
 

 
 

 

Л е т о п и с 

Основне школе   „Ђура Филиповић“  Плочица 

за  школску 2018/19.  годину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Запослени у школској 2018/19. години 

Презиме и име наставника 

Разредна настава 

1. Милованов Боркица,учитељица 1.разреда 

2. Милованов Јасмина, учитељица 2.разреда 

3. Ђорђевић  Виолета, учитељица  3.разреда  

4. Стојков Ђурђевка, учитељица  4.разреда 

5. Суњог Розалија, учитељица 2. 3  и 4..разреда у Плочичком Риту 

6. Богдановић Марина,  енглески језик у свим одељењима млађих разреда 

Предметна настава Предмет: 

8. Ћулибрк Станковић Данијела Српски језик  

9. Ђурић Тамара 

 

Српски језик  

10. Тот Теа Енглески језик 

11. Сатмари Михаљ Ликовна култура 

12. Јанић Горан Музичка култура 

13. Гаврић Долић  Корана  Историја  

14. Спирковић Бранка Географија 

15. Николић  Радован Физика  

16. Мицић Мирјана Математика 

17. Васић Снежана Хемија  

18. Ћурчин Срђан Биологија 

19. Ћулафић Синиша Техничко и информатичко 

образовање  / Техника и технологија  

20. Јанковић Ђурица Техничко и информатичко 

образовање 

21. Јеремић Горан Физичко васпитање /изабрани спорт 

/Физичко и здравствено васпитање 

22. Јаџић Радосава Француски језик 

23. Кокора Александар Информатика и рачунарство 

24. Кларић Горан Верска настава 

Директор школе: 

26. Живанка Јованов Петровић 

Стручни сарадници: 

27. Бадрић Жељка Педагог (0,50%) 



 

Организација рада школе 

У школској 2018/19. години у школи је било 8 одељења у матичној школи и 1 комбиновано 

одељење у Плочичком Риту. На почетку школске године било је укупно 136 ученика (55 ученика 

у млађим разредима – 50 у матичној школи и 5 ученика у издвојеном одељењу у Плочичком Риту, 

и 81 ученик у старијим разредима. 

Настава се одвијала у две смене, са променом на две недеље. Настава у преподневној смени 

почињала је у 7:30 – за ученике од 5. до 8. разреда, односно ос 8:00 – за ученике од 1. до 4. разреда, 

док је настава у поподневној смени почињала у 12:30 – за старије ученике и  од 12:45 за млађе 

ученике). 

Настава је организована у складу са Правилником о школском календару за основне школе са 

сециштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2018/2019. годину. 

Шта је обележило школску 2018/2019. годину?  

Током целе школске године реализоване су бројне наставне и ваннаставне активности: 

1.9.2017.  -  Пријем првака   

 

Први септембарски дан је за сваког ђака посебан дан у календару. Завршава се летњи 

распуст и почиње нова школска година. Неки га дочекују са радошћу, а други са зебњом, 

неки једва чекају да се поново сретну са другарима и учитељицама, а други жале за летом 

на измаку. Међутим, ђацима првацима је први септембар сигурно један од најважнијих 

датума у досадашњем животу.  Они су први пут на звук школског звона сели у школске 

клупе. Ове године је укупно 16 ученика кренуло у први разред, а њима је добродишлицу 

пожелела учитељица Боба, заједно са директорком школе. У издвојеном одељењу у 

Плочичком Риту ове године јије било ученика за први разред.  

28. Милошевић Мирјана  Библиотекар (0,50 %) 

Администаративно особље: 

29. Здравковић Иван Правник (0,50%) 

30. Миљковић Љиљана Рачуновођа  

Помоћно техничко особље: 

31. Јованов  Наталија Чистачица  

32. Павловић Весна Чистачица 

33. Врањећевић Злата Сервирка 

34. Крстић Малиша Домар  

35. Илић Нада Чистачица у Плочичком 

Риту 



22.9.2018. – Заборављене игре и вештине 

ДАЈЕ СЕ НА ЗНАЊЕ 

ни више ни мање,  него јубиларни десети пут 

ЗАБОРАВЉЕНЕ ИГРЕ И ВЕШТИНЕ у Плочици 

 
Домаћини ове манифестације и организатори такмичења,  МЗ Плочица и ОШ „Ђура Филиповић“  

Плочица, дочекали су бројне госте:  ОШ „Доситеј Обрадовић“ Омољица, ОШ „Десанка 

Максимовић“  Ковин, ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин, ОШ „Моше Пијаде“ Иваново, ОШ „ 

Жарко Зрењанин“ Скореновац, а посебну част учинили су домаћинима  представници Вукове 

задужбине Љиљана Симић, уредница Вуковог читалаштва и мр Љубомир Милутиновић, управник 

Вукове задужбине, који су овом приликом даровали плочичку школу књигама и часописима. 

 За остварене резултате на такмичењима у различитим вештинама победници су 

освојили  дипломе, медаље, мајице, чоколаде, а сви гости су осим награда и сувенира за сећање 

на овај дан, понели и лепе успомене на дан проведен у лепом дружењу. 

Десети, јубиларни пут, сачували смо игре и вештине од заборава! Сачували смо и укусе 

масти, хлеба и алеве паприке, кокица, ваздушасих мекика, домаћих пљескавица у лепињи, 

сланих кифлица... За успомену понели смо дрвене плочице и сапун, обавијен папиром са 

ручно исликаним мотивима старог каменог мостоа, подигнутим преко реке Поњавице, из 

доба Марије Терезије, саграђен крајем 18. века. 

 

29.9.2018. – Радна субота 

 



1.10.2018. – Позоришна представа „Зато што те се плашим“ 

Ученици наше школе су присуствовали представи „Зато што те се плашим“ која је изведена у 

оквиру Дечје недеље. 

Након представе, професор Жарко Требјешанин говорио је на тему насиља, која је увек актуелна. 

 

5.10.2018.  -  Маскенбал ученика нижих разреда у оквиру Дечје недеље 

 

 

24.11.2018. - Семинар: "Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у 

                   установи" 
 

У суботу, 24.11.2018. године у нашој школи је одржан семинар „Могућности за унапређивање 

сарадње и тимског рада у установи“.  

Семинар је изузетно користан и применљив, тако да су наставници могли да се подсете и науче 

нешто ново о асертивној комуникацији. 

 



1.12.2018. – Фестивал науке  

У суботу, 1. децембра 2018.године, ученици шестог, седмог и осмог разреда наше школе, са 

педагогом Жељком Бадрић и директорком Живанком Јованов Петровић посетили су Земљу 

будућности  на Фестивалу науке. 

Сви смо уживали у понуђеним садржајима и активно били учесници. 

Пуни нових сазнања задовољно смо се у поподневним сатима вратили кући. 

 

 

25.1.2019. – Наша библиотека богатија за хиљаду књига 

Библиотека наше школе постала је богатија за хиљаду књига захваљујући донацији Добротворног 

друштва Истина, којом су поклоњене књиге ученицима и наставницима ове школе у оквиру 

пројекта „Прикупљање књига за сеоске школе и библиотеке“.  Нашу школу су тим поводом 

25.1.2019. године посетили представници Друштва др Жељко Мојсиловић, председник, Бранко 

Милорадовић,  Александар Станков и Мирољуб Филиповић Филимир,  које је Плочичанима 

представио директор ковинског Дома културе Грчић Миливоје. 

У  пријатном дружењу представници удружења су представили своје активности, а домаћини 

-  представници Ученичког парламента и ученици млађих разреда су се кратким програмом 

захвалили дародавцима на вредном и корисном поклону. 
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27.1.2019. – Свети Сава – школска слава 2019.Школс9. го

 

У  недељу, 27.јануара 2019.године прославили смо школску славу, Св. Саву. 

Пригодан програм од 10 сати припремили су  забавиштанци, ученици нижих разреда и ученици 

виших разреда са својим учитељима и наставницима. 

Програм је одржан у биоскопској сали у Плочици. Након завршеног програма прешли смо у 

фискултурну салу школе, где смо резали славски колач. 

Славље су својим присуством увеличали родитељи и остали мештани Плочице.  

Ове године резање славског колача обавио је нови плочички парох Дејан Костић, бивши ученик 

наше  школе.  

Ученици су са радошћу и молитвено учествовали у том свечаном чину у славу и част Светог 

Саве, првог српског архиепископа, просветитеља и учитеља. 

 

8.3.2019. – Пианино на дар 

Kaко је предивно када се бивши ђаци сете своје основне школе доживели смо у петак, 8. марта. 

Наиме, Давид и Царина Генгер (Ахметовић) су школи поклонили предиван пианино! 

Пианино је стигао директно из Беча, комбијем Ахметовић Дејана. 

Пресрећни смо и захвални дародаваоцима на гесту како запослени, тако и ученици. 

 



 

 

12.4.2019. – Школа за 21. век  

Програм  "Школе за 21. век" ће се током наредне три године реализовати у нашим школама у 

сарадњи са организацијом  British Council.  Наставници Синиша Ћулафић, Мирјана Мицић и 

Сатмари Михаљ су  прошли обуку, као и директорка школе Живанка Јованов Петровић. 

Да смо спремни да научено применимо доказује двочас наставника Синише у осмом разреду, на 

тему Проводност материјала. 

Час је био занимљив и унео је новину -  Micro:bit,  чијом  су употребом  ученици лако дошли до 

решења проблема развојем критичког мишљења.    

  

 

23.4.2019. – Ученици у Плочичком Риту се радују Ускрсу  

Ученици у Плочичком Риту су своју радостд поводом ускршњих празника исказали 

украшавањем учионице и стварањем веселог празничног амбијента.  



 

 

15.5.2019. – Дан школе  

Прославили смо Дан школе 15.маја 2019. године. 

Том приликом директорка школе је наше најуспешније ђаке наградила књигама, а све 

наставнике јавно похвалила. 

Након њеног обраћања уследила је представа "Шта је писало у сценарију за Дан школе 

2019.",  коју су припремили наши ученици са својом наставницом Данијелом Станковић 

Ћулибрк. Сви смо уживали у сјајном извођењу малих глумаца. 

 

18.5.2019. – Екскурзије  

Субота, 18.мај 2019. нам је била дан за реализацију екскурзије. Дестинација за све ученике је 

била Београд. 

Ученици од првог до четвртог разреда су посетили зоолошки врт, прошетали Калемегданом и 

уживали у представи "Плави чуперак" позоришта "Душко Радовић". 

Ученици од петог до осмог разреда су посетили Музеј илузија, Авалу, Аду Циганлију, Храм 

Светог Саве и на крају прошетали Калемегданом. 



Време нас је послужило, тако да смо баш уживали у сунчаном дану и свему ономе што смо 

видели. 

 

 

22.5.2019. – Пролећни крос  

  

 

 



24.5.2019. – Пројектна настава  

У оквиру пројектне наставе, која се први пут ове године изучава у првом разреду, прваци су у 

другом полугодишту истраживали по којим знаменитим личностима наше улице носе име. 

Бавили су се очувањем природе и кроз игроказ  послали поруке одраслима и деци како се 

треба  понашати према природи. 

Направили су затим књигу пословица. 

Сакупљали су лековите биљке које успевају у нашем селу,а затим организовали чајанку за 

родитеље,баке и деке. 

 

22.5.2019. – Игре без граница  

 

 

 

 

 



5.6.2019. – “За чистије и зеленије школе у Војводини“  

 

Наша школа учествовала је у програму  Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту 

жиовотне средине „За чистије и зеленије школе у Војводини“.  Током читаве школске године 

неговали смо своју еколошку културу и одговорност, чували  природу и бринули о њој.   

Током маја месеца  на адресу Покрајинског секретаријата послали смо извештај о свим нашим 

еколошким активностима:  чишћењу, одржавању  и неговању школског простора, дворишта и 

парка око школе, садњи и неговању украсног и лековитог биља,   сакупљању лименки и осталог 

рециклажног материјала  (наше еко – патроле које су  чинили ученици, запослени и мештани, 

удруженим снагамае сакупиле су и послале на рециклажу 171 кг лименки), као и сталном 

едуковању  о значају заштите животне средине. 

За свој труд и ангажовање ученици и запослени у школи  освојили су награду, која је 

представницима школе уручена на свечаној додели награда 5.6.2019. године у 

Сремским Карловцима. Свечаној додели награда присуствовало је 12 ученика наше школе, 

директорка, педагошкиња и библиотекарка. 

Награда коју смо освојили је једнодневни излет у Сремске Карловце, са целодневним 

организованим програмом и свим покривеним трошковима за 20 ученика и 3 наставника, као и 

дводневни семинар на тему заштите животне средине за једног наставника. 

И даље ћемо се трудити да будемо еколошки одговорни и  да чувамо природу за себе и за оне 

који после нас треба да уживају у њој. 

 

13.6.2019. – Завршна  приредба  ученика  нижих  разреда  

Ученици од првог до четвртог разреда су приказали свој целогодишњи успешан рад. 

Вредни су били и "забавиштанци", наши предшколци. 

Сала биоскопа је била препуна. Сви смо уживали. 



 

14.6.2019. – Наградно путовање  

 

Наградно путовање које смо заслужили у програму "За чистије и зеленије школе у Војводини" 

реализовано је 14.6.2019. године за 20 наших ученика. Награду су добили одлични ученици. 

Путовање је било до Сремских Карловаца. Покрет горана је био наш домаћин. Прва дестинација 

по доласку нам је било Стражилово. На Стражилову радионица у природи, а затим одлазак до 

гроба Бранка Радичевића. Поподне смо провели туристичким обиласком града, а затим се 

забављали еколошком радионицом "Упознај Дунав". На крају смо се катамараном провозали 

Дунавом.  

 

22.5.2019. – Еко зона  

Удружење грађана „Еко зона Ковин“ је ових дана пријатно изненадило ученике и наставнике 

наше школе. Наиме, школа је за школско двориште добила предивну соларну расвету. 

Госпођа Марина Николић нам је лепу вест пренела, али  и објаснила мисију и визију Удружења: 

„Окупљање еколошки свесних људи, чији је циљ заштита и унапређење животне средине у складу 

са принципима одрживог развоја. Посебна пажња се поклања раду са децом и омладином, како 

би од најранијег узраста постали свесни значаја заштите животне средине и одрживог развоја. 



Циљ је да  осветлимо зеленим школска дворишта.У Републици Србији се алтернативни извори 

енергије (сунце, ветар, био маса) користе занемарљиво мало. Осим обавезе да се, до приступања 

Европској унији, повећа удео ових видова енергије, изузетно је важно да се популација почев 

од  најмлађег узраста упозна са предностима њеног коришћења. У општини Ковин се, осим у 

неколико приватних објеката, соларна енергија не користи. Током протеклих шест година из 

средстава локалног буџетасу нам одобрена средства у износима довољним за инсталирање 

соларне расвете у шест основних школа. Завршетком ове фазе пројекта приближавамо се циљу, 

да ученици свих ОШ имају исте услове. Осим бољег осветљења у безбедносном смислу, систем 

соларне расвете може се користити и као очигледно средство у настави. 

Циљеви пројекта: Смањење издатака за електричну енергију, осветљавање неосветљених делова 

школског дворишта. Едукација ученика а преко њих, посредно, осталих чланова локалне 

заједнице о значају и могућностима коришћења соларне енергије.“ 

Вредни мајстор Даниел Жебељан је за свега пар сати поставио соларни колектор, соларни 

контролер и пуњач, соларну батерију, допунски пуњач батерије за зимски период и пет предивних 

лампи које ће у вечерњим часовима осветљавати наше мрачно школско двориште. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Резултати на такмичењима 

Наши ученици су учествовали на школским, општинским, окружним и другим такмичењима, а 

за постигнуте добре резултате ученици су посебно похваљени и награђени књигама следеће 

ученике: 

СРПСКИ ЈЕЗИК: 

- Књижевна олимпијада 

• Јованов Ања, ученица 7. разеда – 2.место на општинском такмичењу и пласман на 

окружно где је освојила 6. место 

 

 
 

- Српски језик и језичка култура 

• Илић Драгана, ученица 6.разреда – 2. место на општиснком такмичењу и пласман на 

окружно такмичење 

• Стојков Јована, ученица 7.разреда – 3. место на општинском такмичењу 

- Смотра рецитатора „Песниче народа мог“ 

• Јованов Александра, ученица 7.разреда – пласман за зонску смотру, пласман и 

учешће на покрајинској смотри рецитатора у Сечњу; 

 

 

 



МАТЕМАТИКА 

• Илић Драгана, ученица 6.разреда – похвала на општинском такмичењу; 

ГЕОГРАФИЈА 

• Стојков Јована, ученица 7.разеда – 3.место на општиснком такмичењу; 

• Миљковић Алекса, ученик 8. разреда – 2.место на општиснком такмичењу и 

3.место на окружном такмичењу; 

• Глигоријевић Анђелија, ученица 8. разреда – 1.место на општинском такмичењу и 

2.место на окружном такмичењу 

 

 
 

 

СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА 

Општинско такмичење у атлетици 

• Николина Тренчић – бацање кугле – 2. место 

• Лука Крстић – бацање кугле – 3. место 

• Петковић Вељко – трчање на 300м – 3. место 

• Миливојев Митар – трчање на 800м – 1. место 

• Данијел Нађ – скок у даљ – 1. место 

• Тасић Милош – скок у вис – 1. место 

 

 

Општинско такмичење у мини атлетици 

• Бојан Спасић – скок у даљ 1. место 

• Бранислав Брзак – трчање на 60м – 3. место 

• Марија Тасић – скок у вис – 1. место 



Друге општинске олимпијске игре 

• Генерални пласман дечаци 2. место 

• Генерални пласман девојчице 3. место 

• Надвлачење конопца – дечаци 3. место 

• Данијел Нађ – трчање на 100м – 2. место 

• Матић Петар – скок у даљ – 2. место 

• Спасић Бојан – пикадо – 2. место 

• Столић Алекса – вортекс – 3. место 

 

 

Општинско такмичење у одбојци 

• Дечаци - 3. место 

 

 
 

Општинско такмичење у кошарци 

• Дечаци -  2. место     (слика са 10 играча) 

 

 
 



 

 

Општинско такмичење у баскету 3x3 

• Дечаци - 2. место      (слика са 4 играча) 

 

Директорка школе се све ученике који су постигли добре резултате на такмичењима похвалила 

путем књиге обавештења, а као и сваке године за   Дан школе су им уручене награде у виду књиге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


