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ОСНОВНА  ШКОЛА „МЛАДОСТ“ – ВРЊЦИ 

 
Из историје школе 
 
Матична школа 
 

Зграда основне школе у Врњачкој Бањи сазидана је 1865.год. а све дотле настава је обављана 

по приватним кућама.Основну школу у Врњачкој бањи похађала су деца из околних села: Врњаца, 

Руђинаца, Штулца, Дубља, Новог села,Рсаваца, Липове и Станишинаца. Деца из Попине, Угљарева и 

Лозне похађала су школу у Трстенику. 

  Услед велике удаљености школе од места становања, школу је похађао мали број деце са села 

и то искључиво мушке. 

После подизања школа у околним местима Новом Селу, Дубљу, Брезовици настало је 

растеречење школа у Врњачкој Бањи, али је још увек остао већи број деце из Врњаца, Руђинаца чије 

су куће биле удаљене по више километара од школе. То је био велики напор за малу децу нарочито у 

зимско доба. Родитељи су били принуђени да своју децу доводе и одводе од школе јер је настава 

била целодневна. Поред удаљености мала деца су била изложена и многим елементарним 

непогодама. Овакво стање нагнало је ђачке родитеље да траже излаза. Виђенији грађани повели су 

акцију да се сазида школска зграда негде у близини железничке станице у селу Врњцима. 

 Око 1925.год. Општински одбор на челу са дугогодишњим председником Љубисавом 

Драшковићем и општин.деловођом Божилом Протићем, донео је одлуку да се у поменуту сврху 

образује фонд за подизање школске зграде у селу Врњцима. У фонд је улагана сваке године сума 

новаца предвиђена буџетом, с клаузулом, да се новац из овога фонда не сме ни зашта друго 

употребити. Новац је улаган код Народне банке, тако да је фонд 1929. располагао сумом од 350 000 

динара. 

Пошто је по предвиђеном плану и предрачуну ова сума новаца била довољна за подизање 

школске зграде и учитељских станова  потребно је било прићи радовима, али је недостајало 

земљиште. Ово је престављало највећу тешкоћу. 

 У то време био је изабран за председника општине Милорад Грујић, књижар из Врњачке 

Бање. Он је био познат као веома добар и хуман човек. Ставио је себи у задатак да што је могуће пре 

приступи подизању школске зграде пронашавши излаз у избору земљишта. Као најпогодније место 

била је ливада Милунке супруге покојног Богољуба Видаковића из Врњаца. Председник М. Грујић са 

Милисавом Кушићем, месаром из Врњачке Бање и Мијушком Петровићем из Штулца отишли су код 

Милунке  и саопштили јој циљ своје посете. Милунка је као ретко хумана жена са највећим 

задовољством озарена лица изјавила: „ Не желим да продајем, већ желим за нашу школу да 

поклоним зато узмите од мога земљишта онолико колико је потребно за школу.Једино бих 

желела да се на дан моје славе Ђурђев-дана отвори школа, да се тога дана сваке године у 

школском дворишту окупља омладина-народ на игранку, као и да се моја слика, коју ћу дати 

школи истакне на видном месту“ 

Пошто се на овакав начин дошло до земљишта у површини од 1  хектара, то се одмах 

почело са припремама за зидање прво школске зграде а одмах затим и школских-учитељских 

станова. Грађани села Врњаца и Руђинаца приступили су добровољном превозу материјала: цигле, 
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камена, креча, цемента, дрвене грађе. У овој акцији сви су учествовали како они са сточном запрегом 

тако и они без ње. 

 Зидање је отпочело 1929.године а потпуно завршено 1930.године. тако да је те године већ 

отпочела редовна настава у новој школској згради. 

 

                                          Друга Врњачка основна школа Александра I, 1930.године 

  Довршење школске зграде пропраћено је народним весељем у огромном броју грађана и 

младих и старих на дан Ђурђевдан.  Баба Милунка је поклонила школи за тај дан печеног вола 

и прва почела коло и отворила игранку-сабор у школском дворишту. 

Први наставници у новој школи у Врњцима били су Миљко Броћић и Спасоје 

Драгојевић.Броћић је са пуно младалачког полета ставио себи у задатак да школско двориште уреди: 

украсио га је цвећем,украсним шибљем, тујама, ружама испред зидане ограде,дрворедом липа и 

воћкама, тако да је школско двориште служило на понос школе и дивљење пролазника. 

     Школа у Врњцима није била потпуно самостална – није имала свог Управника, већ је потпадала 

под управу школе у Врњачкој Бањи и носила је назив ДРУГА  ВРЊАЧКА ОСНОВНА ШКОЛА. 

Управитељ школе у Врњачкој Бањи и Врњцима био је Душан Тошић који је такође помагао изградњу 

школе. 

    На место Спасоја Драговића дошао је за учитеља у Врњцима Иво Јосипа Влах 1933.год. из Тетова а 

родом из Истре. Све до 1 фебруара 1936. у школи су била два одељења, а тада је због већег броја 

ученика отворено и треће одељење које је примио Прока Тошић, учитељ из Дубља. То треће 

одељење чинио је трећи разред. Почетком школске 1936/37.год. Миљко Броћић је по одлуци 

Министарства просвете премештен из Врњаца у Дубље, а на његово место постављена Милена 

Бошковић, учитељица из Јасиковице, среза Трстеник. Наредне године Иво Влах је премештен у 

Врњачку Бању а његово место попунио Јован Бошковић, муж учитељице Бошковић. Тада ДРУГА 

ОСНОВНА ШКОЛА у Врњцима добија своју управу а њен први Управитељ је Јован Бошковић. 
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                                      Генерација ученика 30-их година 20.века 

Временом стара школска зграда није задовољавала потребе повећаног броја ученика која се 

кретала  око 300 ученика, тако да је 1988.год. започета изградња новог школског објекта. Нови 

школски објекат сазидан је 1996.год. на простору од 794 м2. Спрат школе завршен је 2009.год. тако да 

се настава одвија у једној смени.Подручје основних школа утврђено је Одлуком бр. 61-20/73-01 од 

12.07.1973. године о одређивању подручја основних школа коју је донела Скупштина Општине 

Врњачка Бања, затим Одлуком бр.61-248/79 од 06.11.1979. год., и Закључком ИО СО Врњачка Бања бр. 

610-35/93 од 18.03.1993. год, као и посебном Одлуком СО Врњачка Бања бр. 61-19/94 од 01.07.1994. 

год.Школа је добила верификацију решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

број: 022-05-00084/2016-07 од 6.децембра 2017.године  

 
                                                   Изградња нове школске зграде 

 
                                                                  Школа данас 
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Ученици из три насељена места Штулац, Руђинци и Врњци похађају наставу у матичној 

школи.Организовани школски аутобус превози ученике до школе. Школске 2012/13.год.ученици из 

Угљарева уписују се у нашу школу због одељења продуженог боравка деце и територијалне близине 

матичне школе у односу на ОШ „Миодраг Чајетинац- Чајка“. 

Школа поседује пространо двориште са изграђеним спортским теренима, зеленом 

површином која је затрављена и засађено је преко 70 стабала дрвећа (јавора, каталпи, ликвиданбара, 

јасенова, брестова, трешњи...) 

Свакако највећа инвестиција за школу и место је спортска хала величине око 1,450м2. Објекат 

спортске хале изграђен је 2012. године, али без пратћеих просторија.  Током јуна, јула и августа 

2018.године изграђен је анекс спортске хале са следећим просторијама: котларница на гас, 

справарница, мушка и женска свлачионица и просторија за наставника.Да би се добила употребна 

дозвола потребно је извести радове на хидрантској мрежи и опремити објекат спортском опремом и 

реквизитима.  

 

Спортска хала 

Хронолошки  догађаји  

Школска 2014/2015.год. 

Август:  

- комплетно је окречен доњи спрат школе  
-  причврћене и офарбане радијаторске цеви  
- у ученичким тоалетима замењено 13 водокотлића и један лавабо 
- у наставничком тоалету постављене подне керамичке плочице и вц шоља 
- измештена учионица за рад продуженог боравка која је у свом саставу добила трпезарију са 
лавабоом и бојлером 
 
Школска 2015/2016.год. 

- на приземљу и на канцеларији директора и секретара (први спрат) постављено је 11 квалитетних 
врата  
- учионица у којој се одвијао рад продуженог боравка подељена на два дела и претворена у 
канцеларију директора и канцеларију секретара. Сада су на горњем спрату у  низу канцеларије: 
секретара, директора, психолога/педагога и рачуноводства 
- некадашња кацеларија директора на приземљу претворена је у просторију помоћног особља, а 
канцеларија секретара у просторију – кутак за родитеље 
- у холу је направљен и осветљен лед расветом кутак за историјат наше школе и фотографије 
некадашњих ученика 
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- на горњем спрату окречен је ходник, одрађена масна цокла, офарбана сва врата 
- окречена је просторија чајна кухиња и наставничка канцеларија 
- за потребе школских приредби и манифестација сашивена је завеса 
- офарбани су гелендери  
- На објекту старе школе обијен стари малтер до цигле, омслтерисана школа и урађена фасада, 
офарбани прозори, замењена поломљена стакла  
- поплочана степеништа на објекту старе и нове школе и постављени гелендери  
- офарбана врата у ИО Штулац и израђена масна фасада у холу школе 
- средствима донације у школском дворишту матичне школе постављене четири канте  
- средствима донације у школском дворишту постављено шест бетонских жардињера  
- у школском дворишту одрађена велика жардињера са травнатом површином  
- изграђена нова школска ограда у дужини од 220 метара 
- средствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја школа опремљена 
интерактивном таблом  
- школа опремљена фотокопир апаратом  
- купљено шест канцеларијских столица, опремљене четири учионице школским столицама и 
столовима  
- средствима родитељског динара опремљене све учионице завесама и цвећем на приземљу  
- школска библиотека обогаћена донацијом Народне библиотеке Србије за 190 наслова дечије 
литературе  
- У ИО Штулац замењене средствима донације све славине и водокотлићи  
- средствима донације у школском дворишту постављена четири рефлектора 
 
Школска 2016/2017.год. 

- из средстава на приземљу школе у холу и ходницима замењено 25 сијалица лед расветом  
- на првом спрату постављено школско звонце  
- у канцеларији директора постављено озвучење преко кога се пушта музика за време одмора 
ученицима у приземљу школе 
-  за потребе секретара купљен је рачунар 
-  од донације BANCE INTESA добијена четири рачунара и један штампач 
- појачане конфигурације на рачунарима у учионицама млађих разреда 
- ИО Штулац додељен рачунар, у учионици продуженог боравка и учитељице Браниславе Ивановић 
рачунар и штампач 
- у матичној школи и ИО Штулац репариране зелене школске табле  
- школа је од средстава родитељског динара купила велику  јелку, расвету и украсе за школу  
- у холу школу средствима донације постављено електронско пројекционо платно, бим пројектор и 
звучници  
- једна од празних учионица на приземљу претворена у функционалну библиотеку са читалачким 
простором. Библиотека је опремљена са новим полицама, лед расветом,  бим пројектором, 
пројекционим платном, рачунаром и интернетом. Библиотека је и ове године обогаћена књижним 
фондом око 500 наслова.  
- у ИО штулац окречене су две учионице, ходник, канцеларија и тоалети, офарбани радијатори, 
постављена је лед расвета у ходнику, наставничкој канцеларији, кухињи, тоалетима, постављена 
ПВЦ трака у учионицама и ходнику 
- У дворишту ИО Штулац изнад трибина постављене су справе за дечије игралиште (љуљашке, 
клацкалице, тобоган...) 
- део средстава донације школа је уложила у опремање алатом за потребе домара школе  
- За ученичке тоалете купљено је 12 лед панела и 8 лед панела за хол школе  
- од средстава донације школско двориште опремљено је са 50 садница украсног дрвећа дрвећа 
(ликвиданбара, црвеног јавора, зеленог јавора, тужног јавора, жутог јасена, украсних јабука, 
украсних дудова,јоргована, храстова и каталпи) 
- купљен лап топ рачунар за потребе рачуноводства 
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Школска 2017/2018.год. 

-уведен кабловски интернет у свим учионицама, као и бежични у холу школе 
- школска библиотека обогаћена са 29 наслова књига и 48 комада едукативног материјала  
- купљен рачунар за потребе рачуноводства 
- од средстава донације купљен лап топ рачунар 
- купљен образовни софтвер за интерактивну таблу 
- окречене учионица за први разред и учионица продуженог боравка 
- просторија у којој се некада налазила библиотека претворена је у наставничку канцеларију за 
учитеље 
- у наставничкој канцеларији на приземљу поставњена је чајна кухиња (висећи део и судопера)  
- на згради школе постављена нова пвц столарија 
- на приземљу и спрату школе реконструисани санитарни чворови (дечаци, девојчице и наставници 
по две кабине) 
- изграђен анекс спортске хале са просторијама: справарница, котларница, мушка и женска 
свлачионица, просторија за наставнике 
 

Издвојено одељење  Штулац  

Све до 1930.године деца из Штулца у зависности од даљине похађала су школе у Врњачкој 

Бањи и Дубљу, а после 1930.године у Врњцима. Прва школа у Штулцу отворена је 1948.године у 

приватној кафани Алексе Мислопољца. Први учитељи ове школе били су Жика и Рада Јовановић. 

Поред њих, дужност учитеља обављали су и учитељи: Живорад Робовић, Ранка Марковић, 

Александар Нинковић И Живадин Јовановић. 

Месним самодоприносом грађана саграђена је школска зграда 1956.године, која пружа 

повољне просторне услове за организацију васпитно-образовног рада за два комбинована одељења. 

Нова школска зградау издвојеном одељењу у Штулцу сазидана је 1996.године. за наставу су 
опремљене три учионице. Од 2009/10.год. ради и одељење продуженог боравка. Године  2004/05. 
изграђен је спортски терен за потребе играња малог фудбала, кошарке и одбојкеОд 2009/10.год. 
Радило јеодељење продуженог боравка које је нажалост затворено новембра 2017.год.према 
Стручном упутству о формирању броја одељења и група 2017/2018.год. Спортски терен изграђен је 
2004/05.год. У августу 2017.године окречене су све школске просторије, офарбана масна цокла, у 
ходнику и мокрим чворовима постављена лед расвета. У фебруару2018.год.сазидан је оџак на 
школској котларници. Током августа 2018.године обележен је спортски терен, офарбани голови и 
кошеви.  

 
ИО Штулац 
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Нешто што даје посебан дух школи поред, наравно, деце су и људи који раде у њој.  

НАСТАВНО ОСОБЉЕ 

 

 

Ред 

Број 

 

 

Име и презиме наставника 

 

звање 

1.  Весна Станчић наставник разредне наставе у првом разреду 

2.  Бранислава Ивановић наставник разредне наставе у другом разреду 

3.  Данијела Радовановић наставник разредне наставе у трећем разреду 

4.  Дејан Аџић наставник разредне наставе у четвртом разреду 

5.  Марина Стефановић професор разредне наставе други и четврти 

6.  Милијана Маричић професор разредне наставе први и трећи  

7.  Јелена Чеперковић професор разредне наставе у продуженом боравку  

8.  Јелена Вучетић професор српског језика 

9.  Слободан Радаковић професор српског језика 

10.  Јелена Матић професор енглеског језика 

11.  Катарина Романов професор енглеског језика 

12.  Немања Миљковић професор енглеског језика 

13.  Олгица Луковић професор француског језика 

14.  Оливер Миљковић професор француског језика 

15.  Виолета Гавриловић професор француског језика, грађанског васпитања 

16.  Тома Томић професор ликовне културе 

17.  Владимир Иванчевић професор ликовне културе 

18.  Саша Јовичић професор музичке културе, хор и оркестар 

19.  Љубан Стевановић професор историје и географије, грађанског васпитања 

20.  Јовица Сташић професор историје 

21.  Весна Радић професор физике 

22.  Ивана Стефановић професор математике 

23.  Марија Стојановић професор математике 

24.  Милица Манојловић професор биологије, чувари природе 

25.  Војкан Добричић професор хемије 

26.  Анђелија Чановић професор технике и технологије, техничког и 

информатичког образовања и информатике и 

рачунарства  

27.  Живојин Стошовић професор физичког и здравственог васпитања 

28.  Владимир Јовановић професор верске наставе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Летопис ОШ „Младост“ за  школску 2018/2019. годину 
 

 9 

 

ПРИПРАВНИЦИ 

 

Ред 

Број 

 

Име и презиме приправника 

 

Радно место  

1. Јелена Бојковић рачуноводство 

2. Кристина Петровић  секретаријат  

3. Марија Лазовић социолог – стручни сарадници   

4. Слободан Цветковић приправник биологија  

 5. Ана Прибаковић разредна настава 

6. Дијана Џопалић разредна настава 

 

 

УПРАВА И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

 

Ред 

Број 

 

 

Име и презиме  

 

звање 

1. Игор Дрманац директор школе 

2. Тијана Симоновић психолог 

3. Милена Миладинов педагог  

4. Дејана Данојлић библиотекар 

 5. Јелена Томић секретар школе 

6. Стојанка Кнежевић aдминистративно-финансијски радник 

 

 

ПОМОЋНО – ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 

 

Ред 

Број 

 

 

Име и презиме  

 

звање 

1. Предраг Ђокић домар школе 

2. Зорица Црноглавац помоћни радник 

3. Драгана Чеперковић помоћни радник 

4. Наташа Мандић помоћни радник 

5. Снежана Црноглавац помоћни радник/сервирка  

6. Дејан Милошевић помоћни радник 

7. Анка Сарић помоћни радник 
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САВЕТ РОДИТЕЉА 2018/2019.Г. 

 

 

ШКОЛСКИ ОДБОР 

Сарадња са Школским одбором била је веома задовољавајућа. Школски одбор је доносио 

Одлуке везане за унапређивање услова рада школе, подржавајући акције и иницијативе 

директора школе и наставног особља.  

 

Ред.број Име и презиме члана  Представник 

1. Оливер Миљковић представник школе 

2. Саша Јовичић представник школе 

3. Милијана Маричић представник школе 

4. Данијела Предолац представник Савета родитеља 

5. Предраг Котлајић представник Савета родитеља 

6. Бојана Весић представник Савета родитеља 

7. Светислав Раденковић представник Локалне самоуправе 

8. Небојша Стаматовић представник Локалне самоуправе 

9. Mиломир Кузмановић представник Локалне самоуправе 

 

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 2018/2019.г. 

Ред. 

Број  

Име и презиме 

ученика 

представник 

одељења 

Улога у 

парламенту 

Представник у... 

1. Лазар Димитријевић 7/1 члан Школском развојном 

планирању 

2. Тамара Николовски 7/1 заменик 

председника 

/ 

3. Марија Радичевић 7/1 чланица  Школском развојном 

планирању 

4. Никола Ристић 7/2 члан Тим за заштиту ученика од 

насииља 

5. Димитрије Дробњак 7/2 члан Школски одбор 

6. Немања Миодраговић 7/2 члан Школски одбор 

7. Милош Миодраговић 8/1 председник / 

8. Немања Миладиновић 8/1 члан Тим за заштиту ученика од 

насииља 

9. Ведрана Лазаревић 8/1 записничар / 

Ред.број Име и презиме родитеља Представник одељења 

1.  Снежана Прибаковић 1/1 

2.  Видаковић Марина 2/1 

3.  Иван Јовановић 3/1 

4.  Славиша Кузмановић 4/1 

5.  Бобан Степић ИО Штулац 2-4 

6.  Ђорђевић Иван ИО Штулац 1-3 

7.  Предраг Котлајић 5/1 

8.  Љиљана Бошковић 5/2 

9.  Бојана Весић 6/1 

10.  Јасмина Бисерчић 7/1 

11.  Радисав Миодраговић 7/2 

12.  Марина Пејчиновић 8/1 
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Председник Ученичког парламента              Заменица председника ученичког парламента                     

           
 

 
 

записничар 
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Чланови Ученичког парламента 
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СЕПТЕМБАР 
 

     Дана 01. септембра пријем за 17 првака приредили су ученици од првог до четвртог 

разреда. Први разред преузела је учитељица Весна Станчић у матичној школи,a у ИО Штулац 

Милијана Маричић. Поздравну реч упутио је директор школе Игор Дрманац. Локална 

самуоправа је и ове године уручила ученицима по 4000,00 динара. Први дан школе ученици су 

започели у холу школе заједно са родитељима, колегама из школе које поздравио и 

председник општине Врњачка Бања. Учесници приредбе су се потрудили да овај дан својим 

најмалађим другарима учине посебним. Вежбање кореографија уз песме, извођење драмских 

текстова, израда костима за исте, уређење сцене трајало  је током  маја и јуна 2018. У августу 

су ученици долазили заказаним датумима да провежбају своје улоге и кореографије са својим 

учитељима. 

Ред песме,ред игре и приче чинили су садржај приредбе.Приредба је отворена песмом „Добро 

дошли сви прваци“,уз кореографију деце 2. разреда.Затим су се ученици 3. разреда уз 

песму“Ау , што је школа згодна“ и „Да порасту здрава деца“ и музичку игру представили 

ђацима првацима. Комичан скеч „Тужибаба“, ученика 4. разреда и басна у стиху „Зец и 

корњача“,ученика 3. разреда насмејали су и родитеље  и ученике.Ученици истуреног одељења 

у Штулцу представили су се кореографијом уз песму“Негуј српски језик“.Рецитацијама 

песама“Школа“ и „Први дан у школи“ ученици првог разреда су показали знатижељу за оно 

што их чека.Приредба је завршена музичком игром уз песму „Динг-донг“ ученика који 

похађају продужени боравак и симболично најавили почетак школске године звоњавом  

звончића. 

 

 

 

         
                  ученици трећег разреда                     председник општине Бобан Ђуровић 

 

▪ Дана 4, 5. и 6.септембра у школском дворишту офарбане су жардињере, клупе за 

седење, канте за смеће, као и паркинг за бицикле у школском дворишту. 

 

▪ У периоду од 5. до 20. септембра школа је оплемењена новим жардињерама и новим 

садницама цвећа како унутар објекта тако и споља. Посебно истичемо оплемењивање 

првог спрата. Хвала донаторима Дарку Радовићу  и цвећари Флора Радољуба Сеочанца. 
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▪ Дана 14.09.2018.год. одржана је седница Наставничког већа на којој су донети 

Годишњи план рада; Анекс Школског програма и Анекс Школског развојног плана за 

2018/2019.годину  

 

▪ У четвртак 20.09.2018.године Славица Ђукић Дејановић, министар без портфеља у 

Влади Републике Србије задужена за популациону политику и демографију обишла је 

објекат наше школе који користи Предшколска установа „Радост“ из Врњачке Бање у 

који ће Министарство и локална самоуправауложити око 6.250.000,00 динара. Том 

приликом обишла је и објекат спортске хале као и школу.  
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Слике посете министарке Славице Ђукић Дејановић 

 

ОКТОБАР 
 

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 

        Ове године Дечија недеља је обележана од понедељка 01.10.2018. год. до петка 

05.10.2018. год. под слоганом: „Моје је право да живим срећно и здраво-за одрастање без 

насиља“.                                                                                                                                                             

         У оквиру Дечије недеље организоване су различите активности за ученике од 1 – 4. 

разреда као и за ученике од 5 – 8. разреда. 

         Ученици нижих разреда упознати су са правима из Конвенције уз одговарајуће дискусије 

и објашњења. Израдили су таблу пријатељства и на тај начин издвојили лепе речи које треба 

што више да користе у свакодневном говору. Урађен је колаж фотографија на којима су у 

загрљају са најмилијим члановима породице који красе зидове учионица. Ученици издвојеног 

одељења у Штулцу су присуствовали на прва два часа у матичној школи,свако у свом 

разреду.Тако су добили прилику да упознају своје другове,што је посебно значило ученицима 

четвртог разреда. Организована су спортска такмичења свих ученика млађих разреда. У 

реализацији активности и самом такмичењу учествовали су и родитељи ученика као и 

професори физичког васпитања.  
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      У старијим разредима спроведена је активност  „Еко школа у мојим рукама“ У активности 

је учествовало 28 ученика седмог и осмог разреда. Расписан је конкурс за помоћне раднике и 

домара. Ученице су се одлично снашле у улози помоћних радника и обављали следеће 

послове: брисање масне цокле, заливање дрвећа, брисање слика, брисање врата, школских 

кулпа и столица. Ученици у улози домара окопавали су школска стабла, косили траву, 

заливали дрвеће, скупљали смеће, грабили лишће. Активност је релаизована у складу са 

циљем, а то је активно укључивање ученика у  очување животног простора и животне средине. 
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УЧЕНИЧКА ЕКСКУРЗИЈА 

 

За ученике виших разреда од 5-8 октобра 2018.године спроведене су две дводевне екскурзије. 

Посетили су Римску палату Ромулијану, затим музеј Стевана Мокранјца, музеј Хајдук Вељка. 

Наставак пута је водио до Хидроелектране Ђердап која производи око 20% електричне 

енергије наше државе. Ту су се ученици упознали са градњом и радом ове огромне 

хидроелектране. Након веселе ноћи проведене у дискотеци другог дана уследила је посета 

археолошком налазишту Лепенски вир чија је култура стара око 8000 година. У повратку 

посетили су још ергелу коња Љубићево, галерију Милена Павловић и манастир Раваницу. На 

крају пут куће, у Штулац и Врњце. 
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НОВЕМБАР 
Позоришна представа „ Зато што те се плашим“ 

 

У петак 2. новембра са почетком од  8:00 часова у холу школе изведена је представа „Зато што 

те се плашим“ у главној улози Ивана Јефтовића који је уједно и режисер, као  и глумаца 

Дејана Јајчанина  и Милене Николић. Представа се приказује у оквиру програма превенције 

вршњачког насиља. Поред ученика виших разреда, представи су присуствовали предметни 

наставници, педагог и директор школе.  Први део програма чини истоимена представа  која 

даје приказ добрих и лоших понашања, порука која је упућена младима у друштву 

поремећених вредности, у коме је важније шта носиш на себи од онога шта носиш у себи. Ова 

представа има едукативан карактер, да се младим људима скрене пажња на проблеме 

вршњачког насиља и помаже ширењу културе ненасиља и толеранције, са идејом да млади 

људи схвате  да је једино право решење  добра комуникација. У другом делу програма 

ученицима се обратио др Ратко Божовић, социолог културе понашања. Током свог излагања 

професор је упутио ученике у проблем вршњачког насиља, након тога заједно са ученицима 

дискутује о представи и теми којом се она бави. 
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СТОМАТОЛОШКИ  ПРЕГЛЕД 
 

У сарадњи са Домом здравља „Др Никола Џамић“  из Врњачке Бање  спроведена је акција 

стоматолошки преглед за ученике виших разреда.  Стоматолог је обавила прегледе, указала на 

важност  одржавања чистих и здравих зуба, правилне неге усне шупљине. Поред савета о 

оралној хигијени, ученицима је саопштено стање зуба као и даље поступање и отклањање 

уочених недостатака. 
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ЧАС АМБИЈЕНТАЛНЕ НАСТАВЕ 

 

 

Ученици ИВ разреда са својим учитељем Дејаном Аџићем користе јесење дане за реализацију 

часова изван учионице. Оваквим начином рада ученици проширују своја знања о непосредној 

околини и насељу у ком живе, о биљном и животињском свету, рељефу. Природни амбијент 

ствара изванредне могућности за искуствено учење, учење откривања, истраживање што 

доприноси  лакшем усвајању наставних садржаја, њиховом повезивању као и примени 

наученог. 
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ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА 

„Двадесет динара, друже“ 

 

     Акција хуманитарног карактера под слоганом „20 динара, друже“, покренута је у ОШ           

„Младост“. Ученици су добровољно давали новац у износу од 20,00 динара, а прикупљен 

новац одлучили су да донирају деци са сметњама у развоју. Тим поводом 22. новембра 2018 

године три представника школе са наставником српског језика Слободаном Радаковићем и 

координатрором ученичког парламента Миленом Миладинов посетили су „Удружење 

родитеља деце ометене у развоју“. Осим новчане помоћи  која је прикупљена у износу од 

5.060,00 динара, ученици школе имали су прилике да  да се упознају са радом  и активностима 

у оквиру удружења, да упознају чланове и да један школси час проведу у дружењу са њима. 

 

 

 
 

 

 

САМПОСПОЗНАЈА, ТО САМ ЈА 

 

У оквиру првог циклуса ПО програма, у новембру је реализована радионица чији је циљ 

побуђивање личних афинитета и капацитета, као и стицање реалне слике о себи. Кроз 

препознавање својих предности, интересовања, жеља, склоности, вредности, 

способности..ученици јачају полазну основу за процес одлучивања при  избору  занимања. 

Радионицу осмислили и спровели психолог Јована Ваљар, библиотекарка Дејана Данојлић и 

социолог Марија Лазовић. 
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ДЕЦЕМБАР 
 

 

ДРУШТВЕНА  ИГРА  „Играј ГО – развијај вијуге“ 
Средином децембра у вили Даница у организацији Го клуба „Прог“ из Ниша и Омладинског 

центра, организована је промоција нове друштвене игре која је све популарнија код нас и у 

свету. Ученици наше школе уз присуство наставнице математике, наставника разредне 

наставе и директора школе показали су заинтересованост да науче ову врсту игре. Потом је о 

овој игри воше говорила Сташа Раденковић, ученица Математичке гимназије, која ову игру 

игра од петог разреда а ускоро ће стећи мајсторско звање. Го  је стратешка игра коју  играју 

два играча, на мрежи која је најсличнија шаховској, за почетнике мреже је 13 пута 13, а 

углавном се игра на мрежи 19 пута 19. Од реквизита су још потребни тзв. каменчици беле и 

црне боје и сат као у шаховској игри. Први потез прави се црним каменчетом. Правила су 

једноставна, савладају се готово за два минута. Игра је предвиђена за све старосне структуре, 

игра може да траје од десет минута до неколико сати. Организатори су у циљу што боље 

промоције свима поделили одштампана правила игре. 

 

 
 

НОВОГОДИШЊИ  ПАКЕТИЋИ 
 

     Празнични дух искористили су ученици који су поводом наступајућих празника за своје 

другаре спремили новогодишње изненађење. Чланови Ученичког парламента желели су да на 

оригиналан начин изненаде своје другаре. Обучени у костим Деда Мраза и мразових 

помоћника обишли су сва одељења у матичној школи и издвојеном одељењу у Штулцу. Поред 

отпеваних новогодишњих песмица, жеља и порука које им је Деда Мраз пожелео, ученици су 

добили симболичне поклоне. У припреми и реализацији ове акције ученицима је помогла 

педагог и уједно координатор Ученичког парламента, Милена Миладинов. 
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НОВОГОДИШЊИ ВАШАР 

Традиционални Новогодишњи вашар одржан је у нашој школи. Смех, граја и одушевљење 

разлилио се кроз школске ходнике када су ученици поставили  своје шарене тезге а на њима 

честитке, украсе, разне рукотворине, колаче. Као и ранијих година, и овог пута креативност 

како ученика тако и учитеља који су вредно радили са њима дошао је до изражаја. На вашару 

су били присутни родитељи, наставници и сами ученици. Новина ове године огледа се у томе 

да су ученици у оквиру еко секције правили предмете од еко материјала, по принципу 

реупотребе – оно што би било бачено искоришћено је за скулптурице.  Развој предузетништва 

као кључне компетенције која се код ученика овим путем развија је тек у зачетку и коју 

свакако планирамо да у наредном периоду развијамо. 
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АФОРИЗМИ  ДУШКА  РАДОВИЋА 

 На часу одељенске заједнице са ученицима петог разреда педагог школе је урадила пано јелку 

са афоризмима чувеног песника, писца  и афористичара  Душка Радовића. Креативним  

начином рада учињено је двострука добит. Ученици су с једне стране научили афоризме 

познатог песника, а  с друге стране су добили као продукт свог рада новогодишњи пано да 

оплемене зид своје учионице. 
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ЈАНУАР 
    

ЕДУКАЦИЈА ЗА УЧЕНИКЕ 
      У оквиру пројекта  „Обукама ка финасијској писмености ученика основних и средњих 

школа“ одржана је радионица на тему „од пословне идеје до пројекта и управљање 

финансијама“ који има за циљ да информише ученике и обскрби их елементарним знањима у 

области предузетништва и финансија. Радионица је намењена за ученике осмог разреда. 

Очекивани резултат јесте да млади након обуке оснаже и стекну додатна знања и вештине  из 

области предузетништва, писања бизнис плана и финансијама као и то да се у школи покрене 

иницијатива да се предузетништво уврсти на поједним часовима додатне наставе. Носилац 

пројекта је Центар за децу и омладину из Врњачке Бање. 
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СВЕТИ САВА 

 
     У просторијама ОШ Младост у Врњцима у недељу 27 јануара прослављена је школска 

слава. У част првог српског просветитеља и архиепископа велики број ђака, родитеља, 

чланова колектива, представника локалне самоуправе и других гостију присуствовали су 

приредби која је тим поводом организована. Поред културно уметничког програма који су 

извели ученици, приредба је завршена сплетом народних кола коју су ученици старијих 

разреда извели. Након чега је уследио коктел за присутне. Месне заједнице Врњци и Руђинци 

школи су донирали поклон поводом школске славе звучник са појачалом и микрофоном који 

ће ученици да користе за квалитетнији рад. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Летопис ОШ „Младост“ за  школску 2018/2019. годину 
 

 27 

МАРТ 
 

ОБЕЛЕЖЕН ДАН ЖЕНА 

    Чланови Ученичког парламента направили су пано са порукама намењеним женском полу                   

( наставном, ваннаставном особљу, ученицима) поводом обележавања Осмог марта. Пано је 

освануо тачно 8.марта 2019 у холу школе. 

 

 

 У  СВЕТУ  ВРЛИНА  И  ВРЕДНОСТИ 

Радионицу је реализовала библиотекарка Дејана Данојлић а  намењена је ученицима завршног 

разреда на којој су имали прилике да тимски одлучују о животним вредностима. Поштење, 

љубав, здравље..све су то вредности које су нам битне да би били срећни и испуњени. 

Ученици су након групног рада представили вредности своје групе. На крају радионице смо 

установили да ученици имају сличне погледе и да им је на првом месту љубав најбитнија. 
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ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА 

     Ученици одељења 71,  са одељенским старешином Јеленом Лазић, прикључио се акцији  

„Поклони јастук уместо цвета“, и том приликом донирали су шест јастука за Специјалну 

болницу за интерне болести  Врњачке Бање. 

 

ТРИБИНА ЗА УЧЕНИКЕ ВИШИХ РАЗРЕДА 

     О штетним утицајима  употребе дроге  ученицима су говорили инспектори полиције из 

Краљева и докторка социјалне медицине. Циљ трибине био је да се деци скрене пажња на 

ризике и штетности употребе дроге и психоактивних супстанци, али и да се код њих развије 

свест о томе да одбију дрогу  уколико им се понуди. Дрога се на жалост појављује и у 

основним школама и веома је важно ученике упознати и упозорити их на последице које 

произилазе  из њеног коришћења. Зато су овакве трибине од изузетног значаја и требало би их 

чешће организовати. 
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АПРИЛ 
ССЕМИНАР „Прва помоћ – сачувајмо живот“ 

    06. и 07. априла 2019.године у школи је одржан дводневни семинар под називом „Прва 

помоћ“. Семинар је спровео Центар за стручно усавршавање из Крушевца, а предавач је била 

докторка хитне помоћи Гордана Симић. Обзиром да је циљ семинара спашавање живота, 

теоријски део је био подређен практичном и стога је био не само најпрактичнији него и 

најкориснији и најхуманији на којем су радници наше школе били до сада. 

 

 

 

СТУДИЈСКО ПУТОВАЊЕ 

     Један од видова стручног усавршавања  у установи које установа планира на основу 

исказаних личних планова професионалног развоја учитеља, наставника, стручних сарадника 

је и студијско путовање. Седам чланова колектива посетило је Етно Село "СТАНИШИЋИ које 

је породица Станишић је изградила. Етно Село "СТАНИШИЋИ" је село са двадесетак 

аутентичних дрвених кућа, млекаром, воденицом, ковачницом, амбаром за жито, старим 

кућама и великом гостинском кућом, који су пренети из села у општини Вареш и села са 

планина Звијезде и Романије, из суседних општина. Налази се  хотел Пирг који је грађен по 

узору на куле са Свете Горе. Осим тога, смештене су у комплексу  села  продавнице сувенира, 

етно ресторани. План пута завршен је посетом парку Бање Ковиљаче и освежењем у Кур – 

салону који је 1932.године,  подигао као ретко архитектонско здање краљ Александар I 

Карађорђевић, а реконструисањем 2018.године,  Кур салон је поново заблисаo пуним сјајем. 
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МАЈ 
ДАН ШКОЛЕ 

     У просторијама ОШ „Младост“ у Врњцима 6. маја прослављен је Дан ове школе и уједно и 

школска слава – Свети великомученик Георгије, у народу познатија као Ђурђевдан. Овој 

свечаности присуствовали су представници локалне самоуправе – председници Општине и 

Скупштине општине, њихови заменици и помоћници, директори основних и средњих школа, и 

јавних установа, представници Цркве, представници месних заједница Врњци, Руђинци и 

Штулац, родитељи ученика и бивши радници школе, драги гости из побратимске школе 

„Никола Тесла“ из Бачке Тополе. 
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СЕМИНАР „ НАСТАВА ОРЈЕНИТИСАНА НА ИСХОДЕ“ 

    Остваривање програма наставе и учења орјентисане на исходе за наставнике предметне 

наставе и стручне сараднике у основним и средњим школама реализована је у ОШ „ Живан 

Маричић“ у Жичи. На дводневном семинару су била три учитеља из наше школе и стручни 

сарадник – педагог. Након семинара чланови тима успешно су одрадили пројектни задатак у 

сарадњи са колегама из ОШ „Бранко Радичевић“ из Вранеша и тиме стекли сертификат као и 

нова знања неопходна за квалитетнији  рад. 
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УСПОСТАВЉЕНА САРАДЊА ДВЕЈУ ШКОЛА 

    Основна школа „Младост“ из Врњаца ове године успоставила је партнерску сарадњу са ОШ 

„Братов Летоња“ из Шмартна об Пакија из Словеније, и збратимила се са ОШ „Никола Тесла“ 

из Бачке Тополе. Трочлана делегација запослених ОШ „Младост“ у саставу Игор Дрманац, 

Оливер Миљковић и Предраг Ђокић посетили су, у периоду од 13. до 15. маја, ОШ „Братов 

Летоња“ из Шмартна об Пакија. 

 

     Седмочлана делегација запослених ОШ „Младост“: Игор Дрманац, Јелена Матић, Милица 

Манојловић, Милена Миладинов, Љубан Стевановић и два ученика осмог разреда (Милош 

Миодраговић и Немања Миладиновић, као представници Ученичког парламента)  посетила је, 

у периоду од 17. до 19. маја 2019. год. ОШ „Никола Тесла“ из Бачке Тополе. Том приликом 

потписана је повеља о међусобној сарадњи међу двеју школа.  
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ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА ПОБУНА У БИБЛИОТЕЦИ 

    У гостима су нам били другари из основне школе „Јован Поповић“ из Крушевца. Имали смо 

прилику да у школском холу гледамо представу побуна у библиотеци 
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РАДНА АКЦИЈА У НАШОЈ ШКОЛИ 

     По топлом и сунчаном времену  одржана је радна акција чишћења школског дворишта. 

Учешће у сређивању дворишта узели су ученици седмог и осмог разреда. Акцијом су 

руководили домар и помоћно особље. На овакав начин ученици показују да брину о својој 

околини. Радна акција им није тешко пала и увек се радо одазивају. Ученици су похваљени од 

директора на уложеном труду и раду као и на успешност реализације акције. 
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ЈУН 

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА 

   Ученици наше школе су још једном показали хуманост на делу. Ученици су заједно са 

наставником српског језика Слободаном Радаковићем и педагогом школе Миленом 

Миладинов посетили просторије Удружења бораца ратова од 1990. - 1999.године, „Горски 

вукови“ Врњачка Бања Удружење ће новац донирати породици настрадалог борца. 

 

 

Председник удружења „ Горски вукови“ уручио је повељу и захвалницу нашој школи. 
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ЂАК ГЕНЕЦРАЦИЈЕ 

     Као и сваке године, тако и ове, издвоје се ученици који својим радом и резултатима на 

најбољи начин представљају себе и своју школу. Међу њима, заслужено признање ђак 

генерације ОШ Младост“ у Врњцима, добила је Мина Стевановић рођена 24.05.2004.године у 

Краљеву. Показала је изузетан успех у савладавању школског градива и постигла значајне 

резултате на такмичењима.  Заинтересована је за све активности, друштвена је и увек спремна 

да сваком помогне. Поред учења Мина се бави кошарком, која је њена, како каже:“велика 

страст и љубав“. 
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JУН 

ПРОСЛАВА МАТУРЕ 

      Матурска свечаност у вили Девeџић у Врњачкој бањи је реализована свечаност поводом 

завршетка школовања ученика осмог разреда наше школе. Цео догађај пратили су бројни 

родитељи, баке и деке, чланови колектива и пријатељи школе. Након фотографисања у 

врњачком парку, уследила је шетња до виле где су наставили да славе са својим наставницима 

до поноћи. Још једна генерација осмака је крупним корацима закорачила у свет, можемо само 

да им пожелимо пуно успеха у даљем животу и школовању! 

 

АВГУСТ 

     Семинар „Примена мотивационих техника у настави одржан је у школи 28.08.2019.године 

и намењен је  наставницима и стручним сарадницима.  
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Летопис школе за школску 2018/19. годину израдио је 

Тим за израду летописа: 

Игор Дрманац - директор 

Милена Миладинов – педагог 

 


