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Основна школа у Дворану основана је Одлуком Министарства Просвете и црквених 

послова Краљевине Србије 9.октобра 1892. године,  бр. 762, на основу члана 13 Закона 

о основним школама. Школску општину чиниле су школска општина Дворанска и 

Школска општина Трмчарска. Школа је радила као четвороразредна школа готово без 

прекида у току минулих ратова, а обухватала је дораслу децу за школу ширег подручја 

и то насеља: Дворана, Петине, Пољака, Здравиња, Ловака, Станака, Сеземче, Трмчара, 

Модрице, Кобиља, па чак једно време и из Головода. 

 У току народноослободилачког рата школа у Дворану је паљена, али је врло брзо 

адаптирана за потребе извођења наставе.Од 1950.године Основна школа у Дворану 

почиње да прераста у осморазредну школу. 

 На заједничкој седници Наставничког већа и Школског одбора, одржаној 

17.јануара 1963. године донесена је одлука да Основна школа у Дворану понесе име 

Страхиње Поповића, борца Расинског партизанског одреда погинулог 23. јула 1942. 

године на Јастрепцу. 

 Од јуна 1984.године до септембра 1985. године трајала је реконструкција и 

надградња школе у Дворану. Шестог октобра 1985. године мештанима овог подручја са 

седам насељених места, свечано је предата на употребу нова, модерна и по савременим 

стандардима школска зграда. 

 Одлуком Владе Републике Србије о броју и просторном распореду основних школа 

у Републици, од 21.септембра 1994. године, (“Сл. Гласник РС” бр. 58/94), Основна 

школа “Страхиња Поповић” је остала са статусом самосталне осморазредне основне 

школе, у чијем саставу су и три издвојена одељења: у Здравињу, Модрици и Сеземчи. 

 У школској 2013/2014.години школа има уписаних 217 ученика распоређених у 15 

одељења. У школи ради 37 радника од којих је 23 са високом стручном спремом. 

 Поред образовно-васпитног рада, Основна школа “Страхиња Поповић” у Дворану 

има значајну сарадњу са друштвеном средином, са здравственим, спортским, 

културним и другим институцијама, које доприносе ширем остваривању друштвене 

функције школе. 

 

 

 



 

Објекти васпитно-образовног рада  

Врста објекта Број 
Ниво опремљености 

Опремљено Делимично 

Зграде (матична школа) 3 2 1 

Зграда Здравиње 1 1 - 

Зграда Модрица 1 1 - 

Зграда Сеземча 1 1 - 

Учионице (матична школа) 4 4 - 

Учионице Здравиње 3 3 - 

Учионице Модрица 2 2 - 

Учионице Сеземча 2 1 1 

Кабинети (матична школа) 8 3 5 

Радионица за ТО (матична школа) 1 1 - 

Кухиња Здравиње 1 - 1 

Спортски терени постоје у матичној школи (3), Здравињу (1) и у Сеземчи (1). 

 

ШКОЛСКИ ПРОСТОР 

Укупна површина простора изражена у квадратним метрима 

за централну школу и подручна одељења 

Централна школа у Дворану      1331,95 м
2 

Одељење у Здравињу        460,00 м
2 

Одељење у Модрици        180,00 м
2 

Одељење у Сеземчи        138,50 м
2 

     Свега:   2109,95 м
2 



 ЦЕНТРАЛНА ШКОЛА У ДВОРАНУ  

 

1. Сутерен – котларница и угљенара        80.00 м
2 

2. Управне просторије – 4 одељења        59.05 м
2 

3. Приземље: 4 учионице + 1 припремно одељење, хол, 

    ходник и WЦ        404,43 м
2 

4. Спрат   4 учионице + 1 припремно одељење, 

  кабинет за информатику , ходник и WЦ     460,25 м
2 

     Свега:      1003,73 м
2 

 Централно грејање на угаљ. 

II –  Зграда сале  

 

1. Сутерен – подрум           90.00 м
2 

2. Приземље: Сала (користи се за физичко вапитање)     139.62 м
2 

  Свлачионице           19.63 м
2 

    Ходник и друга одељења        20.91 м
2 

     Свега:       270.16 м
2 

         Централно грејање на угаљ. 

III –  Зграда радионице  

 

1. радионица             38.50 м
2 

2. Магацин               7.50 м
2 

3. Ходник               5.00 м
2 

4. Остава             19.25 м
2 

     Свега:        70.25 м
2 

 Грејање пећима на чврсто гориво. 



ОДЕЉЕЊЕ У ЗДРАВИЊУ  

 

 -3 учионице 

 -1 канцеларија 

-2 ходника 

-1 трпезарија 

-1 магацин 

-3 WЦ-а   

Свега:  460 м
2 

 Централно грејање на угаљ. 

ОДЕЉЕЊЕ У МОДРИЦИ  

 

 -2 учионице 

 -1 канцеларија 

 -1 ходник 

 -1 WЦ   

 Свега  180,94 м
2
 

  Грејање пећима на чврсто гориво. 

ОДЕЉЕЊЕ У СЕЗЕМЧИ  

 

 -1 учионице 

 -1 ходник 

-1 кухиња и друге просторије 

 -1 WЦ   

  Свега  138,50 м
2
 

Грејање пећима на чврсто гориво. 



ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ  

 

 1. Школа у Дворану  151 ар 

 2. Одељење у Здравињу   50  ари 

 3. Одељење у Модрици   16  ари 

 4. Одељење у Сеземчи   21  ар  

  Свега:    238 ари  

 

 У оквиру школског дворишта у Дворану налази се игралиште за 

кошарку и мали фудбал. Остали простор су зелене површине и парковски 

простор. Школа располаже и обрадивим земљиштем у површни од 110 

ари.  

 У одељењу у Здравињу у оквиру школског дворишта налази се 

кошаркашко игралиште а остали део је уређени простор. У одељењима 

Модрица и Сеземча дворишта се користе као игралишта а мање је 

уређеног простора.  

 

 Кадровски услови рада 

 

1.3.1. Директор школе 

Функција Ст. стр. спр. Струка Радни 

стаж 

Обим 

Директпр Виспка Прпф. разредне наставе 20 100% 

 

1.3.2. Стручни сарадник 

Функција Ст. стр. спр. Струка Радни 

стаж 

Обим 

Педагпг Виспка Педагпг 5 100% 

 

 

 



1.3.3. Административно и помоћно-техничко особље 

Ред. 

бр. Име и презиме Функција 

Ст. 

стр. 

спр. 

Радни 

стаж 
Обим 

1. Весна Мијатпвић секретар шкпле ВСС 11 100% 

2. Вера Агатпнпвић Коигпвпђа ССС 27 100% 

3. Златибпр 

Агатпнпвић 
Мајстпр КВ 30 100% 

4. Живадинка 

Обрадпвић 
Ппмпћни радник ОС 33 100% 

5. Гпрдана Обрадпвић Ппмпћни радник ОС 14 100% 

6. Драган Миленкпвић Ппмпћни радник ССС 27 100% 

7. Драган Обрадпвић Ппмпћни радник ОС 24 100% 

8. Бпжана Миланпвић Ппмпћни радник ОС 18 70% 

9. Гпран Ђпрђевић Ппмпћни радник ССС 26 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Преглед наставног кадра према квалификационој и старосној 

структури 

 

Ред. 

бр. 
Име и презиме Стручна спрема  

Године 

стажа 

Године 

живота 

1. Милка Карајовић Наставник разредне наставе 40 63 

2. Ивана Благојевић Професор  разредне наставе 16 40 

3. Светлана Лацић Наставник разредне наставе 40 65 

4. Павица Вучковић Наставник разредне наставе 19 48 

5. Верица Обрадовић Наставник разредне наставе 19 50 

6. Живка Трајковић Наставник разредне наставе 38 63 

7. Драгана 

Радмановић 
Професор  разредне наставе 9 40 

8. Душица 

Милићевић 
Професор  разредне наставе 17 43 

9. Драган Марковић Професор  разредне наставе 12 49 

10. Јасмина Ђорђевић Професор  разредне наставе 3 28 

11. Дарко Обрадовић Професор српског језика 8 34 

12. Вања Здравковић Професор српског језика 2 34 

13. Драган Петковић Наставник енглеског језика 34 60 

14. Звонко Ћирић Професор ликовне културе 8 34 

15. Иван Ђукић Професор  музичке културе 8 33 

16. Ненад Стефановић Професор историје 15 44 

17. Сузана Јаковљевић Професор географије 11 39 

18. Миладин 

Макрагић 
Професор физике 19 54 

19. Жаклина 

Живковић 
Професор математике 8 44 



20. Маријана 

Радивојевић 
Професор географије 4 32 

21. Светлана Лабан Професор биологије 19 45 

22. 
Бојан Стаменовић  

Професор техничког 

образовања 
17 46 

23. Драган Лазић Професор физичког васпитања 14 40 

24. Милисав 

Милићевић 
Професор хемије 13 41 

25. Ивана Кричак Професор енглеског језика 5 35 

26. Драган Мијајловић Вероучитељ   

 

 

Бројно стање ученика и одељења по разредима 

 

 ЧИСТА ОДЕЉЕЊА 

  Место 

I II III IV свега 

Од. 
Уч

. 

Од

. 
Уч. 

Од

. 

Уч. 
Од. Уч. 

Од

. 
Уч 

Дворан

е 
1 6 1 8 1 

15 
1 15 4 44 

Место 

V VI VII VIII свега 

Од

. 

Уч

. 
Од. 

Уч

. 

Од. Уч

. 

Од

. 

Уч

. 
Од. 

Уч

. 

Дворане 
1 22 1 25 

1 
28 2 32 5 

10

7 

Укупно у чистим одељењима 156 ученика 

Укупно у матичној школи  151 ученика 

 

 



  КОМБИНОВАНА ОДЕЉЕЊА 

Здравиње 
I - III  II – IV Свега 

7 – 8  8 - 6 29 

 

Модрица 
 I – III  II – IV Свега 

       8 - 6          3 - 7 24 

 

Сеземча 
I – III II – IV Свега 

        5            5 - 4 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Септембар 

Свечани пријем првака 

Први дан школе свечано је обележен у матичној школи и издвојеним одељењима. На 

приредби поводом свечаног пријема првака организованој у  матичној школи 

присуствовала је Мирјана Златановић, помоћник градоначелника за друштвене 

делатности града Крушевца. Том приликом је првацима уручила поклоне - комплете 

школског прибора – дар Града Крушевца. 

''Да сваки дан буде еко дан'' 

 

Школа је у току септембра реализовала многобројне активности у оквиру пројекта „Да 

сваки дан буде Еко дан“.У активностима су учествовали Еко тим, директор школе, 

ученици, родитељи, наставници, ваннаставно особље, еколошки покрет „Бела бреза“, 

ЈКП :Радионице за ученике о отпаду и разврставању отпада, Радионице за родитеље о 

разврставању отпада, подела , Куповина корпи за отпатке и фарбање контејнера , 

Прикупљањее и одвожење пет амбалаже у оквиру акције ''Очистимо свет'' , Узорковање 

воде Петинске  реке , Акције чишћења корита река у близини школе у Модрици. 

 

''Едукативна радионица 

   Поводом реализације активности планираних 

пројектом 19.9.2013. године одрађено је теренско испитивање вода у горњем току 

петинске реке и из домаћинства и са извора Добре воде. Испитивање je радилo 30ак 

ученика  4.  до 8. разреда уз упутство и подршку професора хемије Милисава 

Милићевића и Виктора Домијана, представника еколошког покрета Бела Бреза. На 

основу физичко хемијске анализе вода извор Добре воде извор Света Недеља   и бунар 

из два домаћинства из Петине  дошло се до закључка  да је вода добра, без присуства 

амонијака, нитрита, алкалоида и тешких метала као ни органских примеса. Међутим, 



вода у реци Бистрици испод цркве, где почиње насељени део Петине , вода има 

измењена физичко хемијске особине.  Закључак који су ученици извели да је вода чиста 

у горњем току реке и изворима изнад села док је у доњем току реке вода загађена, а 

разлог је  бацање смећа и отпада поред реке. По оцени ученика, ово је занимљив начин 

учења и вид професионалне орјентације. Сарадња  школе са еколошким покретом Бела 

бреза је позитивно оцењена од стране  ученика, мештана и локалне заједнице јер 

ученици имају прилику да дођу до  нових сазнања на другачији начин, кроз радионице, 

да богате искуство, путују и упознају природне лепоте наше земље кроз еко излете, да 

се друже са ученицима из других школа.  
 

''Еко дан'' у издвојеном одељењу у Модрици 

На почетку Еко дана две ученице 8. разреда су упознале све присутне о   добијеним подацима 

након узорковања воде у Петини дана 19.9.2013.год. , што је иначе била једна од пројектних 

активности. Након тога ученици су одгледали филм о сакупљању, одлагању и рециклажи 

отпада, а потом путем радионице показали шта они знају о отпаду  , који отпад постоји и шта 

се са њим ради.  

 По завршетку тог уводноног дела Еко дана ученици су подељени у три групе. Подељене 

су им хигијенске рукавице које је школа купила, вреће за отпад и кренули су у акцију уређења 

школског дворишта, непосредне околине школе, речне обале готово пресушене речице 

Бистрице и поточића поред школе, као и фудбалског терена заједно са наставницима и једним 

бројем  родитеља. После ове активности у школском дворишту извршено је селектовање 

отпада, како би ученици на очигледан начин могли да примене стечена знања из екологије и 

развију еколошку свест о значају разврставања отпада и заштити своје околине. 

Све ове активности забележила је РТК.  

ЈКП тог дана одвезло је и откупило раније прикупљену ПЕТамбалажу. 

Сви присутни су били задовољни и активно учествовали до краја акције.  

Пројектне активности су пропратиле медијске куће РТК и ТВ+ Крушевац, као и 

Просветни преглед. 

Еко излет на Јастрепцу 

 

Еко дан на Јастрепцу  је реализован са ученицима четвртог разреда  и са наставницом 

школе у организацији Еко покрета Бела бреза Крушевац. Ученици који су били на 

излету су прошлогодишњи учесници Еко квиза. 

 



Октобар 

Дечја недеља 

У октобру обележена је дечја недеља. Тим за културна дешавања школе је организовао  

пригодан програм за пријем првака у Дечји савез. Носиоци активности били су 

проф.разредне наставе, наставници, педагог и ученици школе. У току трајања Дечје 

недеље организована је акција ''Друг другу''- прикупљање школског прибора за 

сиромашне ученике. 

 

 

 

Сајам здраве хране 

 

16.октобра организован је Сајам здраве хране у издвојеном одељењу у Здравињу. Осим 

изложбе здраве хране, организовано је предавање о значају здраве исхране и неколико 

радионица у којим су активно учествовали ученици и родитељи: ликовна радионица, 

припремање маштовитих аранжмана, пирамида исхране, литерарна радионица. 

 

КРОС РТС-а кроз Србију 

 

Најбржи на школском кросу учествовали су на централној манифестацији КРОС РТС-а 

кроз Србију 26.10.2013. на Слободишту. Сама манифестација је била добро 

организована и веома посећена од стране ученика и родитеља. 

 

Новембар 

Ликовни и литерарни конкурс 

У току новембра месеца спроведен је литерарни и ликовни конкурс за ученике школе 

на тему „ УЧИТЕЉ КАО ЗНАЧАЈНА ЛИЧНОСТ У РАЗВОЈУ СВАКОГ ДЕТЕТА“. 

Комисија је прегледала ликовне и литерарне радове и наградила најбоље ученике. 

 

 

Дан толеранције 

У сарадњи са Тимом за заштиту деце од насиља 16.11.2013.год. обележен је 

Међународни дан толеранције путем радионица. 

 

 



 

 

Децембар 

Новогодишњи вашар 

Пред саму Нову годину, 26.12.2013. год. организован је Новогодишњи вашар, изложба 

продајног карактера. На вашару суученици млађих разреда  изложили своје радове- 

употребне предмете  од рециклажног материјала. Вашар су реализовали ученици и 

наставници разредне наставе  у сарадњи са родитељима. Намена зарађеног новца је 

договорена за свако одељење појединачно  са одељенским саветом родитеља. 

 

''Шта можемо са отпадом'' 

 

Завршна манифестација пројекта''Да сваки дан буде еко дан'' под називом ''Шта можемо 

са отпадом'' одржана је 12.12.2013. године. Ученице осмог разреда су припремиле 

презентацију која је присутне провела кроз реализацију пројекта, док су ученици 

млађих разреда направили изложбу употребних предмета од рециклажног материјала. 

 

 

Јануар 

Школска слава – Свети Сава 

27. Јануара, као и сваке године, обележили смо Дан  Светог Саве. Ученици издвојених 

одељења прославили су у својим школама, док је у матичној школи  .У програму 

учествовали ученици 1-8.разреда(чланови хора, драмско-рецитаторске секције и 

ученици нижих разреда). 

 

 

Фебруар 

Сретење - Дан државности 

15.02.2014.године -Дан државности Републике Србије обележен је квизом који је 

одржан у холу школе.Такмичари  су били у прилици да одговарају на питања из 

историје и српског језика. Носиоци активности били су ученици школе и предметни 

наставници. 



 

Градоначелник у посети издвојеним одељењима 

 

Градоначелник града Крушевца посетио је издвојена одељења у Сеземчи и Здравињу и 

поклонио по компијутер. 

 

 

 

 

 

Март 

Поклонимо осмех мами 

07.03.2014.- реализоване су радионице „Поклонимо осмех мами“, уз активно учешће 

проф.разредне наставе и ученика школе. 

 

 

 

Дан пролећа, шума и поезије 

21.03.2014 год.у спортској сали школе обележен је Дан пролећа, шума и поезије. 

Реализован је пети по реду пројекат ''Чувари природе- чувари шума''. Идеја је потекла 

од Еколошког покрета ''Бела бреза'' из Крушевца, а школе, чланице покрета, су 

организатори  и реализатори  пројекта. Ове године аутори пројекта су Ивана Благојевић  

и Јасмина Ђорђевић- професори разредне наставе, Светлана Лабан- професор биологије 



и  Маријана Радивојевић- професор географије. За естетски део простора који је 

подсећао на шумску животну заједницу  побринуо се актив наставника разредне 

наставе. Цела манифестација је реализована уз свесрдну подршку  Еколошког покрета 

''Бела бреза'' који је обезбедио дипломе и награде за такмичаре.  

На почетку манифестације представили су се ученици  млађих разреда кроз краћи 

уметнички програм, а затим је уследио такмичарски део у коме су учествовале школе: 

ОШ'' Деспот Стефан'' Степош, ОШ''Кнез Лазар''Велики Купци, ОШ''Брана Павловић'' 

Коњух, ОШ''Владислав Савић  Јан''-Паруновац , ОШ''Жабаре'' Жабаре и школа домаћин 

ОШ'' Страхиња Поповић'' Дворане. 

Иако је квиз процењен као тежи, ученици су показали  добро познавање садржаја 

предмета Чувари природе.Прво место припало  ОШ''Владислав Савић  Јан''  из 

Паруноваца, друго место је заузела школа''Брана Павловић'' из Коњуха а треће место 

ОШ'' Жабаре'' из Жабара. Прве три екипе награђене су књигама и дипломама, док су 

остале екипе добиле захвалнице. Повеља је уручена начелнику Школске управе Зрану 

Асковићу, а захвалнице  новинама ''Град'' и еколошком покрету ''Бела бреза''.                    

После такмичења уследило је дружење ученика и наставника што је био  посебан 

доживљај за све учеснике манифестације. 

 

 

 

 

 

 

Градоначелник у издвојеном одељењу у 

Сеземчи 

Градоначелник града Крушевца, Братислав Гашић, донирао школски намештај 

издвојеном одељењу у Сеземчи, а затим су ученици из Сеземча са наставницима 

посетили кабинет градоначелника 

 

 



 
 

Сусрет са министром спорта 

Пре самог сусрета са министром Вањом Удовичићем, група ученика, наставник 

физичког и директор школе обишли су фискултурну салу Гимназије у  Крушевцу. Овом 

приликом  Министар спорта, Вања Удовичић, и градоначелник Крушевца, Братислав 

Гашић су ученицим и школи донирали два комплета лопти. 

''Мачак у чизмама'' 

Једна група ученика је посетила Позориште и одгледала позоришну представу ''Мачак у 

чизмама''. 

 

 

Април 

 

Екскурзија ученика 

 

Eкскурзија  ученика 5-8. Разреда реализована је 8. и 9. априла 2014. На почетку су 

ученици су обишли Крагујевац .Ученици су посетили музеј „21.октобар“ у склопу 

спомен-парка „Шумарице“.Након обиласка свих гробница у оквиру комплекса, 

завршена је посета овом културно-историјском комплексу. У поподневним часовима 

реализована је посета Рисовачкој пећини(разгледање,стручна објашњења 

водича),Буковичкој Бањи(шетња са наставницима, слободно време) и 

Опленцу(обилазак цркве на Опленцу,разгледање).Након тога  кренуло се пут Бање 

Врујци.У Бањи Врујци ученици су имали следеће активности: смештај по собама у  

хотелу,  вечера,дискотека и преноћиште.  Другог дана ученици су обишли Београд. 

Посетили су  Музеј ваздухопловства и разгледали  у пратњи водича, посетили су  

Зоолошки врт и Калемегдан, где су ученици имали слободно време за шетњу и 

разгледање уз пратњу наставника.  Након ручка у  хотел“Ројал“ кренуло се ка  

Смедереву ради посете средњевековној тврђави у овом граду. После обиласка тврђаве и 

информисања о историјату тврђаве од стране водича се кренуло пут Крушевца. 



 

 

Школу је посетио дечији песник.Посета је била усмерена на развијање ученичких 

способности у области списатељског рада. Ученици трећег, четвртог и петог разреда 

чули су различите песме из опуса младог песника што је допринело развијању љубави 

према поезији код ученика. 

Васкршњи вашар 

 

16.04.2014 год.у централној школи у Дворану организован је Васкршњи вашар 

продајног карактера. У организацији су учествовали : родитељи, ученици и наставници 

школе. 

 

Дан девојчица 

 Девојчице осмог разреда су са педагогом школе обишле Бизнис инкубатор у 

Крушевцу 24.4.2014.године и упознале се са предузећима и фирмама које овде имају 

своје канцеларије. На овај начин је реализована још једна активност из програма 

професионалне орјентације. 

 

Сајам образовања 

У оквиру програма Професионалне оријентације ученици наше школе су посетили 

Сајам образовања у Хали спортова. То је била јединствена прилика да се ученици 

упознају са занимањима које нуде средње школе града Крушевца, да питају оно што их 

интересује. 

 

Мај 

Екскурзија за ученике млађих разреда 

Једнодневна екскурзија за ученике од 1- 4. разреда  изведена је  на релацији  Дворане- 

Београд .Екскурзија је реализована 9.5.2014.године. Полазак испред школе је уследио у 

7:30 часова након контроле аутобуса.Кренуло се пут Београда (са успутном паузом по 

потреби ученика). У Београду ученици су обишли  Храм Светог Саве, Калемегдан, Кнез 

Михајлову улицу. Ученици су обишли и Зоолошки врт.Обилазак Београда је трајао од 

11:00 часова до 17:00 часова. Када се кренуло пут Дворана. 



Сарадња са локалном заједницом 

Уученици наше школе учествовали су на манифестацији такмичење села у 

Дворану10.05.2014 год.Носиоци ових активности били су ученици школе који су 

чланови фолклора у овом селу.Школа је остварила сарадњу са МЗ Дворане и КУД 

''Бистрица''. 

Здравставено васпитање 

У школи је организовано предавање девојчицама 6. разреда ''Промене у пубертету'' 

Предавање је одржала је представница  компаније ''Procter&Gamble''. Циљ предавања је  

здравствено васпитање и упућивање на правилне здравствено-хигијенске навике 

ученица у пубертету. 

 

Обележен Дан школе 

 

У овиру програма обележавања Дана школе,15.05.2014 год.  реализован је и књижевни 

јавни час где је представљен роман „Змајевито време“ списатељице Татијане Ђурић. У 

оквиру овог књижевног часа чланови драмско- рецитаторске и литерарне секције 

читали су и говорили своју описну, родољубиву и љубавну поезију, као и предметни 

наставник Дарко Обрадовић.  

20.05.2014 године обележен је Дан школе, али на начин примерен новонасталој 

ситуацији.Програм је у потпуности измењен због поплава које су у том периоду 

задесиле земљу.Учесници у програму читали су и говорили стихове родољубивих 

песама. Награђени су ученици чији су радови на тему ''Моја школа'' проглашени 

најбољим, као и ученици који су учествовали на такмичењима у знању у организацији 

Министарства просвете. Награђени су:  

За постигнуте раезултате  на општинском такмичењу: 

1. Сара Агатоновић, 5. Разред, 2. Место на општинском такмичењу из биологије, 

2. Данијела Симоновић, 6. Разред,  2. Место на општинском такмичењу из биологије, 

3. Лука Милољубовић, 7.разред, 1. Место на општинском  такмичењу из физике,  

4. Никола Накић, 6. Разред, 2. Место на општинском такмичењу из историје, 

5. Лука Милољубовић, 7.разред,  1. Место на општинском такмичењу из историје,  

6. Давид Вељковић, 8. Разред, 3. Место на општинском такмичењу из историје, 

7. Урош Милутиновић, 7. Разред, 3. Место на општинском такмичењу из хемије. 

8. Данијела Симоновић, 6. Разред, 1 место на општинском такмичењу у пливању. 

 



За резултате на окружном такмичењу: 

- Сара Агатоновић, 5. Разред, 3. место на окружном  такмичењу из биологије, 

- Данијела Симоновић, 6. разред,  1. Место на окружном такмичењу из биологије, 

- Лука Милољубовић, 7.разред, 3. место на окружном такмичењу из физике и пласман 

на републичко такмичење 

- Лука Милољубовић, 7.разред,  2. место на окружном такмичењу из историје и 

пласман на републичко такмичење 

 

Хуманитарна акција   

У тещкпј ситуацији која је задесила нащу земљу, ученици и наставници наще щколе 

прикључили су се акцији прикупљања хуманитарне помоћистрадалима у 

поплавама.Издвојена одељења у Здравињу и Модрици су прикупљала помоћ у виду 

воде, хемијских средстава, гардеробе и прикупљена средства су одвезена у Црвени 

крст. Ученици у матичној школи прикупљали су новац који је уплаћен на жиро рачун 

угроженима од поплава. Ученици осмог разреда су организовали хуманитарну 

утакмицу, а за учешће се давао прилог који је био намењен у ове сврхе. 

 

Еколошки календар 

Обележавању Европског дана паркова у Привредној комори Крушевац 24.5.2014. 

присуствовао је екокоординатор школе са представницима биолошко-еколошке 

секције. 

 

Јун 

У знаку екологије 

Ученици и наставно особље из Модрице учествовали су у културном програму Еко- 

фестивала у Сокобањи са представом „ Лилипутанска свадба“. 

Поводом обележавања Дана заштите животне средине организована је посета фабрици 

воде у Мајдеву, где су ученици наше школе имали успешну презентацију пројекта 

''Испитивање воде реке Бистрице''. 

» Ученици и наставници су гостовањима на локалној телевизији и радију упознали 

јавност са еко- активностима у нашој школи. 



Еко дан на Јастрепцу  је реализован је 9. јуна са ученицима од четвртог до осмог 

разреда.У оквиру програма еколошког покрета „ Бела бреза“ ученици и наставници 

наше школе су учествовали у едукативној шетњи шумским стазама Јастрепца где су 

остварени васпитно- образовни циљеви из биологије, географије, хемије. 

 

 


