
Летопис 

ШКОЛСКА  2021/2022 

Нова школска година почела је на време по школском календару, у среду 01.09.2021. 

Пријем ученика првог разреда је био 01.09.2021. године од 13 сати испред школе. 

Уписано је 32 првака. Распоређени су у два одељења. Учитељице Зорица Ђорђевић и 

Јасмина Стојановић су узеле ову генерацију, годишта 2014/2015. 

Школа у овој години броји 234 ученика /132 дечака и 102 девојчице/- У школи ради 40 

запослених.Учитељи: Горица Анђелковић, Зорица Ђорђевић, Зорка Матејић, Јасмина 

Стојановић, Лидија Денковић,  Наташа Голубовић.Продужени боравак: Невена 

Костић,Наставници: српски језик- Владимир  Аранђеловић, Слађана Анђелковић, 

математика- Тамара Милошевић, енглески језик -Катарина Новаковић, француски језик - 

Милена Андрејић, историја – Весна Симић, географија – Марија Војиновић, Светлана 

Мирчић, , биологија- Никола Миленковић, Драган Живанић, хемија- Јелена Станковић, 

физика- Гордана Пантић, информатика – Драган Крстић, Маријана Орозовић, математика 

– Маријана Орозовић, музичка култура-Марија Филиповић, Тања Ристић, физичко 

васпитање-  Биљана Живковић, ликовна култура –Гордана Будимировић, верска настава- 

Стеван Костић, енглески језик- Драгана Грбић, педагог- Тијана Ђокић, секретар- Ђорђе 

Милојевић. Помоћно особље: Милена Станојевић, Весна Миленковић, Весна Јањић, 

Небојша Пантић, куварица – Марија Вељковић, домар- Дејан Радојевић. 

Школа има 13 одељења. Поштују се мере превенције и заштите од корона вируса 

(COVID19) и у овој школској години. Дечја недеља обележена је од 04.10.2021.- 

10.10.2021. године. Мото ове године били су стихови Љубивоја Ршумовића ,, Дете је дете, 

да га волите и разумете,,. Сваки месец у календару носио је са собом обележавање 

многих активности, радионица и рада свих ученика и наставника, учитеља. 

До 14.12.2021. године директор школе била је Виолета Станимировић. Од 15.12.2021. 

године на дужност је ступила учитељица Наташа Голубовић и од тог дана она обавља 

дужност директора школе . 

Прво полугодиште је завршено 31.12.2021. Распуст траје од 31.12.2021.-21.01.2022. Други 

део слободних дана трају од 14.02.2022.- 18.02.2022., државни празник 

Сретење/15.02.2022./. Школска слава свети Сава обележена је у школи 27.01.2022. Због 

присутног корона вируса, приредба ученика од 5.до 8. разреда је припремљена и 

снимљена. Емитована је он лајн, путем линка и фејсбук странице школе и као таква 

постављена је на сајт страници школе. 



У нашој школи организовано је такмичење у шаху. После много година 19.02.2022. , били 

смо домаћини Општинског такмичења у шаху. Убрзо затим 19.03.2022. и домаћини 

Окружног такмичења у шаху.Наши гости биле су школе из Лугавчине, Сараораца, 

Осипаонице, градске школе, школе из општине Велика Плана.Наша школа је освојила 2. 

место на Општинском екипном такмичењу. На Републичко такмичење су се пласирали 

Лазар Ђорђевић ученик 8. Разреда, Ивона Стојановић 5 р., Андреа Миленковић 3.р. Наша 

школа и наши ученици остварили су запажене резултате на такмичењима из различитих 

предмета. 

05.03.2022. Општинско такмичење енглески језик – Лазар Ђорђевић 8/2-1.место, Стефан 

Динић 8/1. – 2. место. 

20.03.2022. Општинско такмичење из историје – Андрија Јовановић 8/2-3. место 

08.04.2022. Општинско такмичење у Атлетици – Лука Николић 8/2- 1. место 

10.04.2022.- Окружно такмичење  енглески језик- Лазар Ђорђевић 8/2-1. место 

20.04.2022- Окружно такмичење у Атлетици- Лука Николић8/2- 1. место 

05.05.2022. - Међуокружно такмичење у Атлетици- Лука Николић8/2- 1. место 

09.05.2022.- Фестивал ,,Театар од снова,, у Лугавчини -ученици 3. разреда 3/2 – 2. место 

13.05.2022.- Крос РТС-а  , ученици од 1.-8. разреда 

14.05.2022.- Хуманитарни турнир за Луку и Филипа , у организацији наше школе, у нашој 

школи. 

16.05.2022.- Републичко такмичење у Атлетици – Државно такмичење – Лука Николић 8/2- 

5. Место. у Краљеву. 

Једна од најуспешнијих такмичарских година! 

25.03.2022.и 26.03.2022. организован је пробни завршни испит за ученике 8. разреда. 

У марту месецу је стигла донација , HBISSERBIASmederevo, у нашу школу. Дониран је 

школски намештај за три учионице / столови, столице, катедре, беле табле / 

24.05.2022. обележен је Дан школе , на свечан и веома леп начин уз приредбу и 

послужење. За ту прилику је уређен и школски часопис ,, Стварамо заједно,, 



03.06.2022. – Ученици седмог и осмог разреда  са одељењским старешинама , педагогом 

и директором посетили  су компанију HBISSERBIASmederevo , и том приликом им уручили 

захвалницу. 

03.06.2022.- екскурзија ученика од 1.до 4. разреда, 04.06.2022. екскурзија ученика од 5.до 

8. разреда . Мали су ишли у Јагодину , а велики у Ниш. 

27.06.2022., 28.06.2022., 29.06.2022. – ученици 8. разреда  су полагали завршни испит . 

Због специфичне ситуације која је тада у целој земљи била актуелна , због могућих дојава 

о бомбии постављању, евентуалном постављању бомбе , завршни испит је организован у 

ОШ,, Иво Андрић,, у Радинцу. У школи смо све организовали за рад у Радинцу.Тамо су 

били и ученици из Мале Крсне, Радинца и Липа.Све је протекло у најбољем реду и без 

проблема.Наши ученици су постигли веома запажене резултате. 

У Општини Смедерево,заузели су треће место  на ранг листи, по броју поена и оствареном 

резултату. Школа је веома поносна на ученике, на веома вредну и добру генерацију. 

У току школске године радило се на осавремењивању наставе и реновирању школе. 

У оквиру пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја ,,Дигитална 

учионица,, у нашу школу је стигло четири пројектора. 

У фебруару су купљене столице за наставнике, за сваку учионицу. 

01.04.2022.- урађен је и постављена табла са новим натписом школе. 

Од 04.07.2022.-14.07.2022. замењена је комплетна столарија на трпезарији школе. 

29.08.2022.- бетониран је плато испред школе, део школског дворишта, улаз где ученици 

улазе у школу. 

За ученика генерације , по свим критеријумима које испуњава изабран је Стефан Динић, 

ученик 8/1. 

Једна успешна и добра школска година. Настављамо даље са жељом да следећа буде још 

боља, испуњена успесима, добрим резултатима и новим знањима које ће сви ученици 

према својим интересовањима и могућностима понети са собом. 

• Постоје лекције које ђаци памте дуго након завршене школе, од оних који не 

подучавају само него и воле! 

• Сва мудрост васпитањастаје у две речи –БУДИ ПРИМЕР- 

                                                                                                                  Директор школе 

                                                                                                                 Наташа Голубовић 


