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Септембар                            
         2. септембар 2019.године 

ДОБРОДОШЛИЦА ПРВАЦИМА 

 

Школско звоно у понедељак, 2. септембра, 

означиће почетак још једне школске године и крај 

распуста. Ученици широм Србије увелико врше 

припреме за школу и нестрпљиво ишчекују сусрет 

са својим другарима. 

Школски календар за школску 2019/2020. 

годину предвиђа следећу реализацију наставе: 

Прво полугодиште: први дан – понедељак, 2. 

септембар 2019. године, последњи дан – петак, 31. 

јануар 2020. године. 

Друго полугодиште: први дан – уторак, 18. 

фебруара 2020. године. Последњи дан – уторак, 2. 

јун, за ученике VIII разреда, односно уторак, 16. 

јун, за ученике од I до VII разреда. 

У понедељак, 2. септембра 2019. године, са 

радошћу  Основна школа “Свети Сава” дочекаће 

нову генерацију првака. Свечани пријем увелико се 

спрема у њихову част. 

Школарци, 

 

Желимо срећну и успешну предстојећу школску годину! 
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Наша школа богатија за још једну генарацију ђака првака 
 

Септембар је месец који својим доласком увек носи неке новитете. Доноси нам јесен, 

понеку кап кише, неки пожутели лист са гране, неку нову песму, сећање на детињство и 

ону, добро познату нам песму о петлићу певачу...  Како год било, септембар је већ започео 

своје путовање. У то смо сигурни! Лако га препознајемо! Оглашава се увек на исти начин. 

Непогрешиво, сваки септембар долази, препознатиљиво, уз звук звона, који одјекује у 

свим школама. И овај септембар је такав!  

Овај, 2. септембар 2019. године,  посебан је и непоновљив јер је у нашу школу дошла нова 

генерација ђака првака. 

 

РАДУЈЕ СЕ ДАНАС ШКОЛА 

БУДУЋИ ЈОЈ СТИЖУ ЂАЦИ. 

СВИ ИХ РЕДОМ ПОЗДРАВЉАЈУ: 

ДОБРО ДОШЛИ НАМ, ПРВАЦИ! 

 

Обогатили су своје домове својим доласком на свет. Данас, обогатили су и нашу школу 

својим доласком код нас, у свој други дом. Они су наши најмлађи ђаци. Први пут су, 

данас, свечано и званично понели титулу ђака и као такви поносно стали пред своје 

учитељице и учитеље, већ спремни за још један нови животни степеник.  

 

Стотину паметних  главица жељних нових знања, присуствовало је приредби 

организованој у њихову част,  у фискултурној сали наше школе. Важни и поносни, мудро 

су посматрили и помно пратили све речи добродошлице, упућених од стране директорке 

школе Снежане Ђорђевић, као и председника општине Здравка Младеновића. Да је школа 

заиста сјајна, забавна и лака, добили су као одговор од старијих ђака, који су им 

приредили овај свечани пријем. Скромним поклоном, у виду школског прибора, сваки ђак 

првак награђен је од стране Скупштине општине Баточина. 
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Са жељом да их срећа, радост и успех прате током школовања, а пријатељство остане оно 

што траје и оно што ће понети као највреднији поклон из ове школе, дочекали смо још 

једну генерацију првачића.  

Добро нам дошли, драги прваци! 
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8.септембар 2019.године. 

МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПИСМЕНОСТИ 
 

Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу Унеско, 

прогласила је 8. септембар за Међународни дан писмености 1967. године, да би се сваке 

године, бар на тај дан, истакла важност читања и писмености, како у животу појединца, 

тако и друштва у целини. 

 
 

Осим тога, Генерална скупштина Уједињених нација је прогласила десетогодишњи 

период, од 2003. до 2012. године, за декаду у којој ће се посебна пажња посветити овом 

глобалном проблему. 

Општом декларацијом о људским правима из 1948. године признато је право на 

образовање, а тиме и право на писменост. Две су декларације отишле још даље, тако је у 

Декларацији из Персеполиса (1975.) речено: „Писменост није сама себи сврха. Она је 

темељно људско право”, а Хамбуршка декларација из 1997. наглашава како је писменост, 

која у ширем смислу обухвата знање и вештине које су потребне свима у свету брзих 

промена, једно од основних људских права. 

Најновији подаци Унеско-а показују да је више од 900 милиона одраслих људи у 

свету неписмено. То значи да један од пет пунолетних људи на планети још не зна да чита 

и пише, а две трећине од тог броја чине жене. Према подацима којима располаже Унеско, 

чак 113 милиона деце не иде у школу, похађа је нередовно или ју је напустило. Подаци 

УНЕСКО-а из 2006. године говоре да 75 одсто неписмених становника живи у 

подсахарским земљама, где женска деца уопште не иду у школу, а следе југозападна и 

источна Азија и арапске земље. 

Концепт писмености некада је подразумевао савладавање вештине читања и 

писања. Од шездесетих година XX века приступа се функционалном описмењавању, које 

подразумева да особа има могућност да исправно чита, пише и говори уз разумевање, као 

и да има познавање потребних вештина споразумевања. 
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10. септембар 2019.год. 

ЧАС ДУХОВНОСТИ У КИЈЕВУ 

 

У духу православља, традиционално су 

обележене  X Госпојинске свечаности у нашој 

школи. У част овог великог хришћанског 

празника, посвећеног Пресветој Богородици, 

ученици ОШ „Свети Сава“ у Кијеву, уз помоћ 

својих другова из Баточине, Брзана и 

Доброводице, успешно су организовали још 

један Јавни час духовности и испољили своју 

креативност у слављењу лика  пресвете 

Богородице, која је најзаслужнија што се тајна 

сједињења Бога и човека уопште догодила.  

 

Циљ оваквих свечаности јесте био и биће 

преображај света. Окупљени, у заједници и у 

молитви, под окриљем свих  светитеља и Мајке 

Божије, данас, догодио се преображај свих нас. 

Створена је хармонична заједница под царством 

небеским у порти храма Свете Тројице у овом 

малом баточинском селу, Кијеву. Уз песму и 

игру наших ученика, у присуству званица и 

представника свештенства Епархије шумадијске 

из Крагујевца и Баточине, уз свесрдну помоћ 

мештана успешно је приведена крају још једна 

свечаност посвећена Успењу пресвете 

Богородице.  

Коло као колективна игра у Срба, заорило се 

међу присутним гостима, који су заиграли. Уз 

звуке саксофона и хармонике, у жељи да нас из 

године у годину буде све више, завршен је још 

један Јавни час духовности. 
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        13. септембар 2019.године 

ОБОГАЋЕН ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД 

 

Наша школа, у издвојеном 

одељењу у Бадњевцу, од понедељка 16. 

септембра 2019. године, као и остале 

203 школе у Србији, реализује пројекат 

„Обогаћен једносменски рад“.  

Активности које ће се реализовати, 

осмислили су учитељи Милица 

Павловић и Милан Милошевић, као и 

психолог школе Ивана Орловић. А 

реализатори пројекта који су их 

додатно проширили и учинили 

занимљивим ученицима, су наши 

наставници Марија Милојевић, Марија 

Радић и Марко Илић. 

Свим родитељима ученика у Бадњевцу, послали смо ''Писмо'', које на најбољи 

начин говори о нашим плановима, а кроз презентацију, и начину рада у реализацији 

пројекта „Обогаћен једносменски рад“.  

''Поштовани родитељу, 

Обраћамо Вам се с пуним правом и у жељи да ово писмо прочитате пажљиво и 

размислите о следећем предлогу. Наиме, наша школа, у издвојеном одељењу у Бадњевцу, 

има све услове за реализацију пројекта „Обогачен једносменски рад“. Овакву прилику не 

треба пропустити зарад добробити Ваше деце. Сматрамо да је сигурност и додатна 

едукација деце увек приоритет. 

Ваше дете борави у школи, као у својој другој кући и ми, као други родитељи, желимо да 

му посветимо квалитетно време боравка у школи, чак и после часова. Као неко коме је 

изузетно важна безебедност сваког детета, желимо да Вас информишемо да о Вашем 

детету бринемо као да сте Ви ту, чак и после наставе, увођењем оваквог начина рада. 

Овим писмом упућујемо позив Вама и Вашем детету, како бисте се укључили у пројекат 

из више разлога: 

• Најпре, желимо да Ваше дете буде безбрижно све време боравка у школи. Не желимо да 

се време, које проводи након завршене наставе, сведе на пуко проналажење разоноде и 

разбибриге ван школског дворишта. Будите сигурни у њихову безбедност и док сте на 

послу. 

• Друго, сматрамо да је за Ваше дете важно да се едукује и у ваннаставним активностима,  

које нису уско и искључиво везане само за предмете. Дакле, тежимо ширењу знања Вашег 

детета, наших ученика, у више сфера: информатика, спорт, музика, уметност, игра... 

Желимо да шири видике и усваја знања из различитих сфера живота и уметности. 

• Треће, истичимо да је сваком ученику наше школе неопходна додатна подршка у у чењу, 

коју му Ви, услед недостатка времена, заузетости и бројних обавеза, које носи собом 21. 

век, не можете увек и у сваком моменту пружити. Без бриге, мислимо и на то. Уз Ваше 

дете ће у тим тренуцима бити стручан кадар да пружи помоћ кад год затреба. 

• Четврти разлог - дружење! Можда је од свега наведеног, овај разлог и најважнији, зашто 

треба Ваше дете да се прикључи пројекту. Деца данас одрастају усамљено, упркос свим 
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начинима везивања, интернету и осталој технологији. Не дозволимо то.  Циљ пројекта је 

да време, које би провели уз телефоне и игрице, искористе квалитетно, дружећи се са 

својим вршњацима кроз едукацију.'' 
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17. септембар 2019.године 

ПРЕДАВАЊЕ „ПОЈАМ И ВРСТЕ НАСИЉА“ 
 

Дана 17.09.2019. године у сали за састанке одржано је предавање ученицима петих 

разреда на тему „Појам и врсте насиља“. Предавању је присуствовало 62 ученика петих 

разреда, са циљем упознавања истих са Тимом за превенцију насиља, члановима Тима и 

њиховим задацима у превенцији насиља.  

Ученици су путем презентације упознати са појмом, врстама и нивоима насиља, као и са 

радом Тима за превенцију, сврхом пано презентација и кутијом поверења у холу школе.  

На крају предавања, ученици су попунили анкетни листић са циљем да се утврди њихово 

знање о овим темама и евентуалним проблемима.  

Анализирани подаци анкете биће достављени Тиму и у складу са њим реаговано.  

Предавање организовао и реализовао координатор Тима наставник Ненад Мркаљ. 

 

     
         

20. септембар 2020.године 

ПРВИ ФЕСТИВАЛ МЛАДИХ ПЕСНИКА И ИЛУСТРАТОРА 

 

У петак, 20.09.2019. године, са почетком у 19 

часова уручена је награда ученицима Основне школе 

,,Свети Сава'' из Бадњевца, а поводом Првог фестивала 

младих песника и илустратора, Академије Филиповић 

из Јагодине. На конкурс је стигло око 8000 радова. 

Награду у првој категорији ,,Ја стихом, а ти сликом'' 

освојили су Давид Јовановић (песник), Анастасија 

Гајић (илустратор), Горица Младеновић (ментор). 

Уз појединачне дипломе и друге пригодне 

поклоне, уручена им је и преносна интерактивна табла. 

Уређај малих димензија са великом функционалном 

применом у настави. 

Нека ова награда буде мотивација за даљи рад и 

учешће ученика на конкурсима, а прави квалитет ће 

увек бити препознат и награђен. 
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25.септембар 2020.године 

СТРУЧНИ СКУП У НАШОЈ ШКОЛИ 

 

У среду, 25. септембра, са почетком у 18 

часова у свечаној сали наше школе одржан је 

Стручни скуп на тему „Дигитализација вођења 

школске и педагошке документације кроз 

есДневник“.  

 

 

Предавање на ову тему одржали су 

искусни ментори - предавачи: мср 

образовне политике Миљана Милојевић 

из ОШ „Мома Станојловић“ у 

Kрагујевцу, мср образовних политика 

Иван Миловановић ОШ „Јоца 

Милосављевић" у Багрдану и професор 

разрдне наставе Зорица Филиповић у ОШ 

"Бошко Ђуричић" у Јагодини. 

 

 

 

 

Стручни скуп био је посвећен унапређивању и едукацији дигиталних комптенција ученика 

и наставника и употреба информационо - комуникационих технологија у реализацији 

образовно - васпитног процeса. Предавању су, осим наставнка из наше школе, 

присуствовале колеге из других школа: из Лапова, Раче, Седлара, као и из средње школе 

из Баточине. 

Надамо смо да смо били добри домаћини овог поподнева. Верујемо да су све 

присутне колеге оплемењене новим знањем, али и да су остварена сва очекивања са 

одржане трибине. 
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26. септембар 2019.год. 

ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА 

 

На иницијативу Савета Европе, Европски 

дан језика се прославља 26. септембра сваке 

године од 2001. – у сарадњи са Европском 

комисијом.  

Ове године, наша школа се приредбом поводом 

Европског дана језика, придружила хиљадама 

школа у шезедесет различитих европских земаља и 

тиме наставила деценијску традицију обележавања 

дана језичке разноликости, међукултуролошког 

разумевања, вишејезичности и промоције богатог 

културолошког наслеђа земаља европског 

континента. 2019. година представља међународну 

годину аутохтоних језика, тако да је главна тема 

наше приредбе била, заправо, борба за очување 

језика који одумиру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Велики број посетилаца, родитеља, наставника и ученика упознала се са културом 

и језиком многих европских народа, обилазићи занимљиве штандове које су осмислили и 

припремили ученици виших разреда заједно са својим наставницима страног језика.  

На штандовима, који су заправо мини ризнице богатог културолошког наслеђа земаље 

које представљају, може се добро забавити, информисати и научити кроз разноврсне 

језичке игре, главоломке, брзалице и уз све то засладити неким од традиционалних 

колачића или пића.  
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Ученици су дочарали и приближили посетиоцима културу Енглеске, Француске, 

Италије, Русије, Шведске, Шкотске кроз њихове знаменитости, чувене симболе, попут Биг 

Бена, Колосеума, Бундестага, занимљивих обичаја и празника.  

Све ово је употпуњено веселом атмосфером са пуно песме и игре, и неодољиви 

мафини који су припремили ученици по правом америчком рецепту. 

Приредбу су отворили малишани, ученици другог разреда издвојеног одељења у 

Бадњевцу. Наши мали рокери су уз песму Елвиса Прислија одушевили публику и 

наговестили добро дружење и забаву до краја приредбе. Водитељи су кроз занимљив и 

шаљив дијалог најављивали наредне тачке и притом забављали публику различитим 

занимљивостима о језику. Уследила је додела диплома и награда ученицима од трећег до 

седмог разреда, који су на школском такмичењу из енглеског језика освојили једно од 

прва три места. Дипломе и књиге је ученицима уручио руководилац Стручног већа 

страних језика, професор енглеског језика Бојан Илић. Шаљивим рецитацијама Лисац 

Фокс и Бик Бул, представили су се ученици Огњен Ђорић и Милија Аранђеловић из 

Жировнице.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програм је настављен рецитацијом на немачком језику. Ученица VI-3, Милица 

Марковић представила се песмом Herbstlied, након чега су наши најмлађи, прваци из 

Бадњевца, Милатовца, Црног Кала и Кијева играли уз мелодију дечијих песмица Baby 

Shark и Hello. Преко дечијих песмица до модерног звука, публика је уживала у ритму хип 

хоп музике и плеса ученица VI-1. Уследиле су рецитације на енглеском језику, 

Jabberwocky, коју су извеле ученице седмог разреда из Бадњевца, као и на немачком, 

Bruderchen, komm tanz mit mir, ученица Кристина Миленић из Брзана. Ове године, 

посветили смо велику пажњу руском и српском језику и култури, а у томе су нам помогли 

ученици од првог до четвртог разреда из Брзана, песмом Помагатор.  

Ученице VI-1, Емина Благојевић и Анђелија Костић су на веома изражајан начин 

приближиле песму Домовина публици, која није могла да остане равнодушна. Након 

рецитације на немачком Deutsche Sprache, schwere Sprache, ученица осмог разреда, 

уследио је хорски наступ ученика четвртог разреда и уз песму Eternal love и јединство три 

језика српског, италијанског и енглеског привели нашу приредбу крају.  
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Како бисмо очували нашу традицију и 

културу, на сцену је ступила фолклорна трупа наших 

ученика и уз велико одушевљење, клицање и игру 

поздравила све посетиоце и пожелела све најбоље до 

следећег виђења.  

Приредба је успешно одржана и за то су 

заслужни сви чланови Стручног већа за стране јзике, 

Марија Јовић Стевановић, Наташа Васић, Марина 

Богдановић, Снежана Голубовић, Сара Топаловић, 

Катарина Басарић, Маја Лакетић и Марија Радић. 

Велики допринос дали су и наставник ликовне 

културе Дарко Димитријевић, професор српског 

језика Биљана Мрдаковић, као и професор разредне 

наставе Лидија Станковић. 

Европски дан језика из угла ученика 

новинарске секције можете да погледате на линку 

https://www.facebook.com/watch/?v=410619256304886 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=410619256304886
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Октобар                          

 

1. октобар 2019.године 

ИЗЛОЖБА МАКЕТЕ "СВЕТ ОКО НАС" 

 

У понедељак, 30.09.2019. и уторак 

01.10.2019. ученици наше школе обилазили су 

макету "Свет око нас" постављену у 

фискултурној сали Средње школе. Ова макета 

је једна од највећих путујућих макета на 

Балкану, рађена пуних 30 година.  

Циљ нам је био да ученици повежу стечена 

знања са макетом која се тематски везује за 

многе наставне предмете: Свет око нас, 

природа и друштво, биологија, техника и 

технологија, ликовна култура... Ученици су 

чули и аутобиографску причу макетара "Кад 

сам био мали" из које су сазнали колико је 

љубави и рада уложено у израду ове необичне 

макете.  

Наши ученици су још једним 

очигледним наставним средством усвојили нова 

знања, а многи и интересовање за макетарство као хоби и занимање. 

5.октобар 2019.године 
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5.октобар 2020.године 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 13. МАНИФЕСТАЦИЈЕ  

„ОБРЕДНИ ХЛЕБОВИ“ - УДРУЖЕЊА „ЗЛАТНЕ РУКЕ БАТОЧИНЕ " 

 

У суботу 5. октобра, са почетком у 12 сати, на Тргу 

у Баточини свечано је обележена 13. манифестација „ 

Обредни хлебови “.  Као и сваке године, ученици наше 

школе припремили су део културно – уметничког 

програма. Ове године представили смо се песмом 

Анастасије Манојловић, драматизацијом чланица драмске 

секције, песмом „Ој, девојко, душо моја“ коју  је извела 

осмочлана певачка група, рецитовањем Иве 

Антанасковић, изузетном драматизацијом „Додоле“ коју 

су извеле ученице из Бадњевца и литерарним радом 

„Зашто волим фолклор“ Ање Ђорђевић. Треба споменути 

да су и пионирски ансамбл УЗНТК „Шумадија“ чинили 

ученици млађих разреда наше школе. Наставници 

Основне школе који су припремали ученике су Душица 

Стојановић, Ивана Ђуричковић, Марија Михајловић и 

Нeбојша Петровић. Поред дивних тачака малишана из ПУ 

„Полетарац“ и професионалног фолклора УЗНТК 

„Шумадија“ општи утисак присутних је:  потпун 

уметнички доживљај који је увеличао ову манифестацију. 
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03. - 05. октобар 2019. године 

ПРОГРАМ ,,ШКОЛЕ ЗА 21. ВЕК” 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја са организацијом British 

Council, реализује Програм ,,Школе за 21. век”, у који је укључена и наша школа. 

- Циљ овог Програма је да подржи развој способности критичког мишљења и вештина 

решавања проблема и програмирања у току редовних и ваннаставних школских 

активности.  

- Тродневна обука од 03. до 05. октобра 2019. године, одржана је у просторијама Основне 

школе “Драгиша Михајловић”, у Крагујевцу. 

- Наставници који су присуствовали обуци су: Марија Јовић Стевановић, Марија 

Михаиловић, Марина Ковановић, Валентина Радевић, Снежана Стаменковић, Никола 

Грковић, Петар Пантовић и Марко Илић. 
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7. – 13. октобра 2019.године 

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 

,, Да право свако – дете ужива лако“ 

 

Ове године, Дечија недеља обележава значајан 

јубилеј, 30 година Конвенције Уједињених нација 

(УН) о правима детета, најзначајнијег међународног 

документа у области људских права који се тиче 

детета, као и најшире прихваћеног правног 

инструмента за заштиту људских права. 

Циљ Недеље је скретање пажње најшире јавности на 

права и потребе деце, указивање на одговорност коју 

породица, школа, држава и њене институције имају у 

заштити деце, и остваривању њихових права, 

презентација постигнутих резултата, са примерима 

добре праксе, подстицање интерсекторске сарадње у 

стварању услова за поштовање права и развој сваког 

детета, промоција активног учешћа деце у доношењу 

одлука које се њих тичу, покретање иницијатива и нових акција које доприносе 

побољшању положаја деце у Републици Србији, и остваривању њихових права. Програм 

активности „Дечје недеље“ чини низ акција на републичком и локалном нивоу широм 

Републике Србије, уз пуно учешће деце и младих, којима је манифестација намењена. 

 

Дечија недеља – Дан 1. 

  

У понедељак 07.10.2019. године, отворили смо још 

једну Дечију недељу. Занимљива хип хоп журка на 

радост наших ученика нижих разреда. Поред тога, 

у нижим разредима одржано је предавање о 

дечијим правима, где је велико учешће имала 

председник Ученичког парламента Мина 

Милановић и њени другари који су предавали у 

свим издвојеним одељењима школе (Бадњевцу, 

Брзану, Милатовцу, Прњавору, Жировници, 

Доброводици, Кијеву, Солилу и Црном Калу): 

Стефан Цветковић, Анита Поповић, Александра 

Ђорић, Милица Николић, Јанко Богдановић, 

Емилија Симић, Јана Станковић, Анастасија 

Павловић, Катарина Јездић и Јана Радомировић. За 

више разреде, тачније чланове Парламента и 

Вршњачког тима предавање на тему "Електронско 

насиље" одржали су представници Центра за бригу 

о породици Свилајнац. Очекује нас још много 

занимљивих активности којима ћемо обележити 

ову Дечију недељу. 
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У нашој школи је, у оквиру планираних активности за Дечију недељу, реализована 

радионица "Електронско насиље" у реализацији Центра за бригу о породици "Свилајнац". 

Ивана Цветковић – директорка Центра, Александра Миладиновић – сарадник у Центру и  

Јелена Божовић – психолог у Центру за бригу о породици "Свилајнац"одржале су 

радионицу нашим ученицима.  

Ученици, представници Вршњачког тима и Ученичког парламента наше школе су заједно 

са наставницима Иваном Ђуричковић и Марком Илићем активно учествовали у 

радионици о опасностима које вребају на Интернету и како се изборити са изазовима у 

савременом начину комуникације. 

 

Дечија недеља – Дан 2. 

 

За ученике од I. до IV. разреда одржан је ,, Јавни час – спортски дан“ од стране 

наставника физичког васпитања. 

На састанку Ученичког парламента се водила дискусија на тему ,,Дечија права и обавезе“.  

Такође, чланови су упознати са новим пројектом ,, Обогаћен једносменски рад“ који се 

реализује у издвојеном одељењу у Бадњевцу. Овом састанку су присуствовали чланови из 

матичне школе и издвојених одељења. 

На следећем линку можете погледати кратак видео са одржаним активностима ученика. 

https://www.facebook.com/watch/?v=440937346536430 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=440937346536430
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Дечија недеља – Дан 3. 

 

У 11 сати у фискултурној сали одржана је приредба за пријем првака у Дечји савез. 

Приредбу су заједно припремили учитељи другог и трећег разреда и наставници српског 

језика, као и учитељица Лидија Станковић која је припремила наступ фолклора. 

У 12 сати сви прваци са територије општине, њихови учитељи, директорка школе и 

представници Ученичког парламента посетили су председика општине са поклон кутијом 

напуњеном исписаним дечијим правима.  

У 12 сати у фискултурној сали, за ученике виших разреда организовано је такмичење у 

стоном тенису.   

Све активности су потпуно реализоване на велико задовољство деце, њихових родитеља и 

наставника. 

 

Дечија недеља – Дан 4. 

 

Дана, 10. октобра, одржан је четврти дан 

Дечије недеље, обележен бројним активностима и 

занимљивостима, као и претходна три. 

Дечији вашар, као и сваке године носи са собом 

велики број симпатија, те је и био најпосећенији и 

најшаренији. Спроведен је у атријуму школе, за 

ученике нижих разреда, који су припремили 

различите дрангулије за продају, али и сланише и 

слаткише, којима су се служили присутни гости 

вашара. У оквиру вашара, како би шаренило боја било још видљивије, организован је и 

Дечији шкраб, на којем су ученици улепшавали школски атријум својим цртежима. 

Ученици виших разреда забављали су се у оквиру радионице „Цртамо, пишемо, 

правимо...“, пре почетка првог часа. 
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Дечија недеља – Дан 5. 

 

У оквиру активности поводом  Дечје недеље у петак, 11.10.2019. године са 

почетком у 12:30 часова на стадиону ФК ,,Слога“ у Баточини одржан је традиционални 

крос ученика Основне школе ,,Свети Сава“ Баточине  - ,,Трка за срећније детињство“ под 

слоганом  ,,Имамо циљ, дођи на старт“ у сарадњи са Црвеним крстом Баточине, која је 

имала хуманитарни карактер.  

Крос је одржан у школама у Бадњевцу и Брзану и у издвојеним одељењима у 

Црном Калу, Доброводици, Кијеву, Солилу, Жировници, Прњавору и Милатовцу. 

На кросу су учествовали ученици од првог до осмог разреда. Ученици су показали 

изузетан такичарски дух. Првопласирани ученици су добили пригодне дипломе. 

Организацију и реализацију кроса по протоколу Стручног већа за физичко васпитање 

извели су наставници Ненад Мркаљ  у Баточини уз подршку разредних старешина свих 

разреда (од I - VIII), подмладка Црвеног крста школе и Црвени крст Баточина, наставница 

Биљана Милановић у Брзану и наставник Владимир Милутиновић у Бадњевцу.  

Захваљујемо свим ученицима  на учешћу  а првопласираним ученицима честитамо. 
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2. и 10.октобра 2019.године 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У МИНИ АТЛЕТИЦИ 

 

Општинско такмичење у мини атлетици одржано је по први пут у нашој школи 

2.10. и 10.10.2019. године у Баточини, у организацији стручног већа физичког васпитања. 

Такмичење је организовано за ученике петих и шестих разреда у тркачким дисциплинама 

и техничким дисциплинама.  

Такмичење је одржано на атлетском терену школе где су се ученици опробали у 

тркачким дисциплинама на 60м, 300м и 600м и техничкој дисциплини бацању кугле. 

Другог дана одржано је такмичење у сали за физичко васпитање у скоку у вис и скоку 

удаљ. Такмичење је квалификационог карктера за окружно такмичење у Крагујевцу у 

мушкој и женској конкуренцији. 

Пролаз на окружно такмичење и да по први пут нашу школу представљају у мини 

атлетици имају следећи ученици: 

 

ЕКИПА ДЕВОЈЧИЦА: 

- Емилија Игњатовић 6/2 - трчање на 60м 

- Теодора Радосављевић 5/3 - трчање на 300м 

- Емилија Тодоровић 6/1 - трчање на 600м 

- Софија Вучковић 6/3 - бацање кугле 

- Јања Стојмировић 6/1- скок у вис 

 

ЕКИПА ДЕЧАКА: 

- Матеја Радивојевић 6/3 - трчање на 60м 

- Андреј Јевтић 5/2 - трчање на 300м 

- Вељко Николић 6/3 - трчање на 600м 

- Петар Глишић 6/5 - бацање кугле 

- Андреј Орловић 6/2 - скок у вис 

- Лазар Стевановић 6/2 - скок у даљ 
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10. октобар 2019.године 

КОНКУРС „ДАЈЕМ ГЛАС ЗА УГЛЕДНИ ЧАС“ 

 

У организацији Центра за образовање Крагујевац, 

учествовали смо на конкурсу под називом „Дајем 

глас за Угледни час“. 

Час наших наставика: Иване Ђуричковић, Марије 

Милојевић, Биљане Мрдаковић и Дарка 

Димитријевића ''Вашар у Тополи'' -  Добрица Ерић, 

освојио је треће место. Честитамо наставницима на 

оствареном успеху и на доприносу у ширењу добре 

праксе. 

С обзиром на то да је на Конкурс, највише часова 

пристигло из ОШ "Свети Сава" Баточина, комисија је 

изразила жељу да и школа буде награђена. 

Представљање радова, као и додела награда, 

планирана је за 23. октобар 2019. године, с почетком 

од 19 часова у Свечаној сали Прве крагујевачке 

гимназије па ћемо нешто више писати код доделе 

награда. 

 

15.октобар 2019.године 

ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ ,,КАКО СЕ ПОНАШАМО У САОБРАЋАЈУ “ 

 

У сарадњи са Саветом за безбедност Општине Баточина данас, 15.10.2019. године, 

одржао је предавање ученицима наше школе на тему,,Како се понашамо у саобраћају“. 

Предавању су присуствовали ученици од првог до четвртог разреда са својим 

учитељима. 

Предавање је садржало неколико тема: Где се играмо, Прелазак улице, Путници у 

јавном превозу, Путници у возилу... 

Предавање је било поучно и занимљиво. Ученици су пажљиво слушали сваку тему 

и укључивали се у дискусију а своје знање су показали на крају предавања када су 

учествовали у Саобраћајном квизу. На сва питања су дали тачне одговоре тако да су 

показали да су добро упознати са правилима понашања у саобраћају. 
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15.октобра 2019.године 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У АТЛЕТИЦИ 

 

Већ традиционално четврту годину за редом наша школа узима учешће на 

окружном такмичењу у атлетици и по први пут учешће у мини атлетици за ученике 5. и 6. 

разреда.  И ове године такмичење је одржано на стадиону „Чика Дача“ у Крагујевцу 

15.10.2019. године у конкуренцији 700 ученика из округа и осам екипа.  

Нашу школу представљало је двадесет петоро ученика у тркачким и техничким 

дисциплинама у пратњи наставника Биљане Милановић и Ненада Мркаља.  Такмичење су 

отворили ученици петих и шестих разреда и то успешно и донели нам 6 медаља и два 

проласка на међуокружно атлетско такмичење из мини атлетике. Наставак такмичења 

подстреком млађих другова у атлетици за седме и осме разреде донело је нових 6 медаља, 

као и 4. место екипно у мушкој и женској конкуренцији. 

 

Резултати у мини атлетици: 

 

ДЕВОЈЧИЦЕ  

 

– Емилија Игњатовић 6/2 у трци на 60м  

(2 место у групи), 

- Теодора Радосављевић 5/2 у трци на 300м  

(4 место), 

- Емилија Тодоровић 6/1 у трци на 600м (5 место),  

- Јања Стојмировић 6/1 у скоку у вис (2 место),  

- Софија Вучковић 6/3 у бацању кугле (1 место). 

 

ДЕЧАЦИ 

 

– Андреј Јевтић 5/3 у трци на 300м (2 место), 

- Вељко Николић 6/3 у трци на 600м (3 место), 

- Петар Глишић 6/5 у бацању кугле (2 место), 

- Андреј Орловић 6/2 у скоку у вис (1 место), 

- Лазар Стевановић 6/2 у скоку у даљ (4 место). 

 

Пласман на међуокружно такмичење остварили су 

ученици: 

- Софија Вучковић 6/3 у дисциплини бацање кугле и  

- Андреј Орловић 6/2 у дисциплини скоку у вис. 
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Резултати у атлетици: 

 

ДЕВОЈЧИЦЕ  

 

- Емилија Игњатовић 6/2 у трци на 100м (од 4 – 16 места), 

- Маријана Велић 8/3 у трци на 300м (од 4 – 12 места), 

- Марина Цветковић 7/1 у трци на 600м (4 место), 

- Јана Богдановић 8/2 у бацању кугле (2 место), 

- Милица Цалић 7/1 у скоку у вис (3 место), 

- Милица Стаматовић 8/3 у скоку у даљ (од 4 – 12 места) и у штафети 4x100м (6 место). 

 

ДЕЧАЦИ  

 

– Немања Вуловић 8/3 у трци на 100м (2 место у групи), 

- Огњен Влајковић 8/3 у трци на 300м (2 место), 

- Урош Стаменковић 7/1 у трци на 800м (6 место), 

- Филип Јевтић 8/2 у бацању кугле (од 4 – 12 места), 

- Андреј Стаменковић 8/2 у скоку у даљ (од 4 до 10 места), 

- Михајло Вучковић 8/1 у скоку у вис (3 место) и у штафети 4x100м (2 место). 

Са такмичења вратили смо се пуни ентузијазма и жеље да се следеће године поново 

дружимо са „Краљицом спорта“ и покушамо да нашој школи донесемо још одличја.  
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14. и 16.октобар 2019.године 

ПРЕДАВАЊЕ - „ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ“ 

 

Предавање на тему “Вршњачко 

насиље” намењено је ученицима шестих и 

седмих разреда и одржано је у два дана 

14. и 16.10.2019. године.  

 

На предавањима је у оба дана 

присуствовало око 120 ученика, са циљем 

упознавања истих са датом темом али и 

подсећање на улогу Тима за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања, члановима Тима и 

њиховим задацима у превенцији насиља. 

 

Ученици су путем презентације упознати са појмом и врстама вршњачког насиља, 

ко може да буде жртва или насилник, где се најчешће насиље дешава и начинима 

реаговања школе, као и о свим осталим важним чињеницама за ову тему.  

На крају предавања, ученици су попунили анкетни листић са циљем да се утврди 

њихово знање о овим темама и евентуалним проблемима.  

Анализирани подаци анкете биће достављени Тиму и у складу са њим реаговано.  

Предавање организовао и реализовао координатор Тимa за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, наставник Ненад Мркаљ. 
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16. октобар 2019.године 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 16. ОКТОБРА -  СВЕТСКОГ ДАНА ЗДРАВЕ ХРАНЕ 

 

Светски дан здраве хране - 16. октобар обележен 

је у нашој школи разним активностима. 

За ученике од петог до осмог разреда организовано је 

предавање на тему ,,Здрава исхрана“. Ученицима су о 

здравој исхрани, пирамиди исхране, важности 

планирања здравог оброка, изгледу тањира, исхрани по 

принципу шаке, значају воде, новој пирамиди исхране 

која садржи физичку активност, пропорционалност, 

умереност, разноврсност, говориле: наставница 

биологије Лелица Николић и ученица 8/2 Мина 

Петковић. 

Ученике су упознале и са неправилностима у исхрани ученика као и препорукама 

за исхрану адолесцената. Присутни ученици су говорили и о својим навикама у исхрани. 

Ученици су имали прилике и да погледају видео запис о заступљености шећера у 

свакодневној исхрани човека и заправо колико скривених  шећера уносимо у свој 

организам конзумирајући пецива, брзу храну, слаткише и газирана пића. 

Ученик  8/2 Вук Ђиновић, члан подмладка Црвеног крста школе је одржао предавање за 

ученике првог и другог разреда у боравку. Приказао им је прикладну презентацију и 

говорио о значају здраве исхране, да ученици треба да уносе у свој организам што више 

воћа, поврћа, интегралних житарица, млечних производа и најздравији напитак- воду. 

Избалансирану исхрану треба да прати и умерена физичка активност. 
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Ученици другог, трећег и четвртог разреда су припремили  у атријуму школе 

,,Сајам здраве хране.“ Свако одељење је имало свој лого у складу са догађајем који смо 

обележавали. Гости Сајма су били ученици првог разреда. Штандови су били шарени и 

разнолики баш као што треба да буде и наша исхрана.  

Било је свега - воћа, поврћа, интегралног пецива, пита, џемова, слатка, зимнице и 

прелепих воћних аранжмана. За ученике је било право уживање јер су дегустирали све 

изложено. 
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18. октобра 2019.године 

НЕЧИЈЕ МАЛО НЕКОМЕ ЗНАЧИ МНОГО 

 

Ученици продуженог боравка, 

хуманитарци!  

Дана  18. 10. 2019. године, поводом  

Месеца солидарности и  Светског дана 

борбе против сиромаштва (17. октобар), 

ученици продуженог боравка су са 

учитељицама: Виолетом Николић, 

Горицом Добричић и Мирјаном Јанкоски,  

посетили Црвени крст - Баточина. Циљ 

посете, био je реализација активности у 

сарадњи са Комисијом за превенцију 

здравствене и социјалне заштите ученика  

у прикупљању половне одеће за децу, 

играчака, намирница за исхрану, које су 

спроведене у циљу развијања сарадње и помоћи, јер нечије мало некоме значи много. 

У просторијама Црвеног крста, љубазно  су нас  дочекале  Мица Милојевић и Снежана 

Цветковић. Оне су се захвалиле на прикупљеној помоћи и  упознале  ученике са радом 

Црвеног Крста, поделивши  им  флајере . Захваљујемо се представницама Црвеног крста 

на гостопримству и сарадњи. 
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21. октобар 2019.године 

ПОСЕТА СПОМЕН ПАРКУ - ШУМАРИЦЕ 

 

У знак сећања на стрељање ђака у октобру 

1941. године у Крагујвцу је и данас одржан  Велики 

школски час.  Дан је обележен прикладним музичко-

сценским програмом, поемом „Поруке  из шуме“,  

аутора Александра Шурбатовића. Подсетимо да се  

Велики школски час крај споменика стрељаним 

ђацима и професорима, у овој форми, одржава од 

1971. године. 

Ученици наше школе присуствовали су овој 

манифестацији и заједно са својим професорима и  

вршњацима послали поруке мира целом свету: 

 

„ Да се не заборави“ 

„Да се никада не понови“ 
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21. октобар 2019.године 

ЛЕКСИКОН СТВАРАЛАЦА У ПРЕДУНИВЕРЗИТЕТСКОМ ОБРАЗОВАЊУ 

 

Први пут на једном месту 

1000 биографија стваралаца који су 

обележили српску просвету! 

Наши учитељи,  

Милијана Петровић и Жаклина 

Јевтић са поносом представљају 

нашу школу!  

 

ЧЕСТИТАМО !!!! 
 

''У овом јединственом Лексикону је хиљаду, у Србији најбољих водича у живот – 

васпитача, учитеља, наставника, који су генерације најмлађих васпитавали да буду 

честити људи и одговорни грађани. 

Наоружавали су их знањем, разигравали њихов дух и машту, учили их да цене друге. 

Учење су претварали у радост сазнавања, а школу у најдражу установу. Остали су у 

душама и срцима својих ученика, који ни у тренуцима највећих животних успеха нису 

заборављали своје учитеље, свесни тога да су захваљујући и њима остварили значајне 

резултате.  

Такви васпитачи су разгоревали у својим ученицима природне надарености и 

способности, помагали им да постану целовите личности, да буду и зналци и хуманисти, 

да својим знањем доприносе својој отаџбини. 

Најбољи примери таквог зналачког, племенитог и одговорног рада сабрани су у овом 

Лексикону стваралаца. Такви прегаоци, који емитују знање, срећу и доброту треба да буду 

познати и широј јавности.   

Овај Лексикон ће сваког просветног радника подстаћи да се усавршава, јер и они најбољи 

увек могу тежити ка бољем''.  
Нама је част што су у овој монографији, професори разредне наставе Милијана Петровић 

и Жаклина Јевтић. Честитамо вам, јер сте пример зналачког, племенитог и одговорног 

рада у нашој школи. 
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22.октобар 2019.године 

САЈАМ ЗДРАВЕ ХРАНЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ "ПОЛЕТАРАЦ"  

 

Ученици нижих разреда наше школе су традиционално учествовали на Сајму здраве хране 

у организацији предшколске установе  ,, Полетарац“. 
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23. октобар 2019.године 

ДОДЕЛА НАГРАДА  „ДАЈЕМ ГЛАС ЗА УГЛЕДНИ ЧАС“ 

 

У среду, 23. октобра, у Свечаној сали Прве 

крагујевачке гимназије организован је свечани 

скуп од стране Центра за образовање Крагујевац, 

са почетком у 19 часова.  

Повод за организовање оваквог скупа била је 

додела награда најбољим учесницима конкурса 

„Дајем глас за Угледни час“. Међу награђеним 

учесницима, нашле су се и колегинице из наше 

школе, наставнице српског језика: Марија 

Милојевић, Ивана Ђуричковић и Биљана 

Мрдаковић, које су освојиле треће место за 

реализацију часа „Вашар у Тополи“ Добрице 

Ерића. Награђени час презентовале су Марија Милојевић и Ивана Ђуричковић, као 

пример добре праксе, пред присутним колегама из других школа у Првој крагујевачкој 

гимназији, уз несебичну подршку колега из наше школе.  

Скупу је присуствовала и директорка школе 

Снежана Ђорђевић, пошто је Конкурсна 

комисија утврдила да је највећи број часова 

пристигао из ОШ „Свети Сава“ Баточина, те 

је, самим тим, изразила жељу да награди и 

нашу школу пригодним поклоном.  

Награђени захвалницама за своје 

часове, послате на истоимени конкурс, 

добиле су и колеге: наставник географије 

Марко Илић, наставница историје Марија 

Караић, наставнице енглеског Катарина 

Басарић и Наташа Васић.  

Очигледно је да се рад и квалитет вреднују и цене, што смо успели да покажемо и 

докажемо више пута, не само овом приликом. Несебична подршка, помоћ и усмереност 

свих нас запослених у ОШ „Свети Сава“, одраз су и самог успеха наше школе, која 

функционише као једна велика породица. На то смо јако поносни. 



ОШ ,, Свети Сава '' Баточина                                              Летопис 2019/2020           

 

ЛЕПА ВЕСТ ЗА ШКОЛУ У БАДЊЕВЦУ! 

 

Канцеларија за управљање јавним 

улагањима је одобрила финансирање пројекта 

реконструкције школског комплекса и 

изградње помоћног објекта у ОШ ''Свети Сава'' 

Баточина - издвојено одељење у Бадњевцу.  
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28. октобра 2019.године 

ЈАВНИ ЧАС ИСТОРИЈЕ - ОСЛОБОЂЕЊЕ БАТОЧИНЕ У ПРВОМ И ДРУГОМ 

СВЕТСКОМ РАТУ 

 

Наша школа свечано обележила  Ослобођење Баточине у Првом и Другом светском рату. 

 

„Завичај је онај крај који увек 

осећаш негде дубоко у себи. 

Заузима посебно место негде у 

твом телу и души. 

Најчешеће га сместиш тик 

испод срца и он ту ћути. 

Храни се откуцајима твог срца 

и тако се одржава у животу. 

Завичај не може да нестане из 

твоје главе или твојих мисли, 

јер није нешто што је пролазно 

и небитно за тебе самог. 

Он је толико туђ да је твој и 

толико је само твој да је туђ. 

Носиш га са собом као слику 

драге особе. 

Он је део тебе. Ти си целина са 

њим.“ 

 

У нашој школи одржан је Јавни час историје и српског језика, у реализацији 

ученика виших разреда, наставница историје Марије Караић и Александре Младеновић, 

као и наставница српског језика: Иване Ђуричковић, Марије Михајловић, Душице 

Стојановић, Славке Мораче и Марије Милојевић.  

Повод свечаног окупљања било је обележавање важних датума у Првом и Другом 

светском рату,  28. октобра 1918. и 24. октобра 1944. године, тј. дана када је Баточина 

ослобођена. Уједно, то је био и циљ овог часа.   
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Захваљујући богатој грађи нашег 

колеге, историчара Марка Станојевића, 

отргнута су од заборава поменута имена 

наших мештана, који су дали свој живот у 

ратовима, како би Баточина била ослобођена 

од окупатора. Слава им и хвала! 

Талентовани и вредни ученици извели су 

задивљујуће перформансе, остављајући 

присутну публику без речи, чак и у сузама. 

Свечани програм представља вид 

захвалности прецима и тежњу да се сачува 

успомена на њих.  
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Уверени смо да ће Баточина, захваљујући овим генерацијама, имати светлу будућност и да 

ће сви страдали у овим ратовима бити дуго помињани под окриљем својих потомака.  

Стиховима Ђорђа Балашевића ученици наше школе завршили су данашњу пригодну 

свечаност, а нама, одраслима, упутили су јасну и јаку поруку: „Само да рата не буде!“ 
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Новембар                       

 5. новембар 2019.године 

ОБОГАЋЕН ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД - ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ 

ПОСЕТА МИНИСТРА ПРОСВЕТЕ 

 

Посета министра просвете 

Младена Шарчевића у издвојеном 

одељењу у Бадњевцу: Основна школа 

„Свети Сава“ је пример добре праксе у 

спровођењу пројекта „Обогаћен 

једносменски рад“ 

Данас је наша школа била у 

прилици да угости министра просвете, 

науке и технолошког развоја Младена 

Шарчевића и том приликом презентује 

једну од радионица у оквиру 

реализације пилот-пројекта „Обогаћен 

једносменски рад“, који се спроводи у 

издвојеном одељењу у Бадњевцу.  
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Приликом посете, министар Шарчевић упознао се са реализацијом радионица и 

активности у оквиру пројекта, дружећи се са ученицима наше школе кроз радионицу „Пут 

око света“.  

 

 

Пилот-пројекат „Обогаћен једносменски рад“ 

реализује се од 16. септембра у виду додатне подршке 

за ученике од првог до осмог разреда у Бадњевцу. 

Пројекат подразумева реализацију четрнаест 

различитих интерактивних радоница распоређених на 

месечном нивоу. 

Успешно споровођење радионица и 

заинтересованост великог броја ученика за учешће у 

активностима, за кратко време, дало је изузетне 

резултате, те је наша школа постала пример добре 

праксе.  
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Свечаном пријему министра просвете Младена Шарчевића поред директорке 

Снежане Ђорђевић, ученика и колега из наше школе, присуствовали и представници 

локалне самоуправе, на челу са председником општине Здравком Младеновићем.  

Министар просвете Шaрчевић најавио је долазак у Основну школу „Свети Сава“ у 

извојено одељењe у Бадњевцу, након реконструкције школе. 
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7.новембар 2019.године 

НАСТАВАК ПРОГРАМА „ШКОЛЕ ЗА 21. ВЕК“ 

 

У оквиру програма „Школе за 

21.век“ у организацији Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја и 

Британског савета, наставници наше 

школе који су похађали обуку у склопу 

овог програма Марија Јовић Стевановић, 

Марија Михајловић, Марина Ковановић, 

Валентина Радевић, Снежана 

Стаменковић, Никола Грковић, Петар 

Пантовић и Марко Илић одржали су 

укупно 16 угледних часова на којима су 

примењиване разноврсне методе за 

подстицање критичког мишљења код 

ученика, као и уређај микробит. 

 

 Угледним часовима присуствовале 

су колеге из педагошко - психолошке 

службе, учитељи и наставници других 

предмета, а ученици су показали изузетну 

спремност да и даље буду активни 

учесници наставног процеса и да 

новостечена знања и технике примењују у 

реалним животним ситуацијама. 

Након интензивне онлајн сарадње 

са наставницима наше школе, професор 

Саша Гламочак посетио је 07.11.2019. 

године нашу школу и одржао први 

менторски састанак, на којем су у 

пријатној радној атмосфери размењене 

корисне идеје и савети, са освртом на 

одржане угледне часове. Ментор је 

одржао састанак са наставницима 

полазницима обуке, као и са директорком 

школе др Снежаном Ђорђевић. Наредни 

корак је пројекат у који ће се укључити 

већи број наставника и ученика и где ће се 

практично применити нове иновативне 

идеје. 
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8. новембар 2019.године 

ШКОЛА ЗА РОДИТЕЉЕ 

 

У оквиру Школе за родитеље, 08.11.2019. године у 17 часова,  у нашој школи 

одржана је интерактивна радионица „Успешан родитељ - успешно учење“ родитељима 

ученика првог разреда. Циљ предавања је унапређење знања и вештина психофизичког 

развоја детета, размена искустава међу родитељима, као и међусобна сарадња између 

родитеља и школе. Радионицу су реализовале професор разредне наставе Милијана 

Петровић и психолог Ивана Орловић. 
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11.новембар 2019.године 

11. НОВЕМБАР - ДАН ПРИМИРЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ 

 

Овај државни празник се у Републици Србији 

прославља од 2012. године. Пре тога се обележавао на 

првим часовима у свим основним и средњим школама у 

Србији од 2005. године. 

Дан капитулације Немачке у Првом светском рату 

је државни празник у Републици Србији, који се 

обележава 11. новембра. Овај датум подсећа на дан када 

су, 11. новембра 1918. године у железничком вагону у 

Компијену, силе Антанте потписале примирје са 

Немачком и тиме окончале Први светски рат. 

Као главни мотив за амблем овог празника користи 

се цвет Наталијине рамонде, угрожена врста у Србији. 

Овај цвет је у ботаници познат и као цвет феникс. Осим овог, у амблему се појављује и 

мотив траке Албанске споменице, која се налази изнад цвета. Препорука је, да се овај 

амблем носи на реверу у недељи која претходи празнику, као и на сам дан празника. 

Понедељак, 11. новембар 2019. године, се празнује нерадно. Тако да се у школу 

креће у уторак, 12.11.2019. године, по утврђеном распореду. 

 

14.новембар 2019.године 

,,2000 ЛОПТИ ЗА БУДУЋЕ АСОВЕ'' 

 

Као спонзор Кошаркашког савеза 

Србије, ''Рода" је пројектом ,,2000 лопти за 

будуће асове'' наставила са промоцијом 

спортских вредности међу младима. 

Суштина овог пројекта је да се гласовима 

који се додељују основним и средњим 

школама, у апликацији на веб страници 

Роде, одаберу школе са највећим бројем 

гласова, којима ће бити поклоњене 

''Молтен'' кошаркашке лопте. 

Наша школа је узела учешће у овој 

акцији и заједно са наставницима, 

ученицима и родитељима успешно реализовала гласање и сакупила 1632 гласова. Акција 

је конципирана на такав начин да пробуди у учесницима такмичарски дух и осећај 

заједништва у оквиру локалне заједнице кроз мотивисање првенствено ђака али и 

старијих, да сви заједно преузму иницијативу и помогну школама и младим надама. С 

обзиром на то да су ђаци, родитељи запослени у школи и остали учесници информације о 

акцији и позиве на учешће поделили са својим пријатељима на ФБ више од 100.000 пута, 

можемо закључити да је акције била више него успешна. 

Представник “Роде” Станија Анђеловић доделила је лопте ученицима и 

наставницима физичког васпитања у сали за физичко васпитање у Баточини. 
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16.новембар 2019.године 

ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ  

 

Наша школа обележила је 16. новембар “Дан толеранције” активностима Тима за 

превенцију дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Вршњачког тима и 

Ђачког парламента.  

На првом часу у свим одељењима прочитан је текст о значењу и значају 

толеранције и указана потреба на једнакост и равноправност. Вршњачки тим и Ђачки 

парламент су урадили пано презентација на тему толеранције у холу школе, “Стабло 

толеранције” где су сви могли својим отиском прста да потврде сагласност са принципима 

толеранције и поруке толеранције исписане на папирићима. 

Наставници су тог дана на својим часовима истицали значај толеранције и идеју 

толеранције “провлачили” кроз своје наставне јединице. 

Координатори свих тимова успешном сарадњом обележили су овај дан на пригодан 

начин. 
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16.новембар 2019.године 

„ETWINNING FOR SMART DIGITAL LEARNING“ 

 

На међународном семинару 

„eTwinning for Smart Digital Learning“ на 

Малти у организацији ЕУПА-е 

(European Union Programmes Agency), 

међу 27 наставника из 12 европских 

држава, Србија је имала свог 

представника из наше школе, професора 

енглеског језика, Марију Јовић 

Стевановић.  

На семинару су размењиване 

идеје и информације у вези са eTwinning 

и Еразмус КА1 и КА2 пројектима, 

односно могућностима међународне 

сарадње ученика и наставника у образовању. Сарадња међу школама, типови пројеката и 

начин њихове евалуације, само су неке од тема обухваћених овим стручним 

усавршавањем. Посебан сегмент семинара био је посвећен примени дигиталних 

технологија, веб алата, као и виртуелне и увећане стварности, како у образовању деце, 

тако и одраслих, који се, неминовно, сусрећу са напретком технологије у свакодневним 

животним ситуацијама.  

Присутни наставници и ИКТ асистенти имали су прилику да и практично 

испробају нека од предложених решења за примену дигиталне технологије у оцењивању, 

развијању језичких вештина и игроликој настави. Током неформалних разговора учесници 

семинара имали су прилику да науче више о образовним системима у другим државама 

Европе, а стечена знања и искуства ће применити не само у раду са ученицима, већ и у 

сарадњи са колегама из своје школе, као и у будућим међународним пројектима. 
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23.новембар 2019.године 

МАТЕМАТИЧКИ КВИЗ 

 

Ученици наше школе 23.11.2019. године учествовали су у Математичком квизу  у 

организацији Друштва математичара Србије и подршку подружнице Крагујевац. То је био 

окружни ниво такмичења и  одржао се у згради Природно математичког факултета у 

Крагујевцу.  

Учествовале су две екипе наше школе:  

• Ученици млађих разреда основне школе: Станковић Душан I/2, Јовановић Алекса II/1, 

Јевђић Анђела  III/1 и Стојановић Теодора IV/2 који су освојили четврто место и сјајно се 

забавили.  

• Ученици старијих разреда основне школе: Радовановић Александар V/1, Јовановић 

Миљана VI/2, Вељковић Милош VII/3 и Митровић Наталија  VIII/1 су освојили друго 

место чиме су показали завидно знање и изражен спортски дух. 

Ученици су уживали у дружењу и решавању занимљивих математичких задатака а били 

су у пратњи наставника Љиљане Трунић, Соње Тројановић, Петра Пановића и Валентине 

Радевић. У периоду између два надметања такмичари су имали прилике да посете 

Акваријум који се налази у склопу факултета и да прошетају парком који се налази у 

близини. 
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Децембар                       

1.децембар 2019.године 

СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ СИДЕ 

 

У нашој школи, ОШ 

,,Свети Сава“ у Баточини 

обележен је 1. децембар - 

Светски дан борбе против 

сиде/АIDS-а. Светски дан 

борбе против сиде је важан да 

подсети јавност да ХИВ није 

нестао – да постоји и даље 

витална потреба да се сакупе 

средства, подигне свест, 

победе предрасуде и побољша 

образовање. 

Ученици 7. разреда наше школе су присуствовали трибини коју су одржали 

Снежана Стаменковић, наставница биологије и лекар Дома здравља у Баточини др 

Кристина Сретеновић. Наставница Снежана Стаменковић је упознала ученике пригодном 

презентацијом са овим опасним вирусом, начинима преношења и на који се начин треба 

заштитити од инфекције.  

После одржаног предавања ученици су попуњавали анкету о томе колико познају 

настанак, путеве преношења и превенцију болести. На питања ученика је одговарала др 

Кристина Сретеновић. 

Присутни ученици су били заинтересовани за предавање. Направљен је и пано 

приказ у холу школе.  

Трибину су организовали педагошко - психолошка служба школе, чланови 

подмладка Црвеног крста школе и Стручно веће природних наука у сарадњи са 

општинским Црвеним крстом и Домом здравља Баточина.  
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4.децембар 2019.године 

ПОСЕТА ЛОКАЛНОЈ ,,ХИТ ПЛУС ТЕЛЕВИЗИЈИ“ 

 

 Чланови  новинарске секције нижих разреда су заједно са руководиоцима секције, 

учитељима Миланом Милошевићем, Јеленом Глигоријевић Тодоровић и педагогом школе 

Виолетом Проданић, посетили  редакцију Хит Плус телевизије и разговарали са 

запосленима. Циљ ове посете био је да се ученици на практичан начин упознају са  радом 

телевизије и новинарским позивом. 
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5.децембар 2019.године 

ПОСЕТА СПЕЦИЈАЛНОЈ ШКОЛИ ,,ВУКАШИН МАРКОВИЋ“ У КРАГУЈЕВЦУ 

 

У четвртак, 5.12.2019. године, група учитељa и наставника, педагог, психолог и 

дефектолог наше школе посетили су Специјалну школу „Вукашин Марковић“ у 

Крагујевцу. Циљ наше посете био је да проширимо своја искуства у раду са децом која 

имају тешкоће у учењу. Од предусретљивих и пре свега стручних колега из школе 

„Вукашин Марковић“ добили смо пуно нових и значајних информација, упознали се са 

дидактичким материјалом за различите узрасне групе и различите врсте сметњи. Ову 

посету су обележила нова стечена искуства и пријатно дружење. 
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7. децембар 2019.године 

КРЕАТИВНЕ ДРАМСКЕ РАДИОНИЦЕ У „ОБОГАЋЕНОМ ЈЕДНОСМЕНСКОМ 

РАДУ“ 

„Обогаћени једносменски рад“ сваког месеца бива све богатији новим идејама и 

продуктима наших ученика у Бадњевцу. Ученици нижих разреда приступили су стварању 

„Нашег малог позоришта“, у оквиру активности „Креативне драмске радионице“. Били су 

у прилици да сву своју креативност и таленте испоље у изради ликова - лутака на основу 

добијених драмских текстова, али и да осмисле сценографије и позорнице за своје 

драматизације. Са нестрпљењем ишчекујемо представе у наредном периоду, у изведби 

наших малих глумаца. 
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11.децембар 2019.године 

„ИГРАЈ ФЕР ПЛЕЈ У ШКОЛИ БЕЗ НАСИЉА“ 

 

Традиционална акција Tима за превенцију 

насиља (ТЗПН) и Вршњачког тима (ВТ),  одржана 

је 11.12.2019. године у сали за физичко васпитање 

ОШ „Свети Сава“ у Баточини. Ове године у 

оквиру акције  одигран је баскет 3x3  између 

ученика и наставника. 

У реализацији свој допринос дали  су наставник 

музичке културе Небојша Петровић ,чланови хора 

наше школе, наставница Ивана Ђуричковић 

координатор Вршњачког тима као водитељ 

програма и педагог школе и члан ТЗПН –а Виолета 

Проданић која је и отворила манифестацију . 

Након дефилеа учесника, одслушане државне 

химне, приступило се фотографисању. Затим је 

уследило загревање учесника пред утакмицу и 

сама утакмица. 

Утакмица је ревијалног карактера, са циљем 

промоције ненасилног понашања на школским 

спортским приредбама. 

Резултат је овде у другом плану, ученици и нставници  су приказали своја умећа, фер 

понашање и жељу да се кроз спорт и игру здраво друже. 

Манифестација је завршена заједничким поздравом свих учесника и позивом да се следеће 

године поново дружимо и фер навијамо. 
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Ученици: 

    Вучковић Михајло – 8/1 

    Радивојевић Лука – 8/1 

    Пецељ Реља  – 8/2 

    Стаменковић Урош – 7/1 

    Николић Матеја – 7/1 

    Банаш Лазар – 7/3 

    Стаматовић Милица - 8/3 

    Богдановић Јана - 8/2 

    Марковић Анђела - 8/1 

    Видановић Марија -  7/3 

    Петровић Ана - 7/2 

    Цалић Милица - 7/1 

 

Наставници: 

    Мркаљ Ненад 

    Милановић Биљана 

    Милутиновић Владимир 

    Радевић Валентина 

    Пантовић Петар 

    Стаменковић Снежана 

    Милошевић Милан 

    Милојевић Марија 

    Петровић Небојша 

    Павловић Милица 

    Јовановић Љубoдраг 

    Топаловић Сара 

 

Носе заставу: 

    Кошарка – Николић Матеја - 7/1  

    Одбојкa – Илић Теодора - 6/2 

    Рукомет  – Велић Маријана - 8/3 

    Теквондо – Елена Ђокић - 8/1 

 

Семафор: 

    Јанићевић Катарина - 8/3 

    Пуповац Михајла - 8/3 
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25. децембар 2019.године 

ПРИРЕДБА ПОВОДОМ НОВОГОДИШЊИХ ПРАЗНИКА 

 

 У среду, 25. децембра 2019. године, у 

фискултурној сали наше школе у присуству 

великог броја родитеља и ученика одржана је 

приредба поводом новогодишњих празника.  

Програм је био весео и шаренолик, онакав 

какав је и сам празник. У програму су 

учествовали ученици драмске секције коју 

води учитељица Драгица Митић, ученици 

другог разреда целодневног боравка  са 

драмским  текстом који води учитељица 

Виолета Николић, чланови рецитаторске 

секције коју води учитељица Сузана 

Димитријевић и чланови фолклорне секције 

коју води учитељица Оливера Ђокић . 

Приредба је започета веселом хорском песмом 

а затим су се настављале рецитације и драмски 

текстови које су ученици одлично извели. На 

крају приредбе  је фолклорни састав школе је 

извео своју тачку. 

Посетиоци су били одушевљени самим 

програмом и оним што су ученици приказали. 
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26.децембра 2019.године 

У ПОСЕТИ ХИТ ПЛУС ТЕЛЕВИЗИЈИ 

 

 У четвртак 26.12.2019. чланови новинарске 

секције виших разреда наше школе са руководиоцима 

секције Иваном Ђуричковић и Биљаном Мрдаковић 

посетили су просторије Хит телевизије у Баточини. 

Ученици су добили многе одговоре везане за снимање, 

прављење кадрова, уопште за рад у студију. Пред 

камерама је прво искуство стекла и ученица Мина 

Петковић, читањем уводне вести о Новогодишњем 

програму. Иначе је Новогодишњи програм снимљен два 

дана раније у просторијама школе.  

На обострано задовољство запослених у телевизији и 

ученика и наставника, сарадња између телевизије и 

школе наставиће се током целе школске године. 

Преносимо фотографијама делић позитивне радне и 

забавне атмосфере. 
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27. децембра 2019.године 

НОВОГОДИШЊА ПРИРЕДБА У БАДЊЕВЦУ И БРЗАНУ 

 

 Време је празника, међусобне љубави и 

радости. Време када смо упућени једни на 

друге, када обасипамо ближње пажњом, 

дарујемо, мислимо једни на друге и 

употпуњујемо празничну чаролију.  Да би 

чаролија била права, ученици од 1. до 8. разреда 

у Бадњевцу извели су 27.12.2019. године 

новогодишњу приредбу коју су припремили  

заједно са својим учитељима и наставницима. 

Кроз игру, глуму и смех дружили смо се са Деда 

Мразом, делили љубав  и радост, а родитељима, 

бакама и декама пожелели све најбоље у 2020. 

години. 

Желимо вам да, откривајући дан по дан, током 

2020. године наилазите  на изненађења вредна 

вашег осмеха!  
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Традиционално, већ пар година 

уназад Удружење пензионера из Брзана 

дарује пакетиће ученицима наше школе. 

Време је празника и празничне чаролије, 

време када се сви радују. Тим поводом у 

петак 27.12.2019. године у Брзану одржана 

је новогодишња приредба коју су извели 

ученици од 1. до 4. разреда из Брзана и 

Солила. 

Кроз песму, игру и глуму, на 

српском и енглеском језику, дружили смо 

се са пензионерима и пожелели им све 

најлепше у Новој години, дуг живот и 

пуно здравља, са жељом да се видимо и 

наредне године. 

Нека свака следећа буде лепша и 

успешнија од предходне.  

Срећна Нова година!!!  
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27. децембра 2019.године 

 У ЗНАКУ ПРАЗНИКА 

 

 Данас, 27.12. 2019. године, у нашој школи Деда Мраз је уручио пакетиће 

малишанима чији су родитељи радници школе.  

Ни хуманост и лепоту даровања нисмо заборавили. Ученици осмог разреда одиграли су 

хуманитарну фудбалску утакмицу, а сав прилог је послужио за пакетиће материјално 

угроженим ученицима и деци са сметњама у развоју. Данас смо измамили много дечјих 

осмеха, а то нам је највећа награда.  

Нека предстојећи дани буду испуњени здрављем, весељем и свим благодетима. 
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Јануар                                                                             

23.јануар 2020.године 

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА У ОРГАНИЗАЦИЈИ 

УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ОШ ''СВЕТИ 

САВА'' БАТОЧИНА 

 

Ученици основне школе заједно са својим 

наставницима још једном су показали да уче и памте 

највеће животне лекције. Пригодан програм подршке за 

помоћ породици Спасић одржан је 23.01.2020. године у 

препуном Културном центру "Доситеј Обрадовић". 

Наступала су два фолклорна ансамбла, запевала Надица 

Јанковић са својим ћеркама, плесна група "DC Team", 

драмска секција виших разреда, свирао Душан Поповић 

са сином Савом, Миодраг Кочановић и Анђела Јевтић, 

рецитовала наставница Биљана Мрдаковић. Свако је на 

свој начин стао "раме уз раме" са породицом којој је 

потребна помоћ, а све установе наше Баточине огласиле 

се добровољним прилозима и подршком. 

Нека и ова акција, предвођена Ученичким 

парламентом и одељењем 8/3, уђе у историјат наше 

школе која поручује: "Покажимо хуманост на делу!" 

https://www.facebook.com/watch/?v=511567409472134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=511567409472134
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24.јануар 2020.године 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА РАДОВА ,,СТВАРАМО ЗАЈЕДНО“ 
 

 На конкурс је пристигло 60 различитих радова. Жири је 

био сложан да одабере 24 рада за јавно презентовање. Радови 

ће бити јавно презентовани у Крагујевцу, Аранђеловцу и 

Баточини.  

 Прво јавно презентовање одржаће се 15.01.2020. године 

у Свечаној сали  Прве крагујевачке гимназије у 19 часова у 

Крагујевцу.  

 Друго јавно презентовање одржаће се 22.01.2020. 

године  у ОШ „Милан Илић Чича“ у Аранђеловцу у 19 часова. 

 Трећа јавна презентација радова изабраних на конкурсу 

„Стварамо заједно“ ће се одржати 29. јануара, у ОШ „Свети 

Сава“ у Баточини, са почетком од 19 часова. 

У прилогу је списак излагача и радова који ће бити 

презентовани. 
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25.јануар 2020.године 

СВЕТОМ САВИ У ЧАСТ 
  

 Наша школа поносно носи име 

великог светитеља и просветитеља, 

светог Саве. Као и сваке године, 

припремили смо пригодну 

Светосавску приредбу, 24.01.2020. 

године у фискултурној сали школе. 

Окупљени ученици, родитељи, 

директорка школе, учитељи, 

наставници и мештане наше 

Општине, гледали су и слушали: 

химну, рецитал ученика виших 

разреда, драмски комад, игру додола 

ученика из Бадњевца, рецитације 

ученика нижих разреда, музичке 

тачке школског хора, наступ 

рецитатора из Брзана.  
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Свему смо додали посебност делећи награде ученицима који су на Светосавском 

литерарном и ликовном конкурсу показали највише талента и умећа.  

На крају, наступ млађих, а затим старијих фолклораца из Удружења "Баточина", а уз њих 

су сви заиграли и запевали. Нека нам у срећи и песми теку светосавски дани. 
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ШКОЛЕ – САВИНДАН, 27. ЈАНУАР 2020. ГОДИНЕ 

 

Ускликнимо с љубављу 

Светитељу Сави 

Српске цркве и школе 

Светитељској глави. 

Тамо венци тамо слава 

Где наш српски пастир Сава. 

Појте му Срби, 

Песму и утројте! 

 

Благодарна Србијо, 

Пуна си љубави 

Према своме пастиру 

Светитељу Сави. 

Цело Српство слави славу 

Свога оца Светог Саву. 

Појте му Срби, 

Песму и утројте! 

 

С неба шаље благослов 

Свети отац Сава; 

Са свих страна сви Срби 

С мора и Дунава. 

К небу главе подигните 

Саву тамо угледајте. 

Саву српску славу, 

пред престолом Творца! 

 

Да се српска сва срца 

С тобом уједине, 

Сунце мира, љубави, 

Да нам свима сине, 

Да живимо сви у слози, 

Свети Саво, ти помози, 

Почуј глас свог рода, 

српскога народа! 

 

Пет векова Србин је 

У ропству чамио 

Светитеља Саве 

Име је славио. 

Свети Сава Србе воли 

И за њих се Богу моли. 

Појте му Срби, 

Песму и утројте! 
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 Сви ми током школовања крећемо се 

стазама Светога Саве. То је пут врлине, 

праведности и духовности. У понедељак, 27. 

јануара, организована је још једна Свечана 

академија поводом обележавања Дана школе 

и школске славе Светог Саве. За све нас, 

који радимо у овој установи, ово је био и дан 

када својим делима и делима наших ученика 

величамо нашег учитеља, вођу и 

просветитеља, Светог Саву, чије име наша 

школа носи. 

Имали смо част и прилику да угостимо 

бројне уважене званице: председника 

општине Баточина са сарадницима Здравка 

Младеновића, руководиоца ШУ Горана 

Јоксимовића, просветну саветницу Љиљану 

Сретеновић, чланове Школског одбора и 

Савета родитеља, представника Управе за 

ванредне ситуације у Крагујевцу, 

представнике Министарства одбране РС, 

поштовано свештенство, уважене директоре 

и руководиоце установа из Баточине, 

Лапова, Раче и Свилајнца, поштоване 

колеге, родитеље и ђакe, драге наше 

пензионере, пословне сараднике школе, као 

и представнике медија.  

Захвални смо што су нас удостојили својим 

присуством и самим тим учинили да овај 

догађај буде још посебнији.  

 

 Речима добродошлице све присутне госте поздравила је 

директорка школе Снежана Ђорђевић и навела да је пут којим 

је ишао светитељ Сава једини прави пут који треба следити, 

уткан истином и добротом. Свечана академија праћена 

пригодним богатим програмом приређена је од стране ученика 

из Баточине, Брзана и Бадњевца, у сарадњи са наставницама 

српског језика и учитељицама, уз подршку Удружења за 

неговање традиционалне културе из Баточине.  

Колектив који се заснива на међусобом поштовању и 

уважавању је колектив који је предодређен за велике успехе. 

Из тог разлога, изузетно нам је драго уколико можемо да 

похвалимо и наградимо Светосавском повељом ученике и 

колеге, који су се истакли у претходној школској години. Међу 

ученицима истакле су се три ученице: Мина Милановић, 

Наталија Митровић и Миљана Марковић, за постигнуе 

резултате на републичким такмичењима.  
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 Светосавском повељом за изузетно залагање, значајна постугнућа у раду са децом 

и допринос у раду школе награђени су следећи наставници: наставница енглеског језика 

Марија Јовић Стевановић, учитељица Горица Младеновић и наставници који спроводе 

Обогаћен једносменски рад Марија Радић, Марко Илић и Марија Милојевић. Нашим 

драгим колегама Загорки Танасковић и Мирославу Стефановићу, који су у току протекле 

године отишли у пензију, после дугогодишњег оданог, доброг и узорног делања у нашој 

школи, указали смо захвалност скромним поклонима. 

 Радосни, што смо ову свечаност реализовали у радости и срећи, најавили смо 

сусрет и окупљање и у следећој школској години. 
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29.јануар 2020.године 

ВЕЧЕ ЈАВНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ РАДОВА ПРИСТИГЛИХ НА КОНКУРС 

„СТВАРАМО ЗАЈЕДНО“ У ОШ ,,СВЕТИ САВА'' БАТОЧИНА 
 

 Школска управа Крагујевац и Центар за 

образовање Крагујевац су, другу годину заредом, 

расписали конкурс под називом „Стварамо заједно“, 

за избор најбољих примера добре праксе.  

 Циљ конкурса је приказивање и размена 

искустава и идеја добре праксе, оснаживање 

креативности, тимског рада и заједништва у стварању. 

На конкурс је пристигло 60 различитих радова, а 

жири, у саставу: др Владмир Перић (МШ „др Милоје 

Милојевић“), Ненад Миладиновић (ОШ „Трећи 

крагујевачки батаљон“), др Биљана Бојовић (Институт 

за Биологију и екологију, ПМФ Крагујевац), Јасминка 

Воштанић (Прва техничка школа Крагујевац), Милена 

Којић (ПУ „Ђурђевдан“), Сузана Јевтовић (Прва 

крагујевачка гимназија), Биљана Вуловић (ОШ „Свети 

Сава“, Топоница) и Маријана Јовановић Чабрић 

(ШОСО „Вукашин Марковић“) одабрао је 27 радова 

за јавно презентовање.  

 На првом јавном презентовању, организованом у Првој крагујевачкој гимназији 

15.01.2020. године, представљено је 10 активности из 9 основних, средњих школа и 

предшколских установа. 

 Друго презентовање било је у Аранђеловцу, у ОШ „Милан Илић Чича“, 22. јануара 

2020. године, на којој је представљено 9 активности. 

 Трећа, завршна презентација радова одржана је у Баточини у ОШ ,,Свети Сава'', 

29.01.2020. године, са почетком у 19 часова, и том приликом представљено је 8 

активности предшколске установе, основних и средњих школа. Програм је обухватао 

следеће активности: 

1. Европски дан језика (Интердисциплинарни час) - Марија Димитријевић Милошевић, 

Тијана Мијатовић Радомировић и Марија Чекеревац из ОШ ,,Милутин и Драгиња 

Тодоровић'' Крагујевац 

2. Житије Светог Саве од Теодосија - Бојана Тубић, Љиљана Ћуковић и Марко 

Стевановић из ОШ ,,Драгиша Луковић Шпанац'' Крагујевац  

3. Бој на Мишару - Јелена Василић из Медицинске школе ,,Сестре Нинковић'' Крагујевац 

4. Сунце и озон - Ана Тодоровић и Љиљана Тасковић из ,,Прва техничка школа'' 

Крагујевац 

5. Мали манекени - Весна Максовић из Предшколске установе: ,,Цветић'', Гружа, Кнић 

6. Моји изуми – Наташа Милинковић и Зорица Милетић из ОШ ,,Милутин и Драгиња 

Тодоровић'' Крагујевац 

7. Календар – Милан Милошевић и Марија Радић из ОШ ,,Свети Сава'' Баточина, 

издвојено одељење у Доброводици 

8. Моја школа – Оливера Петровић, Катарина Пантић и Лидија Голубовић из ОШ 

,,Светозар Марковић'' Лапово  
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 Модератор јавне презентације била је Маријана 

Јовановић Чабрић, саветник спољни сарадник. 

Присутнима су се обратили руководилац Школске управе, 

Горан Јоксимовић, помоћник директора Центра за образовање 

Крагујевац, Зорица Николић и директорка ОШ ,,Свети Сава'', 

Снежана Ђорђевић. 

Након презентовања наведених активности, жири је изабрао 

најистакнутију активност а то је ,,Моја школа'', наставника 

разредне наставе: Оливере Петровић, Катарине Пантић и 

Лидије Голубовић из ОШ ,,Светозар Марковић'' Лапово, које су 

овом приликом награђене и учествоваће са још три 

најистакнутије активности на манифестацији Центра за 

образовање Крагујевац, „Зимски дани просветних радника“, 

која ће се реализовати у периоду од 03-12. фебруара 2020. 

године, у Крагујевцу. 
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Фебруар                           

12.фебруар 2020.године 

Продужен зимски распуст!!! 

У школу се полази у понедељак, 24. фебруара 2020. године. Ученици од 5. 

до 8. разреда (Баточина и Брзан) полазе у школу пре подне, а ученици од 

1. до 4. разреда после подне. 
 

У циљу превенције ширења грипа у популацији деце и младих, а  имајући у виду 

актуелне епидемиолошке податке надлежних органа, тела и служби, Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја донело је одлуку да се продужи зимски распуст у 

основним и средњим школама у Републици Србији.  Распуст ће бити продужен до петка 

21. фебруара 2020. године, а први наставни је понедељак  24. фебруар 2020. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mpn.gov.rs/produzen-zimski-raspust/?fbclid=IwAR2bYhxxjYEL6Hf8TXEIm5wnTfmGcE1t7PPgVNstBEt1-f5RQwzls9i07dA
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19.фебруар 2020.године 

ЗИМОВАЊE – КОПАОНИК 2020. ГОДИНЕ 
 

 И ове школске године зимовање је организовано за 

ученике од V - VIII разреда у периоду зимског распуста од 

02. 02 – 08. 02. 2020. године. 

Одредиште зимовања било је – Брзеће, Копаоник, хотел 

''Копаоник''. 

Наставница Биљана Милановић, која је била вођа групе, 

реализовала је школу скијања. На располагању је била 

стаза са ски лифтом иза хотела ''Јуниор''. Уз велико 

ангажовање, труд и вољу сви ученици почетници су 

савладали основни ниво скијашке обуке. Ученици који су 

прошле године научили да скијају, ове године су 

увежбавали нову технику скијања. 

 Дана 04. 02. 2020. године, организован је излет у 

сам центар Копаоника: панорамско разгледање околине и 

вожњу жичаром до Панчићевог врха. Затим су ученици 

обишли Сунчане врхове, организована је шетња по самом 

центру ски- туризма, уследило је клискање и одмор уз чај 

и топлу чоколаду. 

Организовано је такмичење у стоном тенису, затим шетње и обилазак Брзећа. У оквиру 

вечерњих анимација играли су старе, добро познате игре дружења: асоцијације, пантомиме, 

квиз, караоке, игре изазова... 

Наравно, подељене су и дипломе за најактивније учеснике вечерњих анимација, тако да су се 

сва деца вратила кући са заслуженим дипломама. 
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Март                             

 

 

12.март 2020.године 

ОБАВЕШТЕЊЕ!!! 

 

У складу са мерама донетим на састанку највиших државних званичника и 

представника свих надлежних институција, уз мишљење и сагласност еминентних 

епидемиолога, обавештавамо вас да се процес васпино – образовног рада обавља редовно 

јер у овом тренутку сви релевантни показатељи не указују на потребу обуставе рада. 

Родитељима скрећемо пажњу да се, због безбедности њихове деце и безбедности 

других, обрате надлежним здравственим институцијама уколико примете било какве 

симптоме код деце који би могли да указују на присуство вируса. Телефони 

епидемиолошке службе за све информације су: 064/8945235 или 011/2684566. 

Све манифестације и приредбе у затвореном простору које су планиране за више од 

100 учесника се одлажу. 

Такмичења и смотре ученика се не одлажу. 

Екскурзије, настава у природи и друга путовања на територији Републике Србије, 

за сада, се не одлажу, с тим да се приликом реализације поштују све препоруке у погледу 

окупљања (до 100 учесника) и одржавања хигијене. 

(Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја, број 610-00-

259/1/2020-01, од 11.03.2020. године) 

 

15.март 2020.године 

ОБАВЕШТЕЊЕ!!! 

 

У складу са одлуком председника  Републике 

Србије Александра Вучића и увођењем ванредног стања у 

земљи ученици ОШ “Свети Сава” Баточина, почев од 

16.03.2020. године неће до даљег долазити у школу. 

Ученици од I до IV разреда, који се налазе на 

рекреативној настави, на Тари, сутра се враћају у 

Баточину, Бадњевац и Прњавор. Са Таре крећу после 

доручка. 

https://covid19.rs/
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15.март 2020.године 

ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ 

РАЗВОЈА 
********************************************************************************* 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

ОСНОВНА ШКОЛА  

СРЕДЊА ШКОЛА 

 

 Поштовани, 

  

 У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој триторији Републике 

Србије, која је ступила на снагу вечерас 15.03.2020. године, установе образовања и 

васпитања неће радити од понедељка 16.03.2020. године. 

У току сутрашњег дана школе ће добити потребне информације и упутства за 

организовање и спровођење наставе на даљину почевши од 17.03.2020. године (уторак). 

Од директора школа и наставника очекује се да у току сутрашњег дана изврше потребне 

припреме и информисање ученика и њихових родитеља/законских старатеља о 

организованој настави на даљину. Потребно је планирати обавештавање ученика и 

координацију наставе на даљину тако да што мањи број запослених долази у установу, а 

да своје радне обавезе у највећој мери обављају од куће. Током боравка у установи сви 

запослени су у обавези да се придржавају здравствено-хигијенских мера, упутстава и 

наредби надлежних служби. 

У данима који су пред нама Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће 

пружити потребну помоћ школама, ученицима и њиховим родитељима да наставу на 

даљину организују, спроводе и прате на делотворан и ефикасан начин. 

Заједничким напорима, добром координацијом и синхронизованим активностима можемо 

допринети да се актуелна кризна ситуација за образовни систем, али и систем у целини, 

предупреди и тиме ублаже њене последице. У том смислу, позивамо Вас на посвећено 

деловање и одговорно поступање! 

С поштовањем, 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

15.03.2020. године 

 
********************************************************************************* 
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16.март 2020.године 

РОДИТЕЉИМА/ ЗАКОНСКИМ ЗАСТУПНИЦИМА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ 

ШКОЛА 

 

Поштовани, 

 

Обавештавамо вас да због тренутне епидемиолошке ситуације у земљи и 

привременог обустављања непосредне наставе у школама не значи и обустављање 

образовно - васпитног рада са ученицима. 

У најбољем интересу ученика, њиховог развоја и образовања, а у циљу успешног 

завршетка текуће школске године, моле се родитељи да одговорно и у складу са својим 

могућностима контролишу процес учења од куће и подстичу ученике на редовност у раду.  
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20.март 2020.године 

РЕСУРСИ И ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УЧЕЊЕ НА ДАЉИНУ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 Привремено обустављање наставе у школама не значи и обустављање образовно-

васпитног рада са ученицима. 

У циљу остваривања права ученика на образовање, у Министарству просвете, науке и 

технилошког развоја припремљен је оперативни план за наставак рада школа у отежаним 

условима. Овај план уважава велики број различитих програма наставе и учења у свим 

разредима основне и средње школе, те има фокус на организованом учењу на даљину које 

доприноси реализацији програмских садржаја општеобразовних предмета и стручних 

предметима са највећим фондом часова. Министарство предвиђа и подржава реализацију 

образовно-васпитних активности кроз различите канале и облике комуникације. У оквиру 

логоа алата налазе се линкови ка сајтовима. 

http://www.ossvetisavaba.edu.rs/aktuelno/uputstvo-za-koriscenje-platforme-za-ucenje-edmodo/
https://www.youtube.com/watch?v=H--S6jjmHeY&list=UU-eyFBlT7ARiCYJTyulJ7kg&index=3&fbclid=IwAR0G0cEo7zuScWizV4Gc8SIGYO9-rCZ55IExd7iQpzNlOWfxaiFAEZ7FaP8
https://www.rasporednastave.gov.rs/doc/nastavnicko-uputstvo-za-pocetak-rada-u-microsoft-teams-programu-prilagodjenom-za-obrazovanje-na-daljinu.pdf
https://www.rasporednastave.gov.rs/doc/zum-(zoom)-aplikacija--korisnicko-uputstvo-za-zaposlene-u-obrazovanju.pdf
https://mojaskola.rtsplaneta.rs/list/582/osnovna-skola-202021
https://www.eucionica.rs/
https://www.rasporednastave.gov.rs/
https://zuov.gov.rs/
https://test.e-eduka.rs/
https://www.bigzskolstvo.rs/
https://www.office.com/
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18.март 2020.године 

ПСИХОЛОШКА САВЕТОДАВНА ПОДРШКА ЗА УЧЕНИКЕ, РОДИТЕЉЕ И 

ЗАПОСЛЕНЕ У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће због новонастале 

ситуације извршити пренамену СОС линије за пријаву насиља у образовно – васпитним 

установама, а позивом на број телефона 0800 200-201 од 23. марта 2020. 

године ученици, родитељи и запослени у установама образовања и васпитања могу 

добити психолошку саветодавну подршку.   

 Циљ подршке је добробит појединца, породице и целокупне заједнице. Будући да 

психолошка саветодавна подршка подразумева ублажавање утицаја кризног догађаја, 

олакшавање процеса опоравка и спречавање или смањење могућих последица на 

психичком плану, Министарство ће предузети додатне напоре како би умањило последице 

стреса ученика, родитеља и наставника. 

 Сви ученици, родитељи и запослени у установама образовања и васпитања, 

који сматрају да им је потребна помоћ и подршка, оснаживање у превазилажењу 

проблема, стреса и анксиозности у условима ванредног стања и епидемије могу 

позвати број 0800 200-201. 

Телефон ће радити сваког радног дана од 9-14 часова. 

 На линији ће бити ангажовани стручни сарадници – психолози и педагози који су 

радили на СОС линији за пријаву насиља у образовно – васпитним установама и други 

сарадници Министарства. 
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21.март 2020.године 

БИТИ РОДИТЕЉ У ДОБА КОРОНЕ 

Собзиром на тренутне околности, родитељима широм света је потребна додатна 

подршка да сачувају здравље своје деце, да их забаве код куће и да одрже њихов период 

активног учења током престанка рада вртића и школа. Из тог разлога, тим Фондације 

Новак Ђоковић наставља да вредно ради (од куће) на томе да родитељима и старатељима 

пружи корисне информације и едукативни садржај. 

Смиљана Грујић, координаторка програма за родитеље “Подршка, не перфекција“, 

а по струци психолог и психотерапеут, дели препоруке како да вашем детету објасните 

новонасталу ситуацију и да смањите његову бригу. Желимо да подстакнемо дискусију 

која ће користити свим родитељима, зато уколико имате нека додатна питања и 

недоумице током овог периода, слободно оставите питање у коментару испод блога и 

Смиљана ће вам одговорити. Такође, ако желите да се приватно посаветујете са 

Смиљаном, можете јој писати путем њеног Фејсбук и Инстаграм профила. 

Тим Фондације Новак Ђоковић је увек ту да вама и вашим породицама пружи 

подршку, охрабрење и разумевање. Не заборавите да смо у овоме сви заједно! 

Драги родитељи/старатељи, 

Вероватно сте ових дана збуњени, уплашени и имате потребу за сигурношћу и 

извесношћу. Бринете за своју децу, ваше родитеље, партнере, баку у стану до вас. 

Преплављени сте информацијама из разних извора и чини вам се као да не знате куда 

“ударате”. Поврх свега, деца вам постављају бројна питања и траже вашу додатну пажњу. 

Међутим, вама делује да је много тога што они желе у овом тренутку немогуће и да ништа 

не разумеју, што доводи до тога да полако губите стрпљење. 

У кризним ситуација, а сложићете се да је ово једна од тих, најважнија ствар је да 

ви не изгубите контролу над сопственим понашањем. 

Зато прво дајте прву помоћ себи и очистите свој ментални простор. 

Оставите по страни ваше мисли, процене и осећања. Само на тај начин ће и ваше 

дете разумети ситуацију у којој смо се сви тренутно нашли. 

Ништа није довека трајало, па неће ни ово! 

Смиљана Грујић, координаторка и ко-аутор програма за родитеље “Подршка, не 

перфекција”, позива све родитеље и старатеље, који можда имају нека додатна питања и 

недоумице током овог периода, да јој се слободно јаве путем поруке на њеном Фејсбук и 

Инстаграм профилу. 

Како да причате са дететом о болести корона вируса? 
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Пођите од онога шта дете зна, шта осећа, и шта види гледајући вас и све оно сто га 

окружује. Ако установите да се дете брине, не умањујте његову забринутост говорећи му 

да то није ништа страшно. Реците му да вам изгледа да је забринут због тога и да је то 

сасвим у реду. 

Пружите подршку детету да изрази своја осећања.  

Можете му на пример рећи: 

“Делујеш ми узнемирено. Шта мислиш да је узрок томе?” 

Када се дете смири помозите му да се изрази.  

Када је рекло шта жели, парафразирајте оно што сте чули: 

“Имам утисак да се осећаш…..и да ти треба…..” 

Након што сте поновили како сте разумели оно што сте чули, питајте децу:  

“Да ли сам те добро разумео/ла? или Да ли би нешто додао/ла?” 

 

Уколико је ваше дете млађе или има потешкоћа са изражавањем осећања, 

вероватно ћете морати да га подстакнете додатним фразама, као на пример “Чини ми се да 

си повређен и да ти треба…” 
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Ако установите да се дете брине, не умањујте његову забринутост говорећи му да 

то није ништа страшно. Реците му да вам изгледа да је забринут због тога и да је то сасвим 

у реду. 

Ако установите да се дете брине, не умањујте његову забринутост говорећи му да 

то није ништа страшно. Реците му да вам изгледа да је забринут због тога и да је то сасвим 

у реду. 

Оно што ће најбоље помоћи вашем детету јесте разумевање 

Никада није прерано, а ни прекасно да активно слушате и помогнете детету да 

разуме сопствена осећања. Не нудите  решења, јер то најчешће спречава дете да у 

потпуности изрази своје мисли и осећања. Оно што је добро да радите је да слушате шта 

вам дете говори. Следите то што чујете, руководећи се одговорима који ће бити пре свега 

искрени и истинити и прилагођени узрасту детета. 

Можда нећете имати одговоре на постављена питања, само је важно да будете 

искрени и да вам изречено буде у складу са вашим телом. Јер ако није, деца осећају да 

нешто шкрипи. 

Та неизвесност изгубљена у недореченом је опаснија од јасно изговорене истине, 

прилагођене дечијем узрасту. 

Покажите разумевање да им је досадно, да би волели у луна парк, да не желе да им 

се отказује већ испланирана рођенданска журка, због нечега сто ни ми сами ођедном не 

можемо да разумемо. 

 Само је то потребно за дететово боље расположење и неговање вере – да ћемо 

заједно превазићи шта год се деси. 

Деца тачно осећају када нешто кријете. Када невешто прећуткујете, чак је и ваздух 

у просторији у којој сте другачији. Зато у овој ситуацији, прва ствар коју треба да урадите 

је да не заборавите на себе. Јер ако се то деси, све што следи биће теже на квадрат. 

Волт Дизни је рекао да су умови наше деце наши најбољи природни ресурси. 

Можда је тренутна ситуација управо прилика да додатно ојачате ваш однос поверења са 

дететом и да истински посветите време у откривању безграничне моћи његовог ума.  

С љубављу и разумевањем, 

Смиљана Грујић 
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31.март 2020.године 

УПИС НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ПРВАКА 

 

Поштовани родитељи будућих првака, 

 

У први разред, школске 2020/21. године, 

уписују се деца која до почетка школске године 

имају најмање шест и по, а највише седам и по 

година, односно деца рођена у периоду од 1.03.2013. 

до 28.02.2014. године. 

Деца од шест до шест и по година могу се 

уписати на захтев родитеља, након провере 

спремности за полазак у школу. 

Ако је дете старије од седам и по година а због 

болести или других оправданих разлога није још 

уписано у школу, може да се упише у први или 

одговарајући разред на основу претходне провере 

знања коју обавља тим састављен од наставника 

разредне наставе, педагога и психолога школе. 

Због новонастале ситуације и ванредног стања, обавештавамо Вас о тренутном 

начину пријављивања/исказивања интересовања за упис ученика у 1. разред, у ОШ ,,Свети 

Сава'' Баточина, који је могућ на три начина: 

1. Родитељу/законском заступнику деце омогућено је да, од 01.04.2020. године, 

електронским путем искажу интересовање за упис детета у ОШ ''Свети Сава'' Баточина, 

преко портала еУправа, (https://euprava.gov.rs/) у оквиру услуге Исказивање интересовања 

за упис у први разред. 

2. Родитељи/законски заступници, пријаву за Исказивање интересовања за упис у 

први разред, могу преузети на сајту школе http://www.ossvetisavaba.edu.rs/.../upis-ucenika-u-

prvi.../, затим попунити и послати на мејл школе: upisprvaka@gmail.com 

3. И на крају, уколико Вам све ово делује компликовано Исказивање интересовања 

за упис у први разред, можете спровести и позивом секретара школе, на број телефона: 

065/8866009, сваког радног дана, у периоду од 8.00 – 12.00 часова. 

Када се стабилизује ситуацијa, обавестићемо Вас о термину тестирања и упису 

ученика у први разред. 

#ОстаниКодКуће 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Feuprava.gov.rs%2F%3Ffbclid%3DIwAR0qnEtoCto0X_s0fS_VdShNEQF0CdMsclx8KyvcBLNeaoxIQwYedJHLVCw&h=AT2aqoQcYvSJ1NajVuhWO9JxcVx57OVnuuCJvJfI1OhbwlsBzuqzhmkwdXLMUnci8qmyvbSRHebi3uBRgLO24IHbgOb52ns5nLIiTaH_vkb7EDooVhZuiOrrEgvxvCYu&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1XYd3dbb7BTgFn8MJafCSfRk1NWebvOG8CX9N5kCGzPx0E541Sdnb3k0XmyMWhQyevJNUoPcACQn2ovQjr4t2By5fRk687uMLEJ4QExBVHkq0UmxwIBgyifluakh3ag-C1ey8gBSzglWe0irYIWww9q3MmYKh9LkfIKsYkCHtxyT0
http://www.ossvetisavaba.edu.rs/ucenici/upis-ucenika-u-prvi-razred/?fbclid=IwAR3lgQTF7VI7jMz_ZEUKxj8urzHp1P-QrKRBx6t568Q_l_Lp3Lpy_sJFKxE
http://www.ossvetisavaba.edu.rs/ucenici/upis-ucenika-u-prvi-razred/?fbclid=IwAR3lgQTF7VI7jMz_ZEUKxj8urzHp1P-QrKRBx6t568Q_l_Lp3Lpy_sJFKxE
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%83%D1%9B%D0%B5?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWJxo0PWEV-PjfkDX6XmeqLGo1uE6YAnMaFgWaZWp3bhFflVQMoqrzV8OSJLktqLqd68v9YzvJsG3PYEe83DzFcfAKEp7QEy1t7pHGhQt80pFej7xgHi-CHzYZGlmLC_BhRlERA5q52SjApoFQYvGKO&__tn__=*NK-R
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Април                                          

1.април 2020.године 

ИСКУСТВО И САВЕТ ДРУГИХ, МОГУ НАМ БИТИ ВРЛО КОРИСНИ У 

НЕКИМ ТРЕНУЦИМА 

 

,,Данас је презаштићивање деце један од највећих васпитних проблема. Желећи да 

поштеде децу стреса или да покажу колико би све за њих учинили, родитељи иду у 

крајност која се огледа у томе да деца постају презаштићена и привилегована, односно 

„народски речено“ размажена.  

Одавно је познато да је стрес „зачин живота“ и нешто што нам је потребно како би 

усвајали нове вештине, расли и развијали се. Када нам је све „потаман“, нас ништа не 

изазива и не вуче, односно тек када наиђемо на фрустацију или проблем, ми ангажујемо 

постојеће способности и развијамо нове. Такође, изложеност стресу и фрустрацијама 

помаже нам да развијамо толеранцију на фрустрацију, односно неку врсту „психолошког 

имунитета“.  

Уколико родитељ презаштићује дете, тако што ради ствари уместо њега или решава 

његове школске и ваншколске проблеме, дете неће научити како да само изађе на крај са 

свим тим. Уместо аутономије развијаће зависност, слабу толеранцију на фрустрацију, 

недовољну самоконтролу и самодисциплину. Када схвати да не може „ништа“ само, дете 

ће почети да се осећа уплашено, неспособно, неуспешно и мање вредно.  

Додатни проблем са презаштићивањем деце може да буде и то што се тако деци 

шаље порука да им све припада и да им је све дозвољено. Данас је тренд да се деца 

априори штите, а наставници нападају уколико им дају реално заслужену нижу оцену или 

их оправдано казне. Ово рађа осећај привилегованости и доживљај да „за мене правила не 

важе и да ми нико ништа не сме“. То такође даје и нереалну слику о себи и сопственим 

способностима''. И још других корисних савета, прочитајте на сајту школе: 

http://www.ossvetisavaba.edu.rs/savetovaliste/ 

 

http://www.ossvetisavaba.edu.rs/savetovaliste/?fbclid=IwAR1vK5V3ngq5s6z7fDM9AhJucap1MB3btTUajBCeaD5RRe4BMKxtJ2qxvHg
http://www.ossvetisavaba.edu.rs/savetovaliste/
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4.април 2020.године 

ОБРАЗОВНА ПЛАТФОРМА ЗАВРШНИ ИСПИТ 

Платформа Завршни испит садржи задатке намењене ученицима 8. разреда, који 

се спремају за полагање завршног испита из математике и српског 

језика. (надограђивање је у току, па ће ускоро бити доступни и задаци из биологије, 

физике, хемије, историје и географије) 

Задаци су груписани по областима и нивоима и смештени су у базу података. 

Ученици имају могућност да испитују своје знање радећи самосталне пробне тестове 

завршног испита, као и да вежбају задатке из одређене области и са одређеног нивоа. 

Посебно прилагођени задаци пружају могућност ученицима обухваћеним 

инклузијом да користе ИКТ и унапреде своје знање. 

Платформа се налази на линку: Завршни испит 

 

 
 

8.април 2020.године 

ПРВИ ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ 

  

Онлајн тестирање за ученике 8. разреда – први пробни 

завршни испит 

 

- 22. априла 2020. – тест из српског/матерњег језика 

- 23. априла 2020. – тест из математике 

- 24. априла 2020. – комбиновани тест 

 Ученицима ће сваки тест  бити доступан 12 сати 

(од 8.00 до 20.00), како би могли да му приступе у 

време кад технички или други организациони или 

породични услови дозвољавају. Сваки ученик ће моћи само једном да приступи решавању 

теста, које ће бити временски ограничено!  

 Очекује се да ће ученици од 14. априла 2020. године моћи да приступе демо верзији 

теста "Упознај окружење за самопроцену знања", на платформи mojaucionica.gov.rs, како 

би проверили приступне параметре, упозали се са окружењем, погледали упутства и 

урадили демо тест. Демо тест ће имати четири питања како би ученици имали прилику да 

виде какав тип питања их чека на тесту и моћи ће да се упознају са начином решавања. 
Детаљније информације можете прочитати на сајту школе.  

http://www.ossvetisavaba.edu.rs/uncategorized/onlajn-testiranje-za-ucenike-8-razreda-probni-zavrsni-

ispit/?fbclid=IwAR1M6qUtKoNJyufxjoN8rBwl3BKh8PfsmlN689ZHxtnB4MiSrj3WIII95mQ  
 

http://zavrsniispit.matf.bg.ac.rs/
http://www.ossvetisavaba.edu.rs/uncategorized/onlajn-testiranje-za-ucenike-8-razreda-probni-zavrsni-ispit/?fbclid=IwAR1M6qUtKoNJyufxjoN8rBwl3BKh8PfsmlN689ZHxtnB4MiSrj3WIII95mQ
http://www.ossvetisavaba.edu.rs/uncategorized/onlajn-testiranje-za-ucenike-8-razreda-probni-zavrsni-ispit/?fbclid=IwAR1M6qUtKoNJyufxjoN8rBwl3BKh8PfsmlN689ZHxtnB4MiSrj3WIII95mQ
http://zavrsniispit.matf.bg.ac.rs/
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17.април 2020.године 

УСКРШЊИ РАСПУСТ 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 



ОШ ,, Свети Сава '' Баточина                                              Летопис 2019/2020           

 

 

29.април 2020.године 

ВИРТУЕЛНА ПОСЕТА ,,ВИП“ КОМПАНИЈЕ ПОВОДОМ МЕЂУНАРОДНОГ 

ДАНА ДЕВОЈЧИЦА 

  

 Међународни дан девојчица у свету обележава се 23. априла. Република Србија је 

озваничила тај датум пре десетак година, када је отпочела и једна нова друштвена етапа, 

нарочито важна за жене. 

Међународни дан девојчица, већ другу годину заредом, обележава се и у нашој школи. 

Обележавање овог дана постало је традиција. Наиме, пракса је да девојчице посете неку од 

ИКТ компанија и на тај начин обогате своје знање бројним новинама и предностима 

таквог начина пословања и функционисања. У оквиру посете, ученицама се представљају 

успешне пословне даме, које се налазе на водећим позицијама компанија. Циљ је да се на 

такав начин промовише значај и улога жена у друштву, али и шире, њихов утицај на 

развој и пословање једне компаније. Ученице седмог и осмог разреда тако бивају 

мотивисане и подстакнуте на један посебан начин пословним, али и животним причама 

ових успешних жена. Ове године, услед новонастале ситуације, нисмо били у прилици да 

лично посетимо компанију, али посета, свакако, није изостала. 

Захваљујући Удружењу пословних жена Србије (УПЖ), 28. априла у 16. 30 часова, 

организована је виртуелна посета компаније ,,ВИП мобил“ за десет ученица седмог и 

осмог разреда наше школе. Посета се одвијала преко ЗУМ платформе, путем које су се 

ученицама обратиле две важне и значајне представнице испред „ВИП“ компаније, Бранка 

Пудрља Дурбаба, главни директор за тржиште ,,ВИП“ мобилне мреже и Лариса Гризило, 

главни директор људских ресурса и комуникација ,,ВИП“ компаније. 
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Разговор са представницама компаније текао је спонтано и био је веома успешан, на 

огормно задовољство и девојчица, али и представница компаније, као и чланица УПЖ-а. 

Промоција предузетништва и већег присуства жена у ИКТ сектору, као и охрабривање 

девојчица да се у свом професионалном опредељењу окрену што више овим областима 

била је, на неки начин, и порука па и закључак разговора. 

Ученице су добиле одговоре на сва постављена питања, похваљене су за свој ангажман, 

учешће и добро осмишљена питања. На велико задовољство организатора и нас учесника, 

можемо закључити да овакви сусрети путем немају цену и да нам интернет и познавање 

ИКТ- а заиста отвара сва врата. 
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Велику захвалност дугујемо представницама Удружења 

пословних жена Србије. Наше ученице присуствовале 

су догађају, уз подршку наставнице Марије Милојевић 

и наставника Марка Илића, који су испратили догађај. 

Нека од питања ученица:  
1. Шта је то што особа, која би желела да се бави 

ХР-ом, треба да поседује? На чему треба да ради, 

шта да унапређује? 

2. Како изабрати право занимање, ако имамо 

интересовања за различите ствари? 

3. Да ли Вам је живот због такве врсте посла 

лакши? Да ли често путујете у друге земље? 

4. Које су добре стране посла којима се Ви бавите и 

шта Вам је тај посао донео, а шта одузео? 

5. Шта сматрате својим највећим досадашњим 

успехом и због чега ? 

6. Како видите себе за 5 година? 

7. Опишите свој посао кроз једну реч. Која реч 

карактерише Ваше занимање? 

8. Каква је псловна будућност у Србији? Мислите 

ли да ће будућност компанија бити заснована на 

женама и зависти од жена? 

9. Која је то женска особа која Вас лично мотивише 

и којој се дивите? Мислим на неку историјску 

личност, книжевни лик… Ко је Ваш узор? 

10. Како проводите своје слободно време ? Да ли сте 

у току свог школовања ишле на нека такмичења, 

ако да, из којих предмета ? 

11. Да ли се у вашем послу или у било ком другом 

послу више исплати таленат и способност или 

труд и жеља? 

12. Да ли организујете ,,Дане отворених врата” у 

Вашој компанији? 

13. Које су добре стране посла којима се Ви бавите и 

шта Вам је тај посао донео а шта одузео? 

 

 Више о посети прочитајте на сајту школе: 
http://www.ossvetisavaba.edu.rs/.../virtuelna-poseta-vip.../ 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ossvetisavaba.edu.rs/aktuelno/virtuelna-poseta-vip-kompanije-povodom-medjunarodnog-dana-devojcica/?fbclid=IwAR1i3ipTwnOHhj1a0e94XCk5SereV2zvs2XUwSBCayft3LE-aqAIrZ9mLWM
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Мај                                   

13.мај 2020.године 

ПОЧЕЛИ РАДОВИ НА КОМПЛЕТНОЈ РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОСНОВНЕ 

ШКОЛЕ У БАДЊЕВЦУ! 

  

 Званично су започели радови на комплетној реконструкцији ОШ "Свети Сава" у 

Бадњевцу. То подразумева реконструкцију комплетне унутрашњости и спољашњости 

свих објеката унутар школског дворишта укључујући и нову котларницу као и кровове на 

објектима, нов систем видео наџора, нову ограду и нов спортски терен за мали фудбал и 

кошарку са ноћним осветљењем! 

Вредност радова је око 60 милиона динара! 
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20.мај 2020.године 

РАСПОРЕД ДОЛАЗАКА У ШКОЛУ, УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.мај 2020.године 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСМОГ РАЗРЕДА 

 
 

 Ученици, осмог разреда полажу пробни завршни испит у школи 2. јуна. У понедељак, 

1. јуна ученици добијају тестове из српског језика и комбиновани тест у школи, према 

утврђеном распореду и решавају их код куће, а 2. јуна доносе те тестове у школу, док у школи 

решавају тест из математике и то у две групе: 1. група почиње рад у 8.00 часова а друга у 

11.00 часова. 

 На пробном завршном испиту, ученици и наставници, практично пролазе кроз 

утврђене процедуре у полагању завршног испита, с обзиром на то да је пробни завршни верна 

симулација завршног испита (време доласка, потребни прибор, поступање и правила пре, у 
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време и након завршног испита, организација простора и рада, улоге одељењског старешине, 

дежурних наставника, супервизора и друго). 

 Ученици осмог разреда од 27. априла 2020. године, имају могућност да преко сајта 

www.mojaucionica.gov.rs, преко којег су и реализовали тест за самопроцену знања, могу 

преузети тестове и решења са претходних завршних испита којe су решавале генерације малих 

матураната у периоду од 2011. до 2019. године. 

 Од 25. маја 2020. године, ученици који су се пријавили за полагање пријемних испита 

за упис у специјализоване средње школе са посебним способностима за математику, физику, 

рачунарство и информатику, биологију и хемију, ученике са посебним способностима за 

филолошке науке, ученике који део наставе остварују на страном језику могу преузети тестове 

и решења са прошлогодишњег пријемног испита.  

У периоду од 3. до 15. јуна 2020. године, биће организована припремна настава за полагање 

ЗИ у просторијама школе у Баточини, Брзану и Жировници.  

 Ученици ће такође, на каналу РТС 3, од 3. до 15. јуна 2020. године, у периоду 13.15-16 

часова, моћи да прате припремну наставу на даљину за ученике осмог разреда.  

Све наведено представља додатни вид подршке за припрему завршног и пријемног испита за 

осмаке који се припремају за малу матуру и упис у средњу школу. 

Ученици осмог разреда полажу завршни испит у матичној основној школи, решавањем три 

теста – из српског, односно матерњег језика, математике и комбиновани тест. Полагање теста 

из српског језика биће одржано 17. јуна од 9 до 11 часова, теста из математике 18. јуна од 9 до 

11 часова и решавање комбинованог теста 19. јуна од 9 до 11 часова, наводи се у Конкурсу. 

На основу успеха на завршном испиту ученик може да освоји највише 40 бодова, односно 

највише по 13 бодова на тесту из српског језика и математике и 14 бодова на комбинованом 

тесту. 

 Привремене резултате завршног испита основне школе објавиће 23. јуна до 8 часова. 

Уколико имају жалбе на резултате завршног испита ученици могу поднети у основним 

школама 23. јуна од 8 до 15 часова. Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног 

испита у окружним комисијама је 24. јуна од 8 до 16 часова, а објављивање коначних 

резултата завршног испита је 28. јуна дo 8 часова. 

 Ученици листе жеља подносе у матичним основним школама 29. и 30. јуна од 8 до 15 

часова. Листе жеља биће објављене 4. јула, када ученици могу да провере тачност листе жеља, 

а Објављивање званичне листе жеља биће 5. јула до 12 часова. 

 Званичне резултате расподеле кандидата по средњим школама и образовним 

профилима, односно по смеровима гимназија објављује матична основна школа 7. јула до 

24.00 часа. Кандидати који су распоређени за упис у средњу школу обављају упис у средњу 

школу у коју су распоређени 08. и 09. јула од 8.00 до 15.00 часова. 

 Право на рангирање ради уписа у гимназију и стручну школу у четворогодишњем 

трајању стиче ученик који је остварио укупно најмање 50 бодова по основу успеха на 

завршном испиту и општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе. 

Конкурс за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 

2020/2021. годину можете погледати на следећем линку http://www.mpn.gov.rs/.../2020-

KONKURS-ZA-UPIS-U-SREDNJU... 

 
 

 
 

http://www.mojaucionica.gov.rs/?fbclid=IwAR14OCaKOf62CvNBIhLFp6WjqT8fKcO4TKdQMx1iEGExGLlO7snL2eSt0TA
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/2020-KONKURS-ZA-UPIS-U-SREDNJU-SKOLU-25-05-20-1.pdf?fbclid=IwAR0qnEtoCto0X_s0fS_VdShNEQF0CdMsclx8KyvcBLNeaoxIQwYedJHLVCw
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2020/05/2020-KONKURS-ZA-UPIS-U-SREDNJU-SKOLU-25-05-20-1.pdf?fbclid=IwAR0qnEtoCto0X_s0fS_VdShNEQF0CdMsclx8KyvcBLNeaoxIQwYedJHLVCw
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Јун                                                  

8.јун 2020.године 

ОБАВЕШТЕЊЕ О БЕСПЛАТНИМ УЏБЕНИЦИМА У ШКОЛСКОЈ 2020/21. 

ГОДИНИ 

Право на бесплатне уџбенике у школској 2020/21. години, имају ученици од 1. до 8. 

разреда, и то: 

1. Ученици из породице корисника 

новчане социјалне помоћи;  

2. Ученици који основношколско 

образовање и васпитање стичу по 

индивидуалном образовном плану 

(ИОП-у); 

3. Ученици који образовно – 

васпитни рад не остварују по ИОП-

у, али имају потребу за прилагођавањем (увећан фонт, Брајево писмо, електронски 

формат); 

4. Ученици који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему 

образовања и васпитања. 

 Комплет бесплатних уџбеника за први циклус основног образовања и васпитања, 

добија се за следеће предмете: српски језик, математика, свет око нас, природа и друштво 

и енглески језик. 

Комплет бесплатних уџбеника за други циклус основног образовања и васпитања, добија 

се за следеће предмете: српски језик, математика, енглески језик, географија, историја, 

хемија, физика и биологија. 

- За родитеље ученика, из ове четири наведене категорије, продужили смо рок до 

понедељка, 15. јуна 2020. године, када школи у Баточини, сваког радног дана од 8.00 – 

12.00 часова, доставе следећу документацију: 

- За ученике, социјално/материјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне 

помоћи, решење којима се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи; 

- За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, (ИОП-1, ИОП-2 и ученици који 

образовно – васпитни рад не остварују по ИОП-у али имају потребу за прилагођавањем – 

увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат) који су у систему основношколског 

образовања и васпитања, посебна документација није потребна јер школа поседује 

податке о наведеним ученицима. (одељењске старешине достављају, само имена и 

презимена ученика). 

- За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему 

школовања, а старија браћа или сестре похађају средњу школу или факултет 

доставити потврду образовно васпитне установе (средња школа, факултет) о својству 

ученика или студента; 

- За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете а старија браћа или 

сестре похађају нашу школу, школа не издаје потврду, јер поседује податке о наведеним 

ученицима. Али је родитељ у обавези да школи пријави дете које има право на 

бесплатне уџбенике. 
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10.јун 2020.године 

ВРЕДНА НАГРАДА ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ,,ЗАШТИТА ЗА СВЕ” 

  

 Фондација ,,Фонд Б92'' и Еуцерин Србија, уз подршку Министарства здравља и 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, реализовали су пројекат ,,Заштита 

за све'', који се односи на подизање свести укупне популације у Републици Србији о 

значају превенције карцинома коже и одговорног понашања на сунцу.  

Захваљујући ангажовању наших ученика и учитељице Драганке Јанковић, на тему 

одговорног понашања на сунцу и заштите од сунца, ОШ ''Свети Сава'' Баточина, добила је 

вредну награду - УВ индикатор, који је постављен на улазу у школу.  

Постављањем екрана за праћење нивоа сунчевог зрачења – УВ индикатора ученици, 

наставници а и сви мештани нашег места ће бити у прилици да у сваком тренутку сазнају 

ниво зрачења (уз кратко објашњење шта тај УВ индекс значи) и тако на најбољи начин 

науче како да се заштите приликом боравка на сунцу. 
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12.јун 2020.године 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРИМЕРА ДОБРЕ ПРАКСЕ 

 

Рад на реализацији пилот пројекта ,, Обогаћени једносменски рад“ у нашок школи, 

препознат је од стране Школске управе и Министарства просвете као пример добре 

праксе. Велики број реализованих активности, пуно материјала и креативног садржаја 

презентовани су у ОШ,,Станислав Сремчевић“ у Крагујевцу. Састанку су присуствовали 

директори основних и средњих школа из Шумадијског округа и просветни саветници из 

Школске управе. 

Презентацију су водиле колеге из наше школе, реализатори овог пројекта, 

наставница српског језика и књижевности Марија Милојевић, наставник географије 

Марко Илић и наставница енглеског језика Марија Радић. 
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25.јун 2020.године 

РЕЗУЛТАТИ ИЗБОРА ПРОЈЕКАТА МОБИЛНОСТИ У ОБЛАСТИ ШКОЛА, 

СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И ОБУКА И ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ У 

КОНКУРСНОМ РОКУ 2020 

  

 

 

 Фондација Темпус објављује резултате избора пројеката за финансирање: 

мобилност за школе  (КА101), за стручно образовање и обуке (КА102) и образовање 

одраслих (КА104) у конкурсном року  фебруар 2020. године. 

Одлуку о избору пројеката за финансирање Фондација Темпус доноси на основу правила 

програма Еразмус+, узимајући у обзир, као два главна критеријума, ранг листу формирану 

према броју поена које су пројектним пријавама доделили спољни оцењивачи током 

оцењивања испуњености критеријума квалитета и расположива средства за овај 

конкурсни рок. 
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МАТУРСКА 

ЕКСКУРИЈА 
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МАТУРА 2019 / 2020 
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ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ 
 

 Наталија Митровић, показивала је жеље за 

знањима и имала пуно интересовања од малих ногу, а 

онда се у школи само потврдило да је Наталија ђак којим 

свака школа може да се поноси.  

Математичар од првог разреда, девојчица која у 

дневнику ниже петицу за петицом, а чије владање може 

да буде узор сваком ђаку. Напредовала је из године у 

годину и својим успесима блистала све јаче: одличан 

успех 5,00, примерно владање, такмичења и резултати до 

републичког нивоа из многих наставних предмета због 

чега је и носилац Светосавске награде. Тако до краја 

основног образовања. Ове школске године Наталија је 

заслужно понела титулу Ђака генерације. 

 Честитамо јој на свим успесима са жељом да, и у 

неким новим школама пред њом, ниже нове и све боље. 
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СПОРТИСТА ГЕНЕРАЦИЈЕ 
 

 На крају школске године, када осмаци финиширају у трци званој основно 

школовање, само најбољи и најупорнији стижу до престижног звања ”СПОРТИСТА 

ГЕНЕРАЦИЈЕ ”. 

Ове године ово престижно звање додељује се ученицама Јани Богдановић, одељења 8/2 и 

Милици Стаматовић, одељења 8/3, за постигнуте изузетне резултате у настави и на 

такмичењима. Ученице су имале учешће и запажене резултате у више спортова. 

Узевши све ово у обзир, све резултате за допринос школском спорту, примерно владање и 

зато што су име школе пронеле и ван граница општине Баточине, ОШ “Свети Сава” и 

Стручно веће за физичко васпитање додељује им пехар и диплому “Спортиста 

генерације”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Јана Богдановић 8/2   Милица Стаматовић 8/3 
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