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ОШ ,,Вук Караџић“ Житковац 

ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ 

СЕПТЕМБАР 2018. 

 

ШКОЛА У НОВОМ РУХУ 

1.9.2018. 

 

Крајем прошле школске године започети су многобројни радови на 

уређењу ,обнови и осавремењивању зграде наше школе- како 

матичне, тако и подручних одељења.Под руководством директора 

Милана Динића, радници наше школе су санирали и преуредили 

хол, као и  зборницу, канцеларије директора и стручних сарадника. 

Направљена је мајсторска радионица и набављен потребни алат, 

обезбеђена је нова просторија за архивирање школске 
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документације, замењени су столарија и цреп на школској згради у 

Нозрини, многе учионице су окречене и глетоване, набављен је 

нови намештај, тј клупе и столице, замењени су прозори и 

радијатори у фискултурној сали и направљена је нова и савремена 

мултимедијална сала на месту некадашње трпезарије.У све школске 

зграде и учионице уведен је интернет,а за све учионице обезбеђени 

су рачунари. У циљу веће безбедности ученика испред школе 

постављена је заштитна ограда и постављена је вертикална 

платформа, као и одговарајућа светлосна сигнализација.Радови на 

осавремењивању школских зграда још увек су у току. 

 

ЕЛЕКТРОНСКИ ДНЕВНИК 

1.9.2018.  

 

Од ове школске године, у нашој школи користиће се електронски 

дневник. Након што су створени услови за то, тј уведен је интернет 

у све школске зграде и учионице и наставници су прошли обуку за 

коришћење ове новине, електронски дневник користиће се 

истовремено са папирним, са тенденцијом да потпуно замени 

папирну варијанту. 
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ДОБРОДОШЛИЦА ПРВАЦИМА 

3.9.2018. 

 

 

 

Свим првацима, ђацима наше школе, ученици старијих разреда 

приредили су свечану добродошлицу и пригодним програмом 

пожелели успешан почетак школовања. Директор и педагошки 

асистент школе обишли су сва одељења првог разреда и 

представили се новим ученицима. 
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ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА 

26.9.2018. 

 

 

У нашој школи изучавајући, упоредо са матерњим српским , и 

енглески и руски језик, трудимо се да ширимо љубав и 

мултикултуралност, да наше ђаке учимо потреби познавања 

и говорења бар једног страног језика. Такође,уважавамо нашу 

ромску популацију, те на сваки начин волимо да се чује и ромски 

језик. Зато смо данас, на пригодној свечаности поводом Европског 

дана језика, чули стихове на свим споменутим језицима. Није 

изостала ни наша народна, српска традиција, уметност и 

књижевност.  
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ЈЕСЕН ЈЕ, ЈЕСЕН РАНА, ОД БАКРА СВА ИСТКАНА 

28.9.2018. 

 

 

 

Ученици и наставници издвојеног одељења у Моравцу одлучили су 

да дочекају јесен изложбом оригиналних и задивљујућих 

рукотворина које су заједно израдили на креативним 

радионицама.Ученици четвртог разреда из Житковца су са својим 

учитељицама направили штанд са рукотворинама на тему јесени и 

тако учествовали у великој изложби у организацицји Центра за 

културу у Алексинцу. 
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ОКТОБАР 2018. 

Дечија недеља  1 -7.10.2018 

Дечија недеља је ове године прилика да се скрене пажња најшире 

јавности на проблем насиља над децом, а сви одговорни актери 

позову на чврсто и умрежено деловање у циљу нулте толеранције 

према насиљу и заштите сваког детета у нашем друштву.У том 

светлу, овогодишња Дечија недеља се одржава под 

слоганом:„МОЈЕ ЈЕ ПРАВО ДА ЖИВИМ СРЕЋНО И ЗДРАВО – за 

одрастање без насиља“. 

 

ШКОЛСКИ ЛИКОВНИ КОНКУРС 

1.10.2018. 

 

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања, и стручни сарадници у сарадњи са Ученичким 
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парламентом у оквиру Дечије недеље у школској 2018/19.године 

организовали су ликовни конкурс, прављење одељенских постера 

на тему Моје је право да живим срећно и здраво - за одрастање без 

насиља. Током Дечије недеље сви наставници школе гласали су за 

најбољи постер. 

 

ТАБЛА ПРИЈАТЕЉСТВА 

1.10.2018. 

 

 

Одељења  III-1  и III-2  су са својим учитељицама организовала 

заједничку активност у циљу бољег упознавања ученика и ширења 

пријатељства.Сви су уживали у дружењу и размени лепих мисли и 

порука. 
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ИНТЕРНЕТ БОНТОН 

2-4.10.2018. 

 

 

Стручни сарадници школе, у сарадњи са Тимом за пружање 

вршњачке подршке,а у оквиру Дечије недеље, у школској 

2018/19.години организовали су такмичарско едукативни квиз за 

ученике петог разреда, на тему правила лепог понашања на 

интернету.  Ученицима су пружиле подршку разредне старешине, 

па су се на један забаван начин кроз друштвену игру сви подсетили 

правила интернет бонтона. На овај начин превентивно се делује 

против дигиталног насиља. 
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I HAVE THE RIGHT TO BE HAPPY AND HEALTHY 

4.10.2018.

 

Радионица на тему "Имам право да живим срећно и здраво" 

одржана је у Прћиловици, у одељењима  III3 и 

IV3. Наставница енглеског језика, Миљана Младеновић, са 

ученицима је разговарала о томе шта их у животу чини срећним и 

здравим, а они су своје одговоре су представили сликовито и на 

енглеском језику. 

МАСКЕНБАЛ 

5.10.2018.  
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За крај Дечје недеље организован је маскенбал за ученике од 1 -4. 

разреда.У издвојеном одељењу у Моравцу маске су прављене од 

природних материјала на тему: Та дивна јесен. 

  

ДИГИТАЛНЕ УЧИОНИЦЕ 

6.10.2018. 

 

 

На конкурс Министарства просвете за опремање учионица 

савременим наставним средствима, под називом ,,Дигитална 

учионица" јавило се двоје наставника из наше школе -Весна 

Миленовић и Зоран Стојановић, па су кабинети за Биологију и 

Технику и технологију опремљени новим пројекторима и лап 

топовима ,што ће наставу ових предмета учинити садржајнијом и 

занимљивијом за ученике.  
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ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПРАВИЛНИКА 

9.10.2018. 

 

 

У издвојеном одељењу у Моравцу одржан је заједнички 

родитељски састанак свих родитеља, на коме су учитељице 

представиле кроз презентацију Правилник о васпитно-

дисциплинској одговорности ученика као и мере које се спроводе у 

случају лакших или тежих повреда школских обавеза од стране 

ученика наше школе. Након презентације дискутовало се о 

презентованим садржајима. Правилник се, заједно са осталим 

правним актима Школе, налази на сајту Школе, на 

линку: http://www.zitkovac.edu.rs/index.php/2017-01-13-17-00-48 

 

 

http://www.zitkovac.edu.rs/index.php/2017-01-13-17-00-48?fbclid=IwAR1LkTOqF-knyyxArKcdVI-SOQ6wqcRLY0_8G0GcbO6C53Srnr7WGh7icVY
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ПРЕДАВАЊЕ О ШТЕТНОСТИ ДРОГЕ 

 

11-12.10.2018.  

 

За ученике од 5. до 8. разреда одржана су предавања из области 

превенције употребе и злоупотребе дроге. Предавања су 

реализовали представници Дома здравља Алексинац у сарадњи са 

Тимом за заштиту од насиља, дискриминације, злостављања и 

занемаривања. 
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ПЕКАРСКИ ДАНИ 17-19.10.2018 

 

На традиционалним ,,Пекарским данима“, које организује 

Пољопривредна школа ,,Шуматовац“ ученици наше школе узели су 

учешће у многобројним такмичарским активностима и освојили 

запажене резултате. Две ученице освојиле су награде на 

литерарном конкурсу, две на ликовном,док је наша спортска екипа 

освојила пво место у генералном пласману. Ученици првог разреда 

су заједно са учитељицом Мирјаном Бабић освојили су признање за 

најбољи аранжман пекарских производа. 

 

 

 

 

 



14 
 

ОБЕЛЕЖЕН ДАН СТАРИЈИХ ОСОБА 

16.10.2018.  

 

Заједничком активношћу Ученичког парламента, чији је 

координатор Бранка Виденовић и школске библиотеке, обележен је 

Дан старијих особа са корисницима Геронтолошког центра 

,,Јеленац" у Алексинцу. Група ученика осмог разреда наше школе 

обрадовала је наше старије суграђане посетом и извођењем 

представе ,,Мали Радојица",за чији се сценарио и режију постарала 

наставница Бранка.Ученици који су освојили награде на 

литерарном конкурсу у оквиру Пекарских дана представили су 

своје радове одушевљеним бакама и декама. Након тога је уследило 

дружење уз срдачан разговор и размену поклончића 
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HALLOWEEN 

29.10.2018.  

 

У сусрет предстојећем празнику Ноћ вештица, ученици III4 

одељења су се на часу Енглеског језика, са наставницом Миљаном 

Младеновић, на занимљив начин кроз кратке филмове и песмице 

упознали са културом и обичајима у вези са овим празником. Циљ 

часа био је ширење вокабулара у вези са овом темом и упознавање 

са пореклом и традицијом овог празника. Неки од ученика су имали 

и занимљиве маске и тиме употпунили атмосферу на часу. 
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НОВЕМБАР 2018. 

НАШИ УЧЕНИЦИ У ШВАЈЦАРСКОЈ 

5-20.11.2018.

 
 

 

У оквиру пројекта „ЗАЈЕДНО КА СРЕДЊОЈ ШКОЛИ – ПОДРШКА 
ДЕЦИ ИЗ ДЕПРИВИРАНИХ СРЕДИНА ПРИ ПРЕЛАСКУ У СРЕДЊУ 
ШКОЛУ“ који наша школа спроводи заједно са Центром за образовне 
политике и Хуманитарном организацијом Песалоци, двадесеторо 
ученика наше и исто толико ученика партнерске школе из Нишке 
Бање 4. новембра ове године отишло је пут Швајцарске, како би 
провело две недеље у Дечјем селу Песталоци код Трогена и доживело 
интеркултуралну авантуру са другарима из целог света.Ученици ће 
живети у једној од кућа овог предивног села и делити своје радне 
обавезе одржавања куће, али превасходно ће време проводити са свим 
гостима села у школи где ће кроз радионице и разноразне креативне 
активности проширити своја схватања о интеркултуралности, 
толеранцији и поштовању међусобних права на различитост. Школске 
активности су сваког радног дана до 6 сати, а током викенда ученици 
имају прилике да виде разноразне лепоте Швајцарске на 
једнодневним излетима. 
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НАША КОЛЕГИНИЦА НА МЕЂУНАРОДНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ 
 

8-10.11.2018. 
 

 
 

Данијела Милчић Ђошић професор српског језика у нашој школи, 
9.11.2018. године имала је запажено учешће у славистичком делу скупа 
45-те јубиларне научне конфреренције Пајсијева читања на 
пловдивском универзитету „Пајсије Хиландарски“у бугарском граду 
Пловдиву. Рад којим се представила носи назив Зачеци научног стила 
у Србији – анализа адвербијалне детерминације у научном стилу 
српског језика у 19. и у првој половини 20. века. Овај рад је наставак 
истраживања из области синтаксе и историје савременог српског 
језика којима се Данијела Милчић Ђошић бави. 

 

 
 

 

 
 

 

 

46454566_689183928148895_238401636180321 
 

2/4 

 

https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/novembar-2018?lightbox=dataItem-joqyc2kz
https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/novembar-2018?lightbox=dataItem-joqyc2kz
https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/novembar-2018?lightbox=dataItem-joqyc2ky
https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/novembar-2018?lightbox=dataItem-joqyc2ky
https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/novembar-2018?lightbox=dataItem-joqyc2ky1
https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/novembar-2018?lightbox=dataItem-joqyc2ky1
https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/novembar-2018?lightbox=dataItem-joqyc2ky1
https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/novembar-2018?lightbox=dataItem-joqyc2ky1
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КУЋЕ ИЗ ПРОШЛОСТИ 
15.11.2018. 

 

 
 

У издвојеном одељењу у Моравцу постављена је изложба продуката 
рада са часова Народне традиције, II4 одељења и учитељице Весне 
Станисављевић. Изложба носи назив "Куће из прошлости". Осим 
ученика и учитељица, изложбу су посетили и родитељи ученика свих 
разреда из овог издвојеног одељења. 
 
 

1 
 

ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ 
16.11.2018. 
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Дан толеранције, обележен је у нашој школи низом презентација, 
дискусија и радионица ,а у издвојеном одељењу у Моравцу 
и прављењем заједничког плаката свих разреда. Плакат симболизује 
цвет направљен од 44 шаке, док средину цвета чине слике свих 
ученика ове школе, који су научили да поштовањем, љубављу, 
пажњом, љубазношћу развијају особину толерантности која нам 
омогућава свакодневно изграђивање бољег света и напредовање на 
свим пољима. 

 

 
 
 

1/5 

ПРВАЦИ У БИБЛИОТЕЦИ 
23.11.2018. 

Пошто су научили сва слова, ученици I-1 су постали спремни да постану 
чланови библиотеке. Након што су упознати са правилима понашања и 
начином на који се књиге позајмљују и чувају, наши најмлађи ђаци су се 
забавили решавајући загонетке, питалице и асоцијације.На крају су 
илустровали насловну страну своје омиљене књиге. 
 

 

 
 
 
 

https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/novembar-2018?lightbox=dataItem-jq6bx2x3
https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/novembar-2018?lightbox=dataItem-jq6bx2x3
https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/novembar-2018?lightbox=dataItem-jq6c5cw81
https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/novembar-2018?lightbox=dataItem-jq6c5cw81
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1/5 

НЕ СЛАЖЕМ СЕ СА ТВОЈИМ МИШЉЕЊЕМ, АЛИ... 

27.11.2018. 
 

 
У циљу обележавања Међународног дана толеранције, као и у склопу 
превентивних активности Тима за заштиту ученика од дискриминације, 
насиља, злостављања и занемаривања, организован је литерарни 
конкурс, израда стрипа или приче у сликама на тему "Не слажем се са 
твојим мишљењем, али поштујем твоје право да га кажеш" за ученике од 
5. до 8. разреда. Најуспешнији радови су изложени у холу школе. 
 

6/6 

КЊИГЕ СУ ОПЕТ У МОДИ 
29.11.2018. 
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Књиге су опет у моди је пројектна активност коју је  спровела 
наставница српског језика и књижевности Данијела Милчић Ђошић са 
ученицима петог разреда.Тематски, повезани су садржаји више 
различитих предмета, а коришћена је и информационо-
комуникацијска технологија. Циљ часа био је да се код ученика 
развија свест о значају књиге, поготово у времену дигитализације и све 
веће присутности и  негативних утицаја мобилних телефона на децу и 
младе.Ученици су имали и конкретну радну обавезу: да направе књигу 
након тога што су извлачили задатке .На часу реализације, учионица 
је била замишљен простор за излагање, а ученици су се трудили да 
буду што бољи излагачи својих радова. 
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ДЕЦЕМБАР 2018 

УсCLICKнимо с љубављу 
 
4.12.2109. 

 
На конкурсу Министарства трговине, туризма и телекомуникација, 
"Дигитални час", наш колега, вероучитељ Никола Бакић у области 
друштвених наука, освојио је трећу награду. Честитамо! 
 

 
ПУТ КЊИГЕ -ОД АУТОРА ДО ЧИТАОЦА 

6.12.2018. 
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Са нашим ученицима се данас дружила позната алексиначка 
песникиња, Љиљана Крстић.Њену посету организовале су наставница 
Бранка и наша школска библиотека. Многобројним заинтересованим 
ђацима песникиња је казивала своје стихове,а они су одговарали 
аплаузом када би им се нека песма посебно допала. Малишани су 
имали много питања за нашу гошћу, па им је она до детаља објаснила 
како од идеје настане књига на полици и шта је то инспирише да 
ствара.Можда ће баш ова посета подстаћи песнике међу нашим 
ђацима да крену њеним стопама. 

 
 

ПРАВА ДЕТЕТА У ОБРАЗОВАЊУ 
7.12.2018. 
 

 
  
У оквиру пројекта "Заједно ка средњој школи-подршка деци при 
преласку у средњу школу" организована је дводневна обука ПРАВА 
ДЕТЕТА У ОБРАЗОВАЊУ (индикатори остварености права детета у 
образовању) коју реализује Ужички центар за права детета. Обуци 
присуствују координатор пројекта психолога школе Анђелковић 
Младен, педагог школе Токић Лидија и педагошки асистент Петровић 
Наташа. 
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ЧИТАЛИЋИ 2019 
7.12.2018. 

 
У школској библиотеци је данас представљен пројекат ,,Читалићи 
2019" .Традиционално,наша школа подржава овај пројекат и учествује 
у њему од његовог самог настанка. Заинтересоване колеге је 
библиотекарка Јелена упознала са овогодишњим новинама ,а они су 
одмах кренули са договором око реализације истих. 

 
 

ЉУБАЗАН ОСТАНИ - ДОБАР ЧОВЕК ПОСТАНИ 
 

10-14.12.2018. 
 

 



25 
 

У издвојеном одељењу у Моравцу ова недеља, од 10.12. до 14.12.2018. је 
пројектна недеља свих разреда и радника школе. Тема недеље је 
"Љубазан остани - добар човек постани". Сваког дана планиране су 
бројне активности које за циљ имају развијање заједништва, жеље за 
пристојним и културним понашањем, добрим васпитањем, 
другарством, љубазношћу у опхођењу са другима, али и рад на 
уједињењу колектива кроз радионице које подржавају и шире идеју 
јачања тимског духа (Team Building). 
 

  
ЗАСТАВЕ ЗЕМАЉА ЕНГЛЕСКОГ ГОВОРНОГ ПОДРУЧЈА 

 
11.12.2018. 

 
 

Ученици V-1 дали су свој допринос предстојећем фестивалу науке.Они 
су на радионици "Flags of English speaking countries" тј. Заставе земаља 
енглеског говорног подручја научили у којим се то земљама енглески 
користи као матерњи или службени језик ,направили заставице тих 
земаља, добро се забавили и учинили наставницу Јелену поносном. 

 
ЗАЈЕДНО КА СРЕДЊОЈ ШКОЛИ 

21.12.2108. 
У оквиру пројекта "Заједно ка средњој школи-подршка деци при 
преласку у средњу школу" организовани су трећи и четврти састанак 
саветодавног тела 21. - 22.12.2018.године у Београду. Циљ састанка је 
размена искуства и први резултати пројекта након друге године 
спровођења пројекта. Састанку поред представника Министарства 
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просвете, науке и технолошког развоја, Тима за социјално укључивање 
и смањење сиромаштва, представника Центра за образовне политике 
и Песталоци дечије фондације, присуствују координатор пројекта 
психолог школе Анђелковић Младен и педагошки асистент Петровић 
Наташа. 

 
 

КОНЦЕРТ ЛЕОНТИНЕ ВУКОМАНОВИЋ 
25.12.2018. 
Позната певачица и композитор, Леонтина Вукоманоић одржала је 
предновогодишњи мини концерт за ученике наше школе у 
фискултурној сали. Интересовање ученика било је велико и сви су се 
добро забавили уз звуке познатих дечјих песама. 
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ФЕСТИВАЛ НАУКЕ 
26.12.2108. 
 

 
 
 
У фискултурној сали наше школе данас је одржан други фестивал 
науке, ове године под називом HANDMADE-ручна израда. Циљ ове 
манифестације је да се на разумљив и занимљив начин представе 
природне науке које су за многе „баук”. Осим физике, хемије и 
математике, на фестивалу су били заступљени и други наставни 
предмети.Сваки штанд је био прича за себе и одсликавао је 
креативност и машту ученика и њихових предметних наставника.Ове 
године на фестивалу су учествовале и алексиначке средње школе: 
Алексиначка гимназија, Пољопривредна школа „Шуматовац” и 
Техничка школа „Прота Стеван Димитријевић”. Њихови штандови 
посебно су били интересантни ученицима осмог разреда које у јуну 
наредне године очекује упис у средње школе.Осим ученика и њихових 
родитеља, сајму науке присуствовали су и представници Центра за 
образовне политике из Београда и ОШ „Бранко Радичевић” из 
Брестовца. 
http://alpress.rs/festival-nauke-u-zitkovcu/ 

 
 
 
 

http://alpress.rs/festival-nauke-u-zitkovcu/
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НОВОГОДИШЊА ПРЕДСТАВА 
28.12.2108. 
 
У сусрет новогодишњим празницима,за децу радника школе 
организовна је представа у извођењу ,,Театра 91" из Алексинца.Након 
тога, уследила је подела пакетића које је обезбедила школа, као и 
сликање са Деда Мразом. 
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ЈАНУАР 2019 

ШКОЛСКИ КРУГ ,,ЧИТАЛИЋА" 

24.1.2019. 

 

Данас је у нашој школи (у Житковцу и Прћиловици) одржан школски круг 

такмичења ,,Читалићи Кликераши 2019" у којем је чествовало је 115 ученика 

првог,другог,трећег,четвртог,петог и осмог разреда.Пет најбоље пласираних 

ученика сваког разреда такмичиће се на следећем, општинском нивоу овог 

такмичења. 

 

ДАНИЈЕЛА СТЕФАНОВИЋ МЕЂУ НАЈБОЉИМА У РЕГИОНУ 

27.1.2019. 

Асоцијација најбољих наставника из 6 држава са простора старе Југославије, 

ANN-EX-YU, одабрала је 65 најбољих наставника из нашег региона. Међу 

њима се налази и учитељица из наше школе, Данијела Стефановић. Прва 

међународна конференција ове асоцијације одржаће се 1. и 2. марта 2019. 

године у Скопљу.  
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http://zelenaucionica.com/po-cemu-se-izdvaja-najbolji-nastavnik-u-

regionu/?fbclid=IwAR1_WhVJ55jiEDlSdMIvbISR98Xt1doW8yeJ_klNitdwWsn60oDy

IrKcnFo 

 

ПРОСЛАВЉЕНА ШКОЛСКА СЛАВА 

27.1.2019. 

Традиционално, школска слава, Свети Сава свечано је прослављена у 

матичној, као и у свим издвојеним одељењима наше школе.Након што је 

колач пресечен, пред бројном публиком изведен је пригодан културно-

уметнички програм, чији су организатори били наставници српског језика и 

музичке културе, Бранка Виденовић и Милан Петковић. Изложбу у холу 

школе приредила је наставница ликовне културе, Ивана Мирковић. 

 

http://zelenaucionica.com/po-cemu-se-izdvaja-najbolji-nastavnik-u-regionu/?fbclid=IwAR1_WhVJ55jiEDlSdMIvbISR98Xt1doW8yeJ_klNitdwWsn60oDyIrKcnFo
http://zelenaucionica.com/po-cemu-se-izdvaja-najbolji-nastavnik-u-regionu/?fbclid=IwAR1_WhVJ55jiEDlSdMIvbISR98Xt1doW8yeJ_klNitdwWsn60oDyIrKcnFo
http://zelenaucionica.com/po-cemu-se-izdvaja-najbolji-nastavnik-u-regionu/?fbclid=IwAR1_WhVJ55jiEDlSdMIvbISR98Xt1doW8yeJ_klNitdwWsn60oDyIrKcnFo
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ФЕБРУАР 2019 

РУСКА ЦРКВА У MINECRAFT-у 
14.2.2019. 
 

 
 

Ученици наше школе, Сава Стефановић и Стефан Милићевић,уз 
подршку ментора, Милоша Петровића, наставника информатике, 
освојили су прво место на наградном конкурсу који је расписала 
градска библиотека ,,Вук Караџић" у Алексинцу. Циљ учесника 
конкурса био је да изграде модел руске цркве у Доњем Адровцу али од 
дигиталних коцкица, тј. у свету популарног ,,Minecraft"-а.Овај 
ученички тандем само је потврдио прошлогодишњи успех. 
http://alpress.rs/ruska-crkva-u-minecraft-
u/?fbclid=IwAR137oezqS2d4pdh6pBIfA-
DFgIU7tmLHTg2mRHmnZIkCHKcKkphRFzhYcE 
 
 

 

http://alpress.rs/ruska-crkva-u-minecraft-u/?fbclid=IwAR137oezqS2d4pdh6pBIfA-DFgIU7tmLHTg2mRHmnZIkCHKcKkphRFzhYcE
http://alpress.rs/ruska-crkva-u-minecraft-u/?fbclid=IwAR137oezqS2d4pdh6pBIfA-DFgIU7tmLHTg2mRHmnZIkCHKcKkphRFzhYcE
http://alpress.rs/ruska-crkva-u-minecraft-u/?fbclid=IwAR137oezqS2d4pdh6pBIfA-DFgIU7tmLHTg2mRHmnZIkCHKcKkphRFzhYcE
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УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА 
 

Овогодишњи зимски распуст продужен је за седам дана због 
епидемије гипа, али наши радници за то време вредно раде. Наиме, 
током зимског распуста изводе се радови на уређењу школског 
дворишта, па је тако постављена нова заштитна ограда, замењена 
стара капија новом,клизном, постављене су дрвене клупе у школском 
дворишту,а у плану је израда нове фасаде за школску зграду и 
постављање нових жардињера испред улаза у школу. 
http://alpress.rs/dok-raspust-traje-uredjuje-se-skolsko-
dvoriste/?fbclid=IwAR3gAM4eHQHowu_rHZBQ2KwM4ija87JW_BPS4D
HaQc9wTjXGNqDxv6A3cf0 

 

ЗБОГОМ ПАПИРНИМ ДНЕВНИЦИМА 
 

 
 
Од другог полугодишта, основна школа "Вук Караџић" по препоруци 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (бр. 345-01-
8/2019-19 од 11.02.219.) (у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања 88/2017 и Правилником о садржају и начину 
вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи, 
Службени гласник бр. 55/13, 101/17 27/18, и Одлуком директора, 
прелази на вођење евиденције о образовно-васпитном раду САМО у 
електронском облику (есДневник). "Папирни" дневници ће бити 
архивирани по процедури за архивирање. 

 

https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/februar-2019?lightbox=dataItem-jvp12iu51
https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/februar-2019?lightbox=dataItem-jvp12iu51
http://alpress.rs/dok-raspust-traje-uredjuje-se-skolsko-dvoriste/?fbclid=IwAR3gAM4eHQHowu_rHZBQ2KwM4ija87JW_BPS4DHaQc9wTjXGNqDxv6A3cf0
http://alpress.rs/dok-raspust-traje-uredjuje-se-skolsko-dvoriste/?fbclid=IwAR3gAM4eHQHowu_rHZBQ2KwM4ija87JW_BPS4DHaQc9wTjXGNqDxv6A3cf0
http://alpress.rs/dok-raspust-traje-uredjuje-se-skolsko-dvoriste/?fbclid=IwAR3gAM4eHQHowu_rHZBQ2KwM4ija87JW_BPS4DHaQc9wTjXGNqDxv6A3cf0
https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/februar-2019?lightbox=dataItem-jvqjvy2l
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/3НОВА ОПРЕМА ЗА ФИСКУЛТУРНУ САЛУ 

 

 
Министарство омладине и спорта и Савез за школски спорт спроводе 
пројекат опремања фискултурних сала спортским реквизитима и 
лоптама у оквиру Националне стратегије за развој физичког вежбања 
и школског спорта.Наша школа је данас добила две табле, мрежу за 
одбојку, два рукометна гола и по 10 кошаркашких, одбојкашких, 
рукометних и фудбалских лопти. 
 

 
УПОЗНАВАЊЕ ПРВАКА СА ПРАВИЛИМА У САОБРАЋАЈУ 

27.2.2019. 

Представници општинске управе Алексинац задужени за безбедност у 
саобраћају посетили су нашу школу и упознали прваке са правилима 
понашања и безбедоносним процедурама у саобраћају.Они су том 
приликом поделили пригодне поклоне нашим најмлађим ученицима . 

 

 

https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/februar-2019?lightbox=dataItem-jvqjvy2l
https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/februar-2019?lightbox=dataItem-jvqjvy2l
https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/februar-2019?lightbox=dataItem-jvxo3t0k
https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/februar-2019?lightbox=dataItem-jvxo3t0k
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МАРТ 2019 

KIDIKEM 
4.3.2019. 
 

 
 

На IV националном фестивалу дечијих видео клипова KIDIKEM, 
одржаног 2. марта 2019. године у Београду у Дечијем културном 
центру Београд, ученици ментора Петровић Милоша остварили су 
изванредне резултате. Од укупно 54 филма који су били у 
конкуренцији, филм Јована Недељковића, ученика VII1 одељења, 
освојио је једну од главних награда - KIDIKEM НАГРАДУ ЗА 
НАЈБОЉУ ИДЕЈУ (награђен је Тесла таблетом), док је ученик VI4 
одељења Сретен Врбић освојио ПОСЕБНУ НАГРАДУ ЗА 
ОРИГИНАЛНОСТ (награђен је медаљом и дипломом). 
 

 

53480548_756088448125109_54740 

ИГРАЈ ЗА ЕНЕРГИЈУ 

5.3.2019. 
Поводом обележавања 5. карта Светског дана енергетске ефикасности, 
у сали Дома омладине у Алексинцу, одржано је такмичење под 
називом „Играј за енергију“. Наша екипа, под вођством наставнице 
Михаеле Голубовић, освојила је ПРВО место. У оквиру ове 
манифестације организован је и ликовни конкурс на тему „Сачувај 
енергију за лепшу планету“ , на коме је наша ученица Анђела Николић 
освојила прву награду (ментор Ивана Мирковић). 

https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/mart-2019?fb_ref=Default&lightbox=dataItem-jvxopgkg
https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/mart-2019?fb_ref=Default&lightbox=dataItem-jvxopgkg
https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/mart-2019?fb_ref=Default&lightbox=dataItem-jvxopgkg
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У СУСРЕТ ПРОЛЕЋУ 
 

7.3.2019.                       

https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/mart-2019?fb_ref=Default&lightbox=dataItem-jvxoycyn1
https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/mart-2019?fb_ref=Default&lightbox=dataItem-jvxoycyn1
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Данас је у нашој школи одржано песничко поподне под називом ,,У 
сусрет пролећу". На овом окупљању су ученици петог, шестог и осмог 
разреда читали своје прозне текстове и поезију. Чули смо и неколико 
награђених састава са овогодишњег конкурса ,,Пекарски дани". Сва 
ова ауторска дела наших ученика моћи ћете да прочитате у школском 
часопису који ће бити доступан крајем априла поводом прославе Дана 
школе. Организацију овог поетског окупљања потписују наставнице 
српског језика Бранка Виденовић, Данијела Милчић Ђошић и 
Љиљана Богдановић. 
 

 

2/3 

СЕМАФОРКО 
13.5.2019. 
 

 
 
 

Градско позориште „Театар 91“ данас је у мултимедијалној сали у 
Житковцу одржало представу „Семафорко“ за ученике учитељица 
Виолете Грујић, Мирјане Станојевић и Мирјане Бабић. Ова представа 
ће бити поново реализована и за ученике осталих учитељица 

 

https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/mart-2019?fb_ref=Default&lightbox=dataItem-jvxpl2nz
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818364_60983381_656652229279953 

/4ПРИПРЕМА ЗА СРЕДЊУ ШКОЛУ 

14.3.2019. 
 

 
 

Ученици који учествују у пројекту "Заједно ка средњој школи - 
подршка деци из депривираних средина ка преласку у средњу школу" 
су посетили обућарску радионицу "Панама" и фризерски салон 
"Ирена" у Алексинцу и упознали се са начином рада ове услужне 
делатности. Власници и радници су љубазно одговарали на питања 
ученика и представили им свој рад. Задовољни и заинтересовани 
ученици кроз дискусију са власницима и радницима салона сазнали су 
све детаље потребне школске спреме и све детаље око запошљавања у 
овој струци. 
 

3 

PESTALOZZI - ОБУКА ЗА НАСТАВНИКЕ 
16.3.2019. 
Pestalozzi дечја фондација, у оквиру пројекта "Заједно ка средњој 
школи" организовала је обуку за наставнике српског (матерњег) језика 
и математике на тему индивидуализације наставе. Обука се одржала 
15. и 16. марта у Београду. Колегинице Виденовић Бранка и Видановић 
Јелена су биле представнице наше школе на овој обуци. 
 

https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/mart-2019?fb_ref=Default&lightbox=dataItem-jvxpl2nz
https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/mart-2019?fb_ref=Default&lightbox=dataItem-jvxpl2nz
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02/2 
 

РЕНОВИРАЊЕ У ГОРЊЕМ СУХОТНУ 
16.3.2019. 
 

 
 
Завршено  је реновирање хола школе у Горњем Сухотну.Поред подних 
плочица,постављења је и нова ЛЕД расвета...4 

https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/mart-2019?fb_ref=Default&lightbox=dataItem-jvxq79cc
https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/mart-2019?fb_ref=Default&lightbox=dataItem-jvxq79cc
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ЗАЈЕДНО КА СРЕДЊОЈ ШКОЛИ 
25.3.2019. 
 

 
 

Ученици који учествују у пројекту "Заједно ка средњој школи - 
подршка деци из депривираних средина ка преласку у средњу школу" 
су посетили конфекцијске радње "Новитет" и "Каса", власници и 
радници су љубазно одговарали на питања ученика и представили им 
свој рад. 
 

МАСЛЕНИЦА 
27.3.2019. 
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Ученици седмог разреда су рализовали радионицу са наставницом 
Вером Рајковић, на којој су се ближе упознали са обичајима током 
једног од најпознатијих руских празника - Масленице. Том приликом 
су израдили традиционалне лутке. 
2/3 

ХОРИЗОНТАЛНО ПОДУЧАВАЊЕ 
 

29.3.2019. 
 
 

 
 
 
Након што су присуствовале семинару који је организован у оквиру 
пројекта Центра за образовне политике и Pestalozzi Children's 
Foundation „Заједно ка средњој школи - Подршка деци из осетљивих 
група у преласку у средњу школу“ - Индивидуализација у настави и 
учењу-наставнице Јелена и Бранка су стечено знање пренеле колегама 
у виду хоризонталног подучавања. 
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АПРИЛ 2019 

 

НАСТАВЉЕНО УРЕЂЕЊЕ ДВОРИШТА 

6.4.2019. 
 

 
 
Још две учионице опремљене су новим столицама, док су зидови 
унутрашње стране дворишта добили нову фасаду.Испред улаза у 
школу постављене су клупе, а на вратима  нова обележја школе. 
 

1/3 

МУЛТИКУЛТУРАЛНА РАДИОНИЦА 
6.4.2019. 
 
У нашој школи одржана Мултикултурална радионица у организацији 
наставница енглеског језика Вање Јанковић Панов и Емине 
Лазаревић. Ученици седмог и осмог разреда имали су прилику да са 
својом вршњакињом из Москве, Варваром Захаровом разговарају о 
различитим темама путем Скајпа. Петра Митић је отпевала стару 
руску песму, а онда су Павле Трајковић, Петар Станојковић и Лазар 
Петровић описали свој боравак у Русији прошле године. Нашој новој 
другарици су Матија Јевтић и Стефан Милићевић показали цркву 
Свете Тројице у Доњем Адровцу, а она се одужила прелепим 
фотографијама Москве и рецитовањем Пушкинових стихова. 
Радионица је завршена опуштеним разговором, где су ученици 
постављали различита питања и одговарали на њих. 
 

https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/april-2019?fb_ref=Default&lightbox=dataItem-jw0dhwk91
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2/5 

СВЕТСКИ ДАН РОМА 
8.4.2019. 
 

 
 

Поводом светског Дана Рома, ученице наше школе су са својим 
ментором, Наташом Петровић, организовале низ различитих 
радионица и активности на платоу испред Дом културе у Алексинцу.  

https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/april-2019?fb_ref=Default&lightbox=dataItem-jw0dhwk91
https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/april-2019?fb_ref=Default&lightbox=dataItem-jw0dhwk91
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ПРОЛЕЋНИЦА 
12.4.2019. 
 

 
 

Ученици III/1 су данас са учитељицом Виолетом посетили библиотеку 
како би исказали своју радост поводом доласка пролећа . Крајњи циљ 
дружења са библиотекарком Јеленом био је креирање књиге која ће се 
састојати од ученичких радова из разних области, а на тему 
пролећа.Израду ,,Пролећнице" пратиле су многе занимљиве 
активности -асоцијације, откривалице,загонетке,питалице и 
караоке.Ускоро ће се ,,Пролећница" наћи на једној од полица у 
библиотеци. 
 

3/4 

ДАН РУСКЕ КУЛТУРЕ 
16.4.2019. 
У Великој сали Дома културе у Алексинцу, одржан је 6. по реду Дан 
руског језика и културе. Ова, сада већ традиционална манифестација, 
окупила је ученике и наставнике шест школа општине Алексинац у 
којима се већ дуги низ година учи и негује руски језик.Кроз веома 
богат и разноврстан програм који је садржао руски плес, песму и 
стихове на руском језику, публика је имала прилике да ужива у лепоти 
и мелодичности руског језика и сазна више о руској култури и 
традицији.Нашу школу предствљали су ученици седмог разреда са 
наставницама Вером и Горданом. 
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1/3 

ПОСЕТА ШКОЛИ У БРЕСТОВЦУ 
23.4.2019. 

 
 
Хоризонтално подучавање у оквиру пројекта Центра за образовне 
политике и Pestalozzi Children's Foundation „Заједно ка средњој школи 
- Подршка деци из осетљивих група у преласку у средњу школу“. Наши 
наставници посетили су ОШ" Бранко Радичевић" из Брестовца. 

https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/april-2019?fb_ref=Default&lightbox=dataItem-jw0f00dx
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ИЗРАДА УСКРШЊИХ ЧЕСТИТКИ 

24.4.2019. 
 

 
 

Након  успешног хоризонталног подучавања у оквиру пројекта COP-a 
и Pestalozzi фондације као подршка транзицији ученика из основне у 
средњу школу, данас смо по идеји наших домаћина из Брестовца, 
организовали креативну радионицу прављења ускршњих честитки. 
Неизмерно смо захвални колегама из Брестовца на прегршти идеја за 
рад са децом у пружању подршке, а учешће и креативност деце на 
радионици говори да вреди и да је ово прави начин да учимо једни од 
других и размењујемо идеје за пружање разних видова подршке деци! 

 

ДАН ШКОЛЕ 

25.4.2019. 
Данас је наша школа прославила још један свој рођендан. Пред  
бројним званицама, ученици су извели изванредан музичко-сценски 
програм,под будним оком својих ментора - Бранке Виденовић, 
наставнице српског језика, Милана Петковића, наставника музичке 
културе и Иване Мирковић, наставнице ликовне културе. 
http://alpress.rs/zitkovacka-osmoletka-obelezila-dan-
skole/?fbclid=IwAR3MjdbjgLHlm9KWeukzKym0_y0k9eoRGcEgkxBi30y
MkX4VKIwSybOdl_8 

https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/april-2019?fb_ref=Default&lightbox=dataItem-jw0f00dx
https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/april-2019?fb_ref=Default&lightbox=dataItem-jw0ffrid
https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/april-2019?fb_ref=Default&lightbox=dataItem-jw0ffrid
http://alpress.rs/zitkovacka-osmoletka-obelezila-dan-skole/?fbclid=IwAR3MjdbjgLHlm9KWeukzKym0_y0k9eoRGcEgkxBi30yMkX4VKIwSybOdl_8
http://alpress.rs/zitkovacka-osmoletka-obelezila-dan-skole/?fbclid=IwAR3MjdbjgLHlm9KWeukzKym0_y0k9eoRGcEgkxBi30yMkX4VKIwSybOdl_8
http://alpress.rs/zitkovacka-osmoletka-obelezila-dan-skole/?fbclid=IwAR3MjdbjgLHlm9KWeukzKym0_y0k9eoRGcEgkxBi30yMkX4VKIwSybOdl_8
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МАЈ 2019. 

СРПСКО - РУСКО ПРИЈАТЕЉСТВО 

1.5.2019. 
 

 

Током ускршњих празника у посету нашој земљи дошла је група од 
седамдесеторо деце и двадесеторо одраслих пратилаца из Русије. Своју 
турнеју назвали су ,,Ускршњи поклон руске деце српској деци''.Сва 
деца су била узраста од 8 до 16 година.Сви гости из Русије су били 
смештени у српским породицама. Неколико деце из наше школе 
пријавило се да пруже гостопримство деци из Русије.Ускршњи 
концерт који су нам поклониле звезде дечје руске естраде, био је 
организован у оквиру комплексне манифестације Георгијевски 
фестивал који се већ 6. пут одржава у Србији 
 

 

3/3 

ЗАЈЕДНО КА СРЕДЊОЈ ШКОЛИ 
7.5.2019. 
Ученици који учествују у пројекту "Заједно ка средњој школи - 
подршка деци из депривираних средина ка преласку у средњу школу" 
посетили су аутомеханичарску радионицу, власници и радници су 
љубазно одговарали на питања ученика и представили им свој рад. 
 

http://www.zitkovac.edu.rs/index.php/9-2016-11-30-10-17-51/90-2019-05-14-15-10-48
https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/maj-2019?fb_ref=Default&lightbox=dataItem-jw7fthql
https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/maj-2019?fb_ref=Default&lightbox=dataItem-jw7fthql
https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/maj-2019?fb_ref=Default&lightbox=dataItem-jw7h21ej
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3/3 

ПОМОЋ ПОРОДИЦИ НАШИХ УЧЕНИКА 
9.5.2019. 
Након што је објављено да породица троје наших ученика (Миљана, 
Марија и Марко Петровић) живе у веома лошим условима,радници 
наше школе дали су све од себе да помогну да се ти услови 
побољшају.Поред материјалне помоћи, они су и помогли  да се опреми 
привремени смештај у коме ће ова породица боравити. 
http://www.aleksinac.net/drustvo/porodica-iz-zitkovca-zivi-u-stravicnim-
uslovima.html 

 

https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/maj-2019?fb_ref=Default&lightbox=dataItem-jw7h21ej
https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/maj-2019?fb_ref=Default&lightbox=dataItem-jw7h21ej
http://www.aleksinac.net/drustvo/porodica-iz-zitkovca-zivi-u-stravicnim-uslovima.html
http://www.aleksinac.net/drustvo/porodica-iz-zitkovca-zivi-u-stravicnim-uslovima.html
https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/maj-2019?fb_ref=Default&lightbox=dataItem-jw7gunkd
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2 

НОВА АРХИВА 
9.5.2019. 
 

 
 

Још једна подрумска просторија,у којој је смештена школска архива 
је реновирана. 
4/4 

ПОСЕТА КОЛЕГА ИЗ ЋУПРИЈЕ 
10.5.2019. 

 
Хоризонтално подучавање у оквиру пројекта Центра за образовне 
политике и Pestalozzi Children's Foundation „Заједно ка средњој школи 
- Подршка деци из осетљивих група у преласку у средњу 
школу“.Наставници из ОШ"Вук Караџић" из Ћуприје, посетили су 
нашу школу. 

https://miljaned.wixsite.com/vukov-letopis/maj-2019?fb_ref=Default&lightbox=dataItem-jw7gunkd
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БРАК НА ДРУГИ ПОГЛЕД 
17.5.2019. 
 

 
 

Удружење Ромкиња „Нада” из Алексинца од марта месеца реализује 
пројекат „Брак на други поглед”. Циљ пројекта је да се кроз радионице 
и предавања младим Ромкињама предоче све последице раног 
ступања у брачну заједницу.  Управо о овој теми било је речи на данас 
одржаној радионици у нашој школи.. На данашњој радионици под 
називом „Људи као живе књиге” своја искуства ученицама од петог до 
осмог разреда пренеле су једна студенткиња, једна ученица 
Алексиначке гимназије и једна Ромкиња која се веома рано удала  
http://alpress.rs/promena-slike-o-romima/?fbclid=IwAR0KrRN3AKd-
GZ81vyf1Ttxl96ABioULSK9PvJG0RnI4sMhAJS1s7cYEhTc 
4/4 

НАСТАВЉЕНО УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА 
18.5.2019. 

 
У школском дворишту посађено је дрвеће, цвеће и трава, постављене 
су клупе ,расвета и нови кош. 

http://alpress.rs/promena-slike-o-romima/?fbclid=IwAR0KrRN3AKd-GZ81vyf1Ttxl96ABioULSK9PvJG0RnI4sMhAJS1s7cYEhTc
http://alpress.rs/promena-slike-o-romima/?fbclid=IwAR0KrRN3AKd-GZ81vyf1Ttxl96ABioULSK9PvJG0RnI4sMhAJS1s7cYEhTc
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СЕМИНАР ЗА НАСТАВНИКЕ 
25.5.2019. 
 

 
У оквиру пројекта "Заједно ка средњој школи" данас је реализован 
семинар у нашој школи: "Превенција дискриминације и насиља у 
образовном систему - од предрасуда и стереотипа до дискриминације 
и насиља". 

 

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 
  
За ученике свих разреда наше школе организована је екскурзија током 
маја( од 6 -28.5.2019.). Предвиђени садржаји су зависили од узраста 
ученика: 
1.разред-(56 ученика): релација Житковац-Нишка Бања - обилазак 
Чегра, Народног музеја, нишке тврђаве, Ћеле куле и Нишке бање. 
 
2. разред - релација Житковац-Крушевац-Врњачка Бања- упознавање 
културно-историјких споменика Крушевца, Народног музеја, цркве 
Лазарице, манастира Љубостиње и Врњачке Бање. 
 
3.разред (71 ученик)- релација Житковац-Крагујевац --посета 
Шумарицама (обилазак музеја и меморијалног центра), Карађорђевом 
конаку и цркви, обилазак Опленца , цркве задужбине краља Петра , 
породичне гробнице и Петрове куће. 
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4. разред (76 ученика)- релација Житковац- Београд-  обилазак Авале 
и Авалског торња, Храм Св. Саве, музеја Николе Тесле  и шетња Кнез 
Михајловом улицом. 
 
5.разред (64 ученика)- релација Житковац - Кладово - Неготин- 
обилазак Виминацијума, Сребрног језера, Лепенског вира (музеја и 
археолошког налазишта), хидроелектране ,,Ђердап", кућа Мокрањца и 
Хајдук Вељка, Зајечара и Гамзиграда. 
 
6. разред -(70 ученика) релација Житковац- Златибор - Тара - Ужице - 
Врњачка Бања - обилазак манастира Жича и Благовештење, Кремне, 
Сирогојна, Златибора, Таре, вожња Шарганском осмицом, обилазак 
Мокре Горе, Дрвенграда,куће пророка Тарабића и Врњачке Бање. 
 
7. разред (61 ученик) - релација Житковац - Враћевшница  -Таково - 
Бранковина - Ваљево - Лозница - Тршић  - посета манастира 
Враћевшница, Такова (музејског комплекса Другог српског устанка), 
музеја Краља Александра, цркве Брвнаре, Бранковине - гроба Десанке 
Максимовић, школе, цркве и музеја, манастира Тршић и Троноша и 
куће Вука Караџића. 
 
8. разред-(83 ученика) релација Житковац - Нови Сад- Суботица  - 
обилазак манастира Хопово и Крушедол, Сремског Карловца (Прва 
српска гимназија и Саборна црква), Палићког језера, ЗОО врта, 
разгледање Суботице, Петроварадинске тврђаве, Новог Сада, 
Калемегдана и Кнез Михајлове улице. 
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УПОТРЕБА РЕЗУЛТАТА ЗАВРШНОГ ИСПИТА У ФУНКЦИЈИ 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВЕ 
30.5.2019. 
  

 
 
 

У оквиру пројекта "Заједно ка средњој школи", за наше предметне 
наставнике организована je обука "Употреба резултата завршног 
испита у функцији индивидуализације наставе" Обуку је одржала 
Најдановић Томић Јелена, програмска директорка ПЦФ канцеларије у 
Београду, која је  са сарадником Центра за образовне политике, Јокић 
Тијаном, посетила угледни час математике са елементима 
индивидуализације који је одржан у петом разреду, код наставнице 
Видановић С. Јелене. Гошће су имале прилику да уживају и у 
представи "Аналфабета", коју су припремили ученици осмог разреда 
под менторством наставнице Виденовић Бранке. 
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ЈУН 2019. 

СВЕТСКИ ДАН ДЕТЕТА 
1.6.2019. 
  

 
 

У издвојеном одељењу у Моравцу обележен је Дан детета на најлепши 
могући начин - кроз игру, смех, дружење!  
 
 

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ 
4.6.2019. 
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На седници наставничког већа једногласно је усвојен предлог да се за 
Ученика генерације прогласи Невена Миленковић (8/4).Невена је 
носилац Вукове дипломе,а поред тога, учествовала је на многим 
такмичењима из различитих предмета и освајала награде на свим 
нивоима. За Спортисту генерације изабрана је Андреа Јовић (8/2), 
такође носилац Вукове дипломе и освајач многих награда на 
спортским такмичењима. 

 

ЈАВНО ПРИЗНАЊЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ 
 

5.6.2019. 
 

 
 

Наша школа добитник је јавног признања из области образовања и 
васпитања. На данашњој свечаности поводом Дана општине 
Алексинац, признања свим добитницима је уручио председник 
општине Ненад Станковић. У име наше школе признање је примио 
директор Милан Динић. 

 

СПОРТСКИ ДАН 
11.6.2019. 
 
Ученици издвојеног одељења у Нозрини обележили су спортски дан 
кроз спортске активности у присуству родитеља и чланова школске 
стручне службе.  Посебно нам је драго 
што смо остварили сарадњу са Удружењем "Супер жена"из Тешице. 
Представнице  удружења донеле су за децу сокове и послужење,а 
уједно и хуманитарну помоћ у виду гардеробе за ученике којима је та 
вид помоћи потребна. 
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ДОГОВОР О ДРУГАРИЈАДИ 
13.6.2019. 
  

 
 
Представнице фондације "Новак Ђоковић" посетиле су нашу школу 
поводом одласка деце и учитеља из издвојеног одељења у Горњем 
Сухотну на 7. Другаријаду на Копаонику, септембра 2019. године. 
Поред ученика из Горњег Сухотна на Другаријади ће учествовати и 
ученици из Бовна и Суботинца. 
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ПРИРЕДБА НАШИХ ЧЕТВРТАКА 
14.6.2019. 
 

 
 
Ученици четвртог рзреда су обележили успешан завршетак првог 
циклуса школовања пригодним културно-уметничким програмом 
чијем су извођењу присуствовали њихови родитељи и ученици 
осталих разреда. 

 
 

МОДЕРНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ 
 
Минула школска година биће упамћена и по бројним реализованим 
инвестицијама. Школа је добила мултимедијалну салу опремљену по 
свим стандардима, школско двориште је добило нову ограду, а изглед 
матичне школе изменио је и лепо уређен екстеријер.У новој школској 
години поред матичне школе, фискултурну салу имати и свако 
издвојено одељење. Сходно броју ученика, неке учионице су адекватно 
опремљене за поједине спортове, а последња у низу уређених сала 
завршена је у Моравцу. У школи очекују да ће током наредне године 
паркет фискултурне сале у Житковцу бити замењен гумираном 
подлогом. Поред матичне школе, свака учионица у истуреним 
одељењима опремљена је рачунарском опремом и 
интернетом.Генерација ученика рођених 1974. године који су 
приликом недавног обелажавања 30 година од завршетка 
осмогодишњег школовања својој школи донирали такозване навозне 
траке за инвалидска колица. 
http://alpress.rs/skola-za-21-
vek/?fbclid=IwAR2agzPnEaZvjxqPw0RURnoh7IVQsW9EouxR1ZLeBRLrr
0EZiljHNjNRiqM 
 

http://alpress.rs/skola-za-21-vek/?fbclid=IwAR2agzPnEaZvjxqPw0RURnoh7IVQsW9EouxR1ZLeBRLrr0EZiljHNjNRiqM
http://alpress.rs/skola-za-21-vek/?fbclid=IwAR2agzPnEaZvjxqPw0RURnoh7IVQsW9EouxR1ZLeBRLrr0EZiljHNjNRiqM
http://alpress.rs/skola-za-21-vek/?fbclid=IwAR2agzPnEaZvjxqPw0RURnoh7IVQsW9EouxR1ZLeBRLrr0EZiljHNjNRiqM
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https://www.facebook.com/100018150573134/videos/440391249909224/
UzpfSTMyOTkxOTQwNDA3NTM1MTo4NzU2MTIwMzI4Mzk0MTY/ 
 
 

 
 
 

НАЈУСПЕШНИЈИ УЧЕНИЦИ 2018 / 2019. ГОДИНЕ 
 
28.6.2019. 
 
У току школске 2018/ 2019. године, деветнаесторо ученика наше 
школе остварило је пласман на окружни или републички ниво 
такмичења из различитих области, док је њих 21 освојило спортске 
награде. Најуспешнији ученици ове године пласирали су се на 
окружни ниво такмичења из следећих предмета: 
СРПСКИ ЈЕЗИК : 
4. разред: Миона Милетић (смотра рецитатора); 6. разред: Ања Илић, 
8. разред: Кристина Миловановић ( Књижевна олимпијада, 
,,Читалићи креативци - републички ниво), Невена Миленковић, 
Андреја Стефановић (Књижевна олимпијада). 
МАТЕМАТИКА : 
Илија Милићевић (5. разред), Теа Миловановић (7. разред) 
ФИЗИКА : 
Ања Илић, Ксенија Живадиновић (6. разред) 
БИОЛОГИЈА: 
7. разред: Аница Станковић, Јован Недељковић (републички ниво); 8. 
разред: Лазар Станковић 
ИСТОРИЈА: 
7. разред: Аница Станковић (републички ниво); 8. разред: Лазар 
Станковић, Милош Милошевић, Лука Стошић, Петар Станојковић 
(републички ниво) 

https://www.facebook.com/100018150573134/videos/440391249909224/UzpfSTMyOTkxOTQwNDA3NTM1MTo4NzU2MTIwMzI4Mzk0MTY/
https://www.facebook.com/100018150573134/videos/440391249909224/UzpfSTMyOTkxOTQwNDA3NTM1MTo4NzU2MTIwMzI4Mzk0MTY/
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РУСКИ ЈЕЗИК-НИС-ова олимпијада: 
Мартин Милошевић (7. разред) -републички ниво 
ХЕМИЈА: 
7. разред: Теодора Тасић, Сара Јаћимовић, Јован Недељковић 
ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ: 
Анђелија Трајковић (5. разред), Павле Трајковић (8. разред) 
НАЈУСПЕШНИЈЕ СПОРТИСТКИЊЕ -освојиле су 1. место на 
Окружном такмичењу у Футсалу и 3. место на Окружном такмичењу у 
рукомету: 
Михаела-Изабела Савић, Ивана Николић, Теодора Анђелковић, 
Анђела Леп0јевић, Анастасија Јовић, Андреа Јовић, Јана Живковић, 
Теодора Бранковић, Наталија Михајловић, Александра Милетић  и 
Ања Миладиновић. 
НАЈУСПЕШНИЈИ СПОРТИСТИ освојили су 1. место на Окружном 
такмичењу у Футсалу: Марко Јовановић, Алекса цакић, Немања 
Стевановић, Илија Ђорђевић, Марко Врбић, Ђорђе Ристић, Ђорђе 
Јанковић, Милош Милошевић, Михајло Пејковић и Марко 
Димитријевић 
НОСИОЦИ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ СУ: 
8/1: Лазар Петровић, Јована Младеновић, Емилија 
Младеновић,Невена Миленковић 
8/2: Андреа Јовић 
8/3: Немања Стевановић, Марија Петровић, Андријана Костић, 
Андријана Златковић, Кристина Миловановић 
8/4:Невена Миленковић, Јелена Динић, Јелена Пешић, Петар 
Станојковић 
8/5: Лука Стошић, Лазар Станковић, Милош Милошевић. 
Сви поменути ученици награђени су дипломом, књигом и наградном 
екскурзијом. Поводом доделе награда организована је пригодна 
свечаност. 
Најуспешније ученике наше школе наградила је и Општина 
Алексинац. Награде су им уручене на посебно организованој свечаној 
додели у алексиначком Дому културе. 
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ЈУЛ 2019. 

НАГРАДНА ЕКСКУРЗИЈА 
1.7.2019. 
 

 
  
 
Тридесет седморо ученика који су се пласирали на окружни и виши 
ниво такмичења из разних области је,заједно са својим наставницима, 
провело дан на релацији МАНАСТИР СУКОВО-ПИРОТ-МУЗЕЈ 
ПОНИСАВЉЕ-ТВРЂАВА КАЛЕ-МАНАСТИР ТЕМСКА. Поменути 
ученици су и на овај начин награђени за уложени труд и постигнуте 
резултате. 
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