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О школи 
 

Основна школа „Милорад Мића Марковић“ у Малој Иванчи ради у матичном одељењу у 

Малој Иванчи и у два издвојена одељења, у Малом Пожаревцу и у Поповићу. 

Школе у Малој Иванчи и Малом Пожаревцу имају по осам одељења, од првог до осмог 

разреда по једно одељење. Настава се одвија у две смене. Школа у Поповићу има два 

комбинована одељења од првог до четвртог разреда, први и трећи разред и други и 

четврти, а настава се одвија само у преподневној смени. Ученици из Поповића од петог до 

осмог разреда похађају наставу у Малој Иванчи. Ученици из Сенаје од петог до осмог 

разреда похађају наставу у Малом Пожаревцу. 

Месна заједница Мала Иванча је сеоско насеље на левој страни речице Раље, удаљено 

од општинског средишта, Сопота 16 km. Има 560 домаћинства и 1700 становника. Месна 

заједница Мали Пожаревац је сеоско насеље на десној страни речице Раље, удаљено од 

Сопота 18 km. Има 470 домаћинстава и 1500 становника. Месна заједница Поповић се 

налази на путу за Раљу и Сопот. Има 510 домаћинстава и 1550 становника. Ресурси важни 

за школу су: здравствене амбуланте у Малој Иванчи и Малом Пожаревцу и Библиотека 

„Љубивоје Гајић“ у Малом Пожаревцу. 

Сви школски објекти имају спортске терене и велика дворишта са уређеним зеленим 

површинама. Улога школе у овој средини је веома велика као носиоца образовно-васпитне 

делатности, али и културне и спортске делатности.  

 

Мисија школе 

У школи се стално побољшава квалитет наставе, негују се културне и моралне 

вредности, подстиче и развија креативост ученика, одговорност, самосталност и 

толеранција. Наша школа је све модернија и у њој се примењују савремене методе учења. 

Развија се читалачка, информациона и медијска писменост ученика. 

Подстиче се лични развој ученика и уважавање и разумевање у комуникацији са 

другима. Деца уче како да стечена знања у школи примењују у свакодневном животу и 

проширују своја знања из области науке, уметности и традиције. Развијају еколошку свест и 

уче се здравом стилу живота. Сарађујемо са локалном заједницом и учествујемо у 

културним, јавним и спортским манифестацијама у општини и граду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визија школе 

Наставници наше школе ће се стручно усавршавати и примењивати знања стечена 

кроз семинаре. Они ће подстицати ученике на усвајање неопходнх знања и развијање 

потребних способности за разумевање окружења и активан однос према њему. Ученике ће 

уводити у богат и разноврстан свет социјалних односа, припремати их за успешан избор и 

наставак школовања, као и за професионални развој. Школа помаже да се деца формирају 

у морално зреле, самосвесне личности са изграђеним системом вредности, да у духу 

толеранције, хуманости, демократичности буду отворени ка другим људима и спремни да 

разумеју и прихвате постојеће разлике и помогну када је то потребно. 
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Историја 
 

Основна школа „Милорад Мића Марковић“ је организована као образовно-васпитна 

установа са подручним одељењима: у Малој Иванчи је матична школа, а у Малом 

Пожаревцу и Поповићу су издвојена одељење, са осам, односно четири разреда. 

Од ове три месне заједнице које данас покрива наша школа, прва школа је почела да 

ради у Поповићу. У овом селу је постојала општинска, сеоска школа од 1842. до 1843. 

године, а 1867. отворена је школа у згради Исаила Матејића, механџије. Зграда се састојала 

из једне учионице, собице за ручавање и отвореног трема. Први учитељ је је био Јосиф 

Марковић. Године 1899. саграђена је нова школска зграда са две учионице, а стара је 

служила за учитељске станове. Ове зграде постоје и данас и заштићене су као културно 

добро – споменик културе. Нова школа, која се и данас користи, направљена је 1961. 

године, а у њој и два стана за учитеље. 

Школска зграда у Малом Пожаревцу направљена је 1865. године. То је чатмара која је 

имала једну учионицу и једну собу за ђаке. Зграда је очувана до данас, под заштитом је 

државе као добро под претходном заштитом, али је запуштена и неупотребљива. Ову школу 

су похађала деца из Ђуринаца, Шепшина и Сенаје до отварања школа у тим селима. 

Важно је напоменути да је до осамдесетих година 19. века, од 147 села београдског 

округа само 51 имало школу. Године 1932. саграђена је школа у којој се и данас ради. 

Дозидана је и реновирана 1994. године.  

Прва школа у Малој Иванчи озидана је 1906. године, а почела са радом 1907. године. 

До тада су ђаци из Мале Иванче учили школу у Малом Пожаревцу или Поповићу. Школа је 

имала четири учионице. Први учитељи је био Глигорије Крушевчанић. Године 1909. 

отворено је друго одељење, а 1927. године треће. У то време ђаци су ишли у школу и пре и 

после подне. Од 11 до 13 сати било је време ручка. Они који су живели близу школе ишли 

су кући, остали су ручали у школи.  

За време Другог светског рата школске зграде у Малом Пожаревцу и Малој Иванчи 

користили су Немци као касарне. У Малој Иванчи настава је држана у кућама Љубомира 

Савића, Чеде Ђорђевића и Исе Жмурића. Радила су два учитеља у два комбинована 

одељења. У Малом Пожаревцу школа је радила у Задружном дому, било је четири разреда и 

четири учитеља.  

Школска зграда у Малој Иванчи дограђена је 1959. дозиђивањем једног спрата на 

постојећи објекат и тада је прерасла у осмогодишњу школу. После Другог светског рата 

школа у Поповићу је имала четири разреда (од првог до четвртог) и два учитеља која су 

радила у комбинованим одељењима. До 1961. године ова школа је била самостална и 

непотпуна, а онда је је Одлуком Општине Сопот 1961. године припојена Основној школи у 

Малој Иванчи и ђаци су од петог разреда долазили у Малу Иванчу, а пре тога су наставу 

похађали у Раљи. Године 1969. Школа у Малој Иванчи добија име Милорада Миће 

Марковића, познатог учитеља и социјалисте. Школа у Малом Пожаревцу постала је потпуна 

основна школа 1958. године, а 1965. је добила име народног хероја Љубивоја Гајића.  

Решењем Скупштине општине Сопот од 7. октобра 1970. године Основна школа 

„Љубивоје Гајић“ припојена је Основној школи „Милорад 

Мића Марковић“ у Малој Иванчи ради побољшања услова 

рада и боље стручне заступљености наставе (често су у 

старијим разредима предавали учитељи, јер није било 

наставника за све предмете). 

 

Име школе 

Милорад Мића Марковић је рођен 1887. године у 

Соко Бањи, учитељску школу је завршио у Алексинцу и 

1905. године је постављен за учитеља у Великом 

Крчимиру. Године 1912. постављен је за учитеља у 

Поповићу, где је остао до 1941. године. Као резервни 

официр српске војске учествовао је у балканским 

ратовима и Првом светском рату од 1912. до 1918. године. 

Као официр југословенске војске 1941. је одведен у 

Немачку, у логор, где је провео све време рата. У Поповић 

се вратио 1945. и тада је постављен за начелника 

Просветног одељења ослободилачког народног одбора 

округа београдског.  
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До деведесетих година 20. века било је и до 800 ђака у школи, а од тада се број 

ученика смањује.  

Иако су наставници долазили углавном из Београда, неколико је живело у селу, тако 

да су још више били везани за школу и село у коме су радили. Од шездесетих до 

осамдесетих година 20. века, школа је имала важну улогу у организовању културних 

програма у селу. У Малој Иванчи је коришћена сала Дома културе за приредбе поводом 

државних празника и Дана школе, али сарадња школе и села је била свакодневна. Ђаци и 

наставници су учествовали у организовању програма за грађане села: драмске представе, 

кон-церте фолклорних ансамбала, игранке са живом музиком, плесне школе. За то су били 

заслужни наставник Ратко Сфорцан, наставник енглеског језика, који свирао хармонику и 

Ратко Ивковић, наставник физичке културе, који је био члан КУД „Бранко Крсмановић“, те је 

водио фолклорну секцију. Ова секција је наступала по многим градовима Србије, а 1968. 

године, били су први гости у Дому пионира у Београду. 

Ђаци ОШ „Милорад Мића Марковић“ били су врло успешни у такмичењима рецитатора 

и на градским такмичењима освајали прва места. У спортским такмичењима нарочити 

успеси постигнути су у женској одбојци. Наставник математике Драган Сретеновић из Малог 

Пожаревца је водио женску одбојкашку екипу и оне су освојиле друго место у Србији. 

Угледни ђаци ове школе су: Зорица Виторовић Бијелић, одбојкашица, данас 

међународни одбјкашки судија; Татјана Сретеновић, доктор молекуларне биологије, живи у 

Холандији; Томислав Јовановић, професор на Филолошком факултету у Београду. 

 

Школа у 21. веку 

Последњих десетак година школске зграде се стално уређују и услови за рад се 

побољшавају; замењена је столарија и уведено централно грејање у свим објектима.  

Од 2011. постоје и дигитални кабинети, а у последње две године школа је купила и на 

поклон добила 6 лап топ рачунара и три пројектора. Настава је постала интересантнија 

ђацима, они уче да користе информационе технологије на најбољи начин за стицање нових 

знања, као и за развијање креативности и презентацију својих постигнућа. 

Наставници организују разноврсне активности ушколи, а посебно је важна реализација 

школских пројеката који су показали да међу ђацима свих разреда има и добрих писаца и 

одличних глумаца и организатора позоришних представа. Током школске 2013/2014. године 

обележене су јубилеји Његоша и Нушића, програмима у којима су бриљирали ученици 

тадашњег осмог разреда. Стогодишњица рођења Бранка Ћопића обележена је у марту и 

априлу 2015. кроз јавне часове и драмски програм у свим објектима школе. У школи се од 

2011. реализује међушколски пројекат Оштро Перце. 

Све активности се представљају јавности и то на више начина. Од 2005. објављује се 

школски лист Чаролије, а од 2011. школа има и веб страну на којој се презентују 

постигнућа ученика и наставника. Осим тога, наставници о раду школе говоре на стручним 

семинарима и скуповима, пишу чланке за стручне часописе, воде блогове и учествују на 

конкурсима на којима представљају активности из школских пројеката.  

На стручном семинару „Смотра стваралаштва школских библиотекара“, одржаном у 

априлу 2012. и октобру 2013. године, представљене су 

активности из три школска пројекта. Од 2012. године пет 

наставника и библиотекар учествовали су на наградном 

конкурсу Дигитални час, пријављено је шест радова, од којих 

су три награђена, а сви су у Зборнику радова. На наградном 

конкурсу Креативна школа учествовали су библиотекар и осам 

наставника од 2012. до 2014. године. Пријављено је осам 

радова и сви су у бази знања Кретаивне школе. 

Током школске 2014/2015. године учитељи су 

организовали Ускршњи вашар - пројекат који подстиче 

предузимљивост ученика. Школска 2015/2016. донела је нове 

пројекте којима се подстиче ђачко предузетништво, 

осмишљене су бројне активности и укључено је још више 

ђака. 

Школа се може похвалити и веома успешним ученицима 

који су освајали награде на градским и републичким 

такмичењима као што су Милица Душановић и Ана Тесла, а 

треба споменути и свестране и талентоване ђаке као што су 

Теодора Жижак и Теодора Косанић. 
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Запослени  
 

Управа школе 

Ксенија Илић, директор 

 

 

 

Администарција 

Заре Зарев, секретар 

Јасмина Пантелић, шеф рачуноводства 

Зорица Димитријевић, благајник 

Ранка Стевановић, административни радник 

 

 

 

Стручни сарадници  

Наташа Демић, педагог 

Слађана Галушка, библиотекар 

 

 

 

 

 

Разредна настава 

Гордана Косанић 

Синиша Босић 

Наташа Пејовић 

Сандра Пајић 

Љиљана Вићовац 

Тања Трајковић 

Босиљка Ћорковић 

Десанка Милојковић 

Ружица Будимкић 

Сања Петровић 
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Предметна настава 

Данка Стојановић, наставник српског језика 

Софија Зећовић, наставник српског језика 

Ружица Танасковић, наставник математике 

Новка Боричић, наставник математике 

Марина Ружић, наставник енглеског језика 

Јелена Стевановић, наставник енглеског језика 

Светлана Матко, наставник француског језика 

Слободан Карановић, наставник историје и ГВ 

Радица Јаћимовић, наставник географије 

Бранка Миладиновић, наставник биологије и хемије 

Наташа Булатовић, наставник физике 

Славојка Берић, наставник хемије 

Саша Живановић, наставник ТИО и ИИР 

Мирослав Станковић, наставник физичког васпитања 

Милена Илић, наставник физичког васпитања 

Нада Аранђеловић, наставник ликовне културе 

Маја Вучић, наставник музичке културе 

Бојан Миленовић, вероучитељ 

Немања Мудрић, вероучитељ 

 

 

 

Помоћно–техничко особље 

Милованка Јанковић 

Миољка Милосављевић 

Вукосава Косанић 

Слађана Трајковић 

Драган Јаковљевић 

Зоран Јовановић 
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У школској 2015/2016. школу је похађало 270 ученика у 18 одељења.  
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Први разред 

 

I1 – Мала Иванча, одељењски старешина Гордана Косанић 

1. Бабић Теодора  8. Козић Катарина       14. Митрашиновић Андријана 

2. Бајић Митар  9. Којић Кристина       15. Митровић Данијел 

3. Димитријевић Далибор 10. Костадиновић Михајло      16. Радовановић Борис 

4. Димитијевић Јован  11. Марковић Симонида      17. Стојановић Марија 

5. Ђорђевић Кристина  12. Милићевић Софија      18. Тришић Давид 

6. Жмурић Марија   13. Милутиновић Милан      19. Ширник Душан 

7. Јовановић Марија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I2 - Мали Пожаревац, одељењски старешина Љиљана Вићовац 

1. Васиљковић Силвија 5. Јововић Афуму Ђорђе    8. Петровић Ђорђе  

2. Грујић Тијана  6. Кретић Тамара   9. Петровић Теодора 

3. Живковић Сара  7. Менићанин Димитрије  10. Пешић Стефан 

4. Јовановић Илија  
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Други разред 

 
II1 – Мала Иванча, одељењски старешина Синиша Босић 

1. Зорјани Селма  5. Милосављевић Милош  8. Митровић Драгана 

2. Илић Андреја  6. Митрашиновић Андреја  9. Пантелић Страхиња 

3. Лучић Анђела  7. Митровић Борис   10. Ширник Лука 

4. Микић Наталија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II2 - Мали Пожаревац, одељењски старешина Тања Трајковић 

1. Васић Веља   6. Милошевић Викторија  11. Симић Вукашин 

2. Ђорђевић Огњен  7. Николић Ђорђе   12. Симић Михаило 

3. Илић Марко   8. Николић Стефан   13. Станковић Виктор 

4. Кретић Стефан  9. Петровић Војин   14. Станковић Николина 

5. Марковић Јована  10. Петровић Кристина  15. Стојановић Анђела 
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Трећи разред 

 

III1 – Мала Иванча, одељењски старешина Наташа Пејовић 

1. Бабић Невена  6. Митровић Драган   11. Павловић Тања 

2. Глишић Јована  7. Митровић Марко   12. Ранковић Вук 

3. Јовановић Марина  8. Митровић Тијана   13. Ристић  Анђела 

4. Коврлија Немања  9. Ољача Јована   14. Ристић Милош 

5. Милутиновић Марко 10. Павловић Нина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III2 - Мали Пожаревац, одељењски старешина Босиљка Ћорковић 

1. Вујић Анастасија   6. Николић Марија  10. Пошмуга Тијана 

2. Јовановић Јован   7. Николић Тамара  11. Савковић Нина 

3. Менићанин Анђела  8. Петровић Ена  12. Станковић Матеја 

4. Милошевић Никола  9. Поповић Лазар  13. Станковић Милица 

5. Митровић Марија 
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Четврти разред 

 
IV1 – Мала Иванча, одељењски старешина Сандра Пајић 

1. Бабић Данијела  9. Маринковић Данијел  16. Радовановић Јелена 

2. Божанић Марија  10. Марковић Ана   17. Ристић Анђела  

3. Бранковић Катарина 11. Марковић Анђела  18. Ристић Јелена 

4. Дојчев Сања  12. Милетић Маријана  19. Ристић Вељко 

5. Јовановић Катарина 13. Ољача Драган   20. Синани Алекса 

6. Јовановић Мирослав 14. Плавшић Алекса  21. Станојевић Матеја 

7. Јоксимовић Ања  15. Протић Дејана   22. Тошић Анђела 

8. Кузмић Милена  

 

 
IV2 – Мали Пожаревац, одељењски старешина Десанка Милојковић 

1. Влајић Младен 

2. Вуковић Лидија 

3. Грујић Вања 

4. Грујић Тамара 

5. Ђорђевић Мирко 

6. Јарић Ивана 

7. Петровић Вељко 

8. Симић Алекса 

9. Станковић Матеја 
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Комбинована одељења I3/III3 и II3/IV3 - Поповић 

 

I3     III3, одељењски старешина Ружица Будимкић 

1. Јоковић Нађа   1. Будимкић Тамара  Љубичић Александар 

2. Кузмановић Јован   2. Будимкић Теодора Петровић Андриана 

3. Марјановић Кристијан  3. Васић Бранислав  Радовановић Емилија 

4. Пантелић Анђела   4. Косанић Јована 

5. Радовановић Теодора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II3     IV3, одељењски старешина Сања Петровић 

1. Векић Ања    1. Векић Светлана  4. Косанић Урош 

2. Никовић Михаило   2. Јовичић Јелена  5. Пантелић Иван 

3. Павловић Даниела   3. Јовичић Лука 

4. Пантелић Лука 
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Пети разред 

 

V1 – Мала Иванча, одељењски старешина Ружицва Танасковић 

1. Васиљковић Давид  7. Јовановић Бојана   13. Савић Љиља 

2. Васиљковић Дејан  8. Којић Марија   14. Секулић Стева 

3. Васиљковић Драган  9. Кузмић Милица   15. Станојевић Данијела 

4. Глишић Вељко  10. Милетић Михаило  16. Стевановић Сузана 

5. Ђекић Миладин  11. Петровић Милица  17. Трајковић Стефан 

6. Ђурић Горан  12. Радосављевић Марина  18. Трајковић Тамара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V2 – Мали Пожаревац, одељењски старешина Бранка Миладиновић 

1. Бабић Милош  6. Вујиновић Лука   11. Пантић Михајло 

2. Бошњаковић Денис 7. Јанковић Ђорђе   12. Поповић Јована 

3. Божић Филип  8. Менићанин Милица  13. Симић Анђелија 

4. Васиљковић Анђела 9. Милутиновић Александра 14. Станковић Далибор 

5. Вујиновић Лука  10. Остојић Михаило  15. Станојевић Милан 
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Шести разред 

 

VI1 – Мала Иванча, одељењски старешина Данка Стојановић 

1. Бабић Анђела  8. Јанковић Ана   15. Митровић Александра 

2. Божанић Александра 9. Јовичић Никола   16. Митровић Слободан 

3. Глишић Тијана  10. Јовичић Стефан   17. Огњеновић Вукашин 

4. Дојчев Слободан  11. Јоксимовић Анита  18. Павловић Сара 

5. Ђорђевић Денис  12. Марковић Кристина  19. Станковић Милош 

6. Ђурић Радослав  13. Марковић Стефан  20. Стојановић Лука 

7. Илић Андријана  14. Матејић Матеја   21. Стојановић Матеја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI2 – Мали Пожаревац, одељењски старешина Слободан Карановић 

1. Алексић Анђела  8. Јовановић Немања  14. Петровић Душан 

2. Андрејић Ненад  9. Митровић Ана   15. Петровић Николина 

3. Божић Теодора   10. Нешић Исидора   16. Пошмуга Сандра 

4. Вукмирица Раде  11. Павловић Немања  17. Радовић Никола 

5. Димитријевић Марина 12. Павловић Сандра  18. Симић Василије 

6. Илић Алекса  13. Пантелић Јована  19. Симић Вук 

7. Ићитовић Михаило 
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Седми разред 

 

VII1 – Мала Иванча, одељењски старешина Светлана Матко 

1. Буквић Тамара  8. Марјановић Лука   15. Мољевић Лука 

2. Васић Анђело  9. Марјановић Стефан  16. Ненадовић Матеја 

3. Векић Тамара  10. Марковић Анђела  17. Пантелић Ивана 

4. Ђорђевић Марко  11. Марковић Никола  18. Пантелић Јована 

5. Жмурић Оливера  12. Милићевић Младен  19. Петровић Никола 

6. Јовановић Данијел  13. Мирковић Радован  20. Ристић Марија 

7. Којић Лазар   14. Митрашиновић Милица 21. Стевановић Стефан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII2 – Мали Пожаревац, одељењски старешина Мирослав Станковић 

1. Алемпијевић Нина  6. Јаковљевић Николина  10. Милошевић Лука 

2. Васиљковић Наташа 7. Крупежевић Јована  11. Савковић Матеја 

3. Васић Слађана  8. Лазаревић Јелена  12. Симић Анђела 

4. Гајић Младен  9. Менићанин Михаило  13. Станковић Михаило 

5. Димитријевић Сава 
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Осми разред 

 
VIII1 – Мала Иванча, одељењски старешина Марина Ружић 

1. Бабић Марија  7. Јовановић Јована   13. Недељковић Анђла 

2. Божанић Никола  8. Јовановић Урош   14. Петровић Јована 

3. Глишић Тамара  9. Марковић Јелена   15. Савић Младен 

4. Ђорђевић Иван  10. Методијевић Светислав 16. Секулић Никола 

5. Жмурић Никола  11. Митрашиновић Лазар  17. Станковић Тамара 

6. Илић Иван   12. Митровић Марко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII2 – Мали Пожаревац, одељењски старешина Јелена Стевановић 

1. Јаковљевић Михајло   5. Остојић Лазар  8. Симић Анђела 

2. Јовановић Данијел   6. Павић Марија  9. Станковић Јована 

3. Јовановић Стеван    7. Поповић Христина 10.Стевановић Дамјан 

4. Јоксић Александар  
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С 

 

 

Васкршњи час, март 2016. 

Уређење школе, мај 2016. 
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Септембар 2015. 
 

Почетак школске године- 1. септембар 2015. 

За ученике првог разреда у свим објектима школе старији другари и наставници 

организовали су активности којима су им пожелели добродошлицу. 

 

Међународни дан писмености - 8. септембар 

Поводом Међународног дана писмености, 8. септембра, са ученицима свих разреда је 

разговарано о историји писама и писмености. На часовима ликовне културе ученици виших 

разреда су израдили прелепе радове на тему писања и писама и цртали своје иницијале. 

 

Наставничко веће 

Седница Наставничког већа одржана је 14. септембра. Усвојени су Извештај о раду 

школе и Извештај о раду директора за 2014/2015. годину и Годишњи план рада школе за 

2015/2016. годину. 
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Октобар 2015. 
 

Дечија недеља 

Дечија недеља је обележена од 5. до 9. октобра 2015. у свим објектима школе бројним 

активностима повезаним са темом Подршка породици – најбоља подршка деци! У Поповићу 

је поводом ове теме реализован пројекат Школа и породица, који је представљен на 

посебној страни школске веб странице. 

О часовима тематске наставе наставници су писали прилоге за школски лист. Дечији 

радови настали током реализације активности такође су презентовани у Чаролијама 23. 

 

Угледни час 

Наташа Булатовић је одржала угледни час из физике 8. октобра 2015. године у VIII1. 

Обрађена је наставна јединица „Конструкција предмета и ликова код огледала”, а часу су 

присуствовали: педагога школе Наташ Демић, наставници Ружица Танасковић и Слободан 

Карановић и директор школе Ксенија Илић. 

 

Екскурзија 

Ученици седмог и осмог разреда су били на дводневној екскурзији на Златибору 22. и 

23. октобра 2015. године. Са њима су ишли и одељењске старешине Светлана Матко, 

Мирослав Станковић, Марина Ружић и Јелена Стевановић, педагог школе Наташа Демић и 

директор Ксенија Илић. После обиласка Мокре горе и Дрвенграда, стигли су на Златибор и 

сместили се у вили „Домаћи кутак“. Другог дана деца су имала слободно време за обилазак 

центра Златибора. Прилог о активностима је у Чаролијама 23. 

 

Одбојка  

Турнир у одбојци за ученике основних школа у Сопоту одржан је 29. октобра. Женска 

екипа наше школе у категорији седми и осми разред освојила је прво место и пласман на 

градско такмичење. 

 

Сајам књига 

Двадесетак ученика наше школе, у пратњи троје наставника, посетило је Сајам књига 

у Београду 30. октобра 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/carolije/br_23/#p=1
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Новембар 2015. 
 

Вук Караџић 

У Поповићу су 6. новембра 2015. године наставнице Ружица Будимкић и Сања 

Петровић одржале часове тематске наставе посвећене Вуку Караџићу. Прилог о 

активностима је у Чаролијама 23. 

 

У свету бајки 

За ученике нижих разреда у Малој 

Иванчи учитељи су 12. новембра 2015. 

године организовали тематски дан и 

креативну радионицу под називом У свету 

бајки. Прилог о активностима је у 

Чаролијама 23. 

 

Наставничко веће 

Седница Наставничког већа одржана 

је 11. новембра. Теме су биле: Успех и 

дисциплина и Реализација плана и 

програма на крају каласификационог 

периода. 

 

Угледни час 

Ружица Танасковић је одржала 

угледни час из математике у VI1 16. 

новембра 2015. године. Обрађена је 

наставна јединица „Конструкција неких 

углова”, а часу је, осим педагога школе Наташе Демић, присуствовала и наставница 

биологије Бранка Миладиновић. 

Ученици су пратили презентацију и овладали конструкцијом углова од 60°, 30°, 45°, 

75°, 90° коришћењем шестара и лењира. 

 

Родитељски састанак 

Због евидентног мањег залагања ученика, лоших оцена на првом тромесечју и 

учесталих проблема у понашању појединих ученика, у школи је 19. новембра 2015. 

организовани проширени родитељски састанци (за пети, шести и седми разред) којима су 

осим одељенског старешине присуствовали и неки предметни наставници, педагог и 

директор. Основни циљ ове иницијативе је одлучно скретање пажње родитељима на 

чињеницу да деца све мање уче, да пружају неупоредиво мање него што могу и да нарочито 

код куће занемарују све своје школске обавезе. 

Одзив родитеља био је половичан, уз примедбу да су махом били присутни родитељи 

ученика који немају неки изражен проблем у учењу и дисциплини. На састанку је 

договорено да родитељи систематичније прате рад своје деце, да проверавају извршавање 

школских обавеза и организацију слободног времена, као и да чешће долазе на 

индивидуалне састанке са одељенским старешинама, у нади да ће на полугодишту ове мере 

донети и боље резултате. 

 

Оштро Перце 

Започела је шеста сезона 

пројекта Оштро Перце, чији је 

циљ побољшање читалачке 

културе и развијање информа-

ционе и медијске писмености 

ученика.  

У реализацији учествују 

библиотекари и наставници 

разредне и предметне наставе.  

Школа је набавила књиге 

потребне за реализацију про-

јекта, део је купљен, а део је добијен од издавача на поклон. 
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Децембар 2015. 
 

Фестивал науке 

У Основној школи „Цана Марјановић“ у Раљи одржан је 8. децембра Фестивал науке на 

коме се ученици средњих школа и студенти Београдског универзитета презентовали 

техничка достигнућа и приказивали експерименте. Петнаест ученика седмог и осмог 

разреда, заједно са три наставника и директорком, посетили су фестивал. Ученици су 

допунили знање из физике, хемије и биологије и учествовали у појединим експериментима. 

 

Наградни конкурс Дигитални час 

У Зборнику радова Наградног конкурса „Дигитални час“ у школској 2015/2016 години 

су три рада из наше школе којима су презентовани школски пројекти Здрав живот и 

Одељењски часопис, реализовани током 2014/2015. године: 

1. „Здрав живот“, аутори Љиљана Вићовац и Слађана Галушка, страна у Зборнику 

http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/dc4/zbornik/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/ostali_prirodn

e/ostali_prirodne/6.php?id=23 

2. „Здрав живот - Healthy life“, аутори Јелена Стевановић, Мирослав Станковић и 

Слађана Галушка, рад је представљен у Зборнику на следећој страни: 

http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/dc4/zbornik/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/ostali_drustve

ne/ostali_drustvene/4.php?id=130 

3. „Одељењски часопис Радост“, аутори Ружица Будимкић и Слађана Галушка, страна 

http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/dc4/zbornik/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/ostali_drustve

ne/ostali_drustvene/4.php?id=14 

 

Пепељуга 

У првом разреду у Малом Пожаревцу реализована је у децембру 2015. тематска 

настава Пепељуга кроз садржаје више наставних предмета. Прилог о активностима је у 

Чаролијама 23. 

 

Нови век 

Током октобра, новембра и децембра 2015. године за ученике седмог разреда 

организована је тематска настава Нови век у сарадњи наставника историје, грађанског 

васпитања, техничког и информатичког образовања, информатике и рачунарства и 

географије, вероучитеља и библиотекара. 

 

Нова година 

Долазак Нове 2016. године облежен је разноврсним програмом. Ученици нижих 

разреда у Малој Иванчи учествовали су у радионици под називом Новогодишње чаролије. 

Током активности у оквиру припрема за Новогодишњи вашар ученици у Поповићу су 

развијали предузетнички дух, а програм и продајна изложба организовани су 29. децембра 

2015. У Малом Пожаревцу наставници и ученици су организовали и прославу у Дому месне 

заједнице 30. децембра 2015. Прилози о активностима су у Чаролијама 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/zdrav_zivot
http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/radost
http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/dc4/zbornik/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/ostali_prirodne/ostali_prirodne/6.php?id=23
http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/dc4/zbornik/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/ostali_prirodne/ostali_prirodne/6.php?id=23
http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/dc4/zbornik/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/ostali_prirodne/ostali_prirodne/6.php?id=23
http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/dc4/zbornik/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/ostali_drustvene/ostali_drustvene/4.php?id=130
http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/dc4/zbornik/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/ostali_drustvene/ostali_drustvene/4.php?id=130
http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/dc4/zbornik/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/ostali_drustvene/ostali_drustvene/4.php?id=130
http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/dc4/zbornik/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/ostali_drustvene/ostali_drustvene/4.php?id=14
http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/dc4/zbornik/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/ostali_drustvene/ostali_drustvene/4.php?id=14
http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/dc4/zbornik/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/ostali_drustvene/ostali_drustvene/4.php?id=14
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Јануар 2016. 
 

Зима 

Првог радног дана у новој 2016. години, 11. јануара, за ученике првог разреда у 

Малом Пожаревцу организована је тематска настава посвећена зими. Повезани су садржаји 

више наставних предмета: српског језика, математике, мутичке културе, физичког 

васпитања и ликовне културе. Прилог о активностима је у Чаролијама 23. 

 

Наставничко веће и стручно усавршавање 

Наставничко веће је одржано 14. јануара. Теме су биле: Активности за обележавање 

Дана Светог Саве, Реализација пројекта Јубилеји и Извештај о редовном инспекцијском 

надзору од 21. децембра 2015. Као део стручног усавршавања у установи Светлана Матко је 

организовала радионице Предрасуде - Путовање из снова или кошмар и У очима других, у 

којима је учествовало 25 наставника, два стручна сарадника и директор школе. 

 

Утакмица 

Ученици и наставници су 15. јануара били у београдској Арени и пратили су утакмицу 

Европског првенства у ватерполу Србија – Шпанија. 

 

Школско такмичење из математике 

За ученике од трећег до осмог разреда одржано је 22. јануара школско такмичење из 

математике. Успех ученика представљен је у тексту Резултати. 

 

Свети Сава 

Велики православни српски празник посвећен Светом Сави прослављен је у нашој 

школи током целе недеље бројним активностима. У понедељак, 25. јануара, за ученике оба 

одељења у Поповићу организовани су часови тематске наставе на тему Свети Сава. 

Централна прослава одржана је 27. јануара у Малој Иванчи у сали Дома месне 

заједнице. После резања колача, уприличен је пригодан програм. У Малом Пожаревцу је 28. 

јануара одржан јавни час у ком су ученици виших разреда извели кратки програм за своје 

другове. Прилог о активностима је у Чаролијама 23. 

 

Наставничко веће  

Наставничко веће је одржано 28. јануара. Теме су биле: Успех и дисциплина и 

Реализација плана и програма на крају првог полугодишта. 

http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/images/OS_MICA/vesti/matematika.pdf
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Фебруар 2016. 
 

Рукомет 

Општинско првенство за ученике основних школа у рукомету за дечаке и девојчице од 

петог до осмог разреда одржано је 24. фебруара 2016. године у Сопоту. Екипа дечака наше 

школе у категорији седми и осми разред освојила је прво место и пласман на градско 

такмичење. 

 

 

 

Чаролије 23 

Школски лист Чаролије 23, у којима су представљене активности из првог 

полугодишта 2015/2016. године, објављене су у ПДФ и мултимедијалном формату 19. 

фебруара 2016. 
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Март 2016. 
 

Прослава 8. марта 

Радионица за ученике и мушке чланове њихових породица (очеве, стричеве, деке) 

организована је у Поповићу 7. марта 2016. Програм за маме, баке, тетке, ујне и комшинице 

изведен је 8. марта – деца су рецитовала, певала, глумила и играла. Након програма 

ученици су мамама уручили честитке и поклоне. У Малој Иванчи приредба поводом 8. марта 

одржана је у сали Дома месне заједнице. Ученици нижих разреда су извели колажни 

програм, а у публици су биле маме, баке, али и понека тетка и сестра.  

 

Мислиша 

Математичко такмичење „Мислиша“, које је покренуто по узору на међународно 

такмичење „Кенгур“, одршано је 10. марта 2016. године. Учествовало је 57 ученика од 

другог до осмог разреда. 

 

Школско такмичење рецитатора 

Школско такмичење рецитатора одржано је у Малој Иванчи 14. марта у две 

катрегорије - за ученике старијих и млађих разреда. 

 

Такмичари старијег узраста, наступали су пред ученицима VI1 који су оцењивали 

успешност њихових вештина, а и сами учесници су говорили о томе колико су били добри 

или лоши и у чему треба да побољшају своје умеће рецитовања. 

Жири, у саставу Данка Стојановић, Наташа Демић, Слађана Галушка и Ксенија Илић, 

оценио је да су сви учесници били добри и да их све треба похвалити за исказани труд у 

припреми за такмичење.  

Најбољи су били: 

Анђела Недељковић 

VIII1, Јована Крупежевић 

VII2 и Анђелија Симић V2. 

За ученике нижих 

разреда такмичење је 

организовано у учионици 

трећег разреда и публи-

ка је, такође, оцењивала 

вештине рецитатора.  

Најбољи су били: 

Јована Глишић IV1, 

Никола Милошевић III2, 

Софија Милићевић I1, и 

Тијана Грујић I2. 
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Наставничко веће и стручно усавршавање 

Наставничко веће је одржано 14. марта. Теме су биле: Активности у наредном 

периоду, посебно у вези са школским пројектима. Слађана Галушка је представила семинар 

и е-изворе информација у вези са предузетништвом, а поводом организације пројекта Ђачко 

предузетништво. Припремљени наставни материјал је после састанка послат наставницима. 

 

Јасминка Петровић у нашој школи 

Позната српска списатељица Јасминка Петровић била је гост наше школе 17. марта 

2016. године и учествовала у радионицама за ученике другог и шестог разреда у оквиру 

пројекта Оштро Перце. Радионице су одржане у Малој Иванчи и то је била прилика да 

ученици другог и шестог разреда буду домаћини својим друговима из Малог Пожаревца и 

Поповића и имају заједничке часове. Прилог о току радионица објављен је у школском 

листу Чаролије 24. 

 

Сајам образовања 

Ученици осмог разреда наше школе, заједно са разредним старешинама и педагогом 

су, 18. марта 2016. године, посетили Сајам образовања, планиран годишњим планом 

Програма професионалне оријентације у оквиру реалних сусрета.  

Сајам је организован у Спортском центру Младеновац, а представиле су се следеће 

школе: Гимназија Младеновац, Техничка школа Младеновац, Економско-трговинска школа 

Сопот, Машинска школа „Космај“ Сопот и Угоститељско туристичка школа Београд. 

Ученици су имали прилику да погледају презентације сваке школе, да питају све што 

их занима о школама и да узму флајере и пропратне материјале. 

 
Дан поезије 

На Дан поезије 21. марта гости школе су били Слободан Ђекић и песници Вршачког 

књижевног клуба. Они су се дружили са ученицима старијих разреда у Малој Иванчи и 

говорили своје стихове.  

 

Како је некад било у школи 

У оквиру програма којим се обележавају велике годишњице школе 24. марта 2016. 

гост школе је био Мићо Јевтовић, наставник српског језика у пензији. Дружење је започело 

у Поповићу, где је гост током два часа казивао о времену када је он био ђак, као и о 

догађајима из четрдесетогодишњег периода који је провео као наставник у Малој Иванчи. 

У Малој Иванчи гост је одржао часове за ученике старијих разреда и говорио о 

веселим и занимљивим догодовштинама ученика и наставника из своје богате праксе. За 

ученике млађих разреда Мићо Јевтовић је одржао часове 31. марта 2016.  

 

Школа у Малом Пожаревцу 

У оквиру програма којим се обележавају велике годишњице школе, 27. марта 2016. 

гост школе је био Милета Симић, одличан познавалац историје школства у Шумадији. Он је 

говорио ученицима старијих разреда у Малом Пожаревцу о прошлости села и школе. 

У разговору са ученицима млађих 

разреда гост се присетио својих школ-

ских дана када је школа од четворо-

годишње постајала осмогодишња, на-

ставници били строжи, а ђаци озбиљ-

није прихватали школске задатке. 

 

Васкршњи час   

У среду 30. марта 2016. године 

нашу школу посетио је Епископ 

шумадијски Господин Јован и тим 

поводом одржан је Васкршњи час.  

Ученици су са вероучитељем и 

наставницима разредне наставе, 

српског језика и грађанског васпитања 

припремили програм који је изведен у 

сали Дома месне заједнице у Малој 

Иванчи. 
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Април 2016. 
 

Градско такмичење и излет 

У суботу 2. априла 2016. ученици наше школе који су постигли најбоље резултате на 

општинском такмичењу из географије били су са наставницом географије Радицом 

Јаћимовић на излету у Београду. Тог дана је одржано и градско такмичење на коме је 

Христина Поповић VIII2 освојила 94 поена и друго место. 

 
Међународни дан дечије књиге 

У сарадњи Градске библиотеке Сопот и Основне школе „Милорад Мића Марковић" 

обележен је Међународни дан дечије књиге у Библиотеци у Малом Пожаревцу 5. априла 

2016. године. За ученике нижих разреда из Малог Пожаревца организована су два часа у 

Библиотеци. Прво су деца из трећег и четвртог разреда говорила о књигама које су читала у 

оквиру пројекта Оштро Перце, а затим и прваци и другаци. 

 

Пробно полагање пријемног испита. 

У нашој школи пробни завршни испит је организован на следећи начин: у петак 15. 

априла ученици осмог разреда су радили тест из математике, а у понедељак 18. априла тест 

из српског/матерњег језика, а након мале паузе, комбиновани тест. 

 

Наставничко веће 

Седница Наставничког већа одржана је 20. априла. Теме су биле: Успех и дисциплина 

и Реализација плана и програма на крају каласификационог периода и Припреме за 

обележавање Дана школе. 

 

Конкурс Мој град моја улица  

Међународни фонд јединства православних народа и Дечији руски културни клуб у 

оквиру Основне школе „Свети Сава“ из Београда организовали су у фебруару 2016. године 

Конкурс Мој град моја улица за најбољу фотографију и литерарни рад. Пригодна свечаност 

на којој су додељене награде ауторима најбољих радова одржана је 19. aприла 2016. 

године у ОШ „Свети Сава“. 

Међу награђенима су и ученици наше школе: Анђела Стојановић, ученица II2, освојила 

је другу награду, a Лазар Остојић, ученик VIII2, добио је похвалу за свој рад. 

 

Оштро Перце 2015/2016 – Завршни сусрет 

Завршни сусрет пројекта Оштро Перце 2015/2016. у коме је учествовала и наша школа 

одржан је 22. априла 2016. године у Основној школи „Свети Сава“ у Београду програмом 

којим је обележен и Светски дан књиге и ауторских права.  

 

Угледни час 

Софија Зећовић је 25. априла 2016. 

одржала угледни час из српског језика у 

VI2. Обрађена је наставна јединица 

„Императив”, а часу су присуствовали 

педагог школе Наташа Демић и 

наставник Слободан Карановић. 

 

Настава у природи 

Ученици млађих разреда и њихови 

наставници су били на настави у 

природи од 22. до 28. априла 2016. 

године на Златибору. Током дана они су 

обилазили позната излетишта, а 

вечерњи сати били су резервисани за 

забавне садржаје у дискотеци. 

Боравак је искоришћен и за 

обележевање Дана планете Земљи. 

Ученици су у биоскопу у Дрвенграду 

одгледали филм о загађењу и угроженим 

биљним и животињским врстама. 



29 

 

Мај 2016. 
 

Угледни час 

Сандра Пајић је 4. маја 2016. одржала угледан час из природе и друштва у IV1. 

Наставна јединица је била „Долазак Турака на Балканско полуострво“, а часу су 

присуствовали директор школе, педагог и наставници Гордана Косанић, Наташа Пејовић и 

Синиша Босић. Прилог о активностима је у Чаролијама 25. 

 

Изложба 

У оквиру програма културних активности школе, 27 ученика петог, шестог и седмог 

разреда у пратњи наставника Наде Аранђеловић и Мирослава Станковића, посетили су 16. 

маја 2016. године изложбу реплика фресака из манастира Богородице Љевишке у 

Призрену, која је постављена у галерији Центра за културу Сопот. 

 

Тоде Николетић у Малој Иванчи 

Дечји песник Тоде Николетић био је гост наше школе 17. маја 2016. Током два часа 

дружио се са ученицима млађих разреда у Малој Иванчи. Прилог о активностима је у 

Чаролијама 25. 

 

Републичко такмичење из географије 

У суботу 21. маја 2016. године организовано је Републичко такмичење из географије у 

Свилајнцу у школи „Јован Јовановић Змај“, на ком је учествовала ученица осмог разреда 

Христина Поповић. Она је постигла најбољи успех из географије који је икада остварио 

неки ученик наше школе освојивши 74 поена. 

 

Дан школе 

У уторак, 24. маја 2016. године, у сали Дома културе у Малој Иванчи, прослављен је 

Дан Основне школе „Милорад Мића Марковић“. Ове године је било нарочито свечано због 

чињенице да су своје значајне јубилеје обележиле све три наше школе. Прилог о 

активностима је у Чаролијама 25, а и у посебном прилогу Летопису. 

 

Спомен обележје 

У сарадњи градских општина Сопот, Младеновац и Гроцка обележен је на спомен 

обележју у Малом Пожаревцу 26. мај, дан када су 1943. стрељани родољуби из Бањичког 

логора. Ученици наше школе су извели пригодан програм, чије је основно део чинио 

рецитал са темом из НОБ-а. Хор ученика је певао песму „По шумама и горама“. Посебно 

одушевљење публике и аплауз изазвала је ученица Тијана Глишић казивањем стихова 

Добрице Ерића - „Пркосна песма“. 

 

Мајски ликовни конкурс 

Ученици наше школе су учествовали на Мајском ликовном конкурсу на тему „Виле и 

змајеви“, који организује Центар за културу Сопот. Израдили су много радова, а награде су 

освојили: Катарина Бранковић IV1, Анђелија Симић V2 и Лазар Којић VII1. 

Сва деца која су слала цртеже на конкурс добила су прилику да у Сопоту присуствују 

радионици „Витештво живи – Бели орлови“, 27. маја 2016. године. Прилог о активностима је 

у Чаролијама 25. 

 

Хуманитарна акција 

На иницијативу ученика VIII1 покренута је хуманитарна акција за помоћ младом 

спортисти из Ниша, Игору Нуркићу, у оквиру које је 27. маја одржан турнир у малом 

фудбалу на школском терену у Малом Пожаревцу. Прикупљена је сума од преко 4000 

динара и уплаћена на рачун младог спортисте.  

 

Чаролије 24 

Школски лист Чаролије 24 објављен је у штампаном облику за Дан школе 24. маја, а у 

електронској форми 30. маја 2016. 
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Јун 2016. 
 

Час са предшколцима 

У четвртак, 2. јуна 2016. године, ученици IV1 у Малој Иванчи, заједно са својом 

учитељицом Сандром , угостили су будуће прваке и њихову васпитачицу. Предшколци су 

имали прилику да седну у школске клупе и упознају се са учионицом у којој ће провести 

наредне четири године. Прилог о активностима је у Чаролијама 25. 

 

Мирослав Кокошар у нашој школи 

Ученици млађих разреда наше школе и будући прваци у Поповићу и Малом Пожаревцу, 

имали су прилику да се 2. јуна 2016. упознају и друже са песником Мирославом Кокошаром  

Он је представио стихове из збирке „Љубав из вртића“, али је говорио и друге песме 

блиске савременом детету на тему породице и школе и са благим хумористичким призвуком. 

Прилог о активностима је у Чаролијама 25. 

 

Екскурзија ученика млађих разреда 

У петак, 3. јуна, 2016. године, реализована је екскурзија за ученике млађих разреда 

до Новог Сада. Са њима су биле одељенске старешине и директорка школе. Прилог о 

активностима је у Чаролијама 25. 

 

Екскурзија за ученике петог и шестог разреда  

У суботу, 4. јуна, 2016. године, реализована је екскурзија за ученике петог и шестог 

разреда, у пратњи пет наставника. Они су посетили манастир Манасију, а затим Свилајнац. 

Прилог о активностима је у Чаролијама 25. 

 

Наставничко веће 

Седница Наставничког већа одржана је 8. јуна. Теме су биле: Успех и дисциплина и 

Реализација плана и програма за ученике осмог разреда на крају наставне године. За ђака 

генерације је изабрна Христина Поповић, ученица VIII2. 

 

Излет до Космаја  

За ученике свих разреда из Поповића наставници и родитељи су организовали излет 

(теренску наставу) до Космаја, 9. јуна 2016. То је била и завршница пројекта Новогодишњи 

вашар. Прилог о активностима је у Чаролијама 26. 

 

Крај школске године 

Крај школске године је традиционално обележен разноврсним програмом ученика 

четвртог разреда и њихових млађих другара у сва три објекта школе. Приредба у Малој 

Иванчи је одржана 13. јуна, а у Поповићу и Малом Пожаревцу приредбе су одржане 14. 

јуна. У публици су били директорка школе, школски педагог, предметни наставници, 

ученици млађих разреда са својим учитељима и родитељи ученика. Прилог о активностима 

је у Чаролијама 26. 
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Крај школске године  

За ученике седмог разреда одељењске стрешине, Светлана Матко и Мирослав 

Станковић, организовали су 14. јуна 2016. године излет у Београд.  

Као поклон нашим ученицима за крај школске године Дечије позориште из Сопота је 

извело малу адаптирану представу „Госпођа министарка“, 14. јуна 2016. У ансамблу добрих 

глумаца ове представе, поред ученика из Сопота, своје улоге, одлично одигране, имале су и 

две наше ученице: Тијана и Јована Глишић. 

 

Завршни испит 

Завршни испит за ученике осмог разреда одржан је 15, 16. и 17. јуна. Сви ученици, 

укупно 27, радили су тестове из српског језика, математике и комбиновани тест. Три 

ученика су полагала тест по ИОП-у.  

 

Ђачко предузетништво и излет у Београд 

За ученике млађих разреда из Мале Иванче наставници и родитељи су организовали 

излет у Београд 20. јуна 2016. То је била и завршница пројекта Ђачко предузетништво. 

Прилог о активностима је у Чаролијама 26. 

 

Матура 

За ученике осмог разреда организована је свечана подела диплома и награда и 

матурска забава 23. јуна. Прилог о активностима је у Чаролијама 26.  

 

 

Наставничко веће 

Седница Наставничког већа одржана је 24. јуна. Теме су биле: Успех и дисциплина и 

Реализација плана и програма на крају 2015/2016. наставне године за ученике од другог до 

седмог разреда, Реализација активности из планова и програма рада школе и израда 

извештаја о раду. 
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Јул 2016. 
 

Чаролије 25 

Јунски број школског листа Чаролије 25 објављен је 5. јула 2016. 

 

Упис ученика у средњу школу 

Након завршног испита, ученицима осмог разреда је пружана помоћ у попуњавању 

листе жеља, и сви ученици су уписали жељену средњу школу у првом кругу. 

 

 

 

Август 2016. 
 
Екскурзија за наставнике   

Запослени и пензионери наше школе 

и њихова деца и унуци, дружили су се на 

једнодневном излету на Палић, 29. августа 

2016. године. Уз разговоре о школским 

извештајима и плановима, летњи сунчани 

дан протекао је у забавним активностима: 

шетњи поред језера, обилазку парка 

бициклом, вожњи бродићем и игри.  

Посебно весело је било када је после 

ручка на сто стигла рођенданска торта за 

наставницу енглеског језика. 

 

 
 

Наставничко веће 

Наставничко веће, девето у школској 2015/2016. години, одржано је 31. августа 2016. 

Теме дневног реда су биле: 

- Резултати поправних испита, 

- Извештаји о реализацији Акционог плана, Школског програма и Плана 

самовредновања, 

- Организација часова редовне наставе и изборне наставе у 2016/2017. години, 

- Задужења наставника у оквиру четрдесеточасовне радне недеље. 
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Општинска такмичења 
Током школске 2015/2016. године ученици наше школе су постигли одличне резултате 

на општинским такмичењима из следећих предмета:   

 

Географија 

Христина Поповић VIII2, прво место 

Лука Милошевић VII2, прво место 

 

Енглески језик 

Јелена Марковић VIII1, прво место  

 

Књижевна олимпијада 

Христина Поповић VIII2, прво место  

Јелена Марковић VIII1, друго место  

Анђела Марковић VII1, друго место  

Марија Ристић VII1, друго место 

 

Физика 

Младен Гајић VII2, прво место  

Јелена Марковић VIII1, треће место 

 

Математика 

Нина Павловић III1, прво место 

Катарина Бранковић IV1, прво место  

Анђела Симић VII2, прво место 

 

Српски језик 

Сузана Стевановић V1, треће место 

Душан Петровић VI2, треће место 

 

Историја 

Никола Радовић VI2, треће место 

 

Такмичење рецитатора 

Анђела Недељковић, VIII1, прво место 

Јована Крупежевић VII2, друго место 

 

Рукомет 

Дечаци VII и VIII разреда, прво место 

 

Одбојка 

Девојчице VII и VIII разреда, прво 

место 

 

Црвени крст 

Ученици IV1, друго место 

 

 

Градска такмичења 
 

Географија 

На градском такмичењу из гео-

графије, одржаном 2. априла 2016. године, 

Христина Поповић, ученица VIII2, освојила 

је друго место. 
 
 

Енглески језик 

На градском такмичењу из енглеског 

језика, одржаном 8. маја 2016 године, 

Јелена Марковић, ученица VIII1, освојила је 

друго место. 
 

Књижевна олимпијада 

На градском такмичењу Књижевна олимпијада Јелена Марковић VIII1, Анђела 

Марковић VII1 и Марија Ристић VII1, освојиле су друго место. 
 
 

Литерарно и ликовно стваралаштво 
На пољу литерарног стваралаштва ученица VII2 Јована Крупежевић је добила 3. 

награду у износу од 3.000 динара на конкурсу „Сопот – мој завичај и људи у њему“. На 

истом конкурсу је 16 ученика добило захвалницу. 

На Конкурсу Мој град моја улица Међународног фонда јединства православних народа 

и Дечијег руског културног клуба Основне школе „Свети Сава“ из Београда, Анђела 

Стојановић, ученица II2, освојила је другу награду и таблет, a Лазар Остојић, ученик VIII2, 

похвалу и књигу. 
У такмичарском делу међушколског такмичења „Оштро Перце“, које организује 

Друштво школских библиотекара Србије, ученици наше школе су освојили следеће награде:  

- Похвала за сликовницу и стрип, насталу на основу приказа и илустрација књижевних 

дела: Катарина Козић и Душан Ширник I1, ученици I3, ученици III2 и III3 и ученици IV1 и IV2. 

- Дипломе за приказе збирку прича и роман добиле су Анђела Стојановић II2 и Тијана 

Глишић VI1. 
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Школски одбор 
У школској 2015/2016. години одржано је пет састанака Школског одбора. На њима су 

су усвојени извештаји о раду школе и раду директора за 2014/2015. годину, донесени 

планови и програма рада школе за 2015/2016. годину, а разматрана су и друга питања од 

значаја за рад школе: уџбеници, екскурзије, успех и дисциплина ученика и сл. 

 
Савет родитеља 
У школској 2015/2016. години одржано је шест састанака Савета родитеља. На њима 

су разматрани извештаји о раду школе за 2014/2015. годину, планови и програма рада 

школе за 2015/2016. годину, као и друга питања од значаја за рад школе и сарадњи школе 

и родитеља: уџбеници, екскурзије, успех и дисциплина ученика и сл. 

 
Посета инспекције 
Редовни инспекцијски надзор обављен је 21. децембра 2015. године, а поновни у 

априлу 2016. године, када је утврђено да су све неправилности, уочене у првом прегледу, 

исправљене.  

 
Ученици и студенти на пракси у нашој школи  
Ивана Јекић, ученица четврте године Економско-трговинске школе у Сопоту, обавила 

је праксу у нашој школи и упознала се са финсијско-рачуноводственим пословима школе уз 

помоћ ментора јасмине Пантелић, шефа рачуноводства. 

Јована Симић, студент друге године основних студија Учитељског факултета у 

Београду, обавила је тронедељну педагошко-психолошку праксу у периоду од 4. до 24. маја 

2016. године. Присуствовала је часовима у првом и трећем разреду у Малом Пожаревцу, а 

ментори су јој били професори разредне наставе Босиљка Ћоровић и Љиљана Вићовац. 

Током праксе Јована Симић је обављала поједине задатке: интервју са ученицима, 

опсервација деце и процеса рада у школи и једноставна истраживања. 

Драгана Милутиновић је завршила основне академске студије на Филолошко - 

уметничком факултету у Крагујевцу, на смеру Српски језик и књижевност. На обавезној 

пракси током мастер студија на истом факултету била је током марта 2016. године и 

присуствовала је часовима српског језика наставнице Софије Зећовић (укупно 40 часова) у 

Малом Пожаревцу. Након тога студенткиња је написала извештај о праћењу 10 часова који 

су по њеном мишљењу били најбољи. Током тог периода њој је пружена прилика да 

самостално, уз помоћ Софије Зећовић, одржи неколико часова. 

 

Побољшање услова рада школе 
Захваљујући доброј сарадњи са Општином Сопот током 2015/2016. године побољшани 

су материјало-технички услови рада. Општина је финсирала набавку 10 клупа и 20 столица, 

ламинатног пода у учионици за физичко васпитање у Малом Пожаревцу, спортске опреме за 

кошаркашке терене у сва три школска дворишта, три косачице и тримера за уређивање 

школских дворишта. Школа је била укључена у пројекат Општине „Унапређење безбедности 

у саобраћају на територији општине Сопот“ и у оквиру њега добила је: 5 бицикла, 2 

комплета реквизита за полигон „Шта знаш о саобраћају“, 8 лап топ рачунара, 3 штампача, 2 

пројектора, 3 платна, 5 ЦД плејера, опрему за озвучење и једну дигиталну камеру. Осим 

тога, Општина је финансирала и куповину наставних средстава за хемију и биологију и 

ормана за држање наставних средстава и књига за одличне ученике у јуну 2016. 

Град Београд је финансирао набавку спортске опреме за учионице у којима се држи 

настава физичког васпитања. 

Школа је из својих средстава купила шест белих табли и сталак за одлагање 

географских карти.  

У јуну 2016. школска библиотека је добила 150 књига као донацију од Фондације „Ана 

и Владе Дивац“ у оквиру пројекта за обнову школа и школских библиотека у Србији.  
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Породица и школа 
 

Наставнице Ружица Будимкић и Сања 

Петровић осмислиле су пројекат Породица и 

школа којим је обележена Дечија недеља у 

Поповићу. У реализацији су учествовали 

ученици сва четири разреда и њихови 

родитељи. Програм је прилагођен теми 

Дечије недеље Подршка породици - најбоља 

подршка деци и трајао је од 5. до 15. 

октобра 2015. године. Циљ пројекта је био 

да се деца и родитељи упознају са дечијим 

правима и да им се укаже на улогу породице у остваривању тих права, као и на важност 

подршке родитеља у школском учењу, кроз дружење, игре и креативне радионице, чиме се 

побољшава и сарадња школе и породице. Повезани су садржаји више наставних предмета и 

ваннаставних активности. У појединим сегментима 

придружиле су се и наставница енглеског језика и 

библиотекарка. 

Први део пројекта се одвијао од 5. до 9. 

октобра током трајања Дечије недеље, сваког дана 

са посебном темом: Дечија недеља, Дечија права, У 

маминим и татиним ципелама, Игре без граница и 

Мали и велики ствараоци. Првог дана ученици су 

разговарали о породици и односима у њој и колико 

им је важна. На терену у школском дворишту кредом 

у боји цртали су своју породицу и писали поруке 

упућене родитељима. 

Следећа тема била су дечија права и обавезе, 

после разговора ђаци су писали и илустровали 

поједина права, а онда је настало и „дрво права“. 

Трећег дана у активности су се укључили и родитељи 

и помогли у организацији модне ревије у којој су 

деца носила одећу одраслих. 

Ученици су затим цртали своје породице и од 

тих радова је уређен пано „Породица“. Писали су 

поруке родитељима кроз реченице које почињу: 

„Срећан сам ...“ и „Тужан сам ...“ 

Следио је дан посвећен спорту, играма и 

забави. Последњег дана је организована креативна радионица за децу и родитеље на тему 

јесени. Родитељи су донели воће и поврће, лишће и 

гранчице и од тог материјала, као и од тканина које 

су донеле учитељице, настала су права уметничка 

дела. Резултат је био предивна изложба у холу 

школе. 

Други део пројекта се одвијао од 12 до 16. 

октобра, а обухватио је припрему радова за 

презентацију и вредновање пројекта. Ученици су 

писали и цртали на различите теме и тако су настали 

радови на основу активности претходне седмице: 

порука, писмо родитељима, цртеж породице, састав 

на тему Јесен, кратки извештај о активностима.  

Деца и родитељи оценили су овај пројекат 

успешним из више разлога: сви су били срећни током 

дружења, пуни позитивне енергије, показали су 

креативност, ученици су учили кроз игру, родитељи 

су увидели важност пружања подршке и деци и 

учитељима у остваривању програма. 

Наставници су били задовољни одазивом 

родитеља да учествују у активностима и целокупним 

програмом којим су остварили предвиђене циљеве. 
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Нови век 
 

Током октобра, новембра и децембра 2015. године за ученике седмог разреда 

организована је тематска настава Нови век у сарадњи наставника историје, грађанског 

васпитања, техничког и информатичког образовања, информатике и рачунарстава и 

географије, вероучитеља и библиотекара. 

 

Циљ је био да ученици стекну знања у вези са новим веком кроз повезивање садржаја 

више наставних предмета. Тако су о великим географским открићима учили и на часовима 

историје и географије, о развоју технике и технологије на часовима историје и техничког и 

информатичког образовања, о друштвеним и политичким променама на часовима историје, 

грађанског васпитања и веронауке. 

На заједничким часовима наста-

вника историје и информатике и 

рачунарстава и библиотекара обрађене 

су наставне јединице Електронско учење 

и Дигитална библиотека и ђаци су 

упућени на одговарајуће изворе инфо-

рмација, у дигиталним библиотекама, 

важним за израду задатака. 

Библиотекар је израдио наставни 

материјал, лекције у електронском курсу 

Дигитална библиотека1 у е-учионици 

школе. Један од прилога који су ђаци 

гледали је представљање дигиталне 

књиге2. Реакције ученика су биле да би 

они радо учили из таквих књига. 

Ученици су добили задатке да 

самостално пронађу информације у вези 

са појединим темама и да их представе 

на различите начине: кроз текстове, 

цртеже, паное, ПП презентације и сл. 

Посебно су важни задаци чије теме 

повезују садржаје више предмета, као 

што је Ренесанса (историја, књижевност, ликовна култура, музичка култура,...). 

Ђаци и наставници су оценили активности тематске наставе успешним и занимљивима. 

                                       
1 Дигитална библиотека, http://superucenje.org.rs/ucenje/course/view.php?id=15  
2 Дигитална књига, https://www.ted.com/talks/mike_matas 

http://superucenje.org.rs/ucenje/course/view.php?id=15
https://www.ted.com/talks/mike_matas
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Новогодишњи вашар и предузетништво 
 

У Поповићу је 29. децембра 2015. одржан Новогодишњи вашар. Ученици оба одељења 

су уз помоћ својих наставница и родитеља, током децембра, израдили многобројне предмете 

на тему зиме и празника, а затим их продавали на вашару. 

Током ових активности ученици су развијали предузетнички дух, подстицани су да 

истражују и експериментишу, смишљају идеје, решавају проблеме и буду креативни. 

Такође, наставнице су их охрабриле да у припрему и реализацију програма укључе и 

родитеље и друге чланове локалне заједнице. 

 

Од дечијих ликовних радова су настали плакати и постављени су поред улазних врата 

школе као реклама. Израђене су позивнице које су ученици поделили родитељима, 

рођацима и комшијама и припремљен је свечани и забавни програм. 

На дан вашара у извођењу програма придружили су се и предшколци. Гостима, 

наставницима, родитељима и мештанима, прво су деца представила своје вештине и знања 

у рецитовању, глуми, певању и плесу, а затим је организована продајна изложба. 

Посетиоци су били одушевљени целокупним догађајем, разноврсношћу и лепотом радова и 

похвалили су креативност деце. 

 

Прикупљени новац је искоришћен за излет до Космаја, организован 9. јуна 2016. 

године. Родитељи, вероучитељ Бојан Миленовић и свештеник Марко Стевановић су 

организовали вожњу својим аутомобилима за све учеснике излета. Ученици, наставници и 

сарадници су посетили манастире Тресије и Павловац. Затим су отишли до врха Космаја где 

је настављено дружење уз ручак и спортске активности. 

Активности из пројекта су предсатвљене у школском листу Чаролије у бројевима 23 и 

26 кроз извештаје ученика и наставница. 
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Оштро Перце  
 

Пројекат Оштро Перце у сезони 2015/2016. имао је два важна елемента: 

- подстицање деце на читање и развијање креативности, 

- промовисање рада школских библиотекара. 

Пројекат је започео Конкурсом за најбоље литерарне и ликовне радове на тему Зашто 

волим библиотеку, као део акције за промоцију рада школских библиотека. Основна идеја 

је била да деца представе активности у школској библиотеци и покажу колико је рад у 

библиотеци и са школским библиотекаром важан за побољшање читалачких навика, учење 

и развијање критичког мишљења и креативности. 

Конкурс је успешно реализован током новембра и децембра 2015. године, а најбољи 

радови презентовани су на веб страни Супер учење3. 

 

Завршни сусрет  

Завршни сусрет пројекта Оштро Перце 2015/2016. одржан је 22. априла 2016. године у 

Основној школи „Свети Сава“ у Београду програмом којим је обележен и Светски дан књиге 

и ауторских права. У свечаној сали су се окупили ученици, библиотекари и наставници из 

школа учесница у пројекту и представници издавачких кућа „Одисеја“ и „Креативни 

центар“. Ученици наше школе су постигли одличне резултате у такмичарском делу пројекта 

и освојили следеће награде:  

- Дипломе за приказе освојиле су Анђела Стојановић II2 и Тијана Глишић VI1. 

- Похвале за стрип и сликовницу освојили су: Катарина Козић и Душан Ширник I1, 

ученици I3, ученици III3 и ученици IV1 и IV2. 

 

Оштро Перце у Основној школи „Милорад Мића Марковић“ 

У пројекту Оштро Перце 2015/2016. учествовали су ученици свих разреда. Они су су 

читали књиге, разговарали о њима са наставницима и библиотекаром, писали приказе и 

илустровали омиљене делове књига, а имали су прилику и да се друже са писцем.  

Позната српска списатељица Јасминка Петровић била је гост наше школе 17. марта 

2016. године и учествовала у радионицама за ученике другог и шестог разреда у оквиру 

пројекта Оштро Перце. У програму пројекта биле су три њене књиге: Кажи тети „Добар 

дан“, Ово је најстрашнији дан у мом животу и Лето кад сам научила да летим. 

Роман Лето кад сам научила да летим је проглашена најбољом књигом за децу која је 

објављена у Србији 2015. године и за њу је Јасминки Петровић додељена награда Плави 

чуперак Међународног центра књижевности за децу - Змајеве дечје игре. 

Радионице су одржане у Малој Иванчи и то је била прилика да ученици другог и 

шестог разреда буду домаћини својим друговима из Малог Пожаревца и Поповића и имају 

заједничке часове. Ауторка је представила збирку прича Кажи тети „Добар дан“ ученицима 

другог разреда. Говорила је о настанку ове аутобиографске књиге, о јунацима и њиховим 

догодовштинама и играма, и прочитала неколико одломака. 

Кроз коментаре о тексту деца су 

причала и о својим играма, о ономе 

што воле и чиме би желела да се у 

животу баве, али и о ономе што их 

плаши. Онда су кроз вежбу сви 

заједно научили како се побеђује 

страх. Стварали су олују имитирањем 

звукова из природе, а затим и 

долазак дуге која доноси весело 

расположење. Другаци су имали и 

много додатних питања у вези са овом 

књигом, као у вези са писањем и 

професијом писца. 

Радионица је завршена кратким 

приказом књиге Да ли сте ви жаба?, 

читањем драмског текста о необичним 

вештицама и разговором о лепом 

понашању и ономе које то није. 

                                       
3 Супер учење, http://www.superucenje.org.rs/perce/perce_2015_16/konkurs/  

http://www.superucenje.org.rs/perce/perce_2015_16/konkurs/
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Јасминка Петровић је разговарала са 

шестацима о роману Ово је најстрашнији дан 

у мом животу: о идеји, јунацима, понашању 

и проблемима тинејџера и одрастању. Уз 

причу о односу између браће и сестара ђаци 

су одглумили сцене свађе и помирења. Онда 

су постављали питања у вези са професијом 

писца и начином на који писци 

доживаљавају критику. Гошћа је рекла да 

онај ко жели да се бави овим послом треба 

да буде добар посматрач и слушалац, да је 

критика веома важна и да њој разговори са 

читаоцима помажу да буде још боља у 

писању. 

Ученици су похвалили роман, веома им 

се допало што су у доживљајима јунака 

препознали своја размишљања и дилеме и 

што су могли да науче како се неки 

проблеми решавају. Посебно су похвалили и 

радионицу која је трајала два школска часа 

и била веома занимљива и потпуно 

заокупила њихову пажњу. Узбудљив сусрет 

са писцем завршио се потписивањем књига 

и аутограмима. 

У наставку пројекта деца су писала 

приказе и коментаре и израдили много 

лепих цртежа, посебно ученици млађих разреда. Ученици првог разреда су, осим 

илустрација и коментара на прочитану књигу, правили и стрипове. Најбољи су се нашли у 

стрипу сликовници Луцкаста Лота. који је презентован на посебној страни школског сајта 

Оштро Перце 2015/2016. Ђаци су израдили и илустроване приказе и препоруке за читање 

текстова. Најбољи радови тј. прикази збирки прича Луцкаста Лота и Кажи тети „Добар дан“, 

и романа Доктор Прокторов прдипрах и Чарапокрадице презентовани су у сликовници, 

постављеној на страни Оштро Перце 2015/20164. Неки су дело поједних аутора, а неки су 

настали кроз тимски рад ученика два одељења. 

Прикази и илустрације књиге Луцкаста Лота првака и Кажи тети „Добар дан“ Анђеле 

Стојановић, ученице другог разреда представљени су у Чаролијама 24. Међу ученицима 

виших разреда највреднији и најуспешнији су били ђаци шестог разреда. Приказ књиге 

Најстрашнији дан у мом животу Тијане Глишић је, такође, објављен у Чаролијама 24. 

 

Додатне активности 

У оквиру пројекта наставници и библиотекар су подстицали децу на читање и других 

књига. Ђаци су читали различите текстове и разговарали о њима са наставницима и 

библиотекаром. У Поповићу је одржан заједнички час оба одељења поводом обележавања 

Међу-народног дана дечије књиге, ученици су говорили о прочитаним књигама и једни 

другима их препоручивали за читање. 

У сарадњи Градске библиотеке Сопот и наше школе обележен је Међународни дан 

дечије књиге у Библиотеци у Малом Пожаревцу 5. априла 2016. године, где су за ученике 

млађих разреда из Малог Пожаревца организована су два часа. Прво су деца из трећег и 

четвртог разреда говорила о књигама које су читала у оквиру пројекта Оштро Перце, а 

затим и прваци и другаци. Док су износили утиске о прочитаним романима, ђаци су се 

подсећали занимљи-вих и смешних доживљаја јунака, говорили о ликовима, њиховим 

особинама, као и односима међу ликовима. Препричавали су поједине делове књига и 

показали илустрације које су цртали. Казали су и шта су то ново научили из прочитаних 

књига и изнели разлоге зашто би и њихови другари требало да их читају. 

Ученицима се допало што су имали прилику да размене искуства у читању неколико 

романа и што су добили препоруку шта да читају. Ученици првог разреда су читали и књигу 

„Јован са Планине галебова“ и пошто им се веома допала, писали су о њој и цртали 

илустрације. Најбољи радови су у Чаролијама 24. 

                                       
4 Оштро Перце, http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/perce  

http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/images/OS_MICA/nastava/lota/
http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/perce
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Ђачко предузетништво 
 

После веома успешног 

Васкршњег вашара, организованог у 

априлу 2015. године, учитељи у 

Малој Иванчи су планирали сличне 

активности и за ову школску годину 

кроз пројекат Ђачко предузетништво 

Активности су подељене у два 

дела. Први део пројекта је 

реализован у марту 2016. и завршен 

је Васкршњим вашаром 30. марта. 

Циљ пројекта је усвајање и 

примена нових ликовних техника, 

развијање креативности и преду-

зетничког духа код ученика, 

побољшање сарадње родитеља и 

школе и промовисање рада школе. 

Ученици су били веома мотивисани за рад, јер је један од циљева активности 

прикупљање средстава за извођење једнодневног излета по избору ученика. Учитељи су 

организовали четири радионице и позвали родитеље да учествују. Циљ радионица је била 

израда разноврсних употребних предмета. Одазвало се петнаестак родитеља ученика од 

првог до четвртог разреда, који се стално долазили са новим идејама и жељом да што више 

предмета направе. Тако су током три недеље рада настали веома лепи предмети за 

декорацију просторија: магнети, флаше и тегле урађене декупаж техником, слике урађене 

на плочицама, кућице од дрвета, корпице од пластичних кеса, различите корпице за јаја, 

кућице од папира и новина, декоративни бицикл од папира, торбе, таписерије, клупице од 

дрвета, украсне кутије, … 

 

Преобликовањем кеса, тегли и флаша ученици су научили да, уместо одбацивања тог 

материјала, могу настати употребни предмети. Тако су стекли знања о потреби и значају 

рециклаже и знања практично применили у изради бројних корисних предмета. 

Створени су услови да ђаци користе креативност и да истражују, а на основу 

могућности су бирали задужења. Радили су у тимовима у оквиру одељења и развијали 

вештине сарадње и комуникације. Затим су учествовали и у припреми и реализацији 

Васкршњег вашара. Школу је 30. марта посетио Епископ шумадијски Господин Јован и тим 

поводом одржан је Васкршњи час и вашар. Деца и родитељи су распоредили предмете по 

штандовима, заједно их презентовали и продавали. Бројни гости и купци потврдили су да је 

организација била успешна и да су остварени циљеви пројекта. 
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Други део пројекта Ђачко предузетништво, за ученике млађих разреда у Малој Иванчи 

реализовaн је у мају 2016. 

 

На дан обележавања Дана школе, 24. маја, организована је продајна изложба радова 

које су током другог полугодишта напра-вили ђаци уз помоћ наставника и родитеља. У холу 

школе су постављене клупе и на њима прелепи украсни предмети. Ученици и наставници из 

свих објеката школе и гости који су тог дана присуствовали свечаном програму похвалили 

су акцију и куповали рукотворине. 

 

Током Васкршњег вашара и ове изложбе прикупљено је довољно новца за планирани 

једнодневни излет којим је пројекат успешно завршен – ученици, наставници и неколико 

родитеља су 20. јуна 2016. боравили у Београду. Прилог о излету је школском листу 

Чаролије 26. Фотографије у њему сведоче о још једном лепом дану и дружењу наставника, 

деце и родитеља којим је успешно завршена 2015/2016. година.  

То је подстицај да и наредне године сличних активности буде што више. 
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Јубилеји 
 

Основна школа „Милорад Мића Марковић“ обележава 2016. велике годишњице - 110 

година школе у Малој Иванчи и 150, тј. 170 година од почетка рада школе у Малом 

Пожаревцу и Поповићу. Поводом ових годишњица, током другог полугодишта 2015/2016. 

започела је реализација пројекта Јубилеји, који ће трајати и током наредне школске године. 

Циљеви пројекта су: упознавање ученика са историјом школе, развијање критичког 

мишљења и креативности ученика и презентација рада школе. Планиране су следеће 

активности: 

- упознавање ученика са историјом школе кроз разговор са гостима и разговор са 

наставницима  

- упознавање ученика са историјом школства кроз часове посвећене предметима који 

су се некад изучавали у основној школи,  

- упознавање са животом појединих бивших ђака школе и израда интервјуа са њима 

(припрема питања, разговор, или слање питања е-поштом, састављање коначног текста у е-

форми, уз фотографије и илустрације и објављивање), 

- израда литерарних и ликовних радова на тему школе у оквиру наградног конкурса 

Школа некад и сад, 

- обележавање Дана школе кроз програм чија је тема Школа некад и сад, 

 

- прикупљање материјала из различитих извора информација за израду монографије о 

школи (фотографије, записи, текстови у штампаном и е-облику...),  

- дигитализација материјала и израда дигиталних збирки школе, 

- презентација активности из пројекта кроз прилоге на веб страни школе 

- израда монографије (у електронском и штампаном-облику) и промоција штампане 

варијанте у локалној заједници. 

Први део програма је подразумевао упознавање ученика са историјом школе кроз 

разговор са гостима, некадашњим ученицима и наставницима школе. У марту 2016. гости су 

били Мићо Јевтовић, наставник српског језика у пензији, који је провео 40 година у школи, 

и Милета Симић, некадашњи ђак и добар познавалац историје нашег краја.  

Мићо Јевтовић је био гост 24. марта. Дружење је започело у Поповићу где је током два 

часа казивао о времену када је био ђак, као и о догађајима из четрдесетогодишњег периода 

који је провео као наставник у Малој Иванчи. Било је ту прича о дечијим несташлуцима, о 

начину на који су се понашала деца и наставници пре педесет година и поређења са 

приликама у школи данас. Часови са ученицима млађих разреда одржани су 31. марта уз 

много занимљивих прича о школи и школским доживљајима из времена када се је он био 

ђак и када је био наставник родитељима и дедовима садашњих ђака. 
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У наставку програма пројекта, 28. марта, гост школе је био Милета Симић, одличан 

познавалац историје школства у Шумадији. Он је говорио ученицима старијих разреда у 

Малом Пожаревцу о прошлости села и школе од времена првог спомињања насеља у 

писаним изворима, о пореклу становништва и о важним годинама за школу - почетак 

изградње 1862. и почетак рада школе 1866. године. Гост се присетио и својих школских 

дана када је школа од четворогодишње постајала осмогодишња, наставници били строжи, а 

ђаци озбиљније прихватали школске задатке.  

У априлу је организован конкурс Школа некад и сад, кроз који су ученици показали 

способноси у области литерарног и ликовног стваралаштва. Ученици свих разреда су писали 

на теме у вези са школом: Школа некад и сад, Зашто волим школу, Моја мала сеоска школа, 

Ми одлазимо, а успомене остају... 

Инспирација за писање су били и сусрети и разговори са гостима школе. Деца нижих 

разреда су цртала школу каква јесте, каква би требало да буде, као и неке фантастичне 

варијанте школе. Најбољи радови су били део изложбе постављене за Дан школе у сали 

Месне заједнице Мала Иванча. Аутори најбољих литерарних и ликовних радова су добили 

награде у свечаном делу прославе Дана школе. Ови радови су представљени и у школском 

листу Чаролије 25, који је тематски 

посвећен обележавању јубилеја и 

прослави Дана школе. Они се налазе и 

у Летопису, у оквиру представљања 

школских пројеката. 

Поводом Дана школе у холу 

школе је постављена још једна 

изложба, коју су чинили панои на тему 

историје школе и најлепши ликовни 

радови настали током две последње 

школске године.  

Ученици седмог и осмог разреда 

су интервјуисали неке од бивших ђака 

школе који су постигли успешне 

каријере. Интервјуи су представљени у 

Чаролијама 25 и у Летопису. 

Дан школе је био посвећен 

подсећању на ток развоја школства у три села у којима ради школа. Кроз припрему и 

извођење програма ученици су развијали креативност у више области: усмено изражавање 

(вођење програма), драмско стваралаштво (писање сценарија, израда костима и 

сценографије, глума), певање, плес...  

Реализација пројекта се наставља и наредне школске године, јер је 2017. година у 

којој се навршава 130 година од рођења и 50 година од смрти Милорада Миће Марковића по 

коме школа носи име, те ће се објединити обележавање великих годишњица. Планирају се 

следеће активности: разговори са бившим ученицима, часови посвећени предметима који су 

се некад изучавали у основној школи, прикупљање материјала и израда монографије о 

школи, дигитализација материјала и израда дигиталних збирки школе. Њима ће се 

остварити циљеви из Развојног плана школе и активности предвиђене Школским програмом. 
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Реч школа води порекло од грчке речи shole која је у старом грчком језику 

значила: доколица, беспослица, одмор, забава. У почетку је школа у Грчкој била 

место у коме су се окупљала беспослена деца робовласника како би проводила 

заједничко време у игри, забави па је у почетку била место за забаву. 

Како је време пролазило, деца су почела озбиљније да уче и раде, а посебна 

пажња се обраћала телесној вежби - гимнастици, по чему је једна врсте школе и 

добила назив - гимназија. 

Школа одавно више није место само за забаву. Забаве има понајмање. Ипак, 

ако занемарим строге законске дефиниције школе и зидарске параметре, школа је 

за мене много више од зграде, гомиле креча, камена, цемента, арматуре, шодера и 

ко зна чега још не. Али не било која школа, него моја школа, Основна школа 

„Милорад Мића Марковић“. Она је место где сам стекла прва знања, научила 

прва слова, стекла другове за цели живот. Све ми је њено драго: и она зелена 

мусава табла, и зидови прекривени нашим пројектима, и онај поломљени шестар, 

и сунђер, и креда. Школа је за мене мој први учитељ Синиша Босић и моја 

разредна Данка, и моји предметни наставници. Да није њих, не би било ни моје 

школе. Школа и они у њој ме усмеравају, воде ка циљу. Сваког септембра школа 

насмејана дочека масу нових ђака жељних знања. Сваког јуна школа испрати 

генерацију свршених осмака на животној прекретници. И дуго, дуго им маше... 

Моја школа су и сви моји другари, њих 20, и сви они други, из других разреда. 

Моја школа је и наша директорка Ксенија, и школски библиотекар, и педагог, и 

теткице и домар. Сви ми заједно смо на броду који плови у неко боље сутра. 

Има великих и лепих школа. Моја, истини за вољу, није ни претерано 

велика, ни претерано лепа, али изнедрила је вредне, поштене, велике људе. 

Саграђена је давне 1907. године и дограђена 1959. године. Грађу су доносили 

мештани села, а и циглу су пекли сами. Створили су тиме залог за будућност. 

Школски плац је имао хектар површине, био је ограђен, а онда још једном 

ограђен оградом од плетене жице (за сваки случај, да ђаци не побегну). Имала је 

три капије зелено обојене, а на једној капији мали уграђени авион са пропелером 

који се окретао на ветру, и симболизовао нове тековине. На бетонским стубовима 

око школе биле су велике саксије са цвећем зелено обојене. Испред школе била је 

ливада са цвећем и мала шумица туја и борова. Нешто ниже, налазио се виноград 

са хиљаду чокота винове лозе, кошнице са пчелама. Данас, моја школа нема лепу 

фасаду, нема нормалне олуке ни надстрешницу. Моја школа нема нормалну 

фискултурну салу. Тоалети нису на завидном нивоу, клупе и подови шкрипе и не 

само они. Наставници су незадовољни, нема наставних средстава, ни мотивације 

у друштву да се нешто промени. 

Нема више винограда ни зеленог грожђа, нема више кошница са пчелама ни 

саксија са цвећем. Нема малог авиона са пропелером што се окреће на ветру. Али 

има малих плавих, смеђих, црних главица жељних знања и плавих, зелених, 

црних окица. Има граје, смеха, весеља, цике и вике. Даће Бог да их буде још 

више, јер докле је њих, биће и школе. 

Тијана Глишић VI1 
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Сећате ли се како смо се срели, упознали и постали блиски? 

Били смо деца, једно другоме страна, непозната и далека. Желели 

смо да се часови што пре заврше да бисмо побегли од обавеза. 

Време је пролазило. Сваки нови дан у школи била је нова радост и 

нова прилика да сретнеш већ знана лица и узвратиш нечији осмех. 

Делили сммо добро и зло. Заједно смо лакше подносили све грдње 

и неправде, заједно смо били јачи! 

Први септембар пре, може се рећи, давних осам година. Мама 

ми намешта фризуру, тетка сређује ципеле, а тата ме слика. Све 

мора да буде савршено и забележено. Једва чекам да одем и 

упознам учитељицу, другаре, школу. Видели смо како нам изгледа 

учионица, ко је наша учитељица и упознала сам неке нове другаре. 

Била сам збуњена пре осам година, а и данас сам збуњена. Све ми 

је јасно, сва су ми лица позната, али ми се растајемо. Сада, после 

осам незаборавних година, морамо да се растанемо. Како то да 

схватим? Ми нисмо само другари, ми смо једна породица. Увек смо 

били ту једни за друге, сложни, самоуверени, интелигентни, 

најгласнији ђаци у школи. Одувек смо били јединствени, 

оригинални. Имали смо довољно поштовања за све наставнике, 

педагога, директора, теткице, за све. Остаћемо заувек запамћени у 

овој школи, то је сигурно. 

Али ускоро се растајемо и нестаје све што смо толико година 

градили, пријатељство, поверење, љубав, та породица нестаје. Све 

ће се претворити само у сећања. Провести по пола дана сваког 

радног дана са том екипом постала је навика. Нормално је да ће 

свако после основне школе уписати шта жели, али то значи да ће 

наша породица бити разбацана по свету. 

Да ли ћу изабрати прави пут? Знам да ми неко друго одељење и 

неки други људи никада неће моћи да замене вас. Остаћемо заувек 

једни другима у срцу, али се више нећемо толико виђати. Исто 

друштво ће се за 10 година поново наћи на прослави матуре, али до 

тада ће свако бити већ изграђена личност, више нећемо бити исти. 

Растајемо се заувек. Само успомене остају и ништа више. 
 

Јована Јовановић VIII1 
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Давне 1862. године почела је изградња прве школе у Малом 
Пожаревцу, а 1866. школа је почела са радом. У тој школи биле су собе 
у којима су спавали учитељи и ђаци. Ђаци су у њој боравили пет дана у 
недељи. Нису имали ни свеске, ни књиге као ми, него малу таблу, 
креду и сунђер. Када наставник обрише таблу и они обришу своју. 
Многа деца су долазила из оближњих села, из Шепшина, из Сенаје и из 
других. Прва школа се налази у школском дворишту, на месту где сада 
живи учитељица у пензији, друга сада није у функцији, а трећа школа 
је ова у коју ја идем. 

Матична школа се данас налази у Малој Иванчи, ми смо друго 
одељење, а Мали Поповић је треће одељење истоимене школе.  

Некада су учитељи носили униформе и били строги и понекад су 
кажњавали ученике ударањем прутићем по длановима. Немирни ђаци 
су ишли у ћошак, клечали на кукурузу ког су доносили за сабирање и 
одузимање на математици. Табла је била са једне стране у линијама, а 
са друге у коцкицама. Сада је потпуно зелена. 

Некада су девојчице носиле кикице, играле се и плетеним 
луткицама и ластиша и стидљиво се дружиле са дечацима. Сада је све 
много другачије. Девојчице се шминкају, изговор им је да не воле игру, 
а уствари је воле. 

Током Другог светског рата учионице су биле касарне војника. У 
нашој школи раније није било терена за играње. Све је било другачије 
и чудније. Сада је све модерније.  

Некад су се деца више дружила, а данас је тога све мање и мање. Ко 
зна шта ће донети ново време? Можда ће бити боље, али ја волим ову и 
овакву, своју школу. 

Сандра Пошмуга VI2 

Јована Косанић III3  Тијана Грујић I2  
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Стара једноспратна зграда. На њој попуцали бели зидови, понегде 

поотпадала фасада, старе јеле у дворишту и под њиховим крошњама 

неколико клупа. Чује се цвркут врабаца, по који аутомобил прође улицом 

са времена на време. Ко би уопште помислио да је ово у ствари школа? 

Одједном, слика се потпуно мења, чује се школско звоно и деца у 

групама излеђу кроз врата - двориште је поново испуњено дечјом грајом. 

Све је, као и ова последња година, готово. Свет одраслих нам већ 

шири руке, и дочекује нас као младе људе који корачају ка својој светлој 

будућности, ка нечему новом и неочекиваном. Време које смо провели 

заједно као да је прошло превише брзо; не би требало да је већ крај.  
Невероватно је то како ћемо се растати после осам година, како ће 

свако изабрати другачију, сопствену стазу којом ће ићи. Можда се више 

нећемо сретати, нећемо бити блиски, али у једно смо сигурни - успомене 

на нашу малу сеоску школу вечно ће нам бити урезане у сећање, као и сви 

они дани које смо провели у њој, који су увек личили једни на друге. 

Дружења, бежање са часова, преписивање на контролнима, ипак ће 

нам све то недостајати у том новом свету, као и зелени зидови наше 

учионице. Чудно ће бити не виђати та лица сваког јутра. Панои више неће 

бити пуни наших цртежа, замениће их неки други, новији. Никада више 

нећемо трчати кроз ове школске ходнике, нити се прскати водом у тоалету 

после часа физичког. 

Јер, ко зна, можда ће нам неге другде бити боље - више пријатеља, 

дружења, забаве. Али, колико год нам било лепше на неком другом месту, 

заувек ћемо волети нашу малу oсновну школу. 
 

Јелена Марковић VIII1 
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У мом селу постоји школа стара 110 година. Њено постојање има 
велики значај за мене.  

У мојој школи смењивале су се многе генерације, неки од њих су 
били моји: дека, тата, мама,тетке, моја браћа и ево сад ја. По њиховој 
причи, некада је то била јако стара школа са захтевним наставницима 
и са строгом дисциплином.   

Данас је много другачије. Школа је мој други дом. Ту су сви моји 
најбољи другари и моји драги наставници као моји други родитељи. У 
школи дани брзо пролазе. Наставници нас дочекују са осмехом на лицу 
и са надом да ћемо нешто научити. И након много уложеног труда да 
нас нешто науче, са пуно пажње и љубави испраћају нас кући. Иако 
школа пружа свима једнаке могућности, у свакој генерацији постоје 
појединци који штрче и одскачу. Неки се истичу знањем, а неки 
својим несташлуцима и неозбиљњошћу желе да привуку пажњу, неки 
су пуни амбиција и уметничког духа. У школи су сви различити, али се 
сви друже и уживају у школским данима. Моја мала сеоска школа је 
лепо место, пуно живота и занимљивих ствари. 

Једно је сигурно што каже песник: „Од колевке па до гроба, 
најлепше је ђачко доба“. 

 

Марија Ристић VII1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Симонида Марковић I1  
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Идем у Основну школу „Милорад Мића Марковић“ у Малом 

Пожаревцу. Школа није много велика, и у њу не иде много ученика. У 
сваком разреду је углавном између 10 и 15 ученика, али сви се трудимо да 
допринесемо школи, да буде лепша.  

Била сам у многим школама и схватила да су и ученици и наставници 
битни кад се ради о изгледу школе. Они су ти који јој преносе енергију и 
који је покрећу. Сваки наставник је другачији. Кроз ову школу је прошло 
много наставника, па је тако школа била другачија. Наравно, школа није 
остала иста након њиховог одласка, али битно je да се школа мења у 
позитивном смислу. Школа се обнавља и постаје све лепша, боља, 
напреднија. 

Ускоро ћу отићи из школе и за многе приче о школи нећу ни знати, 
али знам да ће их увек бити и да ће их млађе генерације осетити што је 
битно и значајно. 

 

Анђела Симић VII2 

Софија Милићевић I1  
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Када изговорим реч школа, прво шта помислим јесте једна велика зграда 
испред које се играју деца насмејаних лица. На питање „Зашто волим школу?“ 
могу дати много одговора. Прво, зато што волим да се дружим и да гледам 
насмејана лица деце. Друго, волим да учим и да стичем нова знања. Треће, 
волим да делим разне ствари са другарима, јер се тада осећам боље. Када бих 
овако појединачно наводила зашто волим школу, овај састав би имао хиљаду и 
више страна, па ћу зато кратко и јасно рећи: „Највише волим школу због тога што 
учим нове ствари и због тога што ће ми много помоћи у животу!“ Можда нека 
деца још нису озбиљно разумела школу, па се на неки начин у њој само играју, 
али ја сигурно јесам. У њој се играмо, дружимо, певамо, учимо, цртамо, пишемо, 
имамо креативне радионице, такмичимо се из разних предмета... 

Већ од првог разреда сваки домаћи задатак схватила сам као једну врло 
важну обавезу, која ће ми кад тад бити веома драга. Волим школу и због тога што 
има добре учитеље и наставнике који децу уче многим важним стварима, на 
лакши и леп начин. 

Моја школа је дивно место, у њој су деца срећна и задовољна. Њена врата 
су увек отворена и позивам вас да је посетите и уверите се да је то најлепше 
место које постоји на свету. 

Катарина Бранковић IV1 

Андријана Митрашиновић I1  
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Моја школа се зове „Милорад Мића Марковић“. Она је другачија од других 
јер је ја похађам. 

Баш сам срећна што идем у школу, јер ту виђам своје другаре. Мој омиљени 
предмет је математика. Можда је ово чудно, али веровали ви или не, највише 
мрзим физичко. Први пут сам угледала школу када сам била у вртићу. Са прозора 
вртића посматрала сам велику белу зграду са много прозора. Неки су ме 
плашили да ме у школи чека строга учитељица која бије прутићем. 

Првог септембра те 2013. 
године са страхом сам ослушкивала 
школско звоно и стезала другарицу 
за руку. Очекивала сам да ће се 
појавити намрштена тета која ће 
викати. Уместо ње појавила се 
прелепа девојка која нам се 
представила и почела да нас учи 
првим словима, бројевима, 
рачунским операцијама. 

Већ три године ми се дружимо, 
заједно певамо, играмо, смејемо се. Моја школа је лепа. Налази се у центру села. 
У близини ње су продавница, пекара, вртић... На одморима тркнемо до пекаре и 
сладимо се укусним пецивима. Школа има велико пространо двориште и свуда 
се чује граја и дечији смех и вриска. У мојој школи, као и у свакој другој има пуно 
петица али и двојки и јединица. Трудимо се да своју школу представимо што 
боље можемо, па на такмичењима побеђујемо. 

Када смо добри и наша школа је лепа, светла, пространа. Далеко се чује о 
њој. Волим своју школу и трудим се да је представим у најбољем светлу. 

Поносна сам што сам њен ђак. 
Јована Глишић III1 

 

 

 

 

Моја школа сто педесет година има, али ведра шири руке свима. 
Сваки дан јуримо у учионице и свашта сазнајемо од наше учитељице. 
Највише волимо физичко када се играмо и јуримо. 
Школа је посебно место где симпатије налазимо често. 
Због свега тога школу волим и једва чекам другаре да видим. 

 

Анђела Стојановић II2 

Лука Јовичић IV3 
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Када сам кренула у први разред, школа је изгледала огромна. Прошла сам кроз 

велика улазна врата, па кроз велики хол и на крају се нашла у великој, бело окреченој 

учионици. Све ми је било чудно и непознато. Срећом, ту је била наша учитељица која 

нас је дочекала са осмехом и сместила да седнемо. И учитељица ми се учинила 

некако чудна иако сам знала да немам чега да се бојим. Њу сам баш добро познавала, 

јер је моја бака и знала сам да она много воли децу. Врло брзо сам упознала другове и 

другарице. Брзо смо навикли на рад и ред и школа ми више није била тако страшна. 

Ја сам временом расла, а школа се у мојим очима смањивала. Сада сам трећи 

разред и школа ми је као друга кућа, некако топла и присна. Моја школа је стара, али 

лепо уређена. Учионице и хол смо уредили са учитељицама и родитељима тако да се 

у школи осећамо пријатно. Добићемо ускоро и малу фискултурну салу па ћемо часове 

физичког у току зиме држати у њој, а не у учионици. 

Иако наша школа, као и многе друге, има све мање деце, ја сам поносна што сам 

њен ђак. 

Теодора Будимкић III3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Катарина Козић I1  
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Ученик сам другог разреда Основне школе „Милорад Мића Марковић“ 

у Малој Иванчи. Пре поласка у школу једва сам чекао када ћу постати ђак. 

Старија сестра ми је причала о разноразним активностима које ђаци раде у 

школи. Био сам много узбуђен и желео сам да и ја постанем ученик.  

Поласком у први разред заволео сам школу. У њој сам стекао нова 

пријатељства и много знања. За то знање захвалан сам учитељу који се 

труди да ми објасни све што ми није јасно. Волим школу јер у њој увек 

научим нешто ново. 

Радујем се сваком распусту, али већ другог, трећег дана постанем тужан, 

јер нема мојих другара из школе са којима ми је веома лепо. 

 

Андреја Митрашиновић II1 

 

 

 

Моја школа је мала и бела,   

у њој све зуји као пчела. 

Пуна је великих и малих ђака 

као и добрих наставника. 

У школи има пуно другара, 

ту се пријатељство ствара. 

Волим школу и учитељицу 

као најбољу другарицу. 

Децо, на одмору се играјте 

и школу највише волите. 

 

Анђела Менићанин III2 
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Волела бих да школа буде место у коме би свој деци било лепо. Желела бих да у мојој 

школи има осам учионица и да сви разреди иду у школу пре подне. Школа из моје маште 

би личила на најлепши замак са 

великим плавим прозорима и 

златним вратима. У тој школи би 

постојале покретне степенице. 

Свако дете би имало доста 

другова са којим би се дружило и 

играло. Наставници би имали златну 

катедру и фотељу од крзна. 

Преко пута моје школе би се 

налазила продавница у којој би деца 

добијала све бесплатно. За сваку 

петицу деца би од наставника 

добијала чоколаду. У дворишту моје 

школе би се налазило много високог 

и лепог дрвећа и цвећа. 

Знам да многа деца не воле школу, али кад би овако изгледала сви би, сигурно, 

волели да иду у њу, ако не због оцена и учења онда због пријатеља, дружења и слаткиша. 

Ала би то била уживанција! 

Јована Поповић V2 

Катарина Јовановић I1  

Анђела Ристић IV1  
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Када увече легнем, маштам да бих лакше заспала. Пустим машти на вољу, па 

понекад размишљам о томе шта бих волела да променим у свом животу. Једне вечери на 

ред је дошла и школа. Волим ја моју школу и начин рада у њој, али бих нешто и 

променила. Наше зелене и старе табле бих заменила са белим и паметним таблама. 

Испред сваког ђака би стајао таблет да би лакше пратио наставу. Крај часа би 

најављивала нека музика која би 

опуштала и увесељавала. Одморе 

бих продужила за 10 минута, а 

часове скратила за 5 минута. 

Учионице и просторије у 

школи би биле чисте и окречене 

веселим бојама. Наши столови би 

имали фиоке и у њима бисмо 

остављали школски прибор. 

После часова бисмо учили и 

дружили се у заједничкој 

учионици. Једном недељно бисмо 

имали предмет који се зове 

„креативност“. Кроз игру и забаву 

бисмо смишљали и правили све 

што пожелимо. 

Надам се да ће бар један део моје маште постати стварност пре него што завршим 

основну школу. Можда је ово за сада недостижно, али верујем да ће кроз неколико година 

постати стварност. Нико нам не може забранити да маштамо и да бар у машти нашу 

школу учинимо бољом и лепшом. 

Анђелија Симић V2 

Анђела Ристић IV1  

Катарина Бранковић IV1  

Марија Божанић I1  
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Интервјуи са бившим ученицима 

Ученици VII2 и VIII1 су направили интервјуе са бившим ученицама наше школе 

Кристином Косанић, која живи у Шпанији и ради као лекар у једној мадридској болници, и 

Татјаном Сретеновић Рајичић, доктором молекуларне биологије која живи и ради у 

Холандији. У Летопису представљамо њихове занимљиве животне приче. 

Интервју са Кристином Косанић 

Кристина, хвала што сте пристали да 

одвојите време за овај интервју који 

радимо у част обележавања јубилеја наше 

(заједничке) школе. За почетак нам реците, 

какве успомене Вас везују за ОШ „Милорад 

Мића Марковић“? Сећате ли се нечега 

нарочито занимљивог из школских дана? 

Период основне школе, одрастање и 

свој први контакт са школом памтим као 

један од најлепших у свом животу. Као и 

већину особа везују ме многе лепе 

успомене, догађаји, пријатељи, наста-

вници. Било је врло интересантно ући у њу 

као мало дете, несигурно и са страхом шта 

ме чека, а потом изаћи из ње са прилично 

јасном идејом о својој будућности и путу 

који ћу одабрати. 

Цео тај период памтим као јако 

безбрижан, пун дружења, екскурзија, 

рођендана и упознавањем пријатеља које и 

дан данас чујем када год нам време 

допусти. Прво стицање одговорности, 

прилагођавање и стицање вештина и знања 

које су ми тадашњи наставници усадили, 

због чега ћу им заувек бити захвална. 

Безброј анегдота са часова које ћу увек 

памтити, пуно смеха, безбрижности и 

враголија на вешалици школског дворишта 

са које смо обожавали да се преврћемо за 

време одмора. Једна ствар која је посебна 

код наше школе, је то да је мала, самим 

тим, сви смо се познавали и тај осећај 

ушушканости не бих никада променила за 

другу средину. 

Били смо поносни на своје 

наставнике, који су били максимално 

посвећени нама и захваљујући томе 

постизали смо завидне резултате на разним 

такмичењима. Знало се да су из наше 

школе најбољи рецитатори, математичари и 

познаваоци граматике како српског тако и 

других језика. 

С обзиром на то да сте дете 

просветног радника наше школе, да ли Вам 

је то била олакшавајућа или отежавајућа 

околност током основне школе? 

Вагајући предности и мане, морам 

признати да никакву олакшицу нисам 

осетила, чак напротив, у већини прилика је 

представљало отежавајућу околност; у 

смислу додатног притиска и још већег 

доказивања свима да је иза успеха искљу-

чиво мој труд, рад и знање. У почетку сам 

због те чињенице осећала потешкоће у 

прихватању у друштву, да би током сле-

дећих година, како смо одрастали и 

постајали зрелији све дошло на своје. 

У сваком случају срећна сам што смо 

се моја породица и ја одлучили за ову 

школу, јер ме је апсолутно спремила за 

живот у сваком смислу, како знању тако 

зрелости и стрпљењу.  

Касније сте се определили за 

медицину, па нам реците шта Вас је 

мотивисало да се одлучите за тај факултет? 

Школујући се, многе професије су ме 

привлачиле, али кључан тренутак и 

коначна одлука је пала средином средње 

школе. Одувек ме је фасцинирао степен 

одговорности и важности које носи ова 

професија са собом. Сматрам да било која 

грешка у осталим професијама се може 

исправити, поправити; док у медицини 

морате бити апсолутно сигурни у сваки свој 

корак и одлуку. Осмех и захвалност 

пацијента које отпуштам из болнице 

његовој кући, речи захвалности, поверење 

које имају у свог лекара је нешто 

специфично и посебно. Ми смо уз њих у 

најтежим и у тренуцима у којима се осећају 

најслабији, да им помогнемо, вратимо наду 

и осмех на лице и  очувамо оно највредније 

што поседују, њихово здравље. Сматрам је 

једном од најхуманијих, најтежих али у 

исто време и најлепших професија. 
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Сада живите у Шпанији, па нас 

занима шта је то сто Вам највише недостаје 

када сте далеко од своје земље? 

На првом месту највише ми недостају 

моја породица и пријатељи, није лако бити 

далеко од својих драгих особа, али имам 

срећу да Мадрид није много далеко, за 

само  пар сати сам поново у својој земљи. 

На пример, имам многе колеге који су и са 

других континената и којима је све то 

много компликованије. Наравно, недостаје 

ми наша храна: пљескавице, ћевапи, 

гибаница и сарма моје баке, мамина чорба 

и мусака… Када ме ухвати носталгија на 

паузи дежурства отворим своју Плазму 

(коју моје колеге већ познају и траже). 

Недостају ми домаћи филмови и разне 

емисије које пратим преко интернета. Зато 

су ми кофери при сваком одласку и доласку 

препуни свих ствари које ми фале а могу се 

спаковати. 

Можете ли кратко да упоредите живот 

у Србији и у Шпанији? 

Веома је изненађујуће али је 

темперамент наших народа  јако сличан, и 

Шпанци су отворен, љубазан,весео народ 

који воли да ужива у сваком дану. 

Медитерански дух, улице и барови препуни 

људи у свако доба дана (осим „сиесте“ тј. 

њихове поподневне дремке), близина мора, 

која омогућава да си за само три сата на 

плажи. Земља која је сума пуно земаља и 

култура у једном, од шкотских утицаја у 

Галисији на северу, преко утицаја арапске 

културе у Андалузији на југу. Јако сам 

срећна да имам колеге са Кубе, Јужне 

Америке, Немачке, Пољске и да тако упозн 

ајем многе језике, културе и размењујемо 

знања и искуства. И овде су типична честа 

окупљања са пријатељима и колегама, 

волимо да идемо на тапас (вечере са 

разноврсном храном у малим порцијама) и 

да се дружимо. 

Опишите нам један свој просечан дан. 

Мој радни дан креће рано, волим да 

га започнем типичним шпанским доручком, 

тостом са маслиновим уљем и кремом од 

парадајза, затим пешачим до болнице и 

креће нови дан са новим и старим 

пацијентима. Поподне, волим да трчим и да 

се тако опустим или поновим и учим ствари 

које ми требају и спремим се тако за нови 

радни дан. Викендом идем на утакмице 

Реал Мадрида и уживам у фудбалу. Пошто 

градим живот са спортским новинарем, 

познајемо и дружимо се са многим српским 

спортистима који живе овде и то ми пружа 

могућност да причам мало и на свом језику 

и уживам са својим људима. 

Веома сте млади, а доста тога сте већ 

постигли. Какви су Вам даљи планови? 

Хвала пуно, мислим да још пуно тога 

треба тек да постигнем. Да растем профе-

сионално и даље, не искључујем могућност 

да одрадим и другу специјализацију, да 

балансирам између породице и професије. 

Да иако овде градим свој живот никада не 

заборавим моје корене то одакле сам и да 

одржим и негујем пријатељства на даљину. 

За крај бисмо волели да оставите неку 

поруку за све наше ученике који буду 

читали овај интервју. 

Желим да поручим свим ученицима да 

уживају у својој безбрижности и детињству, 

да сваки корак који данас начине је 

кључан за њихову будућност и да увек 

прате своје жеље и циљеве. Образовање, 

рад и труд је нешто што отвара многе 

могућности и врата читавог света. Да увек 

буду поносни на чињеницу одакле су, да 

никада не забораве праве пријатеље.  

Уживајте у свом одрастању! 
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Интервју са Татјаном Сретеновић-Рајичић 

Опишите нам како је било у школи кад сте 

били ђак. У којој клупи сте седели? Које 

предмете сте волели? Ко вам је био 

омиљени наставник? 

Насмејали сте ме овим питањем, јер 

се, ето - не сећам у којој сам клупи седела. 

Мислим да сам у млађим разредима обично 

била у првој клупи, али у старијим сам 

израсла па су ме премештали да седим 

углавном позади, кад сам постала „висока“. 

Сви предмети су ми добро ишли. 

Највише сам волела математику и спорт. 

Спортски одгој мојих родитеља свакако је 

допринео томе (тата је тренирао школски 

одбојкашки тим, својевремено се бавио 

боксом и био заиста спортски тип; мама је 

врстан пливач, а као дете из ловачке 

породице она одлично барата оружјем и 

добар је стрелац). И након основне школе 

тренирала сам разне спортове (карате, 

пливање, стони тенис, одбојку). 

Ја сам дете просветних радника, 

већина наставника су били посетиоци у на-

шој кући и многи од њих кућни пријатељи. 

Веома је тешко, поготово са ове дистанце, 

посматрати их као наставнике и ништа 

више, јер сам увек некако знала мало више 

о њима, познавала понекад њихову децу, 

дружила се са њима. Ишли смо са некима 

на заједничка породична летовања… Не 

могу да кажем да неког нисам волела. 

Највише сам наравно волела наставника 

математике, мога тату Драгана Сретено-

вића, и увек ми је било жао што ми моја 

мама, учитељица Илонка Сретеновић није 

била учитељица. Са великим пијететом се 

сећам многих наставника, и имам велико 

поштовање према многима од њих, без 

обзира да ли су ми предавали или не, јер 

сам их познавала и као наше породичне 

пројатеље. Не могу а да не споменем 

Даницу и Раденка Јововића, Славољуба 

Лазаревића, Љиљану Бирач, Веру Нинко-

вић, Раду и Драгишу Којића... Листа је 

подужа. Дивни људи.  

Шта сте студирали и зашто баш то? 

Студирала сам Молекуларну биологи-

ју и физиологију на Биолошком факултету 

у Београду, магистрирала сам из области 

генетике, докторирала на тему Физиологија 

биљака. Претпостављам да сам то 

одабрала зато што сам одувек била 

радознала. Молекуларна билогија ме је 

интересовала јер сам желела да схватим 

како функционишу системи и организми, а 

одатле су кренула интересовања ка 

генетици, молекуларној генетици и тако 

даље.  

Којим се послом бавите сада и колико 

дуго? Да ли сте открили нешто ново? Да ли 

тај посао опасан? 

Временом сам прешла у воде бизниса 

и примењивања научних истраживања у 

пословне сврхе, јер сам била радознала да 

видим како изгледа практична примена 

научних сазнања. Занимања којима се 

бавим су се мењала како сам сазревала. У 

основи, мислим да сам од малих ногу 

охрабривана и одгајана да решавам 

проблеме размишљајући, или, како би моји 

родитељи рекли, „користећи мозак”. 

Сад сам руководилац у међународној 

компанији. Врста посла којим се ја 

тренутно бавим је таква да вас напросто 

води на константно напредовање, што 

подразумева да се бавите различитим 

пословима… ако ме питате о овој врсти 

посла којим се сада бавим, рецимо да сам у 

тој бранши неких осам година.  

Знам да звучи филозофски, али човек 

стално открива нешто ново, учи нешто 

ново сваког дана. Велики део своје 

каријере провела сам бавећи се 

истражива-чким, научним радом, и ту се 

подразумева да су вам открића у опису 

посла. 

Радила сам са „опасним” материјама и 

методама у лабораторији, где понекад 

протоколи налажу да користите радио-

активне материје, или изразито токсичне 

материје, опасне хемикалије или вирусе, 

али постоје правила како се ти експери-

менти изводе и такав рад је безбедан када 

се спроводи по ригорозним протоколима, 

за које пролазите посебну врсту обуке. 

Да ли мислите да су наставници бар 

мало заслужни за то што сте постали? 

Наравно да јесу. Улога наставника у 

формирању детета и његовог погледа на 

свет, начина размишљања и учења како да 

открију у себи оно што их чини посебним и 

што ће их припремити да буду дивни и 

добри људи, од изузетног и непорцењивог 

значаја је за децу, породицу и друштво у 

целини. 
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Опишите нам место у ком живите. 

Сада живим у Холандији. Током 

докто-рских студија сам повремено 

боравила у Великој Британији, потом сам 

радила пост-докторат у Немачкој, а онда 

сам добила посао у Холандији, где и данас 

живим. Ротердам је космополитски град, 

пословни и финансијски центар Холандије. 

Град је током другог светског рата готово 

до темеља порушен бомбрадовањима, те је 

данас релативно нов. Познат је по 

модерној аритектури. Лежи на великој 

реци и веома близу мора, пун је канала и 

језера, као и зеленила. У Ротердаму данас 

живи преко 160 нација и није никакво чудо 

да у центру града на улици готово да и не 

чујете холандски језик. 

Људи са простора бивше Југославије 

који овде живе обично за српски језик 

кажу: „Говорите ли наш језик?“ Тиме се 

избегавају неумитне расправе говоримо ли 

српски, хрватски, босански или шта већ… 

Људи у Ротердаму су веома пријатни, 

отворени, а град сам по себи је веома 

динамичан. Ротердам је на три сата од 

Париза, четири сата од Лондона, близу је 

Брисел, Луксембург, Немачка... 

Каква је разлика измеђи Србије и 

Холандије? 

Ја волим да кажем да су Србија и 

Холандија сличне. У принципу, увек волим 

да налазим сличности, више него разлике у 

животу. И Србија и Холандија су мале 

земље и имају слични историјски 

сентимент према Другом светском рату. У 

обе државе људи понекад воле да носе 

истакнуто „фирмирану“ гардеробу. И у 

Холандији, као и у Србији, људи се доста 

баве пољопри-вредом. Равнице у 

Холандији су исте као и равнице у 

Војводини… Оно чега нема у Холандији су 

планине. Сунчани дани су празник, јер је 

често кишовито и облачно. Дани су овде 

лети знатно „дужи“ (мрак пада око 22.30), 

али зими знатно „краћи“. 

Улице у Холандији су веома чисте, 

нема просјака, бескућника. Животни стан-

дард је релативно висок, школски систем 

врло компликован, али су издвајања за 

децу, образовање и здравство огромна и 

резултат је видљив. 

Да ли долазите у Мали Пожаревац? 

Да ли сте остали у контакту са 

пријатељима из родног места?  
Ја долазак у Мали Пожаревац зовем 

доласком кући. Бар једном годишње 

породица се окупи, обично око Божића. Са 

пријатељима из школе немам стални 

контакт, али кад год сам код куће и кад се 

сретнемо, срдачно се испричамо. 

Дозволите ми један мали додатни 

коментар. Знате, ваша основна школа је 

много више него пуко сећање на школске 

дане. 

У вашој школи и школском дворишту 

су зими понекад просветни радници 

држали међусобни турнир у стоном тенису, 

а лети су се играле одбојкашке утакмице 

док не падне мркли мрак, а наш тим је био 

„Комшилук против осталог света“. 

Ту је својевремено дочекан Јосип 

Броз (председник тадашње Југославије, 

покрета Несврстаних и још којечега); ту су 

снимали „Повратак отписаних“ и ми смо 

као клинци упознали Драгана Николића, 

Пају Вујсића, Воју Брајовића, Злату 

Нуманагић – не можете да замислите то 

усхићење; ту су својевремено тренирале 

одбојку девојчице које ће освојити сребро 

на републичком такмичењу, а да ни 

дресове нису имали… И још много тога. 

Где год да се нађем, а путујем често, 

на ком год да сам континенту, ако угледам 

школарце и присетим се моје основне шко-

ле, осмех ми се развуче на лицу. Сваки 

пут. 

 

 
За илустрацију текста коришћени су 

кадрови из филма „Повратак отписаних“ на 
којима се види како су школа и двориште 

изгледали 1976. године. 
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Дан школе 
 

У уторак, 24. маја 2016. године, 

у сали Дома културе у Малој Иванчи, 

прослављен је Дан Основне школе 

„Милорад Мића Марковић“. Ове 

године је било нарочито свечано због 

чињенице да су своје значајне јубиле-

је обележиле све три наше школе.  

У Поповићу је школа почела са 

радом пре 170 година, тачно век и по 

постоји школа у Малом Пожаревцу, а 

школа у Малој Иванчи навршила је 110 година од отварања. У складу са тим, цео програм 

припремљене приредбе тематски је био везан за институцију школе у нашем крају, њен 

значај и особености у различитим временским епохама. На самом почетку приредбе, пред 

великим бројем присутних, хор ученика петог разреда отпевао је химну „Боже правде“.  

Први минути након државне химне одвојени су за подсећање на историјат наше школе 

уз пратећу презентацију. Између осталог, наглашено је и то да су културно – уметничке 

активности увек биле неговане у нашој школи, па је у складу са тим уследио фолклорни 

наступ са играма из Шумадије које су разгалиле и наше најстарије посматраче. 
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Након тога, ученици нижих разреда из Мале Иванче, провели су нас кроз време и 

приказали музику, игре, плес и костиме који су били актуелни у школи у различитим 

епохама наше ближе прошлости, завршивши са модерним звуком и ђускањем. После игре и 

песме наши ђаци су показали и своје глумачке таленте. 
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Специјално за ову прилику, ученици из Мале Иванче и Поповића, уз помоћ својих 

наставника, осмислили су занимљиве и духовите драмске текстове са школском тематиком и 

показали колико је савремена настава далеко од некадашњих строгих и крутих начела.  

Затим је хор отпевао познату песму „Ау, што је школа згодна“, а ученици из Малог 

Пожаревца су у свом драмском комаду показали да школа уме бити и незгодна, нарочито 

када падају слабе оцене.  

 

У наставку програма ђаци су демонстрирали и своје добро знање француског језика. 

За сам крај приредбе вратили смо се нашој традиционалној уметности која је актуелна кроз 

сва времена и чули прво песму „Пукни зоро“, а затим су наши мали фолклораши све 

присутне забавили својим оригиналним ношњама и игром „Катанка“. 
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Осмишљеним и изведеним програмом наши ученици и наставници, показали су колико 

се код нас негују различити таленти и колико се цене култура и уметност. Ипак, нарочито 

смо поносни на резултате у учењу и успехе које су наши ђаци остварили на овогодишњим 

такмичењима, па је на завршетку програма директорка школе Ксенија Илић доделила књиге 

најуспешнијим ученицима.  

На крају треба истаћи да је припремљена приредба само један део активности које 

планирамо и којима ћемо још обележити поменуте јубилеје. 

 

Данка Стојановић, наставница српског језика 

 
У Летопису представљамо део програма који је публика видела: драмски текст На часу 

географије који је настао на основу стварног догађаја на часу географије и текст Весела 
страна школе, састављен из анегдотских прича са часова у одељењу Ружице Будимкић у 

Поповићу и стихова посвећених наставнику Мићи Јевтовићу.  
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На часу географије 

 

Лица: Наратор 1, Наратор 2 

(Тијанин глас), Тијана, Наставница 

географије, Слободан, остали ђаци 

(још петоро њих) 

 

Наратор 1. (Док иде 

постављање сцене и реквизита): 

Некада су школе биле једина места 

на којима се могло сазнати и 

научити нешто ново. Ђаци су зато 

тамо радо хрлили и подразумевало 

се да та привилегија образовања 

захтева поштовање, одговорност и 

ред. А да ли је данас увек тако?  

Наратор 2 (Тијанин глас из позадине): Неки догађаји из школе нам се урежу дубоко у 

сећање.Често их препричавамо, па некада и од комарца направимо магарца. Ипак, један 

догађај ћу, и без преувеличавања, дуго памтити. Било је то на часу географије... 

(У том тренутку улази наставница, озбиљна је и дотерана. У једној руци носи дневник 

и торбу, а у другој глобус. Ученици престају с причом, устају, поздрављају наставницу и 

ваде свој прибор док она уписује час. Једино је Тијана успорена и сморена, држи главу у 

шакама.) 

Наратор 2 (Тијанин глас из позадине): Ко да издржи и овај шести час! Гладна сам и 

спава ми се. Никад више нећу буљити до поноћи у оне моје глупе серије... 

Наставница (устаје иза катедре): Добро, децо, на овом часу ћемо радити нешто ново. 

Причаћемо о космосу.За почетак ми реците како ви замишљате космос? 

(Неколико руку се подиже) 

Наставница: Кажи ти, Слободане. 

Слободан: Па, космос... то су неке планете које су се мало накривиле... 

(Настаје смех у   разреду)   

Наставница: Молим? Децо, није смешно! 

Слободан: Па, мислио сам да те планете не стоје право, него косо, па је зато космос. 

Наставница: Ти се мало шалиш данас, али када дође утврђивање, нисам сигурна да 

ће ти бити овако забавно. Седи! Да видим шта други мисле... 
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Наратор 2 (Тијанин глас из позадине): Тада сам само на тренутак склопила очи и 

почела да замишљам свемир. (у својој клупи Тијана управо склапа очи) Капци су ми били 

све тежи и тежи. Комете, Сунце, звезде нису били више тако јасни (Тијани глава пада). 

Полако сам тонула у слатки сан... 

Наставница (наставља пре-

давање): Да бих вас заинтересо-

вала за истраживање о космосу, 

испричаћу вам неколико занимљи-

вости. На пример, у свемиру никада 

не бисмо могли плакати, јер нема 

гравитације, па сузе не би могле да 

клизе низ лице, а за оне пуније међу 

нама космос би био идеално 

решење, јер човек који на Земљи 

тежи 100 кг, на Месецу би, опет због 

слабије гравитације, тежио само 38 

кг... 

(Тада гласан звук мобилног 

телефона пара учионицу, Тијана се 

трза и неспретно пада са столице. 

Цео разред се окреће у том правцу и 

сви се гласно смеју. Наставница је 

најпре шокирана, а онда се и сама 

насмеје и прилази Тијани која с 

муком устаје.) 

Наставница: О коришћењу 

телефона на часу, тек ћемо 

разговарати, а сада да проверим је 

ли са Тијаном све у реду. 

Тијана: Извините, извините, 

није ми ништа. 

Наставница: Добро је да ти 

није ништа, али може бити свашта 

ако наставиш да се овако неодговорно понашаш. Зашто долазиш у школу тако неиспавана? 

Тијана: Извините још једном, изгледа да сам мало претерала са гледањем неких 

серија. 

Наставница: Ја ти саветујем да убудуће мање гледаш ТВ и да више мислиш на своје 

обавезе. Серије имају репризу, а школа и живот немају. А уосталом, те серије, као што су 

Мала невеста и Одбачена, по свему судећи моћи ћеш да гледаш и када завршиш факултет. 

Трајаће оне још дуго, дуго... Децо, ви морате знати да су све модерне технологије корисне 

док нам служе и олакшавају живот, али да не би смеле да нам окупирају тај исти живот и да 

тако занемаримо оне суштинске ствари као што су: (Ту наставница очекује да је ученици 

допуне и они онда настављају њену мисао следећим речима):  

Тијана: Критичко размишљање... 

Слободан: Дружење... 

Остали (углас): Учење... 

Наставница (задовољна 

одгово-рима, комад завршава 

похвалом): Браво, децо, тако је! 

 

 
 
Драмски текст је настао на 

основу приче Тијане Глишић, 
ученице VI1.  

Драматизацију је урадила 
Данка Стојановић, наставник 

српског језика. 
Глумци су ученици VI1. 

Тијана Глишић VI1  
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Весела страна школе 

Лица: Наратор, учитељица Ружа, ђаци, 

наставник Мића 

 

Наратор: На часовима у Поповићу је баш 

забавно, а врло често се деси да нас нека смешна 

ситуација насмеје до суза. Једном тако учитељица 

Ружа на часу природе и друштва саветује 

ученике. 

Ружа: Треба често да идете зубару да вам 

зуби буду здрави и да не идете зубару. 

 

Наратор: Док су мајстори радили у школи, 

ученици су наставу имали у дворишту, испод 

трешње. Један ученик се загледао у нешто на стаблу и није пазио шта учитељица прича. 

Приметивши то она се наљути. 

Ружа (љутито): Ти се, Марко, понашај како треба или ћу те избацити напоље! 

 

Наратор: Други пут је учитељица љута на ученике што не уче. 

Ружа (прети ђацима): Ма не морате ви ништа да учите али да знате, у петак ћемо 

имати нанајављени контролни из математике. 

 

Наратор: Једном тако учитељица повишеним тоном предаје 

Ружа: Ја сам већ толико пута рекла да не постоји већа и мања половина. Ако је 

половина онда су и јадна и друга половина сасвим једнаке. Али, шта вреди да вам 

објашњавам када ме већа половина вас уопште не слуша. 

 

Наратор: Немојте да помислите да нас је само учитељица засмејавала. Чинили су то и 

моји другови и другарице. Разговарају 

тако учитељица и Тамара. 

Ружа: Знаш ли абецеду Тамара? 

Тамара: Знам. 

Ружа: Које слово долази после „А“? 

Тамара: Сва остала слова. 

 

Наратор: На часу српског језика... 

Ружа: Кажи ми, Теодора, каква је 

именица ваздух? То је лако питање. 

Наратор: Теодора није мислила да је 

то лако питање. 

Теодора: Ваздух је именица без 

боје, мириса и укуса. 

 

 

Наратор: На часу природе и 

друштва учитељица прозива 

Андријану. 

Ружа: Који су извори енергије? 

Андријана (чешкајући се): 

Телевизор, радио, телефон... 

 

Наратор: Учитељица и ђак 

разговарају на часу математике. 

Ружа: Бане, ако ти, на пример, 

имаш осам јабука, па узмеш још 

четири од брата, какав ће резултат 

бити? 

Бане: Знам учитељице - туча! 
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Наратор Ових дана ученици су упознали наставника Мићу који је предавао српски 

језик у нашој школи. О њему су нам пуно причали родитељи. Он је имао обичај да на часу 

говори у стиховима.  

 

Мића: Учи речи да ти глава звечи, ко не учи речи, има да се бечи. 

 

Наратор Али ђаци као ђаци, договоре се како да збуне наставника, који је иначе 

диван човек и кога су деца волела. Прозове тако Мића мог оца да одговара а он као из 

топа:  

 

Ђак: Професоре, молим вас, 

нисам спреман за ваш час, 

јер сам јуче цео дан 

био нешто болестан. 

 

Наратор: Ђаци у смех, а Мића 

се намршти као облак пред кишу и 

грмну са катедре. 

 

Мића: Стих ти, брајко, није 

лош, 

ал' ће бити три за грош. 

Изговор ти је баш бедан, 

теби Мића даје један. 

А ти сада лепо седи  

и то причај своме деди. 

 

Наратор: Пошто се победоносно осмехнуо, наставник је наставио час. И више никад 

мали обешењаци нису клепали стихове. Ко је знао, говорио је у прози. 

 

Први део драмског текста је настао на основу стварних догађаја у одељењу учитељице 
Руже у Поповићу. За други део инспирација је била посета наставника Миће Јевтовића и 

разговор са ученицима. Текст је са ученицима приредила Ружица Будимкић, наставник 
разредне наставе. На сцени су глумили ученици III3 и IV3. 
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Професионална оријентација 

 

Почетком школске године предложен је Програм рада професионалне оријентације за 

Школски програм и са наставницима утврђене наставне јединице погодне за реализацију 

тог програма. Ученици су се укључивали у рад ваннаставних и слободних активности 

понуђених према Годишњем плану. Наставници су евидентирали талентоване ученике и 

њихове склоности и интересовања па су заинтересоване ђаке укључили у додатни рад и 

припремали их за општинска и градска такмичења. 

У жељи да се деци приближи математика на атрактивнији начин и да се мотивишу за 

овај, по већини, најтежи предмет, школа је учествовала и ове године у математичком 

такмичењу „Мислиша“ које на нивоу Србије организује Математичко друштво Архимедес за 

заинтересоване школе. Дугогодишња пракса је да задаци буду кратки, пре свега занимљиви 

и необични, само такмичење је без оптерећења и замишљено као прави математички 

празник у школама. Организација захтева добру припрему у школи, поготово у нашим 

условима, и уз одличну сарадњу и тимски рад учитеља, такмичење је спроведено у 

најбољем реду. У овој школској години, учествовало је укупно 57 ученика, 36 у млађим и 21 

у старијим разредима, а два, по један из другог и трећег разреда, добила су Похвалу за 

остварени резултат. Учешће на овом такмичењу планираће се и следеће школске године. 

Генерално, професионални развој ученика се подстицао кроз наставни рад на 

редовним часовима реализацијом наставних јединица којима је то било могуће, на часовима 

одељенског старешине, а нарочито Пројектом за ученике седмог и осмог разреда 

„Професионална орјентација на прелазу у средњу школу“. 

На часовима одељењског старешине, ученици су упознати са програмом ПО и са 

разредним старешинама су се договарали о начину рада. На ЧОС-у за осми разред одржане 

су четири радионице професионалне оријентације. Ученици су се упознали са програмом 

пројекта ПО, процењивали су друге и видели како их други гледају, процењивали своје 

способности и сагледавали реалне могућности уписа у средње школе. На овим часовима 

одржана су и две радионице са родитељима и ученицима осмог разреда заједно, на којима 

су родитељи показивали колико су упознати са жељама и могућностима деце и упознавали 

се са мапама ума жељених занимања које су ученици израђивали. 

У јануару 2016. године, реализоване су наставне јединице којима се подстиче 

професионални развој ученика. Реализовна су два часа у VIII1 и VIII2 (Jobs, Talking about 

jobs). На часовима, ученици су кроз игру и усмена вежбања, говорили о професији којом би 

волели да се баве, и образлагали су своје жеље.   

Пројекат „Професионална 

орјентација на прелазу у средњу 

школу“ је имплементиран у 

часове грађанског васпитања, 

ЧОС-а, српског језика, ликовну 

културу и информатику и 

рачунарство. Сви наставници и 

одељењске старешине добили су 

планове и програме реализације 

радионица. 

Педагог, координатор Тима, 

припремала је материјал за 

спровођење радионица, реализо-

вала поједине радионице само-

стално или заједно са наставни-

цима, организовала и реализо-

вала радионице са родитељима 

ученика осмог разреда, водила 

састанке Тима, редовно се 

одазивала на менторске састанке 

у Младеновцу и преносила искуства са истих. 

После радионица и родитељских састанака, организовани су реални сусрети. Ученици 

осмог разреда посетили су Сајам образовања у Младеновцу на којима су представљене све 

средње школе са ове општине и општине Сопот. 
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Са одељењским старешинама су посетили Економску школу у Сопоту. После кратке 

презентације, ученици су обишли школу, задржали су се у кабинетима за обављање праксе 

(трговина, путничка агенција, ....) што им је било посебно занимљиво, обишли су кабинет за 

информатику и на крају посете организована је размена искустава и дружење у 

фискултурној сали са ученицима Економске школе. У нашој школи су организоване 

презентације Машинске школе Сопот и Техничке школе из Младеновца чији су професори 

разговарали са ученицима осмих разреда. Представили су сваки смер који школа нуди и 

одговарали су на питања деце о свему што их занима. 

За ученике који су планирали да упишу средњу медицинску школу организована је 

посета амбуланти у Малој Иванчи где су ученици разговарали са докторком и медицинском 

сестром и посета предшколској установи Наше детињство где су разговарали са васпитачем, 

који ради са мешовитом групом, и медицинском сестром- васпитачем, која ради са јасленом 

групом. Разговор је био у вези са пословима које обављају у тим установама као и у вези са 

потребним образовањем. Ученици су рекли да су им ти разговори помогли у опредељивању 

за средњу школу. 

У овај пројекат успешно су били 

укључени и родитељи ученика у свим 

фазама реализације.  

Сви сакупљени материјали у оквиру 

реалних сусрета, мапе ума коју су деца 

радила, дрво охрабрења са подстицајним 

порукама родитеља са заједничке ради-

онице и остали информативни материјал 

о школама и занимањима налазио се на 

неком од истакнутих места у ходнику 

школе и представљао је кутак за 

професионалну оријентацију. 

Након реалних сусрета, са 

ученицима се, кроз разговор, евалуирао 

програм, а у току другог полугодишта 

неке планиране радионице су иско-

ришћене за професионално саветовање и 

информисање и припрему за пробно 

тестирање. 

У том периоду су интензивирани и 

индивидуални разговори са ученицима 

како би одговорно донели што ваљанију 

одлуку о даљем школовању. Одељењске 

старешине и педагог радили су групно и 

индивидуално са ученицима који имају 

проблема у одабиру занимања.  

Програм професионалне оријентације је веома детаљан и практичан, а координација 

активности, материјална средства за обезбеђивање материјала за поједине радионице и 

мотивација великог броја наставника који су по плану укључени у реализацију активности, 

били изазов за реализаторе. Највећи успех је одржавање мотивације за тимски рад током 

пројекта и комплетна организација активности за реалне сусрете. 

Предметни наставници математике и српског језика, као и наставници физике, хемије, 

биологије, географије и историје, радили су са ученицима осмог разреда припремну наставу 

за полагање завршног испита.   

Три ученика осмог разреда полагала су завршни испит са прилагођеним условима, у 

посебним учионицама и један ученик је полагао ЗИ са измењеним програмом. Њему је Тим 

за инклузивно образовање, направио посебне тестове са измењеним програмом. Сваки 

ученик је имао по једног наставника који му је помагао у сегментима у којима има 

потешкоће, а то су читање, писање, одржавање пажње и мотивације и сл. Да би све било по 

прописима, на сваког овог ученика и наставника, дежурала су још по два наставника која су 

пратила регуларност оваквог прилагођавања и помагања ученицима. Ефекат обезбеђене 

подршке је био да деца остварила добре резултате на завршном испиту. 

Након завршног испита, ученицима је пружана помоћ у попуњавању листе жеља, и сви 

ученици су уписали жељену школу у првом кругу, што је велики успех школе. 
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Резултати 2015/2016. 
 

Рад школе у школској 2015/2016. години је био веома успешан. Реализоване су 

активности предвиђене Годишњим планом, Школским програмом и Акционим планом 

Развојног плана школе. О свим дешавањима су израђени извештаји, неки су и део Летописа, 

а овде ћемо истаћи само најважнија постигнућа. 

Остварени су изузетни резултати у поједним областима Акционог плана 2015/2016. 

У областима Настава и учење и Ресурси наставници су сарађивали међусобно, 

усклађивали своје планове, временски и садржајно и примењивали знања и вештина 

стечена кроз стручно усавршавање. Планирано је и успешно реализовано више школских 

пројеката и часова тематске наставе5, посебно у разредној настави, током којих су 

наставници примењивали разноврсне облике рада. Резултат бројних активности је да су 

ученици повезивали садржаје из различитих области, ново градиво са претходно наученим. 

а наставне садржаје са примерима из свакодневног живота. 

Ученици су учествовали на оштинским и градским такмичењима, литерарним и 

ликовним конкурсима и освајали награде. 

У оквиру стручног усавршавања у установи наставници, стручни сарадници и директор 

су размењивали искуства, организовали предавања и радионице на стручним већима и 

Наставничком већу, одржана су четири угледна часа и реализовано седам пројеката. 

Наставници и стручни сарадници су учествовали у раду стручних друштава, раду комисија и 

организацији општинских и градских такмичења и сл. 

У области Образовна постигнућа ученика побољшани су резултати ученика осмог 

разреда на завршном испиту. У школи је организован семинар Планирање и реализација 

додатне образовне подршке деци, ученицима са сметњама у развоју у вртићу, школи. Овај 

семинар је похађао већи део колектива, а стечена знања су применили у планирању и 

спровођењу индивидуалних образовних планова. Пројекат Професионална оријентација је 

допринео да ученици развијају интересовања у различитим научним областима, а ученике 

осмог разреда усмеравао у избору средње школе, чиме су остварени циљеви из области 

Подршка ученицима. 

Побољшана је комуникације међу запосленима у школи и развијање осећања 

припадности колективу кроз окупљања поводом важних дана у току школске године, 

нарочито реализацијом пројекта Јубилеји. Остварена је одлична сарадња са родитељима, 

посебно током реализације школских пројекта и током обележавања важних дана у школи. 

Сарадња са локалном заједницом се одвијала кроз учешће у спортским, културним и 

просветним манифестацијама, као и сарадњом запослених са стручним друштвима и 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја. 

Маркетиншки план је успешно остварен кроз одржавање заједничких часова ученика 

другог и шестог разреда, школска такмичења, угледне часове, часове тематске и пројектне 

наставе. Промоција учења и знања се одвијала континуирано кроз обавештења о успесима 

ђака на сајту школе и у школском листу. Штампан је специјални број Чаролија за Дан школе 

у мају 2016. који је најавио обележавање великих годишњица школе. Организовани су дани 

отворене школе кроз различите активности (пројекте, радионице, јавне часове, прославе 

важних дана), којима су присуствовали родитељи, као учесници заједно са децом и 

наставницима, или као посматрачи. 

У школској 2015/2016. години вредновали смо кроз процес самовредновања четири 

области. Оцене су следеће: Школски програм и Годишњи план рада – 4, Настава и учење – 

3, Образовна постигнућа ученика – 4 и Организација рада школе и самовредновање – 4. 

 

 

Најава 2016/2017. 
Верујемо да и наредна школска година донети много успешних активности и да ће 

постигнућа ученика и наставника бити још већа. 

 

 

 

                                       
5 Извештаји о активностима и постигнућима ученика у пројектима и на часовима тематске наставе су 

на веб страни Пројекти 2015/2016, http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/projekti_15_16/  и у школском 
листу Чаролије, бројеви 23 – 26, http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/e_carolije  

http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/projekti_15_16/
http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/e_carolije
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