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СЕПТЕМБАР
ДОБРОДОШЛИЦА ПРВАЦИМА
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1. септембар 2017.године

У петак, 1. септембра 2017. године,
са радошћу смо дочекали нову генерацију
првака.
Припремили смо свечани пријем и
представу у њихову част којој су
присуствовали ђаци, учитељи, родитељи,
директорка, наставници, али и председник
општине Баточина, Здравко Младеновић,
који је овом приликом са директорком
ОШ ,, Свети Саваʼʼ Снежаном Ђорђевић
поделио пригодне поклоне у виду
школског прибора.
Ове године имамо два одељења првог
разреда у матичној школи:
1/1 – са 25 ученика – учитељица Драгица Митић и 1/2 – са 29 ученика – учитељица
Сузана Димитријевић. Издвојена одељења имају мање ученика првог разреда од матичне
школе: у Брзану 4 ученика - учитељица Душица Радосављевић, у Солилу 1 ученик –
учитељица Милена Милошевић, у Бадњевцу 9 ученика – учитељица Горица Младеновић,
у Прњавору 3 ученика – учитељица Драганка Јанковић, у Милатовцу 3 ученика –
учитељица Милица Павловић, у Жировници 8 ученика – учитељица Гордана Миленковић,
у Доброводици 3 ученика – учитељ Милан Милошевић, у Кијеву 4 ученика – учитељица
Даница Вучковић и у Црном Калу 2 ученика – учитељица Катарина Станковић.
Представу су изводили ученици нижих разреда са луткарском секцијом и учитељицама
Милијаном Петровић и Жаклином Јевтић.
Први сусрет са учионицом, учитељима и друговима, са којима ће чинити одељење, важан
је догађај за сваког првака. Овај дан памти цела породица и дете. Насмејана лица и
пријатно осећање првака треба да буде слика коју ће дете заувек носити у срцу.
Пожелећемо им зато добродошлицу!

ОШ ,, Свети Сава '' Баточина
ЧАС ДУХОВНОСТИ У БРЗАНУ
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Први јавни час духовности, у оквиру Госпојинских свечаности 2017. године,
одржан је у среду 6. септембара, у ОШ ,, Свети Сава” у Брзану.
И овог пута се показало да је
корелација верске наставе и осталих
предмета била изузетно успешна и
плодоносна, на радост свих учесника
програма, али и присутне публике.
Посебан допринос програму дала је
наставница српског језика и грађанског
васпитања Славка Морача, кроз богат
програм својх екција.
Изасланици Епархије, свештеници,
чланови локалне самоуправе и школске
управе, час су учинили још свечанијим.
По завршетку часа, присутни су могли
да се окрепе пригодним послужењем
гостољубивих Брзанаца.

ОШ ,, Свети Сава '' Баточина
ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА
Ученици наше школе традиционално су и
ове године прославили Европски дан језика
и приредили приредбу за све ученике
школе, наставнике и родитеље.
Приредбу су водили ученици осмог разреда
Давид Ивановић и Јована Тодоровић.
Ученици виших разреда спремили су
различите текстове и предавања:
,, Celebrities speaking lanuages“,
,, Палиндроми “ и још пуно текстова који
су на занимљив начин дочарали наши
ученици.
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Ученици нижих разреда су спремили различите брзалице, песмице и плесне тачке.
Приредбу су употпунили ученици шестог разреда, ученица Катарина Јанићевић певала је
песму ,, Despasito“ уз плесну подршку ученица виших разреда.
Уследило је изражајно и запажено рецитовање на немачком и енглеском језику, ученика 6.
и 8. разреда, а кратким скечом ученици из Бадњевца дочарали су нам лепоту језика.
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Приредба је привукла велику пажњу публике, која је ове године била можда и најбројнија
до сада. Осим ученика, наставника, директора и осталих запослених у школи, међу
публиком било је и доста родитеља, а својом посетом част су нам указали и ученици
средње школе у Баточини, које су организовано са својим професорима српског и страних
језика дошли да нас подрже.

ПОСЕТА ЦРВЕНОМ КРСТУ
Ученици наше школе показују да су
прави хуманитарци, учествују у и организују
многе акције унутар школе. Чланови
парламента са руководиоцем, наставником
Марком Илићем, посетили су Црвени крст и
постали његови чланови, такође су понудили
своју помоћ за све активности које спроводи
ова организација.

28.септембар 2017.године
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Октобар___
ДЕЧИЈА НЕДЕЉА
,, Градимо мостове међу генерацијама
ЗА РАДОСТ СВАКОГ ДЕТЕТА''
Дечија недеља се званично обележава од 2. до 8.
октобра, али децу славимо и подржавамо сваки дан у
години!
Дечја недеља се традиционално реализује уз подршку
и покровитељство Министарства за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања, а у реализацији
активности Дечје недеље
учествују владине
институције, организације и удружења грађана, као и
многи угледни појединци посвећени деци.
Она видљиво, на најширем нивоу, указује на важна
питања и изазове, константно истичући потребу даљег
развоја интегрисаног и савременог националног
система за промоцију и заштиту дечјих права.
Ове године Дечја недеља ће бити нова прилика да се
створе још квалитетнији услови за остваривање права
детета на развој испуњен љубављу, разумевањем и
поштовањем, што се посебно може постићи
подстицањем међугенерацијске солидарности и
сарадње.
Због тога ће мото програмских активности у 2017.
години бити: ,, Градимо мостове међу генерацијама ЗА
РАДОСТ СВАКОГ ДЕТЕТА.''
Детаљан програм овогодишње дечје недеље погледајте
на следећем линку:
http://www.prijatelji-dece-srbije.com/program2017.pdf
Отварање Дечије недеље почело је заједничким
састанком чланова Парламента из Баточине, Брзана и
Бадњевца. На овом састанку се говорило о дечјим
правима кроз занимљиве презентације које је спремила
председник парламента Емилија Јовановић у сарадњи
са осталим члановима. Уследила је дискусија о
правима и обавезама. Представници издвојених
одељења су у преподневним часовима у својим
школама одржале предавање ученицима о дечјим
првима кроз презентацију. Презентација је пуштена и
ученицима у издвојеним одељењима.
Парламент је одрадио и постер са својим жељама
приказан на сликовит начин који ће поклонити
руководиоцима општине.
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Послато је обавештење да је отворен конкурс радова (ликовних и литерарних) у ком
учествују сви ученици школе. Тема изложбе била је „ Градимо мостове међу генерацијама
- за радост сваког детета“. Парламент у издвојеним одељењима је такође расписао конкурс
радова. Такође смо започели хуманитарну акцију Друг – другу у виду писaма
пријатељства. Дежурни ученици продавали су писма ученицима и наставницимаи
скупљали новац од ове акције. Писма пријатељства је такође спроведена и у Бадњевцу и
Брзану.

Други дан Дечије недеље - „ Градимо мостове међу генерацијама - за радост сваког
детета''. Организована је мала журка у атријуму школе. Ученици су играли и певали
заједно са наставницима.
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Наставница Марија Милојевић је у Бадњевцу ученицима одржала предавање о насиљу на
интернету користећи едукативне филмове о насиљу на интернету.

Трећег дана Дечије недеље - „ Градимо мостове међу генерацијама - за радост сваког
детета'' ученици су куповали и попуњавали писма пријатељства.

Четврти дан Дечије недеље - „ Градимо мостове међу генерацијама - за радост сваког
детета''. Поводом Светског дана наставника, ученици су се опробали у улози наставника.
Утисци су различити и свакако су пуно тога научили о самом наставничком раду. „Нисмо
ни замишљали да је тако тешко, када само један ученик прича и не слуша вас…., а када је
више ух“. Баш мораш пуно да знаш и да умеш да одговориш на сва та питања“.
Наставници су имали прилику да се подсете како је то седети поново у ђачким клупама.
У Бадњевцу су ученици направили мало гласање и избор најбољег наставника.
Одржано је предавање о здравој исхрани. Предавање су одржали представници Дома
здравља и нутрициониста др Ана Аничић. Ученици су пажљиво слушали и учествовали у
дискусији. На овом изузетном предавању присуствовали су и директор школе Снежана
Ђорђевић и психолог школе Ивана Орловић.
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Четвртак је био дан за посету Општинској управи где је организован пријем за
предшколце, основце и средњошколце у оквиру дечије недеље. Cастанку је присуствовала
и наша школа, директорка са наставницима и Ученички парламент са члановима из
Баточине, Бадњевца и Брзана. Председник општине је разговарао са децом, саслушао
њихове предлоге и жеље. Председник парламента Емилија Јовановић уручила је поклон
председнику општине.

Због најављених лоших временских услова за суботу када је планиран крос ,,Трка за
срећније детињство“, комисија за Дечју недељу се усагласила да крос буде организован
два дана раније односно у четвртак у 11:30 сати.
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Пети дан Дечије недеље - „ Градимо мостове међу генерацијама - за радост сваког
детета''. Петак је протекао у спортском духу. Старији разреди су уживали у такмичењу у
стоном тенису. Мерили су спортске способности међу одељењима.

У Бадњевцу је одржано предавање о здравој исхрани у сарадњи са Домом здравља и
докторком Бојаном Обрадовић.
Писма пријатељства су писмоноше доставиле сваком ученику и наставнику на чију адресу
су стигла.

Шести дан Дечије недеље - „ Градимо мостове међу генерацијама - за радост сваког
детета''. Дечју недељу затворили смо доделом награда за најуспешније ученике током
дечје недеље.

ОШ ,, Свети Сава '' Баточина
ВЕЛИКИ ШКОЛСКИ ЧАС
Сећамо се и никада не заборављамо...
Ученици наше школе, чланови Ђачког
парламента и Вршњачког тима, у
пратњи наставника присуствовали су
овогодишњем „Великом школском часу“
одржаном у Шумарицма у Крагујевцу
21. октобра. И ове, као и претходних
година,
сврха овог догађаја
је
обележавање сећања на страдање више
хиљада недужних грађана и деце током
Другог светског рата.
Опело жртвама почело је у 10 часова и
30 минута поред Споменика стрељаним
ђацима и професорима, након чега је
уследио дрмаски приказ под називом
„Игре бројева“ аутора Мирка Демића.
Са летом голубова (што је била
последња сцена у драми) сви присутни
су се запитали одакле долази људско зло
и како га препознати. Док су се уз звуке
школског звона које је означило крај
часа сви присутни ученици наше школе
заветовали да неће никако дозволити да
се овај ограман злочин над недужним
народом икада заборави.

Летопис 2017/2018
21.октобар 2018.године

ОШ ,, Свети Сава '' Баточина

Новембар___
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од 6. до 8.новембра 2018 .године

„ВУКОВА НЕДЕЉА“ У НАШОЈ ШКОЛИ
Поводом обележавања 200 година од првог издања
„Српског рјечника“ (1818) Вука Стефановића Караџића, у
нашој школи, по први пут, организоваће се „Вукова
недеља“, која за циљ има подсећање на лик и дело Вука
Стефановића Караџића.
У част овако значајног имена у развоју нашег језика на
оригиналан, несвакдашњи начин обележава се двестота
година од тренутка када су речи српског језика по први
пут записане и објављене.
Данас, 6. новембра 2017. године, у 13 часова, на свечаном
отварању манифестације присуствовали су, поред ученика
и наставника наше школе, и гости из Народне библиотеке
„Вук Караџић“, Средње школе „Никола Тесла“.
Уједно, у време првог школског часа, ученици осмог
разреда свих одељења у Баточини, Брзану и Бадњевцу,
предавали су ученицима нижих разреда на тему: „Живот и
рад Вука Караџића“ и тако им истакли значај Вуковог
лика и дела кроз бројн презентације радионичарски рад.
„Вукова недеља“ трајаће од понедељка, 6. новембра, до
среде, 8. новембра 2017. године.
Пратиће је бројне активности ученика, који ће, засигурно,
прикупити додатне информације и усвојити прегршт
знања о значајном великану, човеку који заслужује
апсолутну пажњу, о Вуку Стефановићу Караџићу.
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Други дан Вукове недеље. Ученици наше
школе су и данас, по ко зна који пут,
доказали да „историја памти“ и да су они
добри чувари традиције и сећања на Вука
Караџића и његов живот и дело. У оквиру „
Вукове недеље“ ученици осмог разреда из
Баточине, Брзана и Бадњевца учествовали су
у квизу који су осмослиле наше наставнице,
Марија Михајловић и Марија Милојевић,
професори српског језика и књижевности. На
квизу је учествовало пет екипа. Жири у
саставу: Славка Морача, професор српског
језика и књижевности, Марко Илић,
професор географије и
Марко Станојевић, професор историје, није
имао лак задатак што показује и дељење победничке титуле. Наиме, екипа 8/1 из Баточине
и екипа из Бадњевца освојиле су исти број бодова и проглашене су победницима.
Свим учесницима честитамо на показаном завидном знању!

ОШ ,, Свети Сава '' Баточина
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А када је већ реч о језику и писму, не може се заобићи ни тема лепог писања. Гошћа наше
школе данас је била Јована Милојевић, студент графичког дизајна. Она је са нашим
ученицима одржала две калиграфске радионице. Ученици од првог до осмог разреда
имали су прлику да се и сами опробају у вештини лепог писања и да, користећи
калиграфско перо, оживе помало заборављену традицију неговања лепог рукописа.

ОШ ,, Свети Сава '' Баточина
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Ученици у Бадњевцу такође су се латили калиграфског пера. Са њима је радионицу
одржала наша наставница Душица Стојановић, професор српског језика и књижевности.

ОШ ,, Свети Сава '' Баточина
Крај „Вукове недеље“...
Након бројних активности спроведених у протекла три
дана, данас је, уз звуке гусала, завршено обележавање
„Вукове недеље“ у нашој школи.
Специјални гост био нам је гуслар Раденко Рмуш,
гуслар из Гусларског удружења „Карађорђе“ из
Крагујевца. Ученици су с пажњом слушали причу о
значају овог древног инструмента, као и звуке епске
песме „Бој на Мишару“. Били смо сведоци, на трен,
херојске прошлости наших предака.
На самом крају наше манифестације, наградили смо и
истакли најталентованије ученике и то у четири
категорије.

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС ученика нижих разреда
„Вуче, Вуче, бубо вредна“
1. место - Андреј Крстић, 3/2
2. место - Страхиња Павловић, 3. разред – Брзан
3. место – Невена Срећковић, 3. разред –Бадњевац /
Андреа Савић, 4/2
ЛИКОВНИ КОНКУРС за ученике виших разреда –
илустрација Вуковог предања, по избору:
1. место - Мина Милановић, 6/1
2. место – Матеја Савић, 8/3
3. место - Михајла Пуповац, 6/3
РЕФЕРАТИ ученика 8. разреда на тему: „Живот и рад
Вука Краџића“
1. место – Тијана Мишић, 8/2
2. место – Стефан Павловић, 8. разред – Брзан
3. место – Јована Урошевић, 8. разред – Бадњевац

Летопис 2017/2018
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КВИЗ ЗНАЊА - Победницима јучерашњег квиза, данас су уручене награде:
1. место - одељење 8/1 и одељење 8. разреда из Бадњевца
Такође, уручене су и захвалнице свим нашим сарадницима који су нам пружили огромну
помоћ и подршку у реализацији „Вукове недеље“:
1. Народна библиотека „Вук Караџић“ из Баточине
2. Гусларско удружење „Карађорђе“ из Крагујевца
3. Удружење „Златне руке“ из Баточине
4. Јована Милојевић, студент графике и дизајна из Баточине

На самом крају исказана је огромна захвалност свим вредним ученицима и сарадницима
који су помогли да се део наше прошлости и традиције не заборави.
У нади и обећању да ће оваквих манифестација бити још, завршена је прва „Вукова
недеља“ у нашој школи.

ОШ ,, Свети Сава '' Баточина

Децембар___
СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ СИДЕ/АIDS-А
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___

1. децембар 2018. године

У петак 1. децембра 2016. године у нашој
школи , ,,Свети Сава“ у Баточини, обележен
је 1. децембар - Светски дан борбе против
сиде/АIDS-а. Ученици наше школе су
присуствовали трибини коју је одржао лекар
Дома здравља у Баточини др Радоје
Обрадовић. Лекар је упознао ученике са овим
опасним вирусом, начинима преношења и на
који се начин треба заштитити од инфекције.
Присутни ученици су били заинтересовани за
предавање а сваки ученик је добио брошуру ,,Све што треба да знам о AIDS-у“ од Црвеног
крста Србије.
Трибину су организовали чланови Ученичког парламента, Вршњачког тима , Комисије за
превенцију здравствене и социјалне заштите ученика и чланови подмладка Црвеног крста
школе у сарадњи са општинским Црвеним крстом.
Комисија –подмладак Црвеног крста:Сузана Димитријевић
Ученички парламент:Марко Илић
Вршњачки тим:Ивана Ђуричковић
Комисија за превенцију здравствене и социјалне заштите ученика:Мирјана Јанкоски

ОШ ,, Свети Сава '' Баточина
У ПОСЕТИ КЊАЖЕВСКО-СРПСКОМ ТЕАТРУ

Летопис 2017/2018
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Ученици наше школе имали су прилику да
уживају у величанственој представи
„ Башта сљезове боје“ која је 21. децембра
изведена на чувеним даскама Књажевско српског театра „ Јоаким Вујић “ у
Крагујевцу.
Представа је настала по истоименом делу
Бранка Ћопића, а у режији Марка
Мисираче.
Уживали смо у сценама Ћопићевог
детињства са дједом Радом, стрицем
Ниџом, самарџијом Петраком и доживели
„златну бајку о људима, добрим старцима и
занесеним дјечацима“.
Ученици су са представе изашли пуни
дивних утисака и вере у то да непрестано
треба трагати за сабљом која „може сјећи наше мјесечине, насмијане зоре и тужне
сутоне“.

ОШ ,, Свети Сава '' Баточина
"ИГРАЈ ФЕР ПЛЕЈ У ШКОЛИ БЕЗ НАСИЉА"
Традиционална акција Тима за превенцију насиља
и Вршњачког тима
"ИГРАЈ ФЕР ПЛЕЈ У ШКОЛИ БЕЗ НАСИЉА"
ревијална одбојкашка утакмица ученици наставници.
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Јануар
ДАН ШКОЛЕ - САВИНДАН
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27. јануар 2018.године

Савиндан је празник Српске православне цркве који
се слави 27. јануара, којим се обележава успомена на
светог Саву, принца династије Немањића, српског
просветитеља и првог архиепоскопа српског.
Празник Савиндан је у црквеном календару уписан
црвеним словима: Свети Сава, први архиепископ
српски. Празник светог Саве је један од највећих
храмовних и породичних празника у српском
народу, светкују га многе занатлије а проглашен је и
за школску славу.
Читава недеља до 27. јануара је за све ђаке и
наставнике наше школе посебна. Током целе недеље
славимо име и дело Светог Саве и подсећамо се
свега што нам је наш највећи просветитељ оставио у
наслеђе.
У нашој школи, 26. јануара 2018. године обележен је Дан школе за родитеља и ученике
који је пропратио пригодан програм и додела награда ученицима који су у претходној
школској години освојили награде на бројним такмичењима.
Такође, одржан је школски квиз ,, Знањем у сусрет школској слави “. Ученици су квизом
знања покушали да одају почаст нашем светитељу и то ученици од 5. до 8. разреда из
Баточине, Бадњевца и Брзана. Занимљива питања из свих предмета, оштроумни одговори,
лепа размишљања и одлично знање обележили су наше данашње дружење у ком је победу
однела екипа из Брзана.
Велики дан када смо свечано обележили најважнији школски празник је био пред нама, а
ученици и наставници се надају да су дружењем на квизу помогли да покажу другима, а и
сами себи, како одлучно следимо пут који је за нас оставио Свети Сава.

ОШ ,, Свети Сава '' Баточина
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Свечана академија приказана је и 27. јануара за званице, али и за колектив ОШ „Свети
Сава“. Школски хор је наступио и отворио свечану академију химном Светом Сави:
,, 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! “
Школски хор, чланови Драмске и Рецитаторске секције марљиво су припремали своје
задатке и потрудили се да програм изведу беспрекорно. Направљена је и корелација са
наставом музичког и ликовног.
У оквиру обележавања Дана школе спроведен је и литерарни конкурс на тему „ Свети
Сава - Светионик српске земље“. Најбољи ученици су награђени књигом. Прво место на
литерарном конкурсу освојио је ученик седмог разреда Ђорђе Јовановић.

ОШ ,, Свети Сава '' Баточина

Фебруар_____
СВЕТСКИ ДАН ДИГИТАЛНОГ УЧЕЊА 2018
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Дан дигиталног учења - Digital Learning
Day, одржава се 22. фебруара широм
света, највише у Сједињенм државама,
кроз мноштво манифестација.
Зачет 2012. године, Дан дигиталног учења
обезбедио је значајно место лидерима у
образовању да истакну своју сјајну
наставну праксу и прикажу иновативне
наставнике,
лидере
у
наставним
програмима технологије које побољшавају
ученичке резултате.
При томе се под дигиталним учењем подразумева свака наставна пракса која ефективно
користи технологију за јачање ученичког искуства у учењу. Она наглашава квалитетну
наставу и обезбеђује приступ изазовном садржају, повратне информације кроз
формативно оцењивање, могућности за учење увек и свуда, наставу која ће осигурати да
сви ученици достигну свој пуни потенцијал за успех у школовању и професионалној
каријери.
Ученици наше основне шкoлe су и ове године учествовали, уз још десетак школа из
Србије, релизујући активност " School is cool " користећи ову платформу за рад у настави
енглеског језика у нижим разредима. Рад је био индивидуални или у групама, занимљив
по самом облику и форми рада и пружио велико задовољство ученицима.

ОШ ,, Свети Сава '' Баточина
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Март_____
“GEOGRAPHY AND ME“

Летопис 2017/2018

___

13. март 2018. године

Учешће наше школе у програму “Geography and me“
у организацији Амбасаде САД-а
У уторак 13.03.2018. године, у нашој школи одржан је
први ниво такмичења у оквиру програма Амбасаде
САД-а, “Geography and me“. Програм је намењен
ученицима 7. разреда и ове године наша школа је
једна од девет школа у Србији која у њему учествује.
Пре самог такмичења, представник Амбасаде,
Јонатхан М. је присутне седмаке кроз занимљиву
презентацију упознао са Вирџинијом, и радо је
одговарао на питања ученика о различитим темама.
Након овог интересантног и поучног предавања
уследило је такмичење. У такмичењу је
учествовало 40 ученика из Баточине, Брзана и
Бадњевца. Ученици су имали 30 минута за
решавање теста који се састојао од 20 питања о
САД-у, градиво које се изучава из географије у
седмом разреду. Својим одговорима, ученици су
показали да су озбиљно схватили свој задатак и
постигли су изузетне резултате. На наредни ниво
такмичења пласирало се 7 најбољих:
1. Марко Кучевић VII/1
2. Урош Белчевић VII/1
3. Тијана Матић VII/1
4. Мина Димитријевић VII/3
5. Филип Филиповић VII/ Бадњевац
6. Марија Радосављевић VII/1
7. Јелисавета Димитријевић VII/3
Све честитке победницима који ће у априлу учествовати на другом нивоу такмичења, а
похвале и за све ученике који су узели учешће у овом такмичењу.
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17. март 2018. године
РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ЛУТКАРСКЕ СЕКЦИЈЕ
У суботу, 17.03.2018. године у Основној школи ,,Драгиша Луковић Шпанац“ у Крагујевцу
је одржано регионално такмичење у луткарству, под називом ,,Лутка је друг за играње“.
На регионалном такичењу луткарска секција наше школе освојила је Диплому за успешну
сценографију, креацију лутака и анимацију.
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СВЕТСКИ ДАН ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗЕ

24.март 2018.године

Комисијом за превенцију здравствене и социјалне заштите ученика и Ученички
парламент, у сарадњи са Домом здравља и Црвеним крстом Баточина организовали су
трибину поводом Светског дана против туберкулозе. Предавање одржала др Данијела
Милосављевић, лекар Дома здравља у Баточини.

ОШ ,, Свети Сава '' Баточина

Април
“MY DREAM SCHOOL”

Летопис 2017/2018
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Наградни конкурс из енглеског језика “My
Dream School”
На наградном конкурсу из енглеског језика
на тему “My Dream School”, који су
организовали ИК Нови Логос, Клет и Фреска
учествовало је доста школа из целе Србије.
У категорији од петог до осмог разреда наши
ученици одељења 6/1 освојили су трећу
награду за свој рад.
У питању је видео запис (https://www.youtube.com/watch?v=au_fkTk7hRs ) на задату тему,
а победнички радови су бирани према узрасној групи, оцени креативности,
иновативности, тимском раду и естетици. Ученике је припремала наставница Катарина
Басарић.
У среду 11. априла ученицима су уручене дипломе и симпатичне награде: мајица за сваког
ученика у одељењу, свеска, и оловка. Осовјили су и сет ридера за школску библиотеку.
Честитамо нашим ученицима на освојеној награди, и похваљујемо уложени труд, тимски
рад и креативност.

ОШ ,, Свети Сава '' Баточина

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ
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На републичко такмичење из физике, пласирала се Наталија Митровић, ученица 6/1.
Предметни наставник Марина Ковановић. Браво!!!
Честитамо Наталији и пуно успеха у суботу и недељу на републичком такмичењу у
Параћину!

ОШ ,, Свети Сава '' Баточина
,, ВЕЛИКА ШКОЛСКА ПОЗОРНИЦА "
Ученици драмске секције виших разреда наше
школе су у суботу учестовали на фестивалу ,,Велика
школска позорница" у Тополи. Извели су драмски
комад ,,Срећа је тамо негде" који је написала
учитељица Даница Вучковић и освојили следеће
награде: ученица Милица Васић је добила награду за
најбољу женску улогу, ученица Милица Димић је
добила награду за најбољу споредну улогу, а Даница
Вучковић је добила награду за најбољи ауторски текст.
Ученици су у оквиру фестивала посетили и цркву
Светог Ђорђа на Опленцу у којој се налази Маузолеј
династије Карађорђевића.
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ОШ ,, Свети Сава '' Баточина
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ОШ ,, Свети Сава '' Баточина
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,, ПЕСНИЧЕ НАРОДА МОГ ʼʼ
У суботу, 21. априла 2018. године у Рачи је одржан
окружни ниво такмичења „Песниче народа мог“. Нашу
школу су представљали ученици у две категорије, од I IV разреда и ученици од V - VIII разреда.
Ученица VIII разреда из Брзана, Сара Поповић
(предметни наставник Славка Морача) освојила је прво
место и пласирала се на Републичко такмичење.
Честитамо на освојеном првом месту и желимо пуно
успеха у даљем такмичењу.

ОШ ,, Свети Сава '' Баточина
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ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ТЕХНИЧКОГ И ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА
На републичко такмичење из Техничког и информатичког образовања, пласирала се
Миона Антанасковић, ученица 7/1. Браво!!!
Миона је на окружном такмичењу, у недељу 22. априла 2018. године, освојила ДРУГО
место у дисциплини аутомоделарство. Предметни наставник Небојша Јовановић.
Честитамо Миони и желимо пуно успеха на републичком такмичењу!!!

ОШ ,, Свети Сава '' Баточина
ТАКМИЧЕЊЕ У АТЛЕТИЦИ
Окружно такмичење у атлетици
одржано је на стадиону „Чика Дача“
у Крагујевцу, 26.04.2018. године, на
коме смо учествовали у конкуренцији
пионирки и пионира. Нашу школу
представљало је четрнаестест
ученика у тркачким и техничким
дисциплинама у пратњи наставника
Биљане Милановић и Ненада
Мркаља.
Ученици су и ове године показали да у атлетици
можемо да парирамо осталим школама у округу и
нашој школи донели три одличја у конкуренцији
пионира и два у конкуренцији пионирки.
Резултати
свих учесника наше атлетске
експедиције ове године донели су и у екипној
конкуренцији два друга места и пехаре својој
школи.
Појединачни резултати у конкуренцији пионирки:
- злато у трци на 300м са резултатом 48,10с
( Валентина Вуловић – 8/2),
- бронза у штафетној трци 4x100м са резултатом
59,30с
(Милица Илић 7/2, Александра Миловановићћ 7/3,
Нађа Стојковић 7/3 и Валентина Вуловић 8/2).
Од осталих резултата издвојићемо :
- од 5. до 10. места бацање кугле са резултатом
7,98м – (Дуња Мијаиловић 8/2),
- 9. место скок у даљ са резултатом 3,92м (Лидија
Аксић 7/3),
- 5. место скок у вис са резултатом 1,20м (Милица
Стаматовић 6/3),
- од 5. до 10. места на 100м друга у својој групи
( Милица Илић 7/2),
- 4. место на 600м – ( Милица Велић 7/3).

Летопис 2017/2018
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ОШ ,, Свети Сава '' Баточина
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Појединачни резултати у конкуренцији пионира:
- сребро у бацању кугле са резултатом 11,31м – ( Бојан Спасић – 8/3),
- бронза у скоку у даљ са резултатом 4,89м - (Никола Ивић – 8/1)
- бронза у штафетној трци 4x100м са рзултатом 53,58с – ( Новица Павловић 8/3, Лазар
Стојмировић 8/3, Никола Ивић 8/1 и Ђорђе Миладиновић 8/1).
Од осталих резултата издвојићемо :
од 5. до 10. места на 300м са резултатом 43,80с (Ђорђе Миладиновић 8/1),
5. место скок у вис са резултато 1,45м (Лазар Стојмировић 8/3),
од 5. до 10. места на 100м са резултатом 14,05 ( Новица Павловић 8/3),
други у својој групи на 800м са резултатом 2,35мин. ( Марко Ристић 8/1).
Резултати у екипној конкуренцији:
ПИОНИРИ
1. место : ОШ ''Наталија Ната Недељковић'', КГ
2. место : ОШ ''Свети Сава'' БАТОЧИНА
3. место: ОШ ''Станислав Сремчевић'' КГ
ПИОНИРКЕ
1. место : ОШ ''Светозар Марковић'', КГ
2. место : ОШ ''Свети Сава'' БАТОЧИНА
3. место: ОШ ''Вук Караџић'' КГ
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.

ОШ ,, Свети Сава '' Баточина
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Међуокружно такмичење окупило је ученике из Крагујевачког, Ужичког и Ново
Пазарског округа и представља јако такмичење, јер су наши најбољи атлетичари потекли
баш из ова три поменута округа.
У таквој конкуренцији не само школа већ и атлетских клубова ученица 8/2 Валентина
Вуловић освојила је 2. место у трци на 300м. , док је ученик 8/3 Бојан Спасић донео школи
бронзу и 3. место у бацању кугле.

ОШ ,, Свети Сава '' Баточина
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26.април 2018. године
ФЕСТИВАЛ МАЛИХ ГЛУМАЦА ОСНОВНИХ ШКОЛА ,, СМАГОШ ʼʼ
Ученици драмске секције виших разреда
су 26.04.2018. године, наступали у
Шетоњу на 5. фестивалу малих глумаца
основних
школа
СМАГОШ.
Том
приликом су на велико одушевљење
публике извели награђену представу
"Срећа је тамо негде" , по тексту
учитељице Данице Вучковић.
Надамо се да ћемо и следеће године бити
учесници ове лепе манифестације и на
најбољи начин представити нашу школу!
Наставнице: Анђелка Јанковић и Ивана
Ђуричковић

ОШ ,, Свети Сава '' Баточина

Мај
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од 12. до 13. маја 2018. године

"ПРОГРАМ ОБУКЕ НАСТАВНИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ
ОРИЈЕНТИСАНЕ КА ИСХОДИМА УЧЕЊА"
Завршена и трећа дводневна обука (12-13.5.2018. год.) учитеља будућег 1. разреда и
наставника енглеског језика - "Програм обуке наставника за реализацију наставе
оријентисане ка исходима учења" у ОШ "Свети Сава" у Баточини и гостима из ОШ "Јован
Поповић" Крагујевац.
Дивни домаћини, радна и срдачна атмосфера, одлични услови за рад, а надасве
компетентни, вредни и креативни полазници. Право задовољство за рад, где су и сами
водитељи Светлана Андријанић и Миљана Милојевић употпуниле и обогатиле своје
водитељско умеће.

ОШ ,, Свети Сава '' Баточина
НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА

Летопис 2017/2018
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Поводом Недеље Црвеног крста (8.05.- 15.05.) ученици првог разреда са
учитељицама Сузаном Димитријевић и Мирјаном Јанкоски су посетили Црвени крст
Баточине и добили прикладне брошуре о Црвеном крсту.

ОШ ,, Свети Сава '' Баточина
''ДАН ИЗАЗОВА 2018''

Летопис 2017/2018
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Ученици наше школе су имали учешће у манифестацији ''Дан изазова 2018''. Тачно у
13:00 у школском дворишту организована је физичка активност ученика млађег и старијег
школског узраста. Заједно са професорима физикког васпитања, Ненадом Мркаљем,
Биљаном Милановић и фитнес инструктором Владимиром Радаковићем око 200 ученика
је вежбало. Ученици су одрадили предвиђени сплет вежби обликовања и у веселој
атмосфери напустили школскло двориште.

ОШ ,, Свети Сава '' Баточина
,, US GEOGRAPHY AND ME ʼʼ
На позив Амбасаде Сједињених Америчких
Држава у Србији ОШ „Свети Сава“ из Баточине је узела
учешће у пројекту „US Geography and me“. Пројекат је
обухватио само 9 школа из различитих делова Србије и
на такмичењу су учествовали ученици седмог разреда.
Циљ пројекта је приближавање српске и америчке
културе као и боље разумевање и проширивање знања
из географије. Такође, ученици имају прилику да
унапреде своје знање енглеског језика кроз разговоре са
изворним говорницима.
Такмичење се састојало из три круга. Прва два круга су
одржана у просторијама школе и сваком од њих је
претходила презентација о једној од држава САД –а
које су представили регионални представници
Амбасаде.
Марко Кучевић ученик 7/1 је био победник школског
такмичења и остварио право да са још 8 финалиста
учествује у финалном кругу.
Цео програм финалног дела је трајао два дана, а ученик
је, у пратњи наставнице енглеског језика, Наташе Васић,
као део награде имао боравак у хотелу „Zepter“ у
Београду 29. и 30. маја.
У Америчком кутку у Београду је 30. маја одржано
финале такмичења. Након завршеног такмичења,
учесници су имали прилику да обиђу Амбасаду САД-а и
да се у конзулату упознају са радом конзула и
процедуром издавања виза. Посебан утисак је на
ученике оставило дружење са маринцима.
Након тога, уследио је свечани пријем у част свих
учесника пројекта у резиденцији Амбасадора САД-а,
Кајла Скота, где је обављено проглашење победника.
Ученик наше школе, Марко Кучевић, остварио је
одличан резултат освојивши друго место као и вредне
награде.
Учешће у овом пројекту је било једно изузетно искуство
које ће свим учесницима остати у лепом сећању.

Летопис 2017/2018
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ОШ ,, Свети Сава '' Баточина

ЕКСКУРИЈЕ
Екскурзија ученика осмог разреда изведена
је 22, 23 и 24. маја 2018. године у организацији
управе школе и туристичке агенције „ Балканик“ из
Ваљева. На екскурзију је кренуло 74ученика осмог
разреда из Баточине, Брзана и Бадњевца и разредне
старешине Александра Младеновић, Снежана
Голубовић,
Јадранка
Вељковић,
Владимир
Милутиновић, Драгослав Јовановић. Стручни вођа
пута је била Виолета Проданић, а агенција је такође
обезбедила стручног вођу који је веома ревносно
помогао да се екскурзија реализује према утврђеном
плану.

Летопис 2017/2018

ОШ ,, Свети Сава '' Баточина
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Екскурзија седмог разреда реализована је дана 20. и 21.05.2018. године на релацији :
Баточина – Гамзиград – Зајечар – Неготин – Кладово - Хидроелектрана “Ђердап”“Лепенски вир” – Голубац – Пожаревац - Баточина.

ОШ ,, Свети Сава '' Баточина
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Ученичка екскурзија је реализована 21 и 22. маја, преко ТА „Балканик“ из Ваљева.
Укупно 77 ученика (6/1, 6/2, 6/3, 6.р. Брзан и 6.р. Бадњевац), пет одељењских старешина,
Ивана Ђуричковић, Биљана Мрдаковић, Валентина Радевић, Никола Грковић, Марко
Илић, стручни вођа пута професор историје Радиша Милошевић и представник агенције,
кренуло је на пут из Баточине.
Баточина – Ваљево – Бранковина – Тршић – Ваљево - Шарганска осмица – Дрвенград –
Златибор - Баточина

ОШ ,, Свети Сава '' Баточина
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На екскурзију петог разреда је ишло 101 ученика, шест наставника и стручни вођа пута.
Релација: Баточина – Ниш – Нишка Бања – Баточина

Једнодневна ђачка екскурзија за ученикеИздвојених одељења од I-IV разреда
реализована је 4. јуна 2018. године на релацији : Баточина – Крушевац– Врњачка БањаБаточина.

ОШ ,, Свети Сава '' Баточина
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У периоду од од 16. IV - 28. IV 2018.године. ученици наше школе од првог до четвртог
разреда, боравили су у Сокобањи у оквиру Наставе у природи у две смене и то од 16. IV 22. IV прва смена и од 22. IV - 28. IV 2018.године друга смена.

ОШ ,, Свети Сава '' Баточина

Јун
„ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ“
Представници Савеза бораца Шумадије
расписали су, у протеклом месецу, литерарни
конкурс на тему „Да се не заборави“. Као и сваке
године, и ове године повод за овакав конкурс јесте
обележавање још једне године у низу, деветнаесте,
од НАТО агресије над Србијом, сада већ давне
1999. године.
Ученици су били изузетно мотивисани и
инспирисани темом, али и причом од стране
наставника, али и родитеља, самих сведока
догађаја, који су их подстакли својим доживљајма
самог догађаја да напишу дивне радове.
Четрнаест ученика, од петог до осмог разреда наше
школе, учествовало је на конкурсу.
11. јуна, сви учесници конкурса били су позвани да
присуствују свечаној приредби у ОШ „Трећи
крагујевачки батаљон“ у Крагујевцу, која је
спроведена у организацији чланова Савеза бораца
Шумадије, али и домаћина школе, а кроз коју се, уз
пригодан програм, на тренутак оживела прошлост и
минула 1999. година.
Повод окупљања био је проглашење награђених
ученика учесника из читаве Шумадије. Према
речима организатора велики број школа учествовао
је на конкурус и било је радова изузетних
вредности, али да је, ипак, један од радова посебан
и изазива јаке емоције.
Рад ученице наше школе, Милице Аксић, побрао
симпатије и похвале жирија, те је заслужно њој
припало прво место на овогодишњем литерарном
конкурсу „Да се не заборави“. Диплома, медаља и
пехар управо су у рукама наше Милице!
Доказали смо још једном да имамо изузетно вредне
и талентоване ученике у нашој школи. изузетно
вредни и радни. Наставићемо и у наредном периоду
да мотивишемо ђаке на рад и постизање успеха, јер
њихови осмеси и срећа су непроцењиви у оваквим
моентима.
Милици још једном честитамо на постигнутом
успеху и желмо прегршт нових успеха у
будућности!
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11. јун 2018. године
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Стефан Павловић, ђак генерације 2017/2018. године.
Стефан је ученик из издвојеног одељења, школе из Брзана.
Ученик је у току осмогодишњег школовања постигао
изузетне резултате у свим наставним областима и истакао се
у многим ваннаставним активностима. Са успехом је
представљао школу на такмичењима. Школа га је посебно
наградила дипломама и књигама за своје успехе, анаграђен је
и лаптопом од стране председника општине.

Бојан Спасић 8/3

Дуња Мијаиловић 8/2

ОШ ,, Свети Сава '' Баточина
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НОВА УНУТРАШЊА СТОЛАРИЈА И ПРОЈЕКТОРИ У СВИМ ОБЈЕКТИМА
ОШ "СВЕТИ САВА" ЗА ПОЧЕТАК НОВЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ!
Директорка ОШ "Свети Сава" Снежана
Ђорђевић и председник општине Баточина
Здравко Младеновић, обишли су све објекте
шкoлe пред почетак нове школске године.
Средствима Министарства просвете од близу
12 милиона динара замењена је комплетна
унутрашња столарија у централној школи и
свим истуреним објектима, и купљени су нови
пројектори за сваку учионицу у износу од 1,5
милиона динара.
Такође, 30 нових рачунара је пристигло из
предузећа Телеком Србија које је школа
освојила наградном игром у којој су
учествовали сви грађани наше општине.
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Након завршене школске године, директорка наше школе је организовала
једнодневни излет за раднике школе. Посетили смо Смедерево и тврђаву у овом граду, а
затим смо се упутили ка Белоцркванским језерима. Белоцркванска језера налазе се у
непосредној близини, југозападно од града Беле Цркве. То су вештачка, кристално чиста
језера.
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