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Ове године ОШ „ Херој Роса Трифуновић“ славила је  свој  јубилеј, 180 година постојања.  

Поносни дирекор, ђаци, наставници, сви радници школе, потрудили су се да овај значајни  дан 

учине заиста посебним .Сходно томе  и прослава је  брижљивије и темељније припремана, јер 

школа својом дугом и богатом историјом то и заслужује.  Поред , сада већ, традиционалног 

обележавања Дана школе у виду спортског дана, приредбе и ручка, ове године је у програм 

уврштено и отварање спортског терена са трибинама. Терен је недавно довршен,на велико 

задовољство наших ученика.  

 

 

Поводом 180-годишњице, на прославу су дошле ћерка и унука 

Радмиле Трифуновић, хероине  чије име школа  носи. Оне су 

поклониле школи кош, као и неколико дивних речи на самом 

отварању терена. 

 

 

 

 

 

Прослава је трајала два дана, 18. и 21. септембра. 

Као и прошле године, први дан је био резервисан за 

спорт. Ове године на програму су биле две спортске 

активности:  турнир у малом  фудбалу ( дечаци)и 

баскету(девојчице). Учесници турнира  били су : 

ОШ „ Херој Роса Трифуновић“, Александровац      

(мали фудбал и баскет), подручно одељење из 

Влашког Дола(мали фудбал),  ОШ „ Дуде Јовић“ из 

Жабара (мали фудбал и баскет) и ОШ „ Милош 

Савић“ из Лучице (мали фудбал). 

 

 

Турнир је започео полуфиналним утакмицама између 

екипа из  Влашког  Дола и Лучице (3:0); и Александровца 

и Жабара ( 4:0). 

Након тога одиграна је утакмица у баскету између екипа 

из  Жабара и Александровца, која је завршена резултатом 

7:4 за екипу из Жабара. 

Утакмица за треће место у фудбалу између екипа из 

Лучице и Жабара  завршила се нерешеним резултатом 1:1, 

али је након пенала победу однела екипа из Лучице. 
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У финалној утакмици одиграној између 

екипа из Влашког Дола и Александровца, 

победила је екипа из Александровца 

резултатом 4: 1. 

 

 

 

 

 

Екипама и учесницима су додељене дипломе за 

освојена места. За најбољег играча турнира у 

малом фудбалу проглашен је Никола 

Миловановић, ученик осмог разреда из 

Александровца. 

 

 

 

 

*** 

 

Обележавањe Дана школе настављено је 21. септембра  почевши од отварања спортског 

терена, које су испратили   многобројни члановилокалне самоуправе, наставници, ученици,  гошће 

– потомци  Росе Трифуновић, родитељи.Међу многобројним гостима, нашли су се и наставници, 

који су  већ одавно у пензији и не живе више у Александровцу и околини те је сусрет са њиховим  

бившим ђацима, мештанима, колегама, био јако дирљив. 
 

Настављено је приредбом у Дому културе, која је имала  циљ да прикаже кратак времеплов 

школе. Једну шетњу кроз време прела, усменог народног стваралаштва, Вука и Доситеја, преко 

времена краља Александра Обреновића, до НОБ-а.  Гости су имали прилику да се подсете младих 

пионира, заклетви и кола. Кроз песму и приче, које су свима помало блиске, дошетали су до 

савременог доба у коме их је чекала савремена учионица, ђаци и наставници. Ученици су одабрали 

да  насмеју својим упечатљивим шалама, бисерима са часова и  великог одмора. 
 

 Ученици су  програм  отворили речима : 
 

“Све ове  године наша школа је трајала и одолевала разним недаћама.Изнедрила је бројне 

генерације, међу њима лекаре, професоре, учитеље, архитекте, глумце,шаховске мајсторе, а 

пре свега праве људе.Зато тако дуго трајe,а ми се трудимо да својим залагањем, знањем, 

радом, учинимо да она траје још дуго, дуго. 

 

 Јако смо поносни на нашу школу, зато смо одлучили да јој баш ове године поклонимо нешто 

посебно – ХИМНУ наше школе, да прати све њене будуће генерације. 
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Директор је након кратког историјата школе и 

сам потврдио речи својих ђака: 

 

„Поштовани гости, 

Наша школа је мала, али  већ 180 година траје. 

Ваше присуство значи нам  као подршка, охрабрење и 

подстицај да се несебично трудимо  како би она  

трајала  још дуже и да исту идеју преносимо свим 

будућим генерацијама. 

Дакле, овде  где се сада укрштају прошлост и садашњост, желимо да изградимо темеље 

будућности. 

Морамо ценити, поштовати и неговати традицију, историју, прошлост, која нам је 

отворила пут да будемо овде где смо сада,  јер само тако можемо наставити трајање. 

Ова школа је трајала деценијама, доживљавала различите преображаје, различита 

времена, друштва, идеје и идеологије су је погађале и обликовале,  али све то време имала је 

исти циљ – образовање и васпитање младих људи. 

Често заборављамо улогу школе у обликовању сваког човека. 

Школа од наше деце ствара људе  –  праве људе, комплетне личности, оне који имају 

образовање, васпитање, културу, циљеве, онe који су праведни и човечни. Ствара младе људе 

спремне да у живот закораче храбро, сигурним кораком, без страха, попут наше хероине Росе, 

јер како Андрић рече: „У животу је било  много  ствари којих смо се бојали, а није требало, 

требало је живети“. 

 Све ове године школа је  успевала да едукује младе нараштаје без бојазни да они неће 

постати прави носиоци будућности. Није погрешила. Створила је праве људе.  Многи од њих  

су успешни у областима културе, образовања, медицине. У свему томе, увек  су јој помагали 

људи свесни важности образовања и  улагања у младе људе. Како раније, током историје, 

тако и сада,  увек је било оних који су пружали несебичну помоћ и подршку, зато желим да се 

овом приликом захвалим  некима од њих...“ 

Тако је искористио прилику  да  уручи  захвалнице 

свим људима који су током протеклих година дали значајaн 

допринос школи и образовању. 
 

Читав програм сачињен од три дела, тј. три епохе: 

19. век, НОБ и савремено доба, пропраћен је адекватном 

презентацијом  на којој је приказан кратак историјат школе, 

као и слике школа данас. 

Оно што је, такође, новина , јесте химна школе, која 

је написана за ову прилику са намером да остане званична 

химна школе. 
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Целокупан утисак са обележавања овог јубилеја, освежен носталгијом и емоцијама веома је 

охрабрујућ за читаву школу. Улива наду, сигурност, самопоуздање и даје подстрек да траје 

убудуће још квалитетније и смелије, јер, од  колевке крај огњишта, преко заклетви у шумама, све 

до клупе  и интернета,  знање се преноси и траје кроз векове  у сваком човеку  онолико колико је 

спреман да  га прихвати и чува. 

Зато је одувек  циљ ове школе био да ученицима пружи што боље и квалитетније знање и 

образовање, како би им отворила пут ка жељеној и бољој будућности  . 
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ОСНОВНА ШКОЛА  У ВЛАШКОМ  ДОЛУ 
 

Школа у Влашком Долу основана је у другој половини 19. века.У ,,Летопису цркве“ по записима 

пароха Јована Филиповића-Руса,стоји да је у Влашком Долу постојала школа 1863.године и да су 

у њој  радила два учитеља. По записима Вукадина Пајкића, из његове књиге у рукопису под 

називом ,,Успомене, стоје подаци да се прва школска зграда у Влашком Долу налазила где је данас 

црквена порта,одмах са десне стране у углу,поред главног пута 

Пожаревац – Свилајнаци пута који води до засеока Точка. Школа је имала две  учионице,једна 

учионица за први и други разред и друга учионица за трећи и четврти разред.Постојала је и једна 

мала канцеларија и ходник. У тој првој школи у Влашком Долу,ђак је био и сада покојни деда 

Вукадин Пајкић (рођен 20.10.1917.године), који је о томе записивао следеће: 

,,Први учитељ у школи не зна се ко је био,само знам када сам ја учио школу,био је старији 

учитељ који се звао Пера Тодоровић и учитељица Даринка Игњатовић из Страгара код 

Крагујевца, која је живела 95година.Умрла је у Влашком Долу. Поменути учитељи учили су и мог 

оца и мајку,а остали су до краја свог живота у Влашком Долу.“  

 

 
Генерација  1954. год.
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Данашња школска зграда саграђена је по завршетку Првог светског рата ,а почела је са радом 

1927. године. Парцелу је даровала породица Костић. Адаптација школе  извршена је 1995. године. 

У почетку свог рада школа је била четвороразредна, међутим, како је након Другог светског рата 

дошло до значајног увођења броја ученика, школа је прерасла у шесторазредн, због чега је и саграђена 

нова школа.Сваки разред се делио на два одељења, јер је било више од 300 ученика. Године 1957.  

уређењем Министарства просвете, школа је прерасла у осмогодишњу и добила је име ,,Вукајло Кукаљ“, 

по учитељу и књижевнику, борцу  палом у Другом светском рату. 

Значајно је напоменути да је он  у школи учио и радио на почетку Другог светског рата. Учитељ 

Вукајло Кукаљ из Шекуларе код Берана, као убеђени антифашиста 1941. године оставио  је своје ђаке и 

директно се укључио у борбу против окупатора. Био је члан Удружења књижевника и писао је за време 

рата.Чувена је његова песма ,,Писмо мојим ђацима“, посвећена ученицима влашкодолске школе, а 

написана је после борбе на Сутјесци. Песма је била као ђачко штиво у читанкама за пети разред. Из свих 

ових разлога школа је поносно носила име ,,Вукајло Кукаљ“, а и данас је позната по том имену. Вукајло 

је погинуо 12.маја 1944. године, недалеко од свог завичаја. Дан његове смрти се обележавао као Дан 

школе. 

Одлуком општине Жабари о рационализацији школске мреже, школа је припојена  школи „Херој 

Роса  Трифуновић“ у Александровцу, тако да је од 1971.године престала да ради као самостална школа, 

већ само као издвојено одељење школе у Александровцу. Први директор осморазредне школе био је  

Мирко Пелевић, учитељ. После њега наставник Радован Цветковић. Последњидиректор, пре припајања 

школи у Александровцу, био је  наставник Сретен Петров. 

Влашкодолски ђаци некад Стојанка Милорадовић ( рођена, 1925.године) ,,Моји учитељи су били Сава 

и Марица. Ишли смо четири године у школу и сећам се, четвртком поподне није се ишло, али се зато 

суботом ишло и пре и поподне. Била су издвајана мушка у женска одељења .Од предмета смо 

имали:земљопис, рачун, историју, српски језик. Учили су нас да плетемо, веземо и штрикамо штрике,а 

мушки су за ручни рад правили предмете од дрвета. Била сам врло добар ђак, јер нисам имала времена 

да учим, морала сам да чувам стоку.“ 

Десанка Раденковић ( рођена 17.2.1927. године). „Мој учитељ био је Сава Марковић и његова 

супруга, учитељица Марица Марковић. Били су јако строги и нисмо смели да их не послушамо. Морали 

смо да улазимо у учионицу стазом поред зида, па кад уђемо и седнемо, да скрстимо руке или да их  

позади ставимо. Морали смо да слушамо иначе су нас учитељи тукли прутем по длановима. Кад се 

кући враћамо, нема трчања већ смо морали културно два и два да идемо.'' 

Учитељ Сава Марковић имао је свој орекстар, звали су се „Соколци“ и ишли су у Праг на слет. 

Душан Стокић (рођен 11.10.1929. године). „Био сам немирно дете, кажњавали су ме тако што 

сам клечео на зрнима кукуруза, а добијали смо батине прутом по скупљеним прстима. Бежао сам из 

школе само да не добијам батине. Када бих заборавио оловку, писао бих ексером. Било је велико 

другарство,једну дуњу смо сви делили на гриз.“ 

Јован Лазић (рођен 1939. године). „Када сам завршио други разред ОШ у Влашком Дол, у другом 

разреду добио сам новог учитеља Мирка Пелевића.Те године  у наше село, дошао је из околине 

Варварина,брачни пар, учитељ Мирко (рођен,1904. године) и Милка (рођена, 1909. године) са ћерком 

Десанком (рођена, 1931. године). То су једини учитељи који су свој радни век завршили у нашем селу, ту 

су сахрањени,обележени скромним спомеником. Учитељ Мирко био је управитељ наше Основне школе, 

а касније и директор осмогодишње школе у Александровцу.Он је својим радом описмењавао одрасле 

становнике села. Био је орагнизован и културно-забавни живот, приредбе, фолклор,библиотеке-

читаонице, што је било важно  за развој нашег села. 
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Генерација 1954.год. 

 

 

Њихова ћерка Десанка била је наставница српског језика у сеоској основној школи, а завршила је радни 

век као наставница српског језика са децом наших ,,гастарбајтера“ у Немачкој.Сахрањена је поред 

својих родитеља на нашем сеоском гробљу.Ово је само мали део сећања на наше учитеље,који 

описменише велики број наших мештана“. 

Када се градила нова школа, било је много деце, па су ученици првог разреда ишли у приватну  

кућу Мите Еркулеса чувеног по томе што је живео 116 година. Његова супруга је била учитељица. Део 

ученика је ишао у Месну канцеларију и у Дом културе. Нова школа је била модерна, данас, нажалост, то 

је једна напуштена зграда у лошем стању због клизишта.  

Данас има много мање ученика него раније. Они похађају наставу у адаптираној старој школској 

згради, које је у солидном стању. У школи ради стручни кадар и за предметну и за разредну наставу. 

Школа има спортски терен, замењена је столарија и има дигиталну учионицу. Двориште је лепо 

украшено  етно кутком. Ученици наше школе остварују запажене резултате на многобројним 

такмичењима, како општинских тако и регионални па и републичких. 

Чувени ученици школе су:Драгиша Лукић – судија Окружног суда,Војислав Д.Рајић – саветник 

Врховног суда Србије,затим правници Јован Лазић, Радиша Ђорђевић и Љубиша Мисић, лекари Живко 

Д. Икић и Александар Мишић. 
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НОСИОЦИ ВУКОВИХ ДИПЛОМА И ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ 

Ове школске године Наставничко веће наше школе за носиоце Вуков 

дипломе изабрало је следеће ученике : 

o Милицу Пајкић   VIII/2 

o Ивану Живановић  VIII/2 

o Вељка Марјановића  VIII/1 

o Матију Зекића  VIII/1 

Својим посебним радом и трудом , постигнутим резултатима на 

такмичењима, нарочито се истакла ученица Милица Пајкић , те је 

проглашена   ђаком генерације. Директор школе и локална самоуправа, 

наградили су ђака генерације пригодним поклонима. 

                     Ђак генерације Милица Пајкић 

 

ТАКМИЧЕЊА 

Сваке године школа и наставници  труде се да талентованим ученицима пруже додатну подршку у 

проширивању знања  и развијању љубави према одређеним областима. Тако се и ове године резултат те сарадње 

могао огледати на разним такмичењима, на којима су наши ученици учествовали и постигли  успех. 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

СРПСКИ ЈЕЗИК: ПЕТИ РАЗРЕД – 1.место  Катарина Обрадовић, 2. место Емилија Милошевић, 3. место  

Анђела Ристић и Вељко Милоављевић; ШЕСТИ РАЗРЕД – 1. место Тијана Милосављевић, 2. место Милица 

Милосављевић, 3. место Ива Милосаљевић; СЕДМИ РАЗРЕД – 2. место Јелена Перуцић, 3. место Милица Чолић; 

ОСМИ РАЗРЕД – 3. место Милица Пајкић и Вељко Марјановић. 

МАТЕМАТИКА: ТРЕЋИ РАЗРЕД – 2. место Урош Марковић и Теодора Ђорђевић; ЧЕТВРТИ РАЗРЕД – 

2.место Душан Митровић, 3. место Милица Радуљевић; ПЕТИ РАЗРЕД – 2. место Вељко Милосављевић, 3. место 

Емилија Милошевић; ШЕСТИ РАЗРЕД – 1. место Никола Мишић; ОСМИ РАЗРЕД – 1. место Миллица Пајкић. 

ИСТОРИЈА:  ПЕТИ РАЗРЕД – 1. место Емилија Милошевић, 3. место Анђела Ристић; ШЕСТИ РАЗРЕД – 

1. место Ивана Чолић, 3. место Тијана Милосављевић; СЕДМИ РАЗРЕД – 2. место Јелена Перуцић; ОСМИ 

РАЗРЕД – 3. место Матија Зекић. 

БИЛОГИЈА: ПЕТИ РАЗРЕД–1. место Маша Макевић, 3.место Емилија Милошевић; ШЕСТИ РАЗРЕД – 

1. местоТијана Милосављевић, 3. место Анастасија Рурландер; СЕДМИ РАЗРЕД –3. место  Милица Чолић; 

ОСМИ РАЗРЕД – 3.место Ивана Живановић. 

ГЕОГРАФИЈА: СЕДМИ  РАЗРЕД – 1. место Ивана Стефановић, 2. место Јелена Перуцић, 3. место  Дарко 

Радуљевић; ОСМИ РАЗРЕД – 1. место Милица Пајкић, 2. место Ивана Живановић, 3. место Никола Ранковић. 

ХЕМИЈА:СЕДМИ РАЗРЕД – 2. место Јелена Перуцић, 3. место ИванаСтефановић; ОСМИ РАЗРЕД  - 3. 

место Марија Лазић. 

ФИЗИКА: ШЕСТИ РАЗРЕД – 3. место Тијана Милосављевић. 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК – ОСМИ РАЗРЕД – 1. место Каја Ђорђевић, 2. место Милица Пајкић 

ТИО:ШЕСТИ РАЗРЕД – 1. место НиколаМишић 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

СРПСКИ ЈЕЗИК : ШЕСТИ РАЗРЕД–2. место Тијана Милосављевић. 

МАТЕМАТИКА: ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД – 1. место Душан Митровић 

БИОЛОГИЈА: ПЕТИ РАЗРЕД – 1. место Емилија Милошевић, 2. место Маша Макевић; ШЕСТИ РАЗРЕД 

– 1. место Тијана Милосављевић; СЕДМИ РАЗРЕД – 2. место Милица Чолић, 3. место Милош Рајковић 

СМОТРА РЕЦИТАТОРА 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ: 2.место Анастасија Стокић, 3.место Никола Перић (4); 1. место Емилија 

Милошевић(5), 3. место Тијана Милосављевић (6). Ови ученици су учествовали на Окружном такмичењу у 

Жагубици 
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ПРОСЛАВА СВЕТОГ САВЕ 
Школска слава Свети Сава сваке  године се прославља свечано уз традиционално резање колача и 

пригодан програм у чијој припреми учествују наставници и ученици свих узраста, од 

предшколског, па до ученика осмог разреда. 

          Свечану академију у Влашком Долу, која је одржана у просторијама школе, отворио је хор 

певајући Химну Светом Сави. Затим су се својим рецитаторским умећем представила деца 

предшколског узраста и ученици млађих разреда, док су ученици од V до  VIII разреда извели 

рецитал  о животу и делу нашег славног светитеља.  

          Академија је у Влашком Долу завршена резањем славског колача, а затим се прослава 

преселила у матичну школу у Александровцу. 

  

 
У Александровцу је академији претходило резање колача уз присуство свештеника, а затим је 

почела приредба. Посебно свечан тон овом догађају дао је школски хор певајући Химну Светом 

Сави.  Присутним гостима, директору, наставницима и родитељима представили су се ученици 

старијих разреда драматизацијом дела сусрета Светог Саве и Фридриха Барбаросе, док су млађи 

ученици, публици упућивали поуке које нам је Свети Сава оставио. 
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          Такође, одржан је и ликовни конкурс на тему „Хиландарска звона поручују“. Сви радови били 

су изложени у холу школе, а награђени су следећи ученици: 1. награду добила је Ивана Живановић, 

ученица VIII / 2 разреда; 2. Матеја Лазић VIII / 1 и 3. Милица Мишић VI / 1. 

НАГРАЂЕНИ РАДОВИ 

 
 

И ова прослава Светог Саве протекла је у духу светосавља и православља што би требало да буде 

путоказ генерацијама које долазе. 
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ФОНОКАБИНЕТ  У  НАШОЈ  ШКОЛИ 

 

„У нашој школи се уче два страна језика: француски, као страни језик и енглески, као обавезни 

изборни предмет. У разговору са наставницима страних језика увидели смо потребу за кабинетом у 

коме би ученици могли савременим методама и училима да стекну и унапреде знање.  

Тако смо одлучили да наше жеље и очекивања изнесемолокалној самоуправи која је препознала сврху и 

намену те нам је одобрила средства за реализацију наше идеје. 

Недуго затим, кабинет је формиран. Опремљен је најсавременијим училима која су потребна за 

реализацију образовног процеса. Кабинет поседује 32 места опремљена слушалицама и микрофонима. 

Модерно је и практично  уређен новим клупама и столицама, а зидови су украшени постерима и 

фотографијама држава чији се језици изучавају. Кабинет садржи пројектор, који, такође, помаже у 

реализацији савремене наставе.  

Најбитније је да су ученици задовољни, а настава се одвија на једном вишем нивоу. У фонокабинету су 

одржана бројна такмичења и презентације, као и трибине које су од великог значаја за будућност 

школе. 

Веома сам срећан што је локална самоуправа имала разумевања за идеју наставника и мене, као 

директора школе. Надам се да  ће наша школа поред овог и информатичког кабинета, који постоји већ 

дужи низ година, у будућем периоду добити још неки кабинет. Тежићемо да што већи број учионица 

претворимо у кабинете, који ће омогућити нашим ученицима  далеко квалитетнији наставни процес.“ 

Директор школе Дејан Животић 
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НАШИ ПРЕДШКОЛЦИ
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КАЛЕИДОСКОП 

„Игре без граница“ 
 

Ове године ученици  од првог до четвртог разреда одлазак на новогодишњи распут 

обележили су у великом стилу и уз доста смеха – ИГРАМА БЕЗ ГРАНИЦА.Учитељи су осмислили 

низ интересантних игрица и активности у  којима су ученици  врло радо и спремно учествовали, 

јер је програм  подстакао  развијање такмичарског духа.  Крај календарске године и завршетак 

такмичења  обележен je поделом диплома учесницима и завршним „Каубојским плесом“ у коме су 

актери били сви ученици. 
 

 
Загризи јабуку/ Поједи пудингИзвуци јабуку/Додај Снешку нос 

 

 
                   Плес балонима                       Пренеси јаје/Пробуши балон 

 

 
              Убаци балон             Победничка екипа                                          Каубојски плес 
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Маскенбал ученика од првог до четвртог разреда у Александровцу 

Ученици разредне наставе  су нас увели у чаробни свет маски на маскенбалу одржаном у мају 

2016. године. Својом маштом и креативношћу забавили су нас  и приказали своје омиљене ликове 

из бајки и филмова. Малишани су, припремајући се за овај радостан догађај, уложили много труда 

и материјала како би маске најмеродавније приказале ликове за које су се определили. Трочланом 

жирију нимало није било лако да изабере оне најбоље, јер је конкуренција била велика. 

Дипломама и књигама су награђене најбоље и најмаштовитије маске. 

 
Ускршње фарбање јаја 

Поводом једног од најрадоснијих хришћанских празника, Ускрса, организована су  такмичења у 

фарбању јаја. Деца су се трудила да јаја што боље и маштовитије офарбају, а тиме су створила и 

мала уметничка дела. Ученици чија су јаја најмаштовитије украшена добили су награде у виду 

диплома и књига.  
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КУТАК ЗА КУЛТУРНИ ТРЕНУТАК 

 
ДАНИ ВОЈИСЛАВА ИЛИЋА МЛАЂЕГ 

 

На манифестацији Дани Војислава Илића Млађег, која се већ 

четрнаест година одржава у Ореовици, у част завичајном песнику 

Војиславу Илићу Млађем , деца имају прилику да се упознају са 

познатим дечјим песницима и глумцима, каоистваралаштвом 

намењеном деци. Ове школске године  гости су били Бранко 

Коцкица и позориштанце „Пуж“. На репертоару се нашла представа „Бранкова гусаријада“. 

Ученици ОШ „Херој Роса Трифуновић“ сваке године 

учествују у  највећем  делу 

програма. Ове године тема је 

била „Породично гнездо“. 

Пограм јебио заснован на 

одабраним стиховима Војислава 

Илића Млађег у којима аутор 

истиче значај и улогу породице. 

 

ИЗЛЕТ 

Обележавање стогодишњице  битке на Врањевцу (брду  

изнад манастира Брадача, атар села  Кула, општина  Мало 

Црниће); освештавање и  откривање  

споменика   у  славу  и  част више  од 

23000  официра, војника и цивила из 

Браничевског округа страдалих  у  

ратовима  Србије од  1912.  до 1918. 

године.  

 

      

   У ЧАСТ МИКИ АНТИЋУ   НОВОГОДИШЊА ПРИРЕДБА 

                      
 

      ПОСЕТА НАРОДНОM ПОЗОРИШТУ  

 ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ 
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МЕЂУНАРОДНИ ДАН КЊИГЕ 

 

Дана 21. априла 2016. године, у просторијама 

библиотеке у Жабарима одржана је манифестација 

поводом Међународног дана књиге и обележавања 

400 година од смрти Вилијама Шекспира. Том 

приликом ученици наше школе извели су своју 

драматизацију  "Разговор са Шекспиром". 

 

ИЗЛЕТ 

АЛЕКСАНДРОВАЦ-СЕСТРОЉИН-ПОЖАРЕВАЦ-РУКУМИЈА-

КОСТОЛАЦ-ВИМИНАЦИЈУМ-РАМ-СРЕБРНО ЈЕЗЕРО    

Излет је био бесплатан и у организацији „Удружења палих бораца“ 

из Жабара и Општине Жабари који су омогућили аутобусе за 

превоз ученика. 

 

ДАНИ ФРАНКОФОНИЈЕ 

Ове године је и наша школа ,, Херој РосаТрифуновић'' 

обележила дане франкофоније и представила значај француског језика. Актив наставника 

француског језика је са ученицима наше школе, наставницима других школа и њиховим 

ученицима организовао презентацију 

француског језика од 21. марта до 25.марта 

2016. године.Ученици су билиучесници 

квизова, актери представа на француском 

језику, успешни носиоци ликовних радова на 

тему Француске. Током изложбе ученичких 

радова на тему Француске ученици наше 

школе су постигли следеће резултате: 1.Јенић 

Давид 7/1, 2.Лазић Матеја 8/1 и 3.Обрадовић Катарина 5/2 и Стојановић 

Катарина 7/1. Ученици од првог до четвртог разреда су учествовали у разним активностима, а сви 

учесници су били награђени дипломама и захвалницама. 

 
 

ПРИРЕДБА УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

 

Традиционално као и сваке године ученици 

четвртог разреда извели су представу поводом 

завршетка првог циклуса основног образовања 

под називом  „ Пет Снежана и патуљак“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Давид Јенић 
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ДЕЦА ГОВОРЕ 
МОЈА ШКОЛА 

 

У нашем селу на раскршћу                      Даје нам знање,                          Доћи ће нека друга деца, 

стоји зграда беле боје,                              увек више никад мање .             биће и њима учитељица. 

тамо најлепше дане детињства                Спрема нас за боље сутра 

проводимо своје.                                      отворена је сваког јутра.             И свакога часа, свакога трена, 

                                                                                                                          биће нам најлепша успомена. 

То је школа наша,                                    Несташлуке наше трпи, 

а, ви старији,                                            да нас свему научи, 

памтите је                                                 последњу снагу црпи. 

некада је била ваша.  

                                                                  И кад одемо једног дана,                  Душица и Ана Ранковић 

                                                                  ипак неће остати сама.                                  V2   Александрова

МОЈА ШКОЛА 

Школаје место где сви заједно одрастамо.  

Моја школа је веома стара, сто осамдесет година. Кроз њу су прошле разне генерације. 

Похађали су је наши родитељи, баке, деке, прабаке, прадеке... а сада и ми. Моја школа има два 

спрата и пуно учионица, салу за физичко, кабинет за језике, дигиталну учионицу. У њу долазе, поред 

ученика из мог села, и ученици из околних села. Моја школа је добила назив по хероју из Другог 

светског рата, Роси Трифуновић. Њена кућа се налази у мом селу и веома је стара. Људи из села је 

одржавају. Наша школа од прошле године има своју химну и летопис, као и нови терен и трибине. На 

њему се одржавају разни турнири и ученици имају могућност да уживају у томе. У школи постоји и 

библиотека из које узимамо разне књиге које нам помажу да научимо нешто ново. Ученици моје 

школе су веома успешни на разним такмичењима.  

Постоји пословица која гласи „ОД КОЛЕВКЕ ПА ДО ГРОБА НАЈЛЕПШЕ ЈЕ ЂАЧКО ДОБА“. 

Можда моја школа није најбоља, али је, ипак, највише волим. 

            Тијана Милосављевић и Андреја Рајчић,VI1  Александровац 

ВРЕМЕ 

Како време брзо пролази! 

Дошла сам из школе, ручала и већ изгубила пола сата. Чини ме се 

као да сам се пре пар минута пробудила и отишла у школу. 

Сада би требало да учим, идем тренинг, па на спавање, сутра исто 

овако. Чини ми се као да сам се јуче играла са луткама, научила да 

пливам и возим бицикл, али није тако. 

Нама се чини да су се неке ствари догодиле јуче, а заправо нас деле 

године од тих догађаја.Сада  схватам  колико време брзо пролази и 

колико је драгоцено. За пар минута могу закаснити или стићи на 

нешо врло важно, научити и открити нешто ново. Пар секунди не 

коме значе живот. Док чекамо, и секунде су нам као вечност дуге.

   

То су све наши различити осећаји, а време заправо увек једнако тече, мимо наше воље. 

Сви кажу да је живот веома кратак и да сваки тренутак треба искористити на прави начин, не чекати 

ништа, јер сваки тренутак је прави, ако тако желимо. 

  Тијана Милосављевић, VI 1 разре



Летопис  2015/2016 

20 
 

 

Љубав 

Љубав је лепа реч, 

Јер значи да некога воли. 

Љубав се среће свуд 

Па и у нашој школи 

Ми се лепо играмо и слажемо сви 

То је познато свима јер ми смо прво и 

треће три 

Кад некад прођеш кроз наше село 

У њему је лепа школа 

Видећеш веселе очи из којих зрачи срећа 

И то је наша љубав највећа. 

I и III3Ореовица 

 

 

 

 

МОЈА   РАЗМИШЉАЊА   ЈЕДНОГ   ПОПОДНЕВА 

 

Седим  сам у соби. Нисам видео Сунце два дана. Због облака  ноћу нема ни Месеца.  Сакрио 

се иза њих, има своју путању и баш га брига. 

Питам се...чега има тамо на Месецу? Можда неке тајне ванземаљске 

базе, које служе за одмор, да застану и освеже се ту. Можда  сада седе и 

сркућу сок док ја размишљам о њима. 

Није ни њима лако, никоме није , да иде са посла на посао, тим 

међузвезданим путевима без музике и забаве. Баш им је досадно! И мени је 

досадно... 

Можда само да одиграм један ниво у игрици...Ух, што је добра ова 

нова игрица! Морам да кажем Петру. Мада, он ће вероватно рећи да је 

глупа... ма, баш ме брига и за то! Гладан сам, идем у кухињу да видим шта 

има од хране... 

 

 

 

 

 

 

Најео сам се,  али бих могао касније да узмем мало млека. Јао, потпуно сам заборавио на 

лектиру... Ооо неее, тако је досадна! Морам да завршим и физику и ликовно. То знам, одустајем, 

нема потребе. За лектиру има времена сутра.  

Ето, већ је и девет сати, мораћу у кревет, толико ме обавеза чека сутра. Лако је оним 

ванземаљцима, можда и даље сркућу сок. Лаку ноћ, до сутра! 

Јован Стокић , VI1 Aлександров

Вељко Микуљевић  V/2 
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У срцу ми је родбина 

Ја увек волим родбину целу, 

она ми оствари најлепшу жељу. 

 

Веома су сјајни, увек су бајни, 

према мојој породици баш су сјајни. 

 

Увек их волим, у сваком тренутку, 

кад дођу истерају ми таму мутну. 

 

Сваки пут дочекујем их са узбуђењем правим, 

за родбину из далека ја заиста марим. 

 

Родбина је као чисто плаво море 

увек се за породицу моју боре.  

 

       Милица Радуљевић IV1 

      

Матеја Лазић   VIII1                           Тамара Младеновић  VIII2                                                   Милица Пајкић   VIII2 

Кристина МилорадовићV/1 
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Моје адамско колено 

Ни један човек не може бити сам. Свако од нас мора имати неког блиског поред себе. Ја имам много 

особа које ми помажу у свему. Имам баке и деке, које ми на свој начин улепшавају живот. Ту су и 

моји другари са којима се сваког дана дружим и који ми помажу у школи ако ми нешто затреба. Ту је 

и моја учитељица, која ми са стрпљењем објашњава задатке. Издвојићу своју сестру Марину која ми 

је велики ослонац у животу. 

     Моја сестра је за мене најбоља особа на свету. Она ме прати и подржава у свему. Мени много 

прија њено друштво, јер ме стално учи новим стварима.  Понекад се и посвађамо, али та свађа веома 

кратко траје. Моја сестра ми често замењује и родитеље. Она је старија од мене десет година, тако да 

често ради ствари које би требало да ради моја мама. Када смо саме код куће, ја се осећам веома 

сигурно, а моја мама има поверења у њу. Иако живи у Београду, она ме и са даљине прати у свему. 

Подржава ме на такмичењима, интересује се за моје оцене и веома често ми купује играчке и 

гардеробу. За рођендан ми увек направи велико изненађење и дође кући са пуно поклона . Пошто 

делимо спаваћу собу, она остане будна до касно и поставља ми питања, јер воли да зна све о мени. 

Посебно ми је драго зато што воли животиње исто као и ја. У слободно време изађемо напоље и 

играмо се заједно са својим љубимцима. 

     Ја се много поносим својом сестром и даћу све од себе да постанем особа као што је она. Волела 

бих да је чешће са мном, али јој обавезе то не дозвољавају. Увек је у мојим мислима. 

          

 

 

             

Екскурзија 

 

Седам дана је прошло, 

време екскурзије дошло. 

 

Месецима чекам овај дан, 

остварио се мој сан. 

 

Дивно се проводим овде, 

не  очекујем нешто боље. 

 

Видели смо толико тога, 

то су била чуда Божја! 

 

И то је крај дана 

и завршетак мојих страна! 

Милица Радуљевић  

                                                                                        

Анастасиа Стокић  IV1

Душица Ранковић V/1 
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У ЗДРАВОМ ТЕЛУ, ЗДРАВ ДУХ 

Почетку нове школске 2015/2016. године посебно су се обрадовали ученици централне школе, 

пошто их је у дворишту  дочекао  реконструисан терен за колективне спортове.  

На овом терену су у току године одиграна два турнира у малом фудбалу. Први  је одигран у 

оквиру обележавања Дана школе, док је  други турнир под називом „Сусрет школа“одигран у 

априлу месецу и угостио је екипе основних школа из Шетоња, Лучице, Жабара и екипу домаћина 

из Александровца. У полуфиналним утакмицама на овом турниру екипа Лучице савладала је 

екипу из Жабара са 3:1, док је екипа домаћина славила против екипе из Шетоња са 3:0. У мечу за 

треће место Шетоње је славило против Жабара са 4:0, док је екипа из Александровца у финалној 

утакмици победила екипу из Лучице са 6:2. 

 У овиру овог турнира фудбалску утакмицу у конкуренцији девојчица одиграле су екипе из 

Влашког Дола и Александровца. Победиле су девојчице из Александровца са 2:1. 

 
Екипе учеснице турнира „Сусрет школа“ 

 

 

*** 

И ове школске године ученици наше школе трчали су јесењи крос 15. и 16.10.2015. у 

оквиру својих издвојених одељења, док је Крос РТС-а одржан 13.05.2016. окупио све ученике 

наше школе на игралишту у Александровцу. 

Победници РТС-овог кроса по категоријама били су: први разред – ЕленаАлексић и 

Михајло Цвејић; други разред – СарандаЗорјани и Вељко Чолић; трећи разред – СараЈенић и 

Малиша Миленковић ; четврти разред – Јована Матић и Никола Перић; пети разред – Емилија 

Милошевић и Данило Радовановић; шести разред – Милица Милосављевић и Никола 

Станисављевић; седми разред – МилицаМилојевић и РахманЗорјани; осми разред - 

МиљанаЂорђевић и Никола Милојевић.
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Седмо по реду издање стонотениског турнира 

„Александровац 2016.“ одиграно је у новом формату. Пре 

саме завршнице, која је играна 26.5.2016.године одиграни су 

прелиминарни турнири у Александровцу и Влашком Долу. 

Након одиграна 34 меча добили смо шест најбољих.Шест 

мечева на  финалном турниру, у дворишту централне школе, 

одредила су  овогодишње победнике. Прво место припало је 

НиколиРанковићу(Александровац), друго Александру 

Јовановићу, а треће Александру Рајићу  (Влашки  До). 

Победници турнира:   Никола Ранковић, Александар 

Јовановић  и  Александар Рајић  
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Екскурзијe 

Ученици разредне наставе ове године су се 15. априла упутили ка Свилајнцу и Крагујевцу. 

На том путу свратили су и у манастир Копорин. 

 

 
Ту су имали прилику да виде средњевековну цркву, 

извор лековите воде и чују доста о животу деспота 

Стефана Лазаревића. 

Након посете манастиру Копорин путовање су 

наставили ка Свилајнцу. Тамо су обишли 

Природњачки музеј. Видели су копије археолошких 

ископ ина различитих животиња из раних периода 

развоја Земље. Чули су доста о еволуцији животиња и 

људске врсте. Посебно их је обрадовао забавни парк 

са макетама диносауруса. 
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. 

 

 

У Крагујевцу су обишли спомен – парк „Шумарице“, где су 

слушали о  детаљима  трагичне  смрти радника и ђака за време 

Другог светског рата. 

 

 
У суботу, 8. маја ученици предметне наставе упутили су се на дводневну екскурзију  у 

пратњи својих наставника. Пут их је наводио траговима најзначајније династије у српској 

историји, почев од манастира Копорин до манастира 

Љубостиња.  

Као и њихови млађи другари, ученици су најпре 

посетили манастир Копорин, у близини Велике Плане, 

који је саграђен још у време деспота Стефана 

Лазаревића. Испод крошње старог дрвета монахиња је у 

складуса својим позивом и природом благо и умирујуће  

окупила ученике, те их упознала са историјским и 

културним значајем манастира.  

Пут се наставиo ка Крагујевцу. По доласку у Крагујевац, 

ученици су посетили спомен – парк 

„Крагујевачкиоктобар“, комплекс подигнут у знак 

сећања на жртве страдале 21. октобра 1941. године.  У 

оквиру овог комплекса посетили су и спомен – музеј „21. 

Октобар“. Током обилска ученике су кустоси 

обавештавали о историјским чињеницама везаним за овај 

комплекс.  

Путовањe  кроз династију Немањић се наставило у 

историјски веома значајаном граду Крушевцу, 

некадашњој прстоници кнеза Лазара. Овде су ученици 

посетили Цркву Светог првомученика Стефана, познатију као Лазарица, а подигао ју је сам кнез 

Лазар.  

Путовање се завршило у Врњачкој Бањи. Ту су ученици смештени у хотел „Фонтана“ у самом 

центру Бање.  
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Након забаве у дискотеци и мало сна, 

ученици су сутрадан наставили свој пут у 

правцу манастира Љубостиња, у близини 

Трстеника . Манастир је задужбина 

кнегиње Милице, супруге кнеза Лазара и 

мајке деспота Стефана Лазаревића. 

 

 

У њему се налазе мошти кнегиње Милице и монахиње 

Јефимије, прве српске песникиње, чији су записи, 

уврштени у најзначајнија дела српске средњовековне 

књижевности. Једно од њих је чувена „Похвала кнезу 

Лазару“. Овом посетом је заокружено историјско 

путовање.  

  

 

 

 

Уз заједничко ангажовање наставника, превозника, 

водича, ученици су се вратили својим кућама са 

дивним утисцима, испуњени лепим осећањима, 

расположењем, али и обогаћени новим сазнањима 

што  и јесте циљ сваке екскурзије. 

 

 

 

 

  

 

 

ПРЕГЛЕД ОДЕЉЕЊА 

Александровац 
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I1 

Одељењски старешина - Виолета Недељковић 

1.Алексић Елена  

2.Арчаба Марина   

3. Бериша Денис 

4.Вујчић Јован   

5.Зорјани Ментур 

6.Милорадовић Матеја   

7. Пејић Матеа  

8. Рајковић Петар   

9. Стевић Урош   

10. Стојковић Немања   

11.Цвејић Михајло 

 

 

II1 

Одељењски старешина -Весна Лазаревић 

1. Драча Вања 

2. Зорјани Саранда 

3. Јовановић Душан 

4. Миливојевић Душан 

5. Миловановић Вељко 

6. Николић Милош 

7. Николић Николина 

8. Новаковић Давид 

9. Перић Стефан 

10. Радовановић Јован 

11. Радуљевић Марко 

12. Стојадиновић Анђела 

13. Стокић Аница 

14. Чолић Вељко 

15. Тасић Павле 

 

III1 

Одељењски старешина -Марија Којић 

1. Алексић  Анђела 

2. Бериша Мирсада 

3. Лазић Андрија 

4. Миличевић Милош 

5. Милојевић Милош 

6. Митровић Марија 

7. Николић Матеја  

8. Николић Милица 

9. Обрадовић Лазар 

10. Рајчић Лара 

11. Станојевић Теодора 

12. Стојковић Никола  

13. Цветковић Јован 

 

 
 

IV1  

Одељењски старешина – Ивана Пауновић 

1.Буњаку Ељми 
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2.Гецић Александра 

3.Драча Милица 

4.Зорјани Мексур 

5.Митровић Душан 

6.Мишић Михајло 

7.Младеновић Вељко 

8.Перић Никола 

9. Радуљевић Милица 

10.Рајковић Кристина 

11.Стокић Александар 

12.Стокић Анастасиа 

 

 

 

 

V1 

Одељењски старешина- Милица  Радојевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V2 

Одељењски старешина – Ивана Даниловић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI1 

Одељењски старешина-Анђела Невенкић 

1. Андрејић Стефан 

2. Вујчић Александар 

3. Грујић Милица 

4. Деспот Игор 

5. Ивановић Марко 

6. Јенић Јована 

7. Лазић Анђела 

8. Лукић Мирела 

9. Марковић Аница 

10. Марковић Ненад 

11. Милентијевић Немања 

12. Милосављевић Ива 

15.Милошевић Милош 

16.Мишић Милица 

17.Мишић Никола 

18.Николић Милан 

19.Николић Никола 

20.Пауновић Дамир 

21.Рајчић Андреја 

22.Савић Александар 

23.СтанисављевићНикола 

24.Станојловић Даница 

25.Стефановић Јелена 

 26.Стокић Јован 

1. Грујић Денис 

2. Јовановић Андријана 

3. Матић Кристина 

4. Миличевић Маријана 

5. Миловановић Филип 

6. Милорадовић Кристина 

7. Милосављевић Вељко 

8. Милошевић Емилија 

 

 

 

      9. Милошевић Невена 

     10. Нацковић Саша 

     11. Николић Александар 

     12. Радовановић Данило 

     13. Радовановић Огњен 

     14. Радовановић Тијана 

     15. Рахман Зоријани 

     16. Цвејић Анастасија 

 

1. Арчаба Стафан 

2. Бериша Нермина 

3.Буњаку Маљића 

4. Јованчевић Милош 

5. Макевић Маша 

6. Микуљевић Вељко 

7. Николић Силвана 

8. Обрадовић Катарина 
 

9. Пауновић Милош 

10. Ранковић Ана 

11. Ранковић Душица 

12. Ристић Анђела 

13. Сарић Вељко 

14. Траиловић Валентина 

15. Траиловић Тијана 

16. Шћепановић Матија 
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VII1 

Одељењски старешина – Роза Миловановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одељењски старешина – Марија Ћевап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Одељење за децу са посебним   

потребама 

1. Бериша  Шехерезада 

2. Васић Анастасија 

3.  Зорјан Егзан 

4. Зорјани Орхан 

5. Гецић Александар 

6. Јенић Давид 

7. Марковић Марина 

8. Микуљевић Стефан 

9. Милентијевић Огњен 

10. Милојевић Милица 

11.Митровић Далибор 

 

 

VIII1 

 

12. Поповић Данило 

13. Радојевић Јован 

14. Радовић Ђурђа 

15. Рајковић Милош 

16. Станић Анђела 

17. Станојловић Денис 

18. Станојловић Урош 

19. Стојановић Катарина 

20. Траиловић Марко 

21.   Чолић Милица 

 

1. Ђурић Марко 

 2. Жугић Ивана 

 3. Зекић Матија 

 4. Јовић Александар 

 5. Јовић Данијел 

 6. Лазић Матеја 

 7. Марјановић Вељко 

 8. Миличевић Милица 

 9. Миловановић Никола 

 10. Милојевић Никола 

 11. Милорадовић Милена 

 12. Милошевић Ивана 

 

 

 

13. Милошевић Марија 

14. Минић Милена 

15. Николић Наташа 

16. Пауновић Јелена 

17. Пауновић Кристина 

18. Перић Никола 

19. Рајчић Данијел 

20. Ранковић Марија  

21. Ранковић Никола 

22. Стефановић Стефан       

23. Траиловић Николина 
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Одељењски старешина – Оливера Поповић  

 

 

1. Буричић Викторија 

2. Буњаку Ђулијан 

3. Јовановић Андреја 

4. Милосављевић Михајло 

5. Мишић Александра 

6. Морина Емин 

 
Влашки До 

 

I2 

Одељењски старешина – Ивана Милојевић-Белкић 

1. Ђорђевић Тадија 

2. Здравковић Ивана 

3 Илић Михајло 

4. Јанковић Милица 

5. . Катаринић Сара 

6. Марковић Никола 

7. Миленковић Урош 

8. Младеновић Анђела 

9. Ненадовић Јања 

10. Пајкић Маја 

11. Стокић Александра 

 

 

 

 
 

 

II2/IV2  

Одељењски старешина -  Славица Којић 

    Други разред                      Четврти разред 

1.  Благојевић Горан          1. Буричић Милена 

2. Ђорђевић  Стефан          2. Ђорђевић Вељко 

3. Здравковић Лидија        3. Јовановић Милош 

4. Здравковић Данијела    4.  Лазић Невена 

5. Јенић Сандра                  5.  Пајкић Александар 

6. Максимоски Невена       6.  Стокић Стефан 

7. Мишић Јован                   

8. Перић Марија 

9. Станисављевић Јован 

 

 

 

 

III2 

Одељењски старешина – Данијела Радовановић 

1. Благојевић Матеја        8.  Миленковић Малиша 

2. Бранковић Никола        9.  Миленковић Милош 
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3. Димитријевић Марко   10. Мисић Данијел 

4. Ђорђевић Никола         11. Перић Лазар 

5. Ђорђевић Теодора        12. Перић Матеа 

6. Јенић Сара                     13. Перић Никола 

7. Јовановић Петар           14. Стевић Урош  

 

 

 

 

 

 

 

 

V2 

Одељењски старешина – Славица Павловић 

1. Димитријевић Александар 

2. Ђорђевић Милица 

3. Ђорђевић Стефан 

4. Јовић Сара 

5. Миленковић Филип 

6. Минић Тамара 

7. Михајловић Данијел 

8. Младеновић Драган 

9. Стевић Коста 

 

 

 

 

 

 

VI2 

Одељењски старешина – Живорад Стојановић 

1. Бранковић Александра 

2. Буричић Биљана 

3. Драгутиновић Катарина 

4. Миленковић Јована 

5. Миленковић Сандра 

6. Минић Данијел 

7. Мисић Ивана 

8. Мисић Стева 

9. Пајкић Иван 

10. Пауновић Марија 

11. Рајић Александар 

12. Рурландер Анастасија 

 

 

 

 

VII2  

Одељењски старешина – Миодраг Милорадовић 

1. Ђорђевић Милица Сара 

2. Ђорђевић Миодраг 

3. Илић Немања 

4. Милојковић Стефан 
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5. Перуцић Јелена 

6. Раденковић Давид 

7. Радуљевић Дарко 

8. Стефановић Ивана 

9. Траиловић Марко 

10. Трифуновић Љубица 

 

 

 

 

VIII2 

Одељењски старешина – Сава Махмутовић 

1. Благојевић Владимир 

2. Ђорђевић Каја 

3. Ђорђевић Миљана 

4. Живановић  Ивана  

5. Јовановић Александар 

6. Лазић Марија 

7. Максимоски Никола 

8. Младеновић Тамара 

9. Пајкић Милица 

10. Петковић Милица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васпитачица – Ружица Богдановић 

 

Припремни  разред 
 

1. Ђорђевић Теодора 

2. Здравковић Тијана  

3. Јанковић Стефан 

4. Лукић Андрија 

5. Недељковић Елена 

6. Стефановић Вук 

 

 

 

 

Ореовица 

 

I/III 

Одељењски старешина - Волица Милорадовић 

Први разред                             
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1. Јанковић Теодора            

2. Матић Теодора  

3. Милошевић Данијел 

4. Милошевић Невена 

5. Милосављевић Марија 

6. Радојковић Софија 

Трећи разред 

1. Васић Урош 

 

 

II/IV 

Одељењски старешина – Даниела Милановић 

Други разред                    Четврти разред 

1. Јаношевић Давор       1.Јовић Марко 

2.Лазаревић Огњен        2.  Лукић Александар 

3. Николић Данијел         3. Матић Јована 

4. Милосављевић Анђела 

5. Савић Валентина 

6. Стојановић Александар 

7. Стојановић Анђела 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васпитачица – Јелена Јанковић 

 

Припремни разред 

1. Ивановић Софија 

2. Николић Драган 

3. Матић Вања 

4. Милошевић Јована 

5. Ранковић Виктор 

6. Савић Сара 

 

 

 

 

Полатна 

Одељењски старешина – Марина Вељковић 

Други разред 

1. Миљана Станковић 
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Тићевац 

Одељењски старешина – Јелена Милошевић 

Припремни разред              Трећи разред 

1. Јован Рајчић                       1.  Урош 

Марковић 

2. Немања Голубовић 

Први разредЧетврти разред 

1. Сандра Јовановић            1. Срђан Јовановић 

Други разред: 

1. Никола Голубовић 

2. Наташа Најдић 

3. Урош Сарић 

 

 

Свињар

ево 

Одељењски старешина – Бошко Стапар 

Припремно одељење 

1. Фујкић Јована 

Први разред 

1. Марковић Милица 

Други разред 

1. Траиловић Петар 

Трећи разред 

1. Радуљевић Немања 

 

 

 

Миријево 

Одељењски старешина – Светлана Стапар 

Први разред 

1. Животић Ена 

2. Пауновић Горан 

Трећи разред 

1. Андрејић Александра 

2. Симић Јована Марија 

Четврти разред 

1. Станић Андреас 



 


