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РЕЧ УРЕДНИКА

  Негде, у делићу срца признајемо себи да смо 
вечити ученици. Без обзира на године, везани смо 
за школу, као што је школа везана за своје ђаке. А 
„Нада” тако већ 60 година чува и негује ту везу. Леп 
јубилеј! Уредници овог издања имају привилегију 
бележења онога што нам је важно, да реч не буде 
заборављена. 
  И овај мај наговештава крај још једне школске 
године - прваци су већ „ветерани”, осмаци одлазе. 
Мада је свака година прича за себе, ова је, по много 
чему, сасвим другачија за све нас у школи. Почела 
је као и обично, најлепшом сликом. Долазак првака 
нас увек разнежи, усрећи, насмеје. Подсети нас да 
мали-велики људи озбиљно улазе у живот и да им 
треба понудити најбоље и највредније што знамо 
и можемо. Рад, залагање и упорност наставника, 
као и свих радника школе заиста су велики, али је 
задовољство (много година касније) немерљиво!
  И тако почиње прича о школи која ове године 
обележава 60 година живота. „Нада” је млада 
и дословно и метафорички. Зато смо ваљда, са 
надом прегурали сва реновирања, дограђивања, 
реконструкције, замене и промене... Већ почињемо 
да заборављамо како је било раније. На богату 
традицију подсећају нас драги људи који су пре 
десет, двадесет година поносно носили дневнике, 
а сада су у школи радо виђени гости. Или је боље 
рећи домаћини? Лепо је бити у двострукој улози. 
При сваком сусрету, осмех је увек на лицу, суза 
понекад, подршка се подразумева.
  Такмичења су у току, такмичари наш понос. И 
тако је од почетка, од 1958. године. Осмаци се 

припремају за свој први озбиљан испит. Знају 
да су наши резултати на завршном испиту већ 
годинама далеко изнад просека. Потврдиће то и 
они својим знањем, уверени смо. И ову генерацију 
ваља испратити саветима које је живот осмислио. И 
зато, драги осмаци, будите бољи него што смо вас 
ми учили, научите највише што можете; нађите све 
оно што вас чини поносним, увек будите своји - и 
будите срећни!
  Шта рећи овом пригодном приликом за крај 
уводне речи? „Нада” живи своју младост и ми са 
њом. Верујемо у моћ књиге, па градимо знање, 
целовитост, доброту, хуманост, и наравно, успех 
наших ученика. Битно је градити, не саградити. 
Овде и сада.
  А нови прваци већ долазе у „Наду”, узбуђени и 
срећни...

УРЕДНИЦИ

Биљана Гајић, професор српског језика
Невена Богдановић, професор српског језика
Елеонора Вујиновић, наставник разредне наставе
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РЕЧ ДИРЕКТОРКЕ

  Бити јака карика образовно-васпитног процеса у 
основној школи равно је посвећености уметника у 
стварању ремек-дела, историјски вредног памћења.
 Сматрам да школа, као најосетљивији сегмент 
друштва, мора бити занимљива, савремено при-
влачна и подстичућа за ученике, а у исто време 
врло инспиративна за наставнике.
  „Нада Поповић“ већ 60 година то оправдава.
 Ако љубав вешто упакујемо знањем, а на све то 
додамо лични ентузијазам, сигурна сам да смо себи 
дали прилику да се дружимо са великим људима 
док су били деца.

Јелена Ивановић,
директорка
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РЕЧ СВЕТОСАВСКОГ ЂАКА

  Сада када завршавамо један период живота – 
основну школу и почињемо нови и другачији, свако 
од нас ће отићи својим путем. Почетак тог пута биће 
заједнички за многе, па ћемо се присећати сваког 
нашег шашавог поступка, најлепших екскурзија, 
заједничких дана, који су тако брзо прошли, не-
потребних суза и свађа... Све су то делови једне 
слагалице која описује наше детињство.
  Уз добро друштво и забаву, време брзо пролети. 
Нису само другари заслужни за то, већ и наставници. 
И они су нам пријатељи, иако су старији од нас. 
Труде се да на сваком часу све схватимо, научимо, 
а да нам поред тога буде и занимљиво. Једино што 
им замерамо су тестови и испитивања, мада знамо 
да је то обавезно и за наше добро. Такве пријатеље 
треба поштовати и бити им захвалан за сав труд 
који су уложили током нашег школовања. Одавно 
је познато: „Просечан учитељ говори; добар учитељ 
објашњава; изврстан учитељ показује, а врхунски 
учитељ – инспирише“. По томе ћемо сигурно за-
памтити најбоље пријатеље, који су увек били ту да 
нас утеше и измаме осмех, да посаветују, да помо-
гну, да се смејемо заједно.
  Ускоро крећемо на путовање и носимо много 
успомена и знања. То није само знање везано за 
школско градиво, већ оно знање које нас учи како 
бити пријатељ, бити одговоран, уредан и културан, 
како поштовати друге, а пре свега како бити добар 
човек. Иако наш пут води у тежак и одговоран 
живот, нећемо одустати док не остваримо све своје 
снове и идеале. 

Јања Крстић VIII/5
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НАШИХ 60 ГОДИНА

Оснивање Школе

  Одлуку о оснивању потпуне осмогодишње школе 
„Нада Поповић” донео је Народни одбор општине 
Крушевац 5. 2. 1958. године. Предвиђено је да то буде 
четврта основна школа у граду које ће растере-
тити „Јован Поповић”, до тада највећу школу . За 
директора је постављена Милева Милентијевић, 
наставник француског језика. Заменик директора 
је био Радоје Катунац, наставник математике, а 
затим Славка Костић, учитељица. После одласка 
директорке у Просветно-педагошки завод, за дире-
ктора се именује Раде Радосављевић, професор 
географије, а за заменика учитељ Жива Ђорђевић,   
па Ивко Баковић, наставник историје и географије. 
„Нада Поповић” је имала првог школског педагога 
у Крушевцу, а то је био професор Томислав Алексић.
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Под новим кровом

  Новооснована школа имала је 18 одељења и 
укупно 633 ученика (300 у млађим разредима и 333 
у предметној настави), али није имала своју зграду. 
Овој школи се припајају и три одељења у Мудра-
ковцу, као „истурена”. Настава се изводила у згради 
Гимназије за ученике 
предметне наставе, а у 
згради Учитељске шко-
ле  за ученике разредне 
наставе. 
  Нова школска 1958/59. 
годинa донела је Школи 
повећање броја ученика 
на 738, распоређених у 20 одељења. У таквој ситуа-
цији била је неопходна изградња нове школске 
зграде.
  Школа је примила прве ученике 7. 10. 1959. год. Већ 
тада је планирана изградња још неколико зграда 
у којима ће бити кабинети, наставничке канцела-
рије и фискултурна сала. 
  Први Дан школе прослављен је 8. 5. 1960. године. 
Тим поводом откривена је спомен-биста Наде По-
повић, рад академског вајара Димитрија Симића. 
Свечаности је присуствовало више од 2000 људи. 
Био је присутан и брат Наде Поповић, Драгољуб 
Поповић, тада студент рударства у Београду.

Године успона

  У релативно кратком периоду Основна школа 
„Нада Поповић” се афирмише и сврстава у ред 
најбољих школа крушевачке општине. 
 Свака школска година доносила је неку но-
вину: отварање кухиње са топлим оброцима, 

Нада  Поповић

Школа је добила назив по пар-
тизанки Нади Поповић која је 
рођена 1921. године у Крушев-
цу. Гимназију је завршила у 
родном граду, а после тога 
се уписала на Правни факул-
тет у Београду. Почетком рата 
била је истакнути омладински, 
партијски активиста Крушевца. 

Априла 1942. године била је ухапшена као ско-
јевски руководилац. Уз помоћ Партије и Расинског 
партизанског одреда побегла је септембра месе-
ца и придружила се Одреду. Те године Немци су јој 
стрељали оца и убили сестру. Нада је погинула на 
Јастрепцу, 1943. године. 
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организовање летовања и летовалишта на мо-
ру, формирање ђачке задруге где су се ученици 
снабдевали уџбеницима и прибором. 
  Октобра 1965. године Школи је додељена Спо-
мен-плакета града Крушевца за свеукупан рад. У то 
време извршена је и нова реорганизација школа 
на територији Општиве Крушевац, тако да је „Нада 

Поповић” добила 
статус централне 
школе са физи-
чки издвојеним 
одељењима у 
Станцима, Коби-
љу и Головоду 
(укупно 37 оде-
љења). Било је 
1200 ученика у 

15 учионица, па се зато радило у три смене. 
  Школа је изграђена на терену где је у то време 
почело интензивно грађење стамбених зграда и 
досељавање становништва, а самим тим и већи 
прилив нових ученика. За њих је основано Спорт-
ско друштво „Основац” и Шаховска секција.
 Историјски састанак радника Школе одржан је 
26.12.1967. год. коме су присуствовали представни-
ци СО Крушевац и других друштвено политичких 
организација. Једина тачка дневног реда на овом 
састанку био је разговор о проблему школског 
простора. Присутни функционери су обећали да ће 
решити проблем школског простора у најскорије 
време.
  Ову акцију „Наде Поповић” прихватиле су и 
остале основне, па и средње школе у граду. 
Најприхватљивије решење у таквој ситуаци-
ји било увођење самодоприноса за изградњу, 
доградњу и опремање школа у Општини Крушевац. 
На приредби у Дому синдиката 13.12.1968. год. 
прочитан је Проглас ученика „Наде Поповић” свим 
родитељима. Аутор Прогласа био је Милан Јовић, 
професор српскохрватског језика.

„Драги наши тате и маме,
Драги наши родитељи,

   Ви сте навикли да ми тражимо, а ви дајете; ви 
нама љубав и топлину - ми вама радост и срећу. Оно 
што ћемо данас захтевати од вас јесте маленкост 
у мору захтева, хумана маленкост која ће вам труд 
претворити у плод, а наш рад у задовољство, радост 
и срећу.

  Помозите акцију, распламсајте ватре, докажите да 
живите за нас, изборите борбу која се бије за нас.
 Одреците се једне паклице цигарета, ми ћемо 
се одрећи лутке! Жртвујте флашу пива, ми ћемо 
жвакаћу гуму и кликер! 
  Смањите кафицу, ми ћемо прескочити чоколаду!
  Уштедите бакшиш намењен фризеру или келнеру 
и узидајте га у темељ наше нове школе, која ће бити 
велика и  светла, која ће бити онаква какву сте и ви 
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желели када сте били ми, која ће привлачити и која 
ће се волети, која ће имати сва савремена сред-
ства и учила.
  Помозите нам да удишемо онолико ваздуха коли-
ко нам је потребно. Омогућите нам да будемо 
здравији и снажнији. Помозите нам да будемо бољи 
ђаци, да боље учимо и више школу да волимо.
  Дижите школе- деца вас воле!”
  На референдуму који је одржан 24.4.1968. године 
90,94% гласача дало је свој пристанак за увођење 
самодоприноса и на тај начин показало спремност 
да младима пруже боље услове за рад.
  Исте године Грађевинско предузеће „Јастребац” 
почело је припремне радове за доградњу четири 
школе у граду из средстава добијених 
самодоприносом Крушевљана. Први 
радови на доградњи наше школе 
почели су 5.5.1969. године.

Петодневна радна недеља

  Са почетком школске 1969/70. године 
дошла је у школу још једна новина 
-петодневна радна недеља. На крају 
првог полугодишта стручна служба Школе је пре-
ко анкете затражила мишљење ученика и њихових 
родитеља о петодневној радној недељи. И једни и 
други били су за настављање оваквог система ра-
да дајући му високу оцену.

Нова школска зграда

  Година 1971. била је јубиларна за Крушевац јер 
је наш град прослављао шест векова постојања. 
Те године и школа „Нада Поповић” је остварила 
свој сан: дограђен је нови део школског комплекса 
са девет учионица, позорницом, великим холом и 
салом за физичко васпитање.
 На свечаности поводом Дана школе 19.5.1971. 
председник СО Крушевац Слободан Јовановић 

пресекао је траку на улазу и тиме званично пре-
дао на коришћење новоизграђени део школске 
зграде. Откривајући спомен-плочу у холу зграде 
(на којој пише „Славећи прошлост, грађани – деци 
будућности” ), председник је између осталог, рекао: 
„Посебно ми је задовољство што данас вашем 
вредном колективу предајем на коришћење ова-
ко диван објекат које је дело свих наших радних 
људи. Када смо се у Скупштини договарали како 
да обележимо јубилеј нашег града, одлучили смо 
да не држимо састанке, говоре и славља, него да 
засучемо рукаве и младим генерацијама оставимо 
што више објеката трајне вредности. Драго ми је да 
данас један део те одлуке постаје стварност, а на-

дам се да ће их бити још 
и више... Желим вам да у 
новој школи постижете 
само изузетне резултате”. 
Тог истог дана, на радост 
свих наставника, учени-
ка и родитеља стигла 
је и вест да се Основној 
школи „Нада Поповић” 
додељује награда „25. мај” 
– републичко признање 
највишег степена за ва-
спитно-образовни рад. 
У образложењу стоји да 
је ова награда додеље-
на наставничком и 
ученичком колективу 
Школе за вишегодишње 
максимално залагање 
у постизању што бољих 
резултата у раду.

  Отварање новог дела школске зграде омогућило 
је увођење многих новина у раду и наставни процес 
подигло на виши ниво. Школа је имала пет одеље-
ња продуженог боравка ученика, три одељења за 
образовање одраслих и једно припремно одеље-
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ње у ромском насељу Марко Орловић.
 У наредним годинама Школа је конти-
нуирано остваривала одличне резултате, 
па је за петнаестогодишњицу рада има-
ла 99,68% позитивно оцењених ученика, 
а у 42 одељења ниједан ученик није имао 
слабу оцену.
 За двадесет пету годину постојања до-
грађени су кабинети за наставу техничког 
образонања, нове канцеларије за настав-

нике и стручну службу, као и медијатека која је у 
то време представљала потпуну новину у извођењу 
наставе.
  Јубиларну тридесетогодишњицу Школа је дочека-
ла са 1773 ученика распоређених у 57 одељења и 96 
радника од којих 74 раде непосредно у настави.
  Четири деценије рада „Нада” обележава са  1388 
ученика у 45 одељења, и то 625 ученика од I - IV 
разреда (у 21 одељењу) и 763 ученика од V - VIII 
разреда (у 24 одељења).
  Своју педесетогодишњицу Школа је прослави-
ла са 1168 ученика у 42 одељења, по 21 одељење у 
разредној и предметној настави.
  Ове школске године ОШ „Нада Поповић”обележа-
ва 60 година постојања. Имамо 1301 ученика који 
су распоређени у 50 одељења, и то по 25 одељења 
у разредној и предметниј настави. Школа има 
укупно 111 запослених: директора,  помоћника 
директора, 4 стручна сарадника, 2 финансијска 
радника, правника,  административног радника, 
87 наставника  који раде непосредно у настави, 
наставника у продуженом боравку и 13 помоћних 
радника.

ДИРЕКТОРИ ШКОЛЕ ОД ОСНИВАЊА ДО ДАНАС БИЛИ СУ:
Милева Милентијевић од 1958. до 1965. године;
Радомир Радосављевић од 1965. до 1977. године;
Милан Јовић од 1977. до 1999. године;
Драгомир Алексић од 1999. до 2010. године;
Јелена Ивановић од 2010. године до данас.
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НАШИ РЕЗУЛТАТИ И ПРИЗНАЊА

  У протеклих 60 година, ученици наше школе 
учествовали су на многим такмичењима из свих 
наставних области, спорта и уметности. Захваљују-
ћи одличним резултатима, Школа је добила бројна 
признања, од којих наводимо само најзначајнија:

‒ Награда „25. мај”, највише републичко признање 
за рад;
‒ Спомен плакета града Крушевца;
‒ Златни знак Црвеног крста;
‒ Републичка награда и диплома за уређење 
школске средине;
‒ Републичко признање Активу натавника мате-
матике;
‒ Новембарска награда за постигнуте успехе у 
спорту;
‒ Републичко признање за изузетан допринос 
развоју школског спорта и идеје олимпизма;
‒ Дипломе Друштва за српски језик и Вукове за-
дужбине за освојено 3. место на Републичком 
такмичењу лингвистичких секција 1996. године; за 
освојено 2. место литерарних секција 2000, 2001, 
2003. и 2004. године;
‒ Признање „Дечијег града” за постигнуте резулта-
те на конкурсу „Збогом мојих 15 година”;
‒ Повеља за освојено 1. место на ФЕШТ-у 2005, 2008. 
и 2009. године; награда и диплома за освојено 3. 
место на ФЕШТ-у 2012, 2016 и 2018. године;
‒ Републичка Светосавска награда школске 2005/06. 
године, коју Министарство просвете и спорта 
додељује за изузетан допринос развоју образова-
ња и спорта. Овим признањем које је добио 

директор Драгомир Алексић, још једном се по-
тврђује изузетно успешан рад, залагање и успех 
ученика и наставника ОШ „Нада Поповић”;
‒  Захвалница Цркве Покрова Пресвете Богородице 
за учешће на Свечаностима Покровске цркве;
‒ Захвалница Математичког друштва „Архимедес”, 
Београд за спровођење и учешће на Матеметичком 
такмичењу „Мислиша 2015”;
‒ Диплома Министарства културе и информисања 
за учешће на 2. прекограничном театар фестивалу 
на немачком језику, 2015. године;
‒ Захвалница Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, Библиотеке „Вук Караџић”, 
Алексинац за учествовање на Републичкој смотри 
читалаштва „Читалићи 2015” и „Читалићи 2016”;
‒ Захвалница Завода за вредновање квалитета 
образовања и вапитања за учешће у пројекту Развој 
образовних стандарда за стране језике за крај 
основног образовања и српки као нематерњи језик 
за крај првог, другог и трећег циклуса образовања 
2015. године;
‒  Плакета Фудбалског савеза Србије за приступање 
програму „Моја школа -  мој клуб!”  
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1973/74.                                  Љиљана Јаничић
1974/75.                          Драгана Стојадиновић
1975/76.                         Предраг Милошевић и
                                             Невенка Николић
1976/77.                                Милан Живановић
1977/78.                                Јасмина Павловић
1978/79.                             Виолета Милићевић
1979/80.                                           Саша Кораћ
1980/81.                                Дејан Драмићанин
1981/82.                                          Душан Татић
1982/83.                          Александар Ђурковић
1983/84.                                     Владица Ловић
1984/85.                             Јасмина Милићевић
1985/86.                           Емина Стеванчевић и
                                         Александар Фаркаш
1986/87.                                 Оливера Лековић
1987/88.                                      Петар Лековић
1988/89.                                       Јелена Крстић
1989/90.                                 Јелена Јовановић,
                                      Александар Мандић и
                                         Сунчица Сибиновић
1990/91.                             Валентина Николић,
                                            Гордана Збиљић и
                                      Данијела Манојловић
1991/92.                                    Марија Лацић и
                                             Душан Тодоровић
1992/93.                                Марко Обрадовић,
                                                Јелена Пешић и
                                        Владимир Живковић
1993/94.                                    Катарина Савић
1994/95.                                          Јелена Илић
1995/96.                                       Сања Белобрк

1996/97.                      Катарина Михаиловић и
                                          Марко Маринковић
1997/98.                      Александра Ђорђевић и
                                                      Јована Илић
1998/99.                       Станислава Петровић и 
                                                          Стеван Бићанин
1999/2000.                                  Наташа Јанковић
2000/01.                                      Милица Симић
2001/02.                                       Ана Ђорђевић
2002/03.                               Страхиња Јанковић
2003/04.                              Никола Милановић
2004/05.                                   Марија Јанковић
2005/06.                                          Бојана Гајић
2006/07.                                      Филип Отовић
2007/08.                                         Јелена Тасић
2008/09.                           Александра Поповић
2009/10.                                         Срђан Прело
2010/11.                                 Никола Биочанин
2011/12.                                       Стеван Башић
2012/13.                                       Лука Церовић
2013/14.                                    Бојана Ћосовић
2014/15.                                       Мина Церовић
2015/16.                                        Јована Динић
2016/17.                        Никола Милосављевић

УЧЕНИЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ (ОД УСТАНОВЉЕЊА ОВОГ ПРИЗНАЊА У ШКОЛИ) 
БИЛИ СУ:
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 Школа константно бележи висок успех на за-
вршним испитима. Организација и реализација 
завршног испита је на високом нивоу. Ученици 
показују зрелост приликом полагања завршног 
испита. 
  Из званичних извештаја које обрађује Завод за 
образовање и вредновање  резултата рада, резулта-
ти наших ученика  су изнад просека Расинског 
округа и Републике Србије.
 Табеларни приказ постигнућа осмака према из-
вештајима Школске управе Крушевац и Завода за 
вредновање квалитета образовања и васпитања 
(погледати табелу бр.1 ).

 

  Графички приказ постигнућа ученика у односу 
на оцене на крају седмог и осмог разреда пре-
ма извештају Завода за вредновање квалитета 
образовања и васпитања (погледати табелу бр.2 ).
  Школске оцене су у складу са резултатима на за-
вршном испиту.
   У Школи се негује и подржава различитост, мулти-
културалност, поштује  индивидуланост, инклузија, 
поспешују се и развијају индивидуалне могућности 
сваког ученика.

ТАБЕЛА БР. 1

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ЗАВРШНОГ ИСПИТА  НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 
И ВАСПИТАЊА УЧЕНИКА ШКОЛЕ „НАДА ПОПОВИЋ“  У КРУШЕВЦУ



17

република

СРПСКИ ЈЕЗИК                                                                                                                          

ПРОСЕЧНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКАНА У ОДНОСУ НА ОЦЕНЕ НА КРАЈУ VII И VIII РАЗРЕДА

VII разред VIII разред
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604

455

544
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530
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476

561

604

СРПСКИ ЈЕЗИК                                                                                                                          

ПРОСЕЧНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКАНА У ОДНОСУ НА ОЦЕНЕ НА КРАЈУ VII И VIII РАЗРЕДА

VII разред VIII разред
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ПРОСЕЧНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКАНА У ОДНОСУ НА ОЦЕНЕ НА КРАЈУ VII И VIII РАЗРЕДА

VII разред VIII разред

2 543
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2013/14. 
ГОДИНА        

2014/15. 
ГОДИНА        

2015/16. 
ГОДИНА        

2016/17. 
ГОДИНА        

МАТЕМАТИКА                             

455

577

655

604

451

586
610

653

ПРОСЕЧНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКАНА У ОДНОСУ НА ОЦЕНЕ НА КРАЈУ VII И VIII РАЗРЕДА

VII разред VIII разред

2 543
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МАТЕМАТИКА                             

СРПСКИ ЈЕЗИК                                                                                                                          

ПРОСЕЧНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКАНА У ОДНОСУ НА ОЦЕНЕ НА КРАЈУ VII И VIII РАЗРЕДА

VII разред VIII разред

2 543
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485
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477
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595
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ПРОСЕЧНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКАНА У ОДНОСУ НА ОЦЕНЕ НА КРАЈУ VII И VIII РАЗРЕДА

VII разред VIII разред

2 543
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300

МАТЕМАТИКА                             

СРПСКИ ЈЕЗИК                                                                                                                          

Oцене                                                                                                                          Oцене                                                                                                                          

Oцене                                                                                                                          Oцене                                                                                                                          

Oцене                                                                                                                          

Oцене                                                                                                                          Oцене                                                                                                                          

Oцене                                                                                                                          

ПРОСЕЧНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКАНА У ОДНОСУ НА ОЦЕНЕ НА КРАЈУ VII И VIII РАЗРЕДА

VII разред VIII разред
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ПРОСЕЧНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКАНА У ОДНОСУ НА ОЦЕНЕ НА КРАЈУ VII И VIII РАЗРЕДА

VII разред VIII разред
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700

650

600

550

500

450

400

350
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МАТЕМАТИКА                             

466

620

ТАБЕЛА БР. 2
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ПРОЈЕКТИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

  Пројекти и учешће у пројектима су један од начина 
да се догоде промене у школи, као и промене у 
функцији унапређивања образовно-васпитног ра-
да. Наша школа је последњих година учествовала 
и реализовала бројне пројекте, којима су створени 
услови за рад у средини која мотивише и учени-
ке и запослене. Уз  подршку многих донатора и уз 
нашу личну одговорнoст,  до сада смо реализова-
ли следеће пројекте:

- Клуб „Нада“ – Град Крушевац;
- „Пружање унапређених услуга на локалном ни-
воу“ –  ДИЛС, Влада Републике Србије из средстава 
зајма Светске банке, Међународне банке за обнову 
и развој (IBRD);
-  Позоришна представа „Пази вамо“,  део ДИЛС прoјек-
та – промоција инклузивног образовања и једнаких 
могућности за све;
-  Позоришна представа „Нико није нико“ – Харте-
факт фонд и CARE International, Balkans – промоција 
интеркултуралности и мултикултуралности;
- „Нови прозори за нове генерације“ – замена 
столарије на школској згради. Школа је добила 
донацију од Владе Јапана  која је намењена за 
измену  врата и свих прозора. Влада Јапана je кроз 
програм помоћи за основне потребе становни-
штва Србије (ПОПС) уложила око 8,6 милиона евра. 
Вредност донације Школи је 87.680 евра. Његова 
екселенција  Масафуми Куроки, амбасадор Јапана, 
посетио је нашу школу у намери да се увери како је 
реализована донација. 
- Реконструкција санитарних чворова за ученике – 
Град Крушевац;

СА ПОСЕБНИМ ПОШТОВАЊЕМ

  Наше јубиларно издање остало би непотпуно без 
подсећања на запослене и пензионере који су пре-
минули у протеклих 10 година:

Сава Радуловић, професор физике;
Милисав Крстић, наставник хемије;
Јаворка Шуњић, учитељица;
Ђурђија Спасић, учитељица;
Светлана Симеуновић, благајница;
Вера Поповић, наставник физичког васпитања;
Снежана Васић, професор српског језика;
Ненад Рајковић, професор физичког васпитања;
Милан Јовић, професор српског језика и директор 
Школе;
Јово Мићуновић, прифесор физичког васпитања;
Милорад Хорват, помоћни радник;
Славица Бранковић, помоћни радник.
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- Постављање фасаде на школску зграду – Град 
Крушевац, Фонд за екологију;
- Реконструкција дела санитарних чворова, опре-
мање продуженог боравка, медијатеке и сале 
за физичко васпитање наставним средствима – 
компанија Хенкел; 
- „Од мале лиге до шампиона“ – ТВ канал Спорт 
клуб;
- Модернизација школа – Министарство просвете, 
науке  и технолошког развоја;
- Реконструкција школске зграде и спортских 
терена – Канцеларија за јавна улагања Владе 
Републике Србије је кроз пројекат „Енергетски 
ефикасна школа”  уложила око 65 милиона дина-
ра за реконструкцију и модернизацију Школе.
- „Школе за 21. век” MICRO:BIT – компјутер за 
едукацију деце – British Council;
-  Еrazmus + програм – Темпус фондација;
- Е-дневник – Министарство просвете, науке и те-
хнолошког развоја.

  Осмишљавање и реализовање пројектних акти-
вности из различитих области су саставни део 
радног ангажовања  запослених. Добит од тога је 
вишеструка, како за запослене, тако и за ученике 
и Школу у целини. У фокусу нашег рада је ученик, 
његове потребе и његово образовање, па се зато 
школа труди да активни учесници у образова-
њу ученика буду све друштвене структуре и сви 
фактори који доприносе несметаном и свестраном 
развоју личности сваког ученика.
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ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ  
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АКТИВ НАСТАВНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА

  Наше веће, мало али одабрано, чине: 
Данијела Андрејић, Сузана Ристић, Јелена 
Марковић, Марија Тодосијевић, Гордана Додић и 
Весна Ракић.
 Учитељице првог разреда интензивно раде на 
личном прилагођавању и усавршавању, како би 
спремно ишле у корак са временом и променама 
које нам живот доноси. Са вером у себе и свој 
рад, помажемо младим нараштајима да спремно 
дочекају будућност, да буду спремни за све изазове 
и буду истрајни на том путу.

Јелена Марковић, Данијела Андрејић, Весна Ракић, Гордана Додић, Марија Тодосијевић, 
Сузана Ристић и Милена Егерић 

„Није знање знање знати, 
већ је знање знање дати“

                                                   Ј.Ј. Змај



I/1 
учитељица:
Данијела Андрејић                                                                              

I/2
учитељица:
Сузана Ристић                    

I/3
учитељица: 
Јелена Марковић



I/4 
учитељица:
Марија Тодосијевић                                                                            

I/5
учитељица:
Гордана Додић                                                                                     

I/6 
учитељица:
Милена Егерић  
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AKTИВ  НАСТАВНИКА ДРУГОГ  РАЗРЕДА

 
 
 Нада Ђурић, Слађана Илић, Катарина Ђокић, Нада Јанићијевић, Весна Тасић и 
Бојана  Милосављевић су учитељице које воде други разред школске 2017/18. 
године.

    Заједничким радом, као и сарадњом са родитељима, запосленима школе и локалном 
заједницом, успевамо да нашим ученицима пружимо знање које ће надограђива-
ти током школовања. Проширујемо њихова интересовања, доприносимо изградњи  
личности ученика и трудимо се да будемо школа у тренду. 
  Врата наше Школе су отворена свој деци и има места за све, а наша срца су 
велика и љубав никада не може да нестане.
  Милион је начина да будемо посебне, а само један да останемо своје.

Катарина Ђокић, Весна Тасић, Слађана Илић, Бојана Милосављевић, Нада Ђурић и 
Нада Јанићијевић



II/1
учитељица: 
Нада Ђурић                                                                                         

II/2
учитељица:
Слађана Илић                                                                                      

II/3 
учитељица:
Катарина Ђокић



II/4
учитељица:
Нада Јанићијевић                                                                               

II/5 
учитељица: 
Весна Тасић                                                                                         

II/6 
учитељица:
Бојана Милосављевић  



28



29

АКТИВ НАСТАВНИКА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

 Веће које  школске 2017/18. године води трећи 
разред познато је по свом добром апетиту и још 
бољем расположењу. Тај шесточлани тим чине 
колегинице чија је сарадња одавно прерасла 
сараднички и прешла у пријатељски, готово 
породичан однос. Прва међу једнакима, стицајем 
околности ове године председница Већа, Гордана 
Михајловић, води одељење са индексом 1 и има 
најдужи стаж у нашем тиму. Одељење III/2 води 
Наташа Тодосијевић. Први је педагошки саветник у 
Школи и дугогодишњи  координатор многих тимова  
и пројеката. Весна Богдановић води најбројније 
одељење III/3, а Миланка Матић је учитељица че-
твртог одељења. Пето одељење води Мирјана 
Пуношевац, са нежним надимком - Маца. И на крају, 
наш најмлађи, али потпуно равноправни члан Тима, 
Марија Мијаиловић, учитељица је одељења III/6.
  Овај Тим је од почетка свог рада имао ту „срећу“ 

да  носи све новине нашег образовног система који 
је већ годинама у транзицији, све прве обуке, нове 
дневнике, уџбенике, нове измене закона...Ваљда 
зато и има одличне  резултате на свим такмичењи-
ма и у свим активностима, које често спроводи у 
школи (Међународно такмичење Кенгур, Мислиша, 
Еко радионице, Вашар играчака, Етно изложбе итд.). 
Наше највеће богатство је у различитости, али и 
великој посвећености нашој професији, па често 
наша најбоља решења проистичу из аргументова-
ног сукоба мишљења шест различитих  идеја и 
углова посматрања. Наши ученици се, по нашем  
моделу, лепо друже и слажу и често су заједно на 
одмору, а посебно воле заједничке часове и  игре 
на часовима физичког. 
  Све у свему, садашњи трећи разред је једна 
весела и разиграна екипа ђака и учитељица која 
свакодневно  постиже  свој максимум, увек се 
држећи максиме:
Налепше је ако у животу радиш оно што волиш- 
тада је цео живот забава и задовољство!

Марија Мијаиловић, Гордана Михајловић, Весна Богдановић, Наташа 
Тодосијевић, Миланка Матић и Мирјана Пуношевац.



III/1
учитељица: 
Гордана Михајловић                                                                          

III/2 
учитељица:
Наташа Тодосијевић                                                                          

III/3 
учитељица:  
Весна Богдановић



III/4
учитељица: 
Миланка Матић                                                                                 

III/5 
учитељица:
Мирјана Пуношевац                                                                          

III/6
учитељица: 
Марија Мијаиловић
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АКТИВ НАСТАВНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

 Ово је тим четвртог разреда: 
Даница Васиљевић IV/7, Ружица Трифуновић IV/6, Светлана Лазић IV/5, Лидија 
Мутавџић IV/4, Весна Жарковић IV/3, Радица Стефановић IV/2 и Елеонора 
Вујиновић IV/1. Зовемо се ИСКУСТВО!

  Подела задужења је у складу са нашим склоностима. Свако даје најбољи део себе. 
Године заједничког рада су нас зближиле, лично и професионално. Одговорне смо 
према раду и спремне на сарадњу. Организација је наша јача страна. Усклађујемо 
провере и критеријуме оцењивања на нивоу целог разреда. Личним примером 
васпитавамо. Наша мисија је стицање знања на часу.
Учимо градиво, а спремамо ученике за живот.

Лидија Мутавџић, Весна Жарковић, Радица Стефановић, Светлана Лазић, Ружица 
Трифуновић, Елеонора Вујиновић и Даница Васиљевић



IV/1 
учитељица: 
Елеонора Вујиновић                                                                          

IV/2 
учитељица:
Радица Стефановић                                                                           

IV/3 
учитељица: 
Весна Жарковић



IV/4 
учитељица: 
Лидија Мутавџић                                                                               

IV/5 
учитељица:
Светлана Лазић                                                                                  

IV/6 
учитељица: 
Ружица Трифуновић
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IV/7 
учитељица:
Даница Васиљевић
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V/1
Одељењски старешина: 
Ирена Миљковић                                                          

V/2
Одељењски старешина: 
Лепосава Ковачевић                                                      

V/3 
Одељењски старешина: 
Милан Јовановић



V/4 
Одељењски старешина: 
Милан Антанасковић                                                    

V/5 
Одељењски старешина: 
Мирјана Вукосављевић                                                 

V/6
Одељењски старешина: 
Виолета Илић
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VI/1 
Oдељењски старешина:
Александар Дамјановић                                             

VI/2 
Oдељењски старешина:  
Драган Егерић                                                              

VI/3 
Oдељењски старешина:  
Зорана Аздејковић



VI/1 
Oдељењски старешина:
Александар Дамјановић                                             

VI/4 
Oдељењски старешина:  
Слађана Ђокић                                                            

VI/5 
Oдељењски старешина:  
Зорка Стефановић                                                      

VI/6
Oдељењски старешина:  
Љиљана Павићевић Костић
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VII/1
Одељењски старешина:
Ненад Лазић                                                                

VII/2 
Одељењски старешина:
Валентина Николић                                                    

VII/3 
Одељењски старешина: 
Драган Стефановић



VII/1
Одељењски старешина:
Ненад Лазић                                                                

VII/2 
Одељењски старешина:
Валентина Николић                                                    

VII/3 
Одељењски старешина: 
Драган Стефановић

VII/4 
Одељењски старешина: 
Биљана Ивановић                                                       

VII/5 
Одељењски старешина: 
Изабела Симић                                                            

VII/6 
Одељењски старешина: 
Бојан Николић
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VIII/1 
Одељењски старешина: 
Слађана Савић                                                            

VIII/2 
Одељењски старешина:  
Анна Вељковић                                                          

VIII/3 
Одељењски старешина: 
Биљана Даничић



VIII/4 
Одељењски старешина: 
Слађана Стевановић                                                  

VIII/5 
Одељењски старешина: 
Стеван Крупниковић                                                  

VIII/6 
Одељењски старешина: 
Снежана Трифунови
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VIII/7 
Одељењски старешина:  
Оливера Михајловић
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УЧИМО ЗАЈЕДНО 
ЗНАЊЕ ЈЕ МОТИВ ЗА НАЈЛЕПША ДЕЛА
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АКТИВ НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ

„Немогуће је бити математичар, 
а не бити песник у души.“

Софија Коваљевска, руска математичарка

Стеван Крупниковић, Зорана Аздејковић, Валентина Николић, 
Мирјана Вукосављевић и Александар Дамјановић

  Од самог почетка рада Школе, један од главних замајаца у бици 
за знање и један од најуспешнијих актива је Актив наставника ма-
тематике. Дисциплиновано и истрајно, из године у годину, натпросе-
чни резултати које наши ђаци остварују на завршном испиту из 
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математике најбоље говоре у прилог томе.
  Више од десет година узастопно организација 
најмасовнијег такмичења ученика основних школа 
– Општинског и Окружног такмичења из мате-
матике, поверена је овом Активу, а наши млади 
математичари предњаче и по броју освојених 
награда. Страст за математиком која је пробуђена 
овде не јењава ни у њиховим даљем школовању и 
наши ђаци изузетно успешно настављају да се ба-
ве математиком и такмиче се и у средњим школама. 
Од последњег јубилеја Школе, на државно такмиче-
ње из математике пласирало се више од 20 наших 
најбољих математичара, а награде на овом рангу су 
освојили Никола Биочанин и Мина Церовић.
  Мало је школа у Србији чији ученици константно 
бележе изванредне резултате на том првом 
великом испиту знања и зрелости. Зато је једна 

од највреднијих похвала која је упућена нашим 
наставницима математике она у извештају про-
светних саветника након завршеног екстерног 
вредновања рада школе 2016. године, у ком је Актив 
математичара истакнут као најуспешнији у граду и 
читавом округу. Потврда квалитета рада свакако 
прија, али још више обавезује; представити ђацима 
математику као чаробан свет препун изазова који 
стално треба откривати и помоћи им у савлада-
вању препрека које обавезно прате ту авантуру, 
веома је одговоран и захтеван задатак. Наставници 
Мирјана Вукосављевић, Валентина Николић, Стеван 
Крупниковић, Зорана Аздејковић и Александар 
Дамјановић успешно воде ђаке путем откривања 
краљице свих наука.
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АКТИВ НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА

  Као што се људи препознају и разликују по свом 
матерњем језику, тако се и Актив наставника 
српског језика и књижевности препознаје по свом 
раду и активностима у Школи. Подмлађен, вредан, 
истрајан и успешан, наш Актив чине: Биљана Гајић, 
Љиљана Павићевић Костић, Оливера Михајловић, 
Татјана Јочић Сикетић, Александра Лукић, Невена 
Богдановић, Ана Јовановић и Марија Анђеловић.
 Захваљујући и колегама (сада пензионерима) 
Драгану Јовановићу, Слободанки Милчић, Драгињи 
Савић и Снежани Васић (пок.) многи наши бивши 
ученици су сада речити и успешни професори, 
глумци, правници, лекари...
  Рад на развијању писмености и љубави према 
матерњем језику и књижевности  је наш главни 
задатак, а циљ - стицање функционалног знања 
које ће ученици применити у даљем школовању и 
животу.
  Наставници српског језика припремају и реализују 
свечане академије за Дан школе и Светог Саву, 
пригодне програме којима се обележавају ва-
жни датуми и посете уважених гостију Школи. 
Сваке године наши глумци учествују на ФЕШТ-у 
и достојно представљају „Наду”. Свој таленат за 
глуму показали су још у школским данима глумци: 
Сергеј Трифуновић, Наташа Тапушковић, Катарина 
Марковић, Сузана Лукић, Милош Ђуровић и Ема 
Стојановић.
 Имамо учеснике на Републичким такмичењима из 
језика и језичке културе, као и из књижевности. На 
књижевној олимпијади су нас представљали Марта 
Ђорђевић, Александра Биочанин, Дуња Матејић и 
Ана Арсић, а из језика и језичке културе Марина 
Крстић и  Ива Бранковић.

  Наша посвећеност раду огледа се и у резултатима 
ученика осмог разреда на завршном испиту 
(погледати табелу бр.3).               
„Језик је хранитељ народа. Докле год живи језик, 
докле га љубимо и почитујемо, њим говоримо и 
пишемо, прочишћавамо, дотле живи и народ, може 
се међу собом разумијевати и умно саједињавати, 
не прелива се у други, не пропада.“
 Вук Стефановић Караџић

Ана Јовановић, Биљана Гајић, Невена Богдановић, 
Марија Анђеловић и Татјана Јочић Сикетић
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ТАБЕЛА БР. 3

Татјана Јочић Сикетић, Ана Јовановић, Биљана Гајић, Невена Богдановић, 
Љиљана Павићевић Костић и Оливера Михајловић
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АКТИВ  НАСТАВНИКА ПРИРОДНИХ НАУКА

  Овај актив обухвата наставнике који предају:

- физику: Биљана Даничић и Бојан Варинац;
- хемију: Нада Савић и Слађана Дубовац;
- биологију: Слађана Стевановић, Ирена   Миљковић и Марија Стojaнoвић.

  Осим редовних часова, додатне и допунске наставе,  успешан је рад наставника 
кроз Биолошку, Хемијску и Еко-секцију.  Управо зато,  добри су и резултати оства-
рени на свим нивоима такмичења, почев од Општинског, Регионалног и Државног, 
које организује Министарство просвете.

Биљана Даничић, Ивана Савић, Нада Савић, Бојан Варинац, Ирена Миљковић, 
Слађана Дубовац, Слађана Стевановић и Марија Стojaнoвић
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ФИЗИКА - остварени резултати на Државним та-
кмичењима:
2011. гoдинa, Бања Ковиљача:
Никола Биoчанин (учешће), наставник – Биљана 
Даничић; Лукa Цeрoвић (пoхвaлa), наставник – 
Бojaн Вaринaц;
2012. гoдинa, Трстеник, Врњaчкa Бања:
Митар Аврамовић (2. награда) и Лука Церовић 
(3. награда), наставник– Биљана Даничић;
2013. гoдинa, Зрењанин:
Митар Аврамовић и Лука Церовић (учешће), настав-
ник- Биљана Даничић; Maртa Стeфaнoвић (2. на-
града), Mинa Церовић (пoхвaлa); наставник – Бojaн 
Вaринaц; Вaњa Рaдмaнoвић (учешће) наставник– 
Гoрдaнa Нaтић;
2014. гoдинa, такмичење је организовано у нашој 
школи:
Јована Динић, Ива Бранковић и Мина Радојковић 
(учешће) наставник- Биљана Даничић Mинa Це-
ровић (2. награда), Вaњa Рaдмaнoвић (3. награда), 
Вeљкo Mилojeвић (3. награда) и Maртa Стeфaнoвић 
(учeшћe), наставник – Бojaн Вaринaц;
2015. гoдинa, Београд:
Динић Јована (пласман ) наставник– Биљана Да-
ничић; Mинa Церовић (2. награда), Maртa Стe-
фaнoвић (3. награда) и Вeљкo Mилojeвић (пoхвaлa) 
наставник – Бojaн Вaринaц; Mинa Цeрoвић ( плaс-
мaн и учeшћe нa Српскoj физичкoj oлимпиjaди), 
наставник – Бojaн Вaринaц;
2016. гoдинa, Крагујевац:
Марко Ставрић (похвала) и Јања Крстић (учешће)
наставник- Биљана Даничић; Aлeксa Стojaнoвић 
(првo мeстo - 100 пoeнa), Вeљкo Пaнић (3. нaгрaдa) 
наставник – Бojaн Вaринaц;
2017. гoдинa, Шабац:
Емилија Здравковић (3. награда) и Лазар Марко-
вић (3. награда), наставник– Биљана Даничић; 
Вeљкo Пaнић (2. нaгрaдa), Хeлeнa Шиндић (3. 
нaгрaдa) и Maриja Toхoљ (3. нaгрaдa) наставник – 
Бojaн Вaринaц; Вeљкo Пaнић (плaсмaн и учeшћe нa 

Српскoj физичкoj oлимпиjaди), наставник – Бojaн 
Вaринaц;
2018. гoдинa, Пaрaћин:
Виктор Тошковић (2. награда), Павле Савић (3. 
награда), Душан Тришић (учешће), наставник –
Биљана Даничић; Лазар Марковић (2. награда) и 
Емилија Здравковић (3. награда), наставник – Бojaн 
Вaринaц;                            

63



64

ХЕМИЈА - Остварени резултати на Државним такми-
чењима:
2014. Београд- Александра Биочанин (учешће), 
наставник- Слађана Дубовац;
2017. Београд- Јован Марковић (2. нaгрaдa), 
наставник- Слађана Дубовац;

БИОЛОГИЈА  - Остварени резултати на Државном 
такмичењу:
2011 -  Биолошки факултет у Београду,  Јована  
Јоковић  ( учешће)- наставник Драгана Ђукић;
2012 - Биолошки факултет у Београду,  Бојана  
Ћосовић ( 3 место)- наставник Слађана 
Стевановић;
2013-  Биолошки  факултет у Београду,  Бојана  
Ћосовић ( учешће ) наставник Слађана 
Стевановић;
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2014 -  Биолошки факултет  у Београду,  Јована  
Динић (учешће) - наставник Слађана Стевановић 
и  Анастасија Крстић ( учешће) - наставник 
Драгана Ђукић;
2016 -  Биолошки факултет у Новом  Саду, Јована  
Динић (учешће) - наставник Слађана Стевановић  
и Андрија  Симић ( учешће) - наставник Драгана 
Ђукић;
2017-   Биолошки  факултет у Београду, Никола  
Милосављевић  ( учешће) - наставник Ирена 
Миљковић.

  Актив природних наука сваке године организујe 
научно- наставну екскурзију „Путевима науке“ за 
ученике и наставнике где су до сада посећени ван 
нашег града: Фестивал науке у Београду, Историјски 
музеј у Београду, Музеј науке и тeхникe у Београду, 
Музеј Николе Тесле, Природњачки музеј у Свилајнцу, 
ЗОО-врт у Јагодини. 
  У нашем  граду су организоване посете Мете-
оролошкој станици, касарни „Цар Лазар“, Гимнази-
ји, Центру за стручно усавршавање.
  У оквиру Актива природних наука постоји и 
успешно ради Еко-тим, који чине сви наставници 
природне групе предмета, као и других предмета: 
Зорка Стефановић (ТИО), Весна Богдановић и 
Бојана Милосављевић (учитељице), као и Еко-
секција у којој учествују ученици од IV-VIII разреда.
  Еко-тим сарађује са локалном самоуправом и 
организацијама у граду (ЈКП „Водовод“, „Комунално“, 
„Србија шуме“, ЗЗЈЗ, Дечији диспанзер, Центар за 
стручно усавршавање, касарнa „Цар Лазар“, НВО 
“Trehhaus“, Гимназија).
  Организујемо трибине и предавања поводом 
Месеца здраве хране,  Дана климатских промена, 
Дана енергетске ефикасности, Свeтскoг дaнa 
зaштитe  живoтнe  срeдинe и сличних манифеста-
ција. Учествујемо на Еко-дану и фестивалима науке 
у Гимназији.
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АКТИВ НАСТАВНИКА СТРАНИХ ЈЕЗИКА

АКТИВ НАСТАВНИКА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

 Актив енглеког језика чини шест наставника 
са вишегодишњим радним искуством: Драгица 
Здравић, Виолета Илић, Марија Гајић, Даниела 
Стошић, Татјана Бранковић и Бранка Јоксовић. На-
ши ученици су активни у секцији енглеског ”World 
Club”. Сваке године постижу добре резултате на 
такмичењима. Воле и да глуме, па  често у сарадњи 
са наставницима немачког језика  (поводом светског 
Дана језика) припремају представе на енглеском 
и немачком језику. Са добрим знањем енглеског, 

многи наши ученици настављају школовање у 
филолошком одељењу Гимназије, а касније и на 
Филолошкком факултету. 
  Наставници енглеског језика сарађују међусобно, 
као и са колегама из других актива. Креативни су 
и користе модерну технологију у настави. Ученици 
у томе уживају, а посебно када се држи дигитални 
час на коме свако може да буде веома активан и да 
лако усвоји градиво. 
  Један од примера је сарадња између наставнице 
историје Анне Вељковић и наставнице енглеског 
језика Виолете Илић које су одржале час историје 
на енглеском језику. На другом дигиталном часу у 
реализацији Даниеле Стошић и Виолете Илић биле 
су присутне и колеге из ОШ „Вук Караџић”. 
 Ове школске године на Републичко такми-
чење пласирали су се ученици Лена Лазаревић VIII-
1, Крстић Марина VIII-4 и Урош Радосављевић VIII-5. 
Желимо им пуно успеха!

Драгица Здравић, Ивана Јаћовић, Снежана Трифуновић, Младен Петровић, 
Виолета Илић, Даниела Стошић и Изабела Симић
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АКТИВ НАСТАВНИКА НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА

  Немачки језик се у нашој школи као обавезни 
други страни језик учи готово деценију. Добре 
темеље је најпре поставила наставница Изабела 
Симић, којој се убрзо придружују наставници 
Снежана Трифуновић, Младен Петровић и Весна 
Костић. Оно што је одувек био циљ наставника, а 
важи и данас, јесте да се код ученика најпре развије 
љубав према немачком језику, немачкој култури и 
традицији, као и да немачки језик буде у функцији 
активног коришћења уз праћење свих језичких 
компетенција. 
  Наставници теже да се стручно усавршавају, како 

у земљи тако и у иностранству, што видно утиче на 
осавремењавање традиционалних метода рада. 
Дигитализација наставе и примена савремених 
метода рада помоћи ће да наши ученици буду 
мотивисанији за рад.
  Нижу се и успеси нашег рада, како кроз редовне 
активности, попут такмичења, тако и кроз 
ваннаставне активности кроз глуму у већ поме-
нутој представи „Die letzte Hexe“. Овом представом 
су остварили запажене резултате на Другом 
прекограничном фестивалу глуме у Сомбору.

Виолета Илић, Ивана Јаћовић, Драгица Здравић, Изабела Симић, Даниела 
Стошић, Снежана Трифуновић и Бранка Јоксовић
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АКТИВ НАСТАВНИКА ИСТОРИЈЕ И ГЕОГРАФИЈЕ

  Актив наставника историје и географије у ОШ 
,,Нада Поповић” чине професори историје Бојан 
Николић, Маријана Митић, Јована Павловић и 
Анна Вељковић, као и колеге географи Биљана 
Ивановић, Слађана Савић и Љиљана Мојсиловић. 
Председник овог шесточланог колегија је Биљана 
Ивановић. Активом по кружном моделу сваке 
године председава нови члан. Иако озбиљнo раде 
на свим задацима, чланове Актива краси ведар 
дух, међусобно пријатељство и сјајна сарадња 
са ученицима. Управо спој младости и искуства 
омогућује да овај Актив  успешно представља Шко-
лу у различитим активностима.
 Историчари се, захваљујући секцији која је 
популаризовала предмет у Школи, могу похвалити 
великим интересовањем ученика за такмичења, 
као и успесима. Континуирано, наши ученици 
остварују запажене резултате. Само од 2013. године 
Школа редовно има представнике и резултате на 
државним такмичењима.
  У претходних неколико година на Државном 
такмичењу из историје друго и треће место осваја-
ли су Андрија Симић и Ђорђе Милосављевић.
    Актив географа предано ради, како у Географској 
секцији, тако и у припреми ученика за такмичења.
Са колегама историчарима бележимо сјајне 
резултате. Континуирано имамо такмичаре на 
Државном такмичењу. 
  Учесници Државног такмичења из географије у 
протеклим годинама били су Немања Трифуновић, 
Бојана Гајић, Александра Биочанин, Андрија Симић, 
Јована Ристић и Лука Недељковић.

 Угледне и огледне часове реализујемо на нивоу 
Актива. Током свечаности за државне празнике 
какви су Сретење, Дан државности Републике 
Србије, као и за Дан победе у Првом светском рату, 
организујемо трибине за наставнике и ученике, 
које сваке године креира наставник историје Бојан 
Николић. Подршка из које се родило искрено при-
јатељство овај Актив чини компактном целином 
који је понос ОШ ,,Нада Поповић“.
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Биљана Ивановић, Љиљана Мојсић, Јелена Николић и 
Слађана Савић

Биљана Ивановић, Бојан Николић и Анна Вељковић
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АКТИВ НАСТАВНИКА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

  Током дугогодишњег рада, наставнице Ма-
рија Бојић и мр Слађана Ђокић настојале 
су да теоријска знања прошире, продубе 
и расветле практичном реализацијом у 
непосредном раду са ученицима, па су 
примењивале разноврсне облике оса-
времењивања наставе.
 Мотивишемо ученике да певају или 
свирају, индивидуално или групно, у хору 
и оркестру на бројним наступима. Инспи-
ришемо да напишу своју музику, сниме 
песму или преузму енциклопедије музичке 
историје, које омогућавају преслушавање 
композиција и чине доступним информа-
ције о највећим композиторима класичне 
музике. Надахњујемо их и дајемо идеје 
за нова истраживања и писање на блогу 
Музичке новине ОШ „Нада Поповић” које 
воде ученици VIII разреда.
  Да бисмо осавременили наставу, трудимо 
се да направимо садржаје у различитим 
форматима и учинимо их доступним уче-
ницима.
  Ми смо наставници који уживају у раду са 
децом.
 „Када одемо из наше основне школе, вра-
ћамо се и кроз звуке инструмената и хора, 
преносимо лепоту и љубав према музици.”

Марија Бојић и Даница Богосављевић
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АКТИВ НАСТАВНИКА ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ

  Универзалност која не познаје границе, рекло би 
се да је то уметност.

„Права и велика уметност мора бити учитељ, 
васпитач и борац за напредак човечанства.“
Надежда Петровић 

Наставу  ликовне културеу ОШ „Нада  Поповић“ 
предају: Гордана Томић, Звонко Ћирић,   Бобан 
Радосављевић, Бранислав Јелић, Тијана 
Тодосијевић и Биљана Бајовић.

Приступ раду, активности и планирање садржаја у 
оквиру наставе ликовне културе су такви да су при-
ступачни и интересантни за сваког ученика. То је 
велика одговорност и изазов, али ту није крај, већ 
почетак стваралаштва који подразумева уметност, 
која се развија упоредо са развојем друштва, науке 
и технологије.

Различитости актива ликовне културе са истим 
циљем и задатком чине нас јединственим.

Тијана Тодосијевић, Бранислав Јелић и Биљана Бајовић
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АКТИВ НАСТАВНИКА ТИО

  Актив ТИО тренутно чине Зорка Стефановић, Ле-
посава Ковачевић, Ненад Лазић, Драган Егерић 
и Милан Антанасковић. У заслужену пензију пре 
две године отишли су Мирослав Ђелекар и Момир 
Јаковљевић.
 Актив спроводи пројекте израде употребних 
предмета и модела, бави се сталним уређењем 
радног простора и обнављањем машина, алата и 
рачунара. Води се посебно рачуна о визуелизаци-
ји и практичном раду преко савремених на-
ставних метода. Изузетни резултати се постижу 
из области папирног моделарства, ауто-авио 
и бродомоделарства. Редовни смо учесници и 
освајачи првих места на републичким такмичењи-
ма у различитим дисциплинама. У наредном 
периоду желимо да појачамо рад и обезбедимо 
услове за  усвајање знања и вештина из области 
саобраћаја, где смо добили значајну подршку 
Комитета за саобраћај Града Крушевца.
  У области информатике и рачунарства постигли 
смо резултате у креирању блогова, школских 
презентација, уређењу школског сајта, а кренули 
смо и у освајање роботике као савремене везе 
технике и рачунарства.
  Резултати на републичким такмичењима:
Информатика (наставник Ненад Лазић) Ђорђе 
Станковић,  2. место;  Матеја Ђорђевић,  3. место 
(Тесла Инфо куп, Републичко такмичење 2013. 
Ниш); Адам Милановић, 3. место  (Информатика-
мултимедија, Републичко такмичење 2010. Нови 
Сад.); 
Техничко и информатичко, дисциплине Аеро-
моделарство и Ракетно моделарство (наставница 
Зорка Стефановић) Ненад Ђукић, 3. место; Ђорђе 
Ивановић, 2. место; Душан Стојковић, 1.место; 
Стефан Башић, 2.место; Стефан Шошић, 2.место; Ива 

Михајловић, 3.место; Војин Егерић, 2.место.
  Техничко и информатичко, Електротехника, Архи-
тектура и грађевинарство, Мултидисциплинарни 
рад  (Лепосава Ковачевић)
Александар Стојковић, 2. место; Предраг Милетић, 
2. место; Марко Милосављевић, 2. место; Никола 
Шћекић, 3. место; Тара Марковић,  2. место  (Ре-
публичко такмичење из технике и технологије 2018.)

Зорка Стефановић, Драган Егерић, Ненад Лазић, 
Лепосава Ковачевић и Милан Антанасковић
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АКТИВ НАСТАВНИКА ИНФОРМАТИКЕ

  Информатику предају наставници Милан Јовано-
вић и Душан Живадиновић. Од ове школске године 
Информатика и рачунарство је обавезан предмет 
од генерације садашњих петака. 
  Ове године Школа је учествовала на Конкурсу 
Британског савета у Београду „Школа за 21. век“ 
и наставници информатике и других предмета 
завршили су стручну обуку о критичком мишљењу 
и решавању проблема, дигиталној писмености, 
Микро-бит рачунарима и програмирању и обуку из 
области дубинског учења. Наша Школа је добила 
сет од неколико микробит рачунара и клуб је почео 
да ради ефикасно, у почетку уз помоћ наставника, 
а касније су се ученици осамосталили. У кабинету 
је снимана емисија РТС-а „Нове информационе 
технологије у образовању“.  
  Два ученика су учествовала на Државном такми-
чењу из инфораматике у организацији МПНТР-а 
и ДМС-а. Тим од три ученика учествоваће на 
регионалном такмичењу из ХТМЛ-а и ЦСС-а у 
Врњачкој Бањи. Неколико тимова од по два учени-
ка учествоваће на такмичењу у пројектовању 
програма и решавању непознатих задатака из 
микробита. 
Негујемо, развијамо и унапређујемо тимски рад 
са учитељицама првог и другог разреда због 
увежбавања табличног сабирања и таблице 
множења.

Милан Јовановић

Душан Живадиновић и такмичари
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АКТИВ НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ 
ВАСПИТАЊА

Актив наставника физичког васпитања чини пет 
наставника: Латинка Зајић, Бобан Весић, Драган 
Стефановић, Саша Стојановић и Ана Милутиновић. 
Настава се одвија у реновираној сали, опремљеној 
новим гимнастичким справама, кошаркашким 
таблама  којима може да се подешава висина. 
Уграђени су и голови за мини рукомет. Обновљени 
су терени у дворишту школе (мини фудбал, руко-
мет, кошарка). Наравно, тежимо даљем обогаћива-
њу наставним  средставима (терен за бадминтон, 
фитнес справе на отвореном, стаза за спринт...).
  Због своје комплексности, физичко васпитање је 
предмет са највећим бројем такмичења. Запажени 
су резултати у кошарци, пливању, рукомету, 
гимнастици, атлетици. У последњих десет година 
имали смо представнике из ових спортова на 
државним такмичењима. 
   Сваке године организују се јесењи и пролећни 
крос, као и недеља спорта (прва недеља децембра 
и прва недеља марта). Први пут ове године 
организован је курс скијања на Копаонику за 
ученике V и VI разреда под покровитељством 
Општине Крушевац.
   Сарадња са Заводом за јавно здравље је на висо-
ком нивоу и огледа се кроз предавања о здравом 
начину исхране, очувању здравља кроз физичке 
активности, превенцији болести зависности и др.
 Успесима Школе немерљив допринос су дале 
наше преминуле колеге Ненад Рајковић и Јово 
Мићуновић Цока.

Латинка Зајић, Бобан Весић, Саша Стојановић
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

 Изборни предмети су грађанско васпитање и вер-
ска настава. 
  Грађанско васпитање предају Снежана Ивић Вуко-
јевић (педагог), коју замењује Наташа Петровић 
(педагог) и Анна Вељковић (професор историје).
 Верску наставу предају вероучитељи Милан Јо-
вановић, Ненад Раденковић и Весна Драгичевић, 
коју замењује Далибор Ђорђевић.
  У продуженом боравку ради и о деци брине 
учитељица Валентина Станковић.

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ

     У Школи постоји и успешно функционише 
Ученички парламент. Њега чине по два ученика, 
представника одељења VII и VIII разреда. 
Парламентом руководе председник и заменик 
председника (ове школске године су то Теодора 
Анђелковић и Миодраг Петковић, ученици VIII 
разреда), као и наставници-кординатори Зорка 
Стефановић, Биљана Даничић, Марија Бојић и 
Милан Јовановић.
  Рад Парламента усмерен је на учешће ученика 
у раду органа Школе (Савета родитеља, Школског 
одбора, Наставничког већа) где дају предлоге у 
вези са организовањем екскурзија, разматрају 
успех ученика и дају предлоге за побољшање 
успеха. Организују предавања и трибине поводом 
актуелних тема: толеранције, људских и дечјих 
права и болести зависности. Креирају и реализују 
културно-забавни живот – игранке, маскенбале, 
приредбе за ученике, прославу мале матуре. 
Обележавају значајне датуме – Дан уставности, Дан 
државности, Дечју недељу.
  Ученички парламент активно припрема ученике 
за даље школовање и учешће у друштвеном животу.
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СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

  Мирјана Петровић, психолог Школе, прва упозна 
будуће ђаке прваке. Тестира њихову зрелост и 
спремност за полазак у школу, формира одељења 
и прати ученике током осмогодишњег школова-
ња. Обавља саветодавне разговоре са децом и 
родитељима, сарађује са наставницима, прати 
дежурство ученика и увек је спремна да  на леп 
начин укаже на проблем и пронађе начин за 
његово решавање.
 Педагог Драгана Ницовић заједно са колегама 
израђује планове и програме, прати њихову 
реализацију и остварена постигнућа. Прати и 
подстиче  развој ученика. Пружа подршку на-
ставницима у образовно-васпитном раду, а 
родитељима на јачању васпитних компетенција. 
Ради на развијању сарадње између породице 
и школе. Остварује сарадњу  са друштвеним 
институцијама које су од значаја за успешан рад. 
Успешно организује полагање завршног испита за 
ученике VIII разреда, води Тим за заштиту деце од 
насиља и занемаривања и помаже ученицима у 
професионалној оријентацији.
  За праћење говорно-језичког развоја ученика  и 
корекцију поремећених функција из ове области, 
задужена је Снежана Стефановић, логопед. Несе-
бичним давањем и упорним радом отклања  и 
оне сметње код деце које на први поглед делују 
нерешиве. Сарађује са учитељима и наставницима, 
родитељима и стручњацима из других установа и 
институција. Координаторка је Тима за инклузију и 
помаже колегама у изради и спровођењу  посебних 
прогама за ученике са тешкоћама у развоју.

  
  Важну и драгоцену  подршку свеукупном обра-
зовноваспитном процесу даје и библиотекарка 
Школе Славица Ракић. Брине о фонду библиотеке, 
каталогизује и класификује библиотечку грађу, 
анализира потребе корисника, набавља нове књиге 
и труди се да свим ученицима омогући приступ 
научним, образовним и културним садржајима. У 
контакту са ученицима  развија и негује навике 
уживања у читању и коришћењу библиотеке. Као 
координаторка Тима за маркетинг, залаже се за 
афирмацију и промоцију Школе у свим аспектима.

  Биљана Цекић  је секретар и одговорна је за 
примену и спровођење свих законских прописа. 
Пружа правно-стручну помоћ,  сарађује са орга-
нима управљања и стручним органима Школе, 
друштвеном заједницом, представницима локалне 
самоуправе, надлежним инспекцијским службама, 
као и другим институцијама. Својом стручноћшу 
и отвореним приступом задобила  је велико по-
верење запослених, ученика  и родитеља.

  Послове правне  администрације обавља Ивана 
Ивановић. Савесно и одговорно врши адми-
нистративно-техничке послове и помаже секрета-
ру и директору Школе. У контакту са запослени-
ма, ученицима и родитељима, показује велико 
разумевање и стрпљење.

   Сања Пуношевац је шеф рачуноводства и задуже-
на је за финансијско пословање и организацију 
рачуноводствене службе. Води потребну докумен-
тацију везану за финансијско пословање Школе, 
сарађује са Градском управом, Управом за Трезор 
и одговарајућим службама Министарства финанси-
ја, образовања и здравства и врши обрачун и 
исплату зарада. Прецизна, одговорна и стрпљива 
особа која ревносно испуњава све задатке.
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 Благајница Милијана Ивановић заједно са шефицом рачуноводства брине о добром финансијском 
пословању. Остварује добру сарадњу са запосленима, ученицима, родитељима и широм заједницом 
јер је задужена за финансијске трансакције за ђачку ужину, извођење екскурзија, наставе у природи, 
прикупљање средстава за хуманитарне активности, прославе...
  Сви стручни сарадници у сарадњи са наставницима, ученицима и родитељима свакодневно прате, помажу 
и унапређују рад Школе у свим њеним активностима.

Ивана Ивановић, Снежана Ивић Вукојевић, Славица Ракић, Снежана Стефановић, Сања Пуношевац, 
Милијана Ивановић, Наташа Петровић, Јелена Чукарић, Биљана Цекић, Јелена Ивановић и Мирјана 
Петровић
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ПОМОЋНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

Кажу да тринаест није срећан број, али нашу групу 
чини баш толико особа које се изузетно слажу и 
заједнички брину о уредности  школског простора  
и општој безбедности. Златан Крстовић, Момчило 
Живадиновић, Мијајло Радевић, Бранимир Мар-
ковић, Јелица Павличевић, Зорица Илић, Олгица 
Живковић, Светлана Милошевић, Биљана Алексић, 
Слађана Јанковић, Виолета Илић, Мирјана Дељанин, 
Марија Миљковић и Дијана Живадиновић труде се 

да све буде чисто, исправно, уредно, да влада ред и 
мир у школи, да се не наруши  безбедност ученика 
и запослених и да се очува имовина Школе... Са 
наставницима и ученицима имамо изузетан однос, 
родитеље и посетиоце Школе уважавамо и стало 
нам је до њеног угледа. Свој посао радимо најбоље 
што можемо и поносни смо што смо део баш овог 
колектива.

Мирјана Дељанин, Мијајло Радевић, Момчило Живадиновић, Дијана Живадиновић, Олгица Живковић, 
Биљана Алексић, Слађана Јанковић, Златан Крстовић, Светлана Милошевић, Јелица Павличевић, Радица 
Димитријевић, Виолета Илић, Марија Миљковић и Бранимир Марковић 
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НЕК ЖИВИ ЉУБАВ

Љубав је једна лепа ствар,
она је од Бога велики дар.

Љубав је кад те симпатија гледа
и када ти на цедуљици напише „Меда“.

Љубав је када сека воли бату
 и када мамa пољуби тату.

Када се војник за своју земљу бори
и труди се да земљу бољом створи.

Љубав је и када ветар гране њише
и када Сунце на небу изађе после кише.

И осмех на дечјем лицу је љубав
и треба је чувати као друг најбољег друга.

Нек живи љубав у срцима нашим
и нека се љубави нико не плаши.

Љубав је царица света
и нека нам цвета хиљаду лета.

Катарина Спасић III/3

ЉУБАВ

Aко волиш неког ти,
волеће те сви.

Љубав је увек права,

„НАДИНЕ“ НАДЕ – МЛАДИ ПЕСНИЦИ



93

због ње не боли глава.
Воле се сви,

воли неког и ти.

Знам да љубав је права,
љубав је „страва“,
Због ње се живи,

у љубави никог не криви.

Јер ако неко те воли,
срце те не боли,

Уз љубав се живи,
јер воле се и лептири.

Теодора Степановић III/3

ДУГА

Кад споји се сунце
Које небом увек влада

и споји се киша
која стално кваси, пада,

тад' створи се појава
која није туга.

Тад створи се појава,
зовемо је дуга.

Кад је време тмурно, љуто,
и сунце на небу жуто,
додирну се случајно,

тад се деси нешто сјајно:
то сјајно није туга 

зовемо је дуга.

Кад је јесен 

и кад киша кваси, пада,
тад сунце што небом влада,

гурне кишу, тугу
створи нешто лепо, створи дугу.

Јана Мутавџић, IV/5

ДОЧЕК ПРОЛЕЋА У МОМ КРАЈУ

Увек радосно дочекујем пролеће,
дарује ми сунце и мирисно цвеће.

Птица прави кругове од среће,
и уз њену песму листа дрвеће.
На небу сунце зраком зирка,

и обасјава мак који испод
листа вирка.

Спремни смо за игру сви,
ја и моји добри другари.

Идемо у шуму да будимо цвеће,
док се  бубе радују

што стигло је пролеће.
Јер сваки сунчан дан 

за природу је посебан.

Сунце привлачи дечије погледе,
од јутра до вечери играње траје.

Увек кад пролеће крене,
сви кажу за сладолед је време.
Кад сунце код нас на пут креће,

деца узвикну: Ура! Ура! Ура!
Почиње пролеће!

Валерија Јовановић, IV/4
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О ОЗБИЉНИМ ТЕМАМА НА ШАЉИВ 
НАЧИН

ИСКРЕНО О СВОЈИМ НАСТАВНИЦИМА

 Школа је, хтели ми или не, саставни део нашег 
живота. У њој проводимо већи део дана учећи и 
радећи. Зашто и због кога, не знамо. Ту се склапају 
пријатељства и непријатељства међу ученицима, 
али и између ученика и наставника. Наставнике 
делимо на добре и мање добре (хм...), али све 
у свему, сви су нам смешни. Због безбедносних 
разлога, у тексту који следи неће се помињати 
надимци типа Шабер, Бомбица, Шарка... Надам 
се да ће читаоци бити разумни и да поједине 
делове из ове „исповести“ неће  користити пред 
наставницима. Пошто су сви услови испоштовани, 
да почнемо.
  Још у школском дворишту дочекује нас громогла-
сни позив за улазак у школу. Наравно, то је 
историчар. У холу је постројавање које наставник 
Чеда будно прати. Нови „регрути“ – прваци се 
упознају са правилима „бојног поља“,  тј. школе. Када 
смо се коначно докопали „неутралне територије“ 
(учионице) ,  схватили смо да то није све. Звоно 
за час означава само продужетак одмора јер се 
наставници мало задрже у зборници. Неки уче-
ници вичу, други скачу и јуре се, а трећи отварају 
прозоре у потрази за кисеоником. Наш стражар је 
послат да извиди ситуацију и полумртав, полужив 
враћа се са речима: „ Долази!“ Убрзо смо сазнали 
узрок његовог узбуђења јер се на вратима учиони-
це појавио наставник историје. Пун неке чудне 
енергије кренуо је као локомотива ка Младену који 
је испред клупе добио своју прву „ причест“, а да 
није ни постио.
 Наша наставница Деса, позната као „ Немој 
да причаш упоредо са мном“ од редара прави 
водоинсталатере, а од нас стручњаке за „уметни-
чко мазање“. Наставнице српског и математике су 
озбиљне као и њихови предмети. Географичарка је 
права дама, музичарка је практична јер се оцене 
поправљају певањем. За описивање наставнице 
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енглеског потребни су сати, али бићу сажета. Њен 
уштогљени стил облачења и смешан нагласак 
броја три чини је јединственом и оригиналном. 
Биологичарку ценим, али морам да је поменем. Она 
се понекад са једне теме лако пребаци на другу, 
тако да једног дана са топлокрвних животиња брзо 
пређе на прскано грожђе са пијаце. 
  Све у свему, не можемо да се пожалимо. Мислим 
да сам вас насмејала, изгрдила и можда прозвала, 
али трудила сам се да будем фер. А ако нисам била 
фер, завршићу ову причу познатим цитатом: „ Бољи 
и виши одоше бољијема и вишијема, а ја једва и 
вас допадох!“

Милица Милановић VII/ 4
школска година 2003/2004.

ИСКРЕНО О СВОЈИМ НАСТАВНИЦИМА

  Кад дођете у пети разред, и нема више учитељице 
која вас одлично познаје, сматрате да је настав-
ник Бог и батина. То је вероватно тако зато што сте 
слушали моје и приче мог друштва. У школу смо 
кренули мирни као бубице, имали о наставницима 
разне предрасуде које су настале захваљујући 
старијим генерацијама, али онда смо ушли у 
пубертет и...Ствари су се промениле! Заправо, тек 
након дужег времена схватили смо да наставнички 
колектив функционише слично као једно одељење.
  У сваком одељењу имате две најбоље другарице 
које потајно не подносе неку трећу, иако су, на-
изглед, у одличним односима са њом. Е па, слично је 
и са колегиницама у школи. Наравно, учиће вас да 
треба да будете добри са свима, међутим, уколико 
пажљиво слушате, видећете да постоји бар мрвица 
суревњивости међу њима...
  Следећи пример. Имате ли у свом одељењу неког 
ко силно жели да испадне фаца, жваће жваке, 
избегава домаћи и наставу уопште? Заправо, он 
вам је можда омиљени, стално је у центру пажње 
и вероватно подржавате сваки његов несташлук. Е 
па, поткраде се негде и такав наставник, чији час 
више немате него што имате и то што радите  - 
радите сами. Ипак, такви наставници су омиљени, 
њих и најгори ученици воле, јер код њих важи оно 
„живела слобода”, што добро дође након часова и 
часова учења.
  Да ли сте икада на великом одмору упознали неку 
особу, кренули да разговарате с њом и помисли-
ли да ћете постати најбољи пријатељи, међутим, 
због силних обавеза наредних дана причали сте 
све мање и  мање, а на крају сте изгубили сваки 
контакт ? Е па, ја тако видим наставнике на замени, 
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или оне студенте. Буду ту пар дана, и само што се 
навикнете на њих, оду Бога питај где, и не видите 
их никад више.
  Током школовања срешћете и особе које ће вас 
инспирисати, променити и пронаћи „оно нешто” у 
вама. То су они који ће долазити суботом у школу 
да би вам објаснили нешто, ваш успех је и њихов 
успех, бодриће вас до краја и показивати вам пра-
ви пут. Таквима треба да будете захвални и они ће 
вам недостајати по завршетку школовања. 
  Примера је још много, али закључак је да не треба 
да гледате на наставнике као на велике зле вукове, 
чији су зуби препуни досадних лекција. Временом 
ћете схватити да су и они као деца, да је и њима 
вероватно понекад досадно у школи и, када и 
сами сазрите, схватићете да су моменти, шале, па и 
неуспеси са њима били посебни и драгоцени.

        
Ана Арсић VIII/4
школска година 2017/2018.

ТАКВИ СУ МОЈИ НАСТАВНИЦИ

  „Час није готов док ја не кажем” - наставница 
каже док звони за крај (м)учења. А таман сам све 
спаковала! Шта уопште могу да научим за пар 
секунди? Када је наставница рекла шта је имала, 
сложно смо појурили ка вратима. Селимо се у други 
кабинет... Некад се због ове кабинетске наставе 
осећам као емигрант, најозбиљније.
     Улазимо у учионицу као супер звезде и заузи-
мамо своја места. Историчарка је већ унутра и 
гледа нас попреко с обзиром да смо игнорисали 
њене речи „сачекајте да заменим дневник па тек 
онда уђите”. И Немањићи на зидовима нас попреко 
гледају. Дође ми, уз дужно поштовање, да им се 
избечим, и њима и оним тешким лекцијама које сам 
морала у прсте да знам. 
  Наставница је почела да предаје нову лекцију. 
Ни гласа, тишина као у манастиру. Једино што се 
чује, то јест што ја чујем, јесте другарица иза мене  
која једе нешто. Мени је јело на часовима безвезе, 
додуше не буним се када ме послуже. Комично ми 
је кад се сетим, једном сам сакрила кесицу чипса 
у капу и јела, све док ми се наставница српског 
није обратила, а обратила ми се на не тако нежан 
начин... разумете већ.
   Кад смо већ код не тако нежних професора, баш 
ме је малопре наставница енглеског опоменула 
како само мељем на часу и да то не ваља. Кажем 
вам, нисам ни три речи рекла. Добро, јесам се 
мало кикотала, али професори су на то толико 
нетолерантни, као да је у питању лактоза. Неки 
чак знају да те подигну и пропитују за оцену, док 
други само више или мање енергично ућуткују и не 



97

угрожавају нам просек, знајући да ни од тога нема 
неке вајде. 
  Сваки од наставника је посебан! Аутентичност 
им даје мимика, гестикулација, па и погрешно 
изговорене речи...Чињеница је да сам ја баш сваку 
од њих запамтила гледајући их ове четири године.
   Наставник математике има јако чудне покрете 
прстију и за различите ствари слаже различите 
облике. Када нам показује два броја на табли, 
обично сложи онај као рокерски симбол, а кад 
нам нешто објашњава, ради различите ствари, у 
зависности од предмета разговора. Што се тиче 
ућуткивања, толико исправи кажипрст и продуби 
глас да ти је једноставно у интересу да ућутиш. То, 
на пример физичарка и разредна не примењују, 
оне само ставе наочаре и окрену твоју страну у 
дневнику, а онда си награбусио.
  Занимљиво је како неки од наставника знају 
тако дубоко да те погледају у очи кад одговараш, 
тачно толико дубоко да ти се преврне цели систем 
за варење и заборавиш све што си знао. То код 
поменутих није случај, али си свеједно награбусио. 
 Комично ми је када наставници покушавају да 
примене шумадијско-војвођански дијалекат, а 
изврну речи до толике непрепознатљивости да 
су принуђени да их понове у нашем, косовско- 
ресавском дијалекту. Смешно ми је и када неко од 
нас почне да се смеје, а за њим и остатак одељења, 
а предавач, који је обично предмет нашег 
смејуљења, крене да се смеје са нама. Додуше, 
добро је док је тако. Једном сам, као јазавац пред 
судом, испред целог одељења и разредном, морала 
да „будем човек” и кажем шта је смешно. Наравно 
да нисам могла да кажем шта је заправо смешно, 
па сам лупила неку глупост. Разредна ме је пустила 
да седнем, али одмах након тога се ухватила за 
наочаре, после наочара за дневник и тада сам 
знала да очигледно није било довољно уверљиво...
  Школу бих волела десет пута више кад би ме 

пустили да пуштам музику. Мислим, музику коју ја 
волим. Наравно, било је прилика за то, али никоме 
се тај ритам није свидео, сем наставници немачког.
  Сада би, кад смо код музике, требало да пустим 
одјавну шпицу јер није ред да претерам са 
оговарањем, а поготово не са оговарањем људи 
од којих ми зависе бодови за средњу школу. 
„Завршићемо ми ово на следећем часу“ - каже 
историчарка и у истом тренутку су се са места 
померила двадест два ученика. А, да, ово ми је 
тренутно омиљена група наставника!

Марина Крстић, VIII/4
школска година 2017/2018.
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СВРШЕТАК БУНЕ ПРОТИВ ПРАВИЛА

Књигу шаље министар просвете,

књигу шаље својим саборцима.

„О, саборци, моји мученици,

поставите циљеве високе

и гађајте у њих како знате.

Далеко ће ученици наши,

далеко ће стићи ако уче, 

ако уче и задаћу раде

и поштују своје наставнике, 

наставнике и другове своје“.

Када књигу читати почеше

директори и сви наставници,

педагози, врли психолози,

књигу гледе, а сузе им лију, 

сузе лију, а они говоре:

„Ученици, соколови наши,

узмите се од сада у памет,

ви у памет, а ми из памети.

Послушајте министра нашега,

како мудрa глава бесеђаше.

Куда ћете ви без знања стићи,

што без знања, што без поштовања?

Убисмо се приче причајући, 

причајући, примере дајући,

тимове смо оформили разне, 

извештаје пишемо јуначки, 

све дадосмо, ништа не добисмо, 

није ништа, ал' скоро да јесте“.

Ученици главе оборише, 

оборише па се постидеше,

виде деца да ваљано зборе

наставници, мученици њини,

поврх свију министар просвете.

Ћуте деца, стиде се донекле, 

а однекле опет подивљаше.

На права се своја позиваху,

а за туђа ништа не марише.

Вели тада наставница српског:

„Ој, Бога ми, ви седмо четири,

зашто на вас прстом да упиру?

Зашто, децо, ако Бога знате?!

Докле више „нећу“ да слушамо,

да слушамо и да страхујемо

хоћете ли столице ломити

хоћете ли на нас насрнути,
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ја ли на нас, ја л' на браћу вашу,

браћу вашу по муци из школе?!“

 Ал’ говоре смели мученици:

„Наставници, ви сте за све криви,

поврх свију министар просвете!

Да учимо ви нас нагоните,

да учимо и добри будемо.

А ко ће вам данас веровати,

кад зло влада у свијету белом,

да култура и знање пролазе,

да пролазе, да се награђују?“

Вели тада директорка њина:

„Аман, децо, ако Бога знате,

престаните ларму да дижете!

Незнање вам ништа не помаже

да несрећу ви своју смањите

да освету своју спроводите!

Наставници брижност показују,

а ви на њих све ђоном идете,

зашто, децо, душу гријешите

и шта ће вам ломљење донети

осим казне и оцене мање?

Будите нам данас од помоћи,

а сутра ће вама деца ваша.

Послушајте своје наставнике

прионите на пос`о јуначки,

јединице сместа поправите,

а песма ће о томе певати“.

Ученици тада ућуташе,

а за кратко да л` се постидеше,

постидеше за кратко ил` дуго,

то ће песма друга опевати,

 а ова се овде завршава,

завршава с надом превеликом

да ће деца послушат' старије

и поштоват' себе и другога.

Татјана Јочић Сикетић,

професор српског језика
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Илустрација - Андреа Гајић, VI/3
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СВИ СМО МИ ИСТИ, А У СТВАРИ 
РАЗЛИЧИТИ

Животном стазом кад човек пође,
пред њим је празна књига нека.
Не зна кад ће до краја да дође,
и шта га све на путу чека.

Сретне он тада многе себи сличне
са косом риђом, црном и плавом.
Понекад подели с њима мисли личне,
али увек размишља својом главом.

У школским клупама сви седимо мирно,
слушамо приче из времена давних.
Пишемо песме и приче опширно
опијени подвизима јунака славних.

Ја сањам море, ти прашуме густе,
ја волим песму, ти ветра шум.
Моје очи траже плаже пусте,
ти мачем пробијаш нови друм.

Ја бићу песник ил` сликар важан,
ти можда пилот ил` морски вук.
Наш стисак руке постаће снажан,
док прати нас животних таласа хук.

Свима су исте жеље и наде
да посут нам успехом буде пут,
да наше безбрижне дане младе
никада не додирне невоље скут.

Софија Мирковић, VI/5 
школска година 2011/12.

ЗА КРАЈ... И ПОЧЕТАК



102

РЕЧ УРЕДНИКА                                                                                                                 6

РЕЧ ДИРЕКТОРКЕ                                                                                                             7

РЕЧ СВЕТОСАВСКОГ ЂАКА                                                                                               8

НАШИХ 60 ГОДИНА                                                                                                          9

НАШИ РЕЗУЛТАТИ И ПРИЗНАЊА                                                                                    14

УЧЕНИЦИ ГЕНЕРАЦИЈЕ                                                                                                    15

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ЗАВРШНОГ ИСПИТА                                                           16

СА ПОСЕБНИМ ПОШТОВАЊЕМ                                                                                       18

ПРОЈЕКТИ И ИНВЕСТИЦИЈЕ                                                                                            18

ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ                                                                                                     20

УЧИМО ЗАЈЕДНО ЗНАЊЕ ЈЕ МОТИВ ЗА НАЈЛЕПША ДЕЛА                                               55

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ                                                                                                    89

ПОМОЋНО ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ                                                                                     91

„НАДИНЕ“ НАДЕ – МЛАДИ ПЕСНИЦИ                                                                             92

О ОЗБИЉНИМ ТЕМАМА НА ШАЉИВ НАЧИН                                                                  94

ЗА КРАЈ... И ПОЧЕТАК                                                                                                     101



103



104

2018.
Крушевац


