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О школи 

 

Васпитно-образовни рад је организован у једној смени у шест школских јединица, тј. осморазредним 

школама у Раброву и Клењу, и четвороразредним школама у Мустапићу, Мишљеновцу, Вуковићу и 

Миљевићу. 

 

  

Р А Б Р О В О 

 

          Школа у Раброву организује свој рад у школској згради са простором за васпитну групу и 

школском кухињом. У учионицама опште намене организована је настава млађих разреда, а за старије 

разреде настава се одвија у кабинетима.За неке наставне области поред учионица постоје и просторије 

за смештај наставних средстава и припремање наставника за час. У старом делу школе постоји школска 

библиотека са преко 12000 наслова, као и кабинет информатике са 10 рачунара и потребном рачунарском 

опремом што у потпуности задовољава ову наставну област. Остали рачунари се налазе у свим 

кабинетима и учионоцама млађих разеда, канцеларијама директора, секретара, стручног сарадника-

психолога и у рачуноводству. Сви ови рачунари су умрежени и повезани у једну информатичку целину 

заједно са штампачима што се показало изузетно ефикасно и савремено. У школи постоји више 

савремених  рачунара '' NOTE BOOK'' као и дигитални клавир-клавиновa која је смештена у кабинету за 

музичку културу. Настава физичког васпитања одвијаће се у летњем периоду на школским-спортским 

теренима, а у зимском периоду користиће се сутерен у новом делу школе (100 м2 са пратећим 

простором). 

 

       Преглед просторија централне школе у Раброву изгледа овако: 

-учионице опште намене 4 по 54 м2, 

-учионице за кабинетску наставу, 9 (4 по 50 м2 и 3 по 54 м 2 ), 

-лабораторије за кабинетску наставу БЛ,ФИЗ,ХЕМ, 2 (1 од 72 м2 БЛ. и ХЕМ. и 1 од 54 м2 ФИЗ, 

-медијатека, 

-кабинети за припремање часова 5, 

-просторија за физичко и здравствено васпитање, 

-просторија за васпитну групу предшколског узраста,54 м2 

-канцеларија директора школе, 

-канцеларија школског психолога, 

-канцеларија секретара, 

-канцеларија за рачуноводство, 

-просторија за наставнике разредне наставе, 

-просторија за наставнике, 
-просторија за помоћно особље, 

-просторија за техничко особље са радионицом, 

-просторија за школску кухињу са трпезаријом која ће служити као простор и за друге сврхе као што су 
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школски скупови, свечаности, приредбе, итд. 

-просторија за архиву школе, 

-3 санитарна чвора за ученике и раднике школе у школској згради 

-котларница 

-просторија за смештај огрева 

-шупа 

-незавршен сутерен са 3 просторије. 

 

         Површина школског дворишта износи 1,15 ха где постоји асфалтирани терени за рукомет, 

одбојку, кошарку, тенис, и посебно асфалтиран улаз у школску зграду. У самом школском дворишту 

подигнут је воћњак и све остале површине су озелењене.У непосредној близини школског дворишта 

налази се фудбалски терен који ученици наше школе понекад користе за јесењи и пролећни крос. 

 

        За извођење наставе могу да се користе и објекти који се налазе у самом насељу, као и објекти у 

околини Раброва као што су: 

-Дом здравља у Раброву, 

-трансформатори, 

-водовод Раброво, 

-споменици и историјска места, 

-расадник у Мишљеновцу, 

-занатске и трговачке радње у Раброву, 

-долина реке Пек, 

-извори у непосредној близини нашег насеља, 

-школско двориште 
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 КЛЕЊЕ 

 

          Школа у Клењу располаже са већим школским простором, јер представља осморазредну школу 

са васпитном групом што укупно чини 7 одељења. У школи има 7 учионица које задовољавају 

прописане стандарде, наставничку канцеларију са 20м2 и две мање просторије за смештај наставних 

средстава. У оквиру изборног предмета информатике и рачунарства постоји 10 рачунара , што 

задовољава потребе изборног предмета, а сама настава из овог предмета ће се изводити у посебној 

учионици. 

         Ученички простор износи 302,8м2. Површина школског дворишта је 37 ари које је асфалтирано, 

тако да су ученици добили јако добре услове за извођење наставе физичког васпитања. У самој 

школској згради као и у кухињи постоји санитарни чвор који задовољава потребе оба објекта. У 

дворишту постоји шупа за смештај огрева и алата површине 67,5м2. 

        Поред наведеног школског простора за извођење наставе могу да се користе и други објекти као 

што су: здравствена амбуланта, фудбалско игралиште, долина реке Пек. 

  

 

МУСТАПИЋ 

         Школа у Мустапићу има 3 учионице површине 188,57 м2. Једна учионица се користи за 

трпезарију, једна за васпитну групу, а две за наставу у комбинованим одељењима. У канцеларији 

за наставнике површине 12,8м2 тренутно је смештена школска библиотека, наставна средства и 

дидактички материјал. Површина ходника је 50,94м2. 

        Површина школског дворишта износи 11,5 ари које је асфалтирано и на истом постоји кош и 

два гола за мале спорове.У школу је уведен насељски водовод. 
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 МИШЉЕНОВАЦ 

                 Школа у Мишљеновцу располаже са следећим школским простором: 

-две учионице површине 129м2 , 

-ходник површине 38м2 , 

-просторија за предшколски узраст површине око 16м2 , 

-нов санитарни чвор у школској згради са три кабине. 

               У саставу школске зграде налази се и школска кухиња.У школском дворишту се налази 

пољски клозет који није у функцији, школски стан и шупа за смештај огрева. Школско двориште 

има површину од 50 ари, асфалтирано је и на њему постоји кош и два гола за мале спортове. У 

сарадњи са М.З. овог насеља постављени су и рефлектори тако да ово двориште може да се 

користи и у вечерњим часовима. Пијаћа вода постоји и у школи и у школском дворишту. 

 

ВУКОВ 

 

ВУКОВИЋ 

                 У школској згради постоји учионица површине 42,5м2 и она се користи за рад у овој 

неподељеној школи. У другом делу школе постоји још једна учионица која се тренутно не 

користи. У самој згради постоји и санитарни чвор у коме је прикључена вода што ће допринети 

лакшем одржавању и чистоћи ове просторије. 
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МИЉЕВИ 

 МИЉЕВИЋ 

                Школа у Миљевићу располаже са две учионица, просторијом за предшколску групу и 

канцеларијом, површине 112м2. Поред овог простора у школи постоји и санитарни чвор, а у 

подруму просторија за смештај огрева.Ова школа је комплетно санирана, школско игралиште 

асфалтирано, тако да сада и у овој школи постоје добри услови за рад. 
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KOЛЕКТИВ ШКОЛЕ 
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Руководећи кадар 

Вељић Небојша-Географски факултет-дипломирани географ  -  Директор 

Наставни кадар и стручни сарадници 

Све су  наставне области стручно заступљене, са изузетком   српског  језика. 

 
• Наставници предметне наставе 

Милошевић Марина -  Апсолвент српског језика - Наставник српског језика 

Николић Андријана  - Филолошки факултет – Професор српског језика и књижевности - 

 Наставник српског језика 

Животић Лукић Данијела-Филолошки факултет-дипломирани филолог,положен Ц 1 - 

Наставник енглеског језика 

Дражиловић Јасмина-Филолошки факултет-професор енглеског језика - Наставник 

енглеског језика 

Шаврљуга Тајана-Филолошки факултет - професор немачког језика - Наставник 

немачког језика 

Радовановић Нелија-Факултет уметности-дипломирани графички дизајнер - Наставник 

ликовне културе 

Вељић Слађана-Виша музичка-наставник музике културе - Наставник музичке културе 

Милутиновић Гаралејић Марија-Географски факултет-дипломирани географ  - Наставник 

географије 

Гајић Душица-Филозофски факултет-професор историје - Наставник историје 

Видуљевић Душица-Физички факултет-дипломирани физичар - Наставник физике 

Симић Ружица-Виша педагошка-наставник математике - Наставник математике 

Делић Хусо-Виша педагошка-наставник математике - Наставник математике 

Радивојевић Милена-Биолошки факултет-дипломирани биолог - Наставник биологије 

Дашић  Зорица-Хемијски факултет-дипломирани хемичар - Наставник хемије 

http://osrabrovo.byethost14.com/index.php/z-p-sl-ni/ru-v-d-ci-d-r
http://osrabrovo.byethost14.com/index.php/z-p-sl-ni/n-s-vni-d-r-i-s-rucni-s-r-dnici
http://osrabrovo.byethost14.com/index.php/z-p-sl-ni/n-s-vni-d-r-i-s-rucni-s-r-dnici/n-s-vnici-pr-d-n-n-s-v
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Николић Данијела-Технички факултет-професор техничког образовања - Наставник 

техн. и информ. образовања 

Јовановић Милан-Технички факултет- Наставник информ. и техн. образовања 

Симић Стојадин-Виша педагошка-наставник физичког васпитања - Наставник физичког 

васпитања 

Милић Вукадин-Виша педагошка-наставник физичког васпитања - Наставник физичког 

васпитања 

Голић Бранивој -Теолошки факултет-дипломирани теолог - Наставник верске наставе 

 

• Наставници разредне наставе 

Ташић Мирела -  Учитељ 

Марјоковић Наташа  - Учитељ 

Јакимов Јованка  - Учитељ 

Илић Милица  - Учитељ 

Златков Бојана  - Учитељ 

Тодосијевић Владимир  - Учитељ 

Трајковић Јелена  - Учитељ 

Милићевић Слађана -  Учитељ 

Стаменковић Јасмина  - Учитељ 

Миладиновић Живорад  - Учитељ 

Живојиновић Драгица  - Учитељ 

Ћирковић Надица  - Учитељ 

Васиљевић Росана  - Учитељ 

 

 

Стручни сарадници 

http://osrabrovo.byethost14.com/index.php/z-p-sl-ni/n-s-vni-d-r-i-s-rucni-s-r-dnici/n-s-vnici-r-zr-dn-n-s-v
http://osrabrovo.byethost14.com/index.php/z-p-sl-ni/n-s-vni-d-r-i-s-rucni-s-r-dnici/isi-n-s-vnic-g-v-c
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Петрашковић Слађана-Филозофски факултет-дипломирани психолог - Школски 

психолог 

Ваннаставни кадар  

Администратино-рачуноводствено особље 

Поповић Биљана-Правни факултет-дипломирани правник - Секретар 

Мишић Драган-Економска школа-комерцијални техничар - Руководилац рачуноводства 

Стокић Мерима-Школски центар за усмерено образовање-математичко-технички 

сарадник - Админист.-финанс.радник 

Техничко-помоћно особље 

Перић Новица-Машинска школа-аутомеханичар -  Домар 

Марковић Жељко-електромеханичар -  Домар 

Милетић Иван-Машинска школа-ауотомеханичар  - Ложач 

Милетић Верица-основна школа -  Помоћни радник 

Миладиновић Верица-основна школа -  Помоћни радник 

Мишић Мирјана-Пољопривредна школа-прехрамбени техничар -  Куварица 

Ђорђевић Нина-Пољопривредна школа-техничар сточарске производње -  Куварица 

Субошић Нада-трговац -  Помоћни радник 

Маринковић Љиља-основна школа -  Помоћни радник 

Лецић Мила-трговац -  Помоћни радник,кувар 

Радивојевић Милица-основна школа -  Помоћни радник,кувар 

Зарић Јадранка-основна школа -  Помоћни радник 

Марковић Душица- Средња школа-правно биротехничка -  Помоћни радник 

Михајловић Владица-основна школа -  Помоћни радник 

http://osrabrovo.byethost14.com/index.php/z-p-sl-ni/v-nn-s-vni-d-r
http://osrabrovo.byethost14.com/index.php/z-p-sl-ni/v-nn-s-vni-d-r/d-inis-r-in-r-cun-v-ds-v-n-s-blj
http://osrabrovo.byethost14.com/index.php/z-p-sl-ni/v-nn-s-vni-d-r/hnic-p-cn-s-blj
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Ученици 

 

           Школу је на почетку школске године похађало 237 ученика, распоређених у четири 

једноразредна, шест комбинованих одељења, две неподељене школе млађих разреда и 

осам одељења старијих разреда. 

            Полазници предшколског узраста обухваћени су у свим школским јединицама. У 

Раброву,Клењу и Мишљеновцу,  са предшколским узрастом раде васпитачи, у Миљевићу 

учитељ првог разреда, а у Мустапићу учитељ четвртог разреда. Укупан број предшколаца 

на почетку школске године је 16.                                                      

            На крају другог полугодишта  оцењена су 235 ученика и то са одличним успехом 

110 ученика, врло добрим 63, добрим 36 и  довољним 2 ученика.  Посебно издвајамо 

ученике првог разреда који су описно оцењени и којих је било 24. 

           Један  ученик  има  владање   добро и три врло добро, а  сви остали ученици имају 

владање примерно. 

            Ученици наше школе су учествовали на свим такмичењима која су организована на 

територији наших општина и освојили су 19 првих места, 22 других места и 19 трећа 

места на општинским такмичењима. На окружним такмичењима освојено је 6 других и 4 

трећа места.Три ученика су се пласирала на републичка такмичеља, а Животић Давид је 

био 4. у Србији у познавању немачког језика. 

  Животић Давид са наставником немаког језика Шаврљуга Тајаном 
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 Резултати са такмичења 

 
Физика 07.02.             1.Новаковић Анђела  32 

   2.Петровић Милица   27 

   3.Мишић Емина         26 

 

Књижевна олимпијада 22.02. 1.Петровић Богдан       16 

       1.Пауновић Марија       16 

       2.Ковачевић Марија      14 

       2.Павловић Mилош         13 

       2.Марковић Анастасија 13 

                                                   3.Костић Александра     13 

       3.Новаковић Анђела      13 

       3.Грујић Бојан                10 

 

Хемија    22.02.    1.Новаковић Анђела      96 

      1.Петровић Богдан         60,5 

      3.Марковић Анастасија 42 

 

Математика  28.02.    1.Петровић Богдан         45 

      2.Јовановић Софија        44 

      3.Павловић Милош         13 

      3.Ивановић Настасја       17 

      1.Живановић Мирјана    20 

      1.Костић Александра      12 

      2.Новаковић Анђела       10 

 

Немачки језик  28.02.             1.Животић Давид             35 

                                                  2.Матић Марина              20 

 

Српски језик  07.03.  1.Анастасија Марковић    18 

    2.Лазаревић Марјан          16 

    3.Стојановић Татјана        16 

    2.Јовановић Јана                14 

    1.Kостић Александра         12 

    2.Новаковић Анђела         11 

 

Историја       08.03.  2.Лазаревић Марјан        38 

                                                2.Костић Александра       36 

    3.Новаковић Анђела        34 

    2.Грујић Бојан        17 

    3.Павловић Милош        16 

 

Биологија     14.03.  1.Јовановић Љубица          94 

    1.Лазаревић Марјан           93 

    1.Петровић Богдан             92 

    2.Ковачевић Марија           88 
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                                                2.Лазаревић Милица          86 

    2.Новаковић Анђела           81 

    3.Петровић Милица           80 

    3.Ивановић Настасија        79 

    3.Јовановић Јана                 79 

    3.Милошевић Анастасија  78 

    3.Мишић Емина           71 

 

 

 

Географија      22.03.  1.Ковачевић Марија            81 

    1.Миладиновић Јовица       70 

    1.Петровић Богдан           58 

    3.Јовић Вељко           47 

Шта знаш о саобраћају: 1.Костић Александра 

    1.Поповић Стеван 

    2.Младеновић Наталија 

    2.Рајковић Марко 

    2.Стојановић Татјана 

    2.Кнежевић Никола 

    2.Младеновић Петар 

    2.Ђурић Анђела 

    3.Ивановић Настасја 

    3.Јовић Вељко 

    3.Јовановић Тамара 

 

ОКРУЖНА ТАКМИЧЕЊА: 

Немачки језик: 2.Животић Давид 

  хемија  21.03. 3.Новаковић Анђела           82,5 

Рецитовање:  2.Новаковић Анђела 

 

Српски језик  18.04. 

 

Историја    18.04.  2.Лазаревић Марјан 

 

Географија  19.04.  3.Ковачевић Марија   81 

 

Биологија     26.04.  3.Лазаревић Марјан  73 

    3.Јовановић Љубица  76 

    2.Ковачевић Марија  82 

    2.Петровић Богдан  87 

Ликовна култура  2.Ђорђевић Јелисавета 
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               За ђака генерације једногласно је проглашен Петровић Богдан,  ученик из 

Раброва. Сви ови ученици су награђени пригодном књигом на прослави Дана школе 

09.06.2015. у Раброву. 

              За ученике осмог разреда је организован завршни испит, који су  успешно 

положили. 

              У школи је 20. јуна  организовано другарско вече осмих разреда,тј прослава ''мале 

матуре''. 
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Школска 2014/2015. година у школи „Живојин – 
Жика Поповић“ 

 

                На почетку школске године директор школе је радио на изради предлога 

Годишњег Плана рада који је и усвојен на седници школског одбора 15.09.2015.године. 

               Извршена је подела наставника по одељењима и разредима, као и конкретна 

задужења наставника на почетку нове школске године. 

              Директор школе је заједно са стручним сарадницима пружио потребну помоћ 

наставницима у изради појединих наставних планова и програма тј. праћења новина у 

појединим наставним областима које се објављују у Просветном гласнику за текућу 

школску годину. 

              Васпитно-образовни рад је организован у једној смени у шест школских јединица, 

тј осморазредним школама у Раброву и Клењу, и четвороразредним школама у 

Мустапићу, Мишљеновцу,Вуковићу и Миљевићу. 

              Наставни план и програм је на време урађен и усклађен са стандардима за све 

наставне области (изузев за стране језике и техничко и информатичко образовање), као и 

први циклус основног образовања. 

              Сви стручни органи су на почетку школске године урадили своје планове рада и 

на време се припремили за почетак школске године. 

              Распореди часова су урађени у предвиђеним роковима, тако да је школска година  

почела без проблема. 

              Реализована је манифестација Дечје недеље у првој недељи октобра, где је 

посебана пажња посвећена ђацима првацима, који су добили и прикладне поклоне.У 

оквиру Дечје недеље реализован је и јесењи крос. 

              Поред обавезне наставе у свим разредима који су усклађени са новим изменама у 

правилницима, ученици наше школе су се опредељивали и за изборне предмете као што су 

у млађим разредима: Верска настава, Грађанско васпитање, Од играчке до 

рачунара,Чувари природе и Народна традиција. 

              У  петом разреду ученици су други страни језик изабрали немачки језик, верску 

наставу у Раброву, грађанско васпитање у Клењу, изабрани спорт-рукомет,одбојку, а 

други изборни информатику и рачунарство. 

             Крајем месеца маја и почетком јуна су реализоване све предвиђене екскурзије. 
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➢ Eкскурзије 

 

               Једнодневна екскурзија млађих разреда и васпитних група реализована је 

06.06.2015. године, на релацији  Раброво - Вршац - Бела Црква – Раброво(предшколска 

група, и млађи разреди од првог до четвртог, 113 ученика и 14 наставника), све што је 

предвиђено и реализовано је, и није било примедби. Ученици су уживали у разгледању 

предвиђених садржаја. У Вршацу ученици су  обишли  Спортски центар „Миленијум“  

испред којег их је сачекао локални водич за разгледање Вршца.  

  

 

Након посете спортског центра  ученици су шетали парком, разгледали град, 

видели зграду Владичанског двора, кућу Ј. С. Поповића, Народно позориште и парк 

Великана. Након шетње направили су кратак предах у најстаријој посластичарници у 

граду.  
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После ручка и краћег одмора посетили су Вршачки брег где су ученици видели 

вршачке винограде, Вршачки замак и панораму прелепог града. У повратку смо обишли и 

Главно језеро у Белој Цркви где су деца шетала крај језера и играла се у парку. 
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               Пети разред је био на екскурзији у Врњачкој Бањи и све предвиђене посете је 

реализовао са 33 ученика и два наставника.  Обилажен је Крагујевац (посета Шумарицама и 

акваријум на ПМФ-у), Врњачка Бања ( ручак у Врњачкој Бањи  и обилазак града и 

термоминералних извора) и  манастир Жича. 

 Врњачка бања, ученици са одељенским старешинама 

 

                 Шести разред, релација Раброво-Ниш-Раброво, са 29 ђака и два наставника, све је 

реализовано и није било примедби. Обилажен је логору Црвени Крст, нишка тврђава, Ћеле 

кула, Медијана, организован је ручак и обилазак у  Нишкој Бањи и посећен Чегар. 

 
 

                Седми разред је реализовао екскурзију до Новог Сада и назад са 29 ученика и два 

наставника  сви  садржаји су реализовани. Најпре је реализована посета Карловачкој 

гимназији,  обилажен Градски музеј и Саборна црква, затим разгледање Петроварадина, 

посета музеју Јована Јовановића Змаја, ручак у Новом Саду и обилазак града и обилазак 

манастира Хопово. 

 

                Осми разред је реализовао дводневну екскурзију по Западној Србији са 20 ученика, 

два наставника и директором школе, све је реализовано и није било примедби. Најпре је 

посећена Сремска Митровица, Сирмијум и парк природе „Засавица”, организован је ручак, а 

потом Текериш и споменик Церске битке, Тршић, Троноша и Ваљево у коме је организована 

вечера и ноћење. Другог дана обилажена је Бранковина,Струганик,спомен кућа Живојина 

Мишића и Топола, Опленац и Карађорђев град. 
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Сарадња са државним органима 

               Са Школском управом у Пожаревцу сарадња се одвија током целе године, врло 

битна сарадња је и код попуњавања Ценуса, на основу којег се обезбеђују средства за 

зараде радницима за целу школску годину. 

               Наша школа је специфична и по томе што је једина у Србији која се налази на 

територији две општине (Кучево и Голубац). Пред крај календарске године промењена је 

комплетна  столарија у школи у Мишљеновцу,купљен је службени аутомобил, десет белих 

табли, два рачунара, два штампача, климе за зборницу и канцеларије, као и још доста 

мањих наставних средстава.Промењен је и комплетан кров на школској кухињи и 

трпезарији у Клењу. 

              Имали смо и једну непредвиђену несрећну околсност када су поплављене све 

канцеларије укључујући и зборницу.Одмах је обавештена осигуравајућа кућа ДДОР, која 

је извршила увиђај и врло брзо пребацила средства за санацију подова који су урађени за 

време летњег распуста. 

              Врло битан вид сарадње је и са јединицама локалних самоуправа тј. друштвеном 

средином у којој је лоцирана школа. Преко МЗ у свим насељима где постоје подручна 

одељења, сарадња и помоћ је свакодневна, јер су школе у тим насељима углавном једини 

државни објекти за које је везано цело насеље. 

 

Стручни органи школе 

          У школи су радили следећи стручни органи: 

-Наставничко веће које чине наставници и стручни сарадници у извештајном периоду 

одржало је  9 седница и разматрало и усвајало питања из своје надлежности. 

-Одељењска већа чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу, и решавају 

питања од значаја за извођење наставног процеса у поједином одељењу у складу свог 

делокруга одлучивања. 

-Стручна већа за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе сродних 

предмета.У нашој школи постоје 3 стручна већа који свој рад базирају на заједничким 

активностима од значаја за образовно-васпитни рад и састају се по потреби. 

-Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника,стручних 

сарадника,јединице локалне самоуправе и савета родитеља.  

-Стручни тим за самовредновање и вредновање школе је такође радио у овом извештајном 

периоду. 
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-Стручно веће за разредну наставе чине наставници који изводе наставу од првог до 

четвртог разреда, и у току школске године  имали су седам  о чему постоје записници. 

-Стручни актив за развој школског програма чине наставници и стручни сарадници који  

су израдили нацрт школског програма са допуњеним стандардима, у сарадњи са стручним 

већима. 

-Стручно веће природних наука и математике је одржало шест седница из свог делокруга 

рада о чему постоје записници. 

-Стручно веће друштвених наука и језика је одржало пет седница о којима такође постоје 

уредно вођени записници. 

-Стручно веће ликовне и музичке културе,техничког и информатичког образовања и 

физичког васпитања је у току школске године одржало пет седница и успело да реализује 

план рада које је усвојило на почетку школске године.   

-Педагошки колегијум чине председници свих стручних већа и стручних актива, а седнице 

сазива и њима руководи директор или помоћник директора.Овај орган се углавном састаје 

по потреби и ради у складу са својим програмом рада, а најчешће разматра питања која 

због ургентности не може да размотри наставничко веће.Наравно, касније своје ставове 

прослеђује осталим већима  на разматрање и усвајање, сваком из свог делокруга 

одлучивања. 

 

          Током школске године 2014/2015. реализоване су планиране активности у оквиру 

културне и јавне делатности школе. Остварена је добра сарадња између наставника, 

ученика, родитеља и локалне заједнице. Реализација ових активности скренула је пажњу 

на постојеће проблеме, указала на могућа решења, ученицима је омогућено да испоље 

своју креативност и способност, да се афирмишу и науче значају сарадње и тимског рада.   
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У оквиру културних активности школе реализоване су следеће активности: 

1) У септембру  организован је свечани пријем ђака – првака у школу уз пригодно 

уређење школских просторија, организовање приредбе и укључивање нових ђака у Дечији 

савез. Носиоци активности били су учитељи и ученици школе. 

  

 

 

 

 

 

 



Летопис  
 

22 
 

2) У октобру организоване су пригодне приредбе у свим школама ради прослављања 

Дечје недеље. У реализацији учествовали су ученици свих узраста. 

Дечија недеља 

           Дечија недеља обележена је и у нашој школи са разним активностима. Једна од њих 

је била и прављење животиња од јесењих плодова. 

  

 

 
          У оквиру  Дечије  недеље реализован је  јесењи крос  ученика свих   разреда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Летопис  
 

23 
 

          Приредбе су обухватале музичке, рецитаторске и глумачке тачке. У реализацији 

учествовали су ученици свих узраста.  Одржана је приредба у част пријема ђака првака. 

 

          Поред приредбе, у овиру Дечје недеље рализоване су и друге активности: изложба 

јесењих плодова, крос, цртање на бетону, украшавање школских просторија и друго. 

      Цртање на бетону у  

Миљевићу 
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             јјјјј  

Јесења изложба у Миљевићу 

          У холу су изложени радови ученика који су осликавали слоган ове манифестације. 

Носиоци активности били су: наставници српског језика, наставници музичког, учитељи, 

наставница билологије , наставници физичког васпитања, ученици.       

        

3) У новембру радило се на новој изложби ученичких литераних и ликовних радова. 

Организован je концерт забавних мелодија и оперских арија у Дому културе у Раброву за 

ученике. 

Ученици су се својим радовима одазвали на два ликовна конкурса „Железница очима 

деце“ и конкурс Арапске републике са тематиком Египта. 

 

4) Током децембра организована је посета уметнице из Београда и концерт на харфи 

за ученике обе школе. Ученици наше школе су имали прилике да се упознају са 

инструментом харфе. Кроз музику и приказ инструмента деци је приближена класична 

музика као и сам инструмент.  
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После концерта ученици су били у могућности да приђу инструменту и свирају на њему. 

 

 

 

 

 

 

Ученици су учествовали на ликовном конкурсу са темом „Корени, Занати мојих предака“ 

и на „Новогодишњем ликовном конкурсу“. 

У организацији Центра за културу Кучево одржан је Новогодишњи дечји ликовни 

конкурс. Као и прошле године, ученици наше школе остварили су запажене резултате.  

У категорији предшколског узраста награђена је Аница Лазић за освојено 2. место. 

         

У категорији млађих разреда победио је групни рад ученика 4. разреда. 
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Друго место поделили су ученици 1. разреда  – Тодор Ковачев и Софија Јоцић. 

     

 

Наставници и ученици су сарађивали у уређењу и украшавању школе поводом Нове 

године. Ученици нижих разреда извели су пригодан програм поводом овог празника, а 

организована је и прослава у просторијама школе за све ученике. 

                                     Новогодишња чаролија 

Поводом краја првог полугодишта, а у сусрет Новој години, одржана је приредба 30. 12. 

2014. 

    

Деца су се максимално ангажовала са својим наставницима и показали своје уметничке 

способности кроз песму, игру и глуму. 
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Приредби су присуствовали наши родитељи и пријатељи. Потрудили смо се да са ове 

приредбе понесемо само позитивну енергију и тако кренемо у Нову годину. 
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            У школи у Клењу организован је маскенбал за ученике свих узраста. Најбоље маске 

награђене су дипломама и поклонима. 

Детаљи са маскенбала у школи у Клењу 

Нова година свечано је обележена и у Вуковићу. 

 

У остваривању активности учествовали су наставници српског језика, наставници 

музичког и ликовне културе, учитељи, ученици. 
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5) У јануару традиционално се прослављала школска слава Свети Сава. Том 

приликом организован је пригодан програм у сарадњи са локалном црквом и 

свештеником. Приредба је обухватала рецитаторске, глумачке и музичке тачке, а ученици 

који су чланови ликовне и литерарне секције имали су нову изложбу радова са тематиком 

везаном за Светог Саву у просторијама школе. 

Свети Сава 

 

                                                                       Свечано и лепо!  

 

27.01.2015. године прослављена је школска слава Свети Сава. Сваке године на овај дан,  

сакупимо наше ђаке и пригодном и поучном приредбом, присетимо се његових мудрих 

мисли и дамо скроман допринос овом  великом дану...  Сечење славског колача и 

традиционално дељење пакетића наших ученика, сваке године увеличавамо овај дан и 

тиме га и  прослављамо. 
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Свети Сава прослављан је и у свим подручним школама 

 

   

6) У фебруару обележен је Дан државности Србије – Сретење. Ученици су 

информисани о значају овог празника од стране разредних старешина и наставника 

историје. 

Ватрогасци у посети нашој школи 

      Прирадници ватрогасно-спасилачке бригаде Кучево су 26.02.2015. године 

одржали показну вежбу и јавни час у нашој школи.  У току посете ватрогасци су показали 

деци како изгледа ватрогасна опрема, униформа, шта се све налази у ватрогасном 

камиону.  
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Потом су нам направили једну показну   вежбу у којој су деци демонстрирали како 

изгледа гашење пожара, што је децу посебно обрадовало. Деца су видела како се користи 

водени топ. Децу је занимало да ли постоји школа за ватрогасце, и да ли је то опасан 

посао? Ватрогасци су били расположени да одговарају на сва дечија питања. Посета 

ватрогасаца се завршила тако што је већина дечака обећала ватрогасцима да ће се једног 

дана срести са њима...али да ће тада бити њихове колеге. 

 

 

 

 

   

7) У марту организована је изложба ученичких литераних и ликовних радова поводом 

Осмог марта.   

                         Поводом 8. Марта 

Jединствен дан у години који  посвећујемо нашим мајкама, сестрама, бакама, 

наставницама и свим женама овог света јесте 8. март. У нашој школи сваке године 

пригодно се обележи 8. март. Ученици пишу саставе и израђују паное на ову тему, а 

нижи разреди припреме и направе поклоне за своје маме.  
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Ученици су учествовали на конкусу и избору за најбоље насликану карикауру „Мали 

Пјер“.  

У ОШ „Иво Лола Рибар“ у  Великом Градишту организована је радионица са темом „Моја 

визија будућности“ где су ученици имали прилике да се друже радећи у тиму, развијају 

такмичарски дух и показују своју маштовитост и креативност израдом робота од 

различитих материјала. Учествовало је шест екипа, а екипа наше школе је освојила прво 

место. 

 

 

 

8) У априлу је поводом Ускрса организована је изложба ученичких радова. 
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 Ускшња изложба у Мишљеновцу 

 

 Ускршња распродаја у Клењу 

 Ускршња распродаја у Вуковићу 

У школи у Раброву организована је и Ускршња приредба у просторијама школе.  

Приредба ученика поводом Ускрса 

Ученици  и њихове учитељице и наставнице, обележили су последњи наставни дан пред ускршње 

празнике приредбом. Наши  ђаци показали су нам да су много тога научили, како о самом празнику и 

обичајима, тако и о самом извођењу казивања стихова и певања пред ширим аудиторијумом. Није ту било 

треме, само циљ да покажу родитељима, наставницима и  ученицима колико су добри.  
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Након приредбе одржана је традиционална продајна изложба фарбаних јаја и 

дечјих рукотворина. Учествовали су ученици млађих разреда али и предшколци. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

         Ученици су учествовали и у продаји ускршњих јаја у сарадњи са црквом у циљу 

прикупљања средстава за помоћ школи. 

         У оквиру обележавања Ускрса, организована је и наградна смотра и избор за 

најлепше ускршње јаје на коме су наши ученици учествовали. Ученица Ана Ранисављевић 

освојила је треће место у категорији „Најсмешније јаје“. 

         За ученике организована је и посета Београду, уз обилазак знаменитости града  и 

посету Народном позоришту. 
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Ученици од првог до четвртог разреда заједно са својим учитељима обележили су 

Дан планете Земље 22.04.2015. године. У знак обележавања овог дана ученици су гледали 

филм „Човек који је садио дрвеће“ након кога је уследила радионица прављења школског 

паноа.  
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         Носиоци активности били су наставници српског језика, наставник музичке културе, 

наставник ликовне културе, ученици, наставници историје и  разредне старешине. 

9) У мају реализована је  изложба ликовних и књижевних радова ученика радова 

поводом завршетка школске године.  

Ученици првог, другог и четвртог разреда учествовали су у прављење школског 

паноа за наградни конкурс на тему „Како вода долази до нас“. Заједничким снагама 

потрудили су се и дали све од себе како би њихов рад имао успеха. 

 

   

 

         Ученици нижих разреда учествовали су на Општинској смотри дечјег изворног 

стваралаштва у надметању најмлађих играча, певача и свирача. Плесним кореографијама 

предсатавили су се ученици нижих разреда  и у оквиру манифестације „Сјај у оку“. 

          На Читалачкој олимпијади одржаној у Великом Градишту у организацији 

Учитељског друштва чији смо ми члан, учествовали су ученици трећег и четвртог разреда 

из пет школа, а ученици наше школе истакли су се у брзини читања и изражајном читању 

и освојили више више места. Прво место у трећем разреду освојила је ученица из 

Мишљеновца  Анђелија Михајловић. Прво место у четвртом разреду ученица из Раброва 

Катарина Мартиновић, а друго место Вељко Милетић из Миљевића. 
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 Анђелија Михајловић и Вељко Милетић на Читалачкој олимпијади 

 

За све ученике организован је и крос у сарадњи са Радио телевизијом Србије. 

Најуспешнији ученици награђени су дипломама. 

 

 Најуспешнији учесници Кроса 

 

У оквиру активности које организује Учитељско друштво општина Велико 

Градиште и Голубац школе су се представљале кроз ритмику и драматизацију на тему 

„Будућност“. Укупно су учествовале 6 школа међу којима је била и наша. Ученици као и 

њихови учитељи су се потрудили да на што оригиналнији начин прикажу своје визије 

будућности. 
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Фестивал „Хомољски мотиви“ је традиционално одржан у Кучеву. У оквиру 

фестивала у суботу 30.05.2015. године одржао се програм изворног народног 

стваралаштва, традиције и културе. На фестивалу су учествовале фолклорне групе из 

разних крајева, основне школе међу којима и наша. Певачка група наше школе 

представила је народни обичај „Краљице“. 

 

                        

  

          Носиоци активности у овом периоду били су наставници српског језика, наставник 

ликовне културе, наставници физичког васпитања, учитељи и  ученици. 
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10) У јуну је организована прослава Дана школе. Ученици су награђени за највеће 

успехе на такмичењима током школске године, а затим је приказан музичко-сценски 

наступ ученика школе на сцени Дома културе. 

Свечана академија поводом прославе Дана школе „Ж. Ж. Поповић“ одржана је 

08.06.2015. године.  

У уводном делу свечане академије директор школе Небојша Вељић уручио је 

књиге ученицима који су освојили прва три места на општинским, регионалним и 

републичким  такмичењима.  

 

Након уводног дела ученици свих узраста представили су се колажем различитих 

уметности: рецитацијом, музиком, игром, глумом. Тема приредбе је била „Знање је благо“. 

Програм је отворио хор са химном школе, након кога су ученици предшколске 

групе извели народну песму „Добро јутро комшинице“. 

  

Наступили су и остали ученици школе који су допринели да нам овај дан остане у 

лепом сећању. 
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          Активности су организовали и реализовали  наставници српског језика, наставници 

музичког, наставник ликовне културе учитељи и  ученици. 

 

         У школи је организовано другарско вече осмих разреда, тј. прослава „мале матуре“. 
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 Матуранти са онима који су их 

учили 

 

        У Курјачу су организоване „Игре без граница“  на којима је екипа наше школе 

освојила треће место. 

 

 

 

 

 

 

 

 МЛАДИ ТАЛЕНТИ – стваралаштво наших ђака 
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          ТАТЈАНА СТАНОЈЕВИЋ               

Година рођења:                                                                                                                                                                                               
Место: Клење                                                                                                                                                                                             

Родитељи:                                                                                                                                                                                                           

ОШ „ Живојин Жика Поповић“, Раброво                                                                                                                                               
Директор школе: Небојша Вељић                                      

Проф. српског језика: Андријана Николић                                                                                                                                                                                                                  

   ДАМА У НАМА 

 Први ме заварава,                                                                                                                                                                              

Други ми се удвара,                                                                                                                                                                           
Трећи жели љубити ме,                                                                                                                                                                           

А четврти убити ме.                                                                                               

Али ја знам,                                                                                                                                                                                              

То кажем без срама:                                                                                                                                                                               

Дама постоји у нама. 

 Све смо ми исте:                                                                                                                                                                                   

У љубави чисте,                                                                                                                                                                               

Имамо и тајне,                                                                                                                                                                                       

Ал другарице смо сјајне. 

Зато ја кажем,                                                                                                                                                                                         

зато ја знам:                                                                                                                                                                                             

Има у нама нека дама без блама. 
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