
 

Школска 2014/2015. година 

      

Септембра 2014. године у школске клупе села су само 34 првака. Уче их Клаудија Стојчевски и 
Драгица Тривунчић. Са њима школа броји укупно 371 дете. Због великог броја ученика у 5. разреду, 
формирана су три одељења. Сви остали разреди имају по два одељења. Наставу реализују 3 наставника и 
31 професор. 

Буковачки маратон, дванаести по реду, одржан је  13. 9. 2015. године.  Из наше школе је било 196 
учесника. Због блата на стази, 48 ученика 3. разреда је пешачило до „Војске” и назад. 

 

 Дан школе је уз учешће ученика, наставника, осталих запослених, ученичких родитеља и бројних 
пријатеље школе, прослављен 3. 10. 2014. године. У школи су се цео дан смењивале различите активности. 
Било је веома динамично. Финале целе прославе је била свечаност коју су припремили чланови 
рецитаторске секције, хора и ученици млађих разреда 

    



      

Kao и претходних година, били смо домаћини песничког каравана „Милици у походе”. 

 

Дечја недеља је почела представом „Ђачке заврзламе” коју су извели глумци из Ниша. Следио је 
пријем првака у Дечји савез 10. 10. 2014. године. Свечаност су увеличали ученици 3. разреда и школски 
хор. Ученици 3. разреда су наредног дана у сеоској библиотеци  стварали на тему „Свако дете ведра лица 
чува једна породица”. 

 



    

       

Дан спортских активности одржан је у недељу, 19. 10. 2014. године. Учествовали су сви ученици 
школе, у складу са својим афинитетима. 

   



    

 

Представу „Земља бајки” извели су за наше ученике глумци из УМС-а, октобра 2014. 

 

Новембар је био посвећен превeнцији насиља. У том циљу у нашој школи су одржана три 
предавања: тематски родитељски састанак – предавање о злоупотреби дрога за родитеље и ученике седмог 
и осмог разреда  у сарадњи са Црвеним крстом Новог Сада; предавање о вршњачком насиљу су одржали 
припадници ПУ Петроварадин, а предавање о вршњачком насиљу Саветовалиште за младе из Новог Сада 
за ученике петог и шестог разреда. 

        Ученици трећег разреда су се у радионици „Хамер” упознали са браварским и ковачким занатом. 

 

Поводом краја наставе у првом полугодишту, у сали је одржан маскенбал за ученике млађих 
разреда. 



    

 

Радови на реконструкцији електричне, водоводне и канализационе мреже и грађевински радови у 
дворишту школе почели су 15. 12. 2014. године. Због тога је друго полугодиште у нашој школи почело 19. 
уместо 15. јануара,  како је било планирано. Радови су завршени 14. 5. 2015. године. 

    

Свети Сава 2015. године је обележен свечаношћу коју су припремили чланови драмске секције и 
хора. Припремиле су их наставнице Зорица Анђелић и Марина Ђорђевић. Славски кум је био мештанин 
Жељко Седлан, отац троје наших ученика. 

   

                              Освећење колача                                    Поздрав директорке 



   

Након четири године наслеђивања уџбеника, најављено је да ће за своју децу, ученике млађих 
разреда, родитељи поново куповати уџбенике. Зато су наставници присуствовали бројним презентацијама 
издавачких кућа.  

Крајем јануара је одржано школско такмичење из математике. На општинском такмичењу је 
учествовало  ?? ученика.  

У фебруару су, у два кабинета, монтиране „паметне” табле и одржана је обука за шесторо 
заинтересованих наставника. 

 

 Пред празник Дан државности поново се, након много година, огласио разглас у нашој школи. 
Планирано је да се сва обавештења емитују преко разгласа и да се у току одмора емитује музика. 

 Прваци су поводом 8. марта уприличили свечаност за своје породице. 

 

 Ученици трећег разреда су припремили поклоне за раднице школе. Деца су поклоне израдила од 
рециклираних материјала, обликујући предмете на традиционалан начин. 



 

 Ученици 4. разреда учествовали су 28. марта на 4. међуокружној смотри луткарства у ОШ „Марија 
Трандафил” у Ветернику и освојили 3. место у категорији сценографије. Представу је са ученицима 
припремила учитељица Маја Ћурчин. 

 

    

 У школи се све више осавремањавају настава и учење. Одржано је укупно 8 огледних и 
угледних часова: 

1) Анђелка Спирић – 29.10. 2014. године у 7. разреду, српски језик, „Мали Радојица”; 
2) Иван Стајчић – 31. 10. 2014. године у 6. разреду, техничко и информатичко образовање 

„Програми за једноставно цртање на рачунару”; 
3) Жељко Дуганџија – 19. 3. 2015. године у 7. разреду – „Средња Америка – географске одлике”; 
4) Светлана Матовић – марта 2015 – „Светле и тамне боје”, у 6. разреду; 
5) Зорица Рајда – 26. 3. 2015. године у 3. разреду, огледни час „Корпарство”– излет у прошлост”; 
6) Драгица Тривунчић и Клаудија Стојчевска – 12. 5. 2015. године  у 1. разреду – огледни час „Од 

њиве до трпезе”; 
7) Маја Ћурчин – маја 2015. године у 4. разреду; 
8) Весна Вујин – 11. 6. 2015. године у 7. разреду, немачки језик – „Шта знам о Немачкој”. 



  

   

 У школи је 4. марта 2015. године боравио Тим за екстерну евалуацију, који је након посете 
часовима, прегледа документације и разговора са ученицима, родитељима и наставницима, рад школе 
оценио јаком тројком (највиша оцена је 4). 

 

   



     

И ове године смо угостили мађионичарку Стелу која је ученике поново забавила новим триковима. 

 

 

 Магично је било и када нам је ученица одељења 3-2 Анастасија Дивљак са светског првенства у 
модерном плесу из далеког Амстердама, донела пехар за освојено друго место. 

   

 Као поздрав буђењу пролећа, ученици млађих разреда и чланови хора су 17. априла приредили 
„Пролећијаду”. Том приликом смо угостили и предшколце и њихове васпитачице. 

 



    

   

Тематски излети су одржани за ученике млађих разреда.  
Ученици 1. и 2. разреда су 31. маја 2015. године били у Кикинди и Мокрину.  

   

Тематски излет ученика 3. разреда из области познавања живота и рада људи у прошлости завичаја, 
изведен је 13. 6. 2015. године, обиласком локација у Идвору, Ковачици, Белом Блату и Царској бари. 



   

Тематски излет ученика 4. разреда у Кикинду реализован је 7. 6. 2015. године. Ишло је 46 ученика са 
учитељицама. 

  

Последњи квартал у овој школској години обележили су спортски успеси наших ученика.  

На општинском такмичењу у кошарци наше девојчице су освојиле друго место, а на окружном 
такмичењу ова екипа је заузела треће место.  

 

    



Ученицe су учествовалe на промоцији школског спорта на СПЕНС-у у Новом Саду и освојилe прво 
место. Екипу је припремала и водила наставница Ирена Бикицки. 

 

На окружном такмичењу у пливању Исидора Славнић, ученица 5-2, у конкуренцији ученица 5. и 6. 
разреда, освојила је треће место. 

* 

Највећи успех и ове године везан је уз име Владе Раковића, ученика одељења 7-1. На општинском и 
републичком такмичењу гимнастичара освојио је прво место. 

 Настава за осмаке је завршена 29. 5. 2015. године. Тога дана је у школи било разиграно и распевано, 
али и сетно и тужно због растанка од другара, након осам заједничких година. 



  

 Након 2 седмице, 12. 6. 2015. године, завршена је наставна година. Средња оцена ученика од 
другог до осмог разреда је 4,32. Ђак генерације је Милица Јанков. 

 

 Осмаци су се од основне школе опростили и на свечаности која је одржана у клубу „Денди” 
хотела „Парк” у Новом Саду. 

*** 

 Четвртаци су свој растанак од учитељица обележили свечаношћу у холу школе и забавом на којој 
су били присутни бројни родитељи, мештани и запослени у школи. 

      



   

 Oд 15. до 17. 6. 2015. за осмаке је организован завршни испит. Резултати су следећи:  

      

 Парастос жртвама Другог Светског рата одржан је 22. августа 2015. године. Присутним 
запосленим и скромном броју окупљених мештана, након свештеника обратио се и новинар листа Дневник 
са аутентичним записом о страдању мештана 1942. године. 

 


