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1.ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ“ – ВРЊЦИ
Из историје школе

1.1.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“
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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,
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
7
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- у холу је направљен и осветљен лед расветом кутак за историјат наше школе и фотографије
некадашњих ученика
- 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
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- 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
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

1.2.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.
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Нешто што даје посебан дух школи поред, наравно, деце су и људи који раде у њој.

2. БРОЈ И СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ
2.1.НАСТАВНО ОСОБЉЕ
Ред
Број

Име и презиме наставника

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Весна Станчић
Марина Стефановић
Данијела Радовановић
Дејан Аџић
Милијана Маричић
Јелена Чеперковић
Андријана Богојевић
Јелена Вучетић
Јелена Сеочанац
Јелена Матић
Иван Миодраговић
Немања Миљковић
Олгица Луковић
Оливер Миљковић
Марина Јовковић
Тома Томић
Владимир Иванчевић
Саша Јовичић
Љубан Стевановић
Јовица Сташић
Весна Радић
Марија Стојановић
Ивана Стефановић
Јелена Катић
Милица Манојловић
Војкан Добричић
Анђелија Чановић

28.
29.
30.
31.

Катарина Грађанин
Бранко Речевић
Бојан Вукмировић
Милош Митровић

звање
наставник разредне наставе у првом разреду
наставник разредне наставе у другом разреду
наставник разредне наставе у трећем разреду
наставник разредне наставе у четвртом разреду
професор разредне наставе други и четврти
професор разредне наставе први и трећи
професор разредне наставе у продуженом боравку
професор српског језика
професор српског језика
професор енглеског језика
професор енглеског језика
професор енглеског језика
професор француског језика
професор француског језика
професор француског језика, грађанског васпитања
професор ликовне културе
професор ликовне културе
професор музичке културе, хор и оркестар
професор историје и географије, грађанског васпитања
професор историје
професор физике
професор физике
професор математике
професор математике
професор биологије, чувари природе
професор хемије
професор технике и технологије, техничког и
информатичког образовања и информатике и
рачунарства
професор физичког и здравственог васпитања
професор физичког и здравственог васпитања
професор физичког и здравственог васпитања
професор верске наставе
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2.2.ПРИПРАВНИЦИ
Ред
Број

Име и презиме приправника

Радно место

1.
2.

Јелена Бојковић
Кристина Петровић

рачуноводство
секретаријат

3.

Марија Лазовић
Милица Арсић

социолог – стручни сарадник
разредна настава

6.

2.3.УПРАВА И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Ред
Број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Име и презиме
Игор Дрманац
Тијана Симоновић
Милена Миладинов
Дејана Данојлић
Јелена Томић
Стојанка Кнежевић

звање
директор школе
психолог
педагог
библиотекар
секретар школе
aдминистративно-финансијски радник

2.4.ПОМОЋНО – ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
Ред
Број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Име и презиме
Предраг Ђокић
Зорица Црноглавац
Драгана Чеперковић
Наташа Мандић
Снежана Црноглавац
Дејан Милошевић
Анка Сарић

звање
домар школе
помоћни радник
помоћни радник
помоћни радник
помоћни радник/сервирка
помоћни радник
помоћни радник
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3.САВЕТ РОДИТЕЉА 2019/2020.Г.
Ред.број

Име и презиме родитеља

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Владимир Рајков
Снежана Прибаковић
Марина Видаковић
Иван Јовановић
Бобан Степић
Предраг Котлајић
Љиљана Бошковић
Оливера Котлајић
Јасмина Бисерчић
Радисав Миодраговић

11.
12.

Милан Милојевић
Иван Ђорђевић

Представник одељења
I1
II1
III1
IV1
V1
VI1
VI2
VII1
VIII1
VIII2
комбинација 1/3
комбинација 2/4

4.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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Име и презиме члана

Представник

Оливер Миљковић
Милијана Маричић
Саша Јовичић
Предраг Котлајић
Бојана Весић
Данијела Предолац
Светислав Раденковић
Миломир Кузмановић
Небојша Стаматовић

представник запослених
представник запослених
представник запослених
представник родитеља
представник родитеља
представник родитеља
представник локалне самуоправе
представник локалне самуоправе
представник локалне самуоправе

5.УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 2019/2020.г.
Ред.
Име и презиме
Број
ученика
Сара Бабић
1.

представник
одељења
7/1

Улога у
парламенту
чланица

2.

Милош Весић

7/1

члан

3.

Алекса Котлајић

7/1

члан

4.

Тамара Николовски

8/1

председница

5.
6.
7.
8.

Марија Радичевић
Лазар Димитријевић
Давид Бошковић
Стеван Котлајић

8/1
8/1
8/2
8/2

заменица
члан
записничар
члан

9.

Лидија Седларевић

8/2

члан

Представник у...
Тим за заштиту ученика од
насиља
Школском развојном
планирању
Школском развојном
планирању
Тим за заштиту ученика од
насииља
/
Школски одбор
/
Школски одбор
Тим за обезбеђивањеквалитета
и развој установе
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6.СЕПТЕМБАР
6.1.СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ПРВАКА

Дана 02. септембра пријем
за 19 првака приредили су
ученици од првог до
четвртог разреда. Први
разред преузеo је учитељ
Дејан Аџић у матичној
школи, a у ИО Штулац
Марина Стефановић.
Поздравну реч упутио је
директор школе Игор
Дрманац. Локална
самуоправа је и ове године
уручила новчану честитку
ученицима. Први дан
школе ученици су
започели у холу школе
заједно са родитељима,
колегама из школе уз
присуство представника
локалне самоуправе.
Учесници приредбе су се
потрудили да овај дан
својим најмалађим
другарима учине
посебним.
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6.2.САРАДЊА ШКОЛЕ СА СЕОСКО ТУРИСТИЧКИМ
ДОМАЋИНСТВОМ“ОАЗА МИРА“
У сарадњи са сеоско
туристичким домаћинством
„Оаза мира“, Лопатница,
08.09.2019. наша школа
реализовала је дружење
ученика седмог и осмог
разреда кроз једнодневни
излет. Том приликом пошло
је 14 ученика, директор
школе, педагог и предметни
наставници. Поред ученика
и наставника наше школе,
дружењу су присуствовали и
ученици и наставници ОШ
„Свети Сава“ из Рибнице.
Педагог је за ученике
осмислила квиз на тему
„Вода“, а ученици су
домаћину
за
успомену
оставили цртеж.
Поред едукативног дела,
уследила је шетња кроз
очувану
природу,
упознавање са локалитетом
места као и слободно време
за дружење са ученицима и
колегама из друге школе.
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6.3.ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ „ОБОГАЋЕН ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД“
Основна школа „Младост“ у новој школској години почела је да спроводи активности по
пилот пројекту обогаћеног једносменог рада. Наша школа је једна од 204 основне школе
у Републици Србији изабрана од стране Министарства просвете, науке и технолошког
развоја који спроводе поменути пројекат. Идеја пројекта усмерена је ка томе да се
ученицима понуде добро осмишљене активности које су у функцији развоја способности,
креативности и интересовања ученика. Понуђена су четири модула активности: мала
дневна музика, предузетништво, подршка развју личности ученика и екологија које су
намењене ученицима од трећег до осмог разреда.

6.4.СТУДИЈСКО ПУТОВАЊЕ

Студиијско путовање
реализовано је на
дестинацији МагличЦрква Светих апостола
Петра и Павла у Расу Нови Пазар – манастир
Сопоћани.
Са овог путовања
понели смо позитивне
утиске због
локалитета, дружења и
веселе атмосфере
током читавог пута.
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7.ОКТОБАР
7.1.ДЕЧИЈА НЕДЕЉА
Низ активности
реализовано је током
трајања дечије недеље.
Ученици су на платоу
школе цртежима
приказивали своја права и
обавезе на тему Дан
отворених врата,учитељи
су са својим ученицима
посетили локални Зоо-врт
у Врњцима.
Професор физичког
васпитања Катарина
Грађанин организовала је
Игре без граница у које је
укључила учитеље,
ученике и родитеље
ученика нижих разреда. 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.
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7.2.ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ НИЖИХ РАЗРЕДА

У петак 11.10.2019.године
реализована је екскурзија на
релацији Врњци -Крушевац Свилајнац-Врњци.Деца
су
обишла Лазарев град у
Крушевцу, Природњачки музеј
и Дино парк у Свилајнцу.

7.3. ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИКЕ ВИШИХ РАЗРЕДА

За ученике V и VI разреда
15 и 16 октобра
реализована је екскурзија на
релацији КуршумлијаЂавоља варош - Лесковац –
Врање и Сурдулица.
За ученике VII и VIIIразреда
екскурзија на истој
дестинацији реализована је
22 и 23 октобра.
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8.НОВЕМБАР
8.1.ДАН ЗДРАВЕ ИСХРАНЕ
Представници
Ученичког парламента
одржали су час у
одељењу II1 на тему
„здрава исхрана.“
Чланови ученичког
парламента били су у
улози предавача.
Одржали су занимљиво
предавање где се поред
презентације, дискусије
са ученицима, нашла и
песма као и продукти
рада. Заједно су урадили
паное са здравим и
нездравим намирницама.
Као награду за уложен
труд пред крај часа сви
су се послужили са
здравим напитком –
лимунадом-.
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8.2.ПОЛИЦИЈА У СЛУЖБИ ГРАЂАНА

Циклус предавања
посвећених унапређењу
безбедносне културе деце
и младих, у оквиру
пројекта Основи
безбедности деце који
реализује Министарство
унутрашњих послова
Републике Србије у
сарадњи са
Министарством просвете,
науке и технолошког
развоја настављен је
предавањем у одељењу 1/1
ученици су причали на
тему безбедност у
саобраћају, док се у
одељењу 4/1 разговарало
на тему „Полиција у
служби грађана“
Ученици су могли да чују
и да питају шта све ради
полиција да би заштитила
грађане, каква је
опремљеност и
организованост
полицијиских службеника.
Ово је била прилика да
сазнају какав је озбиљан и
одговоран полицијски
позив.
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8.3.ДЕЈАН РИСТИЋ, ИСТОРИЧАР У ПОСЕТИ ОШ „МЛАДОСТ“ ВРЊЦИ

У среду, 20 новембра 2019.године Основну школу „Младост“ у
Врњцима посетио је угледни историчар Дејан Ристић, некадашњи
државни секретар Министарства културе и управник Народне библиотеке
Србије. Господин Ристић одржао је предавање ученицима седмог и осмог
разреда на тему – Митови српске историје. Било је речи о томе: Да ли је
Милош Обилић убио турског емира Мурата?; Да ли је Вук Бранковић
издао Србе на Косову? Да ли се у време сусрета Стефана Немања и
немачког цара Фридриха Барбаросе у Нишу јело златним прибором и шта
је било на трпези том приликом?, и о многим другим митовима код Срба.
Такве занимљиве теме изазвале су знатижељу код ученика који су се радо
укључивали у дискусију и постављали питања.
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8.4. ИНТЕРЕСАНТАН ЧАС ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ

Наставник ликовне културе
Томић Тома у одељењу 81,
одржао је интересентан и
ученицима несвакидашњи час.
Замењене су улоге дечака и
девојчица. Овог пута девојчице
су имале улогу шминкерке док
су дечаци били модели. Час је
протекао у смеху, шали и
добром расположењеу свих
ученика.
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8.5.ПРОЈЕКТНА НАСТАВА У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ У ШТУЛЦУ

У оквиру пројектне
наставе реализована
је тема „Мој кувар“, у
оквиру које су
ученици израдили
кувар са рецептима, а
потом су спремали
бакин колач. Том
приликом учешће у
реализацији
активности узеле су
мајке ученика.

8.6.ЕДУКАЦИЈА ЗА УЧИТЕЉЕ „О БЕЗБЕДНОМ УЧЕШЋУ ДЕЦЕ У

САОБРАЋАЈУ“
У организацији Агенције за
безбедност саобраћаја и
општине Врњачка Бања, 5. и 15.
новембра, одржана су
предавања за васпитаче и
учитеље на којима су ови
просветни радници инструирани
о правилној едукацији деце, за
безбедније учешће у саобраћају.
Два учитеља наше школе
похађали су наведени семинар.
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8.7.РАДИОНИЦА ЗА НАЈМЛАЂЕ
“ ПРОТИВ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА“

За ученике другог и четвртог
разреда одржана је радионица на
тему „Борба против вршњачког
насиља“.
Учитељице
Весна
Станчић, Данијела Радовановић и
приправница
Милица
Арсић
спремиле су презентацију и на
занимљив
и
ученицима
приступачан
начин
су
им
приближили врсте насиља као и
позитивне речи које је неопходно
сваком људском бићу како би
растао и развијао се. Кроз игру
„Како да ти кажем“ ученици су
учили лепе речи и облике лепог
понашања
у
решавању
неспоразума. Цртали су срца,
исписивали лепе речи, слушали
музику. На крају часа направљен
је пано и изложен у холу школе.
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8.8.РАДИОНИЦА, ЗНАМ, УМЕМ, ПРИМЕЊУЈЕМ
Наставница Анђелија
Чановић и
библиотекарка
реализовале су
креативну радионицу
за ученике петог
разреда. Кроз тимски
рад дечаци су
правили су макете
кућа, док су девојчице
правиле колаче са
којима су се сви на
крају слатко
засладили.

8.9.СТИГЛЕ КЊИГЕ У НАШУ ШКОЛУ
Наша школска библиотека
поседује романе, књиге
приповедака, поезије,
енциклопедије, сликовнице
за најмађе читаоце.
Библиотека располаже
великим бројем уџбеника и
приручника за све наставне
предмете.
Захваљујући донацији фонд
библиотеке богатији је за
255 књига.
Нашој школи књиге су
дониране од стране МТС-а.
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8.10. ДАН ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА
Дан просветних радника
прихваћен је широм света,
у преко 100 земаља. У
Србији се Дан просветних
радника прославља
8.новембра, на Митровдан,
за који се верује да је дан
рођења Вука Караџића. Део
колектива је прославио у
пивници Лидо у Врњачкој
Бањи.

8.11.САМОСПОЗНАЈА, 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
су
реализовали
библиотекарка
Дејана Данојлић, социолог
Марија Лазовић и педагог
Милена Миладинов. Гост на
радионици је директор Игор
Дрманац.
25
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У одељењу VIII/1
одржана је радионица
„Самоспознаја, то сам
ја. Реализатор
радионице је
библиотекарка Дејана
Данојлић и психолог
школе Тијана
Симоновић.

8.12.ОБЕЛЕЖЕН СВЕСТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ХИВ-а
Свестки дан борбе против Хив- а
обележен је 28.новембра у сали
С.О. Врњачка Бања. Волонтери
Црвеног Крста презентовали су:
шта су то предрасуде, о Хив-у, шта
Хив јесте, а шта није.
Присутнима су се обратили
предавачи Др. Весна Малићанин и
професорка историје Ивана
Радивојевић. Трибини су
присуствовали ученици Гимназије
у Угоститељско Туристичке школе,
као и ученици ОШ „ Попински
борци“ и ОШ „ Младост“ Врњци.
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9.ДЕЦЕМБАР
9.1.ОБЕЛЕЖЕН ДАН БИБЛИОТЕКАРА
Доделом награда
најмарљивијим члановима и
захвалница заслужним
установама и појединцима,
Народна библиотека ”Стефан
Првовенчани” обележила је
14. децембар, Дан
библиотекара
Србије. Најбољим школским
библиотекаром проглашена је
Дејана Данојлић која овај
посао обавља у основним
школама ”Младост” у
Врњцима и ”Бане
Миленковић” из Новог Села.

9.2.ПРИМЕРИ ДОБРЕ ПРАКСЕ ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ

Учитељица Весна Станчић
на скупу стручних
сарадника у ОШ „Браћа
Вилотијевић“ у
Краљеву,презентовала је
пројектне теме који су
реализовани у оквиру
пројектне наставе у првом
разреду.
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9.3.ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ ЗА НАЈМЛАЂЕ
Позоришна представа“ Веселе чаролије“

У току децембра
одржане су две
позоришне представе
за децу предшколског
узраста и ученике од
првог до четвртог

Позоришна представа „Смехотека“

разреда.
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9.4.ПРАЗНИЧНА АТМОСФЕРА У НАШОЈ ШКОЛИ

Ученици су својом
креативношћу,
маштом и
оригиналношћу
унели у школу дах
празничне,
новогодишње
атмосфере.

25-26 децембра у
матичној школи и у
издвојеном одељње у
Штулцу одржан је
новогодишњи вашар.
Ђаци су изложили
своје радове:
новогодишње јелке,
лампионе, украсе,
магнете, колаче па
чак и сапуне и еко
украсе.
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9.5.ДЕДА МРАЗ У НАШОЈ ШКОЛИ

Чланови ученичког
парламента обучени у
костим Деда Мраза и
мразових помоћника
посетили су издвојено
одељење у Штулцу.
Поред отпеваних
песмица, порука и
жеља које им је Деда
Мраз пожелео, ученици
су добили симболичне
покллоне.

9.6.НОВОГОДИШЊИ ПАКЕТИЋИ ЗА ДЕЦУ РАДНИКА

Традиционално,

чекајући

долазак

Нове

године,

организована

је

подела

новогодишњих пакетића за децу запослених, уз незаобилазног Деда Мраза. На тај
начин, уз музику и окићену новогодишњу јелку, грицкалице, слаткише и сокиће, шале
и приче Деда Мраза, нашим малишанима су поклонима и пажњом улепшани
предстојечи празници.
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10. ЈАНУАР
10.1.СВЕТИ САВА

Школска слава
обележена је ове школске
године у издвојеном
одељењу у Штулцу.
Као и увек за
осмишљавање и
организацију приредбе
био је задужен тим
наставника. Припремљен
је занимљив и богат
културно-уметнички
програм сачињен из
најлепших музичких
композиција и стихова у
част Светог Саве.
Школски простор је био
премали да прими велики
број родитеља,
наставника и ученика
школе, као и
представнике локалне
самоуправе и месних
заједница.
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10.2.СВЕТОСАВСКА АКАДЕМИЈА

Врњачке основне и средње
школе су својим здруженим
наступима оставриле циљ
Академије, како би се
присетили великог српског
просветитеља.
Светосавска академија
која је уприличена у
Конгресном центру Хотела
„Зептер“ традиционално
је била прилика да се
помену ученици и њихови
ментори који су у прошлој
години освојили награде на
такмичењима.

32

Летопис ОШ „Младост“ за школску 2019/2020. годину

11.ФЕБРУАР
11.1.ЕС – ДНЕВНИК
У складу са токовима модерног
образовања и модернизације
наставе у друго полугодиште ушли
смо са електронским дневницима.
Позитивни ефекти увођења су
обострани како за наставнике тако
и за родитеље који ће уз помоћ
шифре имати увид у оцене своје
деце.
За ову сврху одржана је обука за Е –
дневник за наставнике, учитеље и
стручне сараднике.

11.2.УСПЕХ НАШЕ ШКОЛЕ У ПИЛОТ ПРОЈЕКТУ
„ОБОГАЋЕН ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД“

Од укупно 204 основне школе у Републици Србији које учествују у спровођењу Пилот
пројекта „Обогаћен једносменски рад“ наша школа је одабрана као једна од 27 најбољих
школа. Поносни смо што је велики број родитеља и ученика наше школе препознало
бенефите рада у активностима које се свакодневно реализују у школи након наставе.
Ученицима су понуђене четири модул активности: Подршка развоју личности ученика;
Мала дневна музика, Предузетништво и Екологија .
Након часова редовне наставе ученици остају на програмским садржајима за које су се
изјаснили према
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11.3.АСФАЛТИРАНА УЛИЦА ПОРЕД ОШ „МЛАДОСТ“

Асфалтирана је Железничка
улица у Врњцима, поред ОШ
„Младост“ и ПУ „Радост,“ у
дужини од 220м. У циљу
повећања безбедности деце
постављена је пешачка
стаза која је поплочена
коцком са Променаде. У
току су припреме за
постављање ограде поред
пешачке стазе као и
изградња паркиралишта и
аутобуског стајалишта.
Радове финанисра локална
самоуправа.
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12.МАРТ
12.1.САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА И ОБРАЗОВАЊА

Сајам запошљавања и
образовања у области
угоститељства и туризма
одржан је у конференцијској
сали хотела Фонтана у
Врњачкој Бањи. Овом
догађају присуствовали су
ученици наше школе и
директор Игор Дрманац.

12.2.ДИВАН ДАН НАШЕМ УЧИТЕЉУ

За учитеља првог разреда,
Дејана
Аџића,
прослава
рођендана је имала посебну
драж. Ученици са својим
родитељима припремили су
му
изнанађење.
Након
оптеване песмице и упућених
честитки сви скупа су се
почастили колачима.
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12.3.УРЕЂЕН ШКОЛСКИ ПРОСТОР

Школски простор
оплемењен је новим
намештајем који је
функционалнији и у већој
мери задовољава потребе
школе. Опремљена је кухиња
са новим кухињским
елементима, трпезарисјким
столом и столицама.
Наставничка канцеларија
обогаћена је са новим
ормарима за наставнике.
Намештај у канцеларији
директора је у потупности
замењен. На зиду школског
хола постављена је стаклена
витрина која са поносом
истиче похвале и захвалнице
упућене нашој школи.
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12.4.ОСМОМАРТОВСКО ИЗНЕНАЂЕЊЕ НАСТАВНИЦАМА И
УЧИТЕЉИЦАМА

Ученици који похађају модул
програм
екологија
и
предузетништво одлучили су да
својом креативношћу обрадују
наставнице, учитељице, помоћно
особље поводом Дана жена.
Деветог марта за време великог
одмора ученице су однеле
корпице
у
наставничке
канцеларије. Поред честитки
које су упутиле уручиле су по
сапун и еко цет.

12.5.РАДИОНИЦА „НЕГУЈМО МАТЕРЊИ ЈЕЗИК“

Поводом Међународног дана
матерњег језика у Основној школи
„Младост“
реализована је
едукативно
–
креативна
радионица на часовима српског
језика коју су осмислиле и извеле
наставница српског језика Јелена
Сеочанац и школски педагог
Милена Миладинов. Радионицу
смо извеле у школској библиотеци
у матичној школи уз учешће
библиотекарке Дејане Данојлић.
Радионици су присуствовали
ученици 82 одељења и чланови
ученичког
парламента.
Циљ
радионице је скренути пажњу на
очување и заштиту српског језика,
писма, опште језичке културе и
писмености.
38

Летопис ОШ „Младост“ за школску 2019/2020. годину

12.6.МЕЂУНАРОДНИ ДАН МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Обележавање Међународног
дана матерњег језика који је ове
године заказан за 5 минута до 12
часова, симболично представља
крајње време да се вратимо
неговању матерњег језика, књиге
и културе уопште. Дејана
Данојлић, школски библиотекар
обратила се ученицима са
поруком о вредности књиге и
читања као и значају писане речи
и неговању матерњег језика.
Присуствовали су ученици од
петог до осмог разреда као и
педагог школе. Поезију из
библиотечког простора читала је
ученица осмог разреда Тамара
Николовски.
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12.7. НАСТАВА НА ДАЉИНУ

У складу са Одлуком проглашења ванредног стања на целој територији Републике
Србије која је ступила на снагу од 15.03.2020.године, због епидемиолошке ситуације у
земљи привремено је обустављен непосредни образовно – васпитни рад у основним и
средњим школама. Установе образовања и васпитања неће радити почев од понедељка
16. марта 2020.године.
Реализација образовно – васпитног рада учењем на даљину почела је да се спроводи од
17. марта 2020.године. Ученици ће за време ванредне ситуације наставу пратити на
даљину. Сваког радног дана РТС канал ученицима I-VIII омогућава праћење наставе
по истакнутом распореду емитовања. Свим ученицима старијих разреда омогућено је
праћење наставе путем гугл учионица. Наставници помоћ и додатне инструкције
ученицима упућују и помоћу мрежа на Виберу.Заједнички циљ је да ученици успешно
савладају градиво и да по завршетку ванредног стања несметано наставе школовање .
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12.8. „ДОЂИ НА ЧАЈ“

У оквиру пројектне наставе
„Дођи на чај“ ученици су
направили књигу лековитог
биља у коју су лепили претходно
убрано биље. Овде су се нашли
камилица,
нана,
коприва,
маслачак и друго биље које су
вредне дечије ручице убрале.
Након што су завршили књигу
скували су за своје укућане и за
себе чај и заједно су уживали у
благодетима истог.
Разменили су фотографије са
другарима и учитељицом.
Слике радова и продукти који су
настали у кућним условима
сведоче
о
томе.
Упркос
свакодневној
комуникацији,
дечија граја и смех из учионица
недостају да би слика била
целовита.
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13.АПРИЛ
13.1.ХУМАНОСТ У ДОБА КОРОНЕ

Ученици модул програма
„Предузетништво“
одлучили су да обрадују
чланове Женског центра
„Милица“ из Врњачке
Бање и на Велики петак
поклоне своје производе,
сапуне, јаја и ручно
рађене корпице. У
условима ванредног
стања због проглашења
епидемије ученици су
свесни чињенице да је
довољан мали гест,
порука да охрабри друге.
Ово је пример како
можемо да ширимо дух
заједништва,емпатије и
да се хуманост покаже
делом. Водитељка
радионице је у
просторијама Удружења
уручила поклоне
председници ЖЦ
„Милица.“
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13.2. УСКРС

За разлику од ранијих година
овај Васкрс бројне породице
прославиле су на другачији
несвакидашњи начин, тачније без
пријатеља и шире родбине.
Највећи хришћански празник наши
ученици прославили су у склопу
својих породица у свом дому, са
члановима уже фамилије. Своје
умеће фарбања јаја показали су
путем фотографија.
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14. ЈУН

14.1. ПРИПРЕМНА НАСТАВА

ОД 3. ДО 15. ЈУНА 2020.
Организује се припремна настава за ученике осмог разреда и посебни часови за
ученике петог, шестог и седмог разреда.
Ученици по тачно утврђеном распореду, који је истакнут на огласној табли као и
на сајту школе могу проширити стечена знања, поправити оцене и уз помоћ
наставника припремити се за предстојећи завршни испит. У школи су предузете
све мере опреза у циљу очувања здравља ученика, као и запослених у школи. Сви
се радујемо доласку ученика, веселој граји деце и новим победама.
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14.2. 0РГАНИЗОВАН ЈЕ ПРИЈЕМ ЗА НАЈБОЉЕ УЧЕНИКЕ ОСМОГ
РАЗРЕДА

Још једну генерацију ученика испратила је ОШ"Младост". Њих 33
завршило је осми разред, а на оне најбоље школа је посебно поносна.Ово је
генерација која је на више начина била посебна. Многи су нас на најлепши
начин представљали учешћем на књижевним вечерима, школским
приредбама, квизовима, такмичењима....За успехе које су постигли током
школовања награђени су посебним дипломама и поклонима, а оне чије
оцене нису биле мање од петице добили су Вукове дипломе.За најуспешније
приређен је пријем у школи. Директор их је поздравио обраћањем.
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14.3.ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ

Ђак
генрерације
за
школску годину 2019/20. је
Лазар Димитријевић.
Кроз своје школовање Лазар
је
постизао
изузетне
резултате у наставним и
ваннаставним активностима.
Био је члан Ученичког
парламента. Познат је по
врло развијеном другарском
односу,
отворености
и
искрености.
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14.4. ПРОСЛАВА МАТУРСКЕ ВЕЧЕРИ
Пре свечане вечере ученици су се фотографисали код минералног извора Топла
вода, након чега су прошетали бањским парком до виле Девиџић.
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15.ЈУЛ

15.1. ОБНОВА ПЛОЧЕ

Обнову плоча урадили су директор школе Игор Дрманац и
Предраг Ђокић домар школе, 20.07.2020. године.
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Летопис школе за школску 2019/20.годину израдио је
Тим за израду летописа
Директор школе: Игор Дрманац
Стручни сарадник – педагог: Милена Миладинов
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