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                                                     ГОДИНА   УСПЕХА

           У години која нам полако истиче као песак из сата 
окрећемо се да осмотримо  трагове  који су остали  за нама. 
Ова година била је испуњена успесима. Победити не значи 
увек бити први. Победник је онај ко се труди да сваког 
следећег дана буде бољи, срећнији, паметнији, онај ко 
непрекидно стреми ка новим циљевима, онај коме је  сваки 
пређени степеник само један нови видик у будућност и нови 
изазов.Одавно смо схватили да није  ни важан само циљ, већ 
је битнији пут којим се до тог циља стиже. Наши ученици и 
наставници су у прошлој години себи крчили путеве ка 
успеху, са жељом  да помере границе својих  достигнућа. Те 
победе су највеће . Желим да похвалим ученике који су на 
такмичењима постигли запажене успехе  из српског језика, 
енглеског језика, као и екипе девојчица и 

дечака у футсалу. Они су достигли  највиши ниво такмичења – Републичко  такмичење. Истакао 
бих  и залагање  наставника који су допринели  њиховом  успеху. 
          Школа је увек посвећивала велику пажњу условима под којима се одвија настава. Зато 
истичем да смо у претходној години реновирали централну школу у Александровцу и на тај начин   
побољшали услове рада и учења у матичној школи. Ово је један од највећих инвестиционих 
подухвата у последњих тридесет година.
          Сви ови путеви, којима смо ми прошли и пролазимо, представљају путоказ будућим 
генерацијама ђака да сваки успех започиње малим кораком, а он је основа великих дела. Надамо се 
још бољим резултатима у годинама које нам долазе. 

Директор  школе  Дејан  Животић
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НАШИ   УСПЕШНИ  ДРУГАРИ 

„ АКО СЕ ТРУДИШ, УСПЕХ ЈЕ ЗАГАРАНТОВАН.“  Тијана Милосављевић 
 

Републичке школске игре одржане у 

Пироту  7 – 9. мај 2018. године 
 

Завршавамо осми разред, помало смо 

тужни јер се растајемо, али смо и срећни 

јер смо у свом одељењу и у школи имали 

дивне другаре.  

Са нама су наши другари који су 

обележили ову  годину својим 

пласманима на републичким 

такмичењима: Јован Стокић и Никола 

Мишић на такмичењу из енглеског 

језика у пратњи наставнице енглеског 

језика Милице Радојевић; Тијана 

Милосављевић на такмичењу из српског 

језика и језичке културе у пратњи 

наставнице српског језика Иване 

Даниловић; женска и мушка фудбалска 

екипа у пратњи наставника физичког 

васпитања Миодрага Милорадовића. 

Наша школа је мала па је сваки успех  

веома значајан, огроман  и драг. Наши 

другари су нас недавно обрадовали 

својим пласманом на Републичко 

такмичење у малом фудбалу.  

Такмичење се одржавало у Пироту од 7. 

до 9. маја. Учествовале су и екипа 

девојчица (Анђела Лазић, Јована Јенић, 

Јелена Стефановић, Аница Марковић, 

Милица Ђорђевић, Валентина Савић, 

Сара Јенић) и екипа дечака (Игор 

Деспот, Никола Станисављевић, Милан 

Николић, Стефан Ђорђевић, Александар 

Рајић, Драган Младеновић, Никола 

Перић, Данило Радовановић).  Ово је 

велики успех за вас и нашу школу, како 

сте се осећали на такмичењу, колико је 

било напорно, а колико лепо? 

Јелена Стефановић: Ја ћу рећи у име свих 

нас, било нам је напорно, али и веома лепо 

и забавно. Ово искуство ћемо дуго 

памтити, нисмо освојили награду, али је и 

сам пласман за нас веома значајан. Један 

диван догађај за крај нашег осмогодишњег 

школовања, а млађим члановима наших 

екипа подстрек да се и следеће године боре 

за овакав успех и још већи.  

Знамо да Стефан Ђорђевић, Никола 

Станисављевић, Никола Перић, Данило 

Радовановић, Александар Рајић, Драган 

Младеновић, већ тренирају фудбал,  да 

ли је још неко од вас пожелео, одлучио  

након овог такмичења да се бави  

спортом?  

Јована Јенић:  Јелена Стефановић и ја 

смо одлучиле да почнемо да тренирамо 

ускоро, Јелена одбојку, а ја фудбал.  

Анђела Лазић: Ја озбиљно размишљам о 

ММА. 

То је заиста лепо и желимо вам да успете 

у својим намерама и циљевима, за крај 

нам само реците шта је оставило на вас 

најјачи утисак током такмичења? 

Сви: ДРУЖЕЊЕ!!! 

Игор Деспот: Најлепше је што смо се сви 

понашали као екипа, као тим, дружили 

смо се и са осталим екипама, упознали 

нове другаре, доживели неко ново искуство 

и то је нешто највредније. Хвала нашим 

наставницима и мојим другарима што смо 

заједно донели успех нашој школи.  

                                   *** 
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Републичко такмичење из енглеског 

језика – Ћуприја, 13. мај 2018. 

Момци, ове године сте учествовали на 

Републичком такмичењу из енглеског 

језика које je одржано 13. маја у 

Ћуприји. Енглески језик се у нашој 

школи учи као други страни језик, тј. од 

петог разреда, није вам сметало то што 

се такмичите са ученицима који овај 

језик уче још од првог разреда? Да ли је 

било тешко припремити се?  

Јован Стокић:  Није било тешко зато 

што волимо енглески језик и нисмо ни 

размишљали о конкуренцији.  

На самом такмичењу учествовало је око 

500 ученика, да ли вам је тај број улио 

нервозу као и сама организација 

такмичења? 

Јован Стокић: Све до окружног није, када 

смо се пласирали на Републичко, схватили 

смо да постаје озбиљно, али праву трему 

смо осетили тек тог дана. Није нам било 

лако. Када смо видели резултате у 

тренутку нам је било жао јер смо имали 

заиста доста поена и пар грешака које 

иначе не правимо, али то је вероватно 

била трема.  

 

 

Никола Мишић : Имао сам велику трему. 

Док нисмо дошли тамо, нисмо били свесни  

озбиљности тог такмичења, сада је то за 

нас једно лепо искуство.  

Искуство и свакако успех. Како сте 

уопште заволели језик и од када почиње 

ваше интеросовање за њега?  

Јован Стокић: Све је почело некако 

спонтано уз филмове, цртаће и музику. 

Сигурно сте упоредо са тим и у школи на 

часовима пратили и упијали  све што је 

наставница предавала, па ваше почетно, 

спонтано знање и интересовање 

употпунили правим знањем, 

граматиком? 

Никола Мишић: Подразумева се, свакако.  

Сматрате ли да је овај језик битан у 

свакодневном животу и у вашем будућем 

занимању и зашто?  

Никола Мишић: Планирам да се бавим 

електротехником тако да ми јесте битно 

знање језика, а и у свакодневном животу 

са напретком технике, нарочито се 

повећава и потреба за добрим познавањем 

енглеског језика.  

Јован Стокић: Слажем се, јер и ја 

планирам да се бавим електротехником. 

Уколико путујемо, такође, битно нам је да 

бисмо се успешно споразумели са људима.  

Желимо вам да постанете успешни 

инжењери електротехнике и успешно 

користите и надограђујете своје знање 

из дана у дан.  

Никола и Јован: Хвала! 

 

                                  *** 
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Републичко такмичење из српског 

језика и језичке културе – 26. мај 2018. 

 

Тијана, ово је друга година како 

учествујеш на Републичком такмичењу 

из српског језика и језичке културе које 

се традиционално одржава у Тршићу. 

Ове године је одржано 26. маја. Ти си и 

раније освајала места на окружном 

такмичењу, али у петом и шестом 

разреду нема републичког нивоа 

такмичења. Да ли си свесна свог успеха 

и како се осећаш сада када резимираш 

све? 

Тијана: Леп је осећај, веома, мада нисам 

тога толико свесна. Очекивала сам 

резултате јер сам марљиво радила, али 

ипак, сваки успех је нова радост.  

Кажеш марљиво си радила, колико дуго 

се спремаш за такмичење?  

Тијана: Неприметно се спремам стално 

на часовима, али интезивно сам почела да 

се спремам од окружног такмичења. Ове 

године сам захваљујући прошлогодишњем 

учешћу на Републичком такмичењу имала 

директан пласман на окружно. Од 

окружног сам учила два-три сата дневно.  

Твој рад се заиста исплатио. Како си се 

осећала други пут у Тршићу, где се 

тачно одржава такмичење?  

Тијана: У почетку је деловало да је лакше 

зато што већ знам како такмичење 

изгледа, међутим, пред сам почетак 

такмичења јесам имала велику трему, 

вероватно зато што сам имала и већа  

 

очекивања. Мислим да су и сви имала већа 

очекивања ове године. Прошле године сам 

видела да могу па сам себи поставила веће 

циљеве, а они уносе и већу нервозу. 

Такмичење се одржало у „Вуковој спомен 

школи“ и преуређеном „Образовно-

културном центру Вук Караџић“. Само 

дешавање веома је лепо и посебно и због 

саме близине Вукове куће.  Тих дана се 

одржавао и Вуков сабор, па је Тршић био 

препун младих људи и дешавања, зато је 

веома посебно бити учесник  једног таквог 

догађаја. 

Да ли ћеш и у средњој школи наставити 

са такмичењима?  

Тијана: Видећу, ако будем и даље имала 

интересовања, зашто не.  

Тијана, ти имаш успеха и у другим 

предметима, биологија, физика, 

ликовно, да не заборавимо и 

рецитовање. Колико је било тешко 

постићи све то? Имаш ли времена за 

дружење, хоби?  

Тијана: У неким тренуцима јесте било 

тешко, али ако се трудиш, успех је 

загарантован. За дружење понекад и нема 

времена, али се све постигне кад се лепо 

организује. Мој хоби је плес и за то имам 

времена јер уживам у томе.  

Ти учествујеш и на једном такмичењу у 

плесу „Сјај у оку“ и ту са својим 

другарицама освајаш награде. У свакој 

области се чује твоје име, тако си 

свестрана, чиме планираш да се бавиш?  

Тијана: Због свега тога нисам сигурна још 

увек, тако да ћу уписати Гимназију у 

Пожаревцу, а касније одлучити.  

Ми ти од срца желимо да наставиш да 

нижеш успехе и када дође време, 

одабереш своје право занимање  у коме 

ћеш бити срећна и успешна.  

Тијана: Хвала.  
Ученице 8/1: Ивана Чолић, 

Ива Милосављевић, 

Милица Мишић. 
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ШКОЛСТВО У ОРЕОВИЦИ 

 

Поред централне школе у Александровцу постоје подручне школе. Међу њима је и Ореовичка 

школа. Ореовичка школа је доста старија од школе у Александровцу. Она је свој рад започела 

почетком 19. века када су у Србији школе још биле у развоју. Главну улогу у отварању школе, 

поред Вука Стефановић Караџића и Доситеја Обрадовића, који су слали писмене људе, имао је 

мр Дарко Ивановић. Он је направио списак од 46 места у којима су биле школе у источној 

Србији. Међу њима су се нашле Ореовица и Александровац, које су тада биле засебне школе. 

Ореовица је већ од тада стекла добар глас. 
 

                                                    Настанак школе 
 

Као прве школске зграде у Ореовици користиле су се куће 

богатих људи или куће које су Турци напустили. Тада у 

школу није могло ићи свако дете. Деца која су била 

сиромашна су ишла у манастире и тамо су помагала при 

вршењу службе. Деца богатијих родитеља су одлазила у 

тадашњу сеоску школу. У турским кућама деца нису имала 

најбоље услове. Седели су на пањевима и троношцима, а 

књиге (уколико су их имали) држали су у крилу. У том 

периоду није постојао никакав план и програм наставе, већ 

је сваки учитељ радио према неком свом знању и умењу. 

Прве књиге                                                                                                      Цртеж школе из 1864.г.                                                                  

После оснивања попечитељства просвештенија 1811. године регулишу се нека основна питања 

рада основних школа. Тада се одређује да основне школе трају 3 године. У периоду од неколико 

година овог „закона“ први уџбеници нису ни постојали. После пар година донети су први 

уџбеници у Ореовичку школу. 

Митрополит Стратимировић између осталог извештава војводу Миленка Стојковића: „Пошаљем 

Вам за Вашу децу и другу дечицу која се тамо обучавају, пошаљем Вам неколико књижица, тј. 3 

псалтира, 20 часлова, 50 буквара, 3 молитвеника, 20 чесленија и 5 словенских граматика, 

разделите како најбоље знате.“ 

Након добијања књига, у трогодишњој школи су донети први распореди учења: у првој години 

учи се буквар, у другој часловац, а у трећој псалтир, катихизис, црквено постојање и рачуница. 

Ореовчани су саградили цркву 1921. године. Они су желели да просвећују своју децу тамо, тј. 

отворити школу. То никада није учињено. Поред податка да су Ореовчани имали школу за време 

Карађорђевог устанка раније, тек у „Забавнику“ Димитрија Давидовића из 1833. године 

сазнајемо да се 1832. године и село Ореовица нашло на списку од 38 школа. 

Први закони и нормативи за рад школе 

Први закон о школама примљен је 1833. године. Носио је назив „УСТАВ НАРОДНИХ ШКОЛА У 

КНЕЖЕВСТВУ СРБИЈЕ ПРАВИТЕЉСТВУЈУШЋИМ КЊАЖЕМ МИЛОШЕМ ТЕОДОР 

ОБРЕНОВИЋ ОДОБРЕН И ПОТВРЂЕН“. То је први закон о раду школа по угледу на аустријско 

образовање. Овај закон је био примљен у свим сеоским школама док би се други закони 

примењивали у Београду.  

Први директор свију школа у Србији био је Петар Радовановић. Његов основни задатак је био да 

обилази школе по Србији и оцењује рад учитеља. На дужност је стао 1836. године када је 

направио први запис о школама у Србији у којој је било 62 школе, што државне, тако и 

општинске и приватне.  

Овај закон се задржава привремено, свега 3 године. Нов закон о раду је донет 1836. године у 

документима који су садржали и упуство за учитеље. 
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Школа између 1858 – 1941. 

У школи у Ореовици су се смењивали учитељи и 

особље. Неки од првих учитеља су Лазар Николић 

(Прокић), Ђорђе Поповић, Јован Петровић и Матеј 

Радишић. Они су Ореовичкој школи доста допринели 

како уређењу унутрашњег, тако и спољашњег простора.  

Школу је, такође, посетио Милан Ђ. Милићевић, наш 

познати књижевник, чиновник министарства и секретар 

кнеза Михајла. Како се наводи, није био задовољан 

условима у школи. Рекао је да је школа стара и оронула 

и да учитељи нису обављали свој посао.  

Ореовчанима школа није сметала, али након доласка 

писма из Београда одлучили су да промене изглед 

унутрашњег простора у школи. Као да су знали да ће их 

након годину дана посетити сам Кнез Милош са сином 

Михајлом, 23. јануара 1859. године. Када су се вратили 

из изгнанства, сели су у Ореовичку школу да ручају. 

Кнез тада није прокоментарисао школу већ је 

коментарисао доброту и гостопримљивост народа који 

су живели тамо. Посебно признање је одао учитељу                                       

Јови (тадашњем сеоском учитељу).                                   Допис ореовачког учитеља Јована Јанковића Јове, из 1858. г.                        

Ореовичка школа, као што смо рекли на почетку, није одмах била део наше (данашње) школе. 

Смењивала је имена и титуле. Наиме, школа у Ореовици није била само основна школа. Била је и 

Виша основна школа, женска занатска школа, једна међу првим гимназијама подељена на мушку 

и женску. Мењала је имена и занимања кроз године, а ученици освајали разне награде и 

достигнућа. 

Многе школе у периоду од 1918 – 1941. године нису имале учитеље, али је школа у Ореовици 

имала учитеље и после Првог светског рата. Неки учитељи су радили упоредо у Александровцу и 

у Ореовици.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

      Ученици после Првог светског рата, са учитељима                    Ученици првог разреда испред школе, 1946. г. 
 

И после Другог светског рата школа није имала прекида у раду, али је имала деце која нису ишла 

у школу или која су нередовно долазила из многобројних разлога.  

У том периоду се трајање школовања са 4 година (као што је било у периоду пре Другог светског 

рата) продужило најпре на 7, а касније и на 8 година. То је урађено због масовног броја деце која 

су после рата долазила у школу. Како би стигли научити сву децу основним знањем, забележено 

је да су у првом разреду 1942. године неки ученици имали и по 12 година.  

Тачан датум и година када је школа у Ореовици припала школи у Александровцу није познат, 

али се верује да је то било неколико година после Другог светског рата. 
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Школа данас 

 

Школа у Ореовици је данас четвороразредна, плус предшколски програм. У њој има 26 ученика 

који су смештени у комбинацији I – III разред, са учитељицом Волицом Милорадовић и  II – IV  

разред, са учитељем Бошком Стапаром. Предшколски програм води Јелена Јанковић. Деца након 

4. разреда прелазе у Александровац на даље школовање.  

Школа има велики значај у историји, па је данас под државном заштитом. Кухиња и школско 

двориште су остали на истом месту као и средином друге половине прошлог века, када је урађен 

и спортски полигон.  

 
                                                                Изглед школе пре реновирања 2010. године 

Школа је потпуно реновирана 2010. године када је промењена стара кровна конструкција и 

замењен бибер цреп, а фасада је потпуно обновљена као што је и била у својим најбољим данима 

на почетку 20. века. Тако сада школска зграда у Ореовици представља понос за све Ореовчане, 

Општину Жабари, а посебно за ученике и наставнике школе. 

Реновирану школу свечано је отворио др Жарко Обрадовић, тадашњи министар просвете 

Републике Србије, у присуству највиших представника Општине Жабари, ученика, наставника, 

ђачких родитеља, представника Месне заједнице и грађана села. То је, колико нам је познато, 

била прва званична посета једног министра просвете Ореовачкој школи  у 20. веку до данашњих 

дана. 
 
 

   
 

Изглед школе у Ореовици 

 

 

Коришћена литература: „Ореовица запис за потомство“ – Драгољуб Вучковић, Ореовица 2012. године  
 

 

Кристина Милорадовић, 7/1 
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ДАН ШКОЛЕ 

 

Дана 19.09.2017. године на школском игралишту ОШ „Херој Роса Трифуновић“ у 

Александровцу одржан је спортски дан поводом обележавања Дана школе. 

Учесници на фудбалском турниру у конкуренцији дечака поред екипе домаћина били су ОШ 

„Милош Савић“ Лучица,  ОШ „Дуде Јовић“ Жабари  и ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац. 

Жребом је одређено да се у полуфиналу састану екипа ОШ „Краљ Александар I“ и екипа ОШ 

„Дуде Јовић“ из Жабара и резултат на тој утакмици био је 2:0 за екипу основне школе из Жабара. 

Друго полуфинале одиграле су екипе ОШ „Херој Роса Трифуновић“ Александровац и екипа ОШ 

„Милош Савић“ Лучица и резултат ове утакмице био је 4:1 за екипу домаћина. 

У утакмици за треће место екипа ОШ „Милош Савић“ из Лучице победила је са 2:0 екипу 

ОШ „Краљ Александар I“ из Пожаревца. У финалној утакмици екипа домаћина ОШ „Херој Роса 

Трифуновић“ победила је са 8:1 екипу ОШ „Дуде Јовић“ из Жабара.  

За најбољег играча турнира проглашен је Никола Перић, за најбољег голмана Стефан 

Ђорђевић, а за најбољег стрелца Никола Станисављевић, сви чланови екипе домаћина. 

У конкуренцији девојчица противник екипи домаћина била је фудбалска екипа ОШ „Јован 

Цвијић“ из Костолца. Утакмица је завршена резултатом 2:1 за екипу домаћина ОШ „Херој Роса 

Трифуновић“ Александровац.  

За најбољу играчицу ове утакмице проглашена је Катарина Драгутиновић, најбољи стрелац 

је Милица Милосављевић, обе чланице екипе домаћина, док је за најбољег голмана проглашена 

Ђорговски Јована чланица екипе ОШ „Јован Цвијић“ из Костолца. 

              
 

*** 

Поводом Дана школе (20.09.2017. године) ученици ОШ „Херој Роса Трифуновић“ су 

припремили приредбу под називом „Пут око света“. 

Наставници су са својим ученицима имали идеју да на најразличитије и најмаштовитије 

начине прикажу неке занимљивости из различитих крајева света. Музику и песму топле Грчке и 

Шпаније, традицију суседне Румуније, магију једне Француске, плес далеке Кореје, да се дотакну 

чак и Дивљег Запада, али и да завире у прошлост немачких, енглеских, америчких романтичара, на 

западу, па све до Русије на истоку. 

Спајајући на изглед неспојиве сегменте, времена, људе, државе, они су показали свет на свој 

јединствен начин, помало комичан, помало озбиљан, али не тако недокучив и далек. Наравно, као 

лајт-мотив природно се кроз приредбу провукла мисао „Свуда пођи, својој кући дођи“. 

Унука хероине по којој је школа добила име, Радмила Велимировић – Шмигић, и ове године 

је присуствовала нашем слављу и даривала школи, кошаркашку лопту. 

Родитељи, ученици, наставници и сви гости отишли су задовољни и пуни утисака. 
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НОСИОЦИ ВУКОВИХ ДИПЛОМА И ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ 
 

 

Понос сваке школе су  ђаци који су током свог 

школовања остваривали одличан успех и 

примерно владање, учествовали на такмичењима 

и у најлепшем светлу представљали себе, школу, 

своје родитеље. Они су тиме заслужили  „Вукову 

диплому“, диплому која се додељује за изузетан 

успех у учењу и владању. Наставничко веће је за 

носиоце Вукове дипломе изабрало следеће 

ученике: 

 Милицу Милосављевић 8/1 

 Иву Милосављевић 8/1 

 Тијану Милосављевић 8/1 

 Милицу Мишић 8/1 

*** 

Посебну похвалу „Ђак генерације“ добила је 

ученица Тијана Милосављевић.  

Ова похвала се додељује ученику који је од 

првог до завршног разреда имао одличан успех и 

примерно владање, прикупио довољно бодова са 

разних такмичења, а најбитније  од свега, имао 

коректан однос према осталим ученицима и 

наставницима. Према свим овим критеријумима 

Тијана је у потпуности заслужила ову похвалу. 

Од четвртог разреда она је остваривала запажене 

резултате на такмичењима. Тада  је освојила 

треће место на окружном такмичењу из 

математике. Учествовала је и на Републичком 

такмичењу из рецитовања. Касније су се 

наставила такмичења из физике, биологије, 

историје. На окружним такмичењима из 

биологије заузимала је сваке године једно од 

прва три места. Највише  успеха је имала на 

такмичењима из српског језика и језичке 

културе, на којима је све четири године 

заузимала неко од прва три места на окружним 

такмичењима, а у седмом и осмом разреду, када 

је то једино и било могуће, учествовала и на 

Републичком такмичењу. 
 

  

 Николу Мишић 8/1 

 Јована Стокић 8/1 

  Ивану Чолић 8/1 

  Катарину Драгутиновић 8/2 

 

 

 

Оно што Тијану чини посебном нису само 

успеси на такмичњима, већ и њен однос 

према другарима и наставницима. Она је 

увек коректна, тиха, тачна. Чини се да у 

сваком тренутку мисли, промишља, 

закључује. Свом успеху се дискретно 

осмехне и крене даље у нова знања. 
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ТАКМИЧЕЊА 
 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК:  

ШЕСТИ РАЗРЕД - 2. место Милица Радуљевић     
СЕДМИ РАЗРЕД - 1. место Емилија Милошевић, 2. 

место Катарина Обрадовић, 3. место Маша Макевић 

ОСМИ РАЗРЕД - 2. место Милица Мишић 
- Тијана Милосављевић, директан пласман на 

Окружно. 

МАТЕМАТИКА:  
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД - 3. место Павле Тасић 

ПЕТИ РАЗРЕД - 3. место Урош Марковић 

ШЕСТИ РАЗРЕД - 1. место Душан Митровић  

СЕДМИ РАЗРЕД - 1. место Вељко Милосављевић,  
2. место Емилија Милошевић 

ОСМИ РАЗРЕД - 1. место Никола Мишић  

ИСТОРИЈА:  
ШЕСТИ РАЗРЕД - 2. место Милица Радуљевић 

СЕДМИ РАЗРЕД - 2. место Кристина Милорадовић, 

3. место  Емилија Милошевић  

ОСМИ РАЗРЕД - 1. место Јован Стокић, 2. место 
Дамир Пауновић 

ТиО:  

СЕДМИ РАЗРЕД - 2. место Огњен Радованови ћ 

ГЕОГРАФИЈА:  

СЕДМИ РАЗРЕД - 1. место Кристина Милорадовић, 

3. место Маша Макевић 
ОСМИ РАЗРЕД - 1. место Милица Мишић, 2. место 

Катарина Драгутиновић, 3. место Ивана Чолић 

БИОЛОГИЈА:  
ПЕТИ РАЗРЕД - 3. место Урош Марковић 
ШЕСТИ РАЗРЕД - 1. место Александар Пајкић, 2. 

место Невена Лазић 

СЕДМИ РАЗРЕД - 1. место Катарина Обрадовић, 2. 
место Емилија Милошевић, 3. место Кристина 

Милорадовић 

ОСМИ РАЗРЕД - 1. место Тијана Милосављевић, 3. 
место Никола Мишић 

ФИЗИКА:  
СЕДМИ РАЗРЕД - 1. место Вељко Милосављевић 

ХЕМИЈА:  
СЕДМИ РАЗРЕД - 1. место Емилија Милошевић, 3. 

место Вељко Милосављевић 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК:  
ОСМИ РАЗРЕД - 1. место Јован Стокић, 3. место 

Никола Мишић 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК:  
СЕДМИ РАЗРЕД - учешће Емилија Милошевић 

 ОСМИ РАЗРЕД - 2. место Тијана Милосављевић 

МАТЕМАТИКА: 
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД - учешће Павле Тасић 

 

ФИЗИКА:  
СЕДМИ РАЗРЕД - учешће Вељко Милосављевић 

ГЕОГРАФИЈА:  
СЕДМИ РАЗРЕД: учешће Кристина Милорадовић 

БИОЛОГИЈА:  
ПЕТИ РАЗРЕД - учешће Урош Марковић 

ШЕСТИ РАЗРЕД - учешће Александар Пајкић и 
Невена Лазић 

СЕДМИ РАЗРЕД - учешће Емилија Милошевић и 

Кристина Милосављевић 
ОСМИ РАЗРЕД - учешће Тијана Милосављевић и 

Никола Мишић 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК:  
ОСМИ РАЗРЕД - 3. место Никола Мишић и Јован 

Стокић 

 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК:  

ОСМИ РАЗРЕД - учешће Тијана Милосављевић 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК:  

ОСМИ РАЗРЕД - учешће Јован Стокић и Никола 

Мишић 
ЖЕНСКА ФУДБАЛСКА ЕКИПА: 8. место у 

Пироту - Драгутиновић Катарина 8/2, Ђорђевић 

Милица 7/3, Јенић Сара 5/2, Милосављевић Милица 
8/1, Лазић Анђела 8/1, Стефановић Јелена 8/1, 

Марковић Аница 8/1, Јенић Јована 8/1, Савић 

Валентина 6/1. 

МУШКА ФУДБАЛСКА ЕКИПА: 5. место у 
Пироту: Рајић Александар 8/2, Ђорђевић Стефан 

7/3, Младеновић Драган 7/3, Станисављевић Никола 

8/1, Николић Милан 8/1, Радовановић Данило 7/1, 
Перић Никола 6/1. 

 

СМОТРА РЕЦИТАТОРА 
 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ:  
       Млађи узраст:  

1. место Анђела Стојадиновић (4), 2. место Матеја 
Милорадовић (3), 3. место Сандра Јенић (4). 

       Старији узраст: 

1. место Тијана Милосављевић (8), 3. место Емилија 
Милошевић (7). 
 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ: 
       Млађи узраст:  
Учешће Матеја Милорадовић, Анђела Стојадиновић 

и Сандра Јенић 

       Старији разреди:  

Учешће Емилија Милошевић и Тијана 
Милосављевић 
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СВЕТИ САВА – ШКОЛСКА СЛАВА 

 

Савиндан је и ове године традиционално обележен академијама у централној школи и подручним 

одељењима, резањем колача уз присуство свештеника и ручком након тога. 

    
 

   
 

„ПРАВЕ ПУТЕВЕ СТВАРАЈ СВОЈИМ НОГАМА И ПУТЕВЕ СВОЈЕ ИСПРАВЉАЈ.“ 
 

Овим речима великог српског просветитеља започела је светосавска академија у нашој централној 

школи. Школа, тј. њени ученици, потрудили су се да његов лик и дело обележе на другачији, 

оригиналнији начин, а да притом не изостане ни делић његовог значаја у српској историји и 

култури.                 

У светосавској академији су учествовали чланови хора и драмске секције из свих разреда. 

Најмлађи су својом драматизацијом приказали лик Светог Саве у српским обичајима, традицији, 

слави, здравицама. Свети Сава је много путовао, обилазио разне земље, у историји и у житијама су 

остали записи са истих, те су наши ученици покушали да део утисака са тих путовања оживе и 

дочарају нам. Тако су старији ученици приказали део са његових путовања у Никеју, Јерусалим, 

занимљиве сусрете и саму смрт.  
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Такође, како су о Светом Сави слушали много припремајући се за овај дан, запитали су се шта би 

неки значајни људи средњег века, наследници Светог Саве, настављачи династије Немањић, рекли 

о њему. У својој машти су замислили и оживели разговор између Јефимије (кћи угледног 

властелина, жена деспота Угљеше Мрњавчевића, некадашња Јелена Мрњавчевић, а од мужевљеве 

смрти монахиња Јефимија, песникиња, везиља  чувене „Похвале кнезу Лазару") и њене рођаке 

Кнегиње Милице, рођене Немањић (кћи Вратка, у народној књижевности познатог као Стари Југ 

Богдан, жена Лазара Хребљановића). Њих су испратиле песме посвећене Светом Сави, рецитал, 

мудре мисли. 

 
Традиционално није изостала ни изложба ликовних радова, ликовни конкурс на коме су прва три 

места награђена дипломама и књигама. Прво место заузео је рад ученице осмог разреда Тијане 

Милосављевић, друго место је припало Андреји Рајчић, такође, ученици осмог разреда, док треће 

место деле ученице седмог разреда, Кристина Милорадовић и Емилија Милошевић. 

  

Новина  ове године су захвалнице намењене представницима школског одбора, као захвалност за 

дугогодишњу несебичну подршку, рад и залагање за напредак и рад школе. Читав програм 

испратио је директор са наставницима, ученицима, као и родитељи и чланови локалне самоуправе. 
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ПУТОВАЊЕ КРОЗ БАЧКУ 

( Екскурзија старијих разреда,  5 – 6 . јул 2018. године) 

Овог уторка наши ученици су уместо у школу кренули на једно занимљиво путовање 

кроз Бачку. Дуго очекивана екскурзија, званично је и почела. Негде око осам часова, ученици 

су се упутили ка Београду, Новом Саду и првом одредишту, чувеној ергели Зобнатица у Бачкој 

Тополи.  

Ученици су најпре посетили музеј, у коме су могли видети настарије пехаре освојене на 

разним важним тркама још из 70-их година. Највећу пажњу је освојио Казанова,  шампион ове 

ергеле, баш из тих давних година. Ипак највеће одушевљење изазазвала је ергела, где су 

највише времена и провели посматрајући и  сликајући коње. 

  
Одавде се пут наставио ка Зоолошком врту Палић и језеру. Лагана шетња уз посматрање 

и сликање животиња у њиховом природном окружењу јако је пријала свима. Зеленило и вода 

деловали су позитивно и опуштајуће те су ученици у поподневним часовима пуни енергије 

пристигли у хотел  „ПАТРИА“  у центру Суботице, потпуно спремни за дискотеку. Ученици су 

у дискотеци провели три часа у веома лепом, пристојном, веселом и разиграном расположењу  

тако да су прикупили и похвале од организатора.  

 

Сутрадан су у Суботици посетили Градску кућу и Музеј града. Архитектура уметничког 

правца сецесија јако је привлачила пажњу својим бојама, народним мотивима, својом 

особеношћу, а овај вид уметности се може видети у готово целокупној архитектури центра 

града и у самој Градској кући. Карактеристично је да су зидови у Градској кући и чувене 

фонатне испред ње, плава и зелена, украшене посебном врстом керамике која се назива жолнаи 

и потиче из Печуја. 

 



Летопис 2017/18.  Траг бр. 4 

15 
 

   

Након слободног времена и уживања у мирноћи и шаренилу овог града, пут се наставио 

ка Сомбору, граду пуном зеленила. Тамо су ученици посетили Градску кућу и галерију 

истакнутог сликара 20-ог века Милана Коњовића. Овај импресиониста завршио је само два 

семестра на академији, али његов опус чини око 6000 слика, које је поклонио свом граду 

Сомбору. Ученици су имали прилику да виде само један део „плаве“ , „црвене“ и „сиве“ фазе 

овог уметника. 

     
У вечерњим часовима ученици су стигли кући препуни утисака, знања и доброг 

расположења. Доживели су, упознали и сазнали много тога, уз пријатну атмосферу, дружење, 

шалу и смех.  
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ЕКСКУРЗИЈА МЛАЂИХ РАЗРЕДА 

Дана 11.05.2018. године реализована је једнодневна екскурзија за ученике од предшколског 

узраста до четвртог разреда, на релацији Александровац – Крушевац (Лазарев град) – манастир 

Љубостиња – Врњачка Бања – Александровац. 

У Крушевцу су ученици обишли Лазарев град, имали прилике да виде један од 

најзначајнијих споменика српске култура, цркву Лазарица, чији је ктитор био и сам кнез Лазар, 

Народни музеј и споменик кнезу Лазару.  

 

Путовање је настављено ка манастиру Љубостиња, задужбини кнегиње Милице, који се 

налази у близини Трстеника. Ту је ученицима на сликовит начин објашњено како се градио 

манастир, коме је посвећен, шта се налази на фрескама које су остале неоштећене.  

     
Даље је путовање настављено ка Врњачкој Бањи, где су ученици провели једно дивно 

поподне након чега се пуни утисака и позитивне енергије вратили својим кућама.  
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НАШЕ МАЛЕ АКТИВНОСТИ 

 
Наши предшколци су и ове године били вредни. Са њима су реализоване бројне активности 

попут приредби поводом Нове године, Светог Саве, где су показали своју креативност, 

спонтаност, маштовитост. Ту су имали прилику да искажу своја умећа кроз разне радионице 

које су васпитачице са њима организовале и реализовале, заједно са родитељима. 
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КУТАК ЗА КУЛТУРНИ ТРЕНУТАК 

 

ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА 
 

Под слоганом „Књигом до слободе“  наши ученици су 21.2.2018. године подржали 

акцију „Читај гласно“ и све друге идеје које имају као циљ неговање матерњег језика и 

развијање читалачког духа. Овом акцијом ученици су желели да пробуде свест код својих 

вршњака колико слободе пружа потрага и шетња кроз једно књижевно дело; неограничену 

слободу кретања, маштања, спајања неспојивих светова, времена, ликова; подстицање жеље за 

остваривањем снова и идеја;  богаћење знања, изражавање мишљења, љубави и разумевања. 

Ученици су током читавог дана имали акције читања и тумачења дела великог писца Иве 

Андрића и великог песника Лазе Костића. Кроз презентацију приказали су живот и дело ових 

књижевника, а кроз дискусију једни другима су приближили њихов уметнички свет. 

Овај школски дан завршили су богатији знањем и лепим утисцима. 

       
 

    

 

"МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ БАРИЛИ – ПОЖАРЕВАЦ ОДЈЕКУЈЕ У МЕНИ" 

У просторијама школе, 23.4.2018. године, ученици су имали прилику да одгледају једну 

едукативну представу о нашој чувеној сликарки  која је живела у периоду између два светска 

рата, Милени Павловић Барили. Представу "Милена Павловић Барили – Пожаревац одјекује у 

мени" су извели Драгана Данда Стојановић и Благоје Савовић, из Удружења позоришних и 

филмских уметника Браничевског региона  из Пожаревца. 
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ФРАНКОФОНИЈА 
 

Трећа по реду франкофонија одржана је 28.3.2018. године.  На  манифестацији су учествовали 

ученици од 1. до 8.  разреда, а циљ је био афирмација  француског језика. 

Са ученицима 5. разреда прошетали смо кроз Париз и видели најпознатије споменике у њему... 

Слушали смо поезију француског песника Гијома Аполинера и уживали у стиховима  Десанке 

Максимовић преведеним на француски језик, које су говориле ученице 8. разреда. 

 
Ученице 7. разреда  интерпретирале су песму ,,Андалужанка''  и тиме спојиле  француски језик и 

латино звуке, а гледали смо и адаптацију  комада ,,Мали принц'' у извођењу ученика 7. разреда.  

Наступали су и наши најмлађи ученици који су  нам кроз игру, песму и глуму приближили 

француски језик и културу.   

    
На самом крају  ученици 7. разреда су извели песму ,,Але, ола, оле'' која је 2010. године представљала 

Француску на избору за песму Евровзије. 

*** 

У оквиру дана франкофоније одржан је и ликовни конкурс у нашој школи.  За ученике млађих 

разреда тема је била ,,Пријатељство'' док је за ученике старијих разреда тема била ,,Стоп насиљу''.  

Победнице ликовног конкурса у млађим разредима су следеће ученице: 1. Софија Радојковић (3. 

разред), 2. Теодора Јанковић (3. разред), 3. Макфирета Бериша (2. разред) 

Победнице ликовног конкурса у старијим разредима су следеће ученице: 1. (Тијана Милосављевић, 

(8. разред), 2. Ива Милосављевић, (8. разред), 3. Јована Симић, (5. разред) 

Наш специјални гост на овој манифестанцији била је  Биљана Стапар, бивша ученица наше школе 

која је докторирала француски језик у Француској. Она је учесницима уручила похвалнице, а 

победницима ликовног конкурса дипломе. 
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„ЗА СЈАЈ У ОКУ“ 

 

Ученице наше школе Душица Ранковић,Тијана Милосављевић, Емилија Милошевић и 

Тијана Радовановић су у петак 2.6.2018. године учествовале у плесном такмичењу "За сјај у 

оку" у ОШ "Милисав Николић" у Божевцу. Оствариле су сјајан успех заузевши 1. место у 

категорији старијих разреда са конкуренцијом од 8 група.  

Такође, Тијана Милосављевић је проглашена за "нај девојчицу" у категорији старијих разреда.  
 

        

У категорији млађих разреда учествовало је 12 плесних група. Ученици трећег разреда наше 

школе, Вујчић Јован, Милорадовић Матеја, Алексић Елена, Цвејић Михајло и Стевић Урош, 

такође су остварили запажен резултат и освојили 3. место. 

       

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ 

Бити толерантан значи бити слободан, прихватити разлике, држати се својих уверења и 

прихватати да се други држе својих. Бити толерантан значи прихватити право на различитост 

по било којој основи, говору, вери, религији, вредностима. Потребно је развијати код себе висок 

праг толеранције. Она је део карактера сваке личности. Поводом Међународног дана 

толеранције, 16.11.2018. године са ученицима су у нашој школи реализоване бројне активности 

на тему толеранције. Испред Центра за културу „Војислав Илић Млађи“ из Жабара, Лидија 

Милошевић је са ученицима реализовала радионицу „Различити смо, и то нас спаја". 
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ШКОЛСКИ СПОРТ И МИ 

Иза нас је  година успеха екипа ученика наше школе у малом фудбалу. И женска и мушка 

екипа учествовале су на завршном турниру на републичком нивоу. Све је почело победама на 

општинском такмичењу  против екипе ученика из основне школе у Жабарима; настављено првим 

местима на окружним турнирима у Пожаревцу (где су ученици наше школе победили екипе 

школа из Малог Црнића, Жагубице и Петровца на Млави); док су ученице у Костолцу на овом 

нивоу победиле екипе из Малог Црнића и Костолца;  на међуокружном турниру  у Свилајнцу где 

су наше екипе победама обезбедиле пласман на Pепублички турнир. Девојчице су овим 

пласманом направиле корак даље пошто су годину раније завршиле такмичење баш на 

међуокружном  турниру. На Pепубличком такмичењу мушка екипа заузела је пето док су 

девојчице такмичење завршиле на осмом месту. Састав мушке екипе био је следећи: Радовановић 

Данило, Перић Никола, Деспот Игор, Станисављевић Никола, Николић Милан, Рајић Александар, 

Ђорђевић Стефан, Младеновић Драган. Састав женске екипе: Милосављевић Милица, 

Драгутиновић Катарина, Ђорђевић Милица, Лазић Анђела, Марковић Аница, Савић Валентина, 

Јенић Јована, Јенић Сара, Стефановић Јелена. Тренер фудбалских екипа био је наставник Миодраг 

Милорадовић.  

   
Ове године одржан је 11. стонотениски турнир наше школе. У току марта и априла месеца 

дечаци су одигравши 18 мечева дошли до овогодишњих победника. Станисављевић Никола је у 

мечу за прво место резултатом 3:1 победио Николић Милана; док је у мечу за треће место 

Андрејић Стефан победио Пауновић Милоша са 2:1. Други пут за ових 11 година свој турнир су 

одиграле и девојчице. Након одиграна 24 меча добили смо победнике и у женској конкуренцији. 

Прво место освојила је Милосављевић Милица победивши у финалу Милосављевић Иву 

резултатом 3:1; док је у мечу за треће место Милорадовић Кристина савладала Милошевић 

Емилију са 2:1. 

   



Летопис 2017/18.  Траг бр. 4 

24 
 

Јесењи и пролећни крос наши ученици су трчали у Александровцу и Влашком Долу, у 

октобру и мају месецу. 
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                        Наглас ћу рећи 
Драги  одрасли, 

Желим да Вам упутим неколико речи. 
Не морате стално мислити да је свет ружан и тмуран. 

Не можете купити срећу. 

Имајте увек наду, ма колико ружна ситуација била  

јер за све постоји решење. 
Молим Вас, покушајте да разумете децу,  

она увек дају све од себе да све , баш све, буде лепо.  

(Зато се не чудите када Вам ишарају прозоре и зидове.)  
Пробајте да узмете мало слободног времена и                                                                 

забављајте се са са својом децом и својим пријатељима. 

Не судите никоме ако га довољно  не познајете и не знате његову причу.                           Мисић Ивана 8/2 
                                                                               Анастасија Цвејић, VII1 

 

„Искористите своју машту, покушајте да остварите своје снове. Све то одрасли причају нама, а 

сами не примењују. Најважније је да радите оно што волите! Учините то!“      Маша Макевић,VII2 
 

          „Човек  само срцем добро види“ 

Човек треба да гледа срцем јер људи полако заборављају да цене и воле одређене особе. Мислим да 

срце није паметније од очију, али је много искреније... Пријатељи су као звезде, не видимо их увек, 

али знамо да су ту. Свако треба да запамти да је у животу љубав најбитнија.  
Катарина Обрадовић, VII2                                                                                           

                                                                                                 

                                    

                                   
 

Сандра Миленковић 8/2                                           Милош Јованчевић 7/2       

 

           Бирам да разумем 

„ Да би људи имали способност да разумеју друге људе треба да имају чисто и неискварено срце, 

спремно да воли и поштује.  Трудите се да волите и разумете – свет ће тако постати боље место.“                                                                                        

                                                                                                                                    Емилија Милошевић, VII1 
 

Суштина живота је разумевање. Ситнице чине  да схватимо зашто живимо и радимо. Понекад 

је довољна и једна реч. Зато бирам да разумем! Бирам да разумем свет и наше родитеље. Не желим 

ништа да објашњавам , већ само да разумем. То је битно у породици, међу другарима, у школи, свуда. 
Свет не треба да посматрамо из једног, већ из више углова да бисмо разумели шта се дешава. Зато је 

понекад потребна и велика храброст, али вреди.                                                             

Ана Ранковић, VII2 
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Свако од нас одраста на свој начин и свако од нас израста у другачију особу. Особу са 

другачијим карактером, особинама, навикама, жељама, сновима. То треба разумети и поштовати.                                          

                                                                                                                        Душица Ранковић, VII2 
     

Птица 

У данашње време постављају нам се свакави стандарди као последица савременог друштва  
посредством друштвених мрежа највише. У жељи да се што више уклопимо почињемо слепо да 

пратимо  разне „ трендове“ у изгледу, понашању. Ретки су они који су своји , посебни, другачији. 

Размишљајући о овoме угледах кроз прозор два врапца како весело и поносно цвркућу и лете. Како су 

они слободни! Могу да раде шта желе, одлете било куда. Да сам птица одлетела бих што даље од људи 
јер су они вероватно љубоморни на птице.  Зашто би их иначе затварали у кавезе и ограничавали им  

слободу која им је природно дата. Овог тренутка сам и сама 

љубоморна на ту слободу.                                            
Неки људи знају да полете високо, али за разлику од 

птица, ниско падају. Ја знам само једну птицу која говори – 

папагаја, а он не лети ни дуго ни високо.  По томе су, на неки 

начин, људи слични папагајима.  
Да сам ја птица, гледала бих све са висине, а имала бих 

бољу душу од многих људи. Да сам птица искористила бих своју 

слободу да одем на места на која људи никада неће стићи.  Летела 
бих поред авиона и посматрала људе који због посла путују негде. 

Била бих поносна јер слободно летим крај њих. Своја слободна 

путовања бих завршила вероватно у неком кавезу јер би ме зли 
људи затворили.  

Требало би да свако од нас бар за трен осети себе као 

птицу, али то је тешко. Можемо само имитирати њихову слободу 

тако што ћемо бити оригинални, своји, издвајати се из масе и 
разних ограничења модерног света.                                                                  

                                                                                                            Тијана Милосављевић, VIII1 

Оно што ми даје крила 
           Моји пријатељи. Пријатеље треба стицати, бринути се потом о њима.  То су особе без којих не 

можеш замислити свој живот. Увек су ту, у било којој ситуацији. Наше заједничко време је 

непроцењиво. Загрљај са најбољим пријатељем и његова искреност права су срећа. Зато нам они и дају 
крила. 

                                                                                                                               Тијана Радовановић, VII1 
 

„ Циљеви и снови. Треба их остваривати. Они дају крила.  Да многи успешни људи нису 

пратили своје снове, свет не би овако изгледао.“                           Кристина Милорадовић, VII1 

 

Моја звезда водиља 

Када ноћу изађете и погледате небо, видећете бесконачан број 

звезда. Оне чувају низ догађаја сакривених у дубинама времена. Ми смо 
исувише мали да можемо сагледате и разумети све то, прво морамо 

сагледати и разумети свет око нас.  

Сматрам да и не постоји нешто што ће бити звезда водиља и да је тешко 

наћи своје место и функцију у животу. Док се фокусирамо  на ствари 
које ће се догодити, заборављамо на живот који се тренутно одвија. Тако 

некако све што учинимо или не учинимо остаје заборављено попут оних 

звезда на небу. Међутим, све ово није разлог да човек стоји у месту, да 
се не труди, напредује и бори се. Свако на неки начин жели да остави 

траг  на овом свету и , чини ми се, то је оно што нас води. Не могу сви 

бити Никола Тесла, па оставити такве трагове за собом, али мале трагове 
можемо.  

На  том путу треба ходати полако, опуштено, разгледати и осетити све 

оно што живот може да пружи. Не треба само тражити и јурити ту                

непостојећу звезду водиљу. Звезда водиља смо ми сами, оно што                
      Јована Миленковић 8/2     спознамо, доживљавамо и чинимо.                Јован Стокић, VIII1   
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„Свако у себи има звезду водиљу, сам је мора 

пронаћи. То је оно што нас покреће и даје снагу.  

Моја породица је моја водиља – покретач и 

мотивација.“                                                                                                                                                  
                               Ивана Чолић, VIII1 

 

 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                        

 

                                   Здраво, другари 

„Сећам се дана када смо кренули у први разред. Тада нам је једина брига била када ће звонити за 
велики одмор и када ћемо изаћи напоље и играти се .“                                       Милица Мишић, VIII1                                                                                              

                                                                                                                         

„Време толико брзо пролази да нисмо ни свесни када се приближи  растанак. Сећате ли се наше 
прве екскурзије? Другари, желим да свако од вас пронађе пут којим ће кренути у живот. Желим вам срећу 

и да се једног дана поново сретнемо сви заједно.“                                             Ива Милосављевић, VIII1 

 
„Свако ново другарство доноси ново искуство за сваког човека, али старе треба чувати, јер ће они 

бити увек ту негде.“                                                                                                                 Јована Јенић, VIII1 

 

„ Зато, другари, волим вас највише на свету!“                                    Јелена Стефановић, VIII1  

 

Другарство је  највеће благо 

Мој набољи друг је Немања. Много ми значи зато смо нераздвојни. Свакоме је потребан друг. 

Један дечак и лопта није ништа, док два друга и лопт,а чине фудбалску утакмицу, зато је друг битан! 

На данашњи дан, када пишем овај састав, мој друг пуни једанаест година. Сећам се када смо се 

упознали. Било је то на Бадње вече пре три године. Било ми је досадно, седео сам сам, а приметио сам да 

је и Немања сам. Пришао сам му да се упознамо. Остатак вечери смо провели крај ватре око које су сви 

били окупљени. Нареднe две године се нисмо видели. Онда смо кренули у пети разред, Немања је био ту. 

Сели смо у исту клупу и од тада смо нераздвојни. Највише волимо да играмо фудбал. Када смо једног 

дана поделили ужину, чинило сe као да смо отишли у најбољи ресторан, а седели смо на обичној клупи у 

школи. То није обична клупа, то је клупа најјачег другарства. Понекад се и посвађамо, али се помиримо. 

Све је то нормалано.  

Тако и ви, ако сте се посвађали са другом, начините први корак, помирите се, а следећи пут 

немојте да вам је језик бржи од памети, добро размислите, јер другарство је највеће благо.  

                                                                                                                                  Урош Марковић, V1 

Омиљени јунак из цртаног филма 

Свако дете има свој омиљени цртани филм и јунака. Тај јунак му представља неку врсту узора. 

Мој омиљени јунак је Лео из „Нинџа корњача“. Он је име добио по једном познатом уметнику Леонарду 

да Винчију. Најстарији је у својој групи и представља вођу. Зелене је боје, има плави повез око очију и 

плави појас. То је једна храбра, знатижељна корњача, увек спремна за акцију. Брзо се снађе у свакој 
ситуацији и свима несебично помаже. Веома је дисциплинован па сваког дана вредно и напорно вежба. У 

слободно време медитира. Посебно ми се свиђа што брзо размишља и за сваки проблем нађе решење. За 

њега је све могуће.  
Лео је мој узор, желим да будем такав и зато не пропуштам ни једну епизоду.   

                                                                                                                     Стефан Ђорђевић, IV2 
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ПРЕГЛЕД ОДЕЉЕЊА 
 

АЛЕКСАНДРОВАЦ 
 

                        I1 

Одељењски старешина: Марија Којић 

 

1. Алексић Катарина 

2. Јаношевић Сава 

3. Младеновић Ања 
4. Рајковић Павле 

5. Рајчић Даница 

6. Стојановић Марија 
7. Томић Милош 

8. Рама Ђенета                                                                    

 

                  II1 

Одељењски старешина: Јелена Милошевић 
 

1. Алексић Ђурђина 

2. Бериша Арбен 

3. Бериша Макфирета 
4. Бериша Мерсад 

5. Буњаку Сани 

6. Вујчић Павле 

7. Гаши Себастијан 
8. Гаши Селма 

9. Лукић Ангелина 

10. Нацковић Илија 
11. Обрадовић Вукашин 

12. РамаЋерим 

13. Стокић Анђела 
14. Цвејић Андреја 

15. Цвејић Емилија 

 

                   III1 
Одељењски старешина: Виолета Недељковић 
 

1. Алексић Елена 

2. Арчаба Марина 

3. Вујчић Јован 

4. Милорадовић Матеја 

5. Пејић Матеа 

6. Рајковић Петар 

7. Стевић Урош 

8. Стојковић Немања 
9. Цвејић Михајло 

10. Зорјани Ментур 

11. Бериша Денис 

12. Рама Северђан                                     
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                              IV1 

Одељењски старешина: Весна Лазаревић 
 

1. Миливојевић Душан 
2. Миловановић Вељко 

3. Николић Милош 

4. Новаковић Давид 

5. Перић Стефан 
6. Радовановић Јован  

7. Радуљевић Марко 

8. Стојадиновић Анђела 
9. Стокић Аница 

10. Тасић Павле 

11. Чолић Вељко 
12. Јовановић Душан 

13. Бериша Бренди 

14. Зорјани Саранда 

 

 

                   V1 
Одељењски старешина: Роза Миловановић 

 

1. Алексић Анђела 

2. Цветковић Јован 

3. Рајчић Лара 

4.  Николић Милица 

5.  Стојковић Никола 

6.  Обрадовић Лазар 

7.  Станојевић Теодора 

8.   Милојевић Милош 

9.   Николић Матеја 

10. Митровић Маријa 
11. Лазић Андрија 

12. БеришаМирсада 

13. Рама Ашим 

14. Васић Урош 
15. Александра 

Андрејић 

16. Симић Јована 
Марија 

17. Марковић Урош 

18. Радуљевић Немања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                           

 

 

                       VI1 

Одељењски старешина:  Милош Николић 

 
1. Гецић Александра  

2. Драча Милица 

3. Зорјани Мексур 

4. Јовић Марко 
5. Лукић Александар 

6. Матић Јована 

7. Милосављевић 

Анђела 
8. Митровић Душан 

9. Мишић Михајло 

10. Младеновић Вељко 
 

11. Перић Никола 
12. Радуљевић Милица 

13. Рајковић Кристина 

14. Савић Валентина 

15. Станић Андреас 
16. Стојановић 

Александар 

17. Стокић Александар 
18. Стокић Анастасиа 

19. Стојановић Анђела 

20. Рама Ерџан 
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                 VII1 

Одељењски старешина: Милица Радојевић 
 

1. Грујић Денис  

2. Зорјани Рахман 
3. Јовановић Андријана 

4. Матић Кристина 

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. Цвејић Анастасија 

16. Рама Хајрија  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

                                        
 

 

           VII2 

Одељењски старешина: Ивана Даниловић 
 

1. Арчаба Стефан  

2. Јованчевић Милош 

3. Макевић Маша 
4. Микуљевић Вељко 

5. Николић Силвана 

6. Обрадовић Катарина 
7. Пауновић Милош 

 

8. Ранковић Ана 

9. Ранковић Душица 

10. Сарић Вељко 
11. Траиловић Валентина 

12. Траиловић Тијана 

13. Шћепановић Матија 
14. Бериша Нермина 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

                                     

 

 

                 VIII1 
Одељењски старешина: Александар Димитријевић 
 

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 

13. Милосављевић 

Милица 
 

14. Милосављевић 

Тијана 
15. Милошевић Милош 

16. Мишић Милица 

17. Мишић Никола 
18. Николић Милан 

19. Пауновић Дамир 

20. Рајчић Андреја 

21. Савић Александар 
22. Станисављевић 

Никола 

23. Станојловић Даница 
24. Стефановић  Јелена 

25. Стокић Јован 

26. Чолић Ивана 
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Одељење за децу са посебном потребама 
 

Одељењски старешина: Оливера Поповић  

 
1. Милосављевић Михајло - 8.р. 
2. Мишић Александра - 8.р. 

3. Гаши Медина - 1.р 

4. Бериша Дијана - 2.р. 
5. Морина Емин - 5.р. 

6. Јовановић Андреја - 5.р. 

7. Лазић Стивен - 5.р. 

8. Буричић Милена - 6.р. 
9. Ељми Буњаку - 6.р 

10. Буричић Викторија - 7.р. 

 

 

 

 

 

ВЛАШКИ ДО 
 

 

               I2 
Одељењски старешина: Данијела Радовановић  

 

1. Видојевић Милица 

2. Ђорђевић Теодора 

3. Перуцић Светлана 

4. Перуцић Сузана 
5. Милетић Давид 

6. Андрејић  Изабела 

7. Марковић  Јовица                                   

                                                                       

 

 

              II2  

Одељењски старешина: Славица Којић 

 

1. Ђорђевић Теодора 

2. Недељковић Елена 
3. Лукић Андрија 

4. Стефановић Вук 

5. Здравковић Тијана 

6. Јанковић Стефан  

7. Стевић Алекса 
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               III2 
Одељењски старешина: Ивана Милојевић – Белкић 

 

1. Ђорђевић Тадија 

2. Илић Михајло 

3. Марковић Никола 
4. Миленковић Урош 

5. Младеновић Анђела 

6. Ненадовић Јања 

7. Пајкић Маја 
8. Катаринић Сара 

9. Јанковић Милица                          

                                                           

 

 

 

              IV2 

Одељењски старешина: Милица Стевчић 

 

1. Благојевић Горан 
2. Ђорђевић Стефан 

3. Јенић Сандра 

4. Максимоски Невена 
5. Здравковић Лидија 

6. Мишић Јован 

7. Перић Марија 
8. Станисављевић Јована 

 

 

 

 

                V2 
Одељењски старешина: Миодраг Милорадовић 

 

1. Јенић Сара 

2. Ђорђевић Теодора 

3. Мисић Данијел 
4. Димитријевић Марко 

5. Ђорђевић Никола 

6. Стевић Урош 
7. Благојевић Матеја 

8. Бранковић Никола 

9. Јовановић Петар 
10. Перић Никола 

11. Перић Лазар 

12. Миленковић Милош 

13. Миленковић Малиша 
14. Перић Матеа 
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              VI2 
Одељењски старешина: Сава Махмутовић 

 
1. Ђорђевић Вељко 

2. Јовановић Милош 

3. Пајкић Александар 
4. Лазић Невена 

 

 

 

                  VII3 

Одељењски старешина: Славица Павловић 
 

1. Димитријевић Александар  
2. Ђорђевић Милица 

3. Ђорђевић Стефан 

4. Јовић Сара 
5. Миленковић Филип 

6. Младеновић Драган 

7. Минић Тамара 

8. Михајловић Данијел 
9. Стевић Коста                    

                

                                

            VIII2 
Одељењски старешина: Милијада Величковић 

 

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 

 

 

Припремни разред 

Васпитачица: Јелена Станојевић 
 

1.  Перуцић Марко 

2.  Павловић Ђорђе 
3.  Недељковић Лука 

4.  Ђорђевић Давид 

5.  Стефановић Иван 
 

 

6.  Мисић Анастасија 

7.  Миленковић 
Теодора 

8. Пауновић Маја 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Летопис 2017/18.  Траг бр. 4 

34 
 

 

 

 

ОРЕОВИЦА 
 

 

          I/III 
Одељењски старешина: Волица Милорадовић 
 

Први разред 
1. НиколићКристина 

2. СтојиљковићТамара 

3. Момировић Марко 

4. Морина Ермин 
 

Трећи разред 
1. Матић Теодора 

2. Јанковић Теодора 

3. Милошевић Невена 

4. Милошевић Данијел 

5. Милосављевић Марија 

6. Радојковић Софија                               

 

 
 

            II/IV 
Одељењски старешина: Стапар Бошко 

 

Други разред 
1. Савић Сара 

2. Матић Вања 

3. Ранковић Виктор 

4. Ивановић Софија 

5. Милошевић Јована 
6. Николић Драган 

7. Морина Емина 
 

Четврти разред 
1. Јаношевић Давор 

2. Лазаревић Огњен 

3. Николић Данијел 

                        

                                                  

Припремни разред 
 

Васпитачица: Јелена Јанковић 
 

1.  Ранковић Страхиња 

2.  Јовић Вања 

3.  Јовић Вељко 

4.  Милошевић Александар 
5.  Лазаревић Наталија 

6.  Марић Теодора 
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ПОЛАТНА 
 

Одељењски старешина: Данијела Стојадиновић 

 

Први разред 
1. Станковић Миљан 
 

Четврти разред 

1. Станковић Миљана 

 

Припремни разред 

1.  Бојић Милица 

 

 

СВИЊАРЕВО 
 

Одељењски старешина: Милијана  Стојадиновић 

 

Први разред 

1. Новаковић Лазар 
 

Други разред 

1. Фујкић Јована 
 

Трећи разред 

1. Марковић Милица 

2. Новаковић  Вељко                                

 

 

ТИЋЕВАЦ 
 

Одељењски старешина: Милена Милошевић 

 

Други разред 

1. Голубовић Немања 

2. Рајчић Јован 
 

Четврти  разред 

1. Голубовић Никола 

2.  Најдић Наташа 

3.  Сарић Урош                                   

 

 

МИРИЈЕВО 
 
           

Одељењски старешина: Сандра Ружић 

             

          Трећи разред 

1. Пауновић Горан 
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ЗАВРШНЕ ПРЕДСТАВЕ УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

 
Ученици четвртог разреда из Александровца и Влашког Дола  су заједно са својим учитељицама, 

Весном Лазаревић и Милицом Стевчић, припремили представе за завршетак четвртог разреда.   
 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Представа "Хајдук Станко" је одржана 14.6.2018. године, у Дому културе у Александровцу, док 

је представа "И девојчице играју фудбал" одржана 13.6.2018. године  у просторијама школе у 

Влашком Долу. 

 
 Сви присутни су уживали у предивној атмосфери коју су приредили наши четвртаци. 

 



 
 

   
 
        
        



      
 
     
 
   


