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ДЕЦА УЧЕ ОД НАЧИНА НА КОЈИ ЖИВЕ 
 

Дете које живи с подсмехом 
учи да буде стидљиво. 

 
Дете које живи са замеркама 

учи да осуђује друге. 
 

Дете које живи са неповерењем 
учи да подваљује. 

 
Дете које живи са љубављу 

учи да воли. 
 

Дете које живи са охрабрењима 
учи се поверењу. 

 
Дете које живи са истином 

учи се правди. 
 

Дете које живи са похвалама 
учи се да поштује. 

 
Дете које живи учествујући 

учи да буде увиђавно. 
 

Дете које живи са знањем 
учи се мудрости. 

 
Дете које живи са срећом 

пронаћи ће љубав и лепоту. 
 
 

   За успешан развој сваком детету потребне су три ствари. 
Потребни су му задаци са којима може да расте, потребни су му 
узорци на које може да се угледа, и потребна му је заједница у којој 
ће се осећати безбедно, сигурно и пријатно. 
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Драги наши ученици, ппштпвани рпдитељи, 

 Ове гпдине смп за Вас припремили сажету публикацију 

Оснпвне шкпле „ Свети Сава“ у кпјпј ћете наћи пснпвне инфпрмације 

п раду шкпле. 

 Шкпла кап институција треба да буде квалитетна средина и 

пријатан амбијент јер ту дете прпвпди велики деп свпг времена. 

Јединп у такп здравпј, ппдстицајнпј, креативнпј средини, где је 

изграђен систем вреднпсти, дете мпже да пдраста и да се 

пплемеоује. 

Рпдитељи, да би Ваша деца, а наши ученици, израсла и 

фпрмирала се у зреле личнпсти, спремне да преузму пдгпвпрне 

улпге у ппрпдици и друштву, неппхпдна је тесна сарадоа Вас кап 

рпдитеља и шкпле кап пбразпвнп - васпитне институције.  

Ми Вам нудимп несебичну и пптпуну сарадоу  у пствариваоу 

тих узвишених, заједничких циљева. 

Нека нам свима пва шкплска гпдина буде успешна! 

 

 „ Чпвек се рађа дпбар, самп га рђавп васпитаое 

изппачава.Од дпбрпг васпитаоа младежи зависи срећа и 

благпстаое чпвечанства “ - Дпситеј Обрадпвић- 

 

                                                                                              Директор школе 

Зоран Радовановић 
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Адреса: Хан Пијеска бб 
Местп: 34300 Аранђелпвац 
Округ: Шумадијски 
Телефпн/Факс: +381 34 726 652 
E-mail: arsvetisava@ptt.rs;  
              arsvetisava@gmail.com 
 Сајт:   www.arsvetisava.edu.rs 
Издвпјенп пдељеое: Букпвик 

                                Телефпн: +381 34 742 129 
 
ИМЕ И ЛОКАЦИЈА ШКОЛЕ 
 

Школа послује под именом 
ОШ“Свети Сава“ Аранђеловац  и има 
укупно 24 одељења.Матична школа 
се налази  у насељу Колонија, има 
укупно 16 одељења, док  се   
издвојено  одељење налази у 
Буковику  са укупно 8 одељења.. 
 Изградња ОШ“Свети Сава“ 
почела је 1988.године, а камен темељац је положио Раденко 
Марјановић директор фабрике минералне воде  „Књаз Милош“. 

ОШ „Свети Сава“ је основана 1990. године. Те године 
1.септембра, школско звоно, је огласило  почетак рада најмлађе 
основне школе у Аранђеловцу ,а насеље Колонија  на периферији 
града је коначно добило своју школу.  

ОШ“ Свети Сава“ (матична школа) је смештена на земљишту 
површине од око 2 хектара; површина школе (I фаза изградње) је 
1761 m

2 
, а  површина балон хале је 1.375 m

2
.Око школске зграде је 

лепо уређено и пространо двориште које заузима површину од 
0.61,52 h. 

 Школа у Буковику,  је површине 756 m
2  

а површина школског 
дворишта

 
 0.52,44h. 

СЛИКА ШКОЛЕ 

 

Школа не одступа од своје основне функције да образује, 
васпитава, подржава, негује, бодри и изводи генерације ученика на 
прави пут. 

mailto:arsvetisava@ptt.rs
mailto:arsvetisava@gmail.com
http://www.arsvetisava.edu.rs/
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Основна школа „Свети Сава“ је школа у коју ученици воле да 
долазе, школа у којој се негује позитивна људска атмосфера као 
предуслов добре сарадње и успешне комуникације међу свим 
актерима школе. 

Оно што нас издваја од других школа јесте: 
- Светосавска свита - јединствен начин у Србији прославе 

Савиндана у којој учествују сви наши ученици и наставници. Свита 
постоји већ шест  година и прерасла је у манифестацију града 
Аранђеловца; 

-  едукативни камп у селу Јеловик који се традиционално 
организује за ученика 7. и 8. разред, а у месецу мају за ученике 5. и 6. 
разреда. 

- лепо уређено и ограђено школско двориште са балон халом 
и отвореним спортским теренима  (награда Туристичког савеза за 
најлепше уређено школско двориште); 

-  школа смо са најмањим бројем ученика са проблемима у 
понашању, а настојимо и да одржимо тај рејтинг; 

- школа има продужени боравак за ученике 1. и 2. разреда 
који врло активно помаже ученицима при изради домаћих задатака, 
савладавању програмских садржаја и развоју креативности код 
ученика; 

- наши ученици су учесници готово свих такмичења које 
организује Министарство просвете, као и литерарних и ликовних 
конкурса, како у земљи, тако и у иностранству, где остварују изузетно 
запажене резултате. Такође и у средњој школи наши ученици 
настављају са освајањем првих места на школским такмичењима; 

- наши наставници сваке године учествују са својим 
иновативним часовима на конкурсу Креативна школа Завода за 
унапређење васпитања и образовања, наставници математике су 
редовни предавачи на републичким семинарима од 2008.год. и 
међународним семинарима-Пула 2011. и 2013год; Требиње 2013. и 
2014.год; 
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- у школи већ годинама успешно функционише Ученички 
парламент; 

- најбоље ученике награђујемо на крају школске године, ђака 
генерације награђујемо златником са ликом Светога Саве или 
одласком на летовање, а  „Светосавско дете“ награђујемо златном 
плакетом 

 
...Циљ нам је да  шкпла буде преппзнатљива, привлачна за 

ученике и наставнике, мпдернп ппремљена, са бпгатпм ппнудпм 
садржаја, птвпрена за сарадоу са рпдитељима, лпкалнпм заједницпм и 
стручним институцијама, шкпла у кпјпј су ученици и наставници 
мптивисани за рад и у кпјпј се усвајају квалитетна и трајна знаоа кап 
пснпв даљег шкплпваоа. 

ШКОЛСКИ ПРОСТОР 

 
Матична школа има осам класичних учионица- од којих је 

једна радионица за Техничко образовање, а једна учионица за 
информатику и рачунарство, наставничку канцеларију, кухињу са 
трепезаријом,  просторију за продужени боравак и пет помоћних 
просторија: у једној је смештена библиотека, у другој кабинет за 
информатику и рачунарство, у трећој школски разглас, у четвртој 
синдикална канцеларија, док је  пета канцеларија стручног 
сарадника. 

Од просторија намењених за кабинете за смештај учила,  две 
су претворене у канцеларије директора школе, секретара и 
рачунополагача, док су две остављене за учила.  

У школском дворишту има два спортска терена . На једном од 
њих је постављена монтажна спортска хала, док су на другом 
изграђене трибине и осветљење. 

Издвојено одељење у Буковику има 4 учионице, кабинет за 
информатику, библиотеку, просторију за продужени боравак, 
просторију у којој се налази наставничка канцеларија, и ђачка кухиња. 
Од спортских терена у школском дворишту налазе се терени за 
кошарку, одбојку и фудбал, као и атлетска стаза, који су осветљени и 
најмодернији на територији општине Аранђеловац.  

У свим учионицама(у матичној школи и издвојеном одељењу 
у Буковику) у претходној школској години промењен је намештај, а у 
свакој учионици у матичној школи постоји рачунар и бела табла. 

Школа је поставила и једну интерактивну таблу.  
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ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЦИ 

 Подизање квалитета  наставе:     
  

 Унапређење рада ваннаставних активности на основу 
потреба ученика 

 
 Повећати број  и квалитет понуђених секција  
 Камп 
 Светосавска свита 
 Чајанка 

 Успех ученика на школским такмичењима   

 Безбедност ученика 

 Тим „Светосавци за сва времена“ 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ШКОЛЕ 

 
 
ОРГАНИ УПРАВЉАЊА ШКОЛЕ: 
 

ШКОЛСКИ ОДБОР 

Представници 
локалне 

самоуправе 

Представници 
родитеља 

Представници 
школе 

3 члана 3 члана 3 члана 

 
ДРУГИ ОРГАНИ ШКОЛЕ: 
 
Савет родитеља -  по један  родитељ из сваког одељења школе- 
укупно 24 члана. 
 
Ђачки парламент – по два ученика из сваког одељења 7. и 8. 
разреда- укупно 12 чланова. 
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СТРУЧНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ: 
 

 
ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 
 
СТРУЧНА ВЕЋА: 
Наставничко веће, Одељењска већа,    
Стручна већа  за: продужени боравак,  разредну наставу, предметну 
наставу по областима:  за математику, информатику и рачунарство и 
техничко и информатичког образовања; за језике; за историју и 
географију; за физику, хемију и биологију; за уметност и вештине  
 
СТРУЧНИ АКТИВИ: 
Стручни активи за: развојно планирање, израду школског програма,  
 
СТРУЧНИ ТИМОВИ: 
Стручни тимови за: самовредновање, израду годишњег плана рада, 
заштиту деце од насиља , злостављања и занемаривања  за 
инклузивно образовање; тим за маркетинг школе; „Светосавци за сва 
времена“; тим за  праћење реализације плана рада школе 
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РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА 
 

Матична школа    

Пре подне После подне 

7,55 улаз ученика 13,25 улаз ученика 

8,00-8,45 1. час 13,30-14,15 1. час 

8,50-9,35 2. час 14,20-15,05 2. час 

9,35-9,50 велики одмор 15,05-15,20 велики одмор 

9,55-10,40 3. час 15,25-16,10 3. час 

10,40-10,50 велики одмор 16,10-16,20 велики одмор 

10,55-11,40 4. час 16,25-17,10 4. час 

11,45-12,30 5.час 17,15-18,00 5. час 

12,35-13,20 6. час 18,05-18,50 6. час 

13,25-14,10 7. час 18,55-19,40 7. час 

 
Распоред звоњења – Буковик 

Пре подне - Старији разреди После подне - Млађи разреди 

7,55 улаз ученика 13,25 улаз ученика 

8,00-8,45 1. час 13,30-14,15 1. час 

8,50-9,35 2. час 14,20-15,05 2. час 

9,35-9,50 велики одмор 15,05-15,20 велики одмор 

9,55-10,40 3. час 15,25-16,10 3. час 

10,40-10,50 велики одмор 16,10-16,20 велики одмор 

10,55-11,40 4. час 16,25-17,10 4. час 

11,45-12,30 5.час 17,15-18,00 5. час 

12,35-13,20 6. час 18,05-18,50 6. час 

13,25-14,10 7.  час   

 
Распоред звоњења – Буковик 

После подне – Старији разреди Пре подне – Млађи разреди 

12,40 улаз ученика 7,55 улаз ученика 

12,45-13,30 1. час 8,00-8,45 1. час 

13,35-14,20 2. час 8,50-9,35 2. час 

14,20-14,35 велики одмор 9,35-9,50 велики одмор 

14,40-15,25 3. час 9,55-10,40 3. час 

15,25-15,40 велики одмор 10,40-10,50 велики одмор 

15,40-16,25 4. час 10,55-11,40 4. час 

16,30-17,15 5. час 11,45-12,30 5.час 

17,20-18,05 6. час   

18,10-18,55 7. час   
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КАДРОВСКА ЗАСТУПЉЕНОСТ 

 
Директор школе 

Редни 
број 

Име и презиме 
директора школе 

Стручна спрема 

1. Зоран Радовановић Професор физичког васпитања 

 
 

Стручни сарадници 

Редни 
број 

Име и презиме 
сарадника 

Стручна спрема 

1. Гордана Дражић Педагог 

2. Андријана Јокић Психолог  

 
 

Разредна настава  

Редни 
број 

Име и презиме 
наставника 

Стручна спрема 

1. Весна Живковић Професор разредне наставе 

2. Валентина Милетић Професор разредне наставе 

3. Бојана Дулановић Професор разредне наставе 

4. Весна Милошевић Професор разредне наставе 

5. Драгана Шарковић Наставник разредне наставе 

6. Слађана Милијановић Професор разредне наставе 

7. Тања Спасић Професор разредне наставе 

8.    Слађана Гавриловић Професор разредне наставе 

9. Весна Јовичић Наставник разредне наставе 

10. Вања Стевановић Професор разредне наставе 

11. Никица Томић Наставник разредне наставе 

12. Ружица Богуновић Професор разредне наставе 

 
 

Продужени боравак за ученике првог и другог разреда 

Редни 
број 

Име и презиме 
наставника 

Стручна спрема 

1. Десанка Величковић Професор разредне наставе 

2. Мишко Јовановић Професор разредне наставе 

3. Јована Јефтић Професор разредне наставе 
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Предметна настава 

Редни 
број 

Име и презиме 
наставника 

Стручна спрема 

1. Светлана Лекић Професор српског језика+ГВ 

2. Јасминка Ђаловић Професор српског језика+ГВ 

3. 
Гордана Миловановић 

Миљковић 
Професор српског језика+ГВ 

4. Небојша Стевановић Наставник енглеског језика 

5. Милица Миљковић Професор енглеског језика 

6. Јелена Тимотијевић Професор енглеског језика 

7. Наташа Петронијевић Професор шпанског језика 

8. Милица Јовановић Професор шпанског језика 

9. Слађана Секулић Професор немачког језика 

10. Јасмина Матовић Наставник ликовне културе 

11. Катарина Миловановић Наставник музичке културе 

12. Милица Вукашин Професор историје 

13. Сандра Перишић Професор историје 

14. Драгојло Николић Професор географије 

15. 
Данијела Ђурић 

Професор историје и 
географије 

16. Ана Рајнхофер Професор физике 

17. Сава Илић Професор физике 

18. Ловрен Зоран Наставник математике 

19. Милорад Шуковић Наставник математике 

20. Ђорђе Чолић Наставник математике 

21. Радослава Васиљевић Професор биологије 

22. Валентина Јакимова Наставник хемије 

23. Верица Карић Томасовић Професор хемије 

24. Верица Божовић Професор хемије 

25. Стеван Стевановић 
Наставник техничког и 

информатичког образовања 

26. Виолета Ђаловић Машински инжињер 

27. Милорад Миљковић Професор физичког васпитања 

28. Катарина Марићевић Професор физичког васпитања 

29. 
Драгана Миловановић 

Професор информатике и 
рачунарства 

30. Милан Спасојевић Машински инжињер 

31. Војин Милосављевић Вероучитељ 
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Административни радници 

Редни 
број 

Име и презиме 
административног радника 

Стручна спрема 

1. Ана Кошчичарић Правни факултет 

2. Гордана Николић Економски факултет 

3, Виктор Хочевар Гимназија  

 
 

Помоћно-техничко особље 

Редни 
број 

Име и презиме радника  Занимање 

1. Предраг Радић котлар и домар 

2. Душан Станковић котлар и домар 

3. Наталија Милојевић хигијеничар 

4. Слађана Димитријевић хигијеничар 

5. Славица Перовић хигијеничар 

6. Жаклина Стевановић хигијеничар 

7. Слађана Јосиповић  сервирка 

8. Јово Радић  котлар и домар 

9. Ивана Петронијевић  хигијеничар 

10. Ранка Јовановић  хигијеничар 

11. Данијела Подунавац  сервирка 

12. Олгица Радојичић  хигијеничар 

 



14 
 

НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
За први циклус основног образовања и васпитања 

Ред. 
број 

А. Обавезни 
наставни 
предмети 

Први 
разред 

Други 
разред 

Трећи 
разред 

Четврти 
разред 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 

1. Српски језик 5 180 5 180 5 180 5 180 

2.  Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 72 

3. Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 

4. Свет око нас 2 72 2 72 - - - - 

5. 
Природа и 
друштво 

- - - - 2 72 2 72 

6. Ликовна култура 1 36 2 72 2 72 2 72 

7. Музичка култура 1 36 1 36 1 36 1 36 

8. Физичко васп. 3 108 3 108 3 180 3 108 

УКУПНО: А 19 684 20 720 20 720 20 720 

Ред. 
број 

Б. Изборни 
наставни 
предмети 

        

1. Верска настава/ 
Грађанско васп. 

1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Народна 
традиција 

1 36 1 36 1 36 1 36 

3. Лепо писање 1 36 1 36 1 36 1 36 

4. Чувари природе 1 36 1 36 1 36 1 36 

5. Од играчке до 
рачунара 

1 36 1 36 1 36 1 36 

УКУПНО: Б 2 72 2 72 2 72 2 72 

УКУПНО: А+Б 21 756 22 792 22 792 22 792 

 
Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни 

наставни  предмети 

Ред. 
број 

Облик образовно-
васпитног рада 

Први 
разред 

Други 
разред 

Трећи 
разред 

Четврти 
разред 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 

1. Редовна настава 21 756 22 792 22 792 22 792 

2. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 36 

3. Додатни рад - - - - - - 1 36 

4. Настава у природи 7-10 дана  7-10 дана 7-10 дана 7-10 дана 

Ред.
број 

Остали облици 
образовно-

васпитног рада 

Први 
разред 

Други 
разред 

Трећи 
разред 

Четврти 
разред 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 

1. 
Час одељенског 

старешине 
1 36 1 36 1 36 1 36 

2. 

Друштвене, 
техничке,хуманитарн, 
спортске и културне 

активности 

1-2 
36-
72 

1-2 
36-
72 

1-2 
36-
72 

1-2 
36-
72 

3. Екскурзија 
1-3 дана 
годишње 

1-3 дана 
годишње 

1-3 дана 
годишње 

1-3 дана 
годишње 
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За други циклус основног образовања и васпитања 
Ред. 
број 

А. Обавезни 
наставни предмети 

Пети разред Шести 
разред 

Седми 
разред 

Осми разред 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 

1. Српски језик 5 180 4 144 4 144 4 136 

2. Енглески језик 2 72 2 72 2 72 2 68 

3. Ликовна култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

4. Музичка култура 2 72 1 36 1 36 1 34 

5. Историја 1 36 2 72 2 72 2 68 

6. Географија 1 36 2 72 2 72 2 68 

7. Физика - - 2 72 2 72 2 68 

8. Математика 4 144 4 144 2 144 4 136 

9. Биологија 2 72 2 72 2 72 2 68 

10. Хемија - - - - 2 72 2 68 

11. 
Техничко и 

информатичко 
образовање 

2 72 2 72 2 72 2 68 

12. 
Физичко 

васпитање 
2 72 2 72 2 72 2 68 

УКУПНО: А 23 828 24 864 26 936 26 884 

Ред. 
број 

Б. Обавезни 
изборни наставни 

предмети 

        

1. 
Верска настава/ 

Грађанско 
васпитање 

1 36 1 36 1 36 1 34 

2. 
Страни језик 
(Немачки - 

Шпански језик) 
2 72 2 72 2 72 2 68 

3. 
Физичко 

васпитање- 
изабрани спорт 

1 36 1 36 1 36 1 34 

УКУПНО: Б 4 144 4 144 4 144 4 136 

УКУПНО: А+Б 27 972 28 1008 30 1080 30 1020 

Ред. 
број 

В. Изборни наставни 
предмети 

        

1. Чувари природе 1 36 1 36 - - - - 

2. 
Свакодневни 

живот у прошлости 
1 36 1 36 1 36 1 34 

3. 
Цртање, сликање и 

вајање 
1 36 1 36 1 36 1 34 

4. Хор и оркестар 1 36 1 36 1 36 1 34 

5. 
Информатика и 

рачунарство 
1 36 1 36 1 36 1 34 

6. 

Матерњи језик са 
елементима 
националне 

културе 

2 72 2 72 2 72 2 68 

7. Шах 1 36 1 36 1 36 1 34 

8. Домаћинство - - - - 1 36 1 34 

УКУПНО: В 1 36 1 36 1 36 1 34 

УКУПНО: А+Б+В 28 1008 29 1044 31 1116 31 1054 
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни 
наставни предмети 

Ред. 
број 

Облик 
образовно-

васпитног рада 

Пети 
разред 

Шести 
разред 

Седми 
разред 

Осми 
разред 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 

1. Редовна настава 28 1008 29 1044 31 1116 31 1054 

2. Допунска настава 1 36 1 36 1 36 1 34 

3. Додатни рад 1 36 1 36 1 36 1 34 

Ред. 
број 

Остали облици 
образовно-

васпитног рада 

Пети 
разред 

Шести 
разред 

Седми 
разред 

Осми 
разред 

Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. Нед. Год. 

 Обавезне ваннаставне активности 

1. 
Час одељењског 

старешине 
1 36 1 36 1 36 1 34 

 Слободне активности 

2. 

Друштвене, 
техничке,хумани-
тарне, спортске и 

културне 
активности 

1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 36-72 1-2 
34-
68 

3. 
Екскурзија До 2 дана 

годишње 
До 2 дана 
годишње 

До 2 дана 
годишње 

До 2 дана 
годишње 

 
ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ - СЕКЦИЈЕ: 

Назив секције Руководилац секције 

Верска секција Војин Милосављевић 

Ликовна секција Јасмина Матовић 

Фолклорна секција Виктор Хочевар 

Млади  математичари Зоран Ловрен, Милорад Шуковић 

Драмско-рецитаторска секција Светлана Лекић, Гордана Миљковић 

Еколошка секција Радослава Васиљевић 

Саобраћајна секција Стеван Стевановић  

Млади историчари Милица Вукашин 

Млади хемичари Валентина Јакимова 

Литерарна секција Јасминка Ђаловић 

Секција за енглески језик Небојша Стевановић 

Секција за шпански језик Наташа Петронијевић 

Секција за немачки језик Слађана Секулић 

Географска секција Драгојло Николић 

Хор и оркестар Катарина Миловановић 

Спортске секције: Кошарка, 
Фудбал, Одбојка, Рукомет, 

Стони тенис, Атлетика 

Картарина Марићевић, 
Милорад Миљковић 

*Напомена: Секције су прилагођене интересовањима ученика - 
ученици су се анкетирањем определили за жељене секције 
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ШКОЛСКА БИБЛИОТЕКА 
 
 Школска библиотека је 
место где ученици могу наћи 
све  књиге и литературу која је 
потребна за савладавање 
предвиђеног наставног плана и 
програма , као и литературу       
„ за своју душу“. 
 Библиотека, поред своје 
основне функције, учествује у 
представљању нових књига, 
сарађује са издавачима око 
понуде уџбеника,  сарађује са 
Градском библиотеком, учествује у организацији гостовања 
позоришних представа, у организацији изложби...  
 Библиотека нуди: 
-Велики избор књига – 7696 наслова -Целокупан избор обавезне 
лектире  -Простор за читање -Интернет кабинет 
 
ШКОЛСКА КУХИЊА 

За ученике је организована исхрана у школској кухињи(у 
матичној школи и издвојеном одељењу) за све ученике од 1. до 8. 
разреда. Заинтересовани ученици се пријављују на почетку месеца . 
Ужина се добија после другог часа у школској трепезарији. 

У случају болести или оправданог одсуства ученика 
родитељи могу одјавити исхрану за период одсуства ученика. 
 

ПРВАЦИ, ПРИПРЕМНИ ПЕРИОД 
У склопу бројних активности које спроводимо, издвајамо и припремне 
радионице за будуће прваке и њихове родитеље. Радионице  имају 
превасходно карактер развијања логике, креативности, 
импровизације као и социјализације деце предшколског узраста. 
Активности спроводе учитељи који ће водити први разред, психолог, 
наставници енглеског језика, музичке и ликовне културе, физичког 
васпитања... На овај начин школа нуди родитељима могућност да 
што боље припреме своју децу на школске обавезе као и да се они 
сами боље упознају са учитељима, наставницима који чине кадар 
наше школе. 
ШКОЛСКЕ 2017/2018 године ПРВИ разред ће водити следећи 
учитељи: 
      матична школа: Валентина Милетић и Весна Живковић 
      одељење у Буковику: Бојана Дулановић 
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П Л А Н  РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИПРЕМНЕ 
 НАСТАВЕ ЗА БУДУЋЕ ПРВАКЕ 

Активнпсти Нпсипци 

активнпсти 

Време 

реализације 
Датум 

Вајам, цртам, сецкам, лепкам 
-развијаое фине мптприке и утицај 
на ментални развпј- (радипница за 
децу) 

учитељи  
 

15
00

-15
45 

целпдневни 

10.03. 

2017. 

пплудневни 

Презентација шкпле  
рпдитељски састанак 

учитељи 1. раз. 
директпр шкпле 

15
00

-15
45 

Вајам, цртам, сецкам, лепкам 
-развијаое фине мптприке и утицај 
на ментални развпј- (радипница за 
децу) 

учитељи  
 

18
00

-18
45 

Презентација шкпле  
рпдитељски састанак 

учитељи 1. раз. 
директпр шкпле 

18
00

-18
45

 

Лавиринт знаоа 
- прилагпђаваое на шкплске пбавезе 
- (радипница за децу и рпдитеље) 

учитељи  
 

9
00

-9
45 

18.03. 

2017. Руке у тесту-извпђеое 
пгледа:Ппсматрам, извпдим,  
закључујем ..-(радипница за децу) 

учитељ 1. разреда 
9

45
-10

30 

Шампипни играју 
-у сппрту је све дпзвпљенп  
- (радипница за децу) 

учитељи 1.раз. 
прпф. физичкпг 

васпитаоа 

15
00

-15
45 

21.03. 

2017. 
Уживам  у игри 
-сппрт кап инспирација 
-време је за акцију - (радипница за децу) 

учитељи 1.раз. 
прпф. физичкпг 

васпитаоа 

18
00

-19
00 

Играј се и учи- (радипница за децу) 

прпфеспр 
енглескпг језика и 

муз.културе 

9
00

-9
45 

25.03. 

2017. 
Музика је кап сан 
-Музички тпбпган -(радипница за децу) 

Прпф. физичкпг 
васпитаоа и 

музичке културе 

9
45

-10
30

 

Учити лакп тп мпже свакп 
-савремене метпде учеоа 
-радипница за рпдитеље и децу 

учитељ 1. разреда 

9
00

-10
00 01.04. 

2017. 

Припремљенпст деце за пплазак у 
шкплу и упис- рпдитељски састанак 

учитељи 1. раз. 
психплпг-педагпг 
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ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК 

 Школа организује продужени боравак за ученике 1. и 2. разреда како  
у матичној школи, тако и у  издвојеном одељењу у Буковику. 
 Ученици за време боравка у Продуженом боравку  раде домаће 
задатке,  читају лектиру , играју се, добијају помоћ у савладавању 
пропуштеног, док се код надарених ученика ради на подршци њиховим 
интересовањима. Радно време продуженог боравка је од 8

00
 до 13

30
 и од 11

00
 

до 17
00 

часова. 

ДЕЦО ! ВИ КОЈИ ЖЕЛИТЕ НАСТУПАТИ У ЛУТКАРСКИМ И СЦЕНСКИМ 
ИГРАМА,РЕЦИТАТОРСКИМ И ПЛЕСНИМ АКТИВНОСТИМА, УЧЕСТВОВАТИ У 

КРЕАТИВНИМ РАДИОНИЦАМА ИЛИ СПОРТСКИМ АКТИВНОСТИМА. 
 

ШТА РАДИМО У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ ? 
  

 У УЧИПНИЦИ   
СВАКОДНЕВНО:  

- пишемп дпмаће задатке 

- ппмажемп једни другима 

- учимп 

- читамп 

- вежбамп математичке задатке и 
разумеваое прпчитанпг текста 
 
ЗА ППУШТАОЕ У УЧИПНИЦИ ИМАМП: 

         - струоаче 
         - ТВ 
         - ДВД 
         - кпмпјутер 
         - мнпгп друштвених игара 
 

СЛПБПДНЕ АКТИВНПСТИ  
 
            - Ликпвне активнпсти 
            - Драмске и рецитатпрске активнпсти 
            - Сппртске активнпсти 
            - Музичке активнпсти 
            - Психплпшке радипнице 
 
Ученици учествују у раду креативне радипнице чије 
радпве излажемп у учипници и хплу шкпле. Ученици 
науче некпликп сценских игара, плеспва и рецитација па 
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их извпде на приредбама кпје прганизујемп за рпдитеље, дечје вртиће и 
будуће прваке, наступамп на шкплским приредбама.  
   

  ИЗВАН УЧИПНИЦЕ 

- ппсећујемп шкплску библиптеку 

- шетамп и уппзнајемп пкплину 

- играмп се на игралишту и у парку 

- ппсећујемп пригпдне излпжбе и музеј 
 ПОСЕТА ШКОЛИ - РАДНО ВРЕМЕ 
 
 Школа ради у две смене.  
Прва смена почиње у 8

00
 часова , а друга смена у 13

30 
часова. 

-Директор школе ради свакодневно од у 7
30

 до 15
30 

часова. 
-Педагог школе ради свакодневно од у 8

00
 до 15

00 
часова. 

-Секретар школе ради свакодневно од у 7
30

 до 15
30 

часова. 
-Рачуноводство школе свакодневно од у 7

30
 до 15

30 
часова.  

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА 

 

Дужности ученика су: 
- да редовно похађа наставу, стиче знања и овладава вештинама и 
уредно извршава друге обавезе у процесу образовно-васпитног рада 
у складу са Законом, Статутом и другим општим актима; 
- да се придржава школских правила, одлука директора, наставника и 
других органа школе; 
- у школу долази пристојно и прикладно одевен за радне активности 
(у школу не може да се долази у одећи која не покрива стомак и 
рамена, у панталонама и сукњама краћим од 10cm  изнад колена и у 
отвореним папучама; забрањено је ношење капа и наочара за сунце 
на часу, као и пирсинг свих врста). 
- брине се о личној уредности и хигијени, хигијени школских 
просторија и школске средине у целини;  
- долази у Школу најкасније 5 минута пре почетка часа, а после знака 
за почетак часа да се налази на свом месту, спреман за његов 
почетак; 
- да се дисциплиновано  понаша у учионици и другим просторијама 
школе за време трајања наставе, других облика образовно-васпитног 
рада, испита, културних, спортских и других активности; 
- да не омета извођење наставе и не напушта час без претходног 
одобрења наставника; 
- да благовремено правда изостанке; 
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- да води рачуна о својим одевним предметима, прибору и опреми, а 
посебно за време трајања школског одмора; 
- да чува од оштећења школску имовину, односно имовину других 
организација за време посета или извођења дела програма 
образовно-васпитног рада ван школе (излета, екскурзија....), као и да 
чува чистоћу и и естетски изглед школе; 
- да се пристојно понаша и када није у школи. 
 
 
Родитељ, односно старатељ ученика дужан је да: 
- прати понашање, учење и успех свог детета, односно редовно се 
информише о томе; 
- да редовно присуствује родитељским састанцима; 
- да сарађује са одељенским старешином; 
- да благовремено обавести разредног старешину и педагога школе 
уколико ученик има проблем било које врсте који може да утиче на 
његово учење 
- да поштује налоге и предлоге дежурног наставника; 
- сарађује са предметним наставником; 
- пружа помоћ школи у остваривању васпитног рада; 
- да  доприноси остваривању планираних задатака Школе, 
побољшању  услова живота и рада у Школи. 
 

ЕКСКУРЗИЈЕ: 

 

Екскурзија је ваннаставни облик 
образовно-васпитног рада. Циљ 
екскурзије је савлађивање дела 
наставног програма непосредним 
упознавањем садржаја наставних 
предмета, појава и односа у природној 
и друштвеној средини, упознавање 
културног наслеђа и привредних 
достигнућа која су у вези са 
делатношћу школе. 

Задаци који се остварују 
реализацијом програма 
екскурзије јесу: проучавање 
објеката и феномена у природи 
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и уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и 
друштвеним условима; стицање нових сазнања; развијање 
интересовања за природу и изграђивање еколошких навика; 
упознавање занимања људи која су карактеристична за поједине 
крајеве; развијање позитивног односа према националним, 
уметничким и културним вредностима; изграђивање естетских, 
културних и спортских потреба и навика, као и позитивних социјалних 
односа међу ученицима и наставницима. 

 
Садржаји екскурзије базирају се на наставном плану и 

програму и саставни су део Школског програма и Годишњег плана 
рада школе. 

 

Ред.
бр. 

Разред Дестинација 
Време 

извођења 

1. I Топола-Орашац V-VI 

2. II Крагујевац-Вишевац V-VI 

3. III Јагодина-Ђурђево брдо V-VI 

4. IV Београд V-VI 

5. V 
Сремска Митровица-Засавица-
Мишар-Бранковина 

V-VI 

6. VI 
Манастир Жича-Матарушка бања-
Манастир Студеница-Врњачка Бања 

V-VI 

7. VII-VIII 

1.  Дестинација 
Ковачица-Идвор-Дворац Дунђерски-
Зобнатица-Суботица(ноћење)-Палић-
Нови Сад 

2.  Дестинација 
Ваљево-Перућац-Манастир Рача-
Тара(ноћење)-Мокра Гора-Мећавник-
Златибор 

IX-X 

 

НАСТАВА У ПРИРОДИ 

 
Настава у природи се 

организије за ученике од I 
до IV разреда на планинама 
Копаоник, Тара, Златар, 
Дивчибаре или Златибор у 
току месеца марта,  априла 
или маја. 
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Циљеви наставе у природи су:   
- очување, подстицање и унапређивање укупног 

здравственог стања ученика, њиховог правилног психофизичког и 
социјалног развоја; 

- стварање 
основа за усвајање 
активног, здравог и 
креативног начина 
живота и 
организовања и 
коришћења слободног 

времена; 
- проширивање постојећих и стицање нових знања и 

искустава о непосредном природном и друштвеном окружењу; 
- развијање еколошке свести и подстицање ученика на 

лични и колективни ангажман у заштити природе; 
- социјализација ученика и стицање искустава у 

колективном животу, уз развијање толеранције и одговорног 
односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу; 

- развијање позитивних односа према националним, 
културним и естетским вредностима. 

 
Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у 

природи су: 
- побољшање здравља и развијање физичких и 

моторичких способности ученика; 
- задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и 

игром; 
- очување природне дечије радозналости за појаве у 

природи и подстицање интересовања и способности за њихово 
упознавање кроз одговарајуће активности; 

- развијање способности запажања основних својстава 
објеката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове 
повезаности у конкретним природним и друштвеним условима; 

- подстицање 
самосталности у 
процесу стицања 
знања кроз 
непосредне 
истраживачке задатке; 

- развијање 
свести о потреби 



24 
 

заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и животне 
средине и изграђивање еколошких навика; 

- упознавање природно-географских, културно-историјских 
знаменитости и лепоте места и околине; 

- упознавање са 
начином живота и рада 
људи појединих крајева; 

- упознавање 
разноврсности биљног и 
животињског света 
појединих крајева, 
уочавање њихове 
повезаности и 
променљивости; 

-упознавање са 
карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање 
временских прилика; 

-развијање способности сналажења тј. оријентисања у 
простору и времену; 

-оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у 
природи;  

-развијање правилних хигијенско-здравствених навика и 
подстицање самосталности у обављању личне хигијене и бриге о 
себи; 

-подстицање и стварање навике за неговање редовне 
физичке активности и за што чешћи боравак у природи; 

- формирање навика редовне и правилне исхране; 
- навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна; 
- разумевање и уважавање различитости међу појединцима; 
-подстицање групног рада, договарања и сарадње са 

вршњацима и одраслима кроз одговарајуће активности 
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ТАКМИЧЕЊА: 

 

Наши ученици 
учествују на готово свим 
такмичењима  које 
организује Министарство 
просвете, као и на 
литерарним и ликовним 
конкурсима, како у земљи, 
тако и у иностранству где  
остварујемо запажене 
резултате . Ученици који 
су научили прве спортска 
кораке у нашој школи   су 
познати спортисти који су 
наступали за прволигашке клубове у земљи и иностранству и за 
репрезентацију наше земље.  

 

НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА 

 
 

У школи се  примењује 
Правилник о похвалама и наградама и 
ученика. Као школа настојимо  да 
адекватно наградимо ученике за сваки 
њихов успех како би им то био 
подстицај и за наредне успехе. Током 
године ученици посећују културне, 
научне, историјске и спортске 

манифестације. На крају школске 
године најуспешнији ученици иду  
на наградну екскурзију. Ђак 
генерације добија новчану награду, 
а за Дан школе награђујемо 
најуспешније ученике дипломом 
књигом а  Светосавско дете 
награђујемо  плакетом и књигом .  
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ЕТОС, ПОДРШКА И БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА ШКОЛЕ   

 
У школи настојимо да одржимо атмосферу уважавања 

личности и достојанства свих учесника у васпитно-образовном 
процесу ( ученика, наставника и осталих запослених ) без обзира на 
полне, етничке, идеолошке и друге различитости.  Трудимо се и да  
поштујемо спровођење одредби закона о забрани дискриминације, да  
откривамо и спречавамо такве случајеве, радимо на стварању 
атмосфере прихватања ученика са посебним потребама , 
реализујемо разне врсте   едукативних програма  везаних за 
превенцију  деструктивног понашања и болести зависности као и 
програме и активности коли су везани за кампању борбе против 
насиља .  
 Школа смо са најмањим бројем ученика са проблемима у понашању, 
а настојимо и да одржимо тај рејтинг. 
 

 

ДАН ШКОЛЕ – 27. ЈАНУАР 

Школа обележава Дан школе  27. јануара  што је уједно и школска 
слава свих школа у Србији па се трудимо да тај дан посебно 
обележимо.  
    Десету годину за редом наша школа је обележила на јединствен 
начин у Србији школску славу– Светог Саву 
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Сви ученици школе, заједно са учитељима и наставницима, 
припремају и уочи празника Светога Саве изводе “Светосавску 
свиту”. Више од 500 ученика на челу са директором школе, креће се у 
овој јединственој литији главном аранђеловачком улицом. 
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 Ученици, одевени у средњевековне костиме уз појање химне 
Светом Сави крећу се од зграде Суда до Отворене сцене у парку 
Буковичке бање, где се одржава приредба за родитеље и грађане 
Аранђеловца. Посебан ефекат колони ученика дају тзв. бакљаши 
одевени у витезове који се крећу са леве и десне стране свите и носе 
упаљене бакље  

             Владика шумадијски Господин  Јован је присуствовао 
нашој литији и благословио децу и све учеснике у њој. Пре самог 
програма, у коме су деца песмом, игром  и рецитацијама прославила 
највећег сина српскога рода, Владика Јован се обратио и деци и 
окупљеном народу. Владика је нагласио своју радост што се народ 
сабрао у толиком броју .Оно што би смо издвојили из његовог говора 
је да: „Држава није велика онолико колика јој је територија или колико 
народа има, већ онолико колико је светитеља изнедрила“.   Владика 
Јован је позвао сву браћу и сестре  да буду права деца Светога Саве 
и то не само именом већ и делима. 

После завршене 
приредбе, Владика Јован је 
са свештенством обишао 
школу “Свети Сава” где је 
постављена изложба 
фоторгафија под називом 
“Портрет школе”, којом су 
представњене наставне и 
ван наставне активности 
деце током године, коју су 
такође посетили родитељи 
и грађани Аранђеловца. 

Покровитељ 
“Светосавске свите” је Општина Аранђеловац, а годинама уназад се 
организује уз подршку Коњичког клуба Аранђеловца и Витешког 
удружења “СВИБОР” , којима смо захвални на сарадњи. 

27. јануара у холу школе уз ломљење колача и пригодну 
приредбу за родитеље и наставнике ученици обележавају овај 
празник.  

Поводом Светосавских свечаности школа организује изложбу 
фотографија и ученичких радова у просторијама мале галерије у 
центру града као и у самој школи. 
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САРАДЊА СА СОЦИЈАЛНИМ ПАРТНЕРИМА, РОДИТЕЉИМА, 
НАЦИОНАЛНИМ УСТАНОВАМА И ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

 
Ми као школа се трудимо да обезбедимо партнерски однос и 

отворену сарадњу са свим актерима из окружења и шире. Свесни смо 
да развијеност локалне средине утиче на развој школе јер економски 
, кадровски и културно развијена средина  пружа значајне услове за 
развој школе. 

Због тога се трудимо да у све , пре свега наставне и  
ваннаставне активности укључимо што више социјалних партнера.  
Због тога сеТим за маркетинг , као и остали чланови колектива ,  
било да се ради о упису ученика , реализацији  практичне наставе, 
опремању школе, организовању ваннаставних активности ( Камп, 
Чајанка, Свита, ...) труде да укључе медије, локалну самоуправу, 
приватне предузетнике, родитеље,... 

Свесни смо да сарадњу са родитељима морамо увек 
реализовати на највишем нивоу јер од те сарадње  зависи и успех 
наших ученика а самим тим и успех наше школе.  Кроз родитељске 
састанке , родитеље информишемо о успеху и владању ученика а у 
школи као саветодавно тело постоји Савет родитеља који има свој 
План рада и учествује у усвајању Годишњег плана рада школе.  

 
За сада имамо остварену добру сарадњу са Министарством 

просвете, са Центром за културу града Аранђеловца, са Локалном 
управом, медијима ( ТВ Сунце, ТВ Шумадија) са основним школама у 
граду, са спортским клубовима, са појединим приватним 
предузетницима, а сарадња која постоји, а на којој још треба радити 
је сарадња првенствено са родитељима, затим сарадња са средњим 
школама, са невладиним организацијама, са Учитељским 
факултетом, Факултетом за физичко васпитање и групом за 
педагогију Филозофског факултета  у Београду. 

У претходне две године смо започели а сада и продубили 
сарадњу са коњичким клубом „Аранђеловац „  наши ученици могу да 
похађају и школу јахања а пошто имамо и носиоца сертификата за 
Хипорехабилитацију и терапијско јахање покушавамо да у оквиру 
школе применимо и ту врсту активности. 

 
Школа се финансира од стране Министарства просвете и 

спорта РС, из буџета општине, донатора и нешто сопствених 
средства (рабат, семинари, писање пројеката, организовање 
предавања). 
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САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА НА 
МЕЂУНАРОДНОМ НИВОУ 
 

Што се тиче сарадње 
са институцијама и 
организацијама на 
међународном нивоу  наша 
школа остварује сарадњу са 
две основне школе из 
Словенских Коњица и то ОШ „ 
Об Дравињи „ и ОШ „ Под 
Горо“. Сарадња се одвија у  
виду посета, размене ученика 
и учешћа  у активностима које 
изводе школе: 
Циљ нам је унапређење наставе кроз примере добре праксе школа 
Европске уније  
 Наши ученици су два пута посетили школе у Словенским 
Коњицама, где су презентовали наш град и школу  грађанима и 
ученицима Словеније. Тада су оджали заједничку приредбу и ликовну 

колонију. Наши домаћини су 
нас упознали са културно-
историјским споменицима 
града и околине, а ученици су 
посетили часове својих 
вршњака. Успостављен је 
контакт и очекујемо да нас 
посете колеге и ученици из 
Словеније. 
 
 

 

ЕДУКАТИВНИ КАМП  

  
Циљ кампа је подизање 

квалитета наставе и пружање нових 
садржаја у смислу модернизовања 
наставе, стављањем 
функционалности знања у фокус. 
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Увођење интерактивног приступа настави, Промена амбијента 
актуализује школу у једном сасвим другачијем светлу и утиче на 
повећање степена мотивисаности ученика за стицање нових 
сазнања. Учвршћавање заједнице као и изградња друштва 
солидарности. Остваривање чвршће сарадње са невладиним 
организацијама. 

-локација – спортски комплекс СРЦ Шумадија-базен у селу Гараши на 
планини Букуља-врста смештаја : шатори  
- период одржавања : три дана у септембру за ученике VII и VIII 
разреда и три дана у јуну за ученике V и VI разреда. 
-одржавање  наставе у кампу из свих предмета -учествују ученици од 
петог до осмог разреда, као и сви наставници школе 
-упознавање ученика са специфичностима живота у природи, као и 
живота у заједници 
-упознавање са начином припреме хране у кампу, прављење више 
врста огњишта за кување -упознавање ученика са биљним и 
животињским светом који се налази у ближој и даљој околини кампа 
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ЕКОЛОШКА ПАТРОЛА 

 
Свакако спада у један од 
најзанимљивијих подвига 
ученика и наставника наше 
школе. Циљ еколошке патроле је 
да што више ученика покаже 
интересовање за здрав живот, 
очување животне средине као и 
учествовање у спорту. Оваква 
идеја потиче од намере 
наставника да са децом проводе 
што квалитетније ваннаставне 
активности, што су свакако вожња бицикла, посећивање 
знаменитости у нашем граду као и слушање предавања која имају 
едукативни карактер. Идеја се допала и родитељима који су 
подржали што више оваквих начина дружења, сарадње и подстицаја 
ка креативности и спорту. 
 

ФЕСТИВАЛ ЗНАЊА: Од знања до магије 

Замишљен и организован као пројектна 

настава са елементима примене 

функционалног знања и образовних игара 

тако да су ученици заједно са учитељима и 

наставницима приказали своја знања и 

интересовања која у једном тренутку излазе из оквира обавезног 

школског програма. Суштина је у томе да су овде ученици били ти 

који су “водили” овај фестивал а 

учитељи и наставници су само 

надгледали и помагали када је то 

било потребно. Од  садржаја је 

било понуђено: Народна 

традиција, Палаентологија и 

геологија, Ликовна радионица, 

Сунчев систем, Шишарка као 

барометар, Билогија, Хемија, 

Физика.   

* САМО ЗНАЊЕМ СЕ МОЖЕ ПРОИЗВЕСТИ МАГИЈА* 
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ЈАВНИ ЧАС 

Идемо у корак са временом али не 
заборављамо славне догађаје и личности. Дали 
смо допринос обележавању почетка Великог 
рата, јавним часом на спомен -костурници у 
Аранђеловцу. Назвали смо га Голгота и васкрс 
Србије, а акценат 
ставили на, јавности 
мање познате,  
догађаје и учеснике  
Првог светског рата. 
Са више од 40 
ученика и наставника, 

наставнице Јасмника, Милица и Катарина 
осмислиле су и реализовале још један 
пројекат који нас разликује од других и чини 
нас јединственим.  
 
ХУМАНИТАРНИ КОНЦЕРТИ 

Они који имају дарове: певање, 
глума, рецитовање,игра, плес ... боре 
се за оне који имају здравствене и 
тешке социјалне проблеме. 
Својеврсна  хуманитарна  акција  
НАШИ ДАРОВИ коју је осмислила  
наша школа, организује се у два 
нивоа: школски и општински.  Као 
централни догађај приређујемо 

концерт на отвореној сцени у парку Буковичке бање, који представља 
финално општинско такмичење најдаровитијих ученика основних 
школа на тероторији општине Аранђеловац. Циљ нам је да 
заједничким снагама помогнемо здравствено и материјално 
најугроженијим ученицима , да им 
пружимо своју руку и да им кажемо 
да нису сами. 
 
Даровитост добија пуни смисао 
тек када се дарује другима. 
Хуманитарни концерт Срце у срцу 
је још један начин да помогнемо у 
лечењу наших школских другара 
“Важно је можда и то да знамо: Човек је жељан тек ако жели, 
 и  ако себе целог дамо, тек тада и можемо бити цели”. 
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ДРУГАРСКО ВЕЧЕ 

 
Од активности које организујемо у 
школи, посебно издвајамо 
прославу  другарске вечери за 
ученике осмог разреда која се 
одржава у  просторијама  школе. 
Сама манифестација је утолико 
јединствена по томе што се 
организацији  другарске вечери 
придружују сви ученици осмог 
разреда, деливши се по групама и по задужењима. Атмосфера је 
самим тим пријатнија јер су ученици навикли на просторије школе и   
уредили их  по својој жељи. Годинама уназад, примећено је да се 
овакав вид прославе другарске вечери знатно више допада и 
родитељима који своју децу могу да испрате, сликају се са њима и 
буду присутни  при свечаном уласку у школу. На овај начин ученици 
сами себи креирају  тај важан моменат одрастања, договарајући се 
међусобно о музици, изгледу просторија као и начину на који ће своје 
вече прославити. 

ПРОЈЕКАТ  «Светосавци за сва времена» 

 
ЦИЉ пројекта: 
- Популаризација, повећање угледа и промоција школе кроз   
  постигнућа познатих Светосаваца 
-Праћење успешности ученика током средње школе и факултета 
-Контактирање Светосаваца 
-Израда паноа са биографијама Светосаваца 
-Прављење лексикона 
-Учешће Светосаваца у 
наставним активностима  
-Учешће Светосаваца у 
ваннаставним активностима 
-Учешће Светосаваца у 
школском кампу 
-Учешће Светосаваца у 
светосавској свити  
-Сарадња Светосаваца са 
тимом за професионалну 
оријентацију 
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У нашој школи водимо се Толстојевим речим 

 

„ Не верујте речима, ни својима ни туђим; верујте само 
делима и својима и туђима“ 

 
НАШИ СВЕТОСАВЦИ 

 

Ратко Николић 
капитен рукометне 

репрезентације Србије 
 

           Јаћимовић Јаћим                  
          Др Атомске физике           

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                Бојана Марковић                             

                                Инжињер телекомуникација                
                                Шампиом Европе у каратеу         



36 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Драгица Петровић 
             Новинар 
факултет политичких наука 
 

                     Момир Илић               
                 капитен рукометне                    
              репрезентације Србије 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

     Драшко Стојановић                  
                 Пилот   
  
          Милош Милинић 
                                         рукометаш 
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             Љубица Симић                                   Бора Андоновић 
   Светски првак у спортским                   Седам пута атлетски                      
      и модерним плесовима             национални шампион у трчању 
                                                                    на 800м од 1993-2000.год. 
 
 
Сандра Ђуровић 
-филолог,магистар наука , живи и ради у Милану,Италија 
 
Весна Божовић 
-специјалиста интерне медицине – Канада 
 
Андријана Поповић 
- магистар економије – Херцег Нови 
 
Зоран  Поповић 
- доктор хемије – живи и ради у Шпанији 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Милица Једоксић 
                                    магистар фармације 
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ЧАЈАНКА 

 
 Наши ђаци највише времена  проводе са својим бакама и 
декама, па смо решили и већ   две године у школи организујемо 
Чајанку за баке и деке ученика првог разреда под називом „Баке и 
деке су људу са србром у коси и златом у срцима“. Том приликом, 
ученици изводе пригодан програм: рецитације, скечеве, песме и игре 
које су савладали са својим наставницима, а баке и деке уживају уз 
послужење. 
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РЕАЛИЗОВАНИ ПЛАНОВИ ШКОЛЕ 

 
Формиране летње учионице у школским двориштима 

- матична школа 
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- издвојено одељење Буковик   
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Циљ је подизање квалитета наставе новим обликом рада у природи – 
школско двориште. Превазилажење традиционалне наставе и 
подизање степена мотивисаности за рад што резултира вишим 
квалитетом знања. 
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 Наши ученици не могу сви бити одлични 
– успешни у учењу, али оно што у нашој 
школи могу научити то је да буду добри и 
племенити људи. 

 
Ми припремамо ученике да буду 

учесници, да буду ангажовани и захваљујући 
томе верујемо да смо сретнија, креативнија, 
активнија и успешнија установа. 

 
Ми желимо истински да истичемо 

њихове вредности и да их припремамо за 
свакодневни живот. Зато смо као школа 
изашли из зграде и заједно са црквом, 
локалном заједницом и културним 
институцијама учествујемо у друштвеном 
животу. Изашли смо на позорницу и 
прихватили улогу у друштву.  

 
Не желимо бити само посматрачи, већ 

актери у изграђивању тог друштва. 
 
Хвала Вам што те вредности 

препознајете у нашој школи. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

БЕЛЕШКЕ 
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ХИМНА СВЕТОМ САВИ –ШКОЛСКА ХИМНА 
 

 
 

Ускликнимо с љубављу 
Светитељу Сави 

Српске цркве и школе- 
Светитељској глави. 

 
Тамо венци, тамо слава, 

Где наш српски пастир Сава 
Појте му Срби, 

Песму и утројте! 
 

Благодарна Србијо, 
Пуна си љубави 

Према своме пастиру 
Светитељу Сави. 

 
Цело Српство слави славу 

Свога оца Светог Саву. 
Појте му Срби, 

Песму и утројте! 
 

С неба шаље благослов 
Свети отац Сава 

Са свих страна сви Срби 
С мора и Дунава, 

 

К небу главе подигните 
Саву тамо угледајте: 
Саву српску славу, 

пред престолом Творца! 
 

Да се српска сва срца  
С тобом уједине,  

Сунце мира, љубави,  
Да нам свима сине; 

  
Да живимо сви у слози,  
Свети Саво, ти помози, 

Почуј глас свог рода 
српскога народа! 

 
Пет векова Србин је  

У ропству чамио,  
Светитеља Саве  
Име је славио. 

  
Свети Сава Србе воли  
И за њих се Богу моли. 

Појте му Срби, 
Песму и утројте! 
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