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НАШЕ АКТИВНОСТИ
Школска 2019/20. година почела је 2. септембра 2019. године. Основна
школа „Нада Поповић” је ову школску годину дочекала са 1317 ученика
распоређених у 49 одељења, и то 25 у разредној и 24 у предметној настави. Школа
има укупно 112 запослених: директора, помоћника директора, 5 стручних
сарадника, 2 финансијска радника, правника, административног радника, 88
наставника који раде непосредно у настави, два наставника у продуженом боравку
и 13 помоћних радника.
СЕПТЕМБАР

‒
Пригодан програм за ђаке
прваке и свечани пријем одржани
су у дворишту наше школе.
Присутне
је
поздравила
директорка и најмлађим ђацима
пожелела
срећан
почетак
школовања;

‒ Галерију ликовних радова и фотографија организовали су ученици VI и VIII
разреда са наставницом ликовне културе. Љубитељи фотографије и ликовне
уметности изложили су своје радове у холу;
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‒ Обeлежили смо Европски дан језика. Ученици IV, V, VI, VII и VIII разреда су
уз подршку наставника страних језика (Виолета Илић, Даниела Стошић, Марија
Гајић − енглески језик, Изабела Симић и Снежана Трифуновић − немачки језик)
кроз песму и глуму показали колико су до сада упознали енглески и немачки
језик. Присутни су имали прилику да чују како наши млади лингвисти говоре
шпански, француски, италијански, руски и друге европске језике;

‒
На
манифестацији
„Европска
ноћ
истраживача” учествовали су и ученици наше
школе. Они су на едукативним радионицама из
физике изводили огледе који доказују основне
законитости ове науке и њихову примену у
свакодневном животу;
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‒ За ученике IV разреда организована је и реализована рекреативна настава на
Златибору.

ОКТОБАР

‒ У оквиру обележавања Дечје недеље, OШ „Нaдa
Пoпoвић” пo други пут oргaнизуje хумaнитaрну aкциjу
„Играчка за дечји осмех”. Oвa aкциja имa зa циљ
прикупљaњe игрaчaкa и сликoвницa и нaмeњeнa je дeци
кoja пoхaђajу вртићe прeдшкoлскe устaнoвe „Нaтa
Вeљкoвић”. У акцији учествују ученици, родитељи,
запослени Школе и сви људи добре воље;

‒ Пријем ђака првака у Дечји савез;
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‒ Организована је и реализована рекреативна настава на Златибoру за ученике III
разреда;

− Ученици VI и VIII разреда су са наставницом
ликовне културе Биљаном Бајовић организовали
радионицу поводом Дечје недеље. Креирали су
плакате и беџеве на тему права и одговорности
ученика;

‒ У просторијама Културног центра Крушевац одржана је журка за ученике VII и
VIII разреда, a oрганизатор ове забаве био је Ученички парламент;
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‒ Специјална Олимпијада Србије
организовала је инклузивни пројекат
„Играјмо заједно, учимо заједно”. У
сарадњи
са
ШОСО
„Веселин
Николић”, ученици и наставници наше
школе били су део овог пројекта;

‒ У сарадњи са Заводом за јавно
здравље, Виолета Милићевић и
Биљана Живковић одржале су
презентацију на тему „Здрава храна
и последица нездраве исхране” којој
су присуствовали ученици и
наставници.
Ученици
VII-3
припремили су изложбу „Воће и
поврће у бојама”;

‒ Одред младих извиђача „Јастреб” окупља ученике ОШ „Нада Поповић” и ОШ
„Кнез Лазар” из Великих Купаца. Спаја их љубав према природи, жеља за
путовањима, сарадња, дружење и пријатељство;
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‒ Поводом обележавања 75 година ослобођења Крушевца у Другом светском
рату, ученици старијих разреда погледали су филм „Солдатик” који је обезбедило
Удружење српско-руског пријатељства „Свеславица” заједно са „Руским домом”;

‒ Вршњачки тим III разреда на једној од
својих радионица посвећених ненасиљу,
мирном решавању проблема, толеранцији и
другарству;

‒ Светски дан здраве хране обележили
су ученици III разреда;

‒ Организована је и реализована екскурзија за ученике VI разреда − обилазак
Голупца, Виминацијума и Ђердапског језера;
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‒ Ученици наше школе су поводом обележавања
Дана ослобођења Крушевца, у пратњи Ане
Вељковић,
наставнице
историје,
посетили
Историјски архив у Крушевцу. Упознали су начин и
организацију рада Архива и разгледали фотографије
које сведоче о прошлости нашег града:

‒ Мушка кошаркашка екипа „Наде
Поповић” освојила је прво место на
Градском првенству;

‒ Тим за предузетништво и школска
библиотека организовали су школски
сајам књига под слоганом „Негујмо љубав
према читању, књиге су поново у моди”.
Организатори овог догађаја су Марија
Анђеловић и Биљана Гајић, наставнице
српског језика и књижевности;
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‒ Ученици четвртог разреда,
чланови Драмско рецитаторске
секције, дружили су се са
библиотекарком
Славицом
Ракић. Млади рецитатори и
љубитељи поезије читали су
стихове Радета Јовановића.

НОВЕМБАР
‒ На листи школа којима је ове године додељена Европска ознака квалитета за
изузетност рада, нашла се и наша школа. Европска ознака квалитета представља
признање које образовни портал eTwinning додељује образовним установама и
наставном особљу чији рад достиже одређене европске стандарде. Портал
eTwinning је део Еrasmus+ програма. Овај програм обухвата све европске и
међународне програме, мреже, платформе и иницијативе ЕУ у подручју
образовања, обуке, младих и спорта.
Ове године Школи је додељена Европска
ознака квалитета за пројекат „Prehistoric site”.
Учествујући у пројекту размењивали смо
примере добре праксе са партнерима са
простора бивше Југославије и из различитих
крајева Европе. У пројекту кроз наставу
музичке културе, ученици су сарађивали са
вршњацима, учили уз употребу нових вебалата и освојили „eTwinning Pupil Quality
Label”;

‒ У ШОСО „Веселин Николић” одржано је друго
окупљање
поводом
инклузивног
пројекта
„Играјмо заједно, учимо заједно”. Учествовањем у
овом пројекту Школа је добила сто за стони тенис,
рекете и лоптице;
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‒ Презентацијом чланова Еко
секције обележен је Дан климатских
промена. Предавање су одржале и
др Весна Марић и Виолета
Милићевић из Завода за јавно
здравље;

‒ Бивши ученици ОШ „Нада Поповић”
(сада ученици Гимназије) демонстрирали
су са ученицима шестог разреда утицај
угљен-диоксида на ефекат стаклене баште;

‒ Поводом Светског дана климатских промена, а на
позив Градске управе града Крушевца, млађи извиђачи
и планинке Одреда извиђача „Јастреб” засадили су
стабла јасена и брезе у једном делу Пионирског парка;

‒ У сарадњи са Атлетским савезом Србије обављено је тестирање ученика трећег
и четвртог разреда, у оквиру пројекта „Брзином до звезда”. Најбољих осморо
ученика пласирало се у следећи ранг такмичења;
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‒ Поводом Међународног дана толеранције,
Ученички парламент је организовао трибину,
предавање и радионицу на тему „Толеранција”.
Предавач је био наставник верске наставе Милан
Јовановић. Радионицу је водила наставница
грађанског васпитања Снежана Ивић Вукојевић.
Учесници радионице „Негативни облици понашања −
стереотип, предрасуде и дискриминација” били су
ученици VII разреда;

‒ Обележен је Дан дечијих права у организацији
Ученичког парламента, а уз подршку наставнице
грађанског васпитања Снежане Ивић Вукојевић и
Биљане Бајовић, наставнице ликовне културе;

‒ У организацији КЦК одржана је еко-ревија на којој су
учествовали и наши манекени;
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‒ У Центру за стручно усавршавање
одржане су радионице поводом
Дечијег научног фестивала „Са
науком на ти”. Учесници су били и
наши ученици VII и VIII разреда, уз
пратњу
наставница
биологије
Слађане Стевановић и Ирене
Миљковић;

‒ Представници компаније „Рода” уручили су „Нади
Поповић” осам кошаркашких лопти, које смо освојили
захваљујући подршци и гласовима наших суграђана.

ДЕЦЕМБАР
‒ На ликовном конкурсу „Нацртај,
обоји и освоји”,
компаније
„Форма идеале”, учествовало је
свих седам одељења првог
разреда. Међу 60000 радова,
ученик I-1 Видак Панић освојио је
4. место;

‒ У школском холу постављена је изложба
ученика шестог разреда ‒ технике акварел и
темпера;
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‒ На литерарном конкурсу за децу „Радовићев
венац” прву награду је освојио Богдан Ного, ученик
II-2 (у категорији од I до III разреда). Рад Давида
Павловића, ученика II-2, објављен је у Зборнику, са
осталим најуспешнијим радовима. Учитељица
Радица Стефановић је са ученицима била део
промоције Зборника и свечане доделе награда и
захвалница;

‒ Школа је организовала и реализовала
Општинско такмичење из математике. Учeници
нaшe шкoлe oсвojили су 7 првих, 13 других, 13
трeћих нaгрaдa и 24 пoхвaле;

‒ На отвореном првенству града у
пливању
„Наду
Поповић”
је
представљало 25 ученика, а освојили
су 12 медаља и то: 4 златне, 5
сребрних и 3 бронзане. Школа је
освојила екипно 4. место и у мушкој
и у женској конкуренцији;

‒ Наша књижевница за
децу Сања Матијашевић
Ћирић
одржала
је
радионицу у одељењу 1-2. У
дружењу са књижевницом,
ученици
су
откривали
„Тајне зеленог солитера”;

14

− Ученици другог и четвртог разреда
су на часовима енглеског језика са
наставницом
Маријом
Гајић
показали своју креативност и
оригиналност у пројекту „Christmas
spirit”,
припремајући
се
за
предстојеће божићне празнике;

‒ „Новогодишња чаролија” је велика
манифестација и презентација Школе
коју организујемо већ неколико
претходних година. Циљ нашег
пројекта је да упознамо будуће
прваке и њихове родитеље са
окружењем,
дешавањима
и
занимљивостима која их очекују.

Пригодни
програм
и
честитке за Нову годину
припремиле су учитељице IV
разреда са својим ђацима, а
сви предметни наставници
дочекали су предшколце из
ПУ „Ната Вељковић” у
кабинетима предмета које
предају. Задовољство је било
обострано;
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‒ Ученици III разреда припремили су рецитал и
представу „Новогодишња бајка” и тако
пожелели својим родитељима и другарима
срећну Нову годину.

ЈАНУАР
‒ У сарадњи са Културним центром Крушевац, наши ученици су учествовали у
игроказу „Божићна прича”;
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‒ Као резултат успешне
сарадње са Музичком школом
„Стеван Христић”, Школу су
посетили директори средњих
школа из Бугарске и Турске. У
разговору са директорком
Јеленом Ивановић, размењена
су искуства у oбразовноваспитном раду школа и
договорена будућа сарадња;

‒ Свечаном академијом обележена је школска слава Свети Сава. У присуству
великог броја ученика, родитеља, гостију и запослених, изведен је пригодан
програм. На свечаности су награђени најуспешнији ученици, а за Светосавског
ученика проглашен је Виктор Тошковић;

‒ Ученици III разреда су са својим
учитељицама учествовали и креирали
радионице које су посвећене борби
против
насиља
и
решавању
проблематичних ситуација мирним
путем. Учили су како се на леп и миран
начин решавају конфликти и развијају
другарство и пријатељство.
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ФЕБРУАР
− У Школи је реализован семинар „Од школске приредбе до позоришне сцене”.
Учитељи и наставници предметне наставе научили су како да на креативан начин
направе позоришну представу, мотивишу ученике да развију љубав према
позоришту и унапреде драмско стваралаштво у Школи;

− На општинском нивоу такмичења из физике наши ученици су овојили 3 прве, 2
друге, 2 треће награде и 5 похвала;
− На такмичењу истог ранга из енглеског језика, млади лингвисти постигли су
прво, друго и 2 трећа места;
− Биљана Даничић, наставница физике, одржала је час ученицима IV разреда и на
занимљив начин објаснила шта су наелектрисање и магнетизам.
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МАРТ
− Млади информатичари су постигли одличне резултате на општинском нивоу
такмичења из информатике и рачунарства. Имамо представнике за окружни ниво
на основу учешћа на прошлогодишњем Републичком такмичењу;

− Наставница немачког
језика
Снежана
Трифуновић одржала је
часове ученицима IV
разреда и упознала их са
језиком који ће учити од
петог разреда;

− Одељење VI-5 се на предлог родитеља прикључило акцији „Оброк за породицу
- Крушевац”. Прва донација је уручена 05. марта 2020, а договорено је да се
акција настави сваког првог четвртка у месецу;

− Међународни Дан жена је пригодно
обележен рецитовањем, певањем и
изложбом ликовних радова у холу
Школе. Тематску недељу под слоганом
„Реч која нас спаја је мајка” ученици
млађих разреда су посветили својим
мајкама;

− Чланови Драмске секције су
маштовито, надахнуто и креативно
припремили програм поводом Дана
жена;
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− Школа је организовала и реализовала Окружно
такмичење из математике. Ученици наше школе
освојили су 2 прве, 5 других и 2 треће награде,
као и 5 похвала;

− У сарадњи са Клубом за младе, у
Школи је одржана радионица
„Сукоби и превазилажење сукоба”;

− На Окружном такмичењу из енглеског језика наши ученици су остварили 2
прва, 1 друго и 1 треће место;
− Млади историчари су на Окружном такмичењу освојили 5 првих, 3 друга и 2
трећа места;
− Окружно такмичење донело је физичарима прву, 6 трећих награда и 1 похвалу;
− По завршетку Општинског такмичења из биологије имамо другу награду и
пласман за даље такмичење;

− Влада Републике Србије је због епидемиолошке
ситуације одлучила да привремено обустави
непосредни образовно-васпитни рад у основним и
средњим школама. Учење на даљину започело је
17. марта 2020. године;
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−
На школском сајту формирана је
платформа на којој су постављани
недељни планови наставника, материјали
за ученике и упутства за рад. Наставници
разредне и предметне наставе пишу
недељне
извештаје
о
реализацији
(укљученост ученика и њихова активност,
оптерећеност, достављање повратних
информација ученицима и родитељима и
упутсва за даљи рад);
− Школа доставља Школској управи оперативни план рада на основу планова
наставника и других планираних активности;
− Осим онлајн наставе, ученици су пратили и часове на РТС. Настава на даљину
реализована је уз коришћење дигиталних уџбеника, одељенских вибер група и
електронске поште;
− Ученицима је доступна и школска библиотека. Библиотекари су разменом
електронске поште са ученицима пратили њихове потребе и у уговорено време
издавали књиге;
− У име групе „Оброк за породицу - Крушевац”, Даница Димитријевић Петровић
је захвалила Школи, ученицима и родитељима одељења I-3 који су донирали
слаткише, сокове и грицкалице деци слабијег материјалног стања. Посебну
захвалност је исказала учитељици Весни Богдановић која је организовала ову
добротворну акцију;
− Родитељи будућих првака обавештени су да се упис може извршити и
електронским путем, без доласка у школу.

АПРИЛ
− Ученици VIII разреда радили су пробно онлајн тестирање за завршни испит.
Школа је на време обавестила родитеље ученика који немају техничке могућности
(за овакав рад) да штампане тестове могу преузети у Школи;

− Песме о пролећу писали су ученици
III разреда и видео порукама
поздравили своје другове;
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− Обележили смо Светски дан књиге и
ауторских права;

− Првих месец дана ученици су оцењивани формативно (описно), а наставници
су податке о раду, напретку и препорукама бележили у есДневику. У складу са
дописом Министарства од 13.04.2020.године, а на основу дотадашњих активности
ученика, испуњени су услови за бројчано оцењивање ученика од II до VIII
разреда, као и описно оцењивање ученика I разреда;
− Седнице одељењских већа и Наставничког већа одржане су преко платформе
Мајкрософт Тимс за коју смо добили налоге и подршку МПНТР. После сваке
анализе ученичких постигнућа дефинишемо мере за напредовање и побољшање
постигнућа, у најбољем интересу ученика.

МАЈ
− Школа је почела непосредно да ради са ученицима 11. маја када је организован
продужени боравак за ученике од I до IV разреда;
− Родитељи и ученици су обаештени о набавци бесплатних уџбеника за следећу
школску годину (ко може бити корисник и који је рок за предају захтева);
− Обележили смо 62. Дан школе дигиталном презентацијом активности ученика и
наставника у школској 2019/20. години. Презентацију је осмислила и припремила
Биљана Гајић, наставница српског језика.
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ЈУН
− По упутствима МПНТР Школа је организовала образовно-васпитни рад од 01.
јуна 2020. године. Ученицима који нису били задовољни оценама омогућено је да
покажу боља постигнућа и поправе оцене на посебно организованим часовима и
према припремљеном распореду;
− Ученици VIII разреда су преко школског сајта и од одељењских старешина
добили све потребне информације везане за полагање пробног завршног испита;
− Школа је организовала и реализовала пробни завршни испит за ученике VIII
разреда;
− Организовани су часови припремне наставе за полагање завршног испита уз
поштовање свих противепидемиолошких мера које су препоручене;
− У Школи је 17, 18 и 19. јуна одржан завршни испит за ученике VIII разреда;

− Ученици IV разреда су у оквиру
екскурзије обишли Крагујевац
(спомен-парк
Шумарице
и
акваријум
на
Природно
математичком факултету), парк
Буковичке бање и историјске
знаменитости у Тополи;

− Осмаци су прославили своје другарско вече и одлазак из основне школе;

− Седнице одељењских и Наставничког већа, као и седнице Школског одбора и
Савета родитеља одржане су електронским путем;
− Екскурзије за V и VII разред и рекреативна настава за I разред, одложене су за
школску 2020/21. годину;
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− За ученика генерације за
школску 2019/20. годину
проглашен је Павле Савић;

− Стручно усавршавање и професионални развој наставника реализовали смо
кроз рад стручних актива и већа, одржавањем предавања и практичних часова,
праћењем стручне литературе и учешћем на семинарима. Увођењем наставе на
даљину, наставници су значајно унапредили своје дигиталне компетенције.

ЈУЛ
− Сви ученици VIII разреда уписали су жељену средњу школу у првом кругу
уписног рока.

АВГУСТ
− На седници Наставничког већа разматран је начин организације наставе у
школској 2020/21. години, као и активности везане за почетак нове школске
године;
− Свечани пријем наших
првака
за
школску
2020/21. обављен је у
недељу, 30. августа 2020.
године. Најмлађи ученици
и
њихови
родитељи
упознали
су
се
са
учитељицама и начином
рада у новонасталим
условима;
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− Образовно-васпитни рад у школској 2019/20. години организован је и
реализован квалитетно (у редовним и условима ванредног стања) и у најбољем
интересу ученика. У прилог томе говори и званични извештај ЗУОВ-а након
анализе завршног испита за ученике VIII разреда.
Школа је одржала континуитет у квалитету остварених исхода и стандарда. И
ове, као и претходних година, постигнућа наших осмака су изнад просека за
Општину, Округ, Школску управу и Републику. Основни ниво из српског језика
достигло је 91% ученика, из математике 89%; средњи ниво из српског језика има
78%, из математике 73% ученика; напредни ниво из српског језика постигнут је са
35%, а из математике са 47%.
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НАЈУСПЕШНИЈИ УЧЕНИЦИ - „НАДИНЕ” НАДЕ
Ученик генерације за школску 2019/20. годину је Павле Савић. Изабран је
за најуспешнијег ученика на основу остварених резултата из хемије, физике,
матаматике и информатике.
Осми разред:
-

Вук Марковић
Александар Миленковић
Душан Ницовић
Павле Савић
Лука Сарић
Никола Тонић
Теодора Ђенадић
Милица Петровић

-

Ана Станковић
Виктор Тошковић
Андреј Марковић
Милена Анђелић
Војин Егерић
Душан Тришић
Анастасија Радоњић
Лука Марковић

-

Лука Пашић
Тамара Миладиновић
Дина Додић
Сара Сарић
Сара Виријевић
Лола Арсић
Владимир Миловановић
Реља Вујичић
Сара Цветковић

-

Ђорђе Оролић
Вук Стефановић
Дуња Пајевић
Стефан Васић

-

Теодора Степановић
Александар Здравковић
Ђорђе Панић
Војин Матејић
Михајло Јовановић

Седми разред:
-

Тара Марковић
Лука Живковић
Нађа Милетић
Јована Димитријевић
Илија Тодоровић
Лука Ђорђевић
Урош Михајловић
Софија Петровић
Борис Гавриловић

Шести разред:
-

Валерија Јовановић
Лена Стојановић
Миона Милошевић
Ања Загорац

Пети разред:
-

Лука Симић
Владимир Булатовић
Растко Тамбурић
Лука Милетић
Марко Радојковић
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