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Септембар            
         3. септембар 2018.године 

ДОБРОДОШЛИЦА ПРВАЦИМА 
 

У понедељак, 3. септембра 2018. 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: 
1/1 – са 27 ученика – учитељица Виолета Николић  
и 1/2 – са 29 ученика – учитељица Љиљана Трунић. 
Представу су изводили ученици нижих разреда са 
луткарском секцијом и учитељицама Милијаном 
Петровић и Жаклином Јевтић. 
Како је наша приредба и дочек првака изгледао  
можете видети на јутјуб каналу Хит Плус телевизије.  
( https://www.youtube.com/watch?v=1lCxOrGCBM8 )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1lCxOrGCBM8
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3.септембар 2018.године. 

ЕЛЕКТРОНСКИ ДНЕВНИК 
 
Увек смо учитеље, наствнике и професоре замишљали и препознавали уз помоћ дневника 
који имају испред себе или носе у рукама. 
 

 
 
Нова школска година увек донесе нешто ново у образовању, тако и ове 2018/2019. 
школске године у нашој ОШ ,, Свети Сава '' уведена је једна велика новина која 
представља један модеран, ефикасан и приступачан вид вођења и праћења наставе, то је 
нови ЕЛЕКТРОНСКИ ДНЕВНИК који потпуно замењује стари папирни дневик и шаље га 
у историју.   
  

 
 

Нашу школу је посетила локална Хит Плус телевизија која је интервјуисала координаторе 
школе за електронски дневник, педагога школе Виолету Проданић и учитељицу Сузану 
Димтријевић које су рекле мето више о овој новини. Интервју се налази на јутјуб каналу 
телевизије. (https://www.youtube.com/watch?v=QVSvXTv6LZM ) 

https://www.youtube.com/watch?v=QVSvXTv6LZM
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13. септембар 2018.год. 

ЧАС ДУХОВНОСТИ У ЖИРОВНИЦИ 
 
У оквиру Госпојинских 

свечаности које се традиционално 
одржавају у Епархији шумадијској, у 
четвртак 13. септембра 2018. године, у 
ОШ ,, Свети Сава“ у Баточини 
(издвојено одељење у Жировници) 
одржан је час духовности посвећен 
Пресветој Богомајци. Час је одржан у 
порти храма Свете Ане.  
Тема часа била је ,, Пресвета 
Богородице, спаси нас“. Велику радост 
верницима Жировнице учинио је Његово 
Преосвештенство Епископ шумадијски 
господин Јован, који је заједно са 
свештенством, председником Општине, 
представницима Школске управе и 
локалне самоуправе, директорком 
школе, бројним гостима и родитељима 
присуствовао часу духовности.  
Под молитвеним насловом ,,Пресвета Богородице, спаси нас“ ученици наше школе 
показали су пригодним програмом како и због чега је Пресвета Дјева задужила људски 
род. Час је почео тропаром празника Рођења Пресвете Богородице. Изведене су 
рецитације посвећене Богомајци, док је у наставку уследио драмски приказ настанка 
иконе Богородице Тројеручице.  
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Хор је отпевао песму ,,Маријо славна“, час је употпуњен рецитацијама ,,Симонида“ и ,, 
Плачи ,Србијо “. Подсетимо се чувене Ракићеве песме ,, Симонидаʼʼ: 

 

 
 

,,Ископаше ти очи, лепа слико! 
Вечери једне на каменој плочи, 
Знајући да га тад не види нико, 
Арбанас ти је ножем избо очи.  

 
Али дирнути руком није смео 
Ни отмено ти лице, нити уста, 

Ни златну круну, ни краљевски вео, 
Под којим лежи коса твоја густа.  

 
И сад у цркви, на каменом стубу, 

У искићеном мозаик-оделу, 
 

Док мирно сносиш судбу своју грубу, 
Гледам те тужну, свечану, и белу;  

 
И као звезде угашене, које 

Човеку ипак шаљу светлост своју, 
И човек види сјај, облик, и боју 

Далеких звезда што већ не постоје,  
 

Тако на мене, са мрачнога зида, 
На ишчађалој и старинској плочи, 
Сијају сада, тужна Симонида — 
Твоје већ давно ископане очи!ʼʼ 
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У припреми и реализацији часа учествовали су, поред вероучитеља,наставници српског 
језика и књижевности, наставник музичке културе и учитељи из Жировнице. Сабрање је 
настављено пригодном трпезом љубави коју су припремиле маме и баке ученика ове школе.  
Часови духовности су већ устаљена пракса у нашој епархији, и представљају диван пример 
да су црква и школа управо на истом путу, а то је образовање и оцрковљење младих 
нараштаја. 
Програм је завршен фолклором ученика из Жировнице. 
Програм и приредбу са интервјуима посетилаца и реализатора можете погледати на јутјуб 
каналу локалне Хит Плус телевизије. (https://www.youtube.com/watch?v=-atV7s-1u_s ) 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-atV7s-1u_s
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ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА   26.септембар 2018.године 
 

Као и сваке године и ове године је, сада већ 
традиционално, у нашој школи обележен Европски дан 
језика у организацији наставника страних језика.  
Приредба поводом Европског дана језика је одржана на 
дан његовог обележавања, 26.09.2018. године. Она је 
организована у стилу стандова који су представљали 
различите европске језике за којима су стајали ученици 
који су својим радовима, изгледом и/или активностима 
представљали италијански, шпански, енглески, немачки, 
холандски и шведски језик.  

Осим штандова, организована је 
и додела диплома и награда у 
виду књига ученицима од III до 
VIII разреда који су прошле 
школске 2017/18. године на 
школском такмичењу из 
енглеског језика заузели високо 
1., 2. и 3. место.  
Књиге је ученицима поделила 
директорка школе, мр Снежана 
Ђорђевић.  
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После доделе награда и диплома организована је кратка припредба у којој су учествовали 
ученици виших и нижих разреда Основне школе „Свети Сава“ у Баточини, Бадњевцу, 
Брзану и Милатовцу. 
 

 
Ученици другог разреда певају песму ,, Englishman in New York ʼʼ у пратњи наставнице 

енглеског језика Марије Јовић Стевановић. 
(https://www.youtube.com/watch?v=IiLY0wzqEAE) 

 

     
Наша школа може да се похвали талентованим ученицима за многе стране језике. На 
фотографијама су ученици нижих и виших разреда са песмама и рецитацијама на 
енглеском, немачком и руском језику. 

https://www.youtube.com/watch?v=IiLY0wzqEAE
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Реализатори обележавања били су наставници страних језика и Ученички парламент. 
Приредби је присуствовао велики број колега, родитеља, ученика и гостију. 
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Октобар            
         1. – 7. октобра 2018.године 

                          ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 
 ,, МОЈЕ ЈЕ ПРАВО ДА ЖИВИМ СРЕЋНО И ЗДРАВО 

 – за одрастање без насиља“  
 

Дечија недеља је ове године прилика да се 
скрене пажња најшире јавности на проблем насиља над 
децом, а сви одговорни актери позову на чврсто и 
умрежено деловање у циљу нулте толеранције према 
насиљу и заштите сваког детета у нашем друштву.  
Дечија недеља је прави повод да се покажу љубав, 
пријатељство и хуманост. Зато су наши ђаци, чланови 
Ученичког парламента и Вршњачког тима, одлучили да 
отворе Дечију недељу следећи идеју хуманости. У 
атријуму наше школе постављени су штандови са 
порукама пријатељства, љубави и посебан штанд са 
поруком: ,,Загрљајем за одрастање без насиља". Уједно 
су на сваком штанду покренуте и хуманитарне акције 
за помоћ друговима, у новцу, школском прибору и 
слаткишима. Ова активност ће бити заступљена у 
школи у току читаве недеље. И то није све. Циљ нашег рада је да што већи број ученика 
буде информисан о својим правима и упућен у појаву вршњачког насиља и његово 
санкционисање. Зато наши представници у току ове недеље одлазе у посету својим малим 
другарима, ученицима нижих разреда и информишу их о поменутим темама. 
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Овој акцији придружили су се и ученици из Бадњевца, док су ученици из Брзана 
организовали акцију ,, Чеп за хендикеп“ и том акцијом су узели учешће у Дечијој недељи. 
 

   
 

Одржан је и један заједнички састанак чланова Ученичког парламента из Баточине, 
Брзана и Бадњевца где је наставник Марко Илић са председником Ученичког парламента 
Милицом Велић водио дискусију и презентацију о дечјим правима и обавезама. 
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Ученици нижих разреда отворили су Дечију недељу весело у ритму музике кореографијом 
ученика нижих разреда ОШ ,,Свети Сава“ са хип-хопером Жељком . Кореографију су 
извели сви ученици наше школе од 1. до 4. разреда на Тргу испред Културног центра 
''Доситеј Обрадовић''. 
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Други дан Дечије недеље - „Моје је право да живим срећно и здраво“, био је још један 
занимљив и другачије проведен дан у ОШ „Свети Сава“, други у низу предстојећих дана у 
оквиру Дечије недеље.  
Данас смо поново увежбавали комплетан програм из школског живота и сазнали штошта.  
 

 
 
Захваљујући другарима са драмске и рецитаторске секције од петог до осмог разреда, 
Чврги, Чеди, Маји, чика Томи, схватили смо зашто је другарство лепше од насиља. 
Другари, који се разумеју у Дечија права подсетили су нас још једном на њих, а сви 
учесници програма навили су нам деветнаест разлога зашто је добро бити ђак за пример. 
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Сунђер Боб и другари предочили су нам зашто је нездрава исхрана насилник прави за наш 
организам, док у песми „Др за проблеме“ сазнали и решење за све наведене проблеме. 

 

 
 
За ученике нижих разреда је био спортски дан. Ученици су показали своје способности и 
пре свега су се добро забавили. 
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СЕДНИЦЕ ПРЕДСТАВНИКА УЧЕНИЧКИХ                                 2. октобар 2018.године 
 ПАРЛАМЕНАТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
Поводом Дечје недеље, представници 

Ученичког парламента наше школе, учествовали 
су у раду Седнице представника ученичких 
парламената Републике Србије и деце активиста и 
активисткиња у области права деце, под називом 
„Како препознати и шта урадити – за одрастање 
без насиља“. 
Седница је одржана у Београду, у Народној 
скупштини Републике Србије. 
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Трећег дана Дечије недеље - „Моје је право да живим срећно и здраво“, у среду, 
3.10.2018. године је реализовано више активности: 
- Приредба за прваке је одржана у КТЦ ,,Доситеј Обрадовић“ у Баточини. Приредбу су 
организовале луткарска секција , рецитаторска, драмска и литерарна секција школе. 
Ученици су уживали у луткарској представи ,,Прича о охолој принцези“, рецитацијама, 
драмским приказима и литерарним саставима својих старијих другова. 
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- У посети председнику Општине били су прваци са својим учитељицама и Ученички 
парламент наше школе, који је том приликом председнику, Здравку Младеновићу, 
уручили пригодан поклон. 

 

 
 
- Традиционални Дечији вашар је организован у атријуму школе. Ученици од II до IV 
разреда су продавали своје играчке, слаткише и радове које су сами направили. За то 
време су прваци имали шкраб, а после тога прошетали међу тезгама својих другара и 
уживали у вашарском шаренилу. 
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Четвртог дана Дечије недеље - „Моје је право да живим срећно и здраво“, наши 
ученици су имали две активности. 
- Прва активност: Ученици VII и VIII разреда, присуствовали су промоцији књиге 
"Маратонац" и филму о Горану Николићу "Отворених очију".  
Горан Николић је слабовиди спортиста из Крагујевца, који је истрчао чак 55 узастопних 
маратонских трка за 55 дана, а за наредну годину припрема нови рекорд којим ће ући у 
Гинисову књигу рекорда. Он планира да истрчи 77 маратона за 77 дана. 
 

 
 
- Друга активност: Драмска секција виших разреда наступила је у Дому културе пред 
најмлађом публиком, ученицима од првог до четвртог разреда наше школе. 
Ученицима нижих разреда представили су се Чеда, Чврга и Маја, док су други чланови 
секције имали задатак да своје млађе другаре упознају са Дечијим правима, али и да им 
укажу на значај здравог одрастања, развоја и живљења.  
Уз песму и игру, смех и громки аплауз испратили су најмлађи ђаци данашњи драмски 
приказ. На самом крају, најмлађој публици предочено је зашто треба да постану ђаци за 
пример, али и да је њихово право да као деца живе срећно и здраво. 
 

 
 

Кратак прилог поводом Дечије недеље снимила је локална телевизија Хит Плус и објавила 
на свом јутјуб каналу. (https://www.youtube.com/watch?v=L-cb37npliU )   

https://www.youtube.com/watch?v=L-cb37npliU
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Поводом Дечије недеље у четвртак 4. 10.2018. године, у нашој школи одржана је трибина 
о насиљу. Трибину су отворили координатор Тима за превенцију ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања , Ненад Мркаљ и руководилац Вршњачког тима Ивана 
Ђуричковић. Састанку су присутвовали психолог Ивана Орловић и руководилац 
Ученичког парламента Марко Илић. 
У оквиру ове трибине ученицима су се обратили представник Центра за социјални рад, 
Ана Стевановић и представник Полицијске станице у Баточини, Дејан Трајковић. 
 

  
 
Током Дечије недеље, чланови Ученичког парламента и Вршњачког тима су такође 
посветили пажњу насиљу и одржали су предавања за ученике нижих разреда на тему  
,, Права и обавезе децеʼʼ и ,, Вршњачко насиљеʼʼ. 
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Пети дан Дечије недеље - „Моје је право да живим 
срећно и здраво“ био је резервисан за дечији КРОС ''За 
срећније детињство''. 
Традиционални крос ''За срећније детињство'' у оквиру 
Дечије недеље одржан је у петак, 05. 10. 2018. године са 
почетком у 12:00 часова на фудбалском стадиону „Слоге“ 
за ученике из Баточине, за ученике у Брзану и Бадњевцу у 
дворишту школа.  
На кросу је учествовало 730 ученика,остали ученици су 
ученици на кућном лечењу и ученици који су оправдано 
одсутни. 
Крос је протекао у спорском и такмичарском духу. 
Организацију и реализацију кроса по протоколу Стручног 
већа за физичко васпитање извели су наставници Биљана 
Милановић у Баточини уз подршку разредних старешина 
свих разреда, подмладка Црвеног крста школе и Црвени 
крст Баточина, Ученичког парламента, наставник Ненад 
Мркаљ у Брзану и наставник Владимир Милутиновић у 
Бадњевцу. 
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6.октобар 2018.године 
MАНИФЕСТАЦИЈA 
        „ ОБРЕДНИ ХЛЕБОВИ“ 
 

Ученици наше школе још једном су 
се показали као добри чувари традиције. И 
ове године Удружење „ Златне руке 
Баточине“ организовало је манифестацију 
„ Обредни хлебови“ која је одржана на 
Карађорђевом тргу у Баточини 6. октобра 
2018. године.  
Нашим ученицима био је поверен добар 
део програма за ову прилику. Они су то 
поверење оправдали и својом песмом, 
игром, глумом и рециталом уверили све 
присутне да српски обичаји, традиција и 
пламен на српским огњиштима живе 
захваљујући младим генерацијамa. 
Стручно веће за Српски језик за ову 
прилику удружило је таленат свих секција. 
Свој таленат показали су млади певачи, 
глумци, рецитатори и писци. Програм се 
сатојао из неколико тачака : 
1.Здравица - Душан Милутиновић                      2.„Прича о хлебу“ Благоје Рогач –  

Миона Антанасковић 
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3.Изворне песме „Расти, расти мој зелени боре“    4.„Један стари занат“-  
и „Заспао ми је драги“ – Анастасија Манојловић     Вук Ђиновић  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Коло „ Бугарка“-         6.Драмски приказ „ Божић“- 
Александар Цветановић               Катарина Ристић, Саша Вучковић и Елена Ђокић 

Учесници програма награђени су громогласним аплаузом публике и захвалницом 
удружења „Златне руке Баточине“. Успешна сарадња са овим Удружењем траје већ дуги 
низ година, а наставиће се и даље, на обострано задовољство. 
Кратак прилог о манифестацији снимила је локална Хит Плус телевизија и објавила на 
свом јутјуб каналу. (https://www.youtube.com/watch?v=EUnpCuuLdo4 ) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EUnpCuuLdo4
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         18. октобар 2018.године 
САЈАМ ЗДРАВЕ ХРАНЕ 

 
У оквиру обележавања Месеца 

здраве хране, у октобру је одржано низ 
манифестација у нашој школи везано за 
Светски дан хране у циљу буђења свести 
о важности здраве хране и правилне 
исхране код деце.  
У четвртак 18. 10. 2018. били смо гости 
Предшколске установе „Полетарац“, где 
смо у дворишту вртића имали свој штанд. 
Ово је била јединствена прилика да уз 
присуство наставника и ученика, 
представнике Вршњачког тима, 
Ученичког парламента, Тима за 
Професионалну орјентацију и Црвеног 
крста, изложимо производе које су 
спремили ученици наше школе уз помоћ 
својих мама и бака. 
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У оквиру програма који је приказан у вртићу наступила је драмска секција виших разреда 
под вођством наставница српског језика Марије Милојевић и Анђелке Јанковић, а уз текст 
учитељице Данице Вучковић и извели су представу „Ручкић здравкић“ на опште 
одушевљење малишана и присутних родитеља.  
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У атријуму Основне школе“ Свети Сава“ 19.10. 2018. одржан је Сајам хране за ученике 
виших разреда, а том приликом су ученице одељења 7/1 Наталија Митровић и Мина 
Милановић представиле презентацију о Здравој храни и ученицима нагласиле важност 
редовних оброка и доручка код деце школског узраста, како би се што боље развијала и 
расла. 
 

 
 
На часовима Грађанског васпитања у току месеца октобра ученици су такође имали 
прилике да активно учествују и дају свој допринос у дискусијама на тему правилне 
исхране и правилног развоја деце. 

Локална телевизија Хит Плус снимила је кратак прилог поводом Сајма здраве 
хране у вртићу и основној школи и објавили су га на свом јутјуб каналу. 
(https://www.youtube.com/watch?v=IW5oaWUZlJQ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IW5oaWUZlJQ
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21.октобар 2018.године 
ВЕЛИКИ ШКОЛСКИ ЧАС 

 
У крагујевачким Шумарицама испред 

споменика ђацима и професорима који су 
стрељани 21. октобра 1941. године одржана 
је традиционална антиратна манифестација 
“Велики школски час“. Као и претходних 
година и ове године ученици наше школе, 
представници Вршњачког тима, Ђачког 
парламента, Tима за професионалну 
орјентацију у пратњи наставника, посетили 
су Спомен парк и Музеј 21. октобар.  
Ова манифестација се традиционално 
одржава од 1957. године и има за циљ да 
опомене и подсети све грађане да се такав 
стравичан злочин никада и никоме више не 
сме поновити.  
Ученици су имали прилике и да погледају 
драмски приказ „ Нисам крив што сам жив“ 
и изложбу у музеју под називом „Суседи 
којих више нема“. 
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Новембар            
  
МАТЕМАТИЧКИ КВИЗ НА      17.новембар 2018.године 
ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКОМ  
ФАКУЛТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ 
 

Ученици наше школе су данас, 
17.11.2018. године, учествовали у 
Математичком квизу, за ученике 
основних школа, у реализацији 
„Математичког  листа“ и Државне 
комисије за такмичење „Кенгур без 
граница“. То је био такмичење окружног 
нива и  одржано је на Природно 
математичком факултету у Крагујевцу. 
Учествовале су две екипе наше школе: 
Ученици млађих разреда основне школе: 
Огњен Марковић 1/2, Душан Дукић 2/1, 
Даница Јовановић 3/1, Луција Петровић 
4/3, са учитељицом Драгицом Митић, 
освојили су друго место и пласирали се у 
следећи круг такмичења тј. регионални 
ниво. 
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Ученици старијих разреда основне школе: Андријана Бојић 5/2, Милош Вељковић 6/3, 
Наталија Митровић 7/1, Миона Антанасковић 8/1, су у пратњи наставница Валентине 
Радевић и Соње Тројановић, освојили  треће место. 
 

 
 
Ученици су уживали у дружењу и решавању занимљивих математичких задатака. 
Изузетно, ове године, један број питања био је посвећен животу и раду Михаила 
Петровића Аласа, поводом 150 година рођења великог математичара. 
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ОБАВЕЗНЕ ФИЗИЧКЕ АКТИВНОСТИ –    17.новембар 2018.године 
ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА 
 
На основу плана и програма рада из 
предмета Физичко и здравствено 
васпитање за пети и шести разред, 
планиране су и одржане у оквиру 
Обавезних физичких активности – Игре 
без граница. 
Дана 17.11.2018. године у сали за физичко 
васпитање у трајању од шест часова 
дружили су се ученици петих и шестих 
разреда из Баточине, Бадњевца и Брзана. 
Стручно веће физичког васпитања 
припремило је и реализовало три 
различите активности(игре) у којима су се 
опробали ученици. Ученици су били 
подељени у групе по полу и узрасту и за 
свако освојено место добијали су 
одређени број бодова. 
Настава је протекла без проблема и  у фер 
атмосфери. 
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МЕЂУНАРОДНИ ДАН ДЕТЕТА –  
  20. НОВЕМБАР 
 

Дан детета се у многим земљама обележава 1. јуна, 
али међународни и глобално прихваћени датум је 20. 
новембар, када су Уједињене нације (1959. године) 
усвојиле Декларацију о правима детета. 
Светски дан детета обележава се како би се скренула 
пажња јавности на све обавезе које друштво има 
према деци, као и на најважније проблеме са којима 
се деца суочавају. Дечја права су утврђена 
Конвенцијом о правима детета, коју су ратификовале 
193 земље. 
Осмишљен је да промовише међусобну интеракцију 
и разумевање међу децом и добробит деце у свету. 
Ученички парламент наше школе је такође 
учествовао у обележавању Међународног дана 
детета. 
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СИЗИФ У БОРБИ ЗА ПРАВОПИС     30.новембар 2018.године 
И ЧИСТОТУ ЈЕЗИКА 
 

Наша школа део је међушколског 
пројекта заједнице Сазнање. Уз помоћ 
изложбе карикатура, теолога Бојана 
Јокановића, Сизиф у борби за правопис и 
чистоту језика, ученици наше школе 
унапредиће правилно писање и побољшати 
језичку културу. 
Прва фаза пројекта је у току, до 30. 
новембра 2018. године. У тој фази ученици 
обилазе, разгледају и дискутују о изложби. 
Након завршене изложбе, почиње друга 
фаза пројекта Лов на грешке где наши мали 
истраживачи треба да реше правописне 
недоумице на нов, оригиналан и креативан 
начин. 
Њихова борба трајаће месец дана и верујемо 
да ће бити успешнија од Сизифове. 
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ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ –      
120 ГОДИНА ОД РОЂЕЊА 

 
Библиотека је поводом 120 година од 

рођења најпознатије српске песникиње 20. 
века, Десанке Максимовић и ове године 
организовала такмичење у изражајном 
читању текстова. Учешће на такмичењу 
узело је 105 ученика основне и средње школе 
у Баточини, укључујући и подручна одељења 
ОШ „Свети Сава“ Баточина. Вештину 
изражајног читања показали су читајући 
одломке из приповедачке, лирске прозе и 
биографије Десанке Максимовић. 

Награђени ученици у категорији 
млађих основаца су:  
1. Ања Савић 4. разред у Бадњевцу  
2. Мина Игњатовић 3/1 
3. Лука Шешлија 4/3 
Награђени ученици у категорији старијих основаца су: 
1. Тијана Матић 8/1 
2. Ђорђе Селенић 7. разред у Брзану 
3. Емилија Тодоровић 5/1 
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Вештину изражајног читања оценио је стручни жири у следећем саставу: 
Оливера Ђокић, проф. разредне наставе у ОШ „Свети Сава“Баточина 
Марија Милојевић, проф. српског језика и књижевности ОШ „Свети Сава“Баточина 
Слободан Бабић, самостални књижничар НБ „Вук Караџић“ Баточина. 
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Децембаp             
 
   ПОСЕТА ИЗЛОЖБИ      
"БОЛНИЦА СТОБАРТ, КРАГУЈЕВАЦ 1915" 

 
Заједничким ангажовањем школске 

библиотеке ОШ "Свети Сава" у Баточини, Ученичког 
парламента и Вршњачког тима, ученици наше школе 
имали су прилику данас да посете изложбу "Болница 
Стобарт, Крагујевац 1915". Реализатор ове изложбе је 
Народна библиотека "Вук Караџић" у Крагујевцу. 
Изложба је реализована са циљем обележавања 
стогодишњице Првог светског рата. О раду болнице 
Стобарт најдетаљније и најобимније сведочанство 
оставила је сама Мејбел Стобарт у књизи објављеној 
1916, под насловом "Пламени мач у Србији и 
другде". Ова јединствена изложба, пажљивим 
одабиром оригиналних докумената и предмета 
представља времеплов читав век уназад где свако од 
нас може да оживи сећање на своје претке - учеснике 
Првог светског рата. 
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,, БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ ЈЕ ОДГОВОРНОСТ СВИХ НАС“   
         8.децембар 2018.године 

 
Координатори Вршњачког тима и Ученичког 

парламента наше школе посетили су у суботу, 8.12. 
2018. године, трибину Фондације " Тијана Јурић". 
Трибина се бавила питањем безбедности и опасности 
на интернету, вршњачким насиљем, трговином 
људима, педофилијом. Присутнима се обратио Игор 
Јурић, оснивач Фондације. Циљ наше посете био је 
да се боље и ближе информишемо о свим поменутим 
опасностима које вребају наше ученике и да их, 
преношењем туђих искустава, позовемо на већи 
опрез. Договорено је и предавање у нашој школи. 
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„ИГРАЈ ФЕР ПЛЕЈ У ШКОЛИ БЕЗ НАСИЉА“  12. децембар 2018.године 
 

 
Традиционална акција ТИМА ЗА 

ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 
НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 
ЗАНЕМАРИВАЊА и ВРШЊАЧКОГ ТИМА 
одржана је 12.12.2018. године у сали за 
физичко васпитање ОШ „Свети Сава“ у 
Баточини. Ове године у оквиру акције 
одиграна је рукометна утакмица између 
девојчица и дечака ОШ “Свети Сава” 
полазника рукометне секције. 

У реализацији, поред наставника 
физичког васпитања Ненада Мркаља, свој 
допринос су дали наставник музичке 
културе Небојша Петровић, чланови хора 
наше школе, као и наставница Ивана 
Ђуричковић, координатор Вршњачког тима 
која је и отворила манифестацију.  
Након дефилеа учесника, одслушане 
државне химне, одиграна је утакмица 
ревијалног карактера, са циљем промоције 
ненасилног понашања на школским 
спортским приредбама.  Уједно на овај 
начин промовишемо једнакост међу 
половима и упознајемо ученике са чарима 
рукометне игре. 
Резултат је овде у другом плану, ученици 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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        24. децембар 2018. године 
ЖИВОТ И ДЕЛО  
ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 
 

У понедељак, 24.12.2018. године, за време 6. 
часа, у нашој школи се одржао тематски час „Живот 
и дело Десанке Максимовић“ који су реализовали 
ученици свих пет одељења шестог разреда, из 
матичне школе, Брзана и Бадњевца. Наставнице 
српског језика Ивана Ђуричковић, Биљана 
Мрдаковић, Марија Милојевић, Славка Морача и 
Душица Стојановић, помагале су својим ђацима да 
се што детаљније упознају са делом велике 
песникиње. Асистенти на часу који су музичком и 
ликовном уметношћу „зачинили“ час песништва 
били су Небојша Петровић и Дарко Димитријевић. 
Час је реализован у част 120 година од рођења 
Десанке Максимовић.  
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         26. децембар 2018.године 
ГУСАРИ У НАШОЈ ШКОЛИ 
 

На часовима српског језика, 
наставнице Марије Милојевић, у оквиру 
реализације радио-драме ,,Капетан Џон 
Пиплфокс“ Душана Радовића, ученици 
петог разреда су на оригиналан начин 
приказали и показали своју креативност и 
истраживачки дух, попут правих пирата. 
Свако „гусарско племе“ дало је на увид: 
заставу своје дружине, пиратску песму, 
урађене задатке, на основу пронађених 
скривених упутстава, уско везаних за 
радио-драму „Капетан Џон Пиплфокс“. 
Капетани бродова су са својим посадама 
демонстрирали урађене задатке. Циљ часа 
био је да ученици на занимљив и 
оригиналан начин усвоје одређене 
књижевне појмове везане за дело, уједно, 
да дођу и до решења постављених задатака. 
Јачање вршњачке сарадње, испољавање 
креативних вештина, усвајање новог 
градива, само су део `блага` пронађеног на 
овом часу. Уз осмишљену игру, ориле су  се 
песме наших малих гусара. Забава је била и 
више неог очигледна!  
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        27.децембар 2018.године 

ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ 
 
У четвртак, 27.12.2018. године, са 

почетком у 12 часова, у нашој школи одржано је 
предавање на тему "Примери добре праксе у 
настави". После уводне речи директорке школе 
Снежане Ђорђевић и просветне саветнице 
Љиљане Сретеновић, предавање су држале наше 
колеге чији су часови били управо "добра 
пракса", Горица Младеновић - разредна настава, 
Марија Караић - историја, Лелица Николић - 
биологија и Небојша Петровић - музичка култура. 
Презентацији су присуствовали и наши гости: 
директорка Средње школе ''Никола Тесла'' из 
Баточине, Бојана Ђорђевић, директор Средње 
школе из Лапова, Ненад Миладиновић, као и 
директорка Основне школе ''Светозар Марковић 
из Лапова, Славица Томић са колегама. Поред 
гостију, свечану салу су попуниле и наше колеге 
из разредне и предметне наставе. Данас смо 
учили и лепо се дружили.  
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СИЗИФ У БОРБИ ЗА ПРАВОПИС  

И ЧИСТОТУ ЈЕЗИКА 
 

Успешно је завршена друга фаза 
пројекта. Наши мали истраживачи 
спровели су свој Лов на грешке. Месец 
дана су ослушкивали, ловили, истраживали 
и врло маштовито представили резултате 
свог рада. Подсећамо да је наша школа 
учесник међушколског пројекта заједнице 
"Сазнање" чији је циљ да се побољша 
језичка култура ученика. Пред вама су 
само неки од радова наших ученика, а 
изложба свих радова може се погледати у 
холу наше школе. 
Браво за наше мале истраживаче! 
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ЧИТАЛАЧКИ КЛУБ У НАШОЈ ШКОЛИ –  
„ЧИТАЛАЧКИ МАРАТОН“ 
 

Акцији „Читалачки маратон“, коју спроводи 
Издавачка кућа ,,Клет“, подржану од стране 
Министарста просвете, науке и технолошког развоја, 
а у циљу подстицања ученика на читање додатне 
литературе, приступила је и наша школа.  

„Читалачки маратон“ подразумева оснивање 
Читалачког клуба, који има тридесет чланова, а чине 
га ученици од петог до осмог разреда. Сви чланови 
Клуба добијају чланске картице, којима се 
верификује, званично, њихово чланство. Акција 
„Читалачки маратон“ спроводи се у неколико 
сегмената, кроз радионице, које реализују 
наставнице српског језика. Ученици ће обрађивати 
пет романа, награђених на конкурсу, расписаном од 
стране Издавачке куће „Клет“. Романи су савремени, 
тематски и садржински прилагођени и намењени 
ученицима од једанаест до четрнаест година.  
У жељи да се промовише читање, лепа реч и ученици подсете старих вредности које 
пружа сама књига, подржали смо и ми акцију „Читалачки маратон“.  Сигурни смо да ће 
чланови нашег Клуба подстаћи и друге ученике наше школе да нам се придруже, како 
бисмо заједно обогатили речник, усвојили нова знања и поделили чари које пружа читање.  

Упловили смо у свет књижевности... У ишчекивању нових авантура и сусрета са 
новим ликовима, препуштамо се пловидби.  Маратон може да почне! СТАРТ!  
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        31.децембар 2018.године 

НОВОГОДИШЊА ПРИРЕДБА –  
ОШ ''СВЕТИ САВА'' –  
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У БРЗАНУ 

 
 
Данас је за нас који учимо и радимо у Брзану 

био један изузетан дан! Имали смо ту част да нашој 
малој приредби присуствују јако драги и уважени 
гости. Хвала поштованом председнику општине, 
уваженој директорки и драгом удружењу 
пензионера из Брзана на присуству!  
Дођи те нам опет!  
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         31. децембар 2018.године 
НОВОГОДИШЊА ПРИРЕДБА –  
ОШ ''СВЕТИ САВА''  
    ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У БАДЊЕВЦУ 
 
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 извели су 
28.12.2018. године новогодишњу представу коју су 
припремили заједно са својим учитељима и 
наставницима. 
Кроз игру, глуму и смех дружили смо се са Деда 
Мразом , Новом и Старом годином, научили како 
здраво и срећно живети, а родитељима, бакама и 
декама пожелели све најбоље у 2019. години. 
Желимо вам да, откривајући дан по дан, током 2019. 
године наилазите на изненађења вредна вашег осмеха!  
Срећна Нова година!   



ОШ ,, Свети Сава '' Баточина                                              Летопис 2018/2019.      
 

41 
 

Јануар             
 

ДРУГА РАДИОНИЦА      14. јануар 2019.године 
    ЧИТАЛАЧКОГ МАРАТОНА У 
          БАДЊЕВЦУ И БРЗАНУ 

 
У понедељак, 14. јануара 2019. године, 
одржана је друга радионица Клуба 
читалаца у Бадњевцу. Сви чланови су са 
задовољством и брзо прочитали први 
роман „Јаје, млеко, вода...“ Мине 
Д.Тодоровић који нам је послала 
Издавачка кућа „Клет“ у оквиру другог 
,,Читалачког маратона“. Мото радионице 
је био ,,Ако желиш језгро, сломи љуску!“ 
О језгру, љусци и судару светова говорили 
смо кроз анализу романа. Покушали смо 
да одговоримо на питања као што су: Где 
чуваш успомене? Шта може да те усрећи? 
Када се стварно потрудиш да некога 
разумеш? Шта се догоди у теби кад неко 
почне да ти недостаје?  
На ова и многа друга питања нашли смо 
одговоре захваљујући роману. Пошто су 
сагледали лик главне јунакиње, Даре, 
заслужне за промену микросветова, 
ученици су схватили значај правих 
животних вредности у реалним животним 
околностима. 
Ми смо сломили љуску и открили језгро!  
Следећи роман који ћемо обрађивати је 
,,Основци“. 
До тада,правац на читање!  
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        23. јануар 2019.године 
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" ПРЕЛО У НАШЕМ СОКАКУ"     23. јануар 2019. године 
 
Поводом школске славе и дана школе Свети Сава, 

издвојено одељење школе у Бадњевцу посетила је Хепи 
телевизија. Школу и припреме за Савиндан су 
представили помоћник директора Горица Младеновић, 
наставници и ученици. Студијско снимање емисије било 
је 23. 01. 2019. године, још једно лепо искуство што 
показују и фотографије.  
Емисија " Прело у нашем сокаку" можете погледати на 
следећем линку.  (https://youtu.be/wsfLi8vA3eo?t=3732 ) 

https://youtu.be/wsfLi8vA3eo?t=3732


ОШ ,, Свети Сава '' Баточина                                              Летопис 2018/2019.      
 

44 
 

         24. јануар 2019.године 

СВЕТОСАВСКИ КВИЗ 
 

За све ђаке и наставнике наше школе ова 
недеља је посебна. Ове недеље славимо име и 
дело Светог Саве и подсећамо се свега што нам је 
наш највећи просветитељ оставио у наслеђе. 
Данас смо покушали да му одамо почаст кроз 
квиз знања у коме су учествовали ученици 7. и 8. 
разреда из Брзана, Бадњевца и Баточине. 
Занимљива питања из свих предмета, оштроумни 
одговори, лепа размишљања и одлично знање 
обележили су наше данашње дружење у ком је 
победу након изједначене борбе знањем однела 
екипа из Баточине. Ученици наше школе су поред 
завидног знања показали и изузетну наклоност према рецитацији, па су паузе између игара 
биле резервисане за рецитације којима су ученици нижих и виших разреда одали почаст 
нашем светитељу. 
Велики дан када ћемо свечано обележити најважнији школски празник је пред нама, а 
надамо се да је данашње дружење помогло да покажемо другима, а и сами себи, како 
одлучно следимо пут који је за нас оставио Свети Сава.  
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  У СУСРЕТ САВИНДАНУ     25. јануар 2019.године 
 
У петак, 25.01.2019. године, 

организовали смо приредбу за ученике и 
родитеље наше школе.  

О Светом Сави су ученици из Брзана, 
Бадњевца и Баточине певали, рецитовали и 
претпразничко вече уочи његовог дана 
хришћански обележили.  

О Светитељу Сави написали смо 
најлепше радове, њега на најлепши начин 
цртежима приказали и најбоље радове 
наградили.  

 
Ликовни конкурс – нижи разреди 
1.место – Наталија Јаковљевић I р. Брзан 
2.место – Магдалена Јовановић II/2 
Баточина 
3.место – Татјана Мирковић IV р. 
Доброводица 

 
Литерарни конкурс – нижи разреди 
1.место – Страхиња Павловић IV р. Брзан 
2.место – Теодора Стојановић III/2 Баточина 
3.место – Невена Срећковић IV р. Бадњевац 

 
Ликовни конкурс – виши разреди 
1.место – Емилија Игњатовић V/2 Баточина 
2.место – Александар Томић VIII/1 
Баточина 
3.место – Новак Милановић V/2 р. Баточина 

 
Литерарни конкурс - виши разреди 
1.место – Тијана Матић VIII/1 Баточина 
2.место – Јанко Милановић VII/1 Баточина 
3.место – Јана Младеновић V р. Бадњевац 
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      ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ШКОЛЕ – САВИНДАН, 27. ЈАНУАР 2019. 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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Фебруар             
01.-07.фебруар 2019.године 

ЗИМОВАЊE –  
КОПАОНИК 2019. ГОДИНЕ 
 
У периоду од 01 - 07. 02. 20019. године, 
за ученике наше школе (од V- VIII 
разреда), организовано је зимовање на 
Копаонику. 
Наставница Биљана Милановић, која је 
била вођа групе, реализовала је школу 
скијања.  На располагању је била стаза 
иза хотела, за основну обуку скијања и 
ски-лифт са падином који су одговарали 
скијашима почетницима.  
Уз велико ангажовање, труд и вољу сви 
ученици су савладали основни ниво 
скијашке обуке.  
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Март             
01. март 2019.године 

,,СОЦИЈАЛНЕ ИНОВАЦИЈЕ  
И БУДУЋИ ТРЕНДОВИ" 
 
Ученици наше школе, чланови 
Ученичког парламента са 
координатором Марком Илићем, имали 
су прилику да присуствују предавању и 
учествују у радионици на тему 
,,Социјалне иновације и будући 
трендови" које су организовли 
Пријатељи деце Србије, УНИЦЕФ и 
Центар за стручно усавршавање 
запослених у образовању. Предавање је 
одржано у Научном клубу у Крагујевцу.  
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ЕДУКАТИВНА ТРИБИНА      11.март 2018.године 
        „УКРАДЕНА БЕЗБЕДНОСТ“ –  
      ФОНДАЦИЈА „ТИЈАНА ЈУРИЋ“ 
 
„Свету не прети опасност од људи који чине зло, 
него oд оних који то допуштају“ 
 
Овим цитатом Алберта Ајншајна обратио нам се 
наш гост, Игор Јурић, оснивач Фондације ''Тијана 
Јурић'' и личност, која је вођена својим горким 
искуством, одлучила да пробуди свест и пажњу 
свих одраслих, родитеља, наставника и пријатеља 
деце. 
Са циљем да максимално заштитимо своје 
ученике , позвали смо Игора да у нашој школи 
одржи трибину под називом ''Украдена 
безбедност''. Пред очима присутних родитеља 
низале су се потресне слике, приче и исповести. 
Сазнали смо на које све начине дете може да 
угрози себе и да се изложи погледима, а и 
немилости свирепих предатора. Предочени су нам 
неки од корака које можемо предузети да 
спречимо или предвидимо могуће невоље које 
могу задесити нашу децу. Сигурни смо да су сви 
присутни родитељи поступили управо онако како 
је Игор поручио у завршној речи: „ Чим стигнете 
кући, загрлите своју децу и разговарајте са њима.“ 
Сарадња наше школе са Фондацијом наставља се и 
даље кроз рад Тима за превенцију насиља, 
Вршњачког тима и Ученичког парламента. А 
чланови мисије, да деца буду заштићена и 
безбедна, свакао су и сви запослени у нашој 
школи.  
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        Радионице у оквиру  
Другог читалачког маратона 

       Издавачке куће“ Клет“ 
 

Романи „Основци“ и „Навијам за 
шаптача“ одушевили су наше маратонце 

Радионице „Читалачког маратона“ 
реализују се у нашој школи на радост свих 
ученика, који уживају у лепој речи и неговању 
читалачке културе. У месецу марту, наши 
читалићи – маратонци реализовали су две 
радионице, 21. и 27. марта.  
 „Одрастање је губљење неких илузија, али 
истовремено и стварање нових.“ Вирџинија Вулф 

У оквиру треће радионице, 21.марта, 
анализирали смо роман „Основци“, ауторке 
Биљане Лане Максимовић. Тема романа је врло 
комплексна. На врло емотиван и болан начин 
говори се о одрастању, заљубљивању, 
недостајању, пријатељству и другим елементима 

који чине живот. Наши ученици 
нису остали нимало 
равнодушни према јунацима 
овог романа: Марку, Кости, 
Маши, Ањи и осталим 
ликовима. У своје књижевне 
споменаре унели су много 
лепих порука и илустрација, 
које потврђују да их је овај 
роман оставио без даха. Заједно 
са њима су патили и плакали и 
радовали се њиховим успесима. 
Уживали смо у обради овог 
романа који нас учи да је 
одрастање у исто време врло 
болан, али и диван процес.  
Повод четврте радионице, 27. 

марта, био је роман „Навијам за шаптача“ Биљане Марковић Јевтић. Тема романа односи 
се на одрастање, које подразумева жеље, снове и постављање неких циљева, као и 
остварење снова и жеља. Уметност је покретач људских чула и људског духа. Њена 
намера је да покрене емоције и изазове исте. Наиме, сан девојчице Оље, главне јунакиње 
романа, јесте да постане позоришни шаптач. У остварењу тог сна помажу јој и други 
ликови у роману: ујак Мило, бака Вера, симпатија Лазар, али је исто тако спутавају 
школске обавезе и амбициозни родитељи, који сматрају да је школа, ипак, на првом месту. 
Оља је девојчица која је од малена заокупљена светом књига и зна шата хоће. Она је 
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велики заљубљеник у књижевност и њен верни обожаватељ. Као таква, помало бунтовна и 
потпуно посвећена реализацији циља, тражи и проналази различите начине да се одметне 
у позориште, било као шаптач или као глумица. Да ли ће успети у томе? Остаће тајна 
свима, па и њој, док не одрасте и не донесе одлуку.  

У сваком случају, наши читалићи сазнали су како до остварења својих снова 
можемо стићи уз помоћ овог романа. Ако ништа друго, сигурно је да их Оља научила да 
увек верују у своје снове. 
       У ОШ ''Свети Сава'', у издвојеном 
одељењу у Брзану ученици су од 5. 
до 7. разреда уз помоћ наставнице 
српског језика Славке Морача, 
реализовали радионицу у оквиру 
Другог читалачког маратона 
Издавачке куће “ Клет“.  
Ученици су били изузетно активни, 
креативни и веома заинтересовани за 
рад. Током рада су износили бројне 
занимљиве и врло конструктивне 
предлоге како решити неке животне 
ситуације. Посебно су били 
заинтересовани за разговор о страху и 
начину како се борити са њим. Ова 
радионица је наставак лепог дружења 
и размене мишљења на креативан и 
начин.  

У понедељак,11.3.2019. године, 
одржана је трећа радионица Клуба 
читалаца у ОШ ''Свети Сава'' у 
издвојеном одељењу у Бадњевцу.   
Анализу романа ученици су, са 
наставницом Душицом Стојановић, 
започели утисцима које је роман 
побудио у ученицима. У некима тугу, у 
некима љутњу, разочарење, па чак и 
осуду неодговорног понашања одраслих. 
Ученици су били препуни утисака и 
роман су добро прихватили. Показали су 
саосећање и разумевање за Косту, 
Марка, Ању и Машу. Сваки од ових 
ликова се у оквиру своје породице 
сусреће са различитим проблемима који 
се одражавју на њихово понашање. 

Осудили су алкохолизам и насиље у Костиној породици. 
На крају смо анализирали цитат Вирџиније Вулф ,,Одрастање је губљење неких 
илузија,али истовремено и стварање нових“. Сви ови ликови су одрастањем изгубили део 
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неких илузија,али су дошли до нових сазнања и почели да верују у нешто ново. Растали 
смо се уз реченицу ,,све је могуће за оног који верује“. 
 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА   13. март 2019.године 
        

Општинско такмичење рецитатора ученика 
виших разреда наше школе одржано је данас у 
Народној библиотеци "Вук Караџић" у Баточини. 
Жири је био у следећем саставу: 
Професор разредне наставе Сузана Димитријевић, 
професор српског језика Јелена Поповић и 
библиотекар Дане Бабић. Жири није имао ни мало 
лак задатак да, од дванаесторо изузетних рецитатора, 
изабере троје најбољих. Одлука жирија је следећа: 
Прво место освојила је Миона Антанасковић, 
ученица осмог разреда, са песмом " Најполетнија 
песма" Драгане Константиновић. 
Друго место освојио је Ђорђе Селенић, ученик осмог 
разреда,са песмом "Плачи, Србијо, умиру ти села" 
Љиљане Браловић. 
Треће место освојила је ученица шестог разреда, 
Милица Цалић, са песмом "Опомена" Десанке 
Максимовић. 
 

 
Општинско такмичење рецитатора ученика нижих разреда наше школе одржано је 13.3. у 
Народној библиотеци "Вук Караџић" у Баточини.  
Жири је био у следећем саставу:библиотекар Дане Бабић, професор српског језика Марија 
Милојевић и професор српског језика Јелена Поповић.  
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На такмичењу је учествовало 25 ученика нижих разреда. Одлука жирија је следећа: 
Прво место освојила је Ања Савић, ученица трећег разреда, са песмом " Дрхтава песма " 
Мирослава Антића. 
 Друго место освојио је Лука 
Шешлија, ученик четвртог 
разреда, са песмом "Шта је 
највеће" Мирослава Антића. 
Треће место су освојили 
Страхиња Павловић, ученик 
четвртог разреда са песмом 
,,Друг другу“ Драгана Лукића 
и Лазар Миливојевић ученик 
другог разреда са песмом 
,,Санке“.  
Ученице првог разреда Лара 
Вукић и Јована Тракић су 
похваљене за своје прво 
учешће и награђене су 
књигама. 

   
Сви учесници награђени су књигом од стране Народне библиотеке. Захваљујемо се 
Библиотеци на наградама и помоћи у реализацији такмичења.  
Пласираним учесницима честитамо и желимо им пуно успеха на следећим нивоима 
такмичења. 
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ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У ОДБОЈЦИ    18. и 19.март 2019.године 
        ЗA ДЕВОЈЧИЦИ И ДЕЧАКЕ 
 

Окружно такмичење у одбојци зa девојчици и дечаке одржано је 18. и 19. 03. 2019. 
године у Крагујевцу у хали ''Парк'' и хали ''Jезеро''. У одличном амбијенту, обе екипе су 
показале велику борбеност и одличну игру. Екипа девојчица је у полуфиналу победила 
домаћина турнира, екипу Крагујевца, резултатом 2:1, али је у финалу изгубила од екипе 
Аранђеловца резултатом 1:2. Игра коју су приказале наше ученице била је одлична у 
другом сету, али недостатак среће је ипак одлучио победника у трећем сету. 
Екипа дечака је у полуфиналу игубила од екипе из Крагујевца резултатом 1:2 и освојила 
треће место. 
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,,ЧАС ЛЕПОГ ПИСАЊА”      19. март 2019.године 
    

Ученици другог разреда искористили су 
своју креативност и машту кроз реализацију 
радионице ,,Час лепог писања”, уз помоћ своје 
учитељице Сузане Димитријевић и наставника 
Марка Илића, библиотекара наше школе. 
Ученици су на различите начине, оригинално и 
креативно писали слова и имена на ћирилици, а 
потом и на латиници. Радионица је спроведена у 
одељењу 2/2 на секцији из српског језика. Радови 
су објављени на огласној табли библиотеке. 
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20. март 2019.године 
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У РУКОМЕТУ  
           ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
 

Окружно такмичење у рукомету за 
основне школе одржано је у Kрагујевцу 
20.03.2019. године у хали „Језеро“. Као и 
предходних година наша школа је узела 
учешће на овом турниру у мушкој и 
женској конкуренцији.  
Након обављеног жреба, такмичење је 
започела екипа девојчица у 
полуфиналном сусрету са екипом из 
Аранђеловца. И поред жеље за победом и 
добре игре наших девојчица, изгубили 
смо од квалитетније екипе и освојили 
треће место.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Екипа дечака у финалној утакмици 
надигравала се са екипом Аранђеловца, 
пружила добар отпор али је на крају 
искуство противничке екипе дошло до 
изражаја. Тако је екипа дечака ове 
године освојила друго место на 
окружном такмичењу. 
Сумирајући резултате на крају, остварен 
је одличан успех у конкуренцији знатно 
јачих екипа.   
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 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА ПОЕЗИЈЕ              21.март 2019.године 
 

Данас, 21.3.2019. године, 
обележен је Светски дан поезије 
у Народној библиотеци ,,Вук 
Караџић“ у Бадњевцу. Ученици 
од 1. до 8. разреда учествовали 
су у обележавању овог дана 
заједно са учитељицом Горицом 
Младеновић и професором 
српског језика Душицом 
Стојановић. 
Ученици су рецитовали стихове 
својих омиљених песника, 
читали одломке из одабраних 
дела и тако славили поезију и 
културу писања. Уверили смо се 
да нам поезија открива да 
појединци свуда у свету деле иста питања, мисли и осећања. У завршном делу ученици су 
од добијених речи слагали строфе песама. Циљ који се жели постићи обележавањем овог 
дана је промоција читања и писања. Са поруком да заувек останемо у поетском заграљају, 
завршили смо данашње дружење. 
,,Поетски је загрљај као телесни загрљај. Док траје, заклања сваки поглед на беду 
света.“(Андре Бретон) 
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„ ПРЉАВО ИЛИ ЧИСТО - НИЈЕ ИСТО“   27.март 2019.године 
 

Дана 27.03.2019. у организацији 
„ГИЗ“-а и компаније А.S.А. у нашој школи 
је одржано такмичење у знању и вештинама 
које се тиче рециклаже, заштите животне 
средине и екологије. Најпре су гости 
одржали кратко предавање о значају 
селекције отпада и рециклажи а потом је 
започело такмичење. Учествовале су се 
четири групе. Свака је била сачињена од по 
једног ученика петог, шестог , седмог , 
осмог разреда и једног наставника. 
Такмичење се састојало од низа 
интересантних игара које су садржале питања прилагођена узрасту ученика као и вештине 
убацивања чепова у канту за отпад, обарања пирамиде од лименки и селектирања 
отпадака са повезом на очима.  

Такмичари и публика су уживали у догађају. Све екипе су похвљене а 
првопласирана наставља такмичење на регионалном нивоу. Победничкој екипи честитамо 
и желимо пуно успеха у даљем такмичењу.     
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ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У АТЛЕТИЦИ   21.-28. марта 2019.године 
 
Општинско такмичење у атлетици одржано је у периоду од 21.03. до 28.03.2019. 

године у Баточини у организацији стручног већа физичког васпитања. Такмичење је 
организовано за ученике старијих разреда у тркачким дисциплинама, скоку у вис, скоку у 
даљ и бацању кугле. 
Организовано и реализовано по правилима атлетског школског такмичења донело нам је 
представнике наше школе на окружном такмичењу у атлетици. 
 
СПИСАК УЧЕСНИКА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА У АТЛЕТИЦИ ШК. 2018/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЕКИПА ДЕВОЈЧИЦА: 
 
Емилија Игњатовић 5/2, трчање на 100м, 
Миона Антанасковић 8/1, трчање на 300м, 
Марина Цветковић 6/1, трчање на 600м, 
Емилија Игњатовић/Јања Стојмировић 
/Милица Велић/ Маријана Велић, трчање 
4x100м, 
Јана Богдановић 7/1, бацање кугле, 
Милица Цалић 6/1, скок у вис и 
Лидија Аксић 8/3, скок у даљ. 
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ЕКИПА ДЕЧАКА: 
 
Александар Петровић 8/2, трчање на 100м, 
Вељко Петровић 8/2, трчање на 300м, 
Јанко Петровић 8/3, трчање на 800м, 
Александар Петровић/ Павле Милосављевић /Урош Белчевић/ Александар Симић, трчање 
4x100м, 
Павле Милосављевић 8/2, бацање кугле, 
Данијел Аврамовић 8/3, скок у вис и 
Лазар Јоксимовић 8/1, скок у даљ. 
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Април_____________________________________________________________   
1. април 2019.године 

УПИС НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ПРВАКА 
 
Упис нове генерације првака у Основну школу „Свети Сава“, за школску 

2019/2020. годину, почиње 01.04.2019. године. 
Полазак у први разред обавезан је за сву децу рођену у периоду од 01.03.2012. до 
28.02.2013. године, односно за сву децу која ће до почетка школске године имати најмање 
6,5 а највише 7,5 година. 
У школу може да се упише и дете старости од 6 до 6,5 година након провере спремности 
за полазак у школу које врши психолог школе.  
Деца старија од 7,5 година која због болести или других разлога нису уписана у први 
разред могу то учинити у складу са законом. 
За уписивање детета у школу потребно је донети следећу документацију: 
- Потврда о здравственој способности и вакцинацији - издаје изабрани лекар 
- Потврда стоматолога  
- Уверење о похађању припремног предшколског програма 
Испитивање зрелости детета, односно тестирање подразумева процену интелектуалне, 
социјалне и емотивне зрелости детета за школу које врши психолог школе. 
 
Добродошли ! 
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ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У АТЛЕТИЦИ    2.април 2019.године 
 

Окружно такмичење у 
атлетици, одржано је на 
стадиону „Чика Дача“ у 
Крагујевцу 02.04.2019.године. 
Као и предходних година узели 
смо учешће на овом такмичењу 
у конкуренцији пионирки и 
пионира. 
 
Нашу школу представљало је 
осамнаест ученика у тркачким 
и техничким дисциплинама у 
пратњи наставника Биљане 
Милановић и Ненада Мркаља.  

 
У конкуренцији 700 ученика из 
округа са доста подмлађеном 
екипом нисмо потврдили успех из 
предходних година,али смо 
утврдили потенцијал за будућа 
такмичења.   
Резултат који нам је “осветлао 
образ” у конкуренцији дечака, је 
прво место и златна медаља у трци 
на 800м Петровић Александра 
ученика 8/2 разреда. Истрчавши 
трку са одмереним темпом и 
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правим тренутком за финиш,чак и 
са нешто лошијим стартом, донело 
је Александру не само медаљу већ 
и похвале атлетских тренера и 
пласман на међуокружном 
такмичењу у Пријепољу. 
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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ЧЕТВРТА РАДИОНИЦА КЛУБА ЧИТАЛАЦА   8.април 2019.године 
 

 
У понедељак, 8.4.2019. године одржана је 

четврта радионица Клуба читалаца на којој смо 
анализирали роман ,,Навијам за шаптача“ Биљане 
Марковић Јевтић.   
Роман је оставио одличан утисак на ученике и то 
највише због Оље, главне јунакиње романа. 
Девојчица их је освојила својом упорношћу и 
жељом да успе и постане шаптач у позоришту. Кроз 
Ољин лик схватили су да не треба одустајати од 
својих жеља, да препреке треба савладати и тежити 
ка циљу. Откривањем Ољиних корака у 
реализацији жеље схватили смо да само воља, 
упорност, жеља, али и подршка наших најмилијих 
нас може довести до циља. 
Подстакнути Ољиним ликом у завршном делу 
радионице ученици су исписивали своје жеље, 
кораке које треба да предузму да би им се та жеља 
остварила, и на крају ко им је највећа подршка у 
томе. 
Сложили смо се у једном, а то је да се од снова 
расте. Одрасли могу да остваре само неке дечије 
снове. За остале се морамо побринути сами! 
Следећи роман који ћемо обрађивати је ,,Кад дневник проговори“. 
До тада, правац на читање!  
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ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ У КОШАРЦИ     9.април 2019.године 
                  ЗA ДЕВОЈЧИЦЕ 
 

 
Окружно такмичење у кошарци 

зa девојчици је одржано 09. 04. 2019. 
године у Крагујевцу у хали ''Парк''. У 
одличном амбијенту, уз добру 
организацију, екипа наше школе је 
приказала одличну игру. Екипа 
девојчица ОШ ''Свети Сава''је најпре 
победила екипу из Раче резултатом 
25:12, а у полуфиналу екипу из 
Аранђеловца резултатом 42:12.  

 
Финална утакмица је одиграна 

против домаћина, екипе ОШ ''Свети 
Сава'' из Крагујевца. Игра коју су 
приказале наше ученице била је 
одлична у првом делу утакмице, али 
су онда умор и недовољно искуства 
ипак учинили своје, тако да смо 
поражени од тренутно, боље екипе. 

Ипак, борбени дух, другарство 
и освојено 2. место, још једном су 
показали да наша школа има чиме да 
се поноси! 
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МЕЂУОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА У АТЛЕТИЦИ 
         10.април 2019.године 

 
Међуокружно такмичење 

основних школа у атлетици 
одржано је 10.04.2019. године у 
Прибоју, где смо са учеником 
Александаром Петровићем 
представљали нашу школу у трци 
на 800м. 

Ово такмичење окупило је 
ученике из четири са 250 учесника 
у осам атлетских дисциплина. 

У таквој конкуренцији не 
само школа већ и атлетских 
клубова ученик 8/2 Александар 
Петровић освојио је 3. место,себи 
и школи донео ново одличје и 
треу медаљу за три године 
учешћа. 

 
Овај успех даје подстрек да се следеће године још више посветимо “Краљици 

спорта” и мотивацију новим генерацијама да достигну и престигну досадашње успехе. 
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"КО НЕМА У ВУГЛА, ГУГЛА" 
 
 
Ученици наше школе посетили су 

Театар "Јоаким Вујић" у Крагујевцу. Имали 
су приликy да уживају у духовитој и врло 
поучној представи "Ко нема у вугла, гугла".  

Руководиоци Ученичког парламента и 
Вршњачког тима за ову активност изабрали 
су ученике наше школе који су се у овој 
школској години истакли својим радом и 
примерним понашањем. 
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,,ФАНТАСТИЧНИ ЛИК ИЗ МОЈЕ БАЈКЕ"   19.април 2019.године 
 
Илија Стојановић, ученик 2/1 разреда 

наше школе добио је похвалу за изузетну 
креативност и учешће на ликовном конкурсу 
,,Фантастични лик из моје бајке" у Тополи. 
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        20.април 2019.године 
OКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА   

 
Oкружно такмичење рецитатора одржано је дана, 20. априла 2019. године, у Рачи. 

Шесторо наших ученика учествовало је на овом такмичењу. Њихов таленат препознао је и 
стручни жири. У категорији ученика виших разреда, треће место освојила је Миона 
Антанасковић, а у категорији ученика нижих разреда, друго место освојила је Ања Савић. 
Поносни смо на успех наших ученика и од срца свима честитамо на наградама, учешћу и 
показаном таленту. 
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        22.април 2019.године 
СВЕТСКИ ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ 

 
У понедељак 22.04.2019. године, 

поводом обележавања светског Дана планете 
Земље у нашој школи је одржан јавни тимски 
час. Организатори су били чланови Тима за 
међупредметне компетенције, стручних већа 
природних и друштвених наука, српског и 
страних језика и вештина. 

Циљеви часа су били развој 
међупредметних компетенција и еколошке 
свести код ученика као и указивање на глобалне 
последице загађивања животне средине. 
Реализован је захваљујући изузетној сарадњи 
између наставника и огромном залагању 
ученика који су уложили пуно времена и труда 
како би што боље указали на проблеме и 
представили креативна решења. 
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        24. април 2019.године 
„КОБАЈАГИ СТРАШАН САН“ НА VI СМАГОШ –У 

 
Чланови наше Драмске секције 

учествовали су 24. априла на VI Смотри 
малих глумаца основних школа – 
СМАГОШ, која се традиционално 
организује и одржава у ОШ ,,Мирослав 
Букумировић Букум“ у Шетоњу. На 
овогодишњој манифестацији, која траје 
три дана, учествовале су бројне школе, из 
многих градова Србије.  

Наши мали глумци извели су 
представу „Кобајаги страшан сан“ пред 
многобројном публиком. Глумачку екипу 
чинили су: Ива Антанасковић – Никола, 
Мина Милановић – баба Добрила 
(Докси), Јанко Милановић – Николин 
отац, Елена Ђокић – Николина мајка, 
Нађа Јанковић – Николина сестра, 
Јелисавета Голубовић – директорка 
школе, Урош Ивић – Николин друг, 
Емилија Тодоровић – школски психолог и Станко Пауновић – техничка подршка.  

Аутор текста је Даница Вучковић, учитељица наше школе, док се улози редитеља 
представе нашла наставница српског језика Марија Милојевић, руководилац Драмске 
секције.  
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Наступ наших талентованих глумаца одушевио 
је присутне у публици и био пропраћен громогласним 
смехом, овацијама и аплаузом.  

Драмска секција јесте доказ да се кроз 
развијање естетског укуса, уз стицање нових вештина 
и знања негује и таленат, али и култура изражавања 
код ученика. Напослетку, дружење и атмосфера у 
једном новом контексту незаборавно је искуство за све 
нас и оно што остаје заувек је упамћено. 
https://youtu.be/p8GzG4Avfq0  

Радујемо се предстојећим сусретима и изведбама. Хрлимо истима у загрљај! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fp8GzG4Avfq0%3Ffbclid%3DIwAR3s4pnvG-Fhqa3BQCu6wm710FTqG00pypQRD6CUng0A9RLkxCeDtWx5XZQ&h=AT0I9olFkuTw4sbLnvlUmHF9FlzwhEh55rxsmnQehfi_NSL1DoJxX0yWb0ncogOdes0y5Apca6YiMy6vcZSawomIKXJJTQ8TrNnXvXWzm0u1DmCNSC8ZrWgy86QkZejnTEkf9D-UaS-4Dcee58yDWR2rBEtPTwZfnC2W9O2rHkFBDePiC7x04cR5FF7s6HA_5gB_qfMYKcmSH15GX1U5jIGLQgTETaFl_lDXKIYaBwDsSlG_oqXsUYeM0aZJDMHQKM0rRM81RBP6oYJLxQhf_G0B8pnfzT0snQjxOCBt_zKfRgGXN0iIIaQqYvZfvZ2hdgcUJNlFCEt7sNERz-8oQJgs4RkvsSWpqibopSuH9wudXDj6Okltk0e_nFPKUYFHNGKYx6NjxGEmx9DN8HgKIfH-mZ_BygW3_6DARHCI080Tmiu6UIEOVnYT9rBkHDkMXJzcbGo9FdHZWPJPL36ka4UVUQ_FCMeBXkqiBgvFpOJV-UkmkojqIF2n7tpYzdjZ4KJWN5YkJw5wXmbklaQMcC6gVjZHB4GImHdxQGrO356SCyhPqfyjnUrdUnNPZwm0jF1t_C5UJCf1iN8fTkbnFVzuKTewfxxOK35r1cDcmwf2ZC51S1bYzSRP-RyTfYHW
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         25.април 2019.године 
УСКРШЊИ ВАШАР - У СУСРЕТ НАЈРАДОСНИЈЕМ ПРАЗНИКУ – УСКРСУ 
 
Последњи радни дан, 25. април, непосредно 
пред пролећни распуст, обележен је у нашој 
школи у духу предстојећег празника - 
Ускрса. Наиме, највреднији ученици наше 
школе у сарадњи са наставницама српског 
језика, реализовали су пригодан програм 
поводом ускршњих празника. Организован 
је Ускршњи вашар који је садржао, 
симболично, радионицу фарбања и 
украшавања јаја, изражајно казивање 
стихова ученика од петог до осмог разреда, 
као и уживање у певању традиционалних 
песама у извођењу талентованих ученица 
наше школе, а све уоквирено звуцима 
хармонике. 
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Целокупан програм испратили су ученици нижих и 
виших разреда, у пратњи својих учитеља и 
наставника, који су употпунили својим присуством 
и аплаузом Ускршњи вашар. Шаренило јаја, 
музика, лепота деце, радост и осмеси на њиховим 
лицима остали су и након приредбе у школском 
атријуму. Школско звоно, наједном, огласило је 
крај читавог програма, али и још једног тромесечја, 
као и почетак распуста, којем се неизмерно 
ученици радују. 

Уз жеље да срећу и добро здравље 
донесе предстојећи Ускрс, као и 
напредак и радост на свим пољима, 
поздравили смо се накратко са 
ученицима, до почетка следећег 
тромесечја. 
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ПОСЕТА КОМПАНИЈИ „КОМТРЕЈД“     25.април.2019.године 
КАО ЈЕДАН НОВИ ПОГЛЕД НА БУДУЋНОСТ 
 
Усвајање и продаја знања – сигурна гаранција будућности новим генерацијама 
 

Међународни дан девојчица 
обележава се 25. априла. У Србију 
је, званично, тај датум уведен пре 
десетак година, када је отпочела и 
једна нова друштвена етапа. 
Међународни дан девојчица није 
непознаница ни у нашој школи. 
Обележавање овог дана јесте 
традиција, којој посвећујемо 
посебну пажњу. 
Ове године, 23. априла, девојчице из 
наше школе ишле су у званичну 
посету једној од најразвијенијих 
компанија у Србији, али и ван 
граница Србије. Наиме, ученице седмог и осмог разреда биле су у прилици да упознају 
начин двадесетогодишњег изузетног пословања компаније „Комтрејд“ (Comtrade), чије је 
седиште на Новом Београду. Посети су присуствовали, поред двадесет пет ученица, и 
директорка школе Снежана Ђорђевић, наставници Марија Милојевић и Марко Илић, вођа 
пута. 
Сви присутни били су у 
могућности да се упознају са 
свим предностима ове фирме и 
оваквог пословања у оквиру ИТ - 
сектора, али и са свим успешним 
женама, представницама ове 
компаније. У знак обележавања 
Дана девојчица, као успешне 
представнице ове фирме и 
руководиоци појединих сектора, 
њих седам, успешних пословних 
жена, обратиле су се нашим 
ученицама и откриле тајну своје 
успешности и каријерне 
остварености. Циљ таквог 
обраћања био је да ученице схвате да једног дана оне могу да буду, управо те, остварене и 
успешне младе жене, искључиво, ако улажу у себе, у смислу учења и стицања знања, али и 
препознавања и усвајања правих вредности, а све у складу са иновацијама и трендовима 
21. века.  
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Продајом знања до успеха - основни је мото ове фирме, о чему сведочи четири хиљаде 
успешних и задовољних особа запослених у њој. Суштина је да се у образовању, усвајању 
нових иновационих техника и технологија, у стицању високог нивоа образовања крије  
основа за квалитетну будућност.  

Стручност, љубазност, професионалност, успешност, експресивност и елоквенција 
одликују засигурно све представнике компаније „Комтрејд“.  
Осим посете свих ИТ- сектора, ученицама је представљена и Електротехничка средња 
школа, али и „Комтрејд“ ИТС- висока школа, које су у поседу ове компаније. За њих је, 
свакако, показано највеће интересовање од стране наших ученица.   
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Уз то, представница Телграфа, новинске куће у оквиру „Комтрејд“- а, открила нам је све 
чари новинарства, док је телевизијски студио био изазов, не само ученицима, већ и 
представницима колектива наше школе.  

 
 

 
 

 
 
О једном несквакидашњем искуству, незаборавној посети и дивним људима из 
„Комтрејд“-а сведоче и фотографије, које су сведоци свега наведеног, али и нашег 
расположења, утисака и задовољства за време боравка у компанији.  
Још једном, дугујемо неизмерну захвалност на гостопримству нашим домаћинима из 
компаније „Комтрејд“ и надамо се поновном дружењу у некој блиској будућности. Вођени 
искуством најбољих, засигурно је да је улагање у знање најбоља гаранција успеха! 
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Мај             
 
ШЕСТА РАДИОНИЦА ЧИТАЛАЧКОГ МАРАТОНА   
 
- Обрада романа ,,Ex-Yu пионир"- 
 

У оквиру шесте радионице ,,Читалачког 
маратона", ученици, чланови Клуба, обрадили 
су роман ,,Ex-Yu пионир" Бориса Јашовића.  
Анализирајући поступке јунака, нашли смо се 
у једном носталгичном времеплову који нас је 
одвезао три деценије уназад, кроз историју 
наше земље.  
На данашњој радионици уживали смо уз звуке 
Ex-Yu рока, у укусу Крашових и Пекабелиних 
слаткиша и схватили колику моћ има братство 
и јединство и колики је ио значај пионирске 
заклетве у бившој СФРЈ. Главни јунак романа, 
Бока Поштар, одгајан у породици пуној 
љубави и слоге.  Научио нас је да обећање и 
заклетва нису само празне речи и да једино 
чинећи добро можемо променити свет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОШ ,, Свети Сава '' Баточина                                              Летопис 2018/2019.      
 

83 
 

     „КИРИЈА“ БРАНИСЛАВА НУШИЋА –      
НОВА АВАНТУРА ЗА УЧЕНИКЕ 5. РАЗРЕДА    8.мај 2019.године 
 
Поштовани родитељи,   
 
Да ли сте знали да се у Вашем детету 
скрива неки од велемајстора, било да је 
позоришни уметник, истраживач, 
глумац, редитељ, сценограф, водитељ, 
костимограф, лектор, путописац, 
песник или музичар?  
Открићу Вам тајну! Сви они умеју и да 
глуме, да изазову смех, да увеселе, да 
душу разгале, да буду подршка, да 
тимски раде и да буду самостални 
креатори свега. Осим тога, они умеју да 
изненаде мене, Вас, околину, планету и 
свемир. Они све умеју. Они све знају. Они све могу. Они су на све спремни да остваре 

своје задатке. Они поседују таленат, 
свако од њих, понаособ. 
Све ове њихове, наизглед, скривене 
таленте, открили смо на часовима 
Српског језика.  
Хвала Вам што одгајате овакву 
децу!  

Марија, наставница 
 
 
 
 
 
 

Елем, да наставим... 
У весељу, уз жамор и смех ученика 
почео је још један час Српског 
језика тог уторка, 8. маја. Рекло би 
се да није ништа необично. 
Међутим, ове недеље јесте. И, не 
бисмо ни причали о часовима да су 
свакидашњи. Нису. Ови часови су 
били необични, креативни и 
забавни, баш као и њихови 
реализатори, који су били, нико 
други до, ученици петог разреда 
(5/1, 5/2, 5/3) у Баточини.  
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Они су у пуном сјају, на 
најнеобичније начине, у својој 
режији, самостално, уз инструкције и 
унапред добијене задатке, открили и 
приказали све своје таленте и 
кративност приликом обраде 
драмског текста, комедије, „Кирија“ 
Бранислава Нушића.  
Час је осмишљен и планиран као 
пројекат. Пројекти су осмишљени 
тако да повезују садржаје различитих 
предмета. Ученици су били креатори 
сопственог сазнања. Стечена знања 
су применили и показали својим 
другарима у одељењу.  
 

Подељеност у хетерогене групе, као и могућност 
да свако осмисли и креира свој задатак и да 
одговор на исти, омогућили су ученицима да 
сваку своју замисао спроведу у дело. Различити 
типови задатака захтевали су и различиту 
ангажованост.  

Ученици су били одистински вредни и дали све од себе. Неки су анкетирали ученике 
осмог разреда, многи су изворе потребних података пронашли у библиотекама, градској и 
школској; неки су чак посетили и Књажевско-српски театар у Крагујевцу и тако од 
глумаца и управника добијали неопходне информације.  
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Најкреативнији ученици били су прави 
позоришни и телевизијски мајстори, тако да смо 
уживали на претходним часовима у њиховим 
емисијама и луткарским представама.  
Задовољство, озареност и срећа на лицима 
наших петачића не могу да се опишу речима, али 
ни срећа наставнице којој је овакав продукт 
више од мотивације да и убудуће реализује 
овакве часове. 

 
 
Атмосферу са ових часова, видећете на 
фотографијама. Уживајте у њиховим 
креацијама и радовима, баш као што 
сам и ја. 

Марија Милојевић,  
проф. српског језика 
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КРОС РТС-а       10.мај 2019.године 
 

Традиционални крос РТС-а 
одржан је у петак, 10. 05. 2019. године 
са почетком у 10:00 часова на 
фудбалском стадиону „Слоге“за 
ученике из Баточине, за ученике у 
Брзану и Бадњевцу у дворишту школа.  
На кросу је учествовало 620 ученикa, 
остали ученици су на кућном лечењу и 
ученици који су оправдано привремено 
ослобођени физичких активности. 
Крос је протекао у спорском и 
такмичарском духу, без повреда 
учесника,била је обезбеђена и 
медицинска екипа, са возилом хитне 
помоћи . 

Организацију и реализацију кроса по 
протоколу Стручног већа за физичко 
васпитање извели су наставници Биљана 
Милановић у Баточини уз подршку 
разредних старешина свих разреда, 
педагога, учитеља и ученика волонтера, 
Ненад Мркаљ у Брзану и наставник 
Владимир Милутиновић у Бадњевцу. 
После сваке трке, ученици су награђени 
дипломама за освојена прва три места. 
Стручно веће физичког васпитања честита 
свим награђеним ученицима и захваљује се 
на сарадњи колегама. 
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ШКОЛСКИ ТУРНИР У РУКОМЕТУ – 
   ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНА 
 
У духу традиције, већ низ година уназад са 
почетком пролећа организује се школско 
такмичење у рукомету. Ове године такмичење је 
трајало од 22.04. до 10.05.2019. године, за ученике 
од 5. до 8. разреда у мушкој и женској 
конкуренцији. Екипе разврстане по полу и по 
разредима такмичиле су се у првом делу између 
ученика истих разреда, након тога одиграно је 
суперфинале између победника разреда. 
Учествовало је 122 дечака и 63 девојчице, укупно 
185 ученика старијих разреда и постигнуто 263 
голова ( дечаци – 212, девојчице – 51). 
На крају турнира подељене су дипломе за прва 
триместа у свим категоријама као и за најбоље 
стрелце на турниру. 
 
РАНГ ЛИСТА 5. и 6.разреда 
ДЕЧАЦИ: 
1. „ШЕСТО ТРИ“ - 6/3  
2. „ПЕТО ЈЕДАН“ - 5/1  
3. „ДРИНКИ ВИНКИ“ - 6/1 

 
ДЕВОЈЧИЦЕ: 
1. „РУКОМЕТНЕ ПРВАКИЊЕ“ - 6/1 
2. „ПЕТО ЈЕДАН“ - 5/1  
3. „ШЕСТО ТРИ“ - 6/3 
 
РАНГ ЛИСТА 7. и 8.разреда 
ДЕЧАЦИ: 
1. „ТРУПЦИ“ - 8/3  
2. “ЂИПСИ” - 7/1  
3. „ЈАЈЕ НА ОКО“ - 8/1 
 
ДЕВОЈЧИЦЕ: 
1. „ОСМО ТРИ” - 8/3  
2. „СТАРС” - 7/3 
 
НАЈБОЉИ СТРЕЛАЦИ ТУРНИРА: 
 
ДАНИЈЕЛ АВРАМОВИЋ 8/3 – 16 голова  
 
ЕМИЛИЈА ЂОРЂЕВИЋ 6/1 – 7 голова 
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ТРИБИНA "БЕЗБЕДНОСТ И ДОБРОБИТ МЛАДИХ"-   17.мај 2019.године 
ФОНДАЦИЈА "ТИЈАНА ЈУРИЋ" 
 

Основни циљ свих нас који радимо са 
децом првенствено јесте да свет учинимо 
безбедним и лепим местом за њихов живот. 
Из тог разлога, представници наше школе 
прихватили су позив Центра за бригу о 
породици из Свилајнца и присуствовали 
трибини одржаној у Пољопривредно-
ветеринарској школи.Трибину под називом 
"Безбедност и добробит младих" 
реализовала је Фондација "Тијана Јурић". 
Предавач, наш чувени писац и новинар, 
Влада Арсић, присутнима је указао на 
бројне проблеме и опасности са којима се 
могу суочити млади људи и колико је заправо тешко упозорити, заштитити и довољно 
информисати младе о интернет предаторима, педофилији, трговини органима и 
проституцији.  

Као једну од опасности која 
нарочито може да угрози један 
млади живот, Влада је навео и 
наркоманију, истичући да било ко 
може постати жртва тог опаког 
порока и да је немогуће унапред 
предвидети или препознати особу 
која може имати проблема са 
наркотицима. Сва сазнања и 
утиске које смо данас стекли, 
дословно ћемо поделити са својим 
ученицима кроз рад наших тимова 
који су задужени за безбедност и 
вршњачку едукацију деце. 
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ФИЛМСКИ ФЕСТИВАЛ ДИДАКТИЧКОГ ФИЛМА –   17.мај 2019.године 

      ОШ ''ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ''РАНОВАЦ 
 

Ученици наше шкoлe добитници специјалне 
награде на Филмском фестивалу дидактичког филма у 
ОШ ''Јован Шербановић''Рановац 
Дана, 17. маја 2019. године, одржан је Фестивал дечјег 
дидактичког филма у Рановцу. Циљ фестивала је 
приказивање дечијих кратких ауторских (анимираних 
играних и документарних) филмова са образовно 
васпитном тематиком. 
Ове године, учешће у такмичарском делу фестивала 
узела је и наша школа, представљањем производа 
направљеног од стране наших ученика. Маркетинг – 
туторијал за производ снимљен је у виду 
краткометражног филма ,, Како да своју креативност 
прикажем кроз предузетништво?” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Представници наше шкoлe били су ученици 7. 
и 8. разреда, у некој улози филмског актера, 
Мина Милановић - сценаристе, Наталија 
Митровић- редитељ и тонац, Емилија 
Стојановић - монтажер и Станко Пауновић-
сниматељ. Реализација се одвијала под 
менторством наставника Марка Илића. 
Ученици су на Фестивалу дечијег дидактичког 
филма освојили награду за најбољу камеру.   
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МАЛИ ПРЕДАВАЧИ У УЛОЗИ НАСТАВНИКА    21.мај 2019.године 
СРПСКОГ ЈЕЗИКА 
 
У уторак, 21. маја, у свечаној сали наше школе 
одиграо се необичан час Српског језика. 
Чудесну магију тог дана створили су ученици 
петог разреда: 5/1, 5/2 и 5/3. Наиме, наши 
најмлађи ђаци виших разреда, најстаријим 
ученицима нижих разреда, ученицима четвртог 
разреда, приказали су своје радове, таленте и 
умећа усвојене на часовима Српског језика. 
Самостално, отворено и смело, попут правих 
предавача, испричали су на мало другачији 
начин причу о ,,Кирији“ и Браниславу Нушићи, 
осмишљену као емисију.  

 
Био је то час за памћење. Шаренило 
боја, лица ученика умивена смехом, 
жамор, који се протеже, доказ су да је 
час био успешан. Овакав час био је 
само подстрек и подстицај за ученике 
четвртог разреда, за све оно што их 
очекује у петом разреду, нарочито на 
часовима Српског језика. 
Захваљујемо се, као старији ђаци, 
нашим млађим другарима на сарадњи 
и аплаузима. Радујемо се њиховом 
доласку у више резреде!  
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ЕДУКАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ - МАЛИ КУЋНИ ОГЛЕДИ   
8. и 22.мај 2019.године 

 
У Брзану и Бадњевцу, 8.05. и 

22.05.2019. године, наставница хемије 
Драгица Матејић је са ученицима хемијске 
секције организовала активност која је имала 
за циљ развијање радозналости за хемију. 
Ученици секције су извели огледе за млађе 
ученике, користећи супстанце из 
свакодневног живота безопасне за здравље. 
Часу су присуствовали ученици нижих 
разреда, који су овом приликом обновили 
смеше, као и ученици петог и шестог 
разреда, који ће слушати хемију као нови 
предмет. Сви ученици су радознало пратили 
огледе њихових другова, решени да неке 
ураде сами код куће. 

 
Часу су присуствовали: наставници 
разредне наставе у Бадњевцу (Горица 
Младеновић, Љиљана Крстић, Милена 
Милошевић) и Брзану (Зора Милојевић, 
Душица Радосављевић), Иван Иветић, 
наставник техничког и информатичког 
образовања, Марко Илић, наставник 
географије и Марина Богдановић, 
наставник енглеског језика. 
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ЕКСКУРЗИЈА ПРВОГ РАЗРЕДА 
 
 
У уторак, 11. јуна 2019. године,  изведена је екскурзија 
првог разреда и издвојених одељења из Жировнице и 
Милатовца на релацији : Баточина - Крагујевац– Топола, 
Опленац -Аранђеловац – Буковичка бања - Баточина. 
На екскурзију је кренуло 90 ученика у пратњи одељењских 
старешина, Виолете Николић, Љиљане Трунић, Гордане 
Миленковић, Мирјане Димић, Милице Павловић, Драгане 
Крстић, Лидије Станковић и вође пута Снежане Станојевић. 
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ЕКСКУРЗИЈА ДРУГОГ РАЗРЕДА 
 

У уторак, 11. јуна 2019. године,  изведена је екскурзија другог разреда на релацији : 
Баточина – Ресавска пећина – Парк минијатура -манастир Манасија – Природњачи центар- 
Свилајнац - Баточина. 
Ученици другог разреда из Баточине и Бадњевца окупили су се  у 7:30,  испред                                
школе. На екскурзију је кренуло 55 ученика у пратњи одељењских старешина, Драгице 
Митић одељења II/1, Сузане Димитријевић, oдељења II/2 , Горице Младеновић одељења 2. 
разреда из Бадњевца и  стручног вође пута Мирјане Јанкоски. 
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ЕКСКУРЗИЈА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА 
 

Дана 10.06.2019. године спроведена је екскурзија за ученике 3. разреда ОШ ,,Свети 
Сава“ из Баточине за ученике матичне школе одељења  III/1 са учитељицом Оливером 
Ђокић и III/2 са учитељицом Милијаном Петровић,на релацији Баточина – Београд – 
Авала – Баточина. На екскурзију је кренуло укупно 45 ученика. 

ЕКСКУРЗИЈА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 
 

У понедељак, 10. VI 2019. године реализована је једнодневна екскурзија за ученике 
IV разреда  ОШ ,,Свети Сава“ из Баточине,  одељења IV/1 учитељицa Горица Добричић, 
IV/2 учитељица Жаклина Јевтић и IV/3 Драгица Прешић на релацији БАТОЧИНА – 
КРУШЕВАЦ – МАНАСТИР ЉУБОСТИЊА – МАНАСТИР ЖИЧА – ВРЊАЧКА БАЊА – 
БАТОЧИНА. На екскурзију је кренуло укупно 53 ученика. 
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ЕКСКУРЗИЈА ПЕТОГ РАЗРЕДА 
 
Екскурзија је реализована дана 

04.06.2019.године по предвиђеном 
плану на релацији : Баточина-Ниш 
(обилазак Нишке тврђаве, Логора 
Црвеног крста, Народног музеја, Ћеле 
куле) – Нишка Бања-Баточина. На пут 
смо кренули у 8:00 из Баточине,  са 
успутним задржавањима у Ниш смо 
стигли око 11:30, а вратили смо се у 
Баточину по предвиђеном плану у 
20:00. часова. 
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ЕКСКУРЗИЈА ШЕСТОГ РАЗРЕДА 
 

Ученичка екскурзија је реализована 28 и 29. маја, преко ТА „Балканик“ из Ваљева.  
Укупно84ученика (6/1, 6/2, 6/3, 6.р. Брзан и 6.р. Бадњевац), пет одељењских старешина, 
Катарина Басарић, Наташа Васић, Марија Милојевић, Бојан Илић, Славка Морача  
стручни вођа пута педагог Виолета Проданић  и представник агенције, кренуло је на пут 
из Баточине у 7,30 часова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЕКСКУРЗИЈА СЕДМОГ РАЗРЕДА 
 

Ученичка екскурзија је реализована 26. и 27. маја 2019. године  преко ТА 
„Балканик“ из Ваљева. На пут из Баточине у 7h кренуо  је 71 ученик ( ученици седмог 
разреда из Баточине, Брзана и Бадњевца), пет разредних старешина, Ивана Ђуричковић, 
Биљана Мрдаковић, Валентина Радевић, Никола Грковић, Марко Илић, стручни вођа пута 
наставница математике Соња Тројановић, као и представник агенције и лекар. 
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ЕКСКУРЗИЈА ОСМОГ РАЗРЕДА 
 

Екскурзија ученика осмог разреда изведена је 20, 21и 22. маја 2019. године у 
организацији управе школе и туристичке агенције „ Балканик“ из Ваљева. На екскурзију је 
кренуло 87 ученика осмог разреда из Баточине, Брзана и Бадњевца и разредне старешине 
Марина Ковановић, Лелица Николић, Снежана Стаменковић, Снежана Иветић и Ненад 
Мркаљ. Стручни вођа пута је била Ивана Орловић. 
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ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ИЗДВОЈЕНИХ ОДЕЉЕЊА 
 

У понедељак, 03.06.2019. 
године, реализована је екскурзија за 
ученике Издвојених одељења од 
првог до четвртог разреда у 
Бадњевцу, Брзану, Прњавору, 
Кијеву, Доброводици и Црном Калу. 
Екскурзија је изведена на релацији 
БАТОЧИНА- КРАГУЈЕВАЦ - 
ТОПОЛА - АРАНЂЕЛОВАЦ - 
БУКОВИЧКА БАЊА - БАТОЧИНА. 
Реализатор екскурзије била је 
агенција „Балканик“ из Ваљева. 
Стручни вођа путовања била је 
Марија Радић, професор енглеског 
језика, а разредне старешине 
Издвојених одељења били су: 
I, II, III, IV разред Доброводица – Милан Милошевић; I, III разред Кијево – Светлана 
Милојевић; II, IV разред Кијево – Даница Вучковић; I, II, III разред Црни Као – Јелена 
Глигоријевић Тодоровић; I, II, III, IV разред Прњавор – Драганка Јанковић; I разред 
Бадњевац – Љиљана Крстић; III, IV разред Бадњевац – Милена Милошевић; I разред Брзан 
- Солило – Весна Маринковић; II, III разред Брзан – Душица Радосављевић; I, IV разред 
Брзан – Зора Милојевић и  Јована Цветковић – приправник у настави 
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РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА 
 

Настава  у природи организована је за прву групу ученика наше школе од 17.до 
23.марта 2019. године  а за другу групу ученика од 23. до 29. марта 2019.године у  
Врњачкој бањи. 
На наставу у природи у првој групи  кренуло је 12 ученика  1/2 учитељице Љиљане 
Трунић, 11 ученика  1/1 учитељице Виолете Николић, 14 ученика  2/1 учитељице Драгице 
Митић, 5 ученика одељења 2/2 учитељице Сузане Димитријевић, 6 ученика из Прњавора 
учитељице Драганке Јанковић, 3 ученика  из Бадњевца учитељице Љиљане Крстић, 5 
ученика трећег и четвртог разреда из Бадњевца учитељице Милене Милошевић, 7 ученика 
из Брзана учитељице Зоре Милојевић и три ученице учитељице Весне Маринковић из 
Солила. 
У другој групи за нставу у природи је било 10 ученика  III/1, 12 ученика  III/2,14  ученика  
IV/1, 18 ученика  IV/ 2  и 9 ученика  IV/3 са учитељицама Оливером Ђокић, Милијаном 
Петровић, Горицом Добричић, Жаклином Јевтић и Драгицом Прешић. 
Ученици обе групе су у предвиђеним терминима били смештени у хотелу,,Бреза“,имали су 
шест пуних пансиона са ужином, организовану здравствену заштиту уз стално присуство 
лекара у објекту, осигурање у смештају и превозу. 
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ЗИМОВАЊЕ 
 

Ове школске 2018/2019. године зимовање је организовано за ученике од V- 
VIIIразреда. Пријављено је 13 ученика ОШ ''Свети Сава'' – Баточина. 
Одредиште зимовања било је – Брзеће, Копаоник, хотел ''Копаоник''. 
На пут смо кренули 01. 02. 2019. године у 8:00 часова, а вратили се 07. 02. 2019. године 
око 15:00 часова. 
Наставница Биљана Милановић, која је била вођа групе, реализовала је школу скијања. На 
располагању нам је била стаза иза хотела, за основну обуку скијања и ски-лифт са 
падином која је одговарала скијашима почетницима. 
Сви ученици су савладали основну обуку скијања. Уз велико ангажовање, труд и вољу сви 
ученици су савладали основни ниво скијашке обуке. 
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         31.мај 2019 .године    
,, ДУВАН И ЗДРАВЉЕ ПЛУЋА“ 

 
Поводом 31. маја Светског дана без дуванског дима у нашој школи је одржано 

предавање. Тема овогодишњег Светског дана без дуванског дима је била ,, Дуван и 
здравље плућа“ под слоганом ,,Не дозволите да због дувана изгубите дах.“ Предавање је 
имало за циљ да упозори на здравствене и друге ризике које носи употреба дувана.  
Предавању које је било одржано у свечаној сали школе присуствовали су ученици 5., 6. и 
7. разреда матичне школе из Баточине.  
Ученици су радили једну кратку анкету пре самог предавања да би увидели колико су 
информисани о распрострањености пушењу дувана и његовe штетности на целокупно 
здравље.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предавање за ученике су припремили представник Комисије за рад Црвеног крста школе 
учитељица Сузана Димитријевић и представнице Црвеног крста Баточина Мица 
Милојевић и Снежана Цветковић. 
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Јун       ________________________________________  

  14.јун 2019.године  
ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА 

 
Наша школа једна је од ретких у Србији која 

организује такмичење из енглеског језика за ученике од 
3. до 7. разреда, јер је званично такмичење предвиђено 
само за ученике 8. разреда. И ове године, 4. 
традиционални пут, одазвао се велики број ученика, а 
најбоље пласирани су имали и усмени део такмичења, 
на шта смо посебно поносни. У организацији су 
учествовали сви наставници енглеског језика, а 
ученици су показали завидно знање енглеског језика, 
као и велику мотивисаност. Школа сваке године 
награђује најбоље пласиране, те ће се свечана додела 
књига и диплома обавити 26. септембра наредне 
школске године, на свечаности поводом Европског дана 
језика. Честитамо свим учесницима! 
 
3. разред 
1. Илија Обрадовић Брзан  
2. Теодора Стојановић 3/2 
3. Невена Михајловић Жировница 
 
 
4. разред 
1. Луција Петровић 4/3 
2. Емина Благојевић 4/1 
2. Војин Станковић 4/1 
3. Вељко Младеновић 4/1 
3. Андреј Крстић 4/2 
 
 
5. разред 
1. Надица Јаковљевић Брзан  
1. Јања Стојмировић 5/1 
2. Алекса Лепојевић Брзан  
3. Тамара Павловић Брзан 
 
 
6. разред      7. разред 
1. Алекса Вучковић 6/3    1. Милица Васић 7/2 
1. Милош Вељковић 6/3    2. Тијана Васић 7/1 
2. Михаило Петровић Брзан    2. Ђорђе Селенић 7/5 
3. Богдан Стојановић 6/1    3. Анита Поповић 7/5 
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OСЛИКАВАЊЕ УЧИОНИЦЕ У ДОБРОВОДИЦИ   14.јун 2019.године 
 

Професор разредне наставе у 
Доброводици Милан Милошевић у сарадњи 
са професорком енглеског језика Маријом 
Радић и вероучитељем Немањом Кнежевић 
осликали су корелацијски календар на зиду 
учионице. Календар ће служити садашњим 
ученицима, као и будућим генерацијама, јер 
садржи важне датуме који ће помоћи 
ученицима у лакшем савладавању градива. 
Акцији осликавања учионице придружила се 
и Слађана Сарановић, родитељ ученице 
другог разреда. Она је осликала четири 
годишња доба на основу којих ће ученици 
лакше и брже увидети и савладати 
карактеристике сваког годишњег доба. 
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МАТУРА 2018 / 2019. 

8/1 

8/2 
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8/3 
 

 
 

8/4 
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8/5 
 

 
 

Kолектив – матура - 2019.године 
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ИЗЛЕТ – УВАЦ      25. јун 2019.године  

 
Специјални резерват 

природе "Увац" је природно 
добро од изузетног значаја, тј. 
природно добро I категорије. 
Налази се у југозападној 
Србији у оквиру Старовлашко 
– рашке висије. Окружен је 
планинама Златар, Муртеница, 
Чемерница, Јавор и Јадовник 
Посебна вредност кањонских 
делова долине су укљештени 
меандри.  

Ртови меандара у околини 
села Лопиже имају релативну 
висину од око 100 м. Меандри 
Увца су већ препознатљива 
слика из југозападне, али и 
целе Србије – сигурни смо да 
ће их, у годинама које следе, 
посетити бројни посетиоци из 
целог света.   
Околина је са скаршћеним 
површинама у којима су 
бројни крашки облици: 
крашке површи, увале, 
вртаче, окапине, пећине и 
јаме. 
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Пећине су бројне и по величини варирају од поткапина до једног од највећих до сада 
познатих пећинских система у Србији, а то је Ушачки пећински систем чија дужина до 
сада истражених канала износи 6.185 м. Ушачки пећински систем се састоји од две пећине 
– Ушачке и Ледене, као и јаме Бездана која их спаја.   
Специјални резерват природе "Увац" издваја присуство око 130 врста птица. У 
најзначајније спада белоглави суп (Gyps fulvus) – једна од две преостале врсте лешинара 
које се данас гнезде на подручју Србије.   
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ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ 
 
Миона Антанасковић, рођена је као прва кћи Бобана 
и Јелене. И пре поласка у школу показивала је жеље 
за знањима и имала пуно интересовања, а онда се у 
школи само потврдило да је Миона ђак којим свака 
школа може да се поноси.  
Рецитатор 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, све бољи рецитатор и 
важан члан спортске секције школе. Тако до краја 
основног образовања. Ове школске године Миона 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 ученици 8/3 разреда, Лидији 
Аксић за постигнуте изузетне резултате у 
настави и на такмичењима. 
Ученица одељења 8/3, Лидија Аксић 
имала је учешће и запажене резултате у 
више спортова. 
Узевши све ово у обзир, све резултате за 
допринос школском спорту, примерно 
владање и зато што је име школе пронела 
и ван граница општине Баточине, ОШ 
“Свети Сава” и Стручно веће за физичко 
васпитање додељује јој пехар и диплому 
“Спортиста генерације”. 
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