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,,... Латио сам се посла да на овом пергаменту
оставим сведочанство о дивотним и
страхотним згодама којима ми се случило да
присуствујем, и дословце ћу поновити све што
сам видео и чуо, не усуђујући се да отуда
проникнем у некакав наум, те остављам онима
који ће доћи знаке знакова, е да би се на њима
вршила молитва за разоткривање.''

Реч уредника
Одвајкада су летописци остављали трагове о
протеклом лету Господњем, јер памћење је
људско варљиво - Verba volant, scripta manent
(Речи лете, оно што је написано остаје).
Временом су само гушчија пера и мрље од
мастила замењени оловним траговима на
папиру.

Па, баш тако некако. Представићу догађаје
који су обележили ову годину у животу наше
школе, а читаоцима остаје да сазнају, тумаче,
диве се, критикују и настављају причу.

Како год. Тек, мени допаде та улога
школског летописца, верујте, нимало лака.
Време је годишњег одмора, гледају се слике са
мора, читам ,,Име руже'' Умберта Ека и
размишљам о предстојећем ми задатку:

Ана Јовановић,
проф. српског језика

Господин Милисав Павловић, колега у пензији и бивши директор падешке школе, иначе и
рођени Падежанац, прикупљао је податке о историјату школе у Падежу и желео је да се и ми,
садашњи ,,домаћини'' школе, упознамо са њима. Пошто сам имала увид у његове белешке,
издвојићу само неке, мени интересантне, чињенице:
∗

У Календару Књажества Србије за 1867. годину (БГ, стр. 86) може се видети да је те године
основана четвороразредна школа у Падежу (Водич из КШ, стр. 23). Пошто се Календар Краљевине
Србије односи на школску 1866/67. годину, претпоставља се да је школа радила и 1866. године.
∗
Школа се најпре налазила код цркве, а касније је саграђена на месту где је и данас. Фебруара
1970. издата је употребна дозвола нове школске зграде у Падежу.
∗

Школске 1970/71. отпочела је сарадња наше школе са истоименом школом из Пелагићева.

∗

Школа је била иницијатор да се Падеж појави на Такмичењу села и успех није изостао.

∗

МЗ Падеж учествовала је 8.априла 1988. у емисији ,,Знање-имање'' као гост у месту Блатец у
Македонији, па је остварена сарадња са ОШ ,,Коста Рацин'' из тог места.
∗

Маја 1988. у Пелагићеву су, поводом 150-годишњице рођења Васе Пелагића, организовани
сусрети школа које носе његово име (наша, из Београда, Лесковца, Босанске Отоке, Пелагићева).
∗

Школа у Падежу је једно време била и подручно одељење централне школе ,,Драгослав
Цекић'' у Јасици.
∗

Одлуком СО Крушевац о оснивању школе 01 бр.022-69 од 10.10.1991. године и решењем о
именовању привременог пословодног органа 01 бр.022-58 школа од другог полугодишта поново
послује као самостална установа.
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Контакт подаци
www.osvasa.edu.rs

svpelagicpadez@gmail.com

Издвојена одељења
Вратаре

696 – 120

vratareos@gmail.com

Глобаре

696 – 521

osglobare@gmail.com

Крвавица

696 – 235

oskrvavica@gmail.com

Шашиловац

696 – 412

skolasasilovac@gmail.com

Директор школе je Александра Радомировић, професор биологије, (VII степен,
Природно-математички факултет), са радним искуством од 13 година и радним временом од 100%.
Секретар Весница Гашић, дипломирани правник (VII степен), са радним стажом од 33
године, ради са пуним радним временом (100 %).
Административно особље:
Славица Јовановић, књиговођа, IV степен, са радним стажом од 27 година и пуним радним
временом (100 %).
Стручни сарадници:
Данијела Милосављевић-Алексић, педагог (VII степен), са радним стажом од 10 година и
пуним радним временом (100 %).
Јелена Петковић, тифлолог, (VI степен), са радним стажом од 4 године и радним временом у
нашој школи 15%.
Посао библиотекара обављају Мариника Станојевић, наставница енглеског језика (35%), и
Марија Анђеловић, професор српског језика (15%).

Школа има стручно заступљен наставни кадар. Од наставног особља 82% има високо, а 12%
више образовање.
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У разредној настави ове године учитељи су:
Редни

Име и презиме

Одељење

број

Стручна Положе Године Проценат
спрема н испит радног ангажовањ
а у нашој
за
стажа
лиценцу
школи ( у
другим
школама)

Разред
коме
предаје

1.

Весна Јовановић

Глобаре

VI

да

26

100%

I—II

2.

Марко Јовановић

Глобаре

VII

не

1

100%

III—IV

3.

Слађана Денић

Вратаре

VII

да

20

100%

I—II

4.

Стојанка Филиповић

Вратаре

VI

да

16

100%

III—IV

5.

Драгана Димитријевић

Крвавица

VI

да

21

100%

I

6.

Милица Савић

Крвавица

VI

да

24

100%

IV

7.

Душица Виторовић

Крвавица

VII

не

5

100%

II—III

8.

Јасмина Благојевић

Шашиловац VII

да

19

100%

I

9.

Татјана Ђурић

Шашиловац VII

да

15

100%

II—IV

10.

Зорица Антанасковић

Падеж

VI

да

22

100%

I—II

11.

Марија Рутић

Падеж

VII

да

9

100%

III—IV

Наставни кадар у предметној настави ове године је следећи:
Редни Име и презиме
број

Предмет
који предаје

Одељења
којима
предаје

Стручна Положен Године
Проценат
спрема испит за радног
ангажовања у
лиценцу стажа
нашој школи ( у
другим
школама)

1.

Ана Јовановић

Српски језик 5/1,5/2,7/1,7/2 VII

да

15

100

2.

Марија
Анђеловић

Српски језик 6/1,8/1,8/2

не

4

77

3.

Мариника
Станојевић

Енглески
језик

5/1,5/2,6/1,8/1, VI
Вратаре

да

29

65

4.

Јасмина
Мандушић

Енглески
језик

7/1,7/2,8/2,

VII

да

27

73 (22Економскотрговинска
школа КШ)

Ивана Кричак

Енглески
језик

Крвавица

VII

не

5

50 (45 - ОШ
,,Страхиња
Поповић''
Дворане)

5.

VII

Падеж,
Глобаре

Шашиловац
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Редни

Име и презиме

број

Предмет који Одељења Стручна Положен Године
Проценат
предаје
којима
спрема испит за радног
ангажовања у
предаје
лиценцу стажа
нашој школи ( у
другим
школама)

6.

Соња Тошев

Француски
језик

6/1,7/1,7/2

VII

да

14

33 (67 ОШ,,Јован
Поповић''КШ)

7.

Милена Грујић

Француски
језик

5/1,5/2,

VII

не

3

45 (50—
ОШ,,Иво Лола
Рибар'')

Ликовна
култура

5-8.

VII

не

8

45 (45ОШ,,Деспот
Стефан
Лазаревић''

8.

Ана Милићевић

8/1,8/2

разред

Степош)
9.

10.

5-8.

Иван Станојевић Музичка
култура

разред

Весна Радојевић

5-8.

Историја

VII

да

12

45 (50 ОШ,,Брана
Павловић''Коњу
х)

VII

да

7

60 (40 –
ОШ,,Свети
Сава''Бачина)

VII

да

28

65 (35-ОШ у
Доњем Крчину)

VII

не

3

50 (50 –ОШ,,Вук
Караџић''КШ)

разред

11.
12.

Снежана
Петровић

Географија

Ненад Симић

Физика

5-8.
разред
6-8.
разред

13.

Александар
Дамјановић

Математика

5/1, 5/2

VII

да

8

45 (63 –
ОШ,,Нада
Поповић''КШ)

14.

Велибор
Минашевић

Математика

6/1,7/1, 7/2,

VII

не

11

111

Данијела
Стефановић

Биологија

VII

не

9

70 (20 –
ОШ,,Кнез
Лазар''Купци)

Вуко Влаховић

Хемија

VII

да

12

40 (60 –
ОШ,,Бранко
Радичевић''КШ)

VII

да

15

70 (30 –
ОШ,,Свети
Сава''Читлук)

15.

16.

8/1,8/2
5-8.
разред

7/1,7/2,
8/1,8/2

17.

Дејан Јовановић

5-8.
Техничко и
информатичк разред
о образовање
5
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Редни

Име и презиме

број

Предмет који Одељења Стручна Положен Године
предаје
којима
спрема испит за радног
предаје
лиценцу стажа

Проценат
ангажовања у
нашој школи ( у
другим школама)

18.

Бобан
Марковић

Физичко
васпитањеизабрани
спорт

5/1,5/2,7/1,
7/2,8/1,8/2

VII

да

14

30 (50—
Грађевинскотехничка школа
КШ, 20ОШ,,Нада
Поповић'' КШ)

19.

Драган
Стефановић

Физичко
васпитање

5/1,5/2,7/1,
7/2,8/1

VII

да

5

50 (50-ОШ,,Нада
Поповић''КШ)

20.

Марија Цикић

Физичко
васпитање

6/1,8/2

VII

не

2

Изабрани
спорт

6/1

25 (15 –
ОШ,,Јован
Поповић''КШ)

VII

да

27

35 (65—
ОШ,,Кнез
Лазар''Купци,
ОШ,,Доситеј
Обрадовић''КШ и
Економска школа
КШ)

VII

-

12

55

VII

-

2

25

21.

Драган Мандић Информатика 5-8.
и
разред
рачунарство

22.

Сања Николић

Верска
настава

5-8.
разред
Падеж,
Вратаре,
Глобаре

23.

Весна
Драгичевић

Верска
настава

Шашилова
ц,
Крвавица

У предметној настави задужење одељењског старешине имају следећи наставници:
5/1— Вуко Влаховић
5/2— Снежана Петровић
6/1— Дејан Јовановић
7/1— Ана Јовановић
7/2— Весна Радојевић
8/1— Мариника Станојевић
8/2— Јасмина Мандушић
6

ЛЕТОПИС 2015/2016.

7

Поред наставног и ненаставног кадра, ту је и тзв. помоћно особље:
Редн
и

Име и презиме

Одељење у ком Врста
ради
стручне
спреме

Године
радног
стажа

Процена
т
ангажова
ња у
школи

1.

Љубомир Николић

Падеж

осмогодишња помоћни
радник

25

100

2.

Љиљана Павловић

Падеж

осмогодишња помоћни
радник

18

100

3.

Ненад Јаковљевић

Падеж

III степен

14

100

4.

Милона
Глигоријевић

Вратаре

осмогодишња помоћни
радник

16

100

5.

Предраг Петровић

Глобаре

осмогодишња помоћни
радник

33

89

6.

Слађана Сташевић

Крвавица

осмогодишња помоћни
радник

16

100

7.

Зорица Петровић

Шашиловац

осмогодишња помоћни
радник

27

100

број

Радно место

домар

Запослени учествују у разним већима, активима и тимовима,како би рад школе био што
квалитетнији и успешнији, а следећи имају задужења руководилаца:
Одељењско веће разредне наставе—Слађана Денић; Одељењско веће предметне наставе—Весна
Радојевић; Стручно веће наставника разредне наставе—Весна Јовановић; Стручно веће за области
природних предмета—Вуко Влаховић; Стручно веће за области друштвених предмета—Иван
Станојевић; Дечији савез—Милица Савић; Црвени крст—Мариника Станојевић; Еколошка
организација—Вуко Влаховић; Ученички парламент—Весна Радојевић; Вршњачка заштитна
мрежа—Данијела Милосављевић-Алексић; Стручни актив за развојно планирање—Ана Јовановић;
Тим за самовредновање—Стојанка Филиповић; Стручни актив за развој школског програма—
Данијела Милосављевић-Алексић; Тим за праћење стручног усавршавања—Слађана Денић;
Стручни тим за инклузивно образовање—Милица Савић; Тим за заштиту ученика од насиља,
злостављања и занемаривања—Марија Рутић; Тим за реаговање у кризним ситуацијама—Марија
Рутић; Тим за здравство и превенцију болести зависности—Вуко Влаховић; Тим за професионалну
оријентацију ученика на прелазу у средњу школу—Данијела Милосављевић-Алексић; Тим за
социјалну заштиту ученика—Мариника Станојевић; Тим за заштиту животне средине и сарадњу са
еколошким институцијама Града—Ненад Симић; Тим за пријем нових ученика и чланова
колектива—Мариника Станојевић; Тим за израду пројеката—Драган Стефановић; Сарадња са
локалном самоуправом—Александра Радомировић, директор; Сарадња са културним
институцијама—Марија Анђеловић; Сарадња са спортским институцијама и организацијама
Града—Драган Стефановић; Тим за уређење школског сајта и маркетинг школе—Драган Мандић.

7

8

ЛЕТОПИС 2015/2016.

КАЛЕНДАР РАДА
Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се према
календару који је прописало Министарство.
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Осим тога, у нашој школи планиране су и следеће активности:
Јесењи крос - 9. октобра 2015, а пролећни 13. маја 2016. године.
Екскурзија за разредну наставу реализоваће се у суботу, 04. јуна 2016. године.
Дводневна екскурзија за предметну наставу реализоваће се у петак и суботу, 20. и 21. маја
2016. године.
Наставна субота за предметну наставу биће 28. мај 2016. Настава ће се одржати према
распореду од петка (надокнада за екскурзију).
Дан школе је 15. мај. Ове школске године празнује се у понедељак, 16. маја 2016. године
Свечаном академијом. Организоваће се и спортске активности од 09. до 13. маја.
Саопштавање успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта обавиће
се у фебруару.
Свечана подела ђачких књижица, сведочанстава и диплома на крају другог полугодишта за
ученике од првог до осмог разреда обавиће се у уторак, 28. јуна 2016. године.
За ученике осмог разреда прослава мале матуре биће организована почетком јуна 2016. године
у сарадњи са Саветом родитеља.

РАСПОРЕД СМЕНА
∗

Ученици од I до VIII разреда у матичној школи у Падежу похађају наставу пре подне, са
почетком у 7:30 часова.

∗

Ученици у издвојеним одељењима у Вратару, Глобару и Шашиловцу похађају наставу пре
подне.

∗

∗У

издвојеном одељењу у Вратару и Шашиловцу настава почиње у 7:30 часова.

∗У

издвојеном одељењу у Глобару настава почиње у 8 часова.

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 .

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
У школи постоји седам секција, чији су чланови ученици предметне наставе, док се са
ученицима разредне наставе слободне активности спроводе у оквиру одељењских заједница.
∗

Драмско—рецитаторска секција, руководилац Марија Анђеловић, проф. српског језика;

∗

Литерарно—новинарска секција, руководилац Ана Јовановић, проф. српског језика;

∗

Библиотекарска секција, руководилац Мариника Станојевић, наст. енглеског језика;

∗

Хор, руководилац Иван Станојевић, проф. музичке културе;

∗

Еколошка секција, руководилац Данијела Стефановић, проф. биологије;

∗

Саобраћајна секција, руководилац Дејан Јовановић, проф. техничког и информ.образовања

∗

Спортска секција, руководилац Драган Стефановић, проф. физичког васпитања.
8
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УЧЕНИЦИ
Укупан број ученика уписаних у нашу школу ове школске године је 219.
У разредној настави их је 103.
∗

Први разред—26: Падеж 4, Вратаре 7, Глобаре 2, Крвавица 7 и Шашиловац 5.

∗

Други разред—30: Падеж 5, Вратаре 5, Глобаре 6, Крвавица 8 и Шашиловац 6.

∗

Трећи разред—25: Падеж 6, Вратаре 8, Глобаре 3, Крвавица 8 и Шашиловац ове године нема
ученика 3. разреда.

∗

Четврти разред—22: Падеж 3, Вратаре 2, Глобаре 7, Крвавица 8 и Шашиловац 2.

У предметној настави је 116 ученика, у седам одељења:
∗

Пети разред—29 (14+15);

∗

Шести разред—24;

∗

Седми разред—36 (18+18);

∗

Осми разред—27 (13+14).
У просторијама школе одвија се и припремни предшколски програм. Укупно је 24 детета:

Падеж 5, Вратаре 4, Глобаре 2, Крвавица 8, Шашиловац 5. И ове године, као и претходне, у Глобару
није формирана група, те деца долазе у Падеж.
Наставу од 5. до 8. разреда сви ученици похађају у матичној школи у Падежу. Већина
ученика путује аутобусом (77%) ,од 3 до 10 километара.
Посматрано према структури породице, 89% ученика живи у комплетној породици, 8% има
разведене родитеље, док остали живе са само једним родитељем.
Образовни ниво родитеља показује да више од половине њих има завршену само основну
школу (58%). Неки су чак остали и са незавршеном основном школом (мада само 2%), средњу
школу завршило је 38% родитеља, а само неколико мајки је наставило даље школовање, више
образовање има 1%, док високо образовање има само 0,9% родитеља.

ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ
Када је реч о простору за извођење наставе, школа располаже довољним бројем учионица,
али јој недостаје сала за физичко васпитање, јер је постојећи простор неадекватан.
Опремљеност наставним средствима је боља, посматрано по предметима креће се око 6070%, а од издвојених одељења најбоље је опремљено одељење у Крвавици, око 80% потребних
средстава.
У матичној школи све учионице имају рачунар, са интернет везом, а у четири се налази и
пројектор. Подручна одељења, такође, имају доступан интернет и рачунаре или лаптопове.

ДЕШАВАЊА
9
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Уторак, 01. септембар 2015.
Све је спремно за почетак нове школске године. Ученици су добили наручене уџбенике.
Бесплатни уџбеници који се добијају од Министарства стићи ће касније.
У свим одељењима школе организован је свечани пријем ученика првог разреда у 8 часова.
Прваци су од Града Крушевца добили Прванку/сликовницу и ваучер на 1500 динара.

Петак/субота, 04/05. септембар 2015.
Традиционално већ школа остварује веома добру сарадњу са Месном
заједницом Падеж у вези са организацијом и учешћем на Међуокружном
сабору народног стваралаштва ,,Падешки кладенац''. Наставница ликовне
културе Ана Милићевић учествовала је на ликовној колонији, реализованој
првог дана Сабора, а другог дана је већина запослених у школи
присуствовала Смотри старих јела и такмичењу културно-уметничких
друштава. Директорка Александра Радомировић била је члан жирија за
избор најбоље зготовљених јела, а наставници Марија Рутић, Марко
Јовановић и Ана Јовановић учествовали су у самој организацији и
сарађивали са Драгутином Тинетом Петровићем. Ученици чланови
КУД,,Полет'' из Падежа учествовали су у програму, а остали ученици су,
такође, били укључени у организацију, као водичи и домаћини гостујућих

Друга и трећа недеља септембра 2015.
∗

Одржани су родитељски састанци, одељењска и Наставничко веће, Савет родитеља, Школски
одбор. Сви актери школског живота упознати су са предстојећим плановима, циљевима,
обавезама.

Субота, 19. септембар 2015.
Четворо наставника присуствовало је семинару ,,Подучавањем до активног стицања знања
ученика'' у Центру за стручно усавршавање у Крушевцу.

Понедељак, 21. септембар 2015.
Наставница српског језика Марија Анђеловић је на породиљском одсуству и од 1. септембра
замењивала ју је колегиница Тамара Милутиновић. Сада она одлази у ОШ,,Бранко Радичевић'' у
Бивољу, где је и раније радила, а уместо ње долази Зорица Тренић.

Уторак, 22. септембар 2015.
У оквиру Дана отворених врата, у одељењу у Шашиловцу неколико родитеља присуствовало је
часовима код обе учитељице.
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Четвртак, 24. септембар 2015.
∗

Представници ПУ Крушевац одржали су предавање за
ученике 1. и 2. разреда о безбедности у саобраћају.

∗

Одржано је школско такмичење у лепом писању—
калиграфији. Победници су Милан Нешић, 4. разред из
Падежа, у категорији ученика млађих разреда, и Софија
Милетић 7/1 из Крвавице, у категорији старијих ученика.
Они ће учествовати на даљем такмичењу у Коморану.

Петак, 25. септембар 2015.
Наставница француског језика Соња Тошев и
наставница српског језика Ана Јовановић обележиле
су са ученицима предстојећи Европски дан језика.
Ученици 6. и 7. разреда учествовали су у мини-квизу,
упознали се са неким занимљивостима, а акценат је
био на француском језику (пошто је он у школи
други страни језик).
Соња и победничка екипа 6. разреда: Немања, Михајло, Павле и
Никола.

Наставница француског језика Милена Грујић прелази у ОШ,,Јован Јовановић Змај'' у
Крушевцу, а на њено место долази наставница Амина Џафарова.
У 1. броју „Математичког листа“ Урош Миленковић и Виктор Кузмановић нашли су
се на списку најуспешнијих решавалаца конкурсних задатака у претходној школској години.

11
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Субота, 03. октобар 2015.
ОШ,,Брана Павловић'' из Коњуха организовала је
такмичење у лепом писању—калиграфији ,,Коморанско
златно перо''. Учествовали су наши ученици Софија
Милетић и Милан Нешић, победници на школском нивоу.
Са њима су у Коморану биле: директорка Александра
Радомировић, наставница српског језика Ана Јовановић,
учитељица Марија Рутић и вероучитељица Сања
Николић.

Понедељак, 05. октобар 2015.
∗

Поводом Дана школе у Јасици одржани су спортски сусрети. Екипа наших ученика гостовала
је са наставником физичког васпитања Драганом Стефановићем.

∗

По измењеном правилнику о финансирању школа први пут добијамо и административног
радника са 50% радног времена. На то радно место долази Наташа Томић (IV степен стручне
спреме и 1 година радног стажа).

Понедељак-петак, 05-09. октобар 2015.

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА

∗

Са ученицима млађих разреда спроведене су
разноврсне активности током Дечије недеље.

∗

Представници Ученичког парламента у
сарадњи са учитељицом Татјаном Ђурић
представили су ђацима првацима
Добродошлицу, а добили су и беџеве.

∗

Ученици из Крвавице са својим учитељицама
гостовали су код другара у Шашиловцу, а онда
заједно посетили и локалну цркву.

∗

У Падежу су млађе ученике посетили
представници Спортског савеза Крушевац.

∗

Вероучитељица је са ученицима из Глобара, и
њиховим учитељима, обишла цркву у Глобару.

Прваци из Шашиловца и Крвавице са учитељицама
Јасмином и Драганом

Петак, 09. октобар 2015.
∗

Школе су, са закашњењем, коначно добиле и Дневник образовно-васпитног рада за први
разред.

∗

У октобру се традиционално већ обележава Дан здраве хране. Ове године свечаност је била у
Крвавици у Дому културе. Главни организатори манифестације биле су учитељице: Драгана
Димитријевић, Милица Савић и Душица Виторовић, васпитачица Сања марковић, као и
помоћни радник Слађана Сташевић, остваривиши одличну сарадњу са МЗ Крвавица и
КУД,,Чарапанка'' из Крвавице. Ученици су приредили пригодан програм, а родитељи и
мештани богату и здраву јесењу трпезу. Присуствовали су и дугогодишњи сарадници из
Завода за јавно здравље Крушевац.
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учитељице

ученици

родитељи

Понедељак, 12. октобар 2015.
Обављен је систематски преглед ученика 7/1, 7/2 и 8/1.

Уторак, 13. октобар 2015.
∗

Избор директора. Једини кандидат био је Вуко Влаховић, професор хемије, (Природноматематички факултет, VII степен), са 12 година радног искуства. Вуко је добио и потпуну
подршку Наставничког већа. Досадашња директорка Александра Радомировић враћа се на
своје радно место наставника биологије (у нашој школи и ОШ,,Свети Сава’’ у Читлуку) и
преузима одељењско старешинство над одељењем 5/1.

Среда, 14. октобар 2015.
∗

На радно место наставника хемије долази колегиница Мирела Ралић, запослена још и у
ОШ,,Јован Јовановић Змај''.

∗

Ученици из Вратара су, са вероучитељицом и својим учитељицама, посетили цркву у Падежу.

Понедељак, 19. октобар 2015.
∗

Са породиљског одсуства враћа се на своје радно место Марија Анђеловић, наставница
српског језика.

Среда, 21. октобар 2015.
∗

Одржана ванредна седница Наставничког већа, ради упознавања са планом рада новог
директора.

Уторак/среда, 27/28. октобар 2015.
∗

Обављени су стоматолошки прегледи ученика 7. и 5. разреда.

Петак, 30. октобар 2015.
∗

Представник Завода за јавно здравље Крушевац одржала је предавање ученицима 7. разреда о
значају здраве исхране.
13
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Понедељак, 02. новембар 2015.
∗

Наставница физичког васпитања Марија Цикић одлази на боловање. Прерасподелом њеног
радног времена, 10% добија, као допуну, колега Момчило Думановић, а њој остаје 15% и
замењује је Вељко Иванов.

∗

Ученици 1. разреда у Падежу су, са директором, учитељицом Зорицом Антанасковић и
домаром, посадили Дрво генерације у школском дворишту.

Уторак, 03. новембар 2015.
∗

Наставник физичког васпитања
Драган Стефановић води екипу
ученика на такмичење у одбојци.

∗

У оквиру обележавања Дана
климатских промена наши ученици,
чланови КУД,,Чарапанка'' из
Крвавице, учествовали су у
програму у ОШ,,Јован Поповић'' у
Крушевцу.

Четвртак, 05. новембар 2015.
∗

У ,,Просветном прегледу'' у рубрици ,,Дежурно око'' објављен је текст о обележавању Дана
здраве хране у Крвавици.

Понедељак-среда, 09-11. новембар 2015.
∗

Нерадни дани, јесењи распуст и државни празник Дан примирја у Првом светском рату.

Уторак, 17. новембар 2015.
∗

Одржана седница Наставничког већа. Крај првог тромесечја. Усвојен Анекс ГПРШ-а. Неке од
новина, а које досад нису поменуте, су:
∗ укинуто

је финансирање радног места тифлолога, тако да слабовиди ученик нема ту врсту

помоћи;
∗ измењен

је датум реализације дводневне екскурзије за ученике предметне наставе са 20/21. на
19/20. мај 2016. Због тога се у школски календар уводи још једна наставна субота, као

Среда, 18. новембар 2015.
∗

На родитељским састанцима 8. разреда одељењске старешине представиле су предавање на
тему ,,Болести зависности, проблем савременог друштва'' у оквиру активности школског Тима
за здравство и превенцију болсети зависности.

Петак, 20. новембар 2015.
∗

На заједничком родитељском састанку за родитеље ученика 7. разреда представница Завода за
јавно здравље одржала је предавање и дискусију на тему ,,Како помоћи деци у одрастању''.
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Среда-петак, 25-27. новембар 2015.
∗

Према школском плану активности одржане су симулације завршног тестирања за ученике 8.
разреда, из српског језика, математике и комбиновани тест.

∗

У 2.броју Математичког листа објављени су резултати за наградни летњи задатак. Између
осталих, награђени су и наши ученици из Крвавице Урош Миленковић и Виктор Кузмановић,
сада већ петаци.

Четвртак, 26. новембар 2015.
∗

Школу су посетили ватрогасци и упознали ученике
разредне наставе у Падежу са својим послом и поступањем
у случају пожара.

Петак, 27. новембар 2015.
∗

Група ученика је са наставницом хемије Мирелом Ралић гостовала у Центру за стручно
усавршавање у Крушевцу.

∗

Представници ПУ Крушевац одржали су предавање ученицима 5. разреда на тему ,,Безбедно
детињство''.

15
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Четвртак, 03. децембар 2015.
∗

Наставник музичке културе Иван Станојевић одлази на боловање, а замењује га Ана Мићић.

Уторак, 08. децембар 2015.
∗

На седници Наставничког већа за Светосавског ученика изабрана је Ана Матић, ученица 8/1,
из Вратара.

Понедељак, 14. децембар 2015.
∗

У Падежу, код главног школског улаза, направљена је рампа за инвалиде.

Четвртак, 10. децембар 2015.

Понедељак, 21. децембар 2015.

∗

∗

У Просветном прегледу у рубрици
Креативна учионица објављен је текст о
школском листу ,,Лептирић'', који
припрема учитељица Драгана
Димитријевић из Крвавице са сваком
својом генерацијом, прикупљајући важне
заједничке тренутке за четири године.

Субота, 26. децембар 2015.
∗

Поводом новогодишњих празника у
Крушевцу је организована манифестација
Улица новогодишњих чаролија—више
активности за ученике крушевачких школа.
Учествовали су и чланови нашег школског
хора, са наставницом музичке културе
Аном Мићић, а са њима је била и
наставница ликовне културе Ана
Милићевић.
16

На наградном конкурсу ,,Дигитални час''
наставница историје Весна Радојевић и
наставница српског језика Ана Јовановић
добиле су 3. награду у области Друштвене
науке и спорт за заједнички рад ,,Историја у
дигиталној учионици''. Рад је објављен и у
зборнику радова.
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Среда, 30. децембар 2015.
∗

Већ годинама Ученички парламент организује новогодишњу прославу у школи за ученике
старијих разреда. И ове године одржан је маскенбал, са избором за најбољу маску и најбољег
,,денсера'', а касније и игранка. Прво место освојила је Валентина Кузмановић 8/1.

∗

Почиње и први део зимског распуста за ученике, са новогодишњим и божићним празницима, и
траје до 8. јануара.

Организована је продаја новогодишњих честитки (радови ученика) хуманитарног
карактера.
На наградном конкурсу Поште Србије ,,Пиши Деда Мразу'' учествовали су ученици од
1. до 3. разреда из Крвавице и сви су од Деда Мраза добили честитке.
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Понедељак, 11. јануар 2016.
∗

Први наставни дан у новој години.

∗

Наставник физичког васпитања Бобан Марковић не ра ди више у нашој школи. На његово
радно место, као и место Марије Цикић, долази наставница Маријана Станковић.

Петак,, 22. јануар 2016.
∗

Одржано је школско такмичење из математике. Учествовало је укупно 26 ученика од 3. до 8
разреда.

Уторак,, 26. јануар 2016.
∗

Наставница историје
Весна Радојевић и
наставница српског
језика Ана Јовановић
организовале су за
ученике од 5. до 8.
разреда Светосавске
игре. Учествовале су 4
екипе, састављене од
ученика сваког разреда,
а такмичиле су се у
области опште
информисаности, као и у
вештинама и играма. У
жирију су били педагог
Данијела Милосављевић-Алексић и наставник физике Ненад Симић.

Среда,, 27. јануар 2016.
∗

Прослављена је школска слава Свети Сава. Програм су припремили ученици са наставницамаменторима: Маријом Анђеловић, руководиоцем драмско-рецитаторске секције; Аном Мићић,
руководиоцем хора и Маријом Рутић, учитељицом. Остварена је и сарадња са КУД-ом из
Падежа.

∗

Новинарска секција, са руководиоцем Аном Јовановић, објавила је још један број школског
листа ,,Осми падеж'':
https://www.joomag.com/magazine/mag/0299653001454422810/p22

∗

Директор је књигама наградио најбоље ученике из свих одељења, а Светосавски ученик Ана
Матић присуствовала је свечаној додели награда у СО Крушевац.

∗

Свештеник Милорад Пршић обавио је сечење славског колача. Ове године колачар је био
наставник физике Ненад Симић, а следеће колачарство преузео је директор Вуко Влаховић.
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За Дан Светог Саве ученици и полазници вртића су у сарадњи са Културно - уметничким
друштвом „Чарапанка“, извели приредбу за родитеље и мештане Крвавице у сеоском Дому културе.
Сви ђаци и полазници вртића су добили пригодне пакетиће од сеоског колачара и црквеног одбора
из Крвавице.
Школска слава обележена је пригодно и у осталим одељењима наше школе.

Четвртак, 28. јануар 2016.
∗

Одржано је школско такмичење из историје. На општинско такмичење пласирали су се
следећи ученици: Виктор Кузмановић 5/1, Марија Марисављевић 5/2, Павле Видојевић 6/1,
Стефан Милићевић 7/2, Александра Јовановић 8/1 и Анђела Васић 8/2.

Петак, 29. јануар 2016.
∗

Крај првог полугодишта. Од 1. фебруара почиње други део зимског распуста за ученике и
траје до 12. фебруара..
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∗

За време зимског распуста успостављена је интернет веза за рачунаре у 4 учионице.

∗

Школа је добила још један пројектор.

Понедељак-уторак, 15/16. фебруар 2016.
Нерадни дани. Обележава се државни празник Дан уставности.

Среда, 17. фебруар 2016.
Први наставни дан у другом полугодишту. Настава се одвија по распореду од понедељка.
Одржана је седница Наставничког већа, за крај 1. полугодишта.

Четвртак, 18. фебруар 2016.
Одржано је школско такмичење рецитатора. Организатори су наставница српског језика
Марија Анђеловић и педагог, а у жирију су, поред Марије, биле и учитељица Милица Савић и
наставница српског језика Ана Јовановић.
У категорији ученика млађих разреда даље су се пласирали ученици: Александра Антић, 4.
разред, Крвавица (1. место); Милена Агатоновић, 2. разред, Крвавица (2. место); Војин Савић, 3.
разред, Крвавица (3. место).
У категорији ученика од 5. до 8. разреда даљи пласман освојили су: Никола Васић 6/1, Софија
Милетић 7/1 и Софија Марковић 7/1.

У Просветном
прегледу објављена су
два текста у вези са
нашом школом и
одељењем у Крвавици.
У рубрици Креативна
учионица објављена је
методичка припрема
учитељице Драгане
Димитријевић за час
српског језика у 1.
разреду ,,Народне
умотворине-пословице,
брзалице и загонетке''.
Такође, у рубрици
Дежурно око објављен
је текст о обележавању
Светог Саве у школи у
Крвавици.
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Петак, 19. фебруар 2016.
Одржано је школско такмичење из биологије.

Петак-понедељак, 19-22. фебруар 2016.
На родитељским састанцима за родитеље ученика 7. и 8. разреда педагог и одељењске
старешине реализовале су са родитељима радионицу из пројекта Професионална оријентација
,,Моја очекивања-колаж''. То је наставак радионице претходно одржане са ученицима на часовима
ликовне културе.

Уторак, 23. фебруар 2016.
∗

На родитељском састанку за родитеље ученика 3. и 4. разреда у Падежу учитељица Марија
Рутић реализовала је радионицу ,,Облици понашања''.

Среда, 24. фебруар 2016.
∗

Екипа дечака је са наставницом физичког васпитања Маријаном Станковић учествовала на
такмичењу у кошарци у ОШ,,Јован Поповић'' у Крушевцу.

Четвртак, 25. фебруар 2016.
Одржано је школско такмичење из српског језика. Даље су се пласирали: Виктор
Кузмановић 5/1, Марија Марисављевић 5/2, Никола Васић 6/1, Павле Видојевић 6/1, Софија
Милетић 7/1.

Петак, 26. фебруар 2016.
Одржана је седница Школског одбора.

Субота, 27. фебруар 2016.
Одржано је општинско такмичење из математике. Учествовало је више наших ученика:
3. разред: Михајло Видојевић, Крвавица (учитељица Душица Виторовић) и Миона Јовановић,
Глобаре (учитељ Марко Јовановић) добили су похвале.
4. разред: Слађана Милићевић, Крвавица (учитељица Милица Савић) добила је похвалу и пласирала
се на окружни ниво.
5. разред: два ученика су се пласирала на окружно такмичење, Виктор Кузмановић 5/1 освојио је 3.
место, а Мина Петровић 5/2 похвалу (наставник Александар Дамјановић).

У часопису ,,Витез'' објављен је ликовни рад ученика 1.
разреда из Крвавице Александра Љубичића.
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Уторак, 1. март 2016.
Наставница историје Весна
Радојевић и наставница српског језика
Ана Јовановић организовале су посету
Народном музеју Крушевац за четворо
ученика: Немању Грујића 8/1, Софију
Милетић 7/1, Тијану Грујић 5/2 и
Ивану Тодоровић 5/2, ради учешћа на
наградном конкурсу у организацији
Туристичког клуба Србије ,,Скривене
тајне српских музеја''. Ученици
учествују својим литерарним радом о
неком музејском експонату.

Субота, 05. март 2016.
Одржано је општинско такмичење из књижевности—Књижевна олимпијада. Учествовала су
два наша ученика: Сара Павловић 7/2 и Немања Грујић 8/1. Са њима су биле наставнице српског
језика Марија Анђеловић и Ана Јовановић.
Одржано је општинско такмичење из хемије.

Недеља, 06. март 2016.
Одржано је општинско такмичење из историје. Од шесторо наших такмичара, двоје су
освојили 3. место и пласман на окружно такмичење: Виктор Кузмановић 5/1 и Александра
Јовановић 8/1. Са ученицима је била наставница Весна Радојевић.
Одржано је општинско такмичење из биологије. Међутим, ове године је било изузетака.
Пошто су се наставници и ђаци бунили због непримерености тестова према узрасту ученика и
тежини задатака, такмичење је поништено и одлучено је да сви такмичари са општинског нивоа без
рангирања учествују и на окружном такмичењу. Са нашим ученицима била је наставница
Александра Радомировић.

Четвртак, 10. март 2016.
Одржано је такмичење ,,Мислиша''
(математичко друштво Архимедес). Похвале су добили
следећи ученици: Огњен Станковић, 2. разред
Крвавица (учитељица Душица Виторовић), Хелена
Марјановић, 4. разред Крвавица (учитељица Милица
Савић), Виктор Кузмановић 5/1 (наставник Александар
Дамјановић) и Павле Видојевић 6/1 (наставник
Велибор Минашевић).
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Петак, 11. март 2016.
∗

Одржана је општинска смотра рецитатора ,,Песниче народа мог''. Учествовало је шесторо
наших ученика, победници на школском такмичењу. Са њима су биле учитељица Душица
Виторовић и наставница српског језика Марија Анђеловић.

∗

Више учитеља и наставника присуствовало је предавању др Ранка Рајовића ,,Развој
интелигенције кроз игру'', у организацији Друштва учитеља у Дому синдиката у Крушевцу.

Недеља, 13. март 2016.
На општинском такмичењу из географије учествовала је ученица Софија Нешић 7/2, са
наставницом Снежаном Петровић.

Понедељак/уторак, 14/15. март 2016.
Одржани су састанци стручних актива у вези са избором уџбеника за наредну школску
годину.

Среда, 16. март 2016.
Школа је добила наменске кутије за одлагање старе хартије и картонске амбалаже, са циљем
прикупљања рециклажног материјала. Новац добијен прикупљањем сировина биће употребљен у
хуманитарне сврхе, за ученике.

Четвртак, 17. март 2016.
Представници ПУ Крушевац одржали су предавање ученицима 5. разреда на тему ,,У
зачараном кругу дроге и алкохола''.

Субота, 19. март 2016.
Одржано је окружно такмичење из математике и све троје наших такмичара добило је
похвалу: Слађана Милићевић, 4. разред Крвавица, Виктор Кузмановић 5/1 и Мина Петровић 5/2.

Недеља, 20. март 2016.
Одржано је општинско такмичење из српског језика. Ученица Марија Марисављевић 5/2
освојила је 2. место, а Софија Милетић 7/1 3. место.и обе су се пласирале на окружни ниво
такмичења. Предметни наставник је Ана Јовановић.
Наставница историје Весна Радојевић и представник Ученичког парламента Софија
Марковић 7/1 присуствовале су семинару ,,Развијање активизма и волонтеризма код ученика''.

Петак, 25. март 2016.
Представница Патронажне службе из Дома здравља Крушевац Јелена Тодоровић
представила је ученицима из Вратара (од 1. до 4. разреда) предавање на тему ,,Штетност дувана''.
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Понедељак, 28. март 2016.
Одржано је Наставничко веће на коме је усвојен предлог од по три издавача уџбеника за
наредну школску годину.

Четвртак, 31. март 2016.
Представници ПУ Крушевац одржали су ученицима 5. разреда предавање на тему ,,Безбедно
учешће деце у саобраћају''.
Ученици 8. разреда имали су разговор и предавање од стране гинеколога и педијатра на тему
репродуктивног здравља и рада Саветовалишта за младе у Крушевцу.

Ученике 8. разреда посетили су представници СОШО,,Веселин Николић'' из Крушевца.

У часопису за децу ,,Витез'' објављен је ликовни рад
Слађане Милићевић, ученице 4. разреда из
Крвавице.
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Петак, 01. април 2016.
Наша школа се ове године први пут укључила, као учешће у пројекту, у Смотру читалаштва
,,Читалићи 2016''. Координатор пројекта у нашој школи је учитељица Татјана Ђурић. Ове године
учествују учитељице Татјана Ђурић (Шашиловац) и Душица Виторовић (Крвавица) са својим
ученицима у категорији Читалићи креативци (читање одабраних дела и креирање читалачког
дневника); наставница српског језика Ана Јовановић са ученицима 7. разреда у категорији Читалићи
гласници (друштвена игра) и учитељица Татјана Ђурић у категорији Читалићи весници
(радионица). Радови су послати на Републичку смотру читалаштва.
Наставница биологије и руководилац еколошке секције Александра Радомировић
организовала је са ученицима 5. разреда еколошку акцију пролећног уређивања школског дворишта
у оквиру активности одељењске заједнице.

Недеља, 3. април 2016.
Одржано је окружно такмичење из српског језика. Учествовале су наше ученице Марија
Марисављевић 5/2 и Софија Милетић 7/1, са наставницом Аном Јовановић.
У МЗ Падеж одржана је смотра Сусрети села. Присуствовао је директор, а у програму
учествовао је хор наше школе са наставницом музичке културе Аном Мићић.

Четвртак, 07. април 2016.
Ученици 8. разреда су са школским педагогом
Данијелом Милосављевић-Алексић посетили Сајам
образовања у Крушевцу, у оквиру активности у
пројекту Професионална оријентација. Ученици су
могли да се упознају са понудом средњих школа у
округу, образовним профилима, условима уписа и сл.

У Просветном прегледу у рубрици
,,Креативна учионица'' дат је приказ часа
учитељице Драгане Димитријевић из
Крвавице. Реч је о часу ликовне културе у
1. разреду, на коме ученици уче и
увежбавају слова правећи их од зрневља.
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Петак, 08. април 2016.
Ученици 1. разреда из Крвавице су са својом
учитељицом Драганом Димитријевић посетили кројачицу
Гордану Павловић, у свом месту, како би проширили знања
из математике о метру, а и упознали се са овим занимањем.

Субота, 09. април 2016.
Одржано је окружно такмичење из биологије. Наши ученици били су веома упсшени. Софија
Милетић 7/1 освојила је 1. место и пласирала се на републичко такмичење. Марија Марисављевић
5/2 и Никола Васић 6/1 освојили су 2. место, док су се на трећем месту нашли Ива Јовановић 5/1,
Виктор Кузмановић 5/1 и Невена Васић 7/1. Са њима је била наставница биологије Александра
Радомировић.

Среда, 13. април 2016.
Одржане су седнице одељењских већа. Крај трећег тромесечја.

Петак, 15. април 2016.
∗

За ученике 8. разреда у 12 часова је одржан пробни пријемни из математике.

∗

У оквиру активности Тима за здравство и превенцију болести зависности са ученицима 7. и 8.
разреда реализована је радионица ,,У здравом телу здрав дух''.

∗

Наставница француског језика Амина Џафарова престаје да ради у нашој школи, а на њено
радно место долази наставница Јасмина Марковић.

∗

На наградном конкурсу Црвеног крста ,,Крв живот значи'' ученица Ивана Тодоровић 5/2 из
Шашиловца добила је 2. награду у категорији ученика старијих разреда основне школе на
општинском нивоу. Радови ће учествовати и на републичком такмичењу.

∗

На наградном конкурсу Туристичког клуба Србије ,,Скривене тајне српских музеја'' наша
ученица Софија Милетић 7/1 гласањем жирија нашла се на 9. месту (од 122 учесника) и
добила књигу као награду. Гласањем публике преко друштвене мреже Фејсбук, Софија се
нашла на 25. месту, Немања Грујић 52, Ивана Тодоровић 53, Тијана Грујић 57. и Мина
Петровић 71. месту од 122 такмичара. Укупним бројем гласова наша школа заузела је 16.
место од 38 школа које су учествовале.
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Субота, 16. април 2016.
Ученици 8. разреда решавали су пробни тест из српског језика (у 9 часова) и пробни
комбиновани тест (у 11:30).

Уторак, 19. април 2016.
Одржана је седница Наставничког већа.

Петак, 22. април 2016.
Дан планете Земље обележен је разноврсним
активностима са ученицима у организацији наставнице
биологије Александре Радомировић. Са ученицима
5/6. разреда организована је еколошко-ликовна
радионица. Ученици 8. разреда посадили су пет
садница пауловније у школском дворишту. Саднице је
наставница набавила укључивши се у акцију
организације ,,Посади дрво-сачувај планету'', која је
пријављеним школама поклонила по пет садница.

Субота, 23. април 2016.
∗

Одржано је окружно такмичење из историје.Учествовала су два наша ученика: Виктор
Кузмановић 5/1 и Александра Јовановић 8/1.

∗

За ученике предметне наставе субота је била наставна. Надокнађивали су се часови због
екскурзије, према распореду од четвртка.

∗

На наградном литерарном конкурсу који је организовала ОШ,,Свети Сава'' из Београда,
ученик Лазар Исајловић 8/2 добио је за свој рад похвалу и награђен је књигом. Ментор му је
била наставница српског језика Марија Анђеловић.

Уторак/среда, 26/27. април 2016.
∗

У свим одељењима школе организује се продајна Васкршња изложба фарбаних јаја. Са
ученицима радове припремају учитељице, а у предметној настави наставница енглеског језика
Мариника Станојевић и наставница ликовне културе Ана Милићевић.

∗

У Крвавици су од прикупљеног новца купљени: вага, лопте за школу и играчке за вртић, који
је такође учествовао.

Уторак, 26. април 2016.
Одржане су седнице Савета родитеља и Школског одбора.
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Среда, 27. април 2016.
Објављени су резултати конкурса за
Републичку смотру читалаштва ,,Читалићи
2016''. У категорији Читалићи гласници
похваљен је рад ,,Са песмом кроз бајку''
(друштвена игра), чији су аутори
наставница српског језика Ана Јовановић и
ученици 7/2 Ивана Нешић и Матија
Николић. Такође, похваљена је радионица
учитељице Татјане Ђурић ,,Бајка је свуда
око нас'' у категорији Читалићи весници.
Завршна смотра и проглашење коначних
победника обавиће се 21. маја у Ражњу.

У часопису за децу ,,Витез'' објављен је ликовни рад ученице
4. разреда Александре Антић из Крвавице.

28. април - 04. мај2016.
Ускршњи / пролећни распуст.
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Среда, 04. мај 2016.
Одржана је симулација тестирања комбинованим тестом за ученике 6. разреда.

Уторак, 10. мај 2016.
Ученицима 8. разреда представила се Пољопривредно-ветеринарска школа из Рековца.

Среда, 11. мај 2016.
Ученица Ивана Тодоровић 5/2 и наставница српског језика Ана
Јовановић присуствовали су свечаној додели награда у Мозаик сали у
СО Крушевац поводом Дана Црвеног крста и литерарног конкурса.
Ученици 1. разреда из Крвавице су са учитељицом Драганом
Димитријевић реализовали једнодневни излет у Крушевац. Посетили су
цркву Лазарицу и обишли Лазарев град, и Кућу Симића; у Народном
позоришту гледали су представу ,,Семафорко'', а слободно време
провели у парковима код фонтане и на Костурници.

Петак, 13. мај 2016.
Представници Спортског савеза из Крушевца посетили су ученике млађих разреда у Падежу
и поклонили им лопте. Одржан је и Крос РТС-а, а најбржим тркачима наставница физичког
васпитања Маријана Станковић поделила је дипломе.
Поводом Дана школе за
ученике 4. разреда одржан је квиз
знања.Учествовали су четвртаци свих
одељења, а дружење је организовано
у Падежу. Сви учесници добили су
похвале за учешће.

Такође, у оквиру активности Тима за заштиту
деце од насиља реализован је ликовни конкурс за
ученике млађих разреда ,,Осмех на дар''. Победио је
групни рад ученика 2. и 4. разреда из Шашиловца
(учитељица Татјана Ђурић).
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Недеља, 15. мај 2016.
Наставница биологије Александра Радомировић и ученица 7/1 Софија Милетић учествовале
су на републичком такмичењу из биологије у Београду.

Понедељак, 16. мај 2016.
Обележавање Дана школе. Свечаност је одржана у Дому културе у Падежу. Директор је
наградио ученике који су постигли запажене резултате на такмичењима, као и наставнике.
Пригодан програм приредиле су наставнице српског језика Марија Анђеловић и музичке културе
Ана Мићић са члановима драмско-рецитаторске секције и хора, а плесну тачку са ученицима 8.
разреда увежбала је наставница физичког васпитања Маријана Станковић. Остварена је сарадња са
културно-уметничким друштвима из Крвавице и Падежа.

Објављен је и 17. број школског листа ,,Осми падеж'', који уређују ученици, чланови
литерарно-новинарске секције, са наставницом српског језика Аном Јовановић.
http://www.joomag.com/magazine/osmi-pade%C5%BE/0625430001463087185
О обележавању Дана школе направила је прилог и локална телевизија РТК:
http://www.rtk.rs/?p=77989

Уторак, 17. мај 2016.
Наставници Политехничке школе ,,Милутин Миланковић'' из Крушевца (бивша
Грађевинска) представили су ученицима 8. разреда своју школу, понуду и могућности. Такође,
посетили су их и представници Средње школе из Варварина.

Четвртак 19. мај 2016.
У Просветном прегледу у рубрици Дежурно око објављен је текст о ученицима првог
разреда из Крвавице и посети кројачици, као практичној примени математике и света око нас.
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Петак, 20. мај 2016.
У Дому културе у Падежу чланови Народног позоришта Крушевац извели су представу
едукативног карактера (о саобраћају) за ученике млађих разреда—,,Семафорко'' .

Четвртак/петак, 19/20. мај 2016.
Изведена је дводневна екскурзија за ученике старијих разреда, на релацији Падеж—Горњи
Милановац (Кућа српско-норвешког пријатељства) -Бранковина-Ваљево (Муселимов конак,
Народни музеј, Тешњар) -Тршић –Троноша–Ваљево-Падеж.

Субота, 21. мај 2016.
На завршној Републичкој смотри
читалаштва ,,Читалићи 2016'' у Ражњу наш
рад ,,Са песмом кроз бајку'' (Ана Јовановић,
Ивана Нешић, Матија Николић) освојио је 3.
место, а радионица ,,Бајка је свуда око нас''
(Татјана Ђурић) је похваљена.

Понедељак, 23. мај 2016.
∗

У школи је обављен лекарски преглед ученика 8. разреда, неопходан за упис у средњу
школу.

Среда-петак, 25-27. мај 2016.
За ученике 8. разреда организована је још једна симулација завршног испита : из математике,
српског језика и комбиновани тест.

Четвртак, 26. мај 2016.
∗

Ученицима 8. разреда представили су се и представници Економско-трговинске школе из
Крушевца.

∗

У Просветном прегледу у рубрици Дежурно око објављен је текст о излету првака из
Крвавице у Крушевац.

Субота, 28. мај 2016.
∗

За ученике предметне наставе субота је наставна, по распореду од петка, као надокнада због
извођења екскурзије.

∗

Радници и ученици школе у Крвавици учествовали су на смотри Сусрети села у Крвавици.

31

32

ЛЕТОПИС 2015/2016.

У часопису за децу ,,Витез'' објављен је ликовни рад
ученице 4. разреда Слађане Милићевић из Крвавице.

Ученица 1.
разреда из Крвавице Јана Вићентијевић је за своје
ликовне радове од књижевног часописа ,,Витез''
добила диплому Витезово пролеће

У оквиру активности Тима за заштиту деце од насиља, занемаривања и злостављања одржане
су две радионице—са ученицима 7. разреда на часовима ОС ,,Друштвене мреже-могућности и
ризици'', а са наставницима на седници Наставничког већа ,,Трагови које остављамо на интернету''.
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Среда, 01. јун 2016.
Завршетак 2. полугодишта за ученике 8. разреда.
Одржана је седница Одељењског већа за 8. разред.
Одржана је ванредна седница Наставничког већа ради избора ученика за учешће у летњем
кампу Гувија,који организује Град Крушевац и Крф. Наиме, ученик ће добити бесплатно летовање
у кампу од 1. до 14. августа. Предложен је један ученик—Софија Милетић 7/1, због постигнутих
резултата у школским и ваншколским активностима. Наставничко веће је једногласно прихватило
предлог.

Петак, 03. јун 2016.
Прослава мале матуре за ученике 8. разреда организована је у ресторану ,,Конак'' у
Крушевцу, у организацији родитеља ученика.

Субота, 04. јун 2016.
Изведена је једнодневна екскурзија за ученике млађих разреда на релацији Падеж-РаваницаЈагодина-Падеж.

Понедељак, 06. јун 2016.
Одржана је седница Наставничког већа. Изабран је и Ђак генерације. Од два предложена
ученика—Ане Матић 8/1 и Александре Јовановић 8/1—Комисија је закључила да Александра има
више бодова и Веће је једногласно прихватило предлог.

Уторак, 07. јун 2016.
Сви наставници који имају нека задужења у вези са спровођењем завршног испита
(прегледач, дежурни,супервизор), а први пут имају ту улогу, присуствују обуци коју је одржала
саветница Мирјана Златановић из Школске управе у ОШ,,Вук Караџић'' у Крушевцу.

Четвртак, 09. јун 2016.
За учешће на ликовном и ликовном конкурсу часописа за децу
,,Богомладенац'' Православна епархија крушевачка доделила је похвале
ученицама 5/2: Теодори Љубичић, Ђурђини Магазин и Анастасији
Јевремовић.

Уторак, 14. јун 2016.
Крај другог полугодишта за ученике од 1. до 7. разреда. Иначе, у
мају је министар просвете променио школски календар, те се
полугодиште завршило 14. уместо 15. јуна, а тај наставни дан је
надокнађен.
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На 30. Сабору учитеља у Београду у Електронском зборнику примера добре праксе нашли су
се и радови наших учитељица. Наставна јединица ,,Угледни час српског језика у I, II и IV разреду''
учитељице Јасмине Благојевић (Шашиловац) и час српског језика у 1. разреду учитељице Драгане
Димитријевић (Крвавица). Такође, Драганин час ,,Србија у доба Немањића'' одабран је за
презентовање на овом републичком скупу. И одељењска новина ,,Лептирић'', коју уређује
учитељица Драгана Димитријевић са својим ђацима, наћи ће се у Зборнику у области ваннаставних
активности.

Среда-петак, 15-17.. јун 2016.
Ученици 8. разреда полажу завршни испит: тестове из српског језика, математике и
комбиновани тест.

Петак, 17.. јун 2016.
На наградном литерарном конкурсу ,,Матерња мелодија и образовање'' који расписују
Пријатељи деце Војводине ученица Ивана Тодоровић 5/2 (ментор Ана Јовановић, наставница
српског језика) добила је специјалну награду.

Недеља, 26.. јун 2016.
На завршној смотри 43. Такмичења села града Крушевца додељена је награда учитељици
Драгани Димитријевић из Крвавице за најкреативнију идеју.

Понедељак, 27.. јун 2016.
Одржана је седница Наставничког већа.

Уторак, 28.. јун 2016.
Одржани су родитељски састанци и подељене ђачке књижице и сведочанства ученицима од
1. до 8. разреда.
У Дому културе у Крвавици одржана је, традиционално, завршна приредба за родитеље и
мештане у којој учествују сви ученици из Крвавице од 1. до 4. разреда.

Среда, 29. јун 2016.
Одржане су седнице Савета родитеља и Школског одбора.
У часопису за децу ,,Витез'' објављен је ликовни рад ученика 1. разреда из Крвавице Дамјана
Марковића.
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Петак, 08. јул 2016.
Иако су ђаци на летњем распусту, а наставници на годишњем одмору, и даље је реч о школи.
Објављени су резултати наградног конкурса Издавачке куће ,,Едука''. У зборнику ,,Час за углед''
биће објављен и час биологије у корелацији са српским језиком ..Лековито биље'' аутора
Александре Радомировић, наставнице биологије, и Ане Јовановић, наставнице српског језика.

Понедељак, 15. август 2016.

Уторак, 16. август 2016.

Први радни дан за наставнике после
годишњег одмора.

Одржана седница Наставничког већа.

Среда—уторак, 17-23. август 2016.

Среда—четвртак, 24-25. август 2016.

Одржава се припремна настава за ученике
који су упућени на поправни испит у
августу.

Обављено је полагање поправног испита
из српског језика за два ученика.

Петак, 26. август 2016.

Понедељак, 29. август 2016.

Одржана је седница Одељењског већа
предметне наставе.

Одржана је седница Наставничког већа.
Помоћни радник Љубомир Николић одлази у пензију.

Сви ученици успешно и са позитивним успехом су завршили разред .
Сви ученици 8. разреда (27) уписали су неку средњу школу у Крушевцу у првом уписном
кругу. Четворогодишњу средњу школу уписало је 63% осмака, а остали трогодишњу. Према листи
жеља, 8 ученика уписало је 1. жељену школу, десеторо другу жељу; два ученика трећу наведену
школу; такође два ученика четврту на листи; пету наведену школу на листи жеља уписала су два
ученика; по један ученик шесту, седму и чак девету школу на листи жеља. Међу популарнијим
школама код наших ученика биле су Економско-трговинска и Прва техничка школа.

Срдачно захваљујем колегиницама Данијели Милосављевић-Алексић, педагогу, и Драгани
Димитријевић, учитељици из Крвавице, на помоћи при прикупљању и обради података за овај
летопис.
Ана Јовановић, наставница српског језика и уредник летописа
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