ЛЕТОПИС
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,ВУК КАРАЏИЋ,, У
БАДОВИНЦИМА

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ
ШКОЛА И ЊЕНА ОКОЛИНА

Школа „Вук Караџић" се налази у Бадовинцима, на територији
општине Богатић. Подручје општине Богатић обухвата четрнаест
насељених места и четрнаест месних заједница. По последњем попису,
Општина Богатић је имала 34.770 становника. Становништво се претежно
бави пољопривредном производњом (92%) и то углавном у
индивидуалним домаћинствима.
Бадовинци су највеће село у Мачви, а једно од највећих у Србији.
Налази се на десној обали Дрине, на приближно подједнакој удаљености
од Шапца, Лознице и Сремске Митровице. Најближи град је Бијељина,
удаљена 12 км.
Школа у Бадовинцима, основана је 1843. године и једна је од
најстаријих просветних установа у Мачви. У селу дужу традицију има
само црква, која је саграђена 1833.године. Одлуком Попечитељства
просвештенија 07.септембра1843. године за учитеља постављен је
Григорије Вићентијевић, свршени богослов.
Датум његовог постављења за учитеља сматра се за званични почетак
рада школе.
Садашње име „ Вук Караџић“ школа је добила 1993. године. Школа се
налази у центру села, а у њеној близини је Дом културе у којем се
повремено одвија део школских активности и стваралашства, Дом здравља,
црква, пошта и културно историјски споменици.
Као носилац образовно, васпитних, културних и спортских збивања
велика су очекивања од ње, како од стране родитеља, тако и од стране
локалне заједнице.

ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Р.
Б.

1.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Милица Танчић

Годин
е
радно
г
стаж
а

Врста стручне
спреме

Степен
струч.

Професор разредне
наставе

VII

Да

23

Лиценца

2. Драгица Ђонлић

Професор разредне
наставе

VII

Да

18

3. Мирјана Јевтић

Професор разредне
наставе

VII

Не

5

4. Бојана Попадић

Професор разредне
наставе

VII

Не

6

5. Вера Остојић

Професор разредне
наставе

VII

Да

19

6. Горица Товиловић

Професор разредне
наст. /Специјализ./

VII

Да

26

7. Миленко Томић

Наставник разредне
наставе

VI

Да

26

8. Јасмина Гагић

Професор разредне
наставе

VII

Да

23

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
Р.
Б.

1.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Радмила Којић-Сович

Врста
стручне
спреме
Филол. фак. –
српски јез. и
књ.

Сте
пен
стру
ч

Лицен.

VII

Да

2. Ангелина Ковачевић

Мастер
професор
језика и
књижевности

VII

3. Свјетлана Веселиновић

Филол. факруски језик

VII

4. Зорица Мајсторовић

Филол. факенгл.

VII

5. Јелена Станић

Филол. факенгл.

VII

6. Ивана Товиловић

Филол. факенгл.

VII

7. Стојан Аничић

ВПШ-лик.
кул.

VI

8. Маријана Благојевић

Факултет
музичке умет.

VII

9. Рајко Гарибовић

Филозоф.
фак. историја

VII

10. Драгица Цветуљски

ПМФ-географ

VII

11. Ивана Антонић

Мастер
професор
биологије

VII

Не

Да
Да
Да
Да

%
ангаж
ов. у
школи

% анг. у другој
школи /којој/

100%

0%

26

100%

0%

6

90%

0%

17

40%

60% Дубље

26

40%

60% Глушци

10

80%

20% Прњавор

9

Стаж

30% Црна Бара

12. Јелена Мартиновић

Мастер
биолог

VII

13. Светлана Остојић

ВПШнаставник
математике и
физике

VI

Да

Да
Да
Да

Не

Не

Да

60%

10% Клење

19

80%

20% Богатић

14

70%

0%

34

70%

30% Богатић

18

45%

25% Дубље

6

40%

% Змињак

3

100%

0%

33

14. Јелена Бојић

Технолог

VII

15. Драгана Лукић

Проф.физике
и основа
технике за
основ.школу

VII

16. Слађана Первановић

Проф. ТИО

VII

17. Живорад Живојиновић

Екон.
факултет

VII

18. Гордана Милинковић

Мастер
хемичар

VII

19. Слободан Росић

ДИФпроф.физ.васп
ит.

VII

20. Радосав Веселиновић

ДИФпроф.физ.васп
ит.

VII

65%

Не

5

44% Богатић
20% Богатић

40%

Не

Да
Не
Да

Не

11

40% Црна Бара

30%

70% Црна Бара

13

100%

0%

6

40%

60% Клење

9

105%

0%

7

30% Глушци
15%

Не

2
25% Дубље

21. Јован Сретеновић

Теолог

VI

65%

Не

7

Ред.
број

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

1.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Владимир Росић

2. Љиљана Кулезић

Школска спрема
Професор
разредне наставе
Апсолвент
педагогије

Степен
струч.

VII-1
IV

Лиценца

Стаж

Да

28

Не

14

Ред.
број

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

1.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Јелена Аврамовић

Школска спрема
Филозоф. фак.
педагогија

Степен
струч.
VII

Лиценца

Да

Стаж
27

Ред.
број

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

1.

Александар Андрић

Степен
струч.

Школска спрема

Правни факултет

2. Весна Аничић

Дипломирани
економиста

3. Зоран Драгићевић

Економски техничар

Лиценца

VII

Не

VI

Не

IV

Не

Стаж

0
2
40

ПОМОЋНО – ТЕХНИЧКИ РАДНИЦИ

Ред.
број

ЛОЖАЧ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Васиљевић Србољуб

1.

Школска спрема

Степен струч.

Стаж

Основна школа+стручна
обука

II

41

Школска спрема

Степен струч.

Стаж

КВ

III

17

Ред.
број

РАДНИЦИ НА ОДРЖАВАЊУ ХИГИЈЕНЕ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

1.

Арнаутовић Драган

2.

Кићановић Емина

НКВ

I

2

3.

Благојевић Верица

НКВ

I

18

НКВ

I

5

НКВ

I

2

4.
5.

Томић Љиљана
Арнаутовић Маријана

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА
Разред

Број

Укупно

ученика

ученика

I/1

20

41

I/2

21

II/1

19

II/2

19

III/1

18

III/2

18

IV/1

22

IV/2

20

V/1

17

V/2

19

VI/1

19

VI/2

18

VII/1

19

VII/2

19

VIII/1

31

VIII/2

30

Мушко

Укупно
мушко

9

20

11

38

9

7

19

9

18

11

22

9

17

9

19

16
14

2

10

19

2

11

18

2

13

20

2

6

19

2

10

18

2

19

2

30

2

8

19

7

61

21

7

10

38

одељења

11

12

37

женско

10

9

36

Број

12

8

42

11

Укупно

10

7

36

Женско

10
12

31

15
16

УКУПНО:
I-IV



почетак школске године

157

8

V-VIII



почетак школске године

172

8



почетак школске године

329

16

I-VIII

Школска година

Број ученика

Школска година

Број ученика

2007/2008.

472

2014/2015.

412

2008/2009.

471

2015/2016.

396

2009/2010.

478

2016/2017.

374

2010/2011.

458

2017/2018.

347

2011/2012.

444

2018/2019.

338

2012/2013.

451

2019/2020.

329

2013/2014.

435

ДРУГИ СЕПТЕМБАР – СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ПРВАКА
* 06.09.2019. САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ ЗА
УЧЕНИКЕ ЧЕТВРТОГ И ШЕСТОГ РАЗРЕДА ОРГАНИЗOВАО ЈЕ ПРЕДАВАЊЕ НА
ТЕМУ БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА
ОД 7.10.2019. – 11.10.2019. – ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ

ПЛАН ОБЕЛЕЖАВАЊА ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ
7.10.2019. – 13.10.2019.
ДА ПРАВО СВАКО – ДЕТЕ УЖИВА ЛАКО
30 година Конвенције о правима детета
У ШКОЛИ СУ ПОСТАВЉЕНИ ПАНОИ ПОСВЕЋЕНИ ОВОМ ЈУБИЛЕЈУ.

Понедељак, 7.10. 2019. - Певамо и играмо (Нека потекне игра и песма,
да
нам школа не буде тесна)!
Уторак, 8.10.2019.
Среда, 9.10.2019.
да

- Представа за мале и оне мало веће!
Спортски дан (Надвлачићемо уже, дан може

-

потраје и дуже)!
Четвртак, 10.10.2019.
час,

-

Мењамо свој за неки други разред, бар 1
ако нам се свиди може и још који час!

Петак, 11.10. 2019.
обода,

-

Шеширијада (Нова мода, шешири без
понеће их даме и дасе, шеширима ће дан да
украсе)!

- Баш ћемо се нарадити, па ћемо се на крају
колачима засладити! За то ће бити заслужне
баке и маме и нека нам опросте што ће
колаче правити саме!
(колачијада)

Прослава Дечије недеље
Под слоганом ,,Да право свако дете ужива лако“ обележена је Дечија недеља
широм наше земље. Као једна од првих потписница Конвенције о правима детета,
усвојене пре 30 година, цела Србија је од 7. до 13. октобра била у знаку дечијих
радости.
Први дан, понедељак, ученици млађих разреда искористили су за исказивање
кроз песму и игру, на платоу школе. Цео перформанс је завршен уласком у школску
зграду ,,возићем пријатељства“ , који су формирали ђаци и учитељи са насмејаном
директорком на челу.

Уторак је обележила позоришна представа Чаробњак Тоза из воза.

Ученици старијих разреда су, захваљујући ангажовању Ученичког парламента и
Заједнице ученика школе, следили своју шему обележавања Дечије недеље.
У понедељак су размењивали симболичне поклоне у оквиру игрице ,,тајни
пријатељ“, док су у уторак делимично искористили могућност да замене улоге са
својим наставницима.
Среда, пијачни дан у Бадовинцима и циркулација великог броја људи, уз лепо
време, били су пун погодак за колачијаду продајног типа.
У среду, малени су уживали у свом спортском дану- надвлачењу конопца, док су
сутрадан ученици виших разреда одмерили своју одбојкашку спретност са
наставницима. Победили су ,овог пута, наствници.

Истога дана, у првој смени било је забавно кроз активност ,,мењам своје
одељење за неко друго“.
Дечја радост и креативност,уз усхићење родитеља и учитеља, кулминирали су
шеширијадом и колачијадом у петак.

У поподневним сатима , на најлепши начин је, књижевном вечери, завршена Дечија
недеља. Вера Сташић, учитељица која је цео радни век провела у нашој школи,
презентовала је своју , четврту по реду, књигу песама.

Тиме је целонедељна прослава детињства , као најважнијег раздобља у
формирању личности сваког човека, завршена у академској атмосфери, на којој би нам
позавиделе и школе из градских средина.

ТЕМАТСКИ ДАН
У уторак 22.10.2019.године одржан је тематски дан – Јесен. Реализатор часа је
учитељица Бојана Попадић, а у припреми и реализацији часова учествовали су
координатор тематског дана Бојана Попадић, као и асистенти Мирјана Јевтић –
учитељица и Ивана Товиловић – наставница енглеског језика.
Циљ тематског дана је да ученици схвате кроз разноврсне активности на
различитим часовима које су то промене које нам јесен доноси, да открију у чему је
њена лепота и чар, да уче кроз игру и сарадњу, да повезују научено са примерима из
свакодневног живота.
Решавањем асоцијације ученици су уведени у тему, а потом је уследила подела
ученика на пет група, извлачење коверти са медаљонима и називима група. Ученици су
као јежићи, јабуке, листови,грожђе и веверице упознати са планом данашњег дана јер је
овакав начин учења за њих новина.

На првом часу – Математици кроз задатке са јесењим појмовима и мотивима
обновљено је сабирање и одузимање и обављена припрема за контролни задатак који ће
уследити на следећем часу математике. Ученици су осим понуђених задатака
осмишљавали један задатак са јесењом темом.
Кроз разговор, наставне листиће, географску карту обновљена су знања из
претходних разреда и Чувара природе о биљним и животињским врстама наше земље.
На часу Природе и друштва су научени су нови појмови попут флоре и фауне, али и то
у чему је њихов значај, који предели наше земље су богати разноврсним биљним и
животињским врстама.
На часу Српског језика ученици су играли занимљиву игру слагања речи, а потом
смо изашли у школско двориште да се прошетамо и посматрамо јесење боје,
ослушкујемо звуке и осетимо мирисе.
Ученици су правили белешке, а потом смо прочитали песму Весела јесен од
Десанке Максимовић. По повратку у учионицу ученици су изнели усмено своје утиске
и запажања јесењих чари користећи своје белешке.
Сваки од ученика у групи добио је папир у боји са задатком да напишу свој
доживљај јесени.
На часу ликовне културе ученици су користећи различите технике, од темпера до
воштаних боја, дрвених бојица и графитне оловке отискивали, пресликавали и сликали
кору дрвета, љуску ораха, шишарку, лишће и кукуруз.
Својим радовима ученици су приказали различите површине и текстуру осликане
бојама јесени.
Час Ликовне културе у корелацији је са часом Музичке културе јер су ученици
своје радове стварали слушајући јесење песме.
На крају часа ученици су се послужили воћем и укусном слатком зимницом који
су красили сто у учионици током свих часова.
Сваки од 19 присутних ученика добио је евалуациони листић за процену часа.

Резултати ових листића показали су да се ученицима свидео тематски дан јер је
то нешто ново и необично, јер су могли да се потпуно опусте у раду, јер је било доста
занимљивих игара и наставних листића. Ученици су оценили час Ликовне културе (оба
часа) као најуспешнији и најлепши час и за то је гласало 17 од укупно 19 присутних
ученика.
Поједини ученици су пронашли замерку приликом групног облика рада јер
поједини ученици у групи нису прихватали мишљење других чланова групе, на чему
треба убудуће више радити. Ипак ведрог расположења није мањкало, а у паузама смо
вежбали јесење вежбе опонашајући гране на ветру.
На часу Драмско – рецитаторске секције коју смо провели у школском дворишту,
ученици су читали и рецитовали стихове посвећене јесени.

Часови су реализовани по распореду часова за уторак, временска артикулација
свих шест часова укупно износи 270 минута, али нису сви часови трајали подједнако.
Временски прелаз између часова се није осетио. Припремни део заједно са часом
Математике трајао је од 7,30 : 8,30h. Час Природе и друштва трајао је од 8,35 : 9,25h.
Час Српског језика трајао је од 9,45 : 10,40h. Два часа Ликовне културе заједно су
трајали од 10,45 : 11,50h. Последњи час Драмско-рецитаторске секције трајао је oд
11,55 : 12,35h.

ДАН ШКОЛЕ
У петак, 08.11.2019. године у основној школи „Вук Караџић“ у Бадовинцима од
11 до 12 часова одржана је свечана приредба поводом Дана школе коју су припремали
ученици од првог до осмог разреда. Том приликом изведена је представа ,,Збуњена
бајка,,.
Две групе КУД ,,Дукат,, из Бадовинаца улепшале су нашу прославу својим
изванредним кореографијама.
Међу пристутним било је комплетно руководство Општине Богатић, родитељи
ученика, званице, колектив школе, пензионери и остали гости.
После приредбе уследио је свечани ручак у трпезарији основне школе.

27. новембра у нашој школи
ПРЕДСТАВЉЕНА ТРИЛОГИЈА МИОДРАГА ЈЕВТИЋА

,,У славу предака сликом и речју“назив је програма којим је 27. новембра 2019.
године у нашој школи представљена Трилогија о Мачви и Мачванима у Првом
светском рату аутора Миодрага Јевтића, Бадовинчанина, књижевника, пуковника у
пензији. Трилогију чине наслови : Само да топови ћуте, Србија се враћа кући и Биће
Србије
Проф. Предраг Белић, рецензент, предствио је дело, а осврт на роман направио
је и Љубомир Марковић, председник Савеза удружења потомака ратника 1912 – 1920.
Као професор и лични пријатељ аутора, он је са пуно емоција истакао да је задовољан
што га је ученик превазишао и истакао разлоге због којих је Савез роман прогласио
најбољим.
Илустративне цитате из дела говорили су Драгослав Марковић – Маркан,
глумац - аматер, и лектор, проф. Катарина Кулезић.
У наствку програма, Миодраг Јевтић се обратио присутнима и изразио
нескривено задовољство због односа младих нараштаја према прецима и њиховој
жртви и заслугама, буђењу и неговању патриотизма и слободарских традиција. Истакао
је значај борбе на Дрини за победу наше војске на Гучеву и спречавању продора
Аустроугара ка Ваљеву и Шумадији.
Уследила је додела награда ученицима наше школе за најбоље радове на
литерарном конкурсу са теметиком о Првом светском рату. Награђени су: Сара
Танчић, Јулијана Петрушић и Вељко Јевтић, док су ликовни радови и копозиције битке
на Дрини били изложени у трпезарији школе, где је презентација одржана.

Документарним филмом ,,Мачва и Мачвани у Великом рату“ завршена је
приредба поводом 101. годишњице ослобођења Мачве у Великом рату и презентација

књиге Миодрага Јевтића. Велика част за нашу школу и Бадовинце. Велика захвалност
Миодрагу Јевтићу, који је , као успешна и остварена личност, дошао на извор свога
постојања да подсети и овековечи херојска дела Мачвана , а истовремено укаже част
школи у којој је стекао основе писмености и спознао таленат за писану реч.

7. децембра у нашој школи промоцију књиге одржао је
Бата Цветуљски. Промоцији је присуствовао велики
број гостију

14.12. 2019. – СЕМИНАР
Наша школа је била домаћин семинара ,,Прати, процени и објективно
оцени.,, Водитељи семинара су биле колегинице Милева Мојић (педагог и директор
Прве основне школе у Ваљеву) и Милена Петровић професор српског језика у
Ваљевској гимназији). Поред радника наше школе, семинару су присуствовале и колеге
из ОШ ,,Лаза К. Лазаревић,, у Клењу.
На семинару смо много научили, али и доста дружили. Било је забавно и
поучно.

17.01. 2020. – СЕМИНАР
Представници наше школе учествовали су на семинару ,, Обука запослених у
образовању за примену образовних стандарда и самовредновање рада установа у
основном и средњем образовању.,, Водитељи семинара су биле колегинице, просветни
саветници из Школске управе Ваљево, Љиљана Рељић и Катарина Петровић. Поред
радника наше школе, семинару су присуствовале и колеге из основних и средњих
школа у Шапцу, Владимирцима, Богатићу…
На семинару смо стекли много знања која ће нам бити од велике користи у
планирању даљег рада у школи.

СВЕТИ САВА – ШКОЛСКА СЛАВА
Оновна школа ,,Вук Караџић“ прославила је школску славу Светог Саву 27. 1.
2020. године у просторијама школе у Бадовинцима. Овогодишњи домаћини били су
ученици седмог разреда са својим разредним старешинама Слободаном Росићем и
Стојаном Аничићем.
Идејни творац и организатор приредбе била је Ивана Товиловић. Припрема
приредбе почиње већ на новогодишњем вашару на ком су ученици продавали
новогодишње украсе које су сами направили. Прикупљеним новцем је плаћен део
костима и сценографских реквизита светосавске приредбе. Наставница Товиловић на
овај начин успешно реализује идеју о развоју предузетништва и оснивању аматерског
позоришта.
У организацији саме приредбе, поред наставнице Товиловић, учествује и
учитељица Милица Танчић. Сви учесници приредбе су допринели својим несебичним
ангажовањем. Стојан Аничић је обезбедио народне ношње за децу. Учитељице су
учествовале у припреми реквизита. Јован Сретеновић је обезбедио део костима и
реквизита који су били део представе.
Приредба је почела песмом школског хора у пратњи Маријане Благојевић у 11
часова, а потом је вероучитељ Јован Сретеновић рекао уводну беседу. Представа је
замишљена и реализована као враћање у прошлост и изношења чињеница о животу
Растка Немањића, односно светог Саве кроз занимљиву причу.
Ова представа је непоновљиво искуство за сваког учесника. У представи су
учествовали ученици од првог до осмог разреда и њихови предметни наставници.
Одлична организација и реализација, достојанство, несебична посвећеност колега и
ученика били су очигледни и учинили су овај дан посебним. Ово је био један
достојанствен начин одавања поште и слављења школског заштитника, светог Саве.
Након приредбе, домаћини су ораганизовали ручак у школској трпезарији.
Свештеници и домаћини су ломили колач и домаћин је део колача предао Светлани
Остојић и Живораду Живојиновићу. Пригодном ручку су присуствовали, свештеници,
представници општине Богатић, председник
радници школе, запослени и ученици.

месне заједнице Бадовинаца, бивши

26.02.2020. – трпезарија школе
ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ
КЊИГОМ ДО СРЦА ПОСЕТИЛАЦА

Промоција књиге Чедомира Рајичића, Чеде Чворка, познатог
естрадног уметника, одржана је у нашој школи 26. фебруара 2020.
године. Своје прво представљање јавности имала је на Сајму књига ,
јесенас, у Београду.
Предубеђење типа ,,шта ће музичар међу књижевницима“, Чеда
разбија већ на почетку обраћања посетиоцима. Прави кратку
ретроспективу свог стваралаштва, уобличену у три претходне књиге.
Подсећа на период одрастања у породици сеоских учитеља, активних
друштвено-политичких и културних посленика. Евоцира успомене на оца
Михаила, који је аутентична сведочења преживелих учесника и сведока
током бурних ратних и поратних дешавања прве половине 20. века
уобличио у историјски вредне књиге о Прњавору и Лешници. Мајци,
која, упркос нарушеном здрављу, активно учествује у раду Црвеног
крста, Подружнице за неговање традиција ослободилачких ратова,
сеоске организације пензионера.
Радњом романа Монструм Чеда је обухватио један дуг временски
перод , од Другог светског рата до данашњих дана и у њему пратио
судбину три генерације једне породице. Дотакао се кључних историјских
момената и њиховог утицаја на промену одлука, свести, комплетног
система вредности и понашања људи.
Радојица је вансеријски, мултиталентовани, успешан, карактеран
младић, ратно сироче, који, иако без игде икога, досеже највише врхове
на образовној и друштвеној лествици. Високоморалан, какви су му били
и родитељи, комунисти – партизани, лишен је сваког лицемерја и
склоности манипулацијама.И онда, када се зачиње нови живот, као
круна једног хришћанског и благоугодног трајања, следи суноврат. Као
гром из ведрог неба.
Светина тражи кривца за вишеструки, најтежи злочин. Радојица,
чист, неукаљан, са поштењем као јединим наследством и најмоћнијим
оружјем, стоји сам наспрам система. На моменте подсећа на , без
кривице осуђеног Јозефа К. из Кафкиног ,,Процеса“. Наравно, удбашка
машинерија је немилосрдна и свети се ономе ко јесте све што они нису.
Радојица бива стрељан, као најјефтинији, да би се прикриле мањкавости
у раду одговорних.

На другом крају света,много година касније, његов син досеже
интелектуалне и финансијске врхове. Долази у Србију, да јој помогне,
али и да разоткрије истину о неправедно оптуженом оцу.
Чедмир Рајичић је вешто држао пажњу посетилаца
наизменичним препричавањем и читањем најзанимљивијих делова
романа, приказивањем видео-записа са Сајма књига, у којима се чују
позитивне критике поменутог академика и Војислава Михајловића,
унука Драже Михајловића.
Естрадно стваралаштво Чеде Чворка може да се посматра као
више или мање успешно. Може се бити и равнодушан према њему.
Роман Монструм, међутим, никога од посетилаца ове књижевне вечери
није оставио равнодушним. У свима је покренуо лавину питања о смислу
живота, правим вредностима и снази правде и истине. Чеда нас је
уверио у снагу свог талента.Дугујемо му захвалност што је баш нашу
школу уврстио у агенду места за промоцију романа и што нас је њиме
потакао на промишљање о сопственим одлукама и поступцима у светлу
неких будућих дана.

ТАКМИЧЕЊА
ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА
У току године одржана су општинска такмичења у малом фудбалу, кошарци,
рукомету, одбојци, биологији, хемији и математици.
Женска екипа наше школе освојила је треће место на такмичењу у малом
фудбалу, а мушка екипа друго место.
Женска екипа наше школе освојила је друго место на такмичењу у одбојци,
а мушка екипа прво место.
Обе екипе наше школе освојиле су прво место на такмичењу у кошарци , а
друго на такмичењу у рукомету.
На општинском такмичењу из математике, ученица 4-2, Валентина А.
Васиљевић освојила је треће место и пласирала се на окружно такмичење.
На општинском такмичењу из хемије, ученице Јана Бајуновић, 7-1 и
Драгана Петрушић, 8-2, освојиле су прво; Стефан Ерцеговчевић, 7-2, друго место
и Милан Врачарић, 7-1, треће место. Драгана Петрушић пласирала се на окружно
такмичење.
На општинском такмичењу из биологије, ученица Драгана Петрушић, 8-2,
освојила је прво место и пласирала се на окружно такмичење.

ОКРУЖНА ТАКМИЧЕЊА
Мушка екипа наше школе освојила је друго место на такмичењу у кошарци.
Валентина А. Васиљевић је добила похвалу на такмичењу из математике.
РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА
На такмичењу такмичењу у атлетици, ученик Вељко Росић, 8-2, освојио је
друго место у скоку у вис и друго место у скоку у даљ; ученик Милош
Ердевички, 8-1, освојио је прво место у скоку у даљ, прво место у петобоју и
прво место у бацању кугле.
ОСТАЛА ТАКМИЧЕЊА
У првом полугодишту, у школи је одржан школски конкурс на тему: ,,Први
светски рат,,. Такмичење је обухватило ликовне и литерарне радове.
Награђени су: Сара Танчић, Јулијана Петрушић и Вељко Јевтић, док су
ликовни радови и копозиције битке на Дрини били изложени у трпезарији школе, где
је презентација одржана.
УЧЕНИЦИ - НОСИОЦИ ДИПЛОМЕ ”ВУК КАРАЏИЋ“:

Редни

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

број

Разред и
одељење

1.

ТЕОДОРА АНИЧИЋ

8-1

2.

ТАМАРА ЛАЦКОВИЋ

8-1

3.

ИВАНА ТАТОМИРОВИЋ

8-1

4.

ЈУЛИЈАНА ИЉИЋ

8-2

5.

АНЂЕЛА ПАУНИЋ

8-2

6.

ДРАГАНА ПЕТРУШИЋ

8-2

7.

ДЕЈАН РОСИЋ

8-2

УЧЕНИЦИ - НОСИОЦИ ПОСЕБНИХ ДИПЛОМА:
Јована Берић

8-1

2.

Николина Бојић

8-1

Физичко васпитање и техничко образовање

3.

Ивана Татомировић

8-1

Биологија, хемија, математика и физичко
васпитање

1.

Физичко васпитање

4.

Марко Бајуновић

8-1

Ликовна култура

5.

Милош Ердевички

8-1

Физичко васпитање

6.

Ненад Којић

8-1

7.

Дарио Савић

8-1

8.

Михаило Бајуновић

8-1

9.

Наталија Рокић

8-1

10.

Јелена Стаоровић

8-1

11.

Теодора Јевтић

8-1

Физичко васпитање

12.

Сара Танчић

8-1

Физичко васпитање

13.

Стефан Танчић

8-1

Физичко васпитање

14.

Теодора Аничић

8-1

Музичка култура

15.

Тамара Лацковић

8-1

Музичка култура

16.

Сара Шарчевић

8-2

Физичко васпитање

17.

Марко Бојић

8-2

Физичко васпитање

18.

Јулијана Иљић

8-2

Физичко васпитање

19.

Вељко Росић

8-2

Физичко васпитање

20.

Милош Велимировић

8-2

Физичко васпитање

21.

Иван Росић

8-2

Физичко васпитање

22.

Драгана Петрушић

8-2

Географија, хемија, биологија, српски језик

23.

Никола Товиловић

8-2

Физичко васпитање, биологија, географија

24.

Дејан Росић

8-2

Физичко васпитање, техничко образовање,
хемија

25.

Лазар Рокић

8-2

Физичко васпитање

26.

Марко Рокић

8-2

Физичко васпитање

27.

Анђела Паунић

8-2

Музичка култура

Физичко васпитање
Физичко васпитање
Физичко васпитање
Физичко васпитање
Физичко васпитање

„Ђак генерације“
Драгана Петрушић, 8/2
„Спортисткиња генерације“
Јулијана Иљић, 8/2
„Спортисти генерације“
Вељко Росић, 8/2 и Милош Ердевички, 8-1
МАЛА МАТУРА
Малу матуру је полагало 60 ученика.
Резултати полагања (просек) :
СРПСКИ ЈЕЗИК

- резултати на тесту :

9,40 бодова

МАТЕМАТИКА

- резултати на тесту :

8,71 бодова

КОМБИНОВАНИ ТЕСТ

- резултати на тесту : 12,90 бодова

Од 60 ученика, средњу школу је уписало 55 ученика. 80% ученика
уписало је школу и смер које су означили као прву или другу жељу.

28. ЈУН – ВИДОВДАН
ДОДЕЛА НАГРАДА И ДИПЛОМА НАЈУСПЕШНИЈИМ УЧЕНИЦИМА ШКОЛЕ

ИЗЛЕТ КОЛЕКТИВА ШКОЛЕ
Другог јула су запослени наше школе ишли на излет. Обишли смо Гучево, Бању
Ковиљачу и Сунчану реку. Сви су се сјајно провели.

17. МАРТА У НАШОЈ ЗЕМЉИ УВЕДЕНО ЈЕ ВАНРЕДНО СТАЊЕ ЗБОГ
ПАНДЕМИЈЕ ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ КОРОНА. УЧЕНИЦИ СУ ДРУГО
ПОЛУГОДИШТЕ ЗАВРШИЛИ ON-LINE.

