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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. 
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 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 2015/2016.години школа има уписаних 185 ученика 

распоређених у 14 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 - 
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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 WC        404,43 м
2
 

4. Спрат   4 учионице + 1 припремно одељење, 

  кабинет за информатику , ходник и Wc     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
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     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 WC-а   

Свега:  423 м 

 Централно грејање на угаљ. 

ОДЕЉЕЊЕ У МОДРИЦИ 

 

 -2 учионице 

 -1 канцеларија 

 -1 ходник 

 -1 WC  

 Свега  180,94 м
2
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  Грејање пећима на чврсто гориво. 

 

ОДЕЉЕЊЕ У СЕЗЕМЧИ 

 

 -2 учионице 

 -1 ходник 

       -1 кухиња и друге просторије 

 -1 WC  

  Свега  138,50 м
2
 

Грејање пећима на чврсто гориво. 

 

 

 

 

ШКОЛСКО ДВОРИШТЕ 

 

 1. Школа у Дворану  148 ари 

 2. Одељење у Здравињу   48  ари 

 3. Одељење у Модрици   14  ари 

 4. Одељење у Сеземчи   25  ар  

  Свега:   235 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 167 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 

 

Правилником о измени и допунама правилника о критеријумима и стандардима за 

финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања 
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школа је претрпела драстичне промене у броју запослених. Конкретно, секретар, 

педагог и шеф рачуноводства су у школској 2015/2016. години на 50% норме. 

1.1. Директор школе 

Име и 

презиме 
Функција 

Ст. стр. 

спр. 
Струка Радни 

стаж 
Обим 

 

Драгица 

Стајковић 

Директор Висока 

Проф. 

разредне 

наставе 

21 100% 

 

 

 

 

 

 

Стручни сарадник 

 

Име и 

презиме 

 

Функција 
Ст. стр. 

спр. 
Струка Радни 

стаж 

Оби

м 

Марина 

Вујанац 
Педагог Висока Педагог 6 50% 

 

 

Административно и помоћно-техничко особље 

Ред

. 

бр. 

Име и 

презиме 
Функција 

Ст. 

стр. 

спр. 

Радн

и 

стаж 

Оби

м 

1. Весна 

Мијатовић 
секретар школе 

ВС

С 
12 50% 

2. Вера 

Агатоновић 

Књиговођа/спремачиц

а 

СС

С 
28 100% 
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3. Златибор 

Агатоновић 
Домар КВ 31 100% 

4. Гордана 

Обрадовић 
Спремачица ОС 15 100% 

5. Драган 

Миленкови

ћ 

Помоћни радник 
СС

С 
28 100% 

6. Драган 

Обрадовић 
Помоћни радник ОС 25 100% 

7. Јадранка 

Лукић 
Помоћни радник ОС 2 70% 

8. Горан 

Ђорђевић 
Помоћни радник 

СС

С 
27 100% 

 

 

 

 

 

Преглед наставног кадра према квалификационој и старосној структури 

 

Ред. 

бр. 

Име и 

презиме Стручна спрема 
Године 

стажа 

Године 

живота 

1. Марија 

Миленковић 

Професор  разредне 

наставе 
2 42 

2. Ивана 

Благојевић 

Професор  разредне 

наставе 
18 42 

3. 
Дијана Костић 

Професор  разредне 

наставе 
3 30 

4. Павица 

Вучковић 

Наставник разредне 

наставе 
21 50 

5. Верица 

Обрадовић 

Наставник разредне 

наставе 
21 52 
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6. 
Сања Јовановић 

Професор  разредне 

наставе 
3 29 

7. Душица 

Милићевић 

Професор  разредне 

наставе 
19 45 

8. Драган 

Марковић 

Професор  разредне 

наставе 
14 51 

9. Јасмина 

Ђорђевић 

Професор  разредне 

наставе 
5 30 

10. Дарко 

Обрадовић 
Професор српског језика 10 36 

11. Ивана 

Јаковљевић 
Професор српског језика 12 37 

12. Драган 

Петковић 

Наставник енглеског 

језика 
36 62 

13. 
Звонко Ћирић 

Професор ликовне 

културе 
10 36 

14. 
Иван Ђукић 

Професор  музичке 

културе 
10 34 

15. Ненад 

Стефановић 
Професор историје 17 46 

16. Миладин 

Макрагић 
Професор физике 21 56 

17. Жаклина 

Живковић 
Професор математике 10 46 

18. Наташа Гогић Професор географије 7 38 

19. Светлана Лабан Професор биологије 21 47 

20. Бојан 

Стаменовић  

Професор техничког 

образовања 
19 48 

21. 
Драган Лазић 

Професор физичког 

васпитања 
16 42 

22. Милисав 

Милићевић 
Професор хемије 15 43 
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23. 
Ивана Кричак 

Професор енглеског 

језика 
7 37 

24. Драган 

Мијајловић 
Вероучитељ 11 47 

          

            

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 

Дворане 1 10 1 11 1 5 1 9 4 35 

Здравиње     1 4   1 4 

Место 
V VI VII VIII Свега 

Од. Уч. Од. Уч. Од. Уч. Од. Уч. Од. Уч. 

Дворане 1 28 2 30 1 22 1 22 5 102 

Укупно у чистим одељењима 141 ученика 

Укупно у матичној школи  137  ученика 

       

   Комбинована одељења 

Здравиње 
 II – IV Свега 

7 – 7 14 

 

Модрица 
 I – III  II – IV Свега 

       5 – 8          4 - 3 20 

 

Сеземча 
I – IV Свега 

        3-4 7 

 

 

 

 

Број ученика млађих разреда по одељењима: 

 Дворане  35 

 Здравиње  18 

 Модрица  20 

 Сеземча  7 
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           Укупно:                       80 

 Дворане Здравиње Модрица Сеземча Укупно 

1.разред 10  5 3 18 

2.разред 11 7 4  22 

3.разред 5 4 8  17 

4.разред 9 7 3 4 23 

Укупно 35 18 20 7 80 

 

Укупно у комбинованим одељењима 41 ученика 

У млађим разредима (I-IV) има 80 ученика 

У старијим разредима (V-VIII) има 102 ученика 

Овај број ученика је распоређен у 14 одељења 

У школи има укупно 182 ученика. 

 

 

 

Септембар 

Пријем ђака првака у школу 

Остваривање плана културних активности за месец септембар, започето је 

пријемом ђака првака 01. септембра. У централној школи, као и у подручним 

одељењима, овај дан обележен је пригодним програмом добродошлице који су 

приредили ученици од другог до четвртог разреда у сарадњи и уз помоћ наставника 

разредне наставе као и педагога школе. Једино у одељењу у Здравињу у први 

разред није уписан ни један ученик. 

 

 

 

Октобар 

 

 Обележавање дечје недеље 

Наставници разредне наставе обележили су Дечју недељу многобројним 

активностима у оквиру школе: 
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У понедељак 05.10. одржана је радионица Права и обавезе, на којој су 

ученци упознати са Конвенцијом о дечијим правима. 

У уторак , 06.10. реализована је активност Замена улога наставник-ученик 

. И ученици и наставници су се добро снашли у новим улогама и једни од 

других нешто научили. Обзиром да се ова активност по први пут реализује 

искуства су позитивна и заклјучак је да треба поновити и следеће године. 

У среду, 07.10. је био спортски дан, организован је јесењи крос 

У четвртак, 08.10.  наставници у школи у Дворану и у Модрици 

организовали су приредбу поводом пријема првака у Дечији савез. У 

стварању и извођењу приредбе учествовали су ученици другог, трећег и 

четвртог разреда.  

У петак, 10.10.  у централној школи, као и у подручним одељењима, одржан 

је маскенбал на тему Породица. У централној школи, церемонији 

маскенбала придружила су се и  деца из предшколске установе ''Ната 

Вељковић''. 

Током дечје недеље текла је хуманитарна акција Друг-другу, у којој су 

ученици сакупљали помоћ и обезбедили средсва за другаре којима је помоћ 

потребна. На овај начин ученици су упућени да негују емпатију, као и 

моралне вредности. 

 

Сајам здраве хране 

Традиционално, по 10. пут школа организује Сајам здраве хране. Чланак о том 

дешавању организованом 15.10. написала је учитељица Сања Марковић 

 

 

 

 

 

 

 

У здравом телу, здрав дух 

 

Да основна школа „Страхиња Поповић“ из Дворана негује здрав дух, јасно је било 

свакоме ко је пропратио на који начин и са којом пажњом су обележени дани 

здраве хране. Овога пута домаћини су били учитељице Ивана Благојевић и Марија 

Миленковић са својим ученицима из подручне школе у Модрици, док су им у 

гостима били ученици матичне школе и ученици из подручне школе у Здравињу.са 

својим учитељима. 

Подељени у мешовите групе, предвођени учитељима, ученици су опрали руке, 

засукали рукаве и прионули на рад. Уживајући у лепоти стварања и развијајући 
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здрав однос према здравој храни, правили су: фрукталов сок од домаћег сока, 

свежег, непрсканог; воћну салату са медом, лешницима, орасима..; бакин колач од 

мешаног интегралног брашна са сировим семенкама лана, сунцокрета, сусама..; 

домаћу паштету од домаћег белог меса; питу од хељдиних кора са блитвом, 

празилуком и кромпиром... Да ничега не недостаје побринули су се домаћини и 

родитељи ученика. 

И док се пита пекла, а припремљени специјалитети сервирали, наставник физичког 

Драган Лазић се потрудио да деца добро огладне. Схватајући да је физичка 

активност предуслов  здравог живота, ученици су се међусобно надметали у 

такмичењу штафетног типа. Ученици који се нису такмичили, навијали су и ништа 

мање енергије нису утрошили од такмичара. 

Када су се страсти смириле, најбољима је директорка школе Драгица Стајковић 

поделила дипломе. Овом приликом, дипломе су уручене и ученицима који су 

имали најуспелије ликовне и литерарне радове на тему,,Од њиве до тањира''. 

Уследила је дегустација. Ђаци и родитељи уживали су у здравим и укусним 

залогајима. Одаје се утисак да поред тога што су ученици усвојили значај правилне 

исхране и здравог начина живота, највећа вреднос овога дана је радост која ће 

остати урезана у дечјим срцима. 

 

 

''Пажљивкова правила'' 

16.10. у Позоришту је организована представа за ученике 1. Разреда док су 

наставници имали обуку на тему Саобраћај од стране лица из Агенције за 

безбедност саобраћаја 

 

20.10.2015.  Ученици са издвојеним одељењима Здравиње и Модрица посетили су 

20. 10. 2015. Позориште у Крушевцу. Гледали су позоришну представу „Пинокио“, 

а након тога су посетили и Народну библиотеку у Крушевцу. 
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 С уживањем су посматрали поросишну представу „Пинокио“.  

 У библиотеци су видели пуно књига и знатижељно их посматрали и 

прелиставали.  

 

 

Новембар 

06.11.2015. Приредба поводом рођења Вука Стефановића Караџића  

 

 

Обележавање Међународног дана толеранције 

 

Дана 16.11.2015.год. је у школи обележен Међународни дан толеранције. У складу 

са Планом активности Заштите деце против насиља и Планом рада друштвене 

групе предмета, а након договора чланова Тима и Актива на одржаним састанцима 

истих, одлучено је да се овај датум обележи у холу школе приказивањем 

едукативног филма   " Љубав нема етикету" (Love has no labels) који је приказан 

наставницима- учесницима семинара " Ни црно ни бело" као филм који показује да 

наше различитости у вери, образовању, здравственом стању, нацији или сексуалној 
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опредељености могу бити избрисане јер просто љубав нема и не сме имати етикету. 

Филм је трајао око 5 минута и није био праћен преводом, требало је само 

закључити на основу погледаног садржаја поруку о љубави и поштовању других и 

различитости уопште. Наставници су имали задатак да на часу одељенског 

старешине са ученицима поразговарају на тему раличитости, дискриминације и 

толеранције. Филму је претходило ишчитавање текста о толеранцији, пореклу ове 

речи, као и песме написане од стране наставника српског језика једне основне 

школе коју смо преузели са интернета. Такође, ученици који су чланови секције” 

Љубитељи енглеског језика" су имали задатак да направе паное са порукама о 

толеранцији и поштовању свих људи без обзира на њихову боју коже, веру итд. 

Како је већ наведено, Дан толеранције је обележен у холу школе, обележавању су 

присуствовали ученици свих разреда, разредне стрешине, предметни наставници, 

педагог и директорка школе. Програм је трајао око 15 минута, након тога су се 

ученици вратили у учионице и наставили разговор на тему толеранције и 

едукативног филма са својим разредним старешинама.   

 

23.11.2015.Обележавање светског дана климатских промена ''Међународни оквир    

климатских промена- изазов и  могућности Србије''  

 

 

 

Децембар 

 

1.12.2015.Ученици су одгледали ''Причу о Биберчету''  у организацији Савеза 

Слепих Крушевца, гед један део продатих улазница иде овом Савезу у 

хуманитарнр сврхе. 

28.12.2015. Новогодишњи вашар у Здравињу  

 

             Идући у сусрет Новогодишњим празницима, ученици и учитељи основне 

школе „Страхиња Поповић“ из Дворана заједно су се радовали и стварали. 

Креативни родитељи и предани учитељи стварали су са децом својом 

најразличитије Новогодишње декорације. Снежне пахуље, украси за јелку, Деда 

Мраз и ирваси, Снешко Белић и што шта још, прављени су од разноврсног 

материјала и украшавани шљокицама, перлицама и маштом. Било је неминовно да 

се све то представи широј публици, с тога је организован Новогодишњи вашар. 

Овога пута у подручној школи у Здравињу. Домаћини- учитељице Павица 

Вучковић и Верица Обрадовић са својим ученицима угостили су ученике и 

учитеље из матичне школе из Дворана, као и подручне школе из Модрице и 

потрудили се да вашар буде прави Новогодишњи: весео, шарен, богат понудама. 

Ученици из свих поменутих школа су на заједничком „штанду“ изложили своје 

радове. Пар ученика из старијих разреда продавали су направљено по симболичним 

ценама, а купци су били: остали ученици, маме, тате, баке, деке... На крају, не зна 

се ко је био задовољнији- продавци или купци. Све се распродало за тили час! A 

прикупљени новац ће се искористити  за  обогаћивање наставе новим дидактичким 

садржајима. 
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Јануар 

27.01.2016. Обележавање Светог Саве програмом у холу школе. 

 

Фебруар 

17. фебруара почело је друго полугодиште са једним одељењм више. Наиме, школа 

се обратила Министарству просвете за отварање новог одељења петог разреда због 

повећања броја ученика. У школу смо добили нове раднике за веома мале 

проценте. 

Име и презиме наставника предмет Проценат ангажовања 

Иван Станојевић  

боловању 

Музичка култура 5% 

Александра Миловановић Ликовна култура 10% 

Петар Гајић Физичко васпитање 15% 

Ана Мићић, замена Музичка култура 5% 

 

Март 

7.03. 2016.Учешће у обележавању Дана енергетске ефикасности,  

19.03.2016.Учешће у акцији''Сат за нашу планету''  

21. 3.2016.Обележавање Дана пролећа, Дана поезије и дана шума. Екипа 

Чувара природе издвојеног одељења у Модрици учествовала је у 

квиз такмичењу у ОШ''Кнез Лазар у Мајдеву. Вредни ученици  и 

наставница Ивана Благојевић су се представили у одличном светлу и 

освојили треће место. 

 

22. 3.2016.Обележавање Дана вода  где су ученици погледали представу 

''Расинска еколошка бајка'' и скеч ''Вода извор живота'' 

 

Наши ученици на 43. Такмичењу села 

Велики број ученика од 1.-8. Разреда ОШ''Страхиња Поповић''  из насељених места 

Дворане, Петина, Пољаци и Ловци, чланови КУД Бистрица из Дворана, наступио је 

на 43. Манифестациј Такмичење села. Најмлађа фолклорна група извела је игре из 

Шумадије, које су резултат заједничког рада фолклорне секције школе и 

руководиоца КУД Бистрица, Ивана. Средња фолклорна група извела  је Нишаву, 

док су њихови старији другови, сада средњошколци, извели су Влашке игре и Игре 

из  горње Пчиње. Цео програм био је пропраћен аплаузима многобројних 

представника градске управе, као и родитеља и мештана Дворана и околних села. 

То је била права наград за уложен труд и рад, а овим путем су показали својим 

вршњацима да је могуће на креативан начин проводити слободно време, да оваква 
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врста активности развија позитиван однос према културном наслеђу, љубав према 

фолклору, песми и игри, развија позитивне особине личности, осећај за тимски рад. 

Друга Читалачка олимпијада   

26. марта у ОШ ,,Вук Караџић'' у Крушевцу одржана је друга по реду Читалачка 

олимпијада у организација Друштва учитеља Крушевца. Такмичење је било 

подељено у три категорије. Ученици су се такмичили у изражајном читању, брзом 

читању и квизу знања. Представници екипе Основне школе ,,Страхиња Поповић'' 

Дворане у квизу знања били су ученици 3. и 4. разреда из издвојених одељења у 

Модрици и Сеземчи: Душан Зорнић, Михајло Лукић, Предраг Васиљевић и Дамјан 

Николић који су освојили друго место. Прво место припало је ОШ ,,Бранко 

Радичевић'' Разбојна а треће место освојила је ОШ,,Деспот Стефан  '' Горњи 

Степош. Ученици три првопласиране екипе награђени су дипломама и књигама. 

Сви ученици који су се такмичили у изражајном и брзом читању  добили су 

захвалнице.  Са овог такмичења ученици носе прегршт лепих утисака и успомена. 

Април 

Посета планетаријуму 

             Ученици 5 разреда ОШ,,Страхиња Поповић“Дворане су са својом 

наставницом географије Наташом Гогић и педагогом школе Милицом Милошевић 

посетили  6 априла 2016г. монтажни планетаријум који је био постављен у 

ОШ,,Јован Поповић“у Крушевцу. 

            Ученици су видели небеска тела:планете,звезде,комете,сателите.Такође су 

видели сазвежђа,звездане системе,ротацију и револуцију Земље. 

            Ученицима је посебно користила ова посета због наставе географије, јер су у 

5 разреду учили о васиони и небеским телима.Научили су да уочавају,препознају и 

описују васионска тела,разликоваће сазвежђа.Знаће да се васионска тела 

крећу.Умеће да прате појаве које се перодично јављају на Земљи и на небу и то ће 

повезивати са Земљиним кретањима.Разумеће зашто је Сунце за нас најзначајнија 

звезда.Умеће да се оријентишу помоћу Великих и Малих кола и звезде Северњаче 

у простору. 

 

               Астрономско удружење «Еурека» Крушевац у оквиру манифестације  

«Астрономски Еурека кутак» и обележавања Дана планете Земље посетило је и  

издвојено одељење у Модрици. Ова посета је била у циљу промовисања науке и 

астрономије.  

               Ученици су имали прилику да чују краће предавање о звездама и 

планетама, као и да путем телескопа посматрају Сунце. Том приликом су упознати 

са обновљивим изворима енергије као и значајем соларне енергије у животу 

савременог човека.  

               Дан планете Земље ученици су обележили израдом плаката и флајера под 

називом « Сат за нашу планету». Циљ ових флајера и плаката је подизање свести 

људи о заштити животне средине. Плакати и флајери су носили поруку о значају 

штедње електричне енергије и били су подељени трговинским радњама и 

мештанима. 
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Истовремено ученици из Модрице имали прилику да посете покретни 

Планетаријум. Овај доживљај омогућили су МЗ Модрица и Еурека. 

7. април 2016.  

Група ученика осмог разреда  посетила Сајам образовања 

 Ученици 8. разреда наше школе са разредним старешином Драганом Лазићем 

посетили су , у склопу активности везаних за професионалну оријентацију,Сајам 

образовања који се одржавао 07. 04. 2016. у хали спортова у Крушевцу.Пофесори 

средњих школа са својим ученицима представили су, односно, промовисали 

образовне профиле својих школа.Ученици наше школе су се ближе упознали са 

занимањима за која су били  заинтересовани, што им је било од вишеструке 

користи у смислу одлучивања којим правцем кренути након завршетка основног 

образовања. 

 

43. Такмичење села у Дворану 

Велики број ученика од 1.-8. Разреда ОШ''Страхиња Поповић''  из 

насељених места Дворане, Петина, Пољаци и Ловци, чланови КУД Бистрица из 

Дворана, наступио је на 43. Манифестациј Такмичење села одржаног 9. априла. 

Најмлађа фолклорна група извела је игре из Шумадије, које су резултат заједничког 

рада фолклорне секције школе и руководиоца КУД Бистрица, Ивана. Средња 

фолклорна група извела  је Нишаву, док су њихови старији другови, сада 

средњошколци, извели су Влашке игре и Игре из  горње Пчиње. Цео програм био је 

пропраћен аплаузима многобројних представника градске управе, као и родитеља и 

мештана Дворана и околних села. То је била права наград за уложен труд и рад, а 

овим путем су показали својим вршњацима да је могуће на креативан начин 

проводити слободно време, да оваква врста активности развија позитиван однос 

према културном наслеђу, љубав према фолклору, песми и игри, развија позитивне 

особине личности, осећај за тимски рад. 

15. и 16.априла организован пробни завршни испит за ученике осмог разреда 

17-20. април изведени су радови на постављању дела ограде у издвојеном одељењу 

у Модрици и почетак радова на постављању ПВЦ столарије у школи. 

 

''Моја мама је клинцеза'' 

22. априла 2016. Драмско рецитаторска секција се на ФЕШТУ представила 

представом ''Моја мама је клинцеза''.У представи су учествовали ученици осмог 

разреда, Данијела Симоновић, Дивна Стевановић и Веселин Вељковић, ученици 

шестог разреда Бланка Шимудварац и Алекса Тодоровић и ученик петог разреда 

Давид Милићевић.Ученици су на аутентичан начин показали шта се дешава када 

родитељи и деца замене улоге. У представи се посебно истакао Алекса Тодоровић  

улогом поштара и добио награду за најбољу споредну мушку улогу. Ученица 
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Данијела Симоновић добила је награду за неговање културе сценског говора. 

Представа је изведена и  на приредби поводом дана школе који је обележен 20-тог 

маја.   

22. априла Обележен Дан планете Земље низом активности на уређењу школског 

простора и низом ликовних радионица на тему Заштите животне средине. 

24. Априла 2016. У просторијама школе је одржано предавање за ученице 7. 

Разреда у оквиру Always едукативног програма. 

27. априла одржан Васкршњи вашар у матичној школи у коме су учествовали 

ученици из Дворана, Модрице и Здравиња 

Васкршњи вашар 2016 

Последњег дана школе пред пролећни распуст у холу матичне школе 

одржан је Васкршњи вашар, а затим је  Спортски  савез града Крушевца одржао 

промоцију атлетике и пливања . На вашару су изложени ученички креативни 

радови на тему Васкрс. Радови су брзо распродати, а намену прикупљеног новца 

Актив наставника разредне наставе ће накнадно одредити. У оквиру самог вашара 

одржана је и туцијада и изабрано је најаче јаје. По завршетку туцијаде ученици су 

били у прилици да пропрате и учествују у активностима осмишљеним од стране 

спортиста Спортског савеза града  Крушевца.Ученици су том приликом добили две 

лопте на поклон.  

 

Васкршњи вашар је успешно реализован и у издвојеним одељењима у 

Здравињу, Модрици и Сеземчи. 

У организацији Васкршњег вашара у Здравињу укључила се и група 

предшколаца ПУ''Ната вељковић'' из Крушевца. Изложени радови су били 

креативни и маштовити и брзо су распродати. Сакупљен новац је уложен у радове 

на осватљавању школског дворишта и школске зграде. 

 

 

Мај 
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Дводневна екскурзија ученика 5.-8. разреда 

Ђачка екскурзија планирана за школску 2015/16. Годину реализована је 4. И 5. 

Маја 2016. Године.Екскурзију су реализовали ОШ“Страхиња Поповић“ из Дворана 

и туристичка агенција „ Хепи Травел „ из Крушевца. 

Након провера обављених од стране припадника МУП-а Крушевац, на пут се 

кренуло у 8 часова.Преко Краљева и Чачка , уз краће паузе, посећен је манастир 

„Ваведење“ у Овчарско-кабларској клисури .Након тога, посећен је Златибор, али 

је због лоших временских прилика време планирано за боравак на Златибору 

скраћено у већој мери.По напуштању Златибора, ученици су били у прилици да у 

Кремни  чују предавање  о пророцима из породице Тарабић из Кремне.Посећен је и 

манастир „Рача“, а након тога у хотел у Бајиној Башти.У хотелу је, по плану, 

организована вечера и одлазак у дискотеку. 

Другог дана , након доручка у хотелу, посећена је ХЕ „Бајина Башта“, речица 

„Врело“, па Мећавник на Мокрој Гори.У склопу посете Мећавнику ученици су 

били у прилици да одгледају кратак филм.Вожња „Шарганском осмицом“ изведена 

је по плану,после ручка.Уследио је повратак за Дворане у поподневним сатима. 

Сви васпитно-образовни циљеви планирани овогодишњом екскурзијом су 

остварени, па се може закључити да је екскурзија реализована успешно.Није било 

проблема у смислу самог путовања, али је важно навести да су временски услови 

ограничавали реализацију планираног, посебно првог дана.Водичи ангажовани од 

стране агенције професионално су обавили нови посао,доктор у аутобусу, као и 

агенција у целини.Као замерка може се навести  вечера слабијег квалитета у хотелу 

„Бајина Башта“. 

 

10. маја обележен Међународни дан птица –Ученици 1-4.разреда обележили су  дан 

птица тако што су чланови ликовне секције израђивали радове на тему Необична 

птица.Остали ученици су проналазили занимљивости о птицама,а потом правили 

пано у холу школе.Присутне је одушевио рад Ђорђа Вулића из Петине, ученика 

2.разреда, који је и овога пута показао изразити ликовни осећај.  

 

 

Једнодневна екскурзија  ученика 1. до 4. разреда  
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26. маја изведена је једнодневна екскурзија За екскурзији је било 

пријављено 74 ученика укључујући матичну школу и издвојена одељења. Извођач 

екскурзије је била агенција ИНТЕР ЛИПА ТУРС из Ћићевца. Ученици су путовали 

аутобусом високе туристичке класе са 83 седишта, клима уређајем, микрофоном и 

аудио опремом. Сви ученици су били осигурани током путовања. Агенција је 

обезбедила лиценцираног туристичког водича који је ученике упознао са  

културним, историјским и духовним наслеђем наше земље. Приликом обиласка 

свих планираних садржаја, туристички водич је пружао информације путем којих 

су ученици проширивали постојећа знања о својој отаџбини, њеној историји и 

религији. Сви ученици су обиласком садржаја показали високи степен полушности 

и одговорности за сопствено понашање. Приликом обиласка садржаја који су били 

испланирани програмом путовања сви ученици су били задовољни и одушевљени 

природним лепотама наше отаџбине, културним и историским наслеђем .Ученици 

су посебно били одушевљени Ресавском пећином и Природњачким центром у 

Свилајнцу. Све похвале за туристичког водича који је био посвећен ученицима и 

који се трудио да обогати и прошири знања и искуства ученика. Све похвале и за 

учитељице које су неговањем другарства и осећаја заједништва учиниле ову 

екскурзију посебном и незаборавном.  Са ове екскурзије ученици носе прегршт 

лепих утисака и успомена. 

 

Јун 

2. јуна одржано Наставничко веће на коме је изабран ученик 8. Разреда Никола 

Накић за одлазак на Крф 
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11.јуна одржан Видовдански еко дан на платоу испред Дома синдиката у 

Крушевцу. Школу је представила екипа из Модрице.  

  У оквиру Видовданских свечаности 11.06.2016. год. одржан је « Видовдански еко 

дан « у организацији града Крушевца. Ова манифестација одржана је на платоу 

испред Дома синдиката. Тема овогодишњег « Видовданског еко дана « била је « 

Крушевац- зелени град» .   Учешће у овој манифестацији узела је и наша школа. 

Ученици 3. и 4. разреда издвојеног одељења у Модрици наступили су са тематском 

песмом  « Рециклажа», а притом су били обучени у костиме направљене од 

рециклажног материјала ( кесе, новине, флаше...) . Ученици су такође од 

рециклажног материјала израдили макету града и декоративне цветове од 

пластичних флаша.  

         Наша школа је од града Крушевца добила захвалницу за учешће на овој   

манифестацији. 

 

15.,16. И 17. Јуна организован Завршни испит за ученике осмог разреда. Школа је 

забележила 20. Место у Расинском округу  и бележи нешто боље резултате  у 

односу на претходну школску годину. 

26. јуна одржана је Централна манифестација  окружног Такмичење села  у 

Здравињу, где је школа уступила свој простор и људске ресурсе на организацији 

истог. 

27. јуна организован излет за запослене до Рибарске бање и етно воденице у 

Срндаљу. 

У току школске године ученици су учествовали на Такмичењима у знању и 

показали следећи успех: 

ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА: 

Пливање: 

ДАНИЈЕЛА СИМОНОВИЋ, 8.разред,  1. МЕСТО , техника делфин 

Математика: 

ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ, 4.разред у Здравињу, 3. место 

Књижевнаолимпијада: 

САРА АГАТОНОВИЋ, 7.Разред, 1.место 

Историја: 

АЛЕКСАНДАР МИЛУТИНОВИЋ, 5.разред, 3. место 

ПЕТАР СТОЈАНОВИЋ, 5.разред, 3. место 

НИКОЛА НАКИЋ, 8. разред, 2. МЕСТО 

 

Српскијезик: 

МАТЕЈА ТАМБУРИЋ, 6. Разред, 3. МЕСТО  

Биологија: 
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ДАНИЈЕЛА СИМОНОВИЋ, 8.  Разред, 3. МЕСТО  и још  

 

 

ОКРУЖНА ТАКМИЧЕЊА: 

САРА АГАТОНОВИЋ, 7.Разред, 2.место 

 

 

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ: 

 

 На другој читалачкој олимпијади у Организацији Друштва учитеља 

Крушевац ученици наше школе су освојили 2. Место у категорији Брзо читање и 

Квиз. 

 На такмичењу ''Чувари природе'' екипа наше школе је освојила треће место. 

 

 

Реализација плана и Програма за 

заштиту деце од насиља 

 

Школа је предвидела низ 

превентивних мерау циљу смањења и 

спречавања насиља, занемаривања и 

злостављања. 

Превентивне мере су биле упућене 

на развијање толеранције, смањења степена 

агресивности, недоличног понашања. 

Обзиром да се зна да је превенција најбољи 

вид борбе против насиља у школама, тим за 

заштиту је осмислио и у великој мери 

реализовао низ активности усмерених у 

овом правцу . 

 

Сваки  случај насиља евидентиран је и зависно од нивоа предузете су мере 

интервенције у сваком од конкретних случајева према Протоколу поступања у 

установи, о чему постоји писани документи у школи. 

На различите начине је праћена једна од кључних области самовредновања 

школе “ Постигнућа ученика“ и у оквиру тога показатељ о безбедности и 

сигурности ученика.  

Константним праћењем и благовременим деловањем Тима за заштиту деце 

од насиља, злостављања и занемаривања у сарадњи са одељенскимстарешинама и 

Вршњачком заштитном мрежом, Центром за социјални рад и школском управом у 



23 

 

Крушевцу дошло се до поправљања ситуације у школи по питању безебедности 

ученика . Код самих ученика  порасла је  свест о толеранцији и потреби међусобног 

уважавања у циљу даљег смањења насиља у школи. 

 


