
 ОШ ,, ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“ КЛЕЊЕ 

 ЛЕТОПИС  

 

                                                                                     2021/2022. 



 

 

 1.9.2021. 

                                      ПОНОВО У ШКОЛСКИМ КЛУПАМА 

    Иако  се није знало скоро до самог краја летњег распуста, школска година је ипак 

започела као некада. Одлука кризног штаба обрадовала је све, а највише ученике који су 

поново у својим одељењима, заједно. Наставници се радују  часовима од  45 минута, 

,,живој“ речи и одмору од ,,онлајн“ наставе. Све мере превенције остају и даље на снази. 

Тимови за праћење пандемије ће пратити ситуацију на терену и на недељном нивоу 

доносити одлуку како ће се следеће седмице одвијати настава. 

    Почетку школске године обрадовали су се и прваци. Ове школске године у матичној 

школи уписан је 21  првак, у подручној  школи у Салашу Црнобарском 10 и Очагама 3 .  

    И ове школске године  прваци су добили поклоне од представника Општине Богатић: 

ранац, 5 000 динара, распоред часова и честитку од председника општине који им је лично 

пожелео срећан почетак. 

 



    Прваке у Салашу Црнобарском први дан у школи дочекали су старији другари који су им 

припремили приредбу добродошлице. 

 

 

 



Број ученика у млађим разредима је : 

 

I1 – 21  ученик; учитељ ВЕРИЦА  ЕРЦЕГОВЧЕВИЋ  

I2 – 10 ученика; учитељ БИЉАНА  МИЈАТОВИЋ 

I3 – 3 ученика; учитељ СВЕТЛАНА ПОПОВИЋ- СТАНОЈЧИЋ 

 II 1  - 20 ученика; учитељ  СЛАВКА  САВИЋ  

II 2 – 12 ученика; учитељ СОЊА  ТЕОДОРОВИЋ 

II3 – 4 ученика; учитељ РАТКО  МИЈАТОВИЋ 

III1 – 19 ученика; учитељ ДРАГИЦА НЕНАДОВИЋ 

III2 -  10  ученика; учитељ ВЕСНА ОСТОЈИЋ 

III3 –  3 ученика; учитељ  СВЕТЛАНА  ПОПОВИЋ - СТАНОЈЧИЋ 

IV1 – 13 ученика; учитељ БРАНИМИР НИНКОВИЋ 

IV2 – 7 ученика; учитељ ВЕСНА КУЗМАНОВИЋ 

IV3 –  6 ученика; учитељ РАТКО  МИЈАТОВИЋ 

 

Број ученика у старијим  разредима је : 

V1 – 16  ученика; разредни старешина  НАТАЛИЈА ВУКОВИЋ 

V2 – 16 ученика; разредни старешина  ЈЕЛЕНА СТЕВАНОВИЋ 

VI1 -  23 ученика ; разредни старешина БОЈАНА МИЛОСАВЉЕВИЋ 

VI2 – 21 ученик; разредни старешина БРАНИСЛАВ КОЛАРИЋ 

VII1 - 16 ученика; разредни старешина АЛЕКСАНДРА СТАНИШИЋ 

VII2  - 19 ученика; разредни старешина ЈАСМИНА ЦВЕТИНОВИЋ 

VIII1 – 20 ученика; разредни старешина КАТАРИНА МАШИЋ 

VIII2  - 19  ученика; разредни старешина ДАНКА МИЛИЋЕВИЋ 

 

Добили смо нове колеге: 

  Миланку Бошеску, која је на боловању,  мењају Љиљана Михајловић у Школи у Клењу и 

Салашу Црнобарском и Мина Недељковић у Очагама. 

Уместо Гордане Милинковић, која је добила премештај у Мачванску средњу школу,  

физику ће предавати  Ивана Мартиновић. 



  Одређен број часова физичког и здравственог васпитања уместо Саше Мартић држаће 

Владимир Стевановић. 

 

3.9.2021. 

                    ЛИКОВНИ КОНКУРС  ,,НАЦРТАЈ, ОБОЈИ И ОСВОЈИ“ 

     Компанија ,,Форма Идеале д.о.о.“ по десети пут организује ликовни наградни конкурс 

нацртај, обоји и освоји на којем право учешћа имају предшколци и прваци. Тема је  Моја 

идеална соба-учионица. 

    Прваци наше школе радо су прихватили учешће на конкурсу. Конкурс је отворен до 

30.9.2021. Резултати ће бити познати 1.11.2021. Надамо се да ће неки од радова наших 

првака бити награђен. 

 

8.9.2021. 

  Тек недељу дана од почетка школске године, а одељење VIII1 прелази на онлајн наставу 

због два потврђена случаја инфекције SARS-Co-V -2.9. Од  9.9 -18.9. 2021. наставници који 

предају VIII1 ће држати наставу путем Google meet – а у време уобичајеног распореда 

часова. 

  

10.9. 2021. 

                       РАЗРЕДНО ВЕЋЕ МЛАЂИХ РАЗРЕДА  

 

10.9.2021. 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ ( ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЛЕТОПИСА ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.) 

 

13.9.2021. 

                                            САВЕТ РОДИТЕЉА 

 Одељење VI1 прелази на онлајн наставу . 

 

14.9. 2021. 

                                              ШКОЛСКИ ОДБОР 



17.9.2021. 

                                                      КРОС РТС-а 

    Због погоршања епидемиолошке ситуације овогодишњи крос РТС-а одржан  на 

спортским теренима школе. 

    Овако је било у Клењу 

 

 



А овако у Салашу Црнобарском 

 

 

 

 

 



4.10 – 8.10.2021. 

                                                   ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 

 



 

 



 



 

 

 

 

 



Дечија недеља у ИО Салаш Црнбарски 

 

 



 

 

 

 



 

 



16.10.2021. 

                                                 ДАН ЗДРАВЕ ХРАНЕ 

    На Дан здраве хране уместо ,,грицкалица“ за ужину смо појели по једну зрдраву, црвену јабуку. 

 

 

 

 



 
  18.11.2021. 

ШАБАЦ 

                                          НАШ ,, ЗЛАТНИ ДЕЧКО“  СТРАХИЊА 

  Дана 18.11.2021. године, на градском базену у Шапцу, одржано је отворено Окружно 

првенство у пливању за основне и средње школе. Учествовало је 170 ученика из 24 школе 

у 64 трке. 

   Ученик наше школе, Страхиња Симић 5-2, освојио је прво место и златну медаљу у 

категорији 50 метара делфин стил. 

   Честитамо Страхињи и желимо му много успеха и на Републичком првенству.  

                              



            Непосредно после освајања ,,злата“ испред градског базена у Шапцу.                     

 

 



26.11.2021. 

БИЈЕЉИНА 

                     САРАДЊА СА ПЕДАГОШКИМ ФАКУЛТЕТОМ ИЗ БИЈЕЉИНЕ 

    Уговор о сарадњи између ОШ ,,Лаза К. Лазаревић” у Клењу и Педагошког факултета у 

Бијељини Универзитета у Источном Сарајеву показује своје прве плодове. 26. новембра 

2021. године на одржаном 11. по реду научном скупу са међународним учешћем под 

називом ,,Наука и настава данас” учествовали су представници из осам земаља. ОШ ,,Лаза 

К. Лазаревић” из Клења имала је, поред директора, два наставника докторанда као своје 

представнике. Тема овог скупа произашла је из настојања наставника и сарадника да своја 

научна знања и искуства имплементирају у васпитно-образовни процес. Веома корисна 

искуства усвојена су од доц. др Ранка Рајовића који је одржао пленарно излагање на тему 

,,Нови изазови у васпитању и образовању”. 

                                                                   Рада Стокановић, докторанд Педагошког факултета 

 

 



 

 

 

 



 28.11.2021. 

ЦРНОБАРСКИ  САЛАШ 

                           НОВЕ ЗАВЕСЕ У ИО САЛАШ ЦРНОБАРСКИ 

  Уз мало средстава, мало добре воље, мало рада и помоћи родитеља  ... и завесе готове. 

Тиме је решен дугогодишњи проблем. Наиме, у летњем периоду, када сунце огреје, ученици 

се жале да им светлост ,,удара“ у очи и да слабије виде. Реализација часова са употребом 

пројектора биће много квалитетнија, јер је светлост такође била проблем. 

 

 



 

 



 

 

 

3.12.2021. 

                            ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

   Основни циљ такмичења је популаризација математике, повећање интересовања за 

математику и природне науке, као и степена логичког и комбинаторног мишљења, 

разумевања текстова и примене стеченог математичког знања.  

  Задатке за такмичење, као и сваке године, саставља Друштво математичара Србије.Тест 

садржи 5 задатака, а сваки задатак носи 20 бодова. Временски се ради 120 минута. Комисија 

прегледа и бодује на основу кључа који се такође добија. 

   Са школског такмичења у Клењу 

 

 

 

 



 

   Са школског такмичења у ИО Салаш Црнобарски 

 

   Ове школске године на такмичењу је учествовало 53 ученика. Такмичење је одржано  

3.12.2021. у Клењу у ОШ ,, Лаза К. Лазаревић'', у 12 часова. Ученици из издвојене јединице 

због епидемије су такмичење обавили у Ц.Салашу. Такмичење је спроведено уз поштовање 

свих епидемиолошких мера. 

 

 

  На наредно општинско  такмичење пласирали су се следећи ученици са наведеним 

бројем бодова: 

 

РЕДНИ 

БРОЈ  

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 

ПЛАСМАН БОДОВИ 

  Бојан Јовановић 3-1 3 МЕСТО 56 

  Јана Станић 3-1 / 52 

  Василије Зорбић 4-1 / 40 

  Алекса Којић 7-1 / 40 

 

  



8 - 9.12.2021. 

КЛЕЊЕ 

   Просветни инспектор Синиша Машић посетио нашу школу и извршио редован 

инспекцијски надзор. 

10.12.2021. 

                                     СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕД УЧЕНИКА 

 



         СА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



ОВАКО СМО СЛАВИЛИ РОЂЕНДАНЕ ТОКОМ ПРВВОГ ПОЛУГОДИШТА 

 

 

 



 

 



 

29.12.2021. 

СЕДНИЦА ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА ЗА УЧЕНИКЕ ОД  V – VIII РАЗРЕДА 

30.12.2021. 

             ЗАВРШЕТАК ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА  УЗ ПРИРЕДБУ 

                           ,,ГЛУМИМО, РЕЦИТУЈЕМО,ПЕВАМО“ 

    Већ по традицији крај првог  полугодишта у ИО у Салашу Црнобарском  обележен је 

заједничком приредбом под називом ,, Глумимо, рецитујемо, певамо!“ Ранијих година то 

су биле приредбе за родитеље, али због епидемиолошке ситуације ове године  ученици су 

и учесници и публика једни другима. Ове године имали смо задовољство да у публици буду 

и наше колегинице из матичне школе Наталија Вуковић,наставница руског језика, Рада 

Стокановић, библиотекарка и наставница историје и педагог школе Бојана Кузмановић. 

Наравно, ту су били и предшколци, заједно са васпитачицом, који су чести гости на нашим 

активностима. Свако одељење се представило песмом, игром, глумом... 

 



 

 

 



 30.12.2021.  

СЕДНИЦА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА ЗА УЧЕНИКЕ ОД  I – IV  РАЗРЕДА   

НОВОГОДИШЊА ЗАКУСКА И ПОДЕЛА ПАКЕТИЋА  

    Синдикат наше школе, на челу са Бранимиром Нинковић, организовао је поделу пакетића 

за децу запослених и закуску. У посети нам је био и Деда Мраз чему су се највише 

обрадовали најмлађи. 

 



 

 

 

31.12.2021. 

СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ  ВЕЋА  



. 

 

 

4.1.2022. 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ 

 

6.1.2022. 

                      ЈОШ ЈЕДАН РАДНИК ОДЛАЗИ У ПЕНЗИЈУ 

   Сам почетак календарске године обележио је одлазак још једног радника у пензију. Бивши 

директор наше школе и учитељ у ИО Очаге  Ратко Мијатовић стекао је потребан услов и 

одлази у заслужену старосну пензију. Желимо му  лепе пензионерске дане и да дуго  прима 

пензију. 

   Ученици из Очага приредили су му достојан испраћај. 

 

 



 

 

 

 



 

24.1.2022. 

 

                                       ПОЧЕЛО  ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

 

 Према одлуци Тима за праћење пандемије, а због тешке епидемиолошке ситуације 

у земљи, донета је одлука да ће се настава одвијати на следећи начин: 

    Млађи узраст наставу похађа према првом моделу ( непосредан рад у школи), а старији 

узраст према другом моделу ( ученици подељени у групе и сваки други дан су у школи). 

   Све мере превенције остају и даље на снази, а Тим ће на недељном нивоу доносити одлуку 

о начину реализације наставе. 

 

 Друго полугодише смо започели без ,,Попа“,  или најчешће Стеве, омиљеног 

вероучитеља и међу ученицима и међу колегама. Стеван Остојић, после година 

проведених у мачванским школама, добио радно место у Шапцу, у ОШ,,Вук 

Караџић.“ Недостајаће свима његов ведар дух и свакодневне добронамерне шале 

у ово тешко време. Нови вероучитељ је Стефан Богдановић. 

 

 Рада Стокановић је заменила колегу  учитеља Ратка Мијатовић у ИО Очаге. 

 

 

 У нашу школу дошла је нова наставница историје, Весна Добривојевић. 

 

 Почетак другог полугодишта је обележио излазак тринаестог броја школског 

часописа ,,Школарац.“ Уредник часописа је Наталија Вуковић, наставница руског 

језика и ученици, чланови новинарске секције. 
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27.1.2022. 

СВЕТИ САВА – ШКОЛСКА СЛАВА 

   Због епидемиолошке ситуације Свети Сава је ове године обележен у кругу колектива. 

   Уз присуство два свештеника, представника општине и МЗ Клење обављена је церемонија 

паљења свеће и сечења славског колача.Затим су ученици дрмске секције коју води Бојана 

Милосављевић, наставница српског језика, извели драматизацију посвећену Светом Сави.  

  Затим је директорица поделила награде најуспешнијим ученицима на ликовном и 

литерарном конкурсу поводом школске славе и најбољој ученици наше школе, Еми 

Чоњагић 8-2. 

Пласман ликовних радова:                                        Пласман литерарних радова: 

1. Михајло Настасијевић 4-1                                     1. Наталија Игњатовић 7-2 

2. Ања Вуковић 4-1                                                     2. Сара Кузмановић 6-1 

3. Дуња Грушановић 4-1                                            3. Алекса Којић 7-1 

 

    Награђени су и наставници који су допринели унапређењу и афирмацији школске 

установе за потребе онлјан наставе и снимањем часа за РТС.То су: Рада Стокановић, 

наставник разредне наставе, Бранислав Коларић, наставник математике  и Бојана 

Кузмановић, педагог школе. 

 



 

 



    Обележавање Светог Саве у ИО Салаш Црнобарски: 

 

 



Термини отакмичења за школску 2021/2022.годину 

 

 



 

 

 

2.2.2022. 

                                   ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ 

          ,,НЕКА ПРИЧА КО ШТА ХОЋЕ, НАЈБОЉЕ ЈЕ ЈЕСТИ ВОЋЕ“ 

 



 

 



 

23.3.2022. 

                     ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА 

   У нашој школи и ове школске године разним активностима обележен је ,, Дан борбе 

против вршњачког насиља“ , познатији као ,,Дан розе мајца.“ 

 



    

Ученици од I  до VIII разреда су, примерено узрасту, узели учешће у обележавању овог 

дана и тако јасно изнели свој став против вршњачког насиља. 

    Овако је било у ИО Очаге . 

 

 



 

 

 



 

 

А овако у ИО Салаш Црнобарски 

 



 

 



26.2.2022. 

КЛЕЊЕ 

       ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

    Наша школа била је домаћин Општинског такмичења из српског језика и језичке 

културе.  

Нашу школу представљало је деветоро ученика:  

Уна Пенић 5-1 

Тамара Ђукановић 5-2 

Сара Лаушевић 6-1 

 Стефан Којић 6-2 

 Алекса Којић 7-1 

 Наталија Видојевић 7-2  

Нина Лацковић 8-1 

Ема Чоњагић 8-2 

Јана Миљевић 8-2  

   Седморо се пласирало  на виши  ниво, Окружно такмичење.То су : Сара Лаушевић 6-1, 

Стефан Којић 6-2, Алекса Којић 7-1, Наталија Видојевић 7-2, Нина Лацковић 8-1, 

Ема Чоњагић 8-2, Јана Миљевић 8-2.  

   Припреме за такмичење кроз пар фотографија: 

 



 

 

 

 

8.3.2022. 

                        ДАН  ЖЕНА 

    Ове године, због епидемиолошке ситуације, није 

било обележавања 8.марта у школи.  

    Синдикат је припремио скромне новчане 

честитке запосленим женама. 

                                                        

   Али, жене, а и сви запослени у школама, су овај међуародни празник могли да проведу на 

организованој забави у популарној сали ,,Боровић“. Неколико наших  колегиница, на челу 

са директорком, провело је опуштено и весело вече. 

 

 



 



 

12.3.2022. 

ШАБАЦ 

                       ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

       У ОШ ,,Стојан Новаковић“ у Шапцу одржано Окружно такмичење из математике. 

Наша школа имала је  свог представника, ученицу трећег разреда, Јану Станић, која је 

освојила 33 бода и добила похвалницу. 

25.3.2022. 

                                 ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ 

   Ученици VIII разреда полагали пробни завршни испит из математике. 

26. 3.2022. 

                                ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ 

  Ученици VIII разреда полагали пробни завршни испит из српског језика и комбиновани 

тест. 

25.3.2022. 

                ЗЕЛЕНЕ ТАБЛЕ ОДЛАЗЕ У ИСТОРИЈУ - СТИГЛЕ БЕЛЕ ТАБЛЕ 

   Издвојено одељење у Салашу Црнобарском од данас је богатије за две нове беле табле, 

што је изазвало посебну радост код ученика, али и учитељица. Са таблама су стигла и два 

ормара за две учионице у којима ће стајати ученички портфолији, тестови, блокови, 

вежбанке... 

 



 

                                                    ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА 

   Школа у ИО у Салашу Црнобарском богатија је за нову полицу, на којој су се нашле  старе, 

али увек вредне и корисне књиге домаће лектире, комплети уџбеника разних издавача, 

књиге за децу, енциклопедије, приручници за учитеље.  

  Ускоро ће нашу скромну библиотеку  обогатити издања лектира по новом програму за ОШ 

од I – IV разреда. Наиме, ученици  су сами сакупили новац од кога ће купити по један комлет 

за сваки разред. 

 



 

28.3.2022. 

                        ПЕДАГОГ У ПОСЕТИ ШКОЛИ У САЛАШУ ЦРНОБАРСКОМ 

  ИО у Салашу Црнобарском посетила педагог школе Бојана Кузмановић. Посетила часове 

у III2    и  IV2. 

 

31.3.2022. 

                                     ПЕДАГОГ У ПОСЕТИ ШКОЛИ У ОЧАГАМА 

  ИО у Очагама посетила педагог школе Бојана Кузмановић. Посетила часове у  I3 – III3    и  

II3 – IV3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

9.4.2022. 

ШАБАЦ 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

    Окружно такмичење из српског језика и језичке културе одржано је 9. априла у Основној 

школи ,,Јанко Веселиновић“ у Шапцу.  На Окружном такмичењу нашу школу представљало 

је седморо ученика:  

  Сара Лаушевић 6-1, Стефан Којић 6-2, Алекса Којић 7-1, Наталија Видојевић 7-2, Нина 

Лацковић 8-1, Ема Чоњагић 8-2, Јана Миљевић 8-2.  

   Ученица наше школе Нина Лацковић заузела је велико треће место и пласирала се на 

Републичко такмичење у Тршићу, заказано за 16. мај 2022. године. 

    Слоган након предивних вести био је: 

,,Успеле смо да савладамо Словене, Вуков рјечник и гласовну промену. Републичко 

такмичење је твоје и не сумњам да ћеш се показати у најбољем светлу! Ово је твој 

успех, а моје је да те бодрим и водим до врха!“ 

 



14.4.2022. 

РАЗРЕДНА ВЕЋА 

14. и 15.4.2022. 

САЛАШ ЦРНОБАРСКИ  

                                         АКЦИЈА: РЕЦИКЛАЖА У ПРАКСИ 

    Проблем отпада је један од највећих проблема данашњице. Ево како су ученици ИО 

Салаш Црнобарски искористили старе гуме од којих су направили кутак за игру и забаву. 

У ову акцију били су укључени родитељи, који су донели старе гуме, школа, која је 

обезбедила фарбу и Општина Богатић која је платила извођаче радова. 

 



 

 

 



18.4.2022. 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

20.4.2022. 

САЛАШ ЦРНОБАРСКИ 

                                      АКЦИЈА: САДИМО ЦВЕЋЕ 

     Сваког пролећа, већ шеснаест година, заједничком акцијом ученика, родитеља и  месног  

свештеника сади се цвеће у жардињере око школског и црквеног дворишта. Тако је било и  

и ове године. 

 



 

 

 

 



21.4.2022. 

                                               ВАСКРШЊА ИЗЛОЖБА 

     У ИО Салаш Црнобарски организована је изложба дечијих ,,рукотворина“ посвећених 

Васкрсу. Ученици су током априла на више ликовних радионица израђивали разне 

предмете, украсе и честитке поводом предстојећег празника.У просторијама школе 

организована изложба радова ученика којој се придружила и предшколска група. Изложбу 

су  посетили родитељи и мештани села. Изложбу отворио хор ученика I и II разреда који је 

за ову прилику увежбао песму ,,Људи ликујте.“ 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



                                         МИНИ РАСПУСТ 

    Од 22.4. до  4.5.2022. основци су на распусту. По нашем добром, старом обичају  спојили 

смо Васкрс и Први мај, па су ђаци, ако рачунамо и дане викенда, читавих 12 дана на одмору. 

За разлику од њих, просветни радници имају пуне руке посла око завршавања разних 

административних  послова, које, услед недостатка времена, често запусте. Ипак, били су 

стимулисани најавом да ће између празника добити новчану помоћ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7.5.2022 

                                            ЖИЛЕ ОДЛАЗИ У ПЕНЗИЈУ 

   Дугогодишњи административни радник Живанко Којић - Жиле од данас одлази у пензију. 

Уместо Жила радиће Маријана Милински. Обома желимо пуно среће и лепих тренутака, 

Жилу у пензији, а Маријани у нашем колективу. 

9. и 10.5.2022. 

                                       ЕКСКУРЗИЈА  VII  и  VIII РАЗРЕДА 

РЕЛАЦИЈА: КЛЕЊЕ – КРАГУЈЕВАЦ –ЖИЧА – НИШ - ЈАГОДИНА – КЛЕЊЕ 

   Ученици 7. и 8. разреда наше школе, боравили су на дводневној екскурзији, у пратњи 

својих одељенских старешина Александре Станишић 7-1, Јасмине Цветиновић 7-2,  

Катарине Машић 8-1 и Данке Милићевић 8-2. Као помоћ на екскурзију су ишли  наставник 

физичког и здравственог васпитања Владимир Стевановић и стручни вођа наставник  

математике Бранислав Коларић. Укупан број ученика који је ишао на екскурзију је 66. 

   Ученици су посетили: 

- Крагујевац, меморијални комплекс Шумарице, подигнут на месту где су  мучки стрељани 

Крагујевчани. Комплекс се састоји из споменика и музеја у коме се чувају документа 

посвећена трагично настрадалима, ,уметничке слике Петра Лубарде, као и скулптуре у 

самом музеју и музејском комплексу. 

- манастир Жичу, где су ученици упознати са историјом  самог манастира путем аудио 

записа,  као и доживети дух старих времена кроз монументално здање, фреске, орнаментику 

и архитектуру.  

- Ниш, центар града  

- Ћеле кулу 

- Историјски музеј посвећен римском добу из периода цара Константина. 

- Ниш, центар града  

-Ј агодину 

- Музеја воштаних фигура 



 

 

 



 

 

11.5.2022. 

                                          ЕКСКУРЗИЈА  I  и  II РАЗРЕДА 

РЕЛАЦИЈА:  

КЛЕЊЕ – ТЕКЕРИШ – ТРОНОША - ТРШИЋ – БАЊА КОВИЉАЧА –КЛЕЊЕ 

      Ученици првог и другог разреда из Клења и Салаша Црнобарског , њих 61, посетили су  

Вуков крај, омиљену дестинацију ученика, али и учитеља. Са њима су би'ли учитељи : 

Славка Савић, Верица Ерцеговчевић, Соња Теодоровић, Весна Остојић и Биљана 

Мијатовић. Наши ђаци су имали прилику да виде и упознају: 

- Текериш, музеј и спомен комплекс посвећен Церској бици из I светског рата 

- манастир Троношу, музеј посвећен Вуку Караџићу 

- Тршић и Вукову родну кућу 

- Бању Ковиљачу 

    Екскурзија је протекла у ведром расположењу, дружењу и стицању нових знања и 

искустава. 



 

 

 



 

 

 

 

 



12.5.2022. 

                                               ЕКСКУРЗИЈА V и VI  РАЗРЕДА 

РЕЛАЦИЈА: 

КЛЕЊЕ - СМЕДЕРЕВО – ВИМИНАЦИЈУМ – КЛЕЊЕ 

      Ученици 5. и 6. разреда наше школе, њих 69, упутили су се на једнодневну екскурзију, 

у пратњи својих одељенских старешина Наталије Вуковић 5/1, Јелене Стевановић 5/2, 

Бојане Милосављевић 6/1 и Бранислава Коларића 6/2. Као помоћ на екскурзију је ишла 

наставница математике Јасмина Цветиновић.  

     Ученицу су посетили, и захваљујући посебно надахнутом водичу, Данијелу 

Бирманчевић, као и кустосу Смедеревске тврђаве, упознали историјат, али и неке 

занимљивости везане за данашњицу. Унутар зидина тврђеве снимане су разне домаће 

серије, па између осталог и серија ~Династија Немањића~. Храбри ученици, у пратњи 

наставника, попели су се степеницама на тврђаву, пролазећи кроз ходнике и уживајући у 

прелепом погледу на Дунав. 

      За ученике је био посебно леп боравак у центру града Смедерева, где су се окрепили   

сладоледом  и  куповали  сувенире. 

     Следећа станица било је Археолошко налазиште Виминацијум. На децу је посебан 

утисак оставило провлачење кроз уске, мрачне  ходнике, који су водили до  гробница. Затим 

су видели макету римског града, који се налазио на територији Костолца. Захваљујући 

одличној сарадњи између научника који раде на истраживању фосила и ископина и радника 

копова Костолац, сачувани су многобројни фосили. Један од најпознатијих је комплетан 

фосил мамута, женског рода, који су назвали Вика. Скелет Вике, тежак више од 10 тона, 

потпуно неоштећен, на безбедно, пренео је багер са копова. 

 



 

 



 

 

13.5.2022. 

                                                       КРОС  РТС-а 

 



 

 



 

 

 

 



14.5.2022. 

                                                          ДАН ШКОЛЕ 

     Дан школе обележен је свечано. По неком неписаном правилу свечано обележавање је 

почело приредбом у Дому културе. Родитељима , ученицима и званицама прво се обратила 

директорка школе Драгана Којић. У кратком обраћању, поред добродошлице присутним, 

директорка се осврнула на протеклу школску годину. Кратко је упознала присутне  са оним 

што је  урађено на свеопштем унапређењу школе, како на  образовно-васпитном плану, тако 

и на побољшању услова рада, опремљености и модернизацији, као и плановима  за наредну 

годину.  

 

 

 



   У културно-уметничком програму учествовали су млади глумци, рецитатори, хор и 

фолклор наше школе. 

 

 



 

 



   На крају приредбе бину су испунили ученици који су на овогодишњим такмичењима 

освојили значајне успехе. За свој рад, труд и успех награђени су похвалницама  и 

књигама.Ученицима који су остварили пласмане на виши ниво такмичења желимо пуно 

успеха . 

 

 

    Наши вредни ђаци истакли су се у овим предметима: 

СРПСКИ ЈЕЗИК: 

АЛЕКСА КОЈИЋ, VII разред, 2. место на Школском такмичењу из Српског језика и 

језичке културе 

НИНА ЛАЦКОВИЋ, VIII разред , 1. место на Школском такмичењу из Српског језика и 

језичке културе 

ЕМА ЧОЊАГИЋ, VIII разред, 3. место на Школском такмичењу из Српског језика и 

језичке културе 

ЈАНА МИЉЕВИЋ,  VIII разреда, 2. место на Школском такмичењу из Српског језика и 

језичке културе 



ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: 

ЕМА ЧОЊАГИЋ,  VIII разред, 1. место на Школском такмичењу из Енглеског језика 

РУСКИ ЈЕЗИК: 

НИНА ЛАЦКОВИЋ, VIII разред, 1. место на Школском такмичењу из Руског језика 

МАТЕМАТИКА: 

АЛЕКСА КОЈИЋ, VII разред, 1. место на Школском такмичењу из Mатематике 

БИОЛОГИЈА: 

СТРАХИЊА СИМИЋ, V разред, 1. место на Школском такмичењу из Биологије 

УНА ПЕНИЋ,V разред, 2. место на Школском такмичењу из Биологије 

ЛУКА ИЛИЋ, V разред, 2. место на Школском такмичењу из Биологије 

ВИКТОР НОСОВИЋ, V  разред, 2. место на Школском такмичењу из Биологије 

МЛАДЕН ЈОШИЋ, V разред,  3. место на Школском такмичењу из Биологије 

АЛЕКСАНДАР МАКСИМОВИЋ,  V  разред, 3. место на Школском такмичењу из 

Биологије 

САРА КУЗМАНОВИЋ, VI  разред, 1. место на Школском такмичењу из Биологије 

МИНА ГАГИЋ, VI  разред, 1. место на Школском такмичењу из Биологије 

НАТАЛИЈА ВИДОЈЕВИЋ, VII  разред, 1. место на Школском такмичењу из Биологије 

ДАМЈАН ЕРЦЕГОВЧЕВИЋ,  VII разред, 1. место на Школском такмичењу из Биологије 

ЛУКА САВИЋ,VII  разред,  2. место на Школском такмичењу из Биологије 

АЛЕКСА КОЈИЋ, VII разред,  2. место на Школском такмичењу из Биологије 

ЕМА ЧОЊАГИЋ, VIII разред,  2. место на Школском такмичењу из Биологије 

НИНА ЛАЦКОВИЋ,  VIII разред, 1. место на Школском такмичењу из Биологије 

ФИЛИП ИЛИЋ, VIII  разред,  3. место на Школском такмичењу из Биологије 

ГЕОГРАФИЈА: 

НИНА НОСОВИЋ,  VII разред, 1. место на Школском такмичењу из Географије 

МАРИЈА СТАНОЈЧИЋ,VIII  разред,  1. место на Школском такмичењу из Географије 

ФИЗИКА: 

АЛЕКСА КОЈИЋ,  VII разред,  1. место на Школском такмичењу из Физике  

ДАМЈАН ЕРЦЕГОВЧЕВИЋ, VII разред,  2. место на Школском такмичењу из Физике 



ЛИКОВНА КУЛТУРА: 

АНДРЕА ЕРЦЕГОВЧЕВИЋ, VIII разред, 1. место на Школском такмичењу из Ликовне 

културе „Мали Пјер“ 

TЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА: 

ЕМИЛИЈА ЈОВАНОВИЋ,V  разред,  2. место на Школском такмичењу из Технике и 

технологије 

ДАМЈАН ЕРЦЕГОВЧЕВИЋ, VII разред, 1. место на Школском такмичењу из Технике и 

Технологије 

НИНА НОСОВИЋ, VII разред, 2. место на Школском такмичењу из Технике и 

технологије 

АЛЕКСА КОЈИЋ, VII разред, 2. место на Школском такмичењу из Технике и технологије 

ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ: 

ЛАЗАР ЕРЦЕГОВЧЕВИЋ, VIII разред, 1. место на Школском такмичењу из Шта знаш о 

саобраћају? 

КАТАРИНА ОСТОЈИЋ,VIII разред, 3. место на Школском такмичењу из ,,Шта знаш о 

саобраћају?“ 

МИЛИЦА ЛАУШЕВИЋ, VIII разред, 2. место на Школском такмичењу из ,,Шта знаш о 

саобраћају?“ 

СТЕФАН БОЈИЧИЋ, VIII разред, 2. место на Школском такмичењу из ,,Шта знаш о 

саобраћају?“ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.5.2022. 

ТРШИЋ 

    РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ 

    Републичко такмичење из српског језика и језичке културе одржано је 16.5.2022. године 

у Тршићу, у ,,Вуковој спомен школи.“  

   Нашу школу представљала је ученица осмог разреда Нина Лацковић заједно са својом 

наставницом Александром Станишић. Нажалост нису успеле да заузму ниједно од три 

места, али утеха су им, како су нам рекле, биле речи  које је на самом отварању такмичења 

Весна Ломпар рекла: ,,Самим тим што сте дошли до Републичког такмичења, ви сте већ 

победници!“ 

 

 

 



16.5.2022. 

                                         ЕКСКУРЗИЈА  III  и  IV РАЗРЕДА 

РЕЛАЦИЈА: 

КЛЕЊЕ – БЕОГРАД 

   Ученици трећег и четвртог разреда и ученици ИО Очаге, њих 60 посетили су престоницу 

Србије, Београд. Са њима су били учитељи : Бранимир Нинковић, Весна Кузмановић, 

Драгица Пајић, Весна Остојић, Светлана Поповић Станојчић, Рада Стокановић. Од 

многобројних знаменитости Београда, наши ђаци су имали прилику да виде и упознају:  

-  Калемегдан  

-  манастир ,,Света Петка'' 

-  ушће Саве у Дунав  

-  споменик  Победник 

-  стадионе ФК ,,Црвена звезда'' и ,,Партизан'' и музеје ових клубова  

-  храм Светог Саве 

-   Авалски торањ 

-  манастир Раковица и  гроб патријарха  Павла. 

 



 

 



 

 

 



28.5.2022. 

Београд 

                 РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ 

     Наталија Видојевић, ученица VII2 , заједно са својом наставницом Јеленом Стевановић 

била је учесник Републичког такмичења из биологије. То је не само Наталијин и Јеленин 

успех, већ и успех за целу школу.Честитсмо им обема!!!  

 



 



 

 

10.6.2022. 

                               КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ЗА ОСМАКЕ 

    Последњи дан у школи ове године осмаци су прославили уз ди-џеја. Било је весело и за 

памћење. 

 

 



13.6.2022. 

                        ОДЕЉЕЊСКО  ВЕЋЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА 

14.6.2022. 

                        НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА 

   Ове школске године  40 ученика завршило је осми разред. Пет ученика су носиоци Вукове 

дипломе. То су:  

Нина Лацковић 

           Марија Станојчић 

                           Ема Чоњагић 

                                    Јана Миљевић  

                                                Марко Пурешевић 
   Ђак генерације је  Нина Лацковић, која је својим успесима и радом заслужила ово 

признање за свршене осмаке. 

 



16.6.2022. 

                                                      ПРЕКИНУТА НАСТАВА 

   На адресу наше школе, као и још неколико школа у нашој општини, стигло је обавештење 

да је подметнута експлозивна направа у згради школе. Настава је одмах прекинута и 

ученици су пуштени кућама.Након прегледа полиције утврђено је да је реч о лажној дојави. 

Ученици су обавештени да ће се настава у поподневној смени уобичајено одржати. 

 

15.6.2022. 

                             ПРОБНО ТЕСТИРАЊЕ УЧЕНИКА 4. И 7. РАЗРЕДА  

     Ученици четвртог и седмог разреда су имали пробно тестирање које је организовао Завод 

за унапређење и вредновање квалитета рада установе. Ученици седмог разреда су решавали 

задатке из српског језика, математике и одабраног предмета ( историја, географија, 

биологија, физика, хемија). Ученици четвртог разреда су поред питања из српског језика и 

математике одговарали и на питања из природе и друштва. Обзиром да је тестирање било 

ненајављено, резултати тестирања задовољавају. 

 

23.6.2022. 

РАЗРЕДНА ВЕЋА  

 

24.6.2022. 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

 

                     КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ  

            ЗА УЧЕНИКЕ ОД  I  ДО VII  РАЗРЕДА 

 

 

 

 



   Oвако су се свршени четвртаци последњег дана ове школске године  опростили од својих 

учитељица. 

    У  ИО у Салашу Црнобарском IV2  се опростило од учитељице Весне Кузмановић и 

наставнице енглеског језика Љиљане Михаиловић. 

 

 



   У ИО Очаге млада учитељица Рада Стокановић  је по први пут испратила свршене 

четвртаке, IV3  . Са њима се још једном поздравио и учитељ Ратко Мијатовић који их је учио 

до пре пар месеци када је  отишао у пензију.   

 

 

 



27.6.2022. 

БОГАТИЋ 

                                                    ЗАВРШНИ ИСПИТ 

   Ове школске године  сви осмаци са територије општине Богатић завршни испит полагали 

су заједно. Домаћин је била ОШ,,Мика Митровић“ из Богатића. Завршни испит полагали су  

осмаци из шест ОШ са територије општине. Све је протекло у реду. Још само да стигну 

резултати и да се осмаци упишу у жељене школе, а онда, после дуге и напорне године, на 

заслужени летњи распуст. 

 

27.6.2022. 

ЗАВРШНИ ИСПИТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

28.6.2022. 

ЗАВРШНИ  ИСПИТ  ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

29.6.2022. 

ЗАВРШНИ ИСПИТ - КОМБИНОВАНИ ТЕСТ 

 

30.6.2022. 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.7.2022.  

Београд 

                                         ДИРЕКТОР СА ЛИЦЕНЦОМ 

   Данас је у Београду, у згради Министарства просвете, наша директорица Драгана Којић, 

положила испит за лиценцу  директора образовно-васпитне установе. Тако се придружила 

бројци од 379 директора у Србији  који су положили овај испит. Тиме је још једном 

потврдила да је стручна, способна и  вољна  за вођење школе, једне од најважнијих установа 

за образовање и васпитање младог нараштаја.  

   Желимо јој пуно успеха у даљем раду, и надамо се да ће још дуго бити на челу наше 

школе.  

 



5.7.2022. 

Богатић 

                                     ПРИЈЕМ И НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉЕ 

    Најбољим основцима и средњошколцима, као и њиховим наставницима и професорима, 

данас су у свечаној сали Општине Богатић, уручене награде за изузетна постигнућа у овој 

школској години. Представници наше школе , пет носиоца Вукове дипломе, ђак генерације, 

као и ученице које су учеснице Републичког такмичења из српског језика и биологије, са 

својим менторима, и наравно директорицом, поносно су примили заслужене награде - 

дипломе, књиге и новчане награде.  

 

 



То су:  

   Нина Лацковић, ђак генерације, носилац Вукове дипломе, учесник Републичког 

такмичења из српског језика 

   Марија Станојчић, носилац Вукове дипломе 

   Ема Чоњагић, носилац Вукове дипломе 

   Јана Миљевић, носилац Вукове дипломе 

   Марко Пурешевић, носилац Вукове дипломе 

   Наталија Видојевић, учесник Републичког такмичења из биологије 

   Наравно са њима су били и поносне разредне старешине Данка Милићевић и Катарина 

Машић, наставница српског језика Александра Станишић , наставница биологије Јелена 

Стевановић и директорица наше школе Драгана Којић. 

     Свим ученицима желимо да у новим школама наставе као до сада, а наставницима да у 

будућности буде што више оваквих ученика. 

 

             



 

 

 



7.7.2022. 

БОГАТИЋ 

                                       МАТУРСКО ВЕЧЕ 

   После свих обавеза које су имали везане за завршни испит, осмаци напокон могу да 

одахну. Матурско вече је посебна прилика за то. У популарном ресторану у Богатићу, у 

свечаним хаљинама и оделима, први пут са фризурама и шминком, ученици су прославили 

завршетак осмогодишњег школовања. Са њима су били њихови учитељи, наставници, 

родитељи, сви они који су годинама уназад помогли да израсту у добру, културну и 

образовану децу која ће наставити школовање у различитим средњим школама, а касније, 

верујемо, и факултетима. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.8.2022. 

                                    НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

     Одржана седница Наставничког већа везана за почетак нове школске године. На седници 

је говорено о броју ученика, одељења, подели часова, разредних старешинстава. Пошто ће 

ове године бити само једно одељење петог разреда, дошло је до смањења фонда часова 

појединим наставницима, као и проглашењу технолошкои вишака. Извршена је анализа 

завршног испита, чији су резултати ове године слабији у односу на претходну годину, 

посебно из комбинованог теста. Такође се разговарало и о резултатима пробног тестирања 

седмака и четвртака које је ове године први пут организовано.  

 

  



23. и 24.8.2022. 

Бадовинци 

Семинар„ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА И ЗЛОСТАВЉАЊА ДЕЦЕ ПУТЕМ ИКТ“ 

   У ОШ“Вук Караџић“ у Бадовинцима одржан је дводневни семинар на тему  

„ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА И ЗЛОСТАВЉАЊА ДЕЦЕ ПУТЕМ ИКТ.“ Водитељ семинара 

је била Биљана Грујић, криминолог из Новог Сада. Семинару присуствовало 27 учесника, 

међу којима четири из наше школе: Јелена Стевановић, наставница биологије и 

координатор Тима за превенцију насиља у нашој школи, Александра Станишић, наставница 

српског језика и језичке културе, Рада Стокановић, учитељица у ИО Очаге и Биљана 

Мијатовић, учитељица и ИО Салаш Црнобарски. На семинару је било говора како 

препознати насиље и како поступити по протоколу и важећем закону у тој области. 

 

 



24.8.2022. 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИЈУ 

 У периоду од 15. до 19.8 организована припремна настава из српског језика. 

математике, информатике и рачунарства и музичке културе за ученике који ће 

полагати поправне испите из ових предмета. 

 У августовском испитном року од 22. до 26.8.2022. девет  ученика је изашло на 

поправни  испит из српског језика, математике, информатике и рачунарства и 

музичке културе. Сви ученици су положили, док четири ученика ове школске 

године понављају разред. 

 И овај август обележиле су летње школе: 

Летњу школу математике похађало 13 будућих петака. Школу организовала 

наставница математике Јасмина Цветиновић. 

 

 



 

 Летњу школу из ликовне културе са будућим петацима, њих једанаест, организовала 

наставница ликовне културе Данка Милићевић. 

 

 



 

 Учитељице из ИО Салаш Црнобарски су у оквиру Салашке летње школе осмислиле 

неколико радионица: ,,Мала школа глуме“  и ,,Игре без граница“ у којој су 

учествовали ученици од другог до четвртог разреда. 

 

 
 



 

30.8.2022. 

НАСТВНИЧКО ВЕЋЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Летопис водила  

                 БИЉАНА МИЈАТОВИЋ 

                                          Сарадник 

                ЈАСМИНА ЦВЕТИНОВИЋ 


