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КРЕПОЉИН 



УВОД 

 

Основна школа Јован Шербановић је школа богате традиције са младим и стручним наставним 

кадром, која својом отвореношћу ка савременим приступима и успешним образовно-васпитним радом, 

доприноси развоју ученичких потенцијала у стицању и примени знања. 

Школа има традицију дугу 168 година. Састоји се из матичне школе у Крепољину и пет 

издвојених одељења (у селима Сиге, Милановац, Крупаја, Близнак и Брезница). Матична школа има по 

једно одељење ученика од првог до четвртог разреда и по једно или два одељења од петог до осмог 

разреда. Издвојена одељења организују четворогодишњу наставу. 

Последњих година посебна пажња је посвећена осавремењивању и усавршавању наставног 

процеса, повећању библиотечког фонда и усавршавању наставног кадра. 

Школа је опремљена савременим средствима за рад наставника и ученика у настави. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛСКОЈ 

2017/18. ГОДИНИ 

 

Да би школска година успешнo започела,  наставно, ненаставно и помоћно особље извршило је 

неопходне припреме, свако у својој области. По пројекту Дирекције за изградњу и развој Општине 

Жагубица извршена је реконструкција школе, а према осталим расположивим финансијским средствима 

уређене су  и школске просторије у матичној школи и подручним одељењима, чиме су побољшани 

услови за образовно-васпитни рад. По потреби и према могућностима и током године улагаће се у 

побољшање услова и набавку наставних средстава, хигијенско-санитарних и осталих потрепштина.  

Према Годишњем плану рада школе наставници су остваривали циљеве образовно-васпитног 

рада кроз стручне тимове и већа (садржаји, циљеви и задаци и Извештаји о реализацији рада садржани 

су у Извештају о реализацији годишњег плана рада школе за 2017/18. годину). 

Стручно веће за разредну наставу, Актив за вештине, Актив природних и Актив друштвених 

наука током планираних састанака пратили су успешност реализације образовно-васпитног рада у 

разредној и предметној настави, као и у ваннаставним активностима. Укључили су се у организацију  

даље наведених догађаја и активности, као и значајних датума (школска слава, Дан школе). Рад Већа и 

Актива координирао је Педагошки колегијум који се континуирано старао о унапређењу квалитета 

образовно-васпитног рада школе, пратио остваривање образовно–васпитних циљева, задатака и 

стандарда постигнућа, као и поштовање Правилника о  понашању ученика, запослених и родитеља 

ученика, као и Правилника о васпитно-дисциплинској одговорности ученика.  

Посебно се водило рачуна да приликом остваривања својих права ученици не угрожавају друге и 

не ометају их у остварњу истих. Ученици су подстицани да поштују правила понашања у школи како не 

би ометали извођење наставе и како би чували школску имовину и простор. Такво поступање допринело 

је развоју свести код ученика о потреби очувања простора и средине у којој живе, као и поштовање 

начела понашања која су етички подобна. 

Посебна пажња посвећена је побољшању односа међу запосленима, међу ученицима, као и 

односима наставник-ученик. Радило се на изграђивању односа међусобне толеранције и поштовању 

интегритета личности. Испољени проблеми решавали су се тимски, у координацији рада наставника, 

Тима за превенцију и сузбијање насиља, педагога и родитеља ученика. За теже и лакше повреде обавеза 

ученика предузете су одговарајуће васпитно-дисциплинске мере, у складу са прописаним протоколом.  

Нарочити напори су уложени да се мотивишу родитељи за активнију сарадњу, посебно у 

случајевима где је постојало проблематично понашање ученика или, пак, неодговоран односа ученика 

према својим школским обавезама. Наравно, у случајевима где су се родитељи понели неодговорно и 

где није било обостраног интересовања за сарадњу, школа је остала немоћна. У таквим случајевима 

школа и сви њени чланови и даље улажу напоре за успостављање сарадње.  

Похађајући семинаре стручног усавршавања на тему сарадње породице и школе, наставници су 

се упознали са многобројним начинима побољшања те сарадње и ове школске године доста тога 

применили у пракси: укључили су родитеље у садржаје професионалне оријентације, у реализацију 



креативних радионица, у еколошке сабирне акције, у организовање приредби и маскенбала и сличне 

акције школе.  

Појачана сарадња са родитељима била је неопходна и у реализацији инклузивног образовања  

ученика. Такође, Стручни тим за инклузивно образовање сарађивао је са тимовима других школа, 

интерресорном комисијом, као и Центром за социјални рад у Жагубици.  

Током школске године наставници су наставили са обавезним стручним усавршавањем на  

семинарима, као и са индивидуалним напредовањем кроз одржавање угледних часова и сличних облика 

рада у школи. 

Детаљнији подаци о организацији и реализацији образовно-васпитног рада школе налазе се у 

Извештају о реализацији годишњег плана школе за 2017/18. годину, а у даљем тексту сликом и речју 

осврнућемо се на битније активности, догађаје и дешавања која су обележила живот и рад наше школе у 

овој школској години.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАДНИЦИ ШКОЛЕ 

 

 Директор школе 

1. Горан Милинковић 

 

 Административно-финансијски 

радници 

 

Радно место 

1. 
Марија Божиловић 

Секретар 

2. Жаклина Трујић 
Координатор финансијских и 

рачуноводствених послова 

3. Јасмина Милинковић 
Финансијско-административни 

сарадник 

 

 

Предметна настава 

                    Имена наставника 
Називи предмета 

1. Ивана Настасијевић Српски језик и књижевност 

2. 

Андријана Драгојевић-Животић  

Миља Серафимовић 
Енглески језик 

3. Барбара Ивковић Историја  

4. Зорица Милошевић Географија 

5. Микица Петровић Биологија 

6. Снежана Живковић Математика 

7. Дејан Николић Информатика и рачунарство 

8. Дејан Николић Техника и технологија, ТИО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Ирена Јанковић  Библиотекар 

 

Разредна настава 

 

                                                 Крепољин 

1. Љубомир Милановић  

2. Бенкица Радуловић 

3. Слађана Агатоновић 

4. Силвија Ђорђевић/Лидија Томић 

Крупаја 

1. Жаклина Миљковић 

2. Бојана Јовановић 

Милановац 

1. Мирела Савић 

2. Марко Михајловић 

 

 

9. Зорица Милошевић Ликовна култура 

10. 

Слађана Мирковић  

Драган Николић 
Музичка култура 

11. Саша Милић Физичко и здравствено васпитање 

12. Александар Ђорђевић Верска настава 

13. Никола Јевтић Руски језик 

14. Драган Радосављевић / Ирена Јанковић Физика  

15. Драган Радосављевић /  Микица Петровић Хемија  



 

                                                     Сиге 

1. Бранка Петровић Савић 

2. Јелена Арманкаревић 

Брезница  

1.  Драгана Јарош Антанасијевић 

Близнак 

1. Слађан Спасић 

2. Игор Цекић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школске 2017/2018. године школу је похађало 212 ученика, 94 у млађим и 118 у старијим 

разредима.  

Ученици ПРВОГ разреда:  

 

Крепољин  

 

1. Леонид Антић  

2. Хана Ивковић  

3. Јелена Илић  

4. Лазар Илић  

5. Стефан Јанкуцић  

6. Софија Којадиновић  

7. Лана Лекић  

8. Нађа Лупшић  

9. Никола Марковић  

10. Стефан Милосављевић  

Крупаја 

 

1. Иван Васић  

Милановац 

 

1. Павле Грамић – Савић  

2. Лука Јаношевић  

3. Емица Јовановић  

4. Анамарија Милошевић  

5. Софија Савић  

Сиге 

 

1. Михајло Новаковић  

2. Сара Новаковић  

Близнак 

 

1. Бранислав Илић  

2. Александар Мицић  

3. Кристина Павловић  

4. Сања Радуловић  

укупно: 22 

 

 

 

 



Ученици ДРУГОГ разреда: 

 

Крепољин  

 

1. Лара Аћимовић  

2. Урош Јовановић  

3. Анђела Лупшић  

4. Лука Милетић  

5. Михајло Мирковић  

6. Милица Обрадовић  

7. Анђела Перић  

8. Михајло Перић  

9. Нина Степановић  

Крупаја  

 

1. Нина Прокић  

2. Стеван Савић  

3. Марко Милутиновић  

Милановац 

 

1. Александра Васић  

2. Иван Павловић  

3. Зоран Симеоновић  

4. Елена Стевић  

Сиге 

 

1. Давид Асакзаи  

2. Софија Илић  

3. Немања Марковић  

4. Анастасија Павловић  

5. Лука Павловић  

Близнак 

 

1. Николина Богосављевић  

2. Анита Илић  

3. Исидора Павловић  

4. Алекса Радуловић  

5. Михајло Радуловић  

6. Тереза Спасић  

укупно: 27 

 

 

 



Ученици ТРЕЋЕГ разреда: 

 

Крепољин 

 

1. Анита Ђорђевић  

2. Никола Зарић  

3. Марко Кекић  

4. Милена Лупшић  

5. Магдалена Миленковић  

6. Исадора Мирковић  

7. Милица Николић  

8. Андријана Милосављевић  

9. Наталиа Новаковић  

Крупаја 

 

1. Лука Васић  

2. Јован Динић  

3. Лазар Миладиновић  

4. Алекса Милетић  

5. Кристијан Нејкић  

Милановац 

 

1. Теодора Стевић  

2. Никола Стојићевић  

Сиге 

 

1. Матеја Пауновић  

2. Давид Рашић  

3. Теодора Рашић  

4. Бојан Стевић  

5. Кристина Стојановић  

                                                                                               укупно: 21 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ученици ЧЕТВРТОГ разреда: 

 

Крепољин 

 

1. Јован Грујичић  

2. Бобан Миловановић  

3. Елена Милојковић  

4. Данијел Николић  

5. Милош Питић  

6. Милица Цанић  

Крупаја 

 

1. Наталија Атанасијевић  

2. Матеја Динић  

3. Александар Милетић  

4. Ања Стојићевић  

5. Теодор Стојићевић  

Милановац 

 

1. Емилија Илић  

2. Ања Светозаревић  

3. Марко Симеоновић  

4. Дамњан Стевић  

Сиге 

 

1. Јован Балабановић  

2. Марија Ђорђевић  

3. Јован Журжић  

4. Милиа Пауновић  

5. Ненад Франкуловић  

Близнак 

 

1. Петар Спасић  

2. Јасмина Перић  

Брезница 

 

1. Милица Мартиновић  

                                                                                                     укупно: 23 
 

 

 

 



Ученици ПЕТОГ разреда:  

                                                                                        Разредни старешина V1          БАРБАРА ИВКОВИЋ 

 

1.  Јован Агатоновић                        V1 

2.  Анђела Алексић V1 

3.  Антић Христина V1 

4.  Никола Динић V1 

5.  Филип Динић V1 

6.  Јована Илић V1 

7.  Јована Марковић V1 

8.  Марија Милетић  V1 

9.  Вељко Милојевић V1 

10.  Александар Милошевић V1 

11.  Теодора Павловић V1 

12.  Немања Пејић V1 

13.  Немања Прокић V1 

14.  Савић Срђан V1 

15.  Александар Томић V1 

16.  Бојан Траиловић V1 

 

 

                                                                                                               

                         Разредни старешина V2       СНЕЖАНА ЖИВКОВИЋ 

 

17.  Никола Атанасијевић V2 

18.  Невена Атанацковић V2 

19.  Стефан Богосављевић V2 

20.  Алекса Васић V2 

21.  Лазар Илић  V2 

22.  Емилија Јакшић V2 

23.  Николина Јовановић V2 

24.  Никол Миладиновић V2 

25.  Јована Милетић V2 

26.  Алекса Милојковић V2 

27.  Михајло Павковић V2 

28.  Михајло Павловић V2 

29.  Немања Питић V2 

30.  Тамара Стевић V2 

31.  Андрија Стевић V2 

32.  Илија Томић V2 

 

 

 

 



Ученици ШЕСТОГ разреда:  

                                                                                Разредни старешина VI1    АНДРИЈАНА ДРАГОЈЕВИЋ   

ЖИВОТИЋ 

1.  Милош Алексић                     VI1 

2.  Теодор Антић VI1 

3.  Милош Грујић VI1 

4.  Немања Грујичић VI1 

5.  Матеја Димитријевећ VI1 

6.  Хелена Јовановић VI1 

7.  Давид Милетић VI1 

8.  Соња Милојевић  VI1 

9.  Филип Милосављевић VI1 

10.  Драгана Миловановић VI1 

11.  Андрија Мирковић VI1 

12.  Елизабета Пејкић VI1 

13.  Аница Перуничић VI1 

14.  Никола Петковић VI1 

15.  Давид Стевић VI1 

16.  Манујела Стевић VI1 

 

 

 

                                                                                                              

 

                Разредни старешина VI2       ЗОРИЦА МИЛОШЕВИЋ 

 

17.  Марина Аврамовић VI2 

18.  Стеван Грујић VI2 

19.  Урош Грујић VI2 

20.  Марија Журкић VI2 

21.  Михајло Илић VI2 

22.  Михајло Јаношевић VI2 

23.  Марина Милетић VI2 

24.  Александар Милосављевић VI2 

25.  Андреја Милошевић VI2 

26.  Софија Миљковић VI2 

27.  Анастасија Николић VI2 

28.  Никола Нинковић VI2 

29.  Наталија Петровић VI2 

30.  Денис Петрујкић VI2 

31.  Марко Петрујкић VI2 

32.  Вељко Савић VI2 

 

 

 

 



Ученици СЕДМОГ разреда:  

                                                                                        Разредни старешина VII1       САША МИЛИЋ 

 

1.  Викторија Ђорђевић VII1 

2.  Александар Илић VII1 

3.  Давид Илић VIII1 

4.  Душан Илић VII1 

5.  Анђела Јанковић VII1 

6.  Марио Јовановић VII1 

7.  Софија Максимовић VII1 

8.  Лазар Маринковић VII1 

9.  Михајло Марковић VII1 

10.  Мариа Миладиновић VII1 

11.  Наталија Милојевић VII1 

12.  Анђела Пенонић VII1 

13.  Анастасија Радуловић VII1 

14.  Немања Стојановић VII1 

  

                                                           

 

           Разредни старешина VII2                    ЉУБИНКА ТОШИЋ 

 

15.  Филип Вељковић VII2 

16.  Никола Дервишевић VII2 

17.  Александар Журжић VII2 

18.  Анђела Ивановић VII2 

19.  Марија Павловић VII2 

20.  Немања Павловић VII2 

21.  Јована Петровић VII2 

22.  Алекса Радовановић VII2 

23.  Исидора Инес Спасојевић VII2 

24.  Теодора Сара Спасојевић VII2 

25.  Милица Стевановић VII2 

26.  Давид Стевић VII2 

27.  Иван Стојадиновић VII2 

28.  Милош Стојадиновић VII2 

29.  Маја Траиловић VII2 

 

 

 

 

 

 



Ученици ОСМОГ разреда 

                                                                                        Разредни старешина VIII1           МИКИЦА ПЕТРОВИЋ 

 

1. Јована Босијоковић 

2. Милош Ђорђевић 

3. Златко Лазаревић 

4. Милан Лупшић 

5. Емилија Љубисављевић 

6. Милијан Љубисављевић 

7. Наташа Максић 

8. Бојана Маркановић 

9. Мирослав Миладиновић 

10. Далиборка Милетић 

11. Милица Милетић 

12. Викториа Милосављевић 

13. Милош Мирковић 

14. Далибор Младеновић 

15. Немања Павловић 

16. Кристина Пауновић 

17. Чедомир Ионут Пауновић 

18. Никола Перић 

19. Јована Петровић 

20. Мерлин Симеоновић 

21. Бојан Станковић 

22. Леа Урошевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОНСТРУКЦИЈА ШКОЛЕ ТОКОМ 2017. ГОДИНЕ 

Министарство енергетике и рударства Републике Србије, Фонд енергетске ефикасности, и 

Општина Жагубица финансирали су пројекат реконструкције и енергетске ефикасности. Пројекат је 

направила Дирекција за изградњу и развој Општине Жагубица.  

Министарство енергетике и рударства је финансирало 67% од укупног уговореног износа, а 

локална самоуправа је финансирала 33%. Захваљујући овим средствима од Републике и Општине, 

завршен је највећи део радова: хоризонтална и вертикална термоизолација зграде, спољна фасада, 

замена и постављање термо-регулационих вентила на радијаторима, замена комплетне столарије, већи 

део крова и замена конструкције спуштеног плафона фискултурне сале и осветљење.  

Зграда школе ће по завршетку комплетних радова добити енергетски пасош. 

 

                                           

 

 

 

 



 

С е п т е м б а р 
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ПРВИ ДАН У ШКОЛИ 

                              

Дана 1. септембра 2017. на самом почетку школске године у оквиру периода прилагођавања 

ученика првог разреда ученицима су подељени пригодни поклони чији је донатор Општина Жагубица. 

Поклон садржи квалитетан школски прибор. Поклоне је поделио у матичној школи и подручним 

одељењима представник локалне самоуправе Предраг Ивковић, заменик председника Општине 

Жагубица.  

Директор школе Горан Милинковић изразио је захвалност у име деце, учитеља, родитеља и 

школе. 

 

ПОСЛАСТИЧАРСКИ ДНЕВНИК 

Дана 13.септембра 2017. у трећем разреду одржан је занимљив час Ликовне културе који смо 

назвали  Посластичарски дневник. 

 

    Производ нашег рада 
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 СИГУРНИЈЕ ШКОЛЕ – ОТПОРНИЈЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

             
       Предавање у летњој учионици             Волонтери          Етно-парк Тулба 

 

Ученици трећег и четвртог разреда из матичне школе и подручног одељења из села Сиге 

учествовли су у програмској посети Црвеном крсту у Пожаревцу (Чачалица-Тулба) и радионици у 

оквиру пројекта Сигурније школе – отпорније заједнице 22. септембра 2017. године. 

Предавачи су били волонтери Црвеног крста из Пожаревца и предстваници Црвеног крста из 

Београда. Након краћих предавања, ученици су своје знање утврдили кроз различите игре и практичне 

активности. После едукативно-забавног програма, ученици су били гости Народног музеја у етно-парку 

Тулба.  

Пратиоци ученика били су учитељи Љубомир Милановић и Игор Цекић.  

 

 

Припремили: 

Љубомир Милановић, наставник разредне наставе  

Игор Цекић, наставник разредне наставе  
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КАРАТЕ  КЛУБ   

 У суботу 23. септембра 2017. године у Ресавици је одржан карате турнир Ресавица опен. 

Учествовало је 224 такмичара из 22 клуба из целе Србије. Такмичари карате клуба  Пантери 012  из 

Жагубице, међу којима су и ученици наше школе, освојили су 10 златних, 4 сребрне и 10 бронзаних 

медаља, а у генералном пласману заузели друго место. 

 
Ученици наше школе са тренером Томиславом Јелићем и освојеним медаљама 

 

                                                    
Победнице  Борба-тима: Милица Милетић, Наташа Максић и Анастасија Милинковић 

 

Припремила: 

Јасмина Милинковић 
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ПОСЕТА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

Дана 25. септембра 2017. године нашу школу посетили су председник Републике Србије 

Александар Вучић, министар Вања Удовичић, начелник Школске управе у Пожаревцу Велиша 

Јоксимовић и председник Општине Жагубица Сафет Павловић. 

Председник је након обиласка школе у Крепољину поручио да се види брига о деци, школским 

просторијама, да је окречена без помоћи државе и да школа изгледа као права лепотица. 

Челници државе су обишли и фискултурну салу у школи у којој се приводе крају радови на крову 

и осветљењу.  

Председник Републике је обећао да ће средства из буџета издвојити за рекострукцију пода и 

зидова у фискултурној сали, као и за унутрашњост школе у потпуности. 

Председник је са својим сарадницима присуствовао часу енглеског језика и разговарао са 

ученицима осмог разреда. 

 

 
Председник Републике у разговору са ученицима осмог разреда 
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Председник Вучић са ученицима осмог разреда, наставницом енглеског језика, предесником Општине Жагубица, министром 

омладине и спорта и директором школе   

 

 
Председник Вучић са колективом школе 

 

Припремила: 

Марија Божиловић, секретар школе 
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РЕЉЕФ НАШЕГ ЗАВИЧАЈА  

Дана 28. септембра 2017. у трећем разреду учитељица Слађана Агатоновић одржала је час из 

Природе и друштва који се бавио рељефом и водама нашег завичаја и оријентацијом у простору. 

 

  Ученички радови 

 

ИНТЕРАКТИВНА ТАБЛА У ПОДРУЧНОМ ОДЕЉЕЊУ У НАСЕЉУ МИЛАНОВАЦ 

Ученике су на почетку школске године дочекали савременију услови за учење и стицање знања. 

Током лета је инстлирана интерактивна табла која ће ученицима омогућити  интересантнији процес 

наставе и учења.  

Набавку табле помогли су мештани насеља Милановац на привременом раду у иностранству и 

донатори из Аустрије. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Ученици користе нову таблу                                Уградња интерактивне табле 

 

 

Припремио: 

Марко Михајловић, професор разредне наставе у подручном одељењу у Милановцу 



 

 

О к т о б а р 
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  У оквиру активности планираних ради обележавања Дечје недеље За радост сваког детета, 

учитељи у матичној школи у Крепољину су реализовали следеће активности: 

 

Понедељак  
Организоване су дечје игре и такмичења. Ученици су се играли игара из прошлих времена 

обједињених под називом Ми као наши родитељи, баке и деке.  

Уторак  
Организован је Мали вашар. Деца су била у улози купаца. На тај начин смо вежбали знања из 

математике и лепог понашања, а уз то ученици су се почастили разним сланим и слатким ђаконијама. 

Поред поменутог, ученици су се забављали и учествовањем на Вашарским играма. 

 

 

 
Мали вашар 
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Среда  

Овог дана смо израђивали занимљиве маске коришћењем различитих техника. У раду су 

учествовали ученици различитих разреда и њихови родитељи. На тај начин смо доказали да заједно 

можемо све!  
 

    Ученици презентују маске које су  направили 

Овог дана је одржан и угледни час из Ликовне културе, а тема је била Композиција и покрет у 

композицији.Ученици трећег разреда су са својом учитељицом Слађаном Агатновић правили страшила.   

 

         
Ученици трећег разреда са својим луткама-страшилима 

 

 

Четвртак 

Четвртог дана спорведена је радионица Деца о себи и радионица у којој су родитељи и ученици, 

у оквиру понуђених тема, решавали различите изазове. Том приликом ученици су правили оно што им 

задају родитељи, а родитељи су добијали задужења од деце. На крају су радили тимски, а тему је 

задавао учитељ. 
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   Ученици и њихова ремек-дела 
 

Петак  

Петак је био посвећен првацима! Тог дана они су званично приступили Дечјем савезу добивши 

беџеве. У њихову част је приређена скромна приредба у којој су учествовали ученици свих осталих 

разреда наше школе. Том приликом је традиционално засађено и Дрво генерације. 

 

Припремили: 

Наставници разредне наставе из матичне школе 

 

Ученици старијих разреда заједно са својим разредним старешинама организовали су вашар на 

ком су продавали разне посластице, коктеле, воћне купове, сендвиче и многе друге ђаконије.  

Циљ одржавања овог вашара је да се деца нађу у улози одраслих, да међусобно сарађују на нивоу 

великих група. Ученици су своје производе продавали подељени у четири групе. 

               
Штандови ученика виших разреда 

 

Припремили:  

Разредне старешине виших разреда 
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Д Е Ч Ј А    Н Е Д Е Љ А  у издвојеним одељењима 

ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ У НАСЕЉУ КРУПАЈА 

Први дан Дечје недеље у издвојеном одељењу у Крупаји обележен је постављањем табле 

пријатељства у учионици. Ученицима је објашњено да се на табли налазе коверте са њиховим именима, 

као и са именом учитељице и да ће у њих моћи да убацују поруке пријатељства (поруке захвалности, 

подршке, љубави...). Табла ће остати у учионици до краја школске године. На крају сваке недеље 

ученици ће отварати своје коверте и читати поруке које су добили. На тај начин негујемо и развијамо 

пријатељство, солидарност, толеранцију, поштовање и комуникацију у оквиру одељењске заједнице.  

Први час био је посвећен дечјим правима и дневнику дечјих права, као и обележавању Дечје 

недеље. 

Другог дана Дечје недеље реализована је креативно-едукативна радионица са родитељима, 

породицом ученика под називом Мостови међу генерацијама.  

Радионица је организована с циљем да сачувамо породичну блискост, као и да развијемо код 

деце солидарност, поштовање према старијим генерацијама, својој породици и пријатељима.  

Такође, радионица је имала циљ да допринесе развијању и неговању традиције нашег народа, 

очувању обичаја и успомена. Баке су причале о томе како је било када су оне ишле у школу, на који 

начин су деца живела и сл. Ученици су били у интеракцији са својом и породицама других ученика. 

Након тога, родитељи су заједно са ученицима израђивали играчке од различитих материјала. Играчке 

су биле оне којима су се они играли када су били деца (крпењача, меда од чичка, ластиш...). Мајке и 

баке су донеле  нека од традиоцоналних, домаћих јела и колача којима смо се касније послужили.  

У ходнику школе постављен је хамер са фотографијама ученика када су били бебе, као и 

фотографије са њиховим члановима породице како бисмо заједно стварали и чували успомене.  

                 
Градимо мостове међу генерацијама 
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Трећи дан Дечје недеље протекао је ученицима у улози учитеља. Среда је била предвиђена за 

дан када ће ученици бити у улози учитеља. Сваки ученик је имао времена и прилику да буде у улози 

учитеља. Ученици су се потрудили и осмислили активности и задатке за рад које су радили заједно са 

учитељицом, која је тог дана била у улози ученика.  

Четвртог дана Дечје недеље реализована је радионица Моји пријатељи свих генерација и ја -

радост је у дружењу.  

Ученици су, заједно са пријатељима које су довели, имали задатак да од различитих материјала 

направе своје породичне куће (тема Мој дом). Ученици су, заједно са пријатељима и родитељима, 

успешно и креативно одговорили на задатак. И ова радионица имала је за циљ да допринесе блискости и 

дружењу деце са својим родитељима, рођацима, комшијама-пријатељима различитих генерација.  

 Градимо мостове међу генерацијама 

За пети дан Дечје недеље планирано је цртање кредом на асфалту, у улици која води до школе, 

као и неке од традиционалних дечјих игара. Временске прилике нису дозволиле да се ове активности 

реализују, па су ученици (слободном техником) цртали своју породицу на заједничком хамеру, а затим  

правили и писали поруке захвалности својим родитељима и фамилији.  

Тог дана је реализована изложба ликовних и литерарних радова у оквиру нашег одељења на тему 

Радост је у дружењу. Ученици су награђени оценом одличан 5 из српског језика и ликовне културе (у 

зависности од тога на који начин су одговорили на тему - литерарно или ликовно).  

 

Припремила: 

Жаклина Миљковић, мастер учитељ, наставник разредне наставе у Крупаји 
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ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ У НАСЕЉУ МИЛАНОВАЦ 

Сходно слогану овогодишње Дечје недеље у подручном одељењу ОШ Јован Шербановић и  

издвојеној припремно-предшколској групи Зумбули ПУ Полетарац у насењу Милановац учитељи 

Мирела Савић, Марко Михајловић и васпитачица Маја Павковић организовали су следеће активности:  

 Школа некад и сад 

 Бакина трпеза 

 Градимо мостове међу генерацијама 

 

Школа некад и сад 

ТЕМАТСКИ ДАН: ШКОЛА НЕКАД И САД  

Дана 2. октобра 2017. одржан је тематски дан посвећен школи који су реализовали учитељи и 

ученици нижих разреда.  

Основни циљ је био да се ученици и предшколци што боље упознају са начином образовања и 

васпитања деце у прошлости, методама и начинима рада, као и да  на тренутак оживимо дух наше 

традиције и обичаја. У току дана деца одевена у народну ношњу пратила су наставне активности 

прилагођене школи наших предака. Нису коришћена савремена средства и материјали, већ је све било 

подређено времену прошлости. 

У оквиру наше активности Јереј Саша Серафимовић одржао је пригодно предавање на тему 

прослављања крсне славе. 

 

                    
                   Ученици у народној ношњи      Ученици са свештеником 

    

Бакина трпеза 

Бакина трпеза је активност организована у циљу упознавања деце са начинима припремања, 

декорисања и конзумирања традиционалне хране нашег краја. Активност је реализована у центру  
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насеља Милановац, где су деца заједно са родитељима, бакама и декама, учитељима и васпитачицом 

припремили трпезу традицоналних јела и заједно са мештанима уживалима у укусима хране из 

прошлости. 

      
Наша трпеза 

 

Мосотови међу генерацијама 

Била нам је велика част да у просторијама школе угостимо родититеље, баке и деке. Том 

приликом они су нам показали своја умећа. Баке и маме су преле, ткале, хеклале и везле, а деке су 

правиле кућицу за птице. Деца су их радо посматрала и уз њих  усвајала нове вештине. Ни деце нису 

била лења, заузврат су од пластелина направила чланове своје породице и тиме им указала велико 

поверење. Радионица је била динамична и веома занимљива. Активност смо улепшали заједничким 

исписивањем порука деци света, правили смо папирне змајеве и пустили балоне са порукама испред 

школског дворишта. Обојили смо дан најлепшим бојама и саградили чврсте мостове међу генерацијама. 

 

             

Баке и деке са ученицима 

 

 

                         Припремио:    

Марко Михајловић,  професор разредне наставе у подручном одељењу у Милановцу  
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ПРОМОЦИЈА ПРОЈЕКТА КРУНИСАЊЕ СТЕФАНА ПРВОВЕНЧАНОГ ВИЂЕНО ОЧИМА 

УЧЕНИКА  

Пројекат Крунисање Стефана Првовенчаног виђено очима ученика покренуло је почетком 2017. 

године Удружење наставника Доситеј Обрадовић из Београда у години обележавања 800 година од 

крунисања. Наша школа се од самог почетка прикључила овом пројекту и учествовала ученичким 

филмом Краљевина. 

Дана 4. октобра 2017. године одржана је промоција овог пројекта у Библиотеци града Београда. 

Том приликом представљен је и наш филм. Промоцији су присуствовали ученици који су глумили у 

овом филму и наставници наше школе, Барбара Ивковић и Марко Михајловић.  

 

           

 

            
Ученици наше школе са наставницима на промоцији Пројекта у Београду 

 

 

 

Припремила: 

Барбара Ивковић, дипломирани историчар, педагошки саветник, саветник-спољни сарадник 
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ПОСЕТА ОСНОВНОЈ ШКОЛИ БРАЋА НОВАКОВ У СИЛБАШУ И ДЕСПОТОВУ 

У оквиру Дечје недеље, од 6. до 8. октобра, ученици осмог и седмог разреда са својим 

наставницима Сашом Милићем и Марком Михајловићем боравили су у Силбашу, а домаћини су били 

ученици и наставници братске школе Браћа Новаков.  

Наши ученици и наставници учествовали су у активностима у оквиру Дечје недеље, обишли су 

дворац породице Дунђерски и музеј пољопривреде у Кулпину. Посета је протекла у дружењу и грађењу 

нових пријатељстава за још бољу повезаност двеју школа. 

У истом периоду једна група ученика и наставног особља представљала је нашу школу у 

Румунији на смотри фолклорних игара. 

 

ТЕМАТСКИ ДАН: ЈЕСЕН НА ФАРМИ  

Дана 10. октобра ученици млађих разреда обишли су фарму коза и оваца БЕЛА РЕКА. Том 

приликом ученици из матичне школе и издвојених одељења и њихови учитељи имали су прилику да се 

упознају са начином узгоја животиња и животом на фарми, да упознају географски положај краја и 

оријентишу се у простору кроз који путују. 

 

 
Фарма коза  
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Наши ученици на фарми 

 

        

 

 

Припремили: 

Наставници разредне наставе из матичне школе и подручних одељења 
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ДАНИ ГЉИВА И БИЉА ХОМОЉА  

И ове јесени крајем октобра организована је манифестација Дани гљива и биља Хомоља. Топли 

дани уз повремену кишу оправдали су очекивања: гљива је било доста, а било је и много одраслих и 

деце, љубитеља природе свих доби.  

Организоване групе, представници бројних гљиварских удружења, ученици Основне школе 

Јован Шербановић у пратњи свoјих наставника провели су један диван дан на брдовитим пропланцима 

око Крепољина. Био је ово најмасовнији излазак на терен од када је започело организовање 

манифестације.  

              
Атмосфера са терена 

 

 

               
           На терену 

 

 

Након прикупљања гљива, деца су аранжирала своје корпице како би учествовала у својеврсном 

такмичењу у коме побеђују они који су пронашли највише врста гљива, или оне које су најзанимљивије, 

ретке, или најкрупније. 

Изложба гљива и самониклог лековитог и јестивог биља била је богата и привукла је пажњу 

великог броја људи из различитих крајева. Поводом 20-годишњице Еколошког друштва Студенац 

приређена је изложба фотографија биља и гљива, као и бројне активности. 
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Изложба гљива и самониклог лековитог биља 

 

У оквиру манифестације посвећене гљивама и биљу одржане су и стручне трибине на којима се 

говорило  о лековитом биљу и етноботаници. Предавања су држали еминентни предавачи на челу са 

проф. др Ружицом Игић, редовном професорком на Природно-математичком факултету у Новом Саду. 

Све то је допринело да наша манифестација добије научни и едукативни карактер. 

 

                                                
Трибина – предавач проф. др Ружица Игић                                                       Еколошки програм ученика наше школе 

 

 

Еколошки програм припремили су ученици Основне школе Јован Шербановић из Крепољина, а 

еколошку трпезу ученици Техничке школе из Жагубице. 

Препуни утисака сви су, одлазећи, рекли да ће опет доћи.  

 

 

Припремила:  

Микица Петровић, дипломирани биолог, координатор манифестације 
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УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ ПРЕДМЕТА СВЕТ ОКО НАС И  ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

У току октобра месеца угледни час су одржали учитељица Бенкица Радуловић и наставник 

технике и технологије Дејан Николић. Тема часа је била Саобраћај, а у реализацији су учествовали 

ученици другог и петог разреда.  

 

       

 

Припремили: 

Бенкица Радуловић, наставник разредне наставе 

Дејан Николић, предметни наставник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Н о в е м б а р 
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РАДИОНИЦА 

Током новембра месеца педагог наше школе у школској библиотеци одржала је радионицу са 

ученицима виших и нижих разреда. 

 

Ученици старијих разреда као предавачи и помагачи ученицима млађих разреда 

 

 

Припремила: 

Љубинка Тошић, педагог 
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ЕДУКАЦИЈА УЧЕНИКА 

Крајем новембра у нашој школи одржано је предавање о превенцији насиља у породици које је 

било намењено ученицима осмог разреда и њиховим наставницима.  

Том приликом ученицима су се обратили стручњаци из различитих области и говорили им како 

да препознају насиље у породици и како да реагују када га уоче. Ученицима је указано које врсте 

насиља постоје, који су узроци и какве могу бити последице, на који начин да се спречи, сузбије, умањи. 

 

Предавање је одржано у кабинету за енглески језик за време великог одмора.  

 

 

 

УГЛЕДНИ ЧАС: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Током истог месеца наставница музичке културе Слађана Мирковић одржала је угледни час.  

 

 
Час музичке културе 

 

Припремила: 

Слађана Мирковић, наставница музичке културе 



Д е ц е м б а р 
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СПОРТСКА НЕДЕЉА 

Од 5. до 8. децембра одржане су спортске игре у оквиру Спортске недеље.  

Спорт, рекреација и игра су забаван начин за учење вредности и лекција за цео живот. Тада 

имамо прилику да промовишемо пријатељство, поштену игру и поштовање правила игре, али и да 

подучавамо и навикавамо децу на тимски рад, дисциплину, међусобно поштовање и савладавање 

вештина неопходних да се осигура да деца израсту и брижне и саосећајне особе. 

Организатор програма био је наставник физичког васпитања Саша Милић.  

 

 
Борба на терену 

 

 
Навијачи на трибинама 

Припремио: 

Саша Милић, наставник физичког васпитања 



Децембар 2017. 

УГЛЕДНИ  ЧАС: МАТЕМАТИКА 

 Дана 11. децембра одржан је угледни час из математике.  

Час је припремила и реализовала учитељица трећег разреда Слађана Агатоновић у сарадњи са 

наставницом енглеског језика Андријаном Драгојевић-Животић.  

Наставна тема била је Мерење и мере, а наставна јединица Мерење масе.  

 

 
Учитељица Слађана Агатоновић са својим ученицима и колегиницом Андријаном Драгојевић-Животић 

 

 
Припремила: 

Слађана Агатоновић, наставница разредне наставе 
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У СУСРЕТ НОВОЈ ГОДИНИ... 

ДЕДАМРАЗИЈАДА 

Дана 26. децембра у нашој школи одржана је новогодишња приредба. 

 Целокупан програм и активности поводом Нове године објединили смо под називом 

Дедамразијада. У реализацији су учествовали сви наши наставници разредне и предметне наставе, како 

у припреми новогодишњег програма, тако и у осталим активностима у вези са прославом која је 

организована у школи. 

 
        Новогодишња сцена 

 

 
Хор виших разреда на сцени 
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Ученици нижих разреда 

 

Креативна радионица у Крупаји 

 

 
Креативна радионица у Крупаји  
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Сиге – у сусрет Новој години                                                                            Сиге – посета Деда Мраза 

 

ТЕМАТСКИ ДАН: ПРАЗНИЦИ НАМ СТИЖУ  

Дана 28. децембра 2017. одржан је тематски дан Празници нам стижу. Тематски дан је 

реализован са ученицима нижих разреда. Ученицима су читане песме и приче, говорило се о народним 

обичајима и предстојећим празницима, ученици су писали новогодишње честитке и певали песмице, 

дружили се, забављали и учили. 

Тематски дан реализован је и у подручним одељењима. У жељи да процес наставе и учења 

учинимо интерактивнијим, занимљивијим и другачијим у подручном одељењу у Милановцу је 

организован заједнички тематски дан са ученицима и колегама из подручног одељења у насељу Сиге. Уз 

прегршт занимљивих активности ученици су стицали знање о празницима и народним обичајима током 

новогодишњих и божићних празника.  

                                                    
Долазак Деда Мраза        Креативни рад наших ученика 

 

Припремили:  

Наставници разредне наставе 
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НОВОГОДИШЊА ЛУТРИЈА И НОВОГОДИШЊА ЖУРКА ЗА УЧЕНИКЕ У КРЕПОЉИНУ 

Последњег радног дана у децембру и календарској 2017. години ученици осмог разреда 

организовали су новогодишњу лутрију. Уз игру, забаву и пратећи програм поделили су многе вредне 

награде својим другарима који су током децембра куповали наградне листиће.  

Након лутрије, приређена је новогодишња журка са пропратним садржајем. Организатори забаве 

биле су разредне старешине седмог разреда Љубинка Тошић, школски педагог, и Саша Милић, 

наставник физичког васпитања.  

Заслуге за добру организацију припадају и ученицима седмог разреда у целини, као и члановима 

Ученичког парламента који су око месец дана све припремали: анкетирали ученике старијих разреда, 

бавили се избором музике и одабиром игара за надметање. Чланови Парламента су: Наташа Максић и 

Викториа Милосављевић из VIII1, Душан и Давид Илић из VII1, Филип Вељковић и Никола Дервишевић 

изVII2. 

Надметање је протекло у ведрој, али такмичарској атмосфери. Наставници су били судије и 

водили рачуна о регуларности такмичења. Представници разреда надметали су се у следећим играма: 

музичке питалице, познаваоци спорта, музичке столице, скривена личност, лимбо денс, набацивање 

обруча на чуњ, поједи колач без помоћи руку. 

Победници игара били су ученици седмог разреда. Сви разреди су добили поклоне према 

пласману и у духу новогодишњих празника. Након игара, играло се, певало и дружило. 

 

 
Новогодишња журка 

 

Припремила: 

Љубинка Тошић, педагог, координатор манифестације  
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НОВОГОДИШЊА ПРОСЛАВА ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ 

Последњег радног дана у 2017. години по први пут у нашој школи  организовано је новогодишње 

дружење за децу радника наше школе. Било је весело и забавно уз посебан програм и послужење, којем 

су присуствовали и родитељи.  

 

Организатор скупа била је Јасмина Милинковић.  

 

     
      Организатор скупа Јасмина Милинковић                                                  Деца наших радника  

 

 

 

Припремила: 

Миља Серафимовић, наставница енглеског језиа 

 

 

 

                                                                                 



 
 

 

 
 

 

             
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Ј а н у а р 
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УГЛЕДНИ ЧАСОВИ У ЈАНУАРУ 

 

ИСТОРИЈА 

По повратку са школског распуста  наставница историје Барбара Ивковић одржала је угледни час 

из историје на тему Живот у Великом рату.  

Угледни час реализован је 16. јануара 2018. године у одељењу VIII1. Овај час је укључивао 

претходно истраживање од стране ученика о животу у Првом светском рату и локалној историји. 

Ученици су имали задатак да претходно истраже свакодневни живот у време Великог рата на нашим 

просторима и да пронађу и запишу занимљивости из тог периода везане за њихову породичну историју.  

Посебна иновације је било вредновање часа и излагања наставника и ученика од стране самих 

ученика.Часу су присуствовале колеге наставници и стручни сарадник. 

 

               
 

 

 
Припремила:  

Барбара Ивковић, дипломирани историчар, педагошки саветник, саветник-спољни сарадник 
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Дана 19. јануара 2018. године наставница енглеског језика Андријана Драгојевић-Животић 

одржала је угледни час са ученицима петог разреда. Сарадник у реализацији часа била је наставница 

биологије Микица Петровић. Тема којом су се наставнице бавиле носила је назив The wild side, а 

наставна јединица била је Natural science: British wildlife.  

   Угледни час из енглеског језика 

 

Припремила:  

Андријана Драгојевић-Животић, наставница енглеског језика 

 

БИОЛОГИЈА 

Пар дана након овог часа, 24. јануара, наставница Микица Петровић самостално је одржала 

угледни час на тему Биљке: грађа и животни процеси – разноврсност плодова. Циљеви овог часа били 

су: препознавање различитих врста плодова, схватање значаја плода у очувању семена и расејавању, 

стварање позитивних навика конзумирања воћа, остваривање трајности стечених знања, примена 

усвојених знања у свакодневном животу. 

 

                             
Материјал коришћен на часу 

 

 

 

Припремила:  

Микица Петровић, наставница биологије 
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ЕДУКАЦИЈА                                

У нашој школи 22. јануара за ученике свих узраста одржано је предавање о безбедности 

коришћења интернета под називом Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа.  

Да бисмо били безбедни на интернету неопходно је савладати одређене вештине дигиталне 

писмености. Управо о томе је било речи на предавању које одржано нашим ученицима.  

Припремио: 

Дејан Николић, наставник информатике 

 

СВЕТИ САВА – ШКОЛСКА СЛАВА 

Најзначајнији догађај у јануару био је обележавање Савиндана. Школска слава прослављена је у 

матичној школи и у издвојеним одељенима уз пригодан програм. У матичној школи програм је 

припремио наставник веронауке Александар Ђорђевић, а у издвојеним одељењима учитељи са својим 

ученицима.  

    

Прослава школске славе у издвојеним одељењима 

У складу са обичајима и традицијом у подручном одељењу у Милановцу прослављана је школска 

слава Свети Сава. Ученици су припремили пригодан програм у циљу упознавања са ликом и делом 

Светог Саве, након програма приређен је свечани ручак. 

             
Прослава Светог Саве у Милановцу 

Припремили:  

Наставници разредне и предметне наставе 



Ф е б р у а р  
 

 



Фебруар 2018. 

ТЕМАТСКИ ДАН ПОСВЕЋЕН СРЕТЕЊУ ГОСПОДЊЕ  

 Historia magistrae vitae est - али је 13. фебруар 2018. године у нашој школи она била и више од 

тога захваљујући томе што смо у оквиру тематског дана Сретење Господње историјски значај овог 

празника повезали са садржајима из математике, биологије, верске наставе, природе и друштва, 

енглеског језика, српског језика, народне традиције и свакодневног живота у прошлости. Приближили 

смо ученицима живот из времена стварања модерне српске државе, користећи истовремено савремене 

технологије. Да и млађи могу подучавати старије, показали су нам кроз вршњачку едукацију ученици 

подручних одељења Милановац и Близнак који су се укључили на час историје и верске наставе путем 

Skype-a.  

За крај наставног дана ученици петог разреда су у кабинету историје припремили трпезу из доба 

књаза Милоша.  

 

           

Наставници математике, енглеског и верске наставе са ученицима 

 

           Трпеза кнеза Милоша 
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Атмосфера са одржаних часова 

                                                

Обраћање директора школе ученицима поводом Сретења                                                 Укључење из Милановца путем Skype-a 

 

 У оквиру обележавања Сретења организована је и изложба Знамените личности у време Српске 

револуције 1804-1835. Аутор изложбе била је Миља Серафимовић, наставница енглеског језика. 

 



Фебруар 2018. 

                                   
                             Изложба слика у школи 

Тематски дан у издвојеном одељењу у Милановцу обележен је као угледни час под називом 

Сретење, а реализован је у сарадњи са колегом Слађаном Спасићем и ученицима из подручног одељења 

у насељу Близнак.  

На тренутак смо успели да оживимо историјски моменат у циљу упознавања ученика са значајем 

празника Сретење за српски народ и за развој српске државе. Угледни час је реализован у оквиру 

тематског дана на нивоу Стручног већа за друштвене науке. 

       
                           Наш начин да обележимо Сретење                                  Материјал са часа 

 

Припремили: 

Барбара Ивковић, дипломирани историчар, педагошки саветник, саветник-спољни сарадник 

Марко Михајловић, професор разредне наставе у подручном одељењу у Милановцу 

Миља Серафимовић, наставница енглеског језика 



Фебруар 2018. 

МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА 

Дана 21. фебруара 2018. године у школи је обележен Међународни дан матерњег језика. Тим 

поводом организоване су читалачке активности у школској библиотеци. 

Библиотекар Ирена Јанковић кратким излагањем о значају читања и неговању матерњег језика 

започела је ову малу свечаност. Учитељ првог разреда Љубомир Милановић представио је своје песме и 

кратке приче ученицима нижих разреда. Песме и одломке, које су за ту прилику одабрале учитељице 

Бенкица Радуловић, Слађа Агатоновић и Силвија Ђорђевић, читали су ученици првог, другог и трећег 

разреда. 

 

                                   
Читање поезије и прозе са ученицима нижих разреда 

 

Ученици виших разреда, у организацији наставнице Андријане Драгојевић-Животић и 

наставника Николе Јевтића преводили су текстове са енглеског и руског на српски језик. Наставница 

српског језика и књижевности Ивана Настасијевић читала је одломак дела Дервиш и смрт ученицима 

осмог разреда. 

  

 

 

Припремила: Ирена Јанковић, библиотекар 

 

 

 



 

 

                                    

 

 

М а р т 

 
    

                                   

 



Март 2018. 

СПОРТОМ ПРОТИВ НАСИЉА 

  

Дана 7. марта одржана је трибина Спортом против насиља за ученике од првог до четвртог 

разреда. Кроз игру и забаву ученици су учили о начинима понашања на терену и трибинама, како од 

својих учитеља, тако и од стручних предавача.  

 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ЖЕНА 

 И у нашој школи традиционално 8. марта обележава се Дан жена. Ученици свих разреда, а 

највише најмлађи посветили су се изради предмета намењених за ту прилику.  

       

   
Радови ученика из Крупаје 

 

 

       Креативна радионица у Милановцу 
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 Ученици четвртог разреда                              Радови ученика четвртог разреда  из Крепољина 

 

 

Припремили: 

Наставници разредне наставе из матичне школе и подручних одељења 

 

УГЛЕДНИ ЧАС ИЗ ИСТОРИЈЕ: КУЛТУРА И НАУКЕ СТАРИХ ГРКА 

 У Грчкој, колевци цивилизације, настале су и две науке које смо спојили на заједничком 

угледном часу историје и математике 16. марта 2018. године. Час је реализован у одељењу V2, а часу су 

је присуствовао велики број колега и стручни сарадник. 

 Структура угледног часа била је прилагођена специфичностима међупредметне интеграције 

између историје и математике. Циљ часа био је усвајање знања о настанку грчког алфабета, грчке драме, 

о настанку историје и филозофије и појмова везаних за ове науке. Усвајање знања о важним 

математичарима из периода античке Грчке, њиховом раду и доприносу математици, као и упознавање 

ученика са важним историјским личностима, зачетницима књижевности и наука код старих Грка. 

 

                                 
        Материјал коришћен на часу                      Наставнице историје и математике са ученицима 

 



Март 2018. 

 

            
Колеге на часу      Презентација ученика петог разреда 

 

Припремила: 

Барбара Ивковић, дипломирани историчар, педагошки саветник, саветник-спољни сарадник 

 

ЕДУКАЦИЈА 

У понедељак 19. марта ученици од петог до осмог разреда у кабинету за информатику и 

рачунарство одгледали су едукативну представу о безбедности деце на интернету Како да најлакше 

упропастите свој живот онлајн. 

       Гледање представе у кабинету 

                          Сцена из представе 

Припремио: 

Дејан Николић, наставник информатике 

 



Март 2018. 

ТЕМАТСКИ ДАН: ВОДА – ИЗВОР ЖИВОТА  

Дана 21. марта поводом обележавања Светског дана вода у нашој школи реализован је тематски 

дан под слоганом Вода - извор живота. У складу са овом темом организовани су часови биологије, 

хемије, математике и физике, географије, историје, енглеског језика, верске наставе, света око нас, 

природе и друштва и чувара природе. Овим поводом у школи је била ораганизована и изложба слика 

хидролошких објеката који постоје у свету и код нас. 

 
Актив природних наука 

 

 

 

                    
Час географије у корелацији са физиком: распрострањеност и доступност вода; испаравање воде и салинитет 
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Наставница математике показује ученицима водомер 

 
Наставнице математике и физике: извођење огледа 

 

 

  
      Учитељица Бенкица Радуловић са својим ученицима            Наставница биологије са ученицима седмог разреда 

 

           

Ученици четвртог разреда са својом учитељицом Силвијом Ђорђевић 
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   Светски дан вода: рад ученика четвртог разреда  

Тематски дан посвећен водама обележен је и у издвојеном одељењу у Милановцу.  

Тематски дан смо посветили стицању и проширивању знања о значају воде за жива бића, 

основним својствима воде и последицама загађења вода. Покушали смо ученицима да на један 

занимљив и интерактиван начин развијемо свест о значају очувања животне средине и здравом односу 

према води као елементарном ресурсу за живот.  

           

        
Ученици из Милановца приликом реализације тематског дана посвећеног водама 



Март 2018. 

И час историје био је прилагођен тематском дану. 

 У сусрет Светском дану вода, у оквиру тематског дана, на часовима историје причали смо о 

биткама које су се одиграле на рекама, о првим цивилизацијама насталим у долинама великих река и о 

градовима који су се развили и постали важне трговачке раскрснице управо захваљујући томе што су 

окружени водом. 

   Са ученицима петог разреда 

 

          

Час са ученицима осмог разреда 

 

 

Припремили: 

Наставници предметне и разредне наставе који су учествовали у обележавању Дана 
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ТЕМАТСКИ ДАН: ПРОЛЕЋЕ СВУДА ОКО НАС 

Тематски дан реализован је 22. марта са ученицима нижих разреда. Том приликом читане су и 

анализиране приче и песме о пролећу. Ученици су цртали, правили паное на задату тему, дружили се и 

учили.  

У реализацији су учествовали:  Љубомир Милановић, наставник разредне наставе првог разреда, 

Бенкица Радуловић, наставница разредне наставе другог разреда, Агатоновић Слађана, наставник 

разредне наставе трећег разреда, Силвија Ђорђевић, наставник разредне наставе четвртог разреда, 

наставнице енглеског језика Андријана Драгојевић-Животић и Миља Серафимовић.   

 

 

 

 

 

 

 
Радови наших ученика 

 

 

 

Припремили: 

Наставници разредне наставе из матичне школе 
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РАДИОНИЦА У КРУПАЈИ ПОСВЕЋЕНА ПРОЛЕЋУ 

       
Радови ученика из Крупаје                                                            Час ван учионице 

 

 

                  
                           Рад ученика из Крупаје                                                               Ученици стварају своја ремек-дела 

 

 

Припремила: 

Жаклина Миљковић, мастер учитељ, наставник разредне наставе у Крупаји 
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ОДЛАЗАК У БИОСКОП 

Дана 23. марта за ученике виших разреда био је организован одлазак у биоскоп Дело (Петровац 

на Млави) на пројекцију руског филма Лед. Једну од главних улога у филму тумчи српски глумац 

Милош Биковић, што је додатно утицало да интересовање ученика да погледају овај филм.   

Карте за ученике и превоз до Петровца обезбедила је и финансирала управа школе на челу са 

директором.  

Организатор посете била је наставница српског језика Ивана Настасијевић.  

 

            Наши ученици испред биоскопа Дело 

 

 

ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА У НАШОЈ ШКОЛИ 

Основна школа Јован Шербановић у Крепољину била је домаћин општинских такмичења из 

историје, биологије и српског језика. Наши ученици остварили су запажене резултате и пласирали се 

даље на окружна такмичења.  

 

Општинско такмичење из историје 

 

 

 



           

Општинско такмичење из биологије 

 

 

НАШИ УЧЕНИЦИ НА ТАКМИЧЕЊУ РЕЦИТАТОРА У ЖАГУБИЦИ 

У марту 2018. године у Основној школи Моша Пијаде у Жагубици одржано је такмичење у 

рецитовању на ком су се представили и ученици наше школе. 

На такмичењу су учествовале ученице од првог до четвртог и ученице шестог разреда. 

 

        Хана Ивковић, ученица првог разреда, и остале учеснице такмичења 
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ПРОЈЕКАТ НАШИ КОРЕНИ   

 Пројекат Наши корени је међушколски пројекат чији је циљ истраживање сопствених корена и 

причање сопствених породичних прича. 

У овај пројекат, који се реализује од фебруара 2018. године, укључена је и наша школа поред још 

осам средњих и основних школа у Србији и једне школе у Аустрији.  

Аутор пројекта је наставник историје у нашој школи Барбара Ивковић, а овај пројекат је подржан 

од стране Удружења наставника Доситеј Обрадовић из Београда. 

 У току прве фазе овог пројекта 30. марта ученици V1 одељења у оквиру активности Свакодневни 

живот у прошлости дружили су се путем Skyp-a са ученицима VII2 одељења ОШ Јелена Ћетковић из 

Београда и њиховом наставницом историје Драганом Мишић. Они су нам представили своје породичне 

приче и родослове.   

 

    Укључење путем Skyp-a 

  

        Укључење путем Skyp-a                                                Родослов наших ученика 

Припремила: 

Барбара Ивковић, дипломирани историчар, педагошки саветник, саветник-спољни сарадник 
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ЧЕТВРТАЦИ СА ПРЕДМЕТНИМ НАСТАВНИЦИМА 

Последњег дана у марту месецу ученици четвртог разреда имали су часове са предметним 

наставницима. Тог дана четвртаци су имали прилику се упознају са наставницима који ће им предавати 

од петог разреда, али и да сазнају шта ће све ново учити током даљег школовања у нашој школи.  

 

 

 

 
Илустрација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

            

 

 

                   

 

А п р и л 
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У СУСРЕТ УСКРСУ... 

Ускршња радионица ђака петака 

У сусрет најрадоснијем хришћанском празнику ученици оба одељења петог разреда са својим 

одељењским старешинама Барбаром Ивковић и Снежаном Живковић организовали су радионицу на 

којој су правили ускршње украсе којим су украсили кабинете математике и историје. 

Радионица је реализована 20. марта 2018. године на заједничком часу одељењског старешине. 

 

  Дружење петака  

  Разредни стрешина Снежана Живковић са ученицима 

             

Радови ученика петог разреда                        Разредни старешина Барбара Ивковић са ученицима 
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Васкршња радионица ученика четвртог разреда реализована је у корелацији са верском наставом 

и у сарадњи са ученицима шестог разреда.  

 

         
У сусрет Ускрсу: ученици четвртог и шестог разреда 

 

 

У сусрет Ускрсу организоване су ускршње радионице и у издвојеним одељењима.  

     

   Ускршња радионица у Милановцу 
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Радови ученика из Крупаје – ускршња радионица 

 

 

ПРОБНИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА  

Према календару образовно-васпитног рада у априлу је одржан пробни пријемни испит за 

ученике осмог разреда. Тестирање се састојало из три теста – тест из српског језика, тест из математике 

и комбиновани тест који је обухватао питања историје, географије, биологије, физике и хемије. 

 
Ученици осмог разреда пре израде теста 
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СВЕТСКИ ДАН КЊИГЕ 

Дана 23. априла у нашој школској библиотеци обележен је Светски дан књиге. Том приликом су 

ученици свих разреда имали могућност да се ближе упознају са  библиотечким фондом којим располаже 

наша библиотека, да погледају и прелистају енциклопедије, речнике и све оне књиге које су привукле 

њихову пажњу. У реализацији су учествовале библиотекар Ирена Јанковић и наставница српског језика 

Ивана Настасијевић. 

   Светски дан књиге  

 

Припремиле:  

Ирена Јанковић, библиотекар 

Ивана Насатсијевић, наставница српског језика 

 

ТЕМАТСКИ ДАН: СЕЋАЊЕ НА ХОЛОКАУСТ  

 Кроз неговање културе сећања учимо наше ученике да постају одговорни млади људи у 

савременом друштву. У оквиру тематског дана Сећање на Холокауст 24. априла 2018. године, а са 

циљем обележавања Дана сећања на жртве Холокауста у Србији, интегрисали смо садржаје из 

наставних предмета српски језик, руски језик, историја и енглески језик.  

У кабинету историје постављена је изложба Неке речи о холокаусту у Србији.  

Представницима свих одељења старијих разреда радионицу на тему толеранције одржала је 

педагог школе уз асистенцију чланова Ђачког парламента. 

 На крају наставног дана ученици петог разреда у оквиру активности Свакодневни живот у 

прошлости обишли су споменик посвећен погинулима у Другом светском рату који се налази у центру 

Крепољина.   
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           Наставнице енглеског језика и историје у реализацији тематског дана                         Материјал са часа 

 

            
Час руског и час српског језика 

 

 Ученици петог разреда  
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   Изложба Неке речи о холокаусту у Србији 

 Радионица на тему толеранције 

 

 

 

Припремила: 

Барбара Ивковић, дипломирани историчар, педагошки саветник, саветник-спољни сарадник 
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УГЛЕДНИ ЧАС: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

У среду 26. априла одржан је угледни час енглеског језика у корелацији са информатиком и 

рачунарством. Назив часа био је Technology: computers. 

   У кабинету енглеског језика 

 

 

Припремила: 

Андријана Драгојевић-Животић, наставница енглеског језика 

 

 

НАГРАДНИ ИЗЛЕТ 

 У суботу 28. априла организован је наградни излет за најуспешније учеснике у еколошким 

акцијама у протеклој школској години, али и оне који су постигли запажене резултате на такмичењима 

из различитих области у овој школској години. 

На списку награђених било је педесет ученика од другог до осмог разреда. Ученике је пратило 

шест  наставника углавним из Стручног већа за природне науке, с обзиром да су ови садржаји били 

предвиђени планом рада овог Већа. 

 Прва дестинација била је Ботаничка башта Јевремовац. Ученици су према узрасту подељени у 

две групе и у пратњи стручних водича и својих наставника обишли су ботаничку башту и уживали у 

предивном богатству и разноврсности биљног света читаве планете. Деца су показала велико 

интересовање али и познавање ботанике, што је резултирало великом похвалом на крају посете која је 

трајала дуже од планиране. 

До Музеја Никола Тесла организована је лагана шетња, а обилазак је започео документарним 

филмом о животу и раду великог научника. У делу радионице ученици су сами могли да испробају део 

Теслиних проналазака. Они који су то желели добили су сијалице неонке које су држали у рукама, а оне 

су се услед индукције саме палиле. Велику заинтересованост су показали они ученици који су 

учествовали на такмичењима из информатике, техничког и физике. 
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Сви награђени ученици испред Музеја Николе Тесле                            Један од предавача са нашим ученицима  

 

У Планетаријуму је уследио најпре својеврсни времеплов о настанку свемира, галаксија и  

Сунчевог система. Најјачи утисак оставило је звездано небо на своду необичне грађевине. 

Препознавање Северњаче, Великих и Малих кола, као и осталих сазвежђа било је забавно, а познавање 

географских, па и хемијских појмова било је задовољавајуће. 

 После једночасовног тумарања по свемиру, кренуло се уз Калемегданску тврђаву како би се још 

неколико сати слободног времена провело на најлепши начин. Прво задржавање било је у порти цркве 

Свете Петке, а затим код споменика Победнику, где су се ученици фотографисали и уживали у погледу 

на ушће Саве у Дунав. Онда су наставници повели своје групе у шетњу Калемегданом, Кнез 

Михаиловом улицом и у договорено време сви су се окупили, сместили у аутобус и кренули кући.  

 

Припремила: 

Микица Петровић, наставница биологије, вођа пута 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

М а ј 
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ШКОЛЕ  

Ове године школа је обележила 168 година постојања. Тим поводом  9. маја за Дан школе одржан 

је свечани програм коме су присуствовали значајни гости. 

 Свечаном програму за Дан школе присуствовали су челници из Општине Жагубица, чланови 

Школског одбора, директор петровачке гимназије Младост Александар Филиповић, наши драги гости 

из школе Браћа Новаков из Силбаша, као и директор и колектив наше школе. 

Програм је отворен наступом школског хора, након којег су се низале драмске, плесне, певачке и 

рецитаторске тачке. 

По завршетку програма, уприличен је свечани ручак, чиме је употпуњен овај свечани догађај.  

 

                    
                         Дочек гостију из Силбаша                 Гости из Силбаша 

 

            
            Хор виших разреда                                Вртић - Крепољин: Краљево коло             Вртић - Сиге: Кишобрана два 

 

            
                 Први разред: драмска тачка                          Други разред: Твист                              Трећи разред: Каубојски плес 
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         Четврти разред: рецитал                                  Сиге: Авантуре малог Јујуа                         Милановац:  Влашка песма              

                                 

          
                       Милановац: Земља за нас             Лара Аћимовић: песма Божури                  Хелена Јовановић: рецитал 

 

                  

Ученици и наставници из основне школе Браћа Новаков из Силбаша својим присуством 

улепшали су овај догађај и провели два дана у пријатном дружењу са ученицима и наставницима наше 

школе.  

На Дан победе 9. маја и у част наших гостију, наставника и ученика из братске школе Браћа 

Новаков из Силбаша и у част Дана школе, одржан је час историје посвећен историјату наше школе. 

Упознали смо наше госте са ликом и делом Јована Шербановића, народног хероја чије име наша 

школа носи од 1959. године, са школом у прошлости, али и са нашим активностима данас, када се уз 

употребу савремених наставних средстава и метода трудимо да будемо квалитетна подршка својим 

ученицима - школа у ритму дечјег срца.  

 Наставница историје Барбара Ивковић са гостима  



Мај 2018. 

                          

  Материјал и атмосфера са часа историје 

 

Наше госте из Силбаша угостили су учитељи из подучног одељења у Милановцу.  

Била велика част и задовољство да угостимо наше побратиме, ученике и колеге, из ОШ Браћа 

Новаков из Силбаша. Упознали смо их са начином рада у нашем подручном одељењу и заједно смо 

обишли локалну природну атракцију Крупајско врело. 

 

   
Гости из Силбаша у Милановцу 
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    Дружење са гостима из Силбаша 

 

Припремили: 

Ирена Јанковић, дипломирани географ 

Барбара Ивковић, дипломирани историчар, педагошки саветник, саветник-спољни сарадник 

Марко Михајловић, професор разредне наставе у подручном одељењу у Милановцу 

 

 

КРОС РТС-А 

Дана 11. маја 2018. године одржан је крос РТС-а на ком су се такмичили сви ученици наше 

школе. Организатор такмичења био је наставник физичког васпитања Саша Милић, а догађају је 

присуствовао колектив школе и многобројни навијачи.  

 

 
Наставник Саша Милић са такмичарима 
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ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА У ОРГАНИЗАЦИЈИ СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ОБЛАСТИ 

ДРУШТВЕНИХ НАУКА  

 Једнодневна екскурзија у организацији Стручног већа за области друштвених наука реализована 

је 12. маја. Ученици су у пратњи наставника том приликом посетили Београд, а сам садржај путовања 

био је у складу са наставним планом и програмом из верске наставе, српског језика и историје. 

 Екскурзију смо почели посетом Храму Светог Саве. 

                              
   Храм Светог Саве на Врачару у Београду                                          Вероучитељ  говори ученицима основне податке о Храму 

 

      Ученици и наставници у Цркви Светог цара Лазара 

 

     Наставници који су водили ученике на екскурзију 
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Tempus et meum jus - Време и моје право. У Конаку кнегиње Љубице упознали смо се ближе са 

периодом владавине династије Обреновић и стварања модерне српске државе: 

 Ученици у Конаку кнегиње Љубице 

  Одаје кнегиње Љубице 

 Предавање у Конаку одржано нашим ученицима 
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Посета Библиотеци града Београда пружила нам је могућност да чујемо више о историји овог 

града и посетимо Римску дворану: 

  Просторије библиотеке 

 Римска дворана 

   Зидине из доба Римљана у Дворани 
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Књиге, браћо, књиге а не звона и прапорци! Неће се нашој деци зрно памети додати ако ћеду им 

довека звона лупати. 

Доситеј Обрадовић 

Посебну част за нас чинила је посета Музеју Вука и Доситеја: 

     Ученици и кустос Музеја 

 

 
Прилика да се упознају са словима која су некада била део азбуке 

 

 

Припремила:  

Барбара Ивковић, дипломирани историчар, педагошки саветник, саветник-спољни сарадник 
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ТЕМАТСКИ ДАН: ЗАЈЕДНО СМО И ЛЕПШИ И ЈАЧИ 

Тематски дан Заједно смо и лепши и јачи реализован је на нивоу Стручног већа за разредну 

наставу на простору засеока Медвеђица 29. маја. Циљ интеграције је стицање и развијање свести о 

значају другарства, позитивних ставова о другарству код ученика, уважавање различитости и 

подстицање демократског мишљења и асертивног облика комуникације. Деца су заиста уживала, 

дружила се и учила.  

 

                                      

                    
Дружење ученика и учитеља на излету 
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РАДИОНИЦА: ЈУГОСЛАВИЈА – 100 ГОДИНА ПОСЛЕ 

Радионица је реализована на часовима историје 29. маја у одељењу VIII1.  

Реализована као двочас и део је обележавања сто година постојања југословенске државе. 

Ученици су утврђивали своје знање о стварању југословенске државе, о симболима ове државе и о 

животу у Југославији у време док су њихови родитељи и баке и деке били ученици. 

Циљ ове радионице је подстицање ученика на истраживачки рад, развијање свести о животу у 

модерном друштву и подстицање на истраживање локалне историје. 

 

      

Истраживачки рад и међусобна сарадња ученика 

 

             

Савез пионира Југославије 

 

Припремила: 

Барбара Ивковић, дипломирани историчар, педагошки саветник, саветник-спољни сарадник 
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НАШИ МАТУРАНТИ - ПОСЛЕДЊИ ШКОЛСКИ ДАН 

Ове године 68. генерација крепољинских ђака завршила је своје осмогодишње школовање. 

Последњи дан био је испуњен емоцијама и слављем. Традиционална шетња кроз насеље у пратњи 

трубача изазвала је велику пажњу и по коју сузу. Окупили су се родитељи и мештани, а испратили су их 

сви млађи ученици и наставници. Дан је протекао у веселом и позитивном расположењу и свакако је 

један од дана за памћење. 

      

       
Шетња кроз град и весеље у центру 

 

      
                                                             Весеље у школском дворишту 

 

       
                                                              Традиционални пролазак кроз школу 
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                          Фотографисање 

 

 

 

 

Припремила: 

Микица Петровић, наставница биологије, разредни старешина осмог разреда 
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ГОСТОВАЊЕ НАШИХ УЧЕНИКА НА РТС-У  

 Поводом промоције пројекта Крунисање Стефана Првовенчаног виђено очима ученика ученици 

наше школе Филип Вељковић, Јован Агатоновић и Михајло Павковић и наставница историје Барбара 

Ивковић гостовали су у емисији на првом програму Радио телевизије Србије. Том приликом су изнели 

своја искуства о снимању ученичког филма Краљевина, као и утиске о учешћу у целокупном пројекту, 

чак су и одглумили део из филма.  

 

 
Наставница Барбара Ивковић са својим ученицима 

 

 

 

Припремила:  

Барбара Ивковић, дипломирани историчар, педагошки саветник, саветник-спољни сарадник 

 

 

 

 



 
 

 
 

  
 

 
 

Ј у н 
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ПРОМОЦИЈА КЊИГА 

Током јуна у школској библиотеци организована је промоција књига, када је ученицима 

представљено двадесет нових наслова забавног и едукативног карактера.  

Ученице шестог разреда биле су у улози библиотекара и успешно издале велики број књига 

својим другарима. 

 

                  
Дружење ученика у школској библиотеци 

 

Припремила:  

Ирена Јанковић, библиотекар 

УЧЕНИЧКА КСКУРЗИЈА 

Екскурзија млађих разреда 

У јуну 2018. године ученици млађих разреда матичне школе и  подручних одељења са својим 

учитељима ишли су на  једнодневну екскурзију у Београд. Том приликом посетили су Храм Светог 

Саве, погледали представу у дечјем позоришту Пан театар и уживали у погледу са Авалског торња. 

           
Храм Светог Саве 

 



Јун 2018.  

 

     
        Пан театар     Учитељи и ђаци из подручних одељења 

 

                 
Авалски торањ 

 

 

Екскурзија старијих разреда  

 

Екскурзија старијих разреда реализована је 3. и 4. јуна 2018. године. Услуге за извођење 

екскурзије пружила је туристичка агенција Арива из Пожаревца. На екскурзију је ишло сто ученика, 

седам одељењских старешина, директор, лекар и водич. Сви путници били су распоређени у два  

аутобуса. 

Прва дестинација био је Виминацијум, затим Голубачки град, Лепенски Вир, након чега је пут 

настављен до Кладова. Ученици и наставници били су смештени у хотелу Ђердап.   

Други дан посећен је посети ХЕ Ђердап, археолошком музеју у Неготину, куће нашег 

композитора Стевана Мокрањца и музеја посвећеном хајдук-Вељку Петровићу. Последња дестинација 

била је Феликс Ромулијана код Зајечара.  

На овој екскурзији ученици су упознати са веома богатим културним наслеђем и природним 

лепотама Ђердапске клисуре и Неготинске Крајине и Црног Тимока. 
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                  Виминацијум                    Голубачка тврђава 

 

 

 
Феликс Ромулијана 

 



Јун 2018.  

 

ЈУН МЕСЕЦ У ПОДРУЧНОМ ОДЕЉЕЊУ У МИЛАНОВЦУ 

 

Уређење школског дворишта 

У јуну смо, у циљу обогаћење школског амбијента, заједничким снагама решили да средимо и 

улепшамо школско двориште. 

 

                      
Уређење школског дворишта у Милановцу 

 

 

 

Породични дан  

Породични дан у подручном одељењу у Милановцу већ полако постаје традиција. И ове године 

смо се окупили да у прелепом амбијенту Крупајског врела  заједно стварамо, учимо и дружимо се. 

 

 

                     
Дружење на Крупајском врелу 
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Моји другари и ја  

Вредно су радили на очувању културе, традиције и обичаја влашког језика и  народа, а награде и 

похвале нису изостале. На ликовно литералном конкурсу Моји другари и ја учениице су са својим 

ликовним радом освојили награду и рад је објављен. Свечано представљање и похваљивање награђених 

обављено је на Ртњу.  

              

 

Припремио: 

Марко Михајловић, професор разредне наставе у подручном одељењу у Милановцу 

 

АКЦИЈА ЧЕПОМ ДО ОСМЕХА  

Ученици и запослени у школи и ове школске године су вредно сакупљали пластичне чепове и на 

тај начин дали допринос овој хуманитарној акцији која траје већ низ година на подручју целе Србије па 

и шире. Имајући у виду да је приход намењен деци са хендикепом у смислу набавке ортопедских 

помгала, сви су били јако мотивисани. Сакупљено је десет џакова чепова који су пре дистрибуције 

разврстани по боји. Ова акција повезана је са сакупљањем ПЕТ амбалаже, што је традиционална 

активност у којој учествују ученици и запослени наше школе. Чак је и на ђачкој екскурзији сачуван 

сваки чеп како би се подржала ова акција.  

Школа је добила захвалницу као потврду добрих резултата.                                                 

              
Чепови које смо сакупили                    Захвалница коју смо добили 

Припремила:  

Микица Петровић, наставница биологије, координатор еколошких активности 
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НАШИ КАРАТИСТИ 

У јуну је у Жагубици одржано годишње полагање карате клуба Врело. Своје знање стечено у 

претходној години показало је седам ученика наше школе и сви су успешно положили испит. 

Атанацковић Невена, ученица петог разреда, успешно је положила испит за црни појас и стекла звање 

мајстор каратеа. Честитамо! 

 

                

 

Припремила: Јасмина Милинковић 

 

 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ИГРИЦЕ НАШЕГ УЧЕНИКА 

Ученик петог разреда Немања Питић у сарадњи са својим другарима направио је игрицу коју је 

презентовао при крају школске године осталим ученицима наше школе.  

    Презентација направљене игрице 
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АКТИВНОСТИ ВРШЊАЧКОГ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ 

 Вршњачки тим за професионалну оријентацију чине представници седмог и осмог разреда. 

Одељења су изабрала своје представнике који су, уз координацију педагога Љубинке Тошић, 

припремали радионице за ученике млађих разреда.  

У школској 2017/18. години тим су чиниле Исидора Инес Спасојевић,  Јована Петровић,  

Викторија Ђорђевић, Наталија Милојевић, ученице седмог разреда, и Милица Милетић и Јована 

Петровић, ученице осмог разреда. 

Тимски смо припремали тему О значају учења и стицања радних навика прилагођену узрасним 

могућностима ученика. Припремили смо два концепта, један за ученике првог и другог, а други за 

ученике трећег и четвртог разреда одељења у Крепољину.  

Реализоване су две радионице 29. марта 2018. у четвртом разреду и 13. јуна 2018. у првом 

разреду. Код ученика другог и трећег разреда наредне године биће организоване по две радионице, од 

којих ће једна бити посвећена овој теми. Све припреме су плод заједничког труда, ангажовања и идеја 

чланова тима уз усмеравање педагога. 

Неки од циљева изведених активности је развијање самопоуздања ученика, оспособљавање за 

јавни наступ, критичко мишљење и замишљање и препознавање себе у улози учитеља и наставника, што 

су чланови тима као водитељи радионица искусили. 

Четвртаци, као и прваци имали су задатак да повежу сопствено искуство о радним навикама, 

провођењу слободног времена, учењу и занимањима људи. Четвртаци су нам причали какве они грешке 

праве приликом учења, а наш Тим оставио им је прилог: хамер са саветима за успешно учење.  

Премда смо доста говорили о учењу и школи, те како школу треба да учинимо једним ведрим 

местом на коме цвета другарство, деца су показала вољу да им ближе представимо занимање учитеља, 

наставника и педагога. 

 С друге стране, водитељи радионица су изнели прегршт идеја за наставак предавања и 

радионичарског рада на ову тему. Њихов предлог је да активност проширимо и на узраст петог и шестог 

разреда.  

 

Педагог са ученицима 
 

Ученице осмог разреда са ученицима 

Припремила: 

Љубинка Тошић, педагог, координатор Тима 
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ДОДЕЛА НАГРАДА И КЊИЖИЦА 

Традиционално, 28. јуна 2018. године, ученицима наше школе додељене су награде за постигнућа 

на такмичењима, као и ђачке књижице. Награде су додељене и наставницима који су са својим 

ученицима остварили запажене резултате. Списак награђених ученика и наставника прилажемо на крају 

овог извештаја. Целокупан износ који је исплаћен ученицима и наставницима обезбедила је Општина 

Жагубица. 

Посебно бисмо истакли да је ученик са најбоље оствареним резултатима за школску 2017/2018. 

годину Михајло Павковић, ученик одељења V2.   

Наставник које је постигао најбоље резултате је наставница математике Снежана Живковић. 

         Награђени ученици са директором школе 

 

СПИСАК ЗА ИСПЛАТУ НАГРАДА ЗА УЧЕНИКЕ И НАСТАВНИКЕ ЗА ОСВОЈЕНА МЕСТА НА 

ТАКМИЧЕЊИМА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ 

Република Србија 

ОШ ,,Јован Шербановић“ Крепољин 

12. 06.2018. 

Редн

и 

Број 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОСВОЈЕНО МЕСТО 

 

ИЗНОС ЗА 

ИСПЛАТУ 

ПОТПИС 

ПРИМАО

ЦА 

Наставници: 

1.  Николић Дејан 2. окружно техничко 4.000,00  

2. Милошевић Зорица 2. окружно географија 4.000,00  

3. Петровић Микица 2. окружно биологија 4.000,00  



4. Живковић Снежана 2. окружно математика 

4. републичко - Мислиша 

4.000,00 

8.500,00 

 

5. Милић Саша 1. окружно стони тенис 

2. општинско фудбал 

      5.000,00 

1.500,00 

 

6. Петровић Бранка 2. општинско математика 1.500,00  

7. Ивковић Барбара 1. општинско историја 2.000,00  

8. Драгојевић Ж. 

Андријана 

3. општинско енглески 

језик 

1.000,00  

9. Михајловић Марко 2. општинско математика 1.500,00  

10. Настасијевић Ивана 2. окружно српски језик 4.000,00  

  

Ученици: 

  

 

 

1. Павковић Михајло 2. окружно математика 

3. окружно биологија 

4. републичко - Мислиша 

4.000,00 

3.000,00 

8.500,00 

 

2. Светозаревић Ања 2. општинско математика 1.500,00  

3. Алексић Милош 3. општинско биологија 1.000,00  

4. Милетић Давид 3. општинско фудбал 1.000,00  

5. Миловановић Драгана 1. међуокружно карате 

2. општинско фудбал 

7.000,00 

1.500,00 

 

6. Мирковић Андрија 1. међуокружно карате 

3. општинско фудбал 

7.000,00 

1.000,00 

 

7. Павловић Немања 3. општинско фудбал 1.000,00  

8. Милосављевић 

Александар 

3. општинско техничко 1.000,00  

9. Петровић Наталија 3. општинско саобраћај 1.000,00  

10. Милојевић Наталија 3. општинско  географија 1.000,00  

11. Вељковић Филип 2. окружно биологија 4.000,00  



2. окружно географија 4.000,00 

12. Дервишевић Никола 3. општинско биологија 

3.општинско фудбал 

1.000,00 

1.000,00 

 

13. Перић Никола 2. окружно стони тенис 4.000,00  

14. Урошевић Леа 1. окружно стони тенис 5.000,00  

15. Лазаревић Златко 2. окружно стони тенис 

3.општинско фудбал 

4.000,00 

1.000,00 

 

16. Максић Наташа 1. међуокружно карате 

3. општинско енглески ј. 

2. општинско фудбал 

7.000,00 

1.000,00 

1.500,00 

 

17. Милетић Милица 3. међуокружно карате 

2. општинско фудбал 

6.000,00 

1.500,00 

 

18. Милосављевић 

Викторија 

2. општинско фудбал 1.500,00  

19. Босијоковић Јована 2. општинско фудбал 1.500,00  

20. Петровић Јована 2. општинско фудбал 1.500,00  

21. Савић Вељко 3. општинско фудбал 1.000,00  

22. Мирковић Милош 2. окружно техничко 

3. општинско фудбал 

4.000,00 

1.000,00 

 

23. Рашић Давид 2. општинско математика 1.500,00  

24. Милојевић Вељко 3. општинско   историја 

1. општинско техничко 

3. општинско биологија 

1.000,00 

2.000,00 

1.000,00 

 

25. Томић Александар 2. општинско техничко 1.500,00  

26. Траиловић Бојан 3. општинско техничко 1.000,00  

27. Петрујкић Марко 2. окружно српски језик 

1. општинско техничко 

4.000,00   

2.000,00  

1.000,00 

3.000,00 

 



3. општинско историја 

3. окружно биологија 

28. Нинковић Никола 2. општинско техничко 1.500,00  

29. Агатоновић Јован 1. општинско историја 2.000,00  

30. Алексић Анђела 2. општинско историја 

3. општинско биологија 

1.500,00 

1.000,00 

 

31. Журкић Марија 2. општинско српски 

језик 

1.500,00  

32. Којадиновић Софија 2. међуокружно карате 6.500,00  

33. Николић Анастасија 2. општинско фудбал 1.500,00  

34. Васић Алекса 3. општинско  историја 1.000,00  

35. Илић Михајло 1. општинско историја 2.000,00  

36. Милојковић Алекса 3. окружно математика 

2. општинско биологија 

3.000,00 

1.500,00 

 

37. Павловић Михајло 3. општинско фудбал 1.000,00  

  

СВЕГА: 

  

174.000,00 
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НАСТАВНИЧКА ЕКСКУРЗИЈА 

Након успешно завршене школске године, чланови школског колектива имали су једнодневну 

екскурзију приликом које су посетили манастир Витовницу и рибњак Драгојевић. 

 

                     
                                         Колектив школе                Манастир Витовница 

 

 
                                      Рибњак Драгојевић  

       

 

Припремила: 

Ирена Јанковић, дипломирани географ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ј у л  
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КАРАТИСТИ НА МОРУ 

 

Ученици наше школе и карате клуба у јулу су путовали у Црну Гору, где су се припремали за 

нова такмичења, али и одмарали и дружили у кампу. 

 

 

     
Наши каратисти и њихови пратиоци 

 

 

 
Вежбање на плажи 

 

 

Припремила: 

Јасмина Милинковић 
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ПОСЕТА РУМУНИЈИ 

 

Ученици наше школе, чланови КУД-а Младост су од 17. до 20. јула били на међународној 

смотри дечјег фолклора у Румунији.  

На пут смо кренули 17. јула у преподневним часовима и навече смо стигли у Бузијаш, где нам је 

директор културне асоцијације овог града обезбедио преноћиште. 

   Наши ученици пред полазак у Румунију 

  Представници КУД-а када су стигли у Бузијаш 

У среду, 18. јула у раним јутарњим часовима смо кренули ка румунској области Буковина и 

нашем крајњем одредишту Ватра Дорнеи. Деца су имала прилику да виде дивне пределе Румуније, а на 

одредиште смо стигли у вечерњим часовима.  



Јул 2018. 

 

Сутрадан смо имали пријем код председника Општине заједно са свим учесницима фестивала, а 

затим је уследио заједнички дефиле кроз град и наступ. 

 

             

                   
Свечани дефиле и представљање фолклорних група 

 

 Деца из свих крајева Румуније, из Србије, Грузије, Мексика и Украјине пролазила су улицама 

овог прелепог града. Чула се музика свих ових земаља, а дружење деце било је нешто најлепше што смо 

понели са овог путовања. 

                       



Јул 2018. 

 

        
Свечани дефиле и представљање фолклорних група 

 

На позорници су се смењивали учесници са музиком, песмом и игром из своје земље, а наша деца 

су била са одушевљењем прихваћена од стране публике. 

       
Наступ нашег КУД-а 

 

Другог дана фестивала домаћини су организовали вожњу жичаром до брда изнад Ватра Дорнеи, 

где су сви гости имали задатак да науче по једну игру свих учесника. Играли смо сви заједно румунске, 

украјинске, грузијске игре, а онда су сви заиграли и српско и влашко коло. 

           



Јул 2018. 

 

Трећег дана фестивала имали смо излет до Сућаве, Румунског града на самој тромеђи Украјине и 

Молдавије. Тамо смо обишли манастир Светог Јована у коме се налазе мошти Јована Крститеља као и 

манастир Вороњеж.  

                             
Наша делегација испред манастира Светог Јована 

 

Са овог путовања понели смо дивне успомене, а наша деца су на величанствен начин 

представила своју школу, Општину и Србију. 

 

 

Припремила:  

Јасмина Милинковић 

 

  



 

 

 

 

 

ЛЕТОПИС ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ  

У КРЕПОЉИНУ 

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ 

 

УРЕДНИШТВО: 

ТИМ ЗА ИЗРАДУ ЛЕТОПИСА ШКОЛЕ 

 

ГЛАВНЕ УРЕДНИЦЕ: 

ИВАНА НАСТАСИЈЕВИЋ 

ИРЕНА ЈАНКОВИЋ 

 

ШТАМПА: 

HIPOTRADE, ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 

 

АВГУСТ 2018. 

 

 

 


	Том приликом ученицима су се обратили стручњаци из различитих области и говорили им како да препознају насиље у породици и како да реагују када га уоче. Ученицима је указано које врсте насиља постоје, који су узроци и какве могу бити последице, на кој...
	Предавање је одржано у кабинету за енглески језик за време великог одмора.

