ЛЕТОПИС
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,ВУК КАРАЏИЋ,, У БАДОВИНЦИМА
Бадовинци, јесен., 2018.. године
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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.

УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ

Технички услови
Школа организује извођење наставе и друге послове у следећим просторијама:
Класичне учионице – 9 учионица;
Специјализоване учионице – 1 дигитална учионица;
Кабинети – 2 кабинета, за ликовну културу и информатку
Сала за физичко васпитање – 1 сала са пратећим објектима;
Канцеларије – 4 канцеларије: директора, секретара и рачуновође, стручног
сарадника и наставничка канцеларија;
Библиотека – 1 библиотека опремљена за издавање књига и боравак ученика;
Ходници – 4 ходника;
Санитарни чворови – 4 санитарна чвора;
Трпезарија и кухиња – 1 трпезарија и 1 кухиња;
Котларница и оставе за помоћне раднике – 1 котларница и оставе
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Услови средине у којој школа ради
Школа има изузетно добру сарадњу са свим институцијама у оквиру локалне самоуправе,
на нивоу општине и шире. Школа остварује сарадњу са Домом здравља у Богатићу, здравственом
амбулантом у Бадовинцима, стоматолошком ординацицијом у Бадовинцима у циљу унапређивања
здравља ученика. Школа, у сарадњи са локалном заједницом користи Дом културе у Бадовницима,
спортске терене локалних клубова и друге објекте у селу за остваривање наставних и ваннаставних
активности ученика.
У циљу унапређења рада и услова рада у школи, континуирано се остварује сарадња и са
следећим институцијама:
Министарство науке, просвете и технолошког развоја;
Школска управа у Ваљеву;
Библиотека у Богатићу;
Полицијска станица у Богатићу;
Ватрогасна служба у Богатићу;
Црвени крст у Богатићу;
Центар за социјални рад у Богатићу;
Национална служба за запошљавање;
Друге школе на територији Општине Богатић и шире.

Школа се укључује у реализацију хуманитарних, културних и других активности.
Уступањем својих објеката, школа помаже да се у локалној заједници организују различите
спортске, културне и образовне активности.
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ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛИ НА ПОЧЕТКУ 2018/2019. ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ
РАЗРЕДНА НАСТАВА
Р.
Б.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

1. Милица Танчић
2. Драгица Ђонлић
3. Мирјана Јевтић
4. Бојана Попадић
5. Вера Остојић
6. Горица Товиловић
7. Миленко Томић
8. Јасмина Гагић
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Врста стручне
спреме
Професор разредне
наставе
Професор разредне
наставе
Професор разредне
наставе
Професор разредне
наставе
Професор разредне
наставе
Професор разредне
наст. /Специјализ./
Наставник разредне
наставе
Професор разредне
наставе

Степен
струч.

Лиценца

Године
радног
стажа

VII

Да

22

VII

Да

17

VII

Не

4

VII

Не

5

VII

Да

18

VII

Да

25

VI

Да

25

VII

Да

22

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
Р.
Б.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

1. Радмила Којић-Сович
2. Милица Ристић
3. Свјетлана Веселиновић
4. Зорица Мајсторовић
5. Јелена Станић
6. Ивана Товиловић
7. Иван Ђинић
8. Стојан Аничић
9. Маријана Благојевић
10. Рајко Гарибовић
11. Драгица Цветуљски
12. Драгана Јакшић
13. Светлана Остојић
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Врста
стручне
спреме
Филол. фак.
–српски јез.
и књ.
Филол. фак.
–филологсрбиста
Филол. факруски језик
Филол. факенгл.
Филол. факенгл.
Филол. факенгл.
Диф –
енглески
језик - Ц-1
ВПШ-лик.
кул.
Факултет
музичке
умет.
Филозоф.
фак.
историја
ПМФгеограф
ПМФбиолог
ВПШнаставник
математике
и физике

Сте
пен Лицен
стр
.
уч

%
ангаж
ов. у
школи

% анг. у другој
школи /којој/

Стаж

VII

Да

100%

0%

25

VII

Не

100%

0%

5

VII

Да

90%

0%

16

VII

Да

40%

60% Дубље

25

VII

Да

40%

60% Глушци

9

VII

Да

50%

50% Прњавор

8

VII

Да

30%

VI

Да

50%

VII

Да

70%

30% Богатић
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VII

Да

70%

0%

33

VII

Да

70%

30% Богатић

17

VII

Не

80%

0%

2

VI

Да

100%

0%

32

Не

65%

44%

4

20% Богатић
40% Црна
Бара

10

70% Прњавор
10%
Владимирци
30% Црна
Бара
10% Клење

12

18

14. Јелена Бојић

Технолог

VII

15. Драгана Лукић

Проф.физик
е и основа
технике за
основ.школу

VII

Не

40%

16. Слађана Первановић

Проф. ТИО

VII

Да

30%

70% Црна
Бара
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17. Живорад Живојиновић

Екон.
факултет

VII

Не

90%

0%

5

Мастер
хемичар
ДИФпроф.физ.вас
пит.

18. Гордана Милинковић
19. Слободан Росић

VII

Да

40%

60% Клење
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VII

Не

100%

0%

6

0%
Теолог

20. Јован Сретеновић

VI

70%

Не

6

Ред.
број

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Степен
струч.

Школска спрема

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Професор
разредне наставе
Апсолвент
педагогије

1. Владимир Росић
2. Љиљана Кулезић

Лиценца

Стаж

VII-1

Да

27

IV

Не

13

Ред.
број

ВРШИЛАЦ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
Степен
струч.

Школска спрема

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Филозоф. фак.
педагогија

1. Јелена Аврамовић

VII

Лиценца

Стаж
26

Да

Ред.
број

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

1. Милица Стефановић
2. Весна Аничић
3. Зоран Драгићевић

Степен
струч.

Школска спрема
Правни факултет
Дипломирани
економиста
Економски
техничар

Лиценца

Стаж

VII

Да

16

VI

Не

1

IV

Не

39

ПОМОЋНО – ТЕХНИЧКИ РАДНИЦИ
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Ред.
број

ДОМАР
ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Школска спрема

Степен
струч.

Стаж

1.

Арнаутовић Драган

КВ

III

16

Степен
струч.

Стаж

Основна
школа+стручна обука

II

40

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Школска спрема

Степен
струч.

Стаж

1.

Кићановић Емина

НКВ

I

1

2.

Благојевић Верица

НКВ

I

17

3.

Томић Љиљана

НКВ

I

4

4.

Арнаутовић Маријана

НКВ

I

1

Ред
.
број

Школска спрема

Ред.
број

ЛОЖАЧ

1.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Васиљевић Србољуб

РАДНИЦИ НА ОДРЖАВАЊУ ХИГИЈЕНЕ

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА
Разред

Број
ученика

Укуп
но
учени
ка

Мушко

Укуп
но
муш
ко

Женс
ко

Укупно
женско

Број
одељења

I/1
I/2

19
19

38

9
7

19

10
12

19

2

II/1
II/2

18
18

36

7
8

18

11
10

18

2

III/1
III/2

22
20

42

9
9

22

13
11

20

2

IV/1
IV/2

17
19

36

11
12

17

6
7

19

2

V/1
V/2

19
18

37

9
10

19

10
8

18

2

VI/1
VI/2

19
19

38

9
7

19

10
12

19

2

8

31
30

61

16
14

31

15
16

30

2

25
VIII/1
25
VIII/2
УКУПНО:

I-IV

50

11
13

25

14
12

25

2

VII/1
VII/2

V-VIII

почетак школске године

152

8



почетак школске године

186

8



почетак школске године

338

16

I-VIII

КРЕТАЊЕ БРОЈА УЧЕНИКА /последњих 12 година/
Школска година

Број ученика

Школска година

Број ученика

2007/2008.
2008/2009.
2009/2010.
2010/2011.
2011/2012.
2012/2013.

472
471
478
458
444
451

2013/2014.
2014/2015.
2015/2016.
2016/2017.
2017/2018.
2018/2019.

435
412
396
374
347
338

ПРВИ СЕПТЕМБАР – СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ПРВАКА
* 26.09.2018. САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ ЗА УЧЕНИКЕ
ПЕТОГ РАЗРЕДА ОРГАНИЗOВАО ЈЕ ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ ,,УЧЕШЋЕ БИЦИКЛИСТА У
САОБРАЋАЈУ,,. АНГАЖОВАНИ СУ ПРЕДАВАЧИ ИЗ НОВОГ САДА.
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ОД 1.10.2018. – 7.10.2018. – ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДЕЧЈЕ

НЕДЕЉЕ
,,Моје је право да живим здраво и срећно – за одрастање без насиља слоган је овогодишње
Дечије недеље, одржане током прве октобарске седмице у нашој школи.
У понедељак, млађи ученици су се представили приредбом колажног типа. Исказали су се
рецитовањем, мини представама, имитирањем, соло и групним певањем, играњем кола.Након тога,
учитељи су се, извлачењем цедуљица, мењали за одељења, вођени девизом ,,Мењам свој за неки
други разред, бар један час, ако нам се свиди, може и више часова .
Истог дана, старији ученици су се међусобно даривали, кроз игру ,,тајни пријатељ . Идеја о томе
родила се на састанку Ученичког парламента.
Уторак је протекао у знаку замене улога наставник – ученик. На тај начин, наставници су се
вратили у своје школске дане и подсетили како изгледа катедра из позиције ученика. Такође, бар на
кратко, осетили су какав утисак остављају, шта је то најупечатљивије што бива упамћено.
Истовремено, ученицима је постало јасније како је наставнику када су они непажљиви,живахни,
али и када су активни, кооперативни, пуни елана. Било је успешних имитација, смеха , доброг
расположења.
Педагог Љиљана Кулезић је одржала радионицу ,,Насиље у школи и ван ње ученицима 7. и 8.
разреда.
Позоришна трупа из Шапца, са глумцем Бором Божанићем на челу, извела је представу за млађе
ученике.
Среда је била резервисана за спортска дешавања. Наставници и ученици одиграли су
темпераментну одбојкашку утакмицу, у којој су осмаци бриљирали. С обзиром на победу коју су
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мало касније извојевали над седмацима, наметнуо се утисак да је наставницима било потребно мало
више загревања за пружање максимума у игри. Скандирања и повика подршке било је на претек.
Истога дана, ученици друге смене дали су све од себе да демонстрирају најлепшу фризуру.Није
мањкало маштовитости и оригиналности, почев од облика, дужина, волумена до колорита. Чинило
се да пркосе сивилу кишног јесењег дана. Победници су сви, а на нивоу одељења проглашене су по
две најоригиналније фризуре.
Слатки дан – колачијада у четвртак- унео је мирис чоколаде, ваниле, цимета у школску зграду.
Старији ученици су испољили предузетнички дух организовањем изложбе колача продајног типа.
Млађи су се надметали у уређивању радног простора. Титулу ,, најлепша учионица понело је
одељење 3-1, а овај дан је обогаћен и изложбом ликовних радова.
Петак – круна овонедељних активности- обележен је маскенбалом. Маскирани у хороскопске знаке,
историјске и митолошке личности, прираднике различитих професија, школским двориштем су
дефиловали ученици, мамећи осмехе и аплаузе. Сви су похваљени за уложени труд, победници из
категорије старијих су Матеја Товиловић, Милан Павловић и Илијашевић.
Обележавањем Дечије недеље подсетили смо се да је школа установа пуна радости, смеха
шаренила, а да стицање знања и те како може да буде повезано са осећајем пријатности.
ДЕТАЉИ СА ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ
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ТАКМИЧЕЊЕ ЗА НАЈЛЕПШУ ФРИЗУРУ

ИЗЛОЖБА ДЕЧИЈИХ РАДОВА
12

МАСКЕНБАЛ
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5.10.2018. ,,Стихом за Невенин поглед на свет,,
ВЕЧЕ СЕЋАЊА И ХУМАНОСТИ
Књижевно вече посвећено недавно преминулом песнику Мирољубу – Мири Моравчевићу, аутору
три збирке песама, уприличено је у Дому културе у Прњавору, у петак, 5. октобра 2018. године.
Свечаности су присуствовали чланови породице, пријатељи, бројни мештани, поштоваоци Мирине
поезије. Посебан тон вечери дали су истакнути песници нашег краја- Љубомир Ћорилић, Света
Тешмановић, Бранка Тодоровић, затим представници Културног центра из Лознице, као и млада
14

професорка књижевности и језика, Катарина Кулезић, која је и покретач овог својеврсног културног
хепенинга.
Дирљива су била сећања пријатеља, оживљавање заједничких тренутака, анегдотских ситуација,
указивања на неке животне ситнице које су осликале Мирин лик и дело. Суптилно одабране
композиције за виолину, у извођењу талентованог Немање Петровића, допринеле су
достојанственој атмосфери октобарске вечери културе. Преплитале су се сузе и осмеси,што и
приличи сећању на једног плодног песника, танане душе и префињеног израза.
,,Знаш ли, драга, ону шљиву ранку“ , омиљену Мирину песму, одсвирао је на хармоници Стефан
Васиљевић, а песник Љубомир Ћорилић је поентирао предлогом да се Прњавор своме песнику
одужи спомеником на центру села.
У наставку вечери, проглашени су добитници диплома на наградном литерарном конкурсу, оквирне
теме ,,Стихом за Невенин нови поглед на свет“ . Конкурс је део свеобухватне хуманитарне акције,
чији је циљ прикупљање средстава за операцију слепе девојке из Прњавора, Невене Јовановић.
Ученици наше школе, Немања Жигеровић и Јелена Шарчевић, обоје 3-1, освојили су друго,
односно треће место. Сви награђени су прочитали своје радове.
Посебно треба истаћи гест Ликовног удружења ,,Мост“ из Бадовинаца, са наставником Стојаном
Аничићем на челу, које је за потребе поменуте акције даровало четири уметничке слике. С тим у
вези, скупу су су обратили чланови Удружења, а некадашњи полазници Ликовне колоније у
манастиру Чокешина, Драгомир Боровић и Александар Бајуновић.
У склопу вечери, продаване су половне и књиге песника нашег краја.Оба повода – меморијални и
хуманитарни- зналачки обједињени у незаборавно књижевно вече, учинили су да Прњавор, бар
накратко, буде својеврсни центар културе, а за генерације које стасвају – пут ка већој друштвеној
одговорности.
8. НОВЕМБАР – ДАН ШКОЛЕ
У четвртак, 08.11.2018. 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.
Међу пристутним били су родитељи ученика, званице, колектив школе и остали који су
желели да присуствују током приредбе.
После приредбе уследио је свечани ручак у трпезарији основне школе.
ПРИПРЕМА ЗА ПРОСЛАВУ НОВЕ ГОДИНЕ
Ученици и наставници наше школе увелико се припремају за прославу Нове године. Хол
школе и учионице украшене су јелкама, пахуљицама и сликама са мотивима овог празника.
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Ученици 3/1 одељења направили су капе-јелке (изузетно маштовите креације)

ПРОСЛАВА СВЕТОГ САВЕ
Основна школа ,,Вук Караџић“ прославила је школску славу Светог Саву 27. 1. 2019. године
у просторијама школе у Бадовинцима. Овогодишњи домаћини били су ученици седмог разреда са
својим разредним старешинама Драгицом Цветуљски и Драганом Јакшић.
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
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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 направиле круне са својим ученицима. Живорад
Живојиновић је организовао ученике да направе макете задужбина српских владара из лозе
Немањића. Колега Живојиновић је обезбедио и озвучење. 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. Причу говоре бака (Светлана Остојић) и дека (Стојан Аничић) окупљени са
унуцима за столом на ком је славски колач, и свећа. Док бабина и дедина прича траје, пред очима
гледалаца су забринути Расткови родитељи (Живорад Живојиновић и Драгана Јакшић), Растко,
свети Сава (Слободан Росић) и други. Из публике се чуло одушевљење када су на сцену почели да
излазе ктитори српских манастира носећи реплике манастира на рукама. Маријана Благојевић је
засвирала Химну Светом Сави, публика је устала и сви присутни су певали.
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 Стојану Аничићу и Слободану Росићу.
Пригодном ручку су присуствовали, свештеници, представници општине Богатић, председник
месне заједнице Бадовинаца, бивши радници школе, запослени и ученици.
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04-05.02. 2019. – СЕМИНАР
Наша школа је била домаћин семинара ,,Од општих циљева наставног предмета до исхода
наставног часа.,, Водитељи семинара су биле колегинице Светлана Димитријевић (учитељица из
Ош ,,Јанко Веселиновић,, у Шапцу) и Гордана Сакић (психолог у ОШ ,,Анта Богићевић,, у
Лозници). Поред радника наше школе, семинару су присуствовале и колеге из ОШ ,,Лаза К.
Лазаревић,, у Клењу и ОШ ,,Краљ Александар Карађорђевић,, из Прњавора.
На семинару смо много научили, али и доста дружили. Било је забавно и поучно.
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МАТУРСКА ЕКСКУРЗИЈА
ЕКСКУРЗИЈА ЈЕ ИЗВЕДЕНА 05.и 06. 04. 2019. године
НА ЕКСКУРЗИЈУ ЈЕ ИШЛО 45 УЧЕНИКА И ТРИ НАСТАВНИКА: Јелена Станић,Слободан
Росић, Живорад Живојиновић.
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РЕЛАЦИЈА : БАДОВИНЦИ –МАНАСТИР РАЧА – МАНАСТИР МИЛЕШЕВА – ЗЛАТИБОР –
МОКРА ГОРА - ДРВЕНГРАД-ЗЛАТИБОРБАДОВИНЦИ
РЕАЛИЗАТОР: ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА ,,ЕХЕЛЕНТ ТРАВЕЛ’’ Д.О.О. ШАБАЦ
Манастир Милешева је српски средњовековни манастир. Налази се на шестом километру
од Пријепоља, на реци Милешевци. подигао га је краљ Стефан Владислав (1234-1243.)у првој
половини тринаестог века. Манастир представља непокретно културно добро и као споменик
културе од изузетног је значаја.

Ученици и наставници остварили су изузетно добру сарадњу са водичем пута, доктором и
возачем.
Сви су максимално узивали.
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ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА
ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА

ГЕОГРАФИЈА
На општинском такмичењу из географије учествовало је 7 ученика.
Категорија 7. разред
Драгана Петрушић – 7/2, освојила је друго место и пласман на Окружно такмичење.
Никола Товиловић – 7/2, освојио је друго место и пласман на Окружно такмичење.
Категорија 8. разред
Валентина Паунић – 8/1, освојила је треће место.

МАТЕМАТИКА
На општинском такмичењу из математике учествовало је 27 ученика.
Категорија 4. разред
Марко Чембић – 4/2, пласман на Окружно такмичење.
Данијела Шарчевић – 4/1, пласман на Окружно такмичење.
Ђорђе Јевтић – 4/1, пласман на Окружно такмичење.
Категорија 5. разред
Младен Ердевички – 5/1, пласман на Окружно такмичење.
Категорија 7. разред
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Ивана Татомировић – 7/1, треће место и пласман на Окружно такмичење.

СРПСКИ ЈЕЗИК
На општинском такмичењу из српског језика учествовало је 7 ученика.
Категорија 7. разред
Драгана Петрушић – 7/2, освојила је друго место и пласман на Окружно такмичење.

БИОЛОГИЈА
На општинском такмичењу из биологије учествовало је 6 ученика.
Категорија 7. разред
Драгана Петрушић – 7/2, освојила је друго место и пласман на Окружно такмичење.

ХЕМИЈА
На општинском такмичењу из хемије учествовало је 8 ученика.
Категорија 7. разред
Драгана Петрушић – 7/2, освојила је прво место и пласман на Окружно такмичење.
Дејан Росић – 7/2, освојио је друго место и пласман на Окружно такмичење.
Ивана Татомировић – 7/1, освојила је прво место и пласман на Окружно такмичење.

АТЛЕТИКА
МИЛОШ ЕРДЕВИЧКИ, 7-1 – прво место у бацању кугле
ВЕЉКО РОСИЋ, 7-2 – прво место у скоку у вис
САНДРА МАРИЋ, 8-2 – прво место у трчању на 100м.
ИВАНА ТАТОМИРОВИЋ, 7-1 – треће место у трчању на 600м.
ДЕЧАЦИ, ЕКИПНО – друго место

КОШАРКА
ДЕВОЈЧИЦЕ
На општинском такмичењу у кошарци, екипа девојчица из наше школе освојила је прво
место и остварила пласман на окружно такмичење.
1. .............................................................. Валентина Паунић, 8-1
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2. .............................................................. Валентина Алексић, 8-1
3. .............................................................. Николина Вучковић, 8-1
4. .............................................................. Јелена Кокановић, 8-2
5. .............................................................. Миљана Сладојевић, 8-2
6. .............................................................. Јулијана Иљић, 7-2
7. .............................................................. Јована Берић, 7-1
8. .............................................................. Николина Бојић, 7-1
ДЕЧАЦИ
На општинском такмичењу у кошарци, екипа дечака из наше школе освојила је прво
место. и остварила пласман на окружно такмичење.
1. .............................................................. Јован Петрушић, 8-2
2. .............................................................. Милан Татомировић, 8-2
3. .............................................................. Стефан Ерцеговчевић, 8-1
4. .............................................................. Милош Ердевички, 7-1
5. .............................................................. Ненад Којић, 7-1
6. .............................................................. Дејан Росић, 7-1
7. .............................................................. Вељко Росић, 7-1
8. .............................................................. Милан Росић, 8-2
9. .............................................................. Павле Попадић, 8-1

РУКОМЕТ
ДЕВОЈЧИЦЕ
На општинском такмичењу у рукомету, екипа девојчица из наше школе освојила је прво
место и остварила пласман на окружно такмичење
1. .............................................................. Валентина Алексић, 8-1
2. .............................................................. Николина Бојић, 7-1
3. .............................................................. Јелена Кокановић, 8-2
4. .............................................................. Миљана Сладојевић, 8-2
5. .............................................................. Јулијана Иљић, 7-2
6. .............................................................. Јована Берић, 7-1
7. .............................................................. Николина Бојић, 7-1
8. .............................................................. Анастасија Ердевички, 8-2
ДЕЧАЦИ
На општинском такмичењу у рукомету, екипа дечака из наше школе освојила је прво
место. и остварила пласман на окружно такмичење.
1. .............................................................. Јован Петрушић, 8-2
2. .............................................................. Милан Татомировић, 8-2
3. .............................................................. Стефан Ерцеговчевић, 8-1
4. .............................................................. Милош Ердевички, 7-1
5. .............................................................. Марко Бојић, 7-2
6. .............................................................. Милош Велимировић, 7-2
7. .............................................................. Вељко Росић, 7-1
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8. .............................................................. Стефан Нешић, 8-1
9. .............................................................. Драган Недељковић, 8-1

ОКРУЖНА ТАКМИЧЕЊА
ГЕОГРАФИЈА
На окружном такмичењу из географије учествовала су 2 ученика.
Категорија 7. разред
Драгана Петрушић – 7/2, освојила је друго место.
Никола Товиловић – 7/2, освојио је треће место.

БИОЛОГИЈА
На окружном такмичењу из биологије учествовала је 1 ученица.
Категорија 7. разред
Драгана Петрушић – 7/2, освојила је треће место и пласман на Републичко такмичење.
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ХЕМИЈА
На окружном такмичењу из хемије учествовала је 3 ученика.
Категорија 7. разред
Драгана Петрушић – 7/2, освојила је друго место.
Ивана Татомировић – 7/1, освојила је треће место.
Дејан Росић – 7/2, освојио је треће место.

АТЛЕТИКА
МИЛОШ ЕРДЕВИЧКИ, 7-1 – прво место у бацању кугле и пласман на Републичко
такмичење

МАТЕМАТИКА
На окружном такмичењу из математике учествовало је 5 ученика.
Категорија 4. разред
Марко Чембић – 4/2, освојио је треће место.

РУКОМЕТ
На окружном такмичењу у рукомету, екипе дечака и девојчица из наше школе освојиле су
прво место..

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
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,,ЗА НЕВЕНИН ЛЕПШИ ПОГЛЕД НА СВЕТ,,
ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС
1. Немања Жигеровић – 3/1 - друга награда
2. Јелена Шарчевић – 3/1 – трећа награда

,,ВИТЕЗОВО ПРОЛЕЋЕ,,
ЛИКОВНИ КОНКУРС
1.
2.
3.
4.
5.

Ања Татомировић - 1/1
Милица Пандуревић – 2/2
Јана Паунић – 2/2
Снежана Попадић – 2/2
Николина Товиловић – 3/2

,,ВУКОВ САБОР У ТРШИЋУ,,
ЛИКОВНИ КОНКУРС
1. Андријана Бајуновић – 8/1 - учешће

РЕПУБЛИЧКА ТАКМИЧЕЊА
СРПСКИ ЈЕЗИК
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ДРАГАНА ПЕТРУШИЋ – 7/2, учешће

АТЛЕТИКА
МИЛОШ ЕРДЕВИЧКИ, 7-1 – четврто место у бацању кугле

МЕСЕЦ БИОЛОГИЈЕ
У нашој основној школи „ Вук Караџић“ у Бадовинцима април је месец посвећен
биологији. Тим поводом ученици V, VI,VII, VIII разреда заједно са својим предметним
наставницима Јеленом Мартиновић и Иваном Антонић су радили паное на различите теме из
области биологије: угрожене врсте, екологије, диносауруси, брига о здрављу, нервни систем човека.
Посебан допринос дала је колегиница Маријана Арнаутовић због организовања акције
„Бирам да рециклирам“ поводом Дана планете Земље који се обележава 22. априла. Ова акција за
циљ има да повећа свест деце о угрожености животне средине и да подстакне свест о рециклажи,
колико је добро да се рециклира, да се је то један он начина који доприноси здравијој планети
Земљи.
Ученици су стекли ново знање и дружили се. Циљ ове акције је да укажемо на степен
угрожености биодиверзитета и повећамо свест ученика и колега о заштити животне средине.
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ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА
23.04.2019. – у просторијама наше школе одржана је позоришна представа
,,Гуске на месецу,, позоришног ансамбла из Сремске Митровице. Представи
су присуствовали ученици од првог до четвртог разреда са својим учитељима.
Представа је била јако добро примљена од стране деце. Они су се добро
забавили и максимално уживали.

ВАСКРШЊА ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА
24.04.2019.године, одржана је Васкршња хуманитарна продајна изложба ученика Основне
школе ,,Вук Караџић,, из Бадовинаца. Вредни основци су у протеклих месец дана, заједно са својим
учитељима, наставницом енглеског језика и вероучитељем припремали радове и производе на тему
овог великог празника како би их тог дана поносно понудили својим купцима. Истичу да се у овом
тексту не помињу имена, јер им је циљ да нагласе нешто битније од сваког појединца: солидарност,
човечност и емпатију. Желе да: наше мало, некоме значи много, не остане само слоган кампање,
већ да смисао тих речи заживи у срцу свакога од нас. Они су данас показали да парче папира може
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да постане корпица, да се папирни тањир може претворити у венац, да слама има много различитих
употреба, али и то, да када одлуче, могу да промене читав један свет. Овог пута...свет четворо
другара који су недавно изгубили оца. Мештани су препознали намеру и помогли у прикупљању
значајног новчаног износа, који ће даље бити искоришћен у радњама са гардеробом, обућом и
школским прибором. Дозволите у духу предстојећег празника, да нас понесу добра дела. Дозволите
себи да учите од деце...искрених душа препуних мудрости.

УЧЕНИЦИ - НОСИОЦИ ДИПЛОМЕ ”ВУК КАРАЏИЋ“:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ВАЛЕНТИНА ПАУНИЋ
ТАМАРА ЏАВИЋ
СТЕФАН ЕРЦЕГОВЧЕВИЋ
АНАСТАСИЈА ЕРДЕВИЧКИ
НИКОЛА БАЈУНОВИЋ

Разред и
одељење
8-1
8-1
8-1
8-2
8-2

УЧЕНИЦИ - НОСИОЦИ ПОСЕБНИХ ДИПЛОМА:
Валентина Паунић

8-1

2.

Тамара Џавић

8-1

3.
4.

Стефан Ерцеговчевић
Андријана Бајуновић

8-1
8-1

1.
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Географија, хемија, физичко васпитање и
биологија
Хемија, физичко васпитање и техничко
образовање
Географија и физичко васпитање
Ликовна култура

5.
6.

Валентина Алексић
Стефан Нешић

8-1
8-1

7.
8.

Николина Вучковић
Емилија Петровић

8-1
8-1

9.
10.

Милан Росић
Сандра Марић

8-2
8-2

11.

Дара Петровић

8-2
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Физичко васпитање
Физичко васпитање
Физичко васпитање
Биологија
Физичко васпитање
Физичко васпитање
Ликовна култура

