу прославу организује маскенбал на коме ће учествовати сви ученици, а могу и
наставници. Пошто први пут организујемо тако нешто, требало нам је труда и времена, како би све било
у најбољем реду. Смишљали смо награде за Нај-маску, декорисали фискултурну салу, набављали
послужење, припремили музику и трудили се да се сви добро забаве. Али то и није било толико тешко,
колико нам је пре прославе било тешко да убедимо ученике да учествују, а било је оних којима се идеја
није свидела. Но, успели смо и у томе и све је ишло по плану. Лепо смо се провели, забављали и
уживали у креативним костимима. Наставници су били у жирију за најбоље маске и најбоље денсере.
Победници су добили дипломе и слатке награде, а надамо се да ће бити још таквих забава.
Марина Огњановић, 8/1
Велику улогу у организацији и реализацији самог маскенбала имала је руководилац Ученичког
парламента наставница Весна Радојевић.
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Ученици млађих разреда у свим одељењима такође су уживали у новогодишњој журкици.
Овај петак уједно је представљао и крај 1. полугодишта и почетак зимског распуста за ученике.

30.
 Одржано је Наставничко веће на крају 1. полугодишта.
 Одржани су родитељски састанци.

Учитељица Стана Цуца, која је сав свој радни век провела у овој школи, одлази у пензију.

Драган Мандић, наставник
информатике, Стана Цуца и
директорка Александра Радомировић

НОВА ГОДИНА
2014.
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ЈАНУАР

16.

Одржана је седница Наставничког већа.

20.
Почиње 2. полугодиште.
Уместо учитељице Стане Цуце у одељење у Падежу долази учитељица Душица Виторовић.

27.

У свим одељењима наше школе обележена је школска слава Свети Сава.

У Вратару су ученици од 1. до 4. разреда приредили
пригодан програм за старије ђаке и родитеље.

У Крвавици су сви ученици и полазници вртића колективно присуствовали служби у цркви, а у
сарадњи са Културно - уметничким друштвом „Чарапанка“ извели су приредбу за родитеље и
мештане у сеоском Дому културе. Сва деца добила су пригодне пакетиће од сеоског колачара и
црквеног одбора из Крвавице.
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У матичној школи у Падежу најпре је одржан, сада већ традиционални светосавски квиз знања за
старије ученике. Учествовали су ученици 6. и 7. разреда, трочлана екипа из сваког одељења. Материјал за
квиз, изглед игара и целог квиза, пропозиције такмичења припремиле су и уредиле Весна Радојевић,
наставница историје, и Ана Јовановић, наставница српског језика. Велику помоћ у техничкој припреми,
обради материјала и самој техничкој реализацији квиза пружио је Драган Мандић, наставник
информатике. Водитељка квиза, као и претходних година, била је учитељица Марија Рутић. Ученици су се
надметали у школском знању и познавању општих појмова из свакодневног живота. Победила је екипа
одељења 7-2 (Слађан Грујић, Анђела Милановић и Светлана Миленовић). Сви такмичари добили су
захвалнице за учешће.
Након квиза представљен је програм посвећен светосављу и првом српском просветитељу.
Програм су припремили ученици чланови хора и драмско-рецитаторске секције, са својим наставницима
Иваном Станојевићем и Маријом Анђеловић.
Директорка
је најбољејеученике
одељења
књигама.
Светосавски
ученик
био је
Након
тога, обављено
сечење свих
славског
колачанаградила
уз присуство
протојереја
Милорада
Пршића.
Ненад Ћирковић
из Вратара.
Колачар
Томислав
Матић из Вратара предао је колачарство за наредну годину Маји Видојевић из
Крвавице.
Чланови литерарно-новинарске секције представили су јануарски број школског часописа ,,Осми
падеж'', који ће се наћи и на школском сајту.
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У Математичком листу објављено је решење конкурсног задатка које је послао Виктор Кузмановић,
ученик 3. разреда из Крвавице.
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29.
Одржано је школско такмичење из књижевности за ученике 7. и 8. разреда
олимпијада.

Књижевна

30.
Школу су по други пут посетили просветни саветници М.Пешић и А. Лапчевић. Разговарали су са
директором и предметним наставницима о предузетим мерама и резултатима.
Петнаестак ученика старијих разреда посетило је изложбу о зимским спортовима, која је
постављена у Народном музеју у Крушевцу поводом отварања Зимских олимпијских игара у Сочију. Са
ученицима је био наставник физичког васпитања Драган Стефановић.

31.
Одржано је школско такмичење из математике.
Учествовало је 8 ученика 3. разреда. Прво место освојио је Виктор Кузмановић из Крвавице, са
100 поена, 2. место Ива Јовановић из Глобара, а 3. Мина Петровић из Крвавице.
Међу ученицима 4. разреда такмичило се 7 ученика. Прво место освојио је Павле Видојевић из
Крвавице, 2. Лука Петронијевић из Падежа, а 3. место делили су Андрија Милановић из Вратара и
Никола Васић из Крвавице.
Учествовало је 15 ученика 5. разреда. Најбоље пласирана била је Софија Милетић, затим
Невена Васић, па Стефан Милићевић.
Од осморо такмичара 6. разреда прво место освојила је Александра Јовановић, затим Ана
Матић, а 3. Лазар Исајловић.
У 7. разреду учествовала су 2 ученика, а у 8. Ненад Ћирковић.
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06.

ФЕБРУАР

Чланови Еколошке секције обележили су Међународни дан без дуванског дима презентацијом,
израдом паноа и ликовних радова на ову тему.
Одржано је школско такмичење из историје.
У Просветном прегледу објављен је текст о обележавању Светог Саве у школи у Крвавици.
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08.
Одржано је Општинско такмичење Књижевна олимпијада. Учествовале су Наташа Нешић, 7.
разред, и Милена Петровић, 8. разред.

12.
Одржано је Школско такмичење рецитатора. По три ученика млађих и старијих разреда одабрани
су да учествују на општинском нивоу.

13.
Представници МУП-а Крушевац представили су ученицима 5. разреда презентацију и предавање о
безбедности у саобраћају.

14.
Одржано је Школско такмичење из биологије.

24.
На празник Св. свештеномученика Власија Севастијског у цркву ,,Покрова Пресвете Богородице“
у Падежу донет је делић моштију Св. Власија Севастијског. Мошти је на дар цркви донео игуман
манастира ,,Покрова Пресвете Богородице“ у Лешју Јован.
У цркви су тога дана служили Свету Литургију јеромонах Јован, надлежни парох протојерејставрофор Милорад Пршић, са још двојицом свештенослужитеља, у присуству мноштва верног народа,
као и ученика веронауке. Ово велелепно богослужење украсило је појање појаца старим византијским
напевом. Литургијско славље завршило се ломљењем славског колача и целивањем Светих моштију.
Благодат присуства Светих моштију у цркви осетили су присутни и молитвено су се обратили Светитељу
да буде заштитник народа овога места.
Вероучитељица Сања Николић
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25.
Одржано је Наставничко веће, на коме је, између осталог усвојена и одлука о избору уџбеника за
наредну школску годину.
Педагог је на Већу представила предавање ,,Организовање подстицајне школске средине за
ученике са дефицитом пажње и хиперактивношћу''.
У поподневним сатима одржана је седница Школског одбора.

МАРТ
01.
Одржано је Општинско такмичење из математике.
Учествовали су:
- - Ученици 3. разреда: Виктор Кузмановић из Крвавице, освојио је 2. место; Мина Петровић из Крвавице,
освојила 3. место, и Ива Јовановић из Глобара;
- - Из 4. разреда учествовао је Павле Видојевић из Крвавице;
- - Од ученика старијих разреда учествовали су Софија Милетић, 5. разред, и Ненад Ћирковић, 8. разред.
Обоје су се пласирали на Окружно такмичење.

02.
Одржано је Општинско такмичење из физике. Такмичар из наше школе био је Слађан Грујић,
ученик 7. разреда.

03.
Ученике млађих разреда (Вратаре, Падеж,
Крвавица) посетио је песник Никола Стојановић и
представио своју поезију.
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07.
Неколико ученика 8. разреда присуствовало је скупу који је био посвећен спорту и одржан у
крушевачкој Гимназији. Гост је био и Вања Грбић. Са ученицима је био наставник физичког васпитања
Бобан Марковић.

08.
Наша школа је већ неколико година за редом домаћин Општинског такмичења из хемије. И ове
године је све прошло у најбољој организацији. Од наших ученика учествовали су Никола Ћирковић, 7.
разред, и Анђела Богдановић, 8. разред.
У Крушевцу је одржано Општинско такмичење из српског језика. Учествовале су следеће
ученице: 5. разред – Софија Милетић и Софија Нешић; 6. разред – Ана Матић и Александра Јовановић;
7. разред – Нађа Вилимоновић и Ана Васић.

13.
У ОШ,,Доситеј Обрадовић'' одржано је такмичење у фудбалу. Екипа наших ученика учествовала је
са својим наставником физичког васпитања Драганом Стефановићем.
У школи је одржано такмичење из математике ,,Мислиша'', на коме наши ђаци већ годинама
учествују. Ове године похвале за постигнуте резултате добили су ученици 3. разреда Виктор Кузмановић
и Мина Петровић из Крвавице и Ива Јовановић из Глобара, као и ученица 5. разреда Софија Милетић.

14.
Одржано је Општинско такмичење рецитатора. У категорији старијих ученика учествовале су:
Софија Милетић, Нађа Вилимоновић и Ана Васић. Ана Васић је похваљена. У категорији млађих
ученика такмичили су се: Анастасија Јевремовић и Никола Васић из Крвавице и Сташа Павловић из
Падежа.
У Математичком листу објављено је решење конкурсног задатка које је послала ученица
Мина Петровић из Крвавице.
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15.
Одржано је Општинско такмичење из биологије. Учествовало је доста наших ученика и остварило
запажене резултате. Треће место постигли су Стефан Милићевић, у 5. разреду, и Слађан Грујић, у 7.
разреду. Друго место освојила је Наташа Нешић у 7. разреду. А ученица Анастасија Богдановић
постигла је најбољи успех освојивши 1. место и пласман на Окружно такмичење. Још су учествовале и
Софија Нешић (5. разред), Ана Матић (6. разред) и Светлана Миленовић (7. разред).

17.
Представници МУП-а Крушевац по други пут су ученицима 5. разреда путем едукативног филма,
предавања и флајера указали на потребу опрезности у саобраћају ради безбедности.

18.
Обављен је стоматолошки преглед ученика 6. разреда.

20- 21.
Као што је предвиђено ШРП-ом, а у циљу Подстицање ученика на активно учествовање у наставном
процесу, извршена је замена улога између наставника и ученика. Руководилац Ученичког парламента
Весна Радојевић, директор и чланови Парламента договорили су се о начину организације Ученичког
дана. Договорено је да то буду ученици 7. и 8. разреда. Чланови Парламента упознали су своје
вршњаке са идејом о замени улога и понудили им да се самостално пријаве и изаберу предмет у коме
би желели да се опробају или да предложе други начин. Заинтересовани ученици пријављивали су се
наставници Весни Радојевић, те је она, са директором и педагогом, направила план активности.
Упознати су ученици са распоредом и са наставницима изабраног предмета припремили су се за своју
улогу. Учествовало је 13 ученица.
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 20.03.2014. један школски час 4 ученице 7.
разреда провеле су са школским
библиотекаром, упознале се са тим
занимањем
и
обављале
послове
библиотекара.
 Две ученице 8. разреда упознале су се са
занимањем школског педагога и његовим
пословима.
 У одељењу 7-1 три ученице одржале су час
историје.
 У 8. разреду једна ученица имала је улогу
наставнице српског језика.
 21.03.2014. у одељењу 7-2 три ученице
одржале су час француског језика.
Након часова ученице које су учествовале у
овој замени улога доставиле су наставницама
извештаје о својим утисцима и запажањима. А
закључак је био сличан – да није лако бити
наставник и руководити часом, да је дисциплина
ученика веома важна да би час био успешан, да
нису сви ученици подједнако заинтересовани за
ваше задатке и сл.

22.

Милена, у улози наставнице српског језика,
Анђела, Милена и Ивана на задатку

Нађа, Ивана и Ана одржале су вршњацима час историје

Одржано је Општинско такмичење из историје. Ученици Наташа Нешић, 7. разред, и Стефан
Милићевић, 5. разред, освојили су 3. место и пласирали се на Окружно. Још су учествовали и Урош
Васић, Александра Јовановић, Слађан Грујић и Милена Матић.

23.
Одржано је Општинско такмичење из географије. Оба ученика која су учествовала пласирала
су се на Окружно такмичење – Наташа Нешић освојила је 1. место у 7. разреду, а Ненад Ћирковић 2.
место у 8. разреду.
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27.
Одржана је седница Наставничког већа.

28.
Франкофонија,шта је то?
Наравно,у питању је међународна организација која представља скуп држава, земаља и регија
које користе француски као национални језик, службени језик, језик међународне комуникације и као
радни језик. Франкофонија је француски израз, скован 1880. од стране француског географа Онесима
Реклуа , којим је означио заједницу људи и држава које користе француски језик.
Како је и наш „Васа” један од оних у којима се француски језик појављује као изборни
предмет,наше наставнице Соња Тошев и Милена Грујић,одлучиле су да се заједно са својим ученицима
поиграју,разоноде и,наравно,науче по нешто што досад нисмо знали,а свакако и да нама покажу
колико наши дечаци и девојчице парлају.
Организација приредбе „ Поводом месеца Франкофоније”,одржана последњег петка месеца
марта,била је презентација стихова Превера и Верлена,одломка из Молијеровог комада „Умишљени
болесник”,скечева везаних за свакодневну комуникацију и певања незаобилазне Заз и песме „Је veux”.
По осмеху на лицима учесника и њихових наставника,можемо да констатујемо да су
„Пелагићеви” одрадили добар посао и пружили нам уживанцију у тих тридесетак минута.
Милена Грујић,
наставница француског језика
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АПРИЛ
02.
Ученици од 1. до 4. разреда из Вратара у
оквиру часова верске наставе посетили су Цркву
Пресвете Богородице у Падежу.
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05.
Одржано је Окружно такмичење из математике. Учествовали су наши ученици Софија Милетић,
5. разред, и Ненад Ћирковић, 8. разред. Ненад је освојио 2. место.

12.
Наставна субота. Надокнађује се наставни дан када ће ученици старијих разреда
екскурзији, а настава се изводила према распореду за уторак.

бити на

Одржано је Окружно такмичење из биологије. Учествовала је наша ученица 5. разреда
Анастасија Богдановић.

13.
Одржано је Окружно такмичење из географије. Наши такмичари били су Ненад Ћирковић, 8.
разред, и Наташа Нешић, 7. разред, која је освојила 3. место.

15.
Одржани су састанци Савета родитеља и Школског одбора.

16.
Група ученика присуствовала је представљању спортских клубова у оквиру акције Шта
тренираш?, у Хали спортова у Крушевцу. Са њима је био наставник физичког васпитања Драган
Стефановић.

У свим одељењима школе одржана је Васкршња изложба, хуманитарног карактера.
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Овако је било у Вратару.

У Крвавици су учествовали ученици и полазници
вртића, а од прикупљеног новца купљене су лопте и
потрошни материјал за вртић.

17 - 24.

УСКРШЊИ РАСПУСТ
24.
На ликовном конкурсу који је поводом Васкрса организовала ОШ,,Велизар Станковић
Корчагин'' из Великог Шиљеговца ученица 3. разреда из Крвавице Анастасија Јевремовић освојила је
својим радом 1. место.
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26.
Наставна субота за ученике старијих разреда по распореду од среде, надокнада за 7. мај, када ће
ученици бити на екскурзији.

30.
Одржана је ванредна седница Наставничког већа на којој је саопштено да је из Министарства
најављено екстерно вредновање рада школе у периоду од 12. до 16. маја 2014.

МАЈ
05.
Одржана је седница Школског одбора.

06.
У оквиру часа веронауке ученици 2. и 3.
разреда из Крвавице су на Ђурђевдан, са својом
вероучитељицом Сањом Николић, посетили у
свом крају
Цркву Свете Великомученице
Марине.

06 - 07.
Изведена је екскурзија за ученике од 5. до 8. разреда. Ученици су обишли Палићко језеро и
Зоолошки врт на Палићу, Суботицу, Нови Сад, Петроварадинску тврђаву, фрушкогорске манастире
Крушедол и Хопово и упознали се са културним, историјским и националним вредностима ових
крајева. Екскурзија је протекла без икаквих потешкоћа, и ученици и родитељи су задовољни.
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09.
Према распореду Министарства за ученике 8. разреда организовано је пробно полагање
комбинованог теста на Завршном испиту.

10.
Ученици 8. разреда полагали су најпре пробни тест из српског језика, а затим и из математике.

11.
Ученица 2. разреда из Крвавице Слађана Милићевић добила је награду часописа ,,Витез'' за
свој ликовни рад и учествовала на Витезовом пролећу у Београду. Са њом је била и учитељица
Милица Савић.

12 - 16.
12.

Недељу у којој се прославља Дан школе, 15. мај, обележиле су бројне
активности.

Поводом обележавања Дана сунца ученици млађих разреда излагали су радове
направљене од рециклажног материјала, а сличном темом бавили су се и старији ђаци,
чланови Еколошке секције.
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13.
Према ШРП-у планирана је пријатељска утакмица за Дан школе између наставника и тима
родитеља. Најпре је идеја била да то буду мушке фудбалске екипе. Међутим, ове године су жене биле
предузимљивије, па су чланице Савета родитеља организовале надметање у одбојци.
Због лошег времена утакмица
је одиграна у сали за физичко. У
публици су били ученици, а о
регуларности је бринуо наставник
физичког
васпитања
Мирослав
Маринковић.
Екипа
родитеља
састојала се од мајки из Крвавице, а у
школској су учествовале наставнице
и учитељице. Утакмица је протекла у
добром расположењу и дружењу.
Мада је резултат био у другом плану,
победиле су мајке резултатом 2 :1 у
сетовима и добиле захвалнице за
учешће.
Драгана Димитријевић, учитељица

Школским
развојним
планом
предвиђено се да се сваке године поводом
Дана школе, у мају, организује квиз знања за
ученике 4. разреда. Ове године приређивачи

и реализатори квиза биле су учитељице из
одељења у Глобару, Весна Јовановић и
Сузана Јовић. Квиз је одржан 13. маја 2014.
у матичној школи у Падежу. Учествовале су
екипе ученика 4. разреда из свих
одељења. Четвртак из Шашиловца, пошто
је само један, прикључио се екипи из
Крвавице. Питања су се односила на
познавање природе и друштва, еколошке
теме и опште знање. Победила је екипа из
Крвавице, а сви учесници добили су
захвалнице за учешће у квизу.
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15.
Ове године 15. маја ОШ „Васа Пелагић“ прославила је 147 година постојања. Поводом прославе
Дана школе организован је разноврстан програм у коме су учествовали ученици и запослени школе.
Сам програм реализован је у просторијама МЗ Падеж - Дому културе, што уједно представља и вид
сарадње наше школе и локалне заједнице.
Свечана академија отпочела је наступом хора ОШ „Васа Пелагић“, који је извео две композиције.
Наставник задужен за рад школског хора је Иван Станојевић, наставник музичке културе.
У даљем програму гостима и запосленима обратила се Александра Радомировић, директор
школе. Током свог обраћања одржала је говор у част Васе Пелагића, али и саме установе која са
поносом носи његово име. Овом приликом директорка школе захвалила је свим гостима који су дошли,
а најуспешнији ученици и запослени били су јавно похваљени и добили су захвалнице.
Програм је настављен наступом драмско-рецитаторске секције „Осми падеж“. Талентовани
ученици веома успешно су извели представу ,,Седам Снежана и патуљак“ Тодета Николетића. За то је
заслужан руководилац секције Марија Анђеловић, наставница српског језика. Представа је прихваћена
са великим одушевљењем публике, понајвише деце.
КУД „Извор“ из Падежа својим наступом привео је програм крају. Иначе, играчи овог културноуметничког друштва углавном и јесу ученици ОШ „Васа Пелагић“. Њиховим наступом, такође, остварена
је планирана сарадња ОШ „ Васа Пелагић“ и локалне заједнице.
Још један важан дан у животу и раду наше школе обележен је прикладно и уз учешће ученика и
запослених. Међу гостима било је и представника Градске управе и других школа који су својим
присуством и лепим жељама увеличали овај дан.
Делић представе можете погледати овде:

Марија Анђеловић, наставница српског језика

https://www.facebook.com/photo.php?v=6137946087050
31&set=p.613794608705031&type=2&theater

Ивана, Нађа, Јована

Јована, Ана, Сара, Софија, Софија, Теодора, Јана,
Ивана
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У оквиру активности Тима за заштиту деце од насиља, а поводом Дана школе, организован је
ликовни и литерарни конкурс за ученике на тему ,,Извини, нисам намерно'', односно ,,Извини, нисам
разумео''. Радови ученика били су изложени у школском холу, а ученици чији су радови одабрани као
најбољи добили су дипломе за учешће на конкурсу.
На приредби поводом Дана школе публици је представљен и други број школског листа
,,Осми падеж'', који уређују чланови литерарно-новинарске секције са наставницом српског језика Аном
Јовановић.

21.
Због великих поплава у земљи проглашено је ванредно стање и три дана жалости због несреће
која је многе задесила. Наша школа је несметано радила, јер није била угрожена. Ученици и запослени
су показали велику хуманост и учествовали у акцијама сакупљања пијаће воде, средстава за хигијену и
других неопходних ствари.

27.
Због ванредне ситуације у земљи и померања временских рокова најављена посета комисије за
екстерно вредновање рада школе одложена је за почетак наредне школске године.

28.
За ученике свих разреда одржан је пролећни крос.

Петаци (5-2 и 5-1) са директорком и наставником Бобаном.

Млађи ученици.
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30.
За ученике 8. разреда завршава се школска година. У школском дворишту испред фискултурне
сале организовали су журку након часова.

ЈУН
02 - 04.
У складу са школским развојним планирањем, а у циљу побољшања остварености образовних
стандарда на завршном испиту, у школи је спроведено и тестирање ученика 6. и 7. разреда
композитним тестом, како би се приближили том начину полагања испита.

05.
Одржана је седница Наставничког већа. Ученици 8. Разреда завршили су школску годину.
Носиоци Вукове дипломе су Марина Огњановић и Ненад Ћирковић, а за Ђака генерације изабран је
ученик Ненад Ћирковић.
Изабрани су и чланови Школског одбора из редова запослених: Мариника Станојевић, Слађана
Денић и Ана Јовановић.

06.
На отвореном спортском терену ОШ „Васа Пелагић“ у Падежу , Спортски савез града Крушевца
реализовао је акцију „Спортски час за све вас“ која је намењена промоцији и популаризацији спорта и
здравог начина живота код деце школског узраста. У акцији је активно учествовало стотинак ђака
ОШ„Васа Пелагић“ из Падежа . Акција је састављена из три дела. У првом делу три екипе ђака
такмичиле су се у квизу знања о спорту.У другом делу акције представио се председник Одбојкашког
савеза Крушевца г-дин Иван Ђурић, који је ђацима школе презентовао одбојку и рад Одбојкашког
савеза Крушевца и клубова који су његови чланови. А у трећем делу акције чланови Одбојкашког клуба
„Кнез Лазар“ из Крушевца су приказали технике одбојке, а касније са ученицима ОШ“ Васа Пелагић“
заједно у мини часу одбојке увежбавали пар одбојкашких техничких елемената. Најуспешнија екипа
добила је вредан поклон од спонзора акције “Спортски час за све Вас” фирме “Мини Пани“ у виду
производа те фирме. Од Спортског савеза града Крушевца школа је добила на поклон лопте за
колективне спортове са лоптом .
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08.
Изведена је екскурзија за ученике млађих разреда. Посетили су Ниш и Нишку Бању, са свим
културно-историјским знаменитостима.

09.
Ученици 8. разреда, са одељењским старешином Данијелом Стефановић и уз помоћ школе,
организовали су прославу мале матуре у одељењу школе у Вратару. Све је прошло у најбољем реду.
Ученици, родитељи и гости задовољни су лепом вечери.

Ивана, Кристина, Даница, Милена, Анђела,
Милена, Марина, Јована, Александра.

Данило, наставник историје, Бане, Данијел, Филип, Алекса,
Данијела, наставница биологије, Милан, Ненад, Славољуб,
Срђан, Александра, директорка
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11.
Сви запослени који су укључени у спровођење полагања завршног испита присуствовали су
обуци, коју је одржао начелник Школске управе Зоран Асковић у школи у Јасици .

13.
Крај 2. полугодишта за ученике од 1. до 7. разреда.

15.
Шесторо ученика 3. разреда из Крвавице било је укључено у пројекат који се бавио радом са
даровитом децом у области природних наука и учествовали су у завршној манифестацији Еко-дан са
Сањом Матијашевић у Дому синдиката у Крушевцу.

На 28. Сабору учитеља у Београду у електронском зборнику примера добре праксе нашла су се
три часа учитељице Драгане Димитријевић и то час математике у 2. разреду „Одузимање
двоцифрених бројева са прелазом преко десетице (43 – 26), час математике у 3. разреду „Мерење и
јединице мере“ и час српског језика у 3. разреду „Народне умотворине (загонетке, пословице...).
Такође час „Мерење и јединице мере“ је одабран за презентовање на овом републичком скупу.

САВЕЗ УЧИТЕЉА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

резултати КОНКУРС-а

ЗА ПРЕЗЕНТОВАЊЕ ПРИМЕРА ДОБРЕ УЧИТЕЉСКЕ ПРАКСЕ НА XXVIII САБОРУ УЧИТЕЉА СРБИЈЕ

ОДАБРАНИ РАДОВИ ЗА ПРЕЗЕНТОВАЊЕ
А) ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ
МАТЕМАТИКА

НАЗИВ РАДА, АУТОР/И

(Име и презиме, школа, место)
1.

Мерење и јединице мере – вежбање
Драгана Димитријевић
ОШ „Васа Пелагић“ Падеж, издвојено одељење у Крвавици (Крушевац)
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МАТЕМАТИКА
НАЗИВ РАДА, АУТОР/И
(Име и презиме, школа, место)
1.

Одузимање двоцифрених бројева са прелазом преко десетице 43 – 26 - обрада
Драгана Димитријевић
ОШ „Васа Пелагић“ Падеж, издвојено одељење у Крвавици (Крушевац)

СРПСКИ ЈЕЗИК
НАЗИВ РАДА, АУТОР/И
(Име и презиме, школа, место)
1.

Народне умотворине (загонетке, пословице...) - обрада
Драгана Димитријевић
ОШ „Васа Пелагић“ Падеж, издвојено одељење у Крвавици (Крушевац)

16.
Ученици 8. разреда полагали су завршни испит - тест из српског језика.

17.
Ученици 8. разреда полагали су завршни испит - тест из математике.

18.
Трећи дан завршног испита – ученици полажу композитни тест, који се састоји од
питања из пет предмета: историје, географије, биологије, физике и хемије.

На тесту из математике и српског језика максималан могући број бодова био је 16, а на
комбинованом тесту 8 бодова. Наши ученици остварили су следеће резултате:
 из српског језика просечан број бодова је 7,96;
 из математике просечан број бодова је 7,67.
 на комбинованом тесту 3,69.
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26.
Одржана је седница Наставничког већа.

27.
Ученици 8. разреда попуњавали су листу жеља за упис у средњу школу.

28.
Традиционално на Видовдан одржани су родитељски састанци и ученицима од 1. до 7. разреда
подељена сведочанства. Одлични ученици су похваљени и награђени књигама.
Учитељице из Крвавице, такође традиционално, одржале су у Дому културе свечану приредбу за
завршетак другог полугодишта. У програму учествују сви ученици од 1. до 4. разреда. Месна заједница
подржава ову активност уступајући простор, а ове године обезбедили су и озвучење.

30.
Одржан је састанак Школског одбора.

ЛЕТЊИ РАСПУСТ
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Анализа уписа ученика у средње школе

Школске 2013/2014. године од 18 ученика који су завршили осми разред, 17 ученика (94%)
наставило је школовање. (Индира Мицуловић из Вратара не наставља школовање).
Сви ученици су распоређени у првом кругу уписа у средње школе. На основу финалне
расподеле ученика можемо рећи да је 15 ученика - 88% (прошле шк. год.69%) распоређено у
четворогодишње средње школе, а 2 ученика - 12% (прошле школске године 27%) у трогодишње
средње школе.
15 ученика наставиће своје школовање у Крушевцу, а два ученика у Варварину.
Анализа попуњених листа жеља за упис у средње школе





у прву жељену средњу школу распоређено је 11 ученика - 65%
у другу жељену школу –3 ученика (18%)
у трећу жељену школу –1 ученик (6%)
у четврту – 2 ученика (12%)
Анализа попуњених листа жеља за упис у средње школе
1.
2.
3.
4.
5.
6.

жеља
жеља
жеља
жеља
жеља
жеља

шк. 2011/2012.
54%
23%
6%
11%
6%
-

шк. 2012/2013.
65%
19%
4%
4%
4%

шк. 2013/2014.
65%
18%
6%
12%
-

Распоред ученика осмог разреда по школама и смеровима изгледа овако:

ЛЕТОПИС ОШ,,ВАСА ПЕЛАГИЋ'' ПАДЕЖ 2013-2014.
Школа
Медицинска школа
(3 ученика)
Економско-трговинска
школа
(2 ученика)
Техничка школа
(4ученика)
Хемијско-технолошка
школа
(4 ученика)

Машинскоелектротехничка
(2 ученика)
Средња школа
Варварин
(2 ученика)

Образовни профил и број ученика
четворогодишња
трогодишња
- фармацеутски техничар – 2
ученика
- медицинска сестра – техничар
– 1 ученик
- пословни администратор – 1
ученик
- финансијски администратор –
1 ученик
- грађевински техничар за
-монтер суве градње – 1
високоградњу – 2 ученика
уч.
-техничар – моделар одеће – 1
уч.
-техничар за заштиту животне
средине – 2 ученика
-техничар за индустријску
фармацеутску технологију – 1
ученик
-прехрамбени техничар – 1
ученик
- техничар за компјутерско
управљање – 1 ученик

-возач моторних возила –
1 ученик

-техничар за заштиту животне
средине -1 ученик
- машински техничар за
компјутерско конструисање – 1
ученик
Педагог школе Данијела Милосављевић-Алексић

АВГУСТ

ЛЕТОПИС ОШ,,ВАСА ПЕЛАГИЋ'' ПАДЕЖ 2013-2014.
Ученици првог разреда оцењени су описно.
Општи успех ученика од 2. до 4. разреда био је следећи:

Број ученика

Одличан

Врло добар

Добар

53

19

5

69 %

25 %

6%

77

Ученици од 5. до 7. разреда на крају школске године имали су следећи успех:

ПОЗИТИВАН УСПЕХ
СВЕГА УЧЕНИКА

98

Одличан

Врло добар

Добар

33

37

28

34 %

38 %

28 %

28.
Одржана је седница Наставничког већа.

29.
Изведен је наставнички излет
до Царичиног града и Лесковца.

Довољан

/

ЛЕТОПИС ОШ,,ВАСА ПЕЛАГИЋ'' ПАДЕЖ 2013-2014.
Шта је још урађено током ове школске године:
 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.
 Учионица бр.2 у школи у Падежу опремљена је новим клупама и столицама.
 Уграђен је биолошки пречишћивач воде у Падежу.
 Извршено озелењавање школског дворишта у Падежу.
 У школском дворишту у Вратару потпуно је реконструисан кров на старој помоћној згради за огрев.
 У Вратару је делимично поправљен део школске ограде који је био урушен.
 Старе пећи у Вратару замењене су новим.
 Замењена је стара столарија у Вратару и Шашиловцу.
 Ограђено је школско двориште у Крвавици бетонском оградом са источне стране; радове је финансирала
Месна заједница Крвавица.
 Реконструисана је жичана ограда са јужне стране школског дворишта у Крвавици.
 Асфалтирано је игралиште за рукомет у школском дворишту у Крвавици и постављен кош са таблом.
 У Крвавици је извршена реконструкција ламперије на крову.
 Постављен је спољашњи видео-надзор на школским објектима у свим одељењима (осим Глобара).
 Набављено је неколико нових рачунара.
 Набављена су наставна средства за слабовидог дечака - лаптоп,говорни софтвер.

У прикупљању материјала за летопис коришћени су различити извори и учествовао је велики
број колега. Уређивач летописа је Ана Јовановић, наставница српског језика.
Директор школе
Александра Радомировић
У Падежу
Септембар 2014. године

