
Лична карта школе  

 

 
Основна школа „Доситеј Обрадовић“ у Смедереву почела је са радом далеке 

1926.године , као истурено одељење школе на Мајдану.  

Јануара 1949. године школа се осамостаљује као четворогодишња и добија данашњи 

назив, а од 1959. године постаје осмогодишња школа.  

У историјском развоју школска зграда се, такође, мењала. Од почетне две учионице са 

два мешовита одељења, преко зграде са шест учионица, постаје школа која у свом саставу 

има две модерно опремљен школске зграде, такозване „Мале школе“ и „Старе школе“, и 64 

одељења. Тако ОШ „Доситеј Обрадовић“ на Царини постаје школа коју похађа највећи број 

ученика у Србији. У то време у склопу школе радила је и подручна школа у Вучаку. Она се 

2009. године, изменом мреже школа припаја другој основној школи.  

У ноћи 2. септембра 2015. године у пожару је потпуно уништена „Мала школа“ са 

шест учионица, канцеларијама, трпезаријом, кухињом и школском библиотеком са 14000 

књига.  

Од 2015. године школа је верификована и коа школа за гункционално основно 

образовање одраслих.  

Данас се у школи настава одвија у 24 модерно опремљене учионице. Школа има и 

фискултурну салу, терене за рукомет, одбојку и кошарку, продужени боравак и школску 

библиотеку.Све просторије су тако опремљене да пружају могућности за несметано 

одвијање наставног процеса. 

 Кабинетска настава изводи се за предмете Техничко и информатичко 

образовање и Информатику и рачунарство у 2 кабинета.Осам учионица је опремљено 

телевизорима, а школа је потпуно покривена интернетом. 

У школи се изводи квалитетна настава прилагођена потребама и интересовањима 

ученика и наставника. Наставни процес одвија се у пријатној атмосфери која мотивише на 

стални напредак. Бројне су и ваннаставне активности. У школи са успехом функционишу 

спортске, драмска, библиотечко-новинарска, математичка, географска, ликовна, музичка и 

друге секције.  

Поносни смо на ученике, учитеље и наставнике који из године у годину освајају 

награде на такмичењима у организацији Министарства просвете и технолошког развоја у 

свим наставним областима.  

Неколико година уназад наши ученици и наставници остварују запажене резултате и на 

међународним такмичењима.  

Висок квалитет наставе и процеса учења једне школе огледа се и у реализацији 

завршног испита ученика осмог разреда. Наша школа је и у томе у самом врху међу 

смедеревском основним школама.  

Ипак, највећи успех ове школе су срећни и задовољни ђаци, који се увек, и много година 

по завршетку основне школе са радошћу сећају својих основношколских дана.  



Ове школске године наша школа имала је укупно 855 ђака, и то: - у 1. разреду 99 ;  

 

- у 2. разреду 107 ;  

- у 3. разреду 109 ;  

- у 4. разреду 104 ;  

- у 5. разреду 101 ;  

- у 6. разреду 123 ;  

- у 7. разредау 95;  

- у 8. разреду 114 

- специјално одељење 3 

  

У нашој школи организује се и Функционално основно образовање одраслих, па је у три 

циклуса 40 полазника похађало наставу.  

 

Са ученицима и полазницима раде одговорни, вредни и стручни људи, који воле свој 

посао и труде се да увек дају свој максимум у раду са децом и полазницима. То су:  

Професори разредне наставе: 

 

- Шамарјај Тања 1/1; Здравковић Наташа 1/2; Владимир Мијушковић 1/3;  

Ђокић Јелена 4/4  

 

- Вранковић Љиљана 2/1; Добрић Стојадинка 2/2; Џаковић Милојка 3/3;Миленковић 

Добрила 2/4  

 

- Пантелић Весна 3/1; Бијанац Радмила 3/2; Манџуковић Злата 3/3; Филип Весна 3/4 

  

- Петровић Весна 4/1; Аксентијевић Драгана 4/2;Пинтач Мирослава 4/3; Ђорђевић 

Драгана 4/4  

Радојевић Љиљана Наставник у специјалном одељењу  

 

Продужени боравак: Марина Ђуришић ( замена Дубравка Николић Јемовић)и Петровић Соња  

 

Зрнзевић Лепосава Професор разредне наставе у 1. циклусу ФОО-а 

  

Михајловић Сузана Наставник српског језика  

 

Милић Радисав Професор српског језика  

 

Иванишевић Јелена Професор српског језика 

  

Милановић-Милић Славица Професор српског језика  

 

Милена Николић Српски језик у ФОО Професор српског језика  

 

Рајковић Драгица Професор енглеског језика  

 

Станковић Драгана Професор енглеског језика  

Цветковић Софија Професор енглеског језика  

 



Грујић Јелена Енглески језик + ФОО Професор енглеског језика  

Милановић-Дакић Недељка Француски језик и грађанско васпитање 

  

Мијатовић Милена Професор немачког језика  

Јовић Маријана Немачки језик Апсолвент  

 

Арсић Немања Ликовна култура Професор ликовне културе  

Раичевић Душан Ликовна култура Дипломирани архитекта  

Стевановић Ненад Ликовна култура Наставник ликовне културе  

 

Радисављевић Елизабета Музичка култура Дипломирани музички педагог 

  

Ранковић Радомир Историја + Историја ФОО 

Стојановић Паул Историја + Свакодневни живот у прошлодсти- Професор историје  

 

Бранкица Вучковић Географија Професор географије  

Станимировић Виолета (замена Младеновић Марија) Географија Професор географије  

Вучковић Бранкица Географија Професор географије  

Младеновић Марија Географија Професор географије  

Стефанов Александра Географија+ Географија у ФОО Професор географије  

 

Цвејић Зорица Физика Наставник физике  

Ана Бацкић Физика + ФОО Професор физике 

  

Голе Драгица Математика Професор математике  

Бундало Весна Математика Професор математике  

Аврамовић Марија Математика Професор математике  

Башић Милена Математика + ФОО инг. саобраћаја  

 

Благојевић Весна Биологија Професор биологије  

Тајана Шљапић Биологија Професор биологије  

Светлана Величковић Биологија у ФОО Професор биологије  

 

Шљивић Драгана Хемија + ФОО: хем. и примењене науке  

 

Милошевић Валентина Техничко и информатичко образовање + Техника и технологија 

Јанићијевић Мариана Техничко и информатичко образовање + Техника и технологија 

Јовановић Јулијана  Техника и технологија 

 

Кочић Душан Физичко васпитање+ Физичко и здравствено васпитање Професор физичког 

васпитања  

Маринковић Горан Физичко васпитање+ Изабрани спорт и обавезне физичке активности 

Професор физичког васпитања  



Јанићијевић Ивица Физичко и здравствено васпитање+ обавезне физичке активности 

Професор физичког васпитања  

Лаковић Горан Физичко и здравственоваспитање Виша педагошка школа група физичко 

васпитање  

 

Адамовић Мирјана Информатика и рачунарство Дипломирани инжењер електротехнике - 

микрорачунарство VII 9 35 10%  

Бркић Александар Информатика и рачунарство  

 

Стојановић Љиљана Верска настава Вероучитељ  

Костић Стеван Верска настава Вероучитељ  

 

Ивковић Сандра Предузетништво, Основне животне вештине у Фоо 

Јосивљевић Жељка Одговорно живљење у грађанском друштву у ФОО логопед  

 

У школи ради и вредан тим на челу са директором, који чини да школа и све око ње 

фунционише беспрекорно. То су:  

Ћетковић Дијана директор Професор историје  

Бркић Александар помоћник директора Информатика и рачунарства  

Милићевић Александра педагог Филозофски факултет-педагогија  

Остојић Снежана психолог Филозофски факултет-психологија  

Огаревић Марија библиотекар Професор српског језика  

Марија Николић секретар Правни факултет  

Малиновић Татјана андрагошки асистент ФОО- Етнолог анртополог 

Живановић Славица финансијско-административни сарадник Правни факултет - Први 

степен  

О хигијени, исправности, грејању и свему осталом без чега школа не би могла да фунционише 

брину домар и „теткице“ наше школе:  

Миодраг Стаменковић– домар-ложачи;  

Слађана Ђорђевић, Славица Филиповић, Весна Пржић, Анка Јацић, Деса Стојковић, Снежана 

Наумовић, Марина Гајић, Бојовић Маја и Радмила Васињевић- „теткице“.  

Митић Јасмина је задужена за кување и сервирање оброка. 

Сви се труде да боравак деце у школи буде сигуран и испуњен. 

Настава се одвија у две смене: Прва смена почиње у 7,74, а друга у 13,50 

 

 

 

 

 

 

 



СЕПТЕМБАР 

Пријем првака 

Нова генерација наших ђака дочекана је 

уз глумачке, ритмичке и хорске тачке 

искусних и талентованих ученика 

четвртог разреда. Свечаном пријему 

присуствовали су родитељи ђака 

првака, њихови учитељи Тања Шамарјај, Наташа 

Здравковић, Владимир Мијушковић, Јелена Ђокић и 

директорка школе Дијана Ћетковић са бројним 

наставницима. 

После културно-уметничког програма, најпре је 

директорка пожелела добродошлицу новим ђацима, 

а затим је уследило упознавање са будућим учитељима/одељењским старешинама. Сваки 

одељењски старешина је ишчитао имена распоређених ученика. 

 Тања Шамарјај 1/1 

 Наташа Здравковић 1/2 

 Владимир Мијушковић 1/3 

 Јелена Ђокић 1/4 

 



Најчитанији писац за децу Градимир Стојковић гост школске библиотеке 

 

           Среда, 4. септембар 2019. године, 

дуго ће остати у сећању Доситејеваца. 

Тада смо угостили најчитанијег 

савременог писца за децу – Градимира 

Стојковића, аутора легендарног 

серијала књига о „Хајдуку“ ( „Хајдук у 

Београду“, „Хајдук с друге стране“, 

„Хајдук на Дунаву“;...  Дивни Градимир 

дружио се са ђацима у школској 

библиотеци читавих сат времена. 

Говорио је о својим јунацима, 

инспирацији, 

љубавима... 

Деци је 

нарочито била интересантна прича о љубави. 

Ученици 3/1, 8/2 и неколико шестака, са својим 

наставницима 

Радисавом Милићем, Сузаном Михајловић и 

учитељицом Весном Пантелић повели су 

дивно време упознајући књижевну 

величину. На крају се све завршило 



тражењем аутограма и фотографисањем са славним писцем. 

Ово дружење остварено је у сарадњи са Народном библиотеком Смедерево, која је у 

сколпу обележавање Смедеревске јесени одлучила да релизује ово дружење писца са 

децом наше школе. 

 

                                                                                                       

 

 

Наставничко веће 

1. Седница Наставничког већа ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Смедереву, одржана 12.09. 

2019. године у 13,00 часова, у учионици бр. 18. На дневном реду су била усвајања 

предлога свих релевантних докумената за несметани рад школе. 

Школски одбор  

Школски је своју прву седницу одржао 12. септембра.  

 

 

 



СМЕДЕРЕВСКА ЈЕСЕН  

 

Поводом привреднo-туристичке 

манифестације 

Смедеревска јесен, 

која се у нашем граду 

одржава сваке године, 

ученици 2. разреда 

радили су ликовне 

и литерарне радове 

на тему 

„Смедерево, граде од 

старина“ . Циљ је био 

приказати исотрију 

нашег града, његов 

значај з живот и 

прошлост наше земље. 

 

 

 

Дан пешачења 

 

 



Манифестација Дан пешачења се традиционално одржава по трећи пут у нашем граду  

под покровитељством Планинарског савеза Србије и институација Републике Србије. 

Организацију манифестације на територији Смедерева добио је ПСК „Челик“. Наша школа 

је и ове године узела учешће са око 110 учесника у суботу 14.9.2019. По броју учесника 

школа је при врху листе. Учествовали су ученици од трећег до осмог разреда у пратњи: 

 професора разредне наставе: Весне Пантелић, Злате Манџуковић и Љиљане 

Вранковић; 

 професорке географије и 

руководиоца Ученичког парламента 

Бранкице Вучковић и 

 

 

 

 

 професора информатике и 

рачунарства Александра Бркића. 

Пешачење је почело у 9 часова са 

Дунавског кеја и завршило се у 14 

часова. Ученици трећег разреда су 

пешачили на краћој стази од 5 

километара до Плавинца, а остали рекреативци на дужој стази од 9 километара до 

„Записа“. Ученици су уживали у природним лепотама нашег града, многобројним 

видиковцима на Дунав, центар града и Петријево. Примерено су се понашали, 

показали висок степен социјалне зрелости и 

одговорности према животном окружењу.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Одељења 3. разреда (3/1 и 3/3) била су део манифестације Дан 

пешачења. За њих је то био један диван и забаван дан. Пешачили су 

„краћу стазу“и 

дружили се са 

вршњацима из 

других школа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Очистимо свет “ 2019  

 

 

„Очистимо свет “ (Clean Up the World) је једна од највећих еколошких кампања у свету, 

која се обележава 15. септембра.  

Једна од активности која се може спровести са ученицима је прикупљање отпада који се 

може рециклирати. Тим поводом су ученици 5-2, направили плакат и саксије од 

пластичних флаша и старих ЦД-ова.  

Однос према животној средини се гради још од најранијег детињства. Није довољно само 

деци причати да треба чувати животну средину, много је важније то показати кроз 

конкретне акције које ће им 

омогућити стицање навика за цео 

живот. 
 

 

 

 

 

 

Ученички парламент 

На првој седници усвојен је план рада, уз могућност прилагођавања према тренутним 

потребама и актуелној ситуацији у Школи, локалној и широј заједници. 

Чланови Ученичког парламента у шкоској 2019/20 су: Никола Станковић и Јована Шепа 

7/1; Кристијана Дел Бјанко и Андреа Станковић 7/2; Катарина Миркаило и Лука Јаргић 

7/3; Павле Миладиновић и Нина Додић 7/4; Маша Милошевић и Андреј Ивановић 8/1; 

Исидора Ристић и Огњен Јанићијевић 8/2; Илија Антић и Емилија Јосифовић 8(3; Вељко 

Павловић и Милица Пејовић 8/4.  

Координатор је Бранкиоца Вучковић, наставница географије 

 



МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЈЕЗИКА 26. СЕПТЕМБАР 

 

    Ученици наше школе су се потрудили да овај дан обележе разним активностима. Тако 

су ученици 7. разреда у школској 

библиотеци на паноу исписивали 

реч ДРУГАРСТВО и ЉУБАВ, 

ученици 3. разреда су у оквиру 

својих одељења правили паное о 

европским земљама и њиховим 

језицима, а направили су и пано о 

српском језику. У занимљивим активностима 

научили су доста о европским земљама, о 



поштовању различитости и потреби неговања матерњег језика, који обогаћује европску 

баштину. 

 

 

 

 

 

  И часови информатике у петом 

и шестом разреду, реализовани 26. и 27. 

септембра, прилагођени су обележавању 

Европског дана језика 2019. 

Укупно су прилагођена по два часа у петом (5/4 и 

5/1) и шестом разреду (6/3 и 6/4).  

Ученици петог разреда су за позадинске слике 

радне површине постављали заставе европских 

држава и подешавали различите словне распореде 

за тастатуру: 

енглески, ћирилични, немачки, француски и грчки. 

Уносили су великим словима своја имена исписана на 

грчком језику уз помоћ наставника, који их је 

записивао на табли. На пројекцији је приказан грчки 

распоред слова на тастатури током часа. Ученици су се 

веома брзо снашли и заинтересовали за испис имена 

чак и малим словима користећи акценат. Убрзо су 

пронашли велику сличност са ћириличним писмом: А, 

Е, О, В, Г, К, Λ, М, Ρ, Τ, Π, Δ, Φ, Χ, али и латиничним 

познатим словима чије је читање истоветно на грчком: 



Ζ и Ν. На крају часа ученици су гледали видео снимак за учење бројева од 1 до 10 на грчком 

језику.  

Ученици шестог разреда су креирали табеле у којима су разврставали државе, главне 

градове и језике на енглеском. Државе су груписане по језичким породицама којима 

припрадају матерњи/службени језици тих држава. Приликом уноса текста коришћен је 

енглески језик.  

Вредни петачићи, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, зајено са наставницом енглеског Драгицом Рајковић и 

наставницом српског Јеленом Иванишевић, обележили су у школи  26. септембра 

Европске дане језика. Задужења су била различита. Једна група ученика 5/1 је имала је 

да  испише реч ХВАЛА  и ЉУБАВ на различитим европским  језицима. Друга група је 

требало да исцрта заставе европских држава. 5/2 је исписивала реч ВОЛИМ ТЕ на 

различитим европским језицима, а појединци заставе европских земаља. 5/3 је 

истраживало како се пише реч ЈЕЗИК на различитим европским језицима. 5/4 је 

истраживало како се пише реч ЗДРАВО на различитим европским језицима. У сваком 

одељењу задужења за трећу групу су била иста –  да прикупе најлепше мисли о језику 

познатих европски књижевника, као и народне изреке, пословице о језику. На часовима 

енглеског језика читане су на енглеском најлепше поуке о језику. Уз помоћ наставнице, 

исте су и превођене. 

Резултат свега тога су два паноа која су објединила наше активности. 

Ми, смо поносни! 
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10. Европска ноћ истаживача   Септембар, 2019. године 

 

Oд 23. до 28. септембра 

ученици наше школе су, 

заједно са библиотекарком 

Маријом Огаревић, 

учествовали на три 

радионице у овогодишњој 

10. Европској ноћи 

истраживача, које су су 

одржавале у Научном клубу 

у Регионалном центру за 

професионални развој запослених у образовању. 

Ученици 6/2, 6/4, 7/2 и 8/2 сјајно су се забавили на радионици Школе брзог читања и 

мудрог учења која се одржала 23. септембра од 12,00 до 14,00 и научили интересантне 

ствари о мозгу, о природи рада очију, о начинима да убрзају читање увежбавајући своје 



очи „пилотским тренинзима“. Сазнали су 

како могу побољшати своје учење и 

научили једну меморијску технику. 

У уторак 24. септембра ученици 8/1, 8/2 и 

8/3, њих шесторо, учествовали су у 

Етнолингвистичкој радионици: Зашто је 

корњача „жељка“ , а вампир једина српска 

реч позната у свету. Разговарали су о 

народним предањима. 

У четвртак, 26.септембра осморо осмака учествовало је у Етнолингвистичкој радионици 

„Стиже урок на коњу дјевоку“, на којо су разговарали о веровањима и обичајима везаним 

за важне животне тренутке- рођење, крштење, веридбе, венчања, сахране, славе и сл 

 

 



Безбедност и заштита деце од трговине људима 

 

Инспектор МУП-а Смедерево Дејан Вучић одржао је,29.септембра, предавање за 

ученике шестог разреда, о теми "Превенција и заштита деце од трговине људима“. Ђацима 

су, кроз неколико истинитих прича, представљени начини на који неко, и не слутећи, 

упада у замку људи који се баве трговином људима. Предавања су била интересантна и 

веома корисна. 

 

 

 

 



 

ОКТОБАР 

Дан домаћих животиња 

Шестаци су обележили 2. 

октобар Светски дан 

домаћих животиња. 

 

 

 

 

 

 

„МИЦЕ за основце“ 

У библиотеци наше основне школе од 2. до 4. октобра одржавало се својеврсно такмичење 

у игрању МИЦА. Ову активност организовала је библиотекарка Марија Огаревић, а за 

такмичење које је поводом ДАНА 

ИНТЕЛИГЕНЦИЈЕ приредила 

МЕНСА.  

Прилику да се опроба у игрању 

МИЦА имало је 24-оро трећака, чији 

је задатак прво био да направе шаблон 

за играње МИЦА од материјала који 

су донели, затим да науче и примене 

правила играња ове друштвене игре, а 

тек на крају да се такмиче у томе ко је 

најбољи играч МИЦА. 



У лепој атмосфери у којој су се међусобно поштовали и победници и поражени добили 

смо финалисте. To су били Милан Мамула и Павле Ранчић из одељења 3/4. 

Трећепласирани је био Лазар Нојић, такође из 3/4.  

Награде за 

финалисте је био 

фризби, а за 

трећепласираног 

крем бананице. 

ПС: Сви смо се 

засладили крем 

бананицама  

 

 

 

 

 

 

ПЕСНИЦИ У ГОСТИМА 

            У оквиру предфестивалског програма овогодишњег великог Међународног фестивала 

поезије СМЕДЕРЕВСКА ПЕСНИЧКА ЈЕСЕН, у уторак, 8. октобра 2019. године, угостили смо 

песнике Љубицу Златовић, Живорада Ђорђевића Жеђа, Јовицу Тишму и представницу Градског 

већа задужену за образовање Светлану Михајловић. 

             У дивној атмосфери, и учионици 21 наши трећаци уживали су у љубавним песмама 

Живорада Жеђа, породичним 

песмама Љубичиним, али 

понајвише у сјајним песмама 

за децу нашег дивног песника 

за најмлађе Јовице Тишме, 

добитника награде Златни 

кључић 2018. за збирку песама 

„То је овако било“. Деца су 

имала прилике да чују песме:  

Песму о Радиши, Шта год 

радиш у животу, Јој, што 

волим кад ме млате, Ју, која 

бламага и Баладу о једној Ани. 

Свака песма донела је лепа 

осећања и нова сазнања, али и 

поруке да се осуди насиље и 



никада не проба дрога. Заједничком снагама научили су и  „Шушкаву азбуку“ која је донела много 

смеха. 

      Своје песме казивали су и наши 

ђаци-песници Матеја Кочић 3/4 и 

Миња Николић 3/1. 

      На крају, песници су поклонили 

школској библиотеци 8 књига песама 

са фестивала, а добили смо и књиге 

наших гостију. Било је ово незаборавно 

дружење. 

      Великим аплаузом 

опростили смо се од 

песника и пожелели да 

нам опет дођу! 

 

 

 

 

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 

У оквиру Дечије недеље која се ове 

године организује под слоганом „ Да право 

свако-дете ужива лако“ , представници 

Ученичког парламента наше школе 

посетили су прваке пожелевши им 

добродошлицу и срећан почетак 

школовања. Кроз непосредан разговор и 

поделу слаткиша, прваци су се 

информисали о раду и улози парламента  у 

нашој школи и тиме остварили једно од основних 

права, право на дружење, информисан  ост, 

слободу мисли и изражавања. 



Чланови библиотечко-

новинарске секције правили су 

пано са изабраним дечијим 

правима из Конвенције о 

правима детета. 

Ученици млађих разреда 

писала су писма и поруке 

пријатељства, украшавали 

двориште школе, играли 

школице, игре без граница... 

 

 

 

Другаци су на редовним часовима на најразличитије начине обележили Дечју недељу: 

писали су стихове на тему „Пријатељство“, играли „Музичке столице“, украшавали 

школско двориште, правили „Дрво дечијих права“, писали поруке пријатељства, 

организовали „Игре без граница“... 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕЧЈА НЕДЕЉА – 4. разред 

ГРУПНИ РАД НА ТЕМУ „ ДА ПРАВО СВАКО УЖИВА ДЕТЕ ЛАКО „ 

 

 

 Ученици четвртог разреда су на часу 

ликовне културе радили групни рад, којим су 

представили дечија права , написали песму и 

објединили децу света својим радовима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

„Трка за сретније детињство“ 

И ове школске године ученици наше школе учествовали 

су у овом својеврсном хуманитарном догађају у 

урганизацији Црвеног крста, 5. октобра 2019. године 

Анастасија Аранђеловић 2/1 освојила је 1. место у својој 

категорији. 

 

У среду, 9.10. 2019. ученици ¼ учествовали су у 

„Играма без граница“. Уз добро расположење, тимски 

рад, дружење и забаву на крају су сви 

били победници.  

Истог дана посетили су их 

ученици, представници Ђачког 

парламента, и говорили им о 

основнмим дечјим правима. 

 

 

 

 

 

 



Стручно усавршавање у РЦ Смедерево 

Стручна трибина: Насиље у школи чија одговорност, Центар за стручно усавршавање 

Кикинда, 

Датум: 9.10.2019.  

Време: 17-20h 

Актуелна тема стручне трибине привукла је велико интересовање свих запослених у 

нашој општини. Реализаторке, педагог и професор разредне наставе са искуством и у 

настави и у као директори, потрудиле су се да помогну колегама у препознавању, 

класификовању и поступању на насиље.  Указале су на факторе ризика насилног понашања 

и поља деловања школе као установе, директора, одељењског старешине и наставника. 

Изузетно је важна евиденција о свим нивоима насиља и корацима садржаним у Протоколу 

о поступању на насиље. 

Присуствовали су: Наташа Здравковић, Јелена Ђокић, Љиљана Вранковић, 

Стојадинка Добрић, Милојка Џаковић, Добрила Миленковић, Весна Филип, Весна 

Петровић, Драгана Аксентијевић, Мирослава Пинтач, Драгана Ђорђевић и Александар 

Бркић. 

 

„Златно звонце“ 

 

Ученик Коста Николић 2/2 (учитељица Стојадинка Добрић) одбио је награду Златно 

звонце на Међународном литерарном конкурсу Смедеревска песничка јесен. 

 

 

Прваци у библотеци 



Ученици 1/4 су 11. октобра први пут обишли школску библиотеку и притом извели 

песмицу коју су научили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Недеља програмирања 

Датум: 15-18.10.2019. 

 

Недеља програмирања (EU Code Week) се организује са циљем промовисања креативности, 

решавања проблема и сарадње кроз програмирање и друге техничке вештине. Идеја је да се 

програмирање приближи и прикаже младима и одраслима, као да се они мотивишу да уче 

програмирање. 

Реализацију овогодишње Недеље програмирања у нашој школи обележило је велико 

интересовање свих ученика. На 11 радионица, кроз које су прошли ученици трећег, петог, 

шестог, седмог и осмог разреда, учествовало је укупно 306 ученика у периоду од 15. до 18. 

октобра 2019. године. 



Циљеви радионица су: 

 Пружити ученицима шансу да испоље креативност и истраже кодирање на њима 

разумљивом нивоу; 

 Развијање вештина: рачунарске писмености, решавања проблема, креативности и 

тимског рада; 

 Учешће у изазову Code Week 4 All у којем школа за успешно реализоване активности 

добија сертификат Certificate of Excellence. 

Радионице су биле примерене узрасту ученика. Најмлађи учесници су се бавили решавањем 

лавирината, визуелним блоковским програмирањем. Ученици петог разреда су направили 

прве кораке у блоковском програмирању исцртавајући фигуре у Скречу, док су ученици 

шестог разреда кодирали геометријске облике и креирали дигиталне државне заставе. 

Искуснији ученици седмог разреда су утврђивали знања из линијске и разгранате структуре 

и потпрограма у Пајтону, док су се ученици осмог разреда посветили визуелизацији 

података у Екселу. Eкипа такмичарa решавала je задатке у програмском језику C++.  

Радионице је водио наставник информатике и рачунарства, Александар Бркић. 

  

  



  

  

  

  



  

  

  

  



  
 

 

 

Конференција Ђачких парламената Централне Србије 

 

 

 

Доситејеви парламентарци  у 

четвртак 17. октобра 2019. године 

присуствовали су  5. конференцији ђачких 

парламената Централне Србије. Тема 

овогодишње конференције била је 

„Вршњачко насиље, могућности 

решавања овог 

проблема“.  Учествовали  су 

представници ђачких парламената Града 

Београда, Подунавког, Поморавског, 

Рашког, Шумадијског, Мачванског и 

Расинског округа. Део активности 

конференције реализован је у Регионалном центру Смедерево. Учесници су прошли кроз 3 

радионице које су вршњачко насиље 

обрадили са више аспеката, при чему су ученици водили главну реч.     

 

 



 

 

 

 

ПЕХАР ШАПИОНА 

На свом пропутовању кроз Србију 

Пехар шапиона одбојкашке 

репрезентације Србије стигао је и у нашу школу 19. октобра. Ученици су уживали у 

презентацији одбојке и спорта уопште! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сајам књига 

 

Директорка школе Дијана 

Ћетковић и библиотекарка 

Марија Огаревић су 23. октобра посетиле  Сајам 

књига у Београду и одабрале неколицину 

актуелних наслова за фонд шкоске библиотеке и за награђивање ученика на крају школске 

године. 



Мој откачени свемирски новогодишњи украс 

Ученици наше школе учествовали су на конкурсу Мој откачени свемирски 

новогодишњи украс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математички квиз 2019 

Математички квиз за старије ученике основне школе организован је у суботу, 26. октобра 

2019. године, у просторијама Регионалног центра у Смедереву. Квиз је предвиђен 

календаром такмичења Друштва математичара Србије. Реализацију су спровели професори 

математике из Гимназије Смедерево: Данијел Ђорђевић и Зоран Дамњановић. Пријављено 

је пет екипа: ОШ „Бранислав Нушић“, ОШ „Димитрије Давидовић“, ОШ „Доситеј 

Обрадовић“,  ОШ „Др Јован Цвијић“ и ОШ „Свети Сава“. Сваку екипу су чинила по четири 

члана, по један ученик петог, шестог, седмог и осмог разреда. 

Екипа наше школе наступила је у саставу: 

 Лазар Јанојлић 5/3 

 Михајло Стевановић 6/1 

 Лука Вукашиновић 7/4 и  

 Огњен Ракић 8/3. 

Ученике је пратио наставник информатике 

и рачунарства, Александар Бркић.  



Ученици су решавали различите логичке и комбинаторне задатке појединачно, у пару или 

групно са и без временског ограничења. Поредак екипа на крају квиза био је: 

1. ОШ „Димитрије 

Давидовић“  

2. ОШ „Бранислав Нушић“ 

3. ОШ „Доситеј Обрадовић“  

4. ОШ „Др Јован Цвијић“  

5. ОШ „Свети Сава“ 

 

 

 

 

 

НОВЕМБАР 

Кућице за птичице 

Како би олакшали хладне, зимске дане птицама, ученици седмог разреда, њихови 

родитељи, наставница биологије и 

домар, направили су акцију 

прављења кућица и постављања у 

дворишту школе првог новембра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инсектаријум 

На часовима Чувара природе, ученици 

петог разреда, проучавали су биодиверзитет. Том 

приликом, као пример разноликости живог света, 

направљен је школски инсектаријум.  

Многи инсекти су 

угрожене врсте, те је 

самим тим и кажњиво 

законом да се убијају. Зато 

смо се послужили 

фотографијама различитих 

група исеката, као начином 

да упознамо ентомофауну 

нашег краја.  

 

 

 

 



Кошаркаши – прваци градског такмичења 

 

На градском такмичењу у кошарци, одржаном 6.11.2019. екипа наше школе освојила је 

прво место. Екипу је водио наставник Ивица Јанићијевић. Пехар је предат директорки 

школе која је честитала мушкој екипи на освојеном 1. месту. 

 



Музичка култура- угледни час 

 

Угледни час  музичке културе  одржан је 

6.11.2019.године. Наставна јединица је била 

Музички инструменти - инструменти 

са  диркама, излагање пројекта. Ученици 

одељења 6/3 прикупљали  су , две недеље, 

материјал на задате теме. Подељени у групе, 

правили су хамере, радили презентације и 

бирали музичке примере,  уз консултације са 

наставницом музичке културе Елизабетом 

Радисављевић. Час је реализован веома успешно, а часу су  присуствовале наставница 

математике Марија Аврамовић и педагог 

школе  Александра Милићевић. 

 

 

 



Превенција и заштита деце од злоупотребе опојних дрога и алкохола 

Предавање СУП-а о злоупотребама и заштити деце од дрога и алкохола одржано је 17. 11. 

2019. у учионици број 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Јесења ревија у 

продуженом боравку 

У продуженом 

боравку деца су правила 

шешире инспирисане 

бојама јесени, а по 

завршетку су уприличили 

малу модну ревију. 

Правили су и поруке 

пријатељства, дрво 

пријатељства и           

 

 

 

 

 

предмете инспирисане јесењим 

бојама. 

 

20. 11. 2019. одржана је друга 

седница Наставничког већа  



„100 лопти за ученике основних и средњих школа“ 

Наша школа је учествовала у акцији INTERSPORTA и Града Смедерева „100 лопти за 

ученике основних и средњих школа“, 21. новембра, када су нам додељене лопте за 

кошарку и фудбал. 

Угледни час 

Наставница биологије Тајана Шљапић и наставник физичког васпитања Ивица 

Јанићијевић одржали су 22. 11. заједнички угледни час на коме су ученици радећи вежбе 

увежбавали знања о мишићима, скелету и покретима које праве. 

 

 

 

 

 

 

 



Часу су присуствовале директорка школе, 

библиотекарка, психолог и педагог. 

 

 

Како би што лакше научили скелетни систем 

човека, ученици Страхиња Јевтић, Сергеј Бундало и 

Стефан Перић, направили су највећи пано до сада. 

Браво! 

 

 

 

 

ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА 2019.  

 

Завршна приредба 

поводом акције 

Народне библиотеке 

Смедерево, у којој 

наша школа 

традиционално 

учествује,  „Читалачка 

значка 2019“, одржала се 

28. новембра у великој 

сали Ценра за културу 

Смедерево. Ученици наше школе били су 

вредни, па смо ове године заузели 3. место у 

овом својеврсном такмичењу школа, са 

предатих 91 читалачким дневником. Сви они 

награђени су беџом са ликом Вука Стефановића 

Караџића. 

Четворо ученика наше школе награђено је 

посебним наградама ( бесплатним уписом у 

библиотеку и поклонима), и то: 



- Мина Граонић 2/1 , за изузетно креативан и стваралачки допринос и узајамну сарадњу 

родитеља и деце; 

- Теодора Трбовић 2/1, Лана Тасић 2/1 и 

Андреј Ивановић 8/2, за изузетно 

самосталне, педантне, исправно 

граматички и правописно урађене 

читалачке дневнике. 

Честитамо свим учесницима ове лепе акције и 

позивамо вас да следеће године учествује још 

више ђака наше школе!  

 

 

 

КАРАВАН ИГРЕ 

Наша школа била је од 27. до 29. новембра домаћин пројекта Караван игре под 

покровитељством Националне фондације за уметничку игру, Београдског фестивала игре, 

Фондације Art Mentor из Луцерна  и 

Министарства државне управе и локалне 

самоуправе Републике Србије.  

Ученици наше школе, од првог 

до трећег разреда, имали су 

прилике да присуствују 

извођењу балета и модерног 

плеса – брејкинга. Извођачи су 

били Марија Јанковић Сеховић 

(класичан Балет) и Павле 

Павловић (модрени плес). 



Многи су се први пут опробали у игрању. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

Међународно квиз такмичење „Немањићи“ 2019. 

Две екипе наше школе учествовало је 3. децембра на он- лајн Међународном квиз 

такмичењу „Немањићи“2019, под менторством 

наставника историје Радомира Ранковића. 

Такмичење је организовала фондација „Мир 

божији“ из Баљалуке, а под покровитељством 

Министарства иностраних послова, а поводом 

обележавања 800 година од 

самосталности Српске православне 

цркве. Пријављено је више од 300 екипа школараца из Србије, Републике Српске, региона, 

али и Европе, Америке, Канаде, Аустралије, Азије и Африке. 



Општинско такмичење из математике  

У ОШ „др Јован Цвијић“ одржано је општинско такмичење из математике. Успех 

су постигли следећи ученици:  

3. разред: Савић Миња 1. место; Милош Симић 3. место и Сава Мамула –похвала; 

4. разред: Давид Ђурић 2. место; Дуња Ђорђевић –похвала; 

5. разред: Лазар Јанојлић 2. место; 

8. разред: Огњен Ракић 1. место. 

 

Школкси одбор је одржао другу седницу 5. децембра 

 

Презентације Војне школе 

11. децембра 2019. године, у нашој школи одржала се презентација Војне школе, за 

ученике осмог разреда. 

 

Презентација уџбеника 

Учитељица Љиљана Вранковић је 12. 12. 2019. одржала презентацију уџбеника 

издавачких кућа „Клет“, „Логос“ и Фреска“. 

Издавачка кића „Бигз“ је 14. 12. 2019. одржала промоцију својих уџбеника у просторијама 

школе 

 

 



Доситејевци у позоришту 

Ученици другог разреда су  12.12.2019.год.у Дому културе одгледали бесплатну 

позоришну представу"Звонар Богородичне цркве" у извођењу крушевачког 

позоришта.Представа је поклон града Смедерева.  

 

Ученици 2. разреда гледали су позоришну представу"Лепотица и звер"23.12.2019.Утисци 

су позитивни 

 

Деца су украс света 

 

У четвртак, 26. 12. 2019. 

године, у Центру за културу 

Смедерево, певали смо са Мињом 

Суботом познате песме „Разболе се 

лисица“, „Деца су украс света“, 

„Слон лепотан Дондолан“,...Са 

Мињом Суботом и писцем 

Слободаном Станишићем певали 

су Јана Нешић 6/3, Ђурђина Ристић 

6/4, Анђела Јанковић 7/3, Исидора 

Ристић 8/2 и Борис Бијелић 8/2. 

Водила их је наставница музичког 

Елизабета Радосављевић. 

 

 

 

 



Чаролија празника 

 

Ученици 8. разреда, чланови библиотечко-новинарске секције, су 25.децембра правили 

новогодишње украсе, желећи да што 

лепше и свечаније дочекамо 

Новогодишње и Божићне празнике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дана 27. 12. 2019. одржана је конститутивна седница новог сазива Школског одбора. 

 

„Чаролија празника почиње од тебе“ 

 

Новогодишњем празничном расположењу у нашој 

школи трудили су се да допринесу ученици првог и другог 

разреда продуженог боравка и њихове учитељице Дубравка 

Јемовић Николић и  

Соња Петровић. 

Поставили су 

изложбу"Чаролија празника 

почиње од тебе", у холу 

школе, предвођени 

учитељицама. Њен назив су 

прихватили као изазов. 

Заложили су се да амбијент 

учионице буде налик ономе 

из наших домова у време 

најрадоснијих празника. 

Претпразничне школске 

дане учинили су још пријатнијим ситним међусобним 

даривањем и малом прославом у боравку.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈАНУАР 

Угледни час 

Наставница биологије Тајана Шљапић и наставница српског језика Јелена Иванишевић 

одржале су заједнички угледан час у 5/2. 

Тема је била Озонски омотач. Ученици су 

кроз песму, драмски приказ и методом 

презентације обрадили ову сложену тему. 

Присутене су биле Александра 

Милићевић, школски педагог, Марија 

Огаревић- библиотекар, Дијана Ћетковић- 

директорка. 



  

 

       Светосавски литерарни конкурс 

            У Народној библиотеци Смедерево додељене су награде победницима овогодишњег 

литереног конкурса које су заједнички расписале Народна библиотека и Подружница за 

српски језик Подунавског округа. Наша Милена Менчанин освојила је прво место у својој 

категорији. 

 

 

 

 

 

 

Угледни час 

Учитељица Драгана Ђорђевић одржала је 

угледни час из предмета 

Природа и друштво. 

Часу су присуствовале 

директорка и 

библиотекарка. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читалачки маратон 3 

У школској библиотеци оржале су се две радионице Читалачког маратона  под 

менторством библиотекарке Марије Огаревић и то 22. и 29 јануара. Тема радионица била 

је: Како се враћа мера кроз роман 

„Хотел“Милион звезда“ Драгане Кнежевић 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Угледни час 

 

Наставници Мариана Јанићијевић, Валентина Милошевић и Немања Арсић одржали су 

угледни час из технике и технологије- Од идеје до реализације у одељењу 5/1 23. јануара 

2020.  

Часу су присуствавале директорка школе, педагог и психолог и библиотекарка. 

 



Школска слава Свети 

Сава 

Школа је и ове 

године обележила школску 

славу пригодним коктелом 

уз обавезно сечење 

славског колача уз 

присуство бивших и 

садашњих запослених, гостију, ученика и њихових родитеља. Све присутне поздравила је 

директорка Дијана Ћетковић, посећајући све на звачај овог великог свеца за српски народ. 

Отац Мирослав, свештеник цркве 

Свети Лука на 

Царини, је обавио 

обред сечења 

колача. 

Директорка школе уручила је пригодне награде ученицима другог и четвртог 

разреда који су победили на ликовном и литерарном конкурсу који је организовала 

школска библиотека. 



 

 

У Центру за културу 27. јануара ученици и њихови ментори приредили су представу за све 

ученике, наставнике и родитеље.  

Сала је била премала да прими све заинтересоване. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФЕБРУАР 

- 13. фебруара одржана је 4. седница Школског одбора. 

-17. фебруара почела је да ради Фејсбук страница наше школе ОШ Доситеј Обрадовић 

 

 Општинско такмичење из информатике 25. фебруар  

На општинском такмичењу из информатике постигнути су следећи резултати: 

Огњен Ракић 8/3 - 1. место  

Огњен Јанићијевић 8/2 - 2.место  

Михајло Стевановић 6/1 - 2.место  

Андреја Ђокић 6/1 - 3. место  

Лазар Јанојлић 5/3 - 2. место  

Сава Урошевић 5/1 - 3. место  

Ментор Александар Бркић 

 

Општинско такмичење из физике 

На општинском такмичењу из физике постигнути су следећи резултати: 

1. место - Катарина Тодоровић 8/1  

2. место - Николина Аксић 6/2 

3. место - Андреја Гвозденовић 6/1 

Лана Бугариновић и Јована Антић су добиле похвалу. 

Браво за наставнице Зорицу Цвејић и Ану Бацкић! Честитамо!  

 

 

Оштинско такмичење из енглеског језика 

 

Пласман на окружно такмичење из енглеског језика остварило је чак троје наших ученика:  

Милица Господиновић 8/3 

Александра Ивановић 8/4 и 

Огњен Јанићијевић 8/2 

Ментори су Драгана Станковић и Софија Цветковић 

 
 

Међународно такмичење из енглеског језика 

У суботу 29. фебруара у нсшој школи одржано је међународно такмичење из енглеског 

језика седму годину за редом ХИПО. Постигнути су следећи резултати:  

 

 

 



Семинар 

У Регионалном центру за стручни развој запоелених у образовању Смедерево одржан је 

тродневни семинар од 27. до 29. фебруара. Тема семината је била Развој крутичког 

мишљења и обука за микро бит уређаје. Наставница музичке културе Елизабета 

Радисављевић је похађала овај семинар. 

 

МАРТ 

Дан енергетске ефикасности , 5. март, обележен је ове школске године ликовним 

конкурсом на тему „Енегетска ефикасност“ , играњем друштвене игрице на тему 

енергетске ефикасности „Играј за енергију“у школској библиотеци, као и постављањем 

пригодне изложбе. Активности  су реализовали 

наставник ликовне културе Немања Арсић и 

библиотекарка Марија Огаревић. 

 

    

 



ДАН ЖЕНА 

1. марта у школској библиотеци организовани су часови посвећени свим женама, а у 

част Дана жена. Ученици су читали стихове посвећене мамам, бакама, неки су 

читали своје песме, а резултат је једна успешна активност која спаја развој говорне 

културе, презентације, читања и обележаваља важних 

празника. 

 

 

 

 

 

 

Школска библиотека организовала је литерарни и ликовни конкурс „Женама у 

част“ поводом обележаванја Дана жена. Награђени ученици добили су дипломе и скромне 

награде. Ликовни радови су 

изложени, а  победници на литерарном конкурсу 

читали су своје песме другарима. 



 

Окружно такмичење из математике 

Такмичење из математике, окружно, одржано је 7.  марта 2020. Ученик Огњен Ракић 8/3 

освојио је 1. место. 

Општинско такмичење- Књижевна олимпијада 

На општинском такмичењу одржаном у ОШ „Димитрије Давидовић“ наша ученица Елена 

Николић 7/2 освојила је 3. место. 

Мислиша 2020. 

 

Међународно такмичење Мислиша одржано је 14. марта. Учествовало је 153 ученика од 1. 

до 8. разреда. Резултати: 

-  похваљени су: Сава Урошевић 5/1, Тадија Стојановић 4/2, Сава Мамула 3/4, Миња 

Савић 3/2, Ана Лазић 2/1, Лена Милојевић 1/4, Војин Ђорђевић 1/1, а 3. награду 

освојила је Калина Костић 3. награду. 

Општинско такмичење из историје 

Наставник Радомир Ранковић је са својим ученицима постигао сјајне резултате на 

општинском такмичењу из исторује. Тако је 1. место заузела Софија Тирненић 8/1, 2. 

место Софија Стефановић 7/4 и 3. место Иван Димитријевић и Александар Здравковић 8/1. 

 

15. марта проглашено је ванредно стање због пандемије вируса Ковид 19. 

Настава се од 16. марта спроводи на даљину. Часови се прате преко РТС-а, користе се 

ВИБЕР, ГУГЛ учионица и други начини он лајн комуникације. 

АПРИЛ 

Пробни завршни испит одржан је 12. и 13. априла. Ученици су га радили он лајн, од својих 

кућа. 

МАЈ 

На литерарном конкурсу у организацији Народне библиотеке Смедерево, Друштва за 

српски језик Подунавског олкруга и Медицинско-фармацеутске школе „Света Петка“ из 

Смедерева „Херроји нашег доба“, ученици наше школе постигли су следеће резултате:  

1. место- Милена Менчанин 5. разред 

2. место Мина Граонић, 2. разред 

3. место Ивона Јовић, 2. разред 



Часопис Подунавље инфо је направио репортаже о двоје ученика наше школе. У питању 

су Милена Менчанин, 5. разред и Огњен Ракић, 8. разред. 

 

ЈУН 

Ученици 8. разреда имали су други пробни завршни испит 2. јуна. У школи је 

организован испит из математике, док су тестове из матерњег језика и комбиновани тест 

радили код куће. 

15. јуна одржана је 7. седница Наставничког већа на којој су проглашени Ђак 

генерације, Спортиста генерације, носиоци Вукових диплома и носиоци Специјалних 

диплома школске 2019/20. 

За престижно звање Ђак генерације борила три кандидата- Маша Милошевић 8/1, 

Исидора Ристић 8/2 и Огњен Ракић 8/3.  

За Ђака генерације проглашен је Огњен Ракић 8/3. 

Титулу Спортиста генерације понела је Јована Станковић 8/1. 

Ученици који су заслужили дипломе „Вук Караџић“ у овој школској години 

су: 

- Милица Грбић, Иван Димитријевић, Маша Милошевић, Матеја Станковић, 

Софија Тирнанић, Катарина Тодоровић -8/1; 

-  Борис Бијелић, Огњен Јанићијевић, Марија Шутовић -8/2; 

- Милица Господиновић, Милица Настасијевић, Огњен Ракић- 8/3; 

- Теодора Јанковић, Александар Радуловић -8/4. 

Носиоци Специјалних диплома су: 

8/1- Милица Грбић ( српски језик, билогија); Иван Димитријевић ( Историја); 

Маша Милошевић (српски језик, билогија, географија, енглески језик, физика); 

Матеја Станковић (ликовна култура); Софија Тирнанић (историја); Катарина 

Тодоровић (физика, географија, техничко и информатичко образовање); Андреј 

Ивановић (српски језик, билогија ); Јована Станковић ( физичко васпитање); 

Александар Здравковић (математика, српски језик, билогија, историја) 

8/2 – Борис Бијелић (српски језик, енглески језик); Огњен Јанићијевић ( 

информатика и рачунарство, хемија, енглески језик, техничко и информатичко 

образовање); Исидора Ристић ( музичка култура, математика, српски језик, 

билогија, техничко и информатичко образовање, физика, географија); Марија 

Шутовић ( ликовна култура); Валентина Јовановић (музичка култура) 



8/3- Огњен Ракић (математика, српски језик, билогија, историја, географија, 

физика, хемија, информатика и рачунарство); Милица Господиновић (српски језик, 

енглески језик, музичка култура); Илија Антић (техничко и информатичко 

образовање); Вања Бендић (физичко васпитање); Милица Настасијевић (српски 

језик); Дуња Петронијевић (музичка култура); Александра Терентић ( верска 

настава); Емилија Јосифовић (верска настава); 

8/4 – Теодора Јанковић (српски језик, историја ); Александар Радуловић (српски 

језик, историја ); Софија Лукић (географија); Александра Ивановић (енглески 

језик). 

Завршни испит за ученике 8. разреда организован је 17, 18. и 19. јуна. Ученици су 

распоређени у 14. учионица, а у две учионице били су распоређени полазници Фоо-а. 

Полагање ученика пратила је просветна инспекторка Наташа Величковић и супервизор. 

Резултати завршног испита:  

Српски језик- просечан број пена 11,21 

Математика- просечан број поена 10,96 

Комбиновани тест – просечан број поена  

На Видовдан 28. јуна, традиционално су подељена сведочанства за успешан завршетак 

школске године. 

Успех ученика на крају школске године 

На крају другог полугодишта број ученика је 855. 

Општи успех ученика од 1. до 4. разреда 

1. разред – од 97 ученика њих 82 је Веома успешно; 10 Успешно, а са мањим 

тешкоћама 3 ученика. 

Од 2. до 4. разреда са одличним успехом је 225 ученика; врло добар успех постигло је 

56 ученика, а добар успех 12 ученика. Један ученик 3. разреда има 2 недовољне оцене 

Од 5. до 8. разреда  са одличним успегом годину је завршило 399 ученика; брло добар 

успег постигло је 202 ученика; добар успех 121 ученик, а 7 ученика има довољан 

успех. 


