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школска 2014 / 2015. година 



После летњег распуста, који је и ученицима и наставницима пребрзо прошао, време 

је за нове радне „победе“.У борбу је кренуло 225 ученика и 28 наставника. 

О ученицима млађих разреда наше школе брину учитељи: 

Бенкица Радуловић, Лидија Томић, Слађана Агатоновић и Љиљана Атанацковић 

(Крепољин); Бојана Јовановић и Зорица Николић (Крупаја); Бранка Петровић Савић 

(Сиге); Марко Михајловић и Валентина Станић (Милановац);Слађан Спасић 

(Близнак); Силвија Ђороревић (Брезница).  

Да би ученици виших разреда савладали градиво помажу им наставници предметне 

наставе: 

Јованка Стевановић (српски језик) , Андријана Голубовић и Миља Серафимовић 

(енглески језик), Александар Ђорђевић (ликовна култура) , Слађана Мирковић 

(музичка култура) , Зорица Милошевић (географија), Барбара Ивковић (историја), 

Сунчица Јовић (хемија), Драган Радосављевић (физика), Снежана Живковић 

(математика), Микица Петровић (биологија), Мирела Савић (руски језик), Саша 

Милић (физичко васпитање), Жељко Тошић (техничко образовање и информатика). 

Марко Михајловић је задужен за наставу енглеског језика у млађим разредима у 

Милановцу, Крупаји и Близнаку, а Александар Ђорђевић за верску наставу – правослвани 

катихизис. Наставници су на време  испланирали наставу  и школска 2014 / 2015. може да 

почне. 

 

С е п т е м б а р  
 

Први дан у школи 

 

 

 

 Дана 01.09.2014. ученици и наставници 

школе дочекали су ђаке прваке. Директор школе             

Горан Милинковић пожелео је првацима         

успешан  рад и пријатан боравак у школи.       

Ученике петог разреда прихватила је одељенски 

старешина  Микица  Петровић. 

 



Спортска недеља 

  У оквиру спортске недеље током које су ученици имали прилике да се додатно баве 

физичким активностима ученици од 5. до 8. разреда су организовали рукометне утакмице. 

Ученици млађих разреда имали су разне спортске активности такмичарског карактера.   
 

О к т о б а р  

Већ смо се захуктали и испуњавамо своје радне обавезе. Добро би дошао мали 

предах. Прилику за то пружила нам је Дечја недеља. 

 

Дечја недеља 

Дечју недељу наставници и ученици су обележили различитим активностима.  

Ученици су дана 03.10. имали прилике да се друже са једним необичним дечјим 

писцем и пустоловом, Урошем Петровићем. Све је протекло у занимљивој атмосфери јер 

је постављао загонетна књижевна питања  на која, признаћемо, није било лако одговорити. 

Представио је своје занимљиве књиге које су биле понуђене и за продају. 

Дана 07.10. кроз Крепољин су дефиловали маскирани ученици млађих разреда 

представљајући  маске и костиме које су креирали са својим учитељима.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У наредном периоду, подстакнута Урошевом књигом „Загонетне приче“ Микица 

Петровић је у медијатеци, у време великог одмора организовала такмичење ученика у 

одгонетању поменутих прича. Победник би добио папирни гинков листић.  

Ученици виших разреда организовали су ђачки вашар. Свако одељење је имало 

свој штанд. Продавали су слаткише и сокове. Шестаци (прво одељење) су имали своју 

мини посластичарницу „Срце“, а дечаци су кроз лутрију разделили своје играчке. Као на 

сваком вашару било је и могућности да се такмиче за бомбоне: ко би се домогао балона  

окаченог о кош био би посут бомбонама. Седмаци (прво одељење) су имали фризерски 

салон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дана 09.10.2014.  ђаци прваци примљени су у Дечји савез , а потом су у дворишту 

школе засадили своје „дрво генерације“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Било је и  ликовних активности: цртање кредом по асфалту. Комисија је прегледала 

раније пристигле литералне и ликовне радове ученика на тему „Свако дете срећна лица 

чува једна породица“ и наградила најуспешније. 

 

Јесењи крос 

Дана 20.10.2013.године у главној улици Крепољина и подручним одељењима,  

одржан је јесењи крос предшколаца и  ученика школе. Сви ученици су претрчали своје 

прописане деонице , а најуспешнији су похваљени. 

 



Дани гљива и биља Хомоља 

Октобар је у нашој школи препознатљив по манифестацији „Дани гљива и биља 

Хомоља“. Топлог октобарског дана 19.10.2013.год. љубитељи природе и ученици школе 

су адекватно опремљени и у различитим узрасним групама на терену сакупљали гљиве и  

самоникле јестиве и лековите биљке , уз стручну помоћ наставника, стручног водича- 

гљивара, водича из Еколошког друштва и члана Миколошког друштва Србије. Гостовали 

су ученици-планинари из Београда, еколози, планинари из различитих крајева. У 

опуштеној и пријатној атмосфери ученици су пунили своје корпице гљивама које им је 

Хомоље несебично даровало. Уживали су у лепотама завичаја и водичима постављали 

бројна питања о флори и фауни  ове,  још увек здраве, средине.  Окрепио их је ручак на 

обали Млаве, па су се разонодили игром и трчањем по пропланцима.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У поподневним часовима у школи се вршила детерминација гљива и постављена је 

изложба. 

Другог дана манифестације 20.10.2013. године отварање изложбе прате пригодни 

културно - уметнички програм и трибина са занимљивом темом из света биља и гљива. 

Др. Љупче Миљковић је у својој презентацији „У Хомоље - без невоље, из Хомоља - без 

невоља“ представио природне карактеристике и лепоте Хомоља. Похваљени су и 

награђени ученици који су дали највећи допринос успешности изложбе.  



Сви учесници и гости ове републичке манифестације имали су прилику да 

учествују у дегустацији богате еколошке трпезе. Било је на трпези пита од биља и гљива, 

салата од гљива, слатких и сланих ролата са биљем и гљивама, ледених чајева и 

незаобилазних палачињака са наном и матичњаком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Садржаје ове манифестације обогатили су продајни штандови са производима  

здраве хране, смотра необичних јесењих плодова (титулу најнеобичнијег плода понела је 

тиквица-лепеза Братинке Грујић), као и продајни штанд креативне радионице школе.  

 

Д е ц е м б а р 

 

“...стиже Нова година, а одлази стара...“ 

 

Чини нам се да смо колико јуче дочекали 2014.годину, а већ дође време да је 

испратимо. Да би све било раскошније и веселије ту су балони, украшена јелка, украсне 

траке, новогодишњи поклони и рукотворине креативне радионице,  купони новогодишње 

лутрије,  журка....  

На продајном штанду креативне радионице ученици су могли да купе 

новогодишње украсе, декорације, пригодне поклоне по симболичним ценама. 

Последњег наставног дана првог полугодишта ученици су уз музику, игру и 

послужење започели новогодишње славље које ће наставити у својим домовима.  У 

подручним одељењима наставници и ученици су уз пригодне програме, маскембале, 

новогодишње лутрије и журке такође весело испратили прво полугодиште и започели 

дочек 2015.године. 



Ј а н у а р 

Школска слава 

У недељу 27.01.2014.године после Свете Литургије и у присуству наставника и 

ученика школе пресечен је славски колач. Део славског колача овогодишњи колачар 

Ивица Милојковић предао је  Јовици Милојковићу, колачару наредне  школске године. 

После свечане академије,посвећене светитељу и просветитељу Сави, одржан је 

славски ручак. Подручна одељења су на сличан начин прославила школску славу. 

 

М а  р т 

 

Дан жена 

Ученици су на продајном штанду креативне радионице куповали пригодне поклоне 

за Дан жена.Ученици су имали прилику да ликовно и литерално представе своју мајку, 

баку, Дан жена... Комисија је међу раније пристиглим  литералним и ликовним радовима 

одабрала најуспешније и наградила пригодним поклонима. 

 

А п р и л 

Дан заштите планете Земље 

            Ученици наше школе дали су допринос очувању чистоће животне средине: ученици 

млађих разреда чистили су школско двориште, а ученици виших разреда улице села. 

 

 

 

 

 

 

 



Сајам образовања 

Наша школа је дана 28.04.2015.године била организатор сајма образовања. Многе 

школе су послале своје представнике: Средња школа „Младост“ Петровац на Млави, 

Техничка школа Жагубица, Пољопривредна школа Свилајнац, Пољопривредна школа 

„Соња Маринковић“ Пожаревац, Техничка школа Бор, Рударска школа Бор, Техничка 

школа Деспотовац. Ученици наше школе и  бројни  ученици из лазничке и жагибичке 

школе имали су прилику да се упознају са различитим образовним могућностима, што би 

требало да им олакша изборбудућег занимања и средње школе коју ће уписати. 

 

 

 

 

 

М а ј  

Дан школе 

  Као и прошле године прослављен Дан школе 09.маја.Ове године обележено је 165 

година од постанка школе у Крепољину. Одржан је културно-уметнички програм на ком 

су учествовали ученици матичне школе и подручних одељења. Бројни гости и 

пензионери-радници школе после приредбе наставили су дружење на свечаном ручку. 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Био једном један Душко...“ 

У спомен на Душка Радовића и тридесетогодишњицу његове смрти  глумац Горан 

Лазовић рецитовао је  стихове и у монологу казивао о његовом животу и делу. Неколико 

ученика је рецитовало Душкове песме и читало афоризме. Екипа РТС-а је снимала овај 

сусрет за емисију „Школама у походе“. 

Ђачка екскурзија 

 Дана 29.05. наши „мали“ кренули су „пут“ Јагодине. У јутарњим часовима обишли 

су манастир Манасију и имали прилику да виде реновирану тврђаву и манастирско 

двориште. По доласку у Јагодину обишли су музеј воштаних фигура, зоолошки врт и 

излетиште на Ђурђевом брду. После окрепљујућег ручка обишли су музеј наивне 

уметности. Наравно, сваки тренутак су искористили да се забаве у играоницама . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



И наши „велики“ су се лепо провели на својој екскурзији 30. и 31. маја. Они су 

кренули „пут“ севера – до Суботице. Прва станица су били Сремски Карловци . обишли су 

центар града, гимназију, Саборну цркву...Упознали су се са историјом града, али и са 

легендом:ко пије воду са чесме вратиће се у Карловце као зет или снаха. Многи нису 

одолели изазову, па су ризиковали. Видеће се резултати за коју годину...У манастиру 

Крушедол су се затекли на Светој литургији поводом празника Свете Тројице. Такође су 

имали прилике да присуствују обележавању годишњице „Бљеска“ и „Олује“ и сећању на 

страдања и жртве рата у бившој Југославији. После ручка кренули су на Петроварадин. У 

току је био дечји егзит. Водич је упознао ученике са историјатом тврђаве, старог сата ... 

У Суботици је после вечере била неизбежна журка. Сутрадан, после обиласка 

Градске куће ученици су највише времена провели на Палићу: зоолошки врт, слободно 

време поред језера...После ручка, у повратку , ученици су имали прилику да обиђу дворац 

породице Дунђерски (дворац, породична црква, ергела).  

Пуни лепих утисака ученици су се, помало уморни, вратили из равне Војводине у 

брдовито Хомоље. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ј  у н 
 

Јубилеј рударства 

Поводом обележавања 160 година рударства у Хомољу дана 03.06.2015. приређена 

је изложба у просторијама Дома културе у Крепољину (део поставке музеја Сењски 

рудник). Ученици су имали прилику да виде рударску опрему , од примитивније до 

модерне, фотографије, радне униформе...Рударски инжењер им је причао о процесу 

експлоатације угља некад и сад...   

 

“Одлазак не значи и растанак.“ 

Осмаци дочекаше свој дан: свечано су прославили завршетак основне школе -  

„малу“  матуру. У присуству роситеља, наставника, учитеља , ученика школе директор 

школе и одељенске старешине уручили су им сведочанства и награде за одличан успех, 

Вукове и специјалнр дипломе. Матурско вече одржано је у свечачно декорисаној ђачкој 

трпезаарији. Свечано обучени и весели забављали су се уз музику „Сале бенда“. Да би све 

било занимљивије бирани су ученици са најлепшом фризуром, најинтересантнијим 

стајлингом, најбољи плесачи, а матуранти су међу собом одабрали „краља“ и „краљицу“ 

матурске вечери. 

 

 

Светски дан заштите животне средине 

 

Поводом Светског дана заштите животне средине у школи је дана 08.06. 

организована еколошка акција сакупљања отпада за рециклажу ( стара хартија, пластичне 

боце, лименке).   

Том приликом сакупљени су и пластични чепови као резултат еко-хуманитарне 

акције „Чепом до осмеха“ . Средства добијена овом  акцијом усмериће се на децу са 

посебним потребама. 

Ученици од првог до четвртог разреда ућествовали су у еко-играоници. Екипе су се 

такмичиле у разним играма без граница са еколошким обележјима.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видовдан... 

 Дана 28.06.2015. године, на велики празник Видовдан, одржани су родитљски 

састанци у матичној школи и подручним одељењима. Ученицима и њиховим родитељима 

су уручене ђачке књижице, а одличним ученицима и ученицима без изостанака награде- 

књиге. 

Након родитељских састанака  већи део колектива школе окупио се на Крупајском 

врелу да опуштено прослави завршетак још једне школске године. Уз ручак и летњи 

пљусак на тераси ресторана заборављено је све што је до тог дана било напорно или 

непријатно у протеклој школској години.  

 



Горански еко-камп «Вршачки брег» 2015. 

Традиционални Горански еко-камп у Вршцу организован је и ове године дванаести пут,у 

периоду од 21 до 28 августа. Ученици и наставници из већег броја школа и општина 

боравили су у Вршцу овог августа уз бројне садржаје и активности из области екологије и 

заштите животне средине а пре свега пошумљавања и уређења простора. Учешће су узели 

и ученици наше школе,Драгана Перуничић и Лазар Томић у пратњи професорке биологије 

Микице Петровић. Била је то својеврсна награда за изузетне резултате на 

прошлогодишњем кампу као и такмичењу из биологије. Посета и рад у 

расаднику,уређење окућнице геронтолошког центра,прикупљање биљака и израда 

хербаријума,обилазак Вршачких винограда,манстира и других знаменитости само су део 

садржаја овог веома добро организованог кампа. Дружење са децом и колегама из 

Београда,Лазаревца,Беле Цркве,Костолца,Вршца учинили су ове дане незаборавним. Рад 

и сарадња се настављају кроз даљу едукацију и учешће на овом али и другим камповима 

које организује Покрет Горана Србије. 

 

 

 

 

 

 

             Испред манастира Месић                        Уређење окућнице геронтолошког центра 

 

 

 

 

 

 

 

                 Израда хербаријума                                                 На Вршашком брегу 


