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КАДРОВСКА СТРУКТУРА РАДНИКА У ШКОЛСКОЈ
2020/2021.години

Ред
Број

Име и презиме наставника

предаје

1.

Весна Станчић

Разредна настава

2.

Марина Стефановић

Разредна настава

3.

Данијела Радовановић

Разредна настава

4.

Дејан Аџић

Разредна настава

5.

Милијана Маричић

Разредна настава

6.

Јелена Чеперковић

Разредна настава

7.

Андријана Богојевић

8.

Јелена Вучетић

Продужени
Боравак- Врњци
Српски језик

9.

Јелена Сеочанац

Српски језик

10.

Јелена Матић

Енглески језик

11.

Иван Миодраговић

Енглески језик у млађим разредима ИО

12.

Олгица Луковић

Француски језик

13.

Оливер Миљковић

Француски језик

14.

Марина Јовковић

Грађанско васпитање

15.

Тома Томић

Ликовна култура

16.

Владимир Иванчевић

Ликовна култура

17.

Саша Јовичић

Музичка култура, хор и оркестар

18.

Љубан Стевановић

Историја и географија

19.

Јовица Сташић

Историја

20.

Весна Радић

Физика

21.

Јелена Катић

Математика

22.

Јелена Ћилерџић

Биологија
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23.

Војкан Добричић

Хемија

24.

Анђелија Чановић

професор технике и технологије, техничког и
информатичког образовања и информатике и
рачунарства

25.

Катарина Грађанин

26.

Бранко Речевић

27.

Бојан Вукмировић

28.

Милош Митровић

професор физичког и здравственог васпитања
професор физичког и здравственог васпитања
професор физичког и здравственог васпитања
професор верске наставе

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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СЕПТЕМБАР,
2020.год.

➢ Одржана
седница
Савета
родитеља
➢ Одржани
родитељски
састанци
“ Нека вам школа не буде
брига, него још једна лепа
игра!“

➢ Ђаке старијих
разреда
дочекале су
окречене
учионице

➢ Изабрано
руководство
ученичког
парламента

ж
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Окречене учионице
У септембру су ученике виших разреда дочекале окречене учионице.
Захваљујемо се техничком особљу који су радним ангажовањем омогућили да ученици
уђу у освежен школски простор.
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Добро нам дошли прваци
Традиционални пријем првака због епидемије корона вируса ове школске године је
изостао. Уместо тога организовано је нешто другачије упознавање ученика са
учитељима, уз поштовање свих мера заштите. Оклоности јесу необичне, али полазак у
први разред ипак је велики догађај како за саме прваке тако и за њихове родитеље.
Свечани пријем првака организован је 31.августа на другачији начин него што је
то било ранијих година. Родитељски састанак и пријем првака одржан је у два термина
за родитеље и ученике.У част нове генерације ученика првог разреда, са жељом да им
овај дан остане у лепом сећању потрудиле су се учитељице које су украсиле ученички
простор. Помоћ при паковању и декорацији помогла је педагошкиња школе. Услед
епидемиолошке ситуације није уприличена приредба добродошлице који су увек
припремали старији другари.
Ове године наша школа богатија је за 26 првака, распоређених у два одељења. У
матичној школи 17 првака наставу похађа код учитељице Данијеле Радовановић. Сходно
прописаним мерама, биће их по 15 у једној групи. Код учитељице Милијане Маричић у
издвојеном одељењу Штулац наставу похађа 9 ученика.
У име школе и свих запослених, добродошлицу првацима пожелео је директор Игор
Дрманац.
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Ученички парламент
Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која
ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса
свих ученика у школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих
непосредно тичу.
У нашој школи,Ученички парламент води педагог Милена Миладинов, док
чланови УП чине ученици седмог и осмог разреда. Парламент узима учешће у
многобројним акцијама које се спроводе у школи (хуманитарне акције,
обележавање значајних датума, организовање журки за ученике завршног раз. и
др.).У овој школској години активности ће се прилагодити новонасталој
ситуацији изазваном COVID-19.
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Обогаћени једносменски рад

Другу годину заредом наша школа је укључена у пројекат Министарства просвете,
науке и технолошког развоја под називом „Обогаћени једносменски рад“.
Са реализацијом пројекта се почело у септембру ове школске године, у матичној
школи. Ученици су уз сагласност родитеља бирали активности које желе. Рад са
ученицима почиње после редовних часова. Због новонастале ситуације група не сме
бити већа од 15 ученика, али ће се временом мењати и прилагођавати према
интересовањима ученика.
Ове школске године ученицима су понуђене следеће активности.
•
•
•
•
•
•

Тенис – за ученике 1. и 3. разреда
Мала дневна музика - за ученике од 3. до 5. разреда
Школа живота- за ученике од 5. до 8. разреда
Екологија - за ученике од 5 до 8 разреда
Предузетништво - за ученике 7. и 8. разреда
Фото радионица - за ученике 7. и 8. разреда

„Човек мора остати ученик
и онда кад постане учитељ.“
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Eвропска недеља мобилности

Поводом Дана без аутомобила наша школа је од 17.09.2020. – 22.09.2020.
организовала разне активности где су били укључени ученици нижих
разреда. Ова манифестација је организована у оквиру кампање Европска
недеља мобилности која фаворизује немоторизоване видове превоза у односу
на аутомобилски саобраћај који нарушава квалитет ваздуха и има сталан
негативан утицај на озонски омотач и климатске промене.
Начин живота у којем преовладава смањена физичка активност утиче
негативно на наше здравље, а употреба аутомобила и других моторних
возила, на жалост, не само да штети животној средини, већ и додатно
нарушава квалитет нашег живота и здравља. Зато свако од нас треба да
чини све што може како би избегао коришћење моторних возила, посебно на
краћим релацијама, како би смо уз промену навика, прешли на алтернативне
видове саобраћаја попут пешачења, вожње бицикла, ролера, тротинета...
Зато су ученици првог и другог разреда, у четвртак 17.09.2020.године
цртали кредама у боји на школском полигону, док су ученици трећег и
четвртог разреда у петак 18.09.2020. године на часу ликовне културе
цртали радове применом разних техника и материјала на тему: „Дан без
аутомобила.“Све активности је фотографисала педагошкиња школе која је
проследила Данијели Јелићанин – координатору локалне самоуправе како би
исте биле прослеђене Европској комисији која је иницијатор овог пројекта.
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Уручене платнене маске ученицима

Помоћник председника општине Врњачка Бања, Саша Грковић 25.09.2020. посетио је
Основне школе на територији наше општине и том приликом уручио је ученицима
наше школе платнене маске. Оштина Врњачка Бања желела је да на овај начин буду
обухваћени сви основци, али и да укаже на важност спровођења превентивних мера у
борби против вируса корона, као и да помогне свим родитељима и ученицима.
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Пројекат „Еко сувенири Врњачке Бање“

ОКТОБАР,
2020.год.
Центар за децу и омладину Врњачка Бања је током септембра месеца извео
планиране активности у реализацији пројекта „Еко сувенири Врњачке Бање“
који је финансијски подржан од Министарства заштите животне средине.
Презентација у ОШ „Младост“ Врњци је одржана ученицима 7. разреда на
којој су поред професора биологије Јелене Ћилерџић, психолога Тијане
Прибаковић, директора Игора Дрманца и библиотекара Дејане Данојлић
присуствовали и еко координатор Слободан Цветковић и менаџер пројекта
Валентина Крстић. Током септембра месеца на часовима ликовне културе у
ОШ „Младост“ Биљана Марковић Крагуљац је одржала радионицу за
наставнике и ученике у циљу презентације пројекта и давања смерница за
израду аутентичних сувенира.
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Обележена Дечја недеља
Ове године Дечија недеља обележена је од понедељка 05.10.2020. до петка
09.10.2020.године под слоганом "Подељена срећа два пута је већа". Организована
је у знаку Године солидарности у циљу подизања свести о важности
континуираног ангажовања на унапређењу сарадње и солидарности међу
грађанима, посебно у условима епидемије која нас је задесила у 2020.години.
У оквиру Дечије недеље организоване су различите активности за ученике од
1 – 4. разреда као и за ученике од 5 – 8. разреда. Ова година је посебна зато што
се Дечија недеља одржала уз поштовање свих епидемиолошких мера услед
пандемије вирусом COVID-19.
Под мотом Дечје недеље ученици наше школе заједно са својим учитељима,
наставницима и стручним сарадницима организовали су низ активности.
Подједнако су били активни ученици из матичне школе као и ученици из
издвојеног одељења у Штулцу. Према предвиђеном плану, активности су се
свакодневно низале.
Понедељак – уторак
( 05.10.2020. – 06.10.2020.)
Прва два дана посвећена су упознавању ученика са Конвенцијом о правима
детета и изражавање њиховог мишљења о истим, цртање кредама у боји на
школском терену и на хамеру на тему “Заштити себе заштити друге“).

Среда 07.10.2020.
Ученици првог разреда су у сарадњи са својим учитељима правили беџеве и
цртали симболе Републике Србије. Ученици другог,трећег и четвртог разреда су
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писали саставе на тему„Зашто волим Србију“. Користили су папире у боји,
украшавали их симболима Републике Србије.
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Четвртак – петак
(08.10.2020. – 09.10.2020.)
Ученици су правили маске од платна, креп папира и другог материјала.
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На седмом часу грађанског васпитања реализована је радионица под
називом „Права и обавезе ученика,“ у којој су учествовали ученици осмог
разреда, наставница грађанског васпитања и педагог. Ученици су направили
плакат „Права и обавезе“ који је истакнут у школској библиотеци.

Током трајања Дечије недеље реализована је акција под под слоганом
„ Дан посвећен инклузији“ у којој су учествовали ученици виших разреда и том
приликом је прикупљен школски прибор. Циљ акције је развијање позитивних
људских вредности – неговање емпатије, осећања солидарности и способности
за разумевање и поштовање права других. Ова акција, као и многе друге које
организује школа, најбољи су пример како се то ради у пракси. Прикупљен
прибор уручиле су представнице Ученичког парламента „Удружењу родитеља
деце са сметњама у развоју“ у Врњачкој Бањи.

17

Посета наших ученика
„Удружењу деце са сметњама у развоју“
Након окончане акције, 21.10.2020. године представници Ученичког
парламента са учитељицом Марином Стефановић посетили су „Удружење
родитеља деце ометене у развоју.“ Магнетиће које производе корисници Урдоура поклонили су гостима школе за успомену.
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Дан здраве хране

Светски дан здраве хране обележава се 16.октобра широм света. На
часовима пројектне наставе реализован је пројекат на тему: ја сам кувар
са циљем да ученици схвате значај коришћења здраве хране и намирница у
исхрани, да се брину о свом здрављу и здрављу других. У оквиру Еко секције
са наставницом Јеленом Ћилерџић ученици седмог разреда урадили су пано
који је истакнут у школском холу.
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Ученицима наше школе уручена је вредна донација

Наша школа је
16.10.2020. године
на поклон од
породице Караџић
добила пианино.
Због својих
великих техничких
и изражајних
могућности пиано
је један од
инструмената са
најбогатијом
музичком
литературом. Овај
вредан поклон
допринеће
квалитетнијем
раду наставе
музичке културе.
У знак
захвалности
уручена је
захвалница
донаторима.
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Ученичка задруга

У Основној школи „Бранко Радичевић“ у Вранешима у уторак, 20.10.2020.године
одржан је други део обуке на тему „ Ученичке задруге у систему образовања и
васпитања – изазови и могућности“. Три представника наше школе први део обуке
прошли су онлине док су кроз други део обуке имали прилике да се ближе
упознају са Правилником о школским задругама, примерима добре праксе,
тачније са школама у којима добро функционишу ученичке задруге и
активностима које спроводе. Оснивање задруга је предвиђено како би се код
ученика развијале ваннаставне активности и предузетнички дух.
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НОВЕМБАР 2020. год.

Амбијент школског
дворишта у издвојеном
одељењу Штулац обогаћен је
новим бетонским
жардињерама са
цвећем.Своје слободно време
у оквиру школских одмора
ученици ће моћи да проводе
у амбијенту школског
дворишта који је недавно
обогаћен. У питању је
наставак уређења школске
зграде и школског простора
са циљем креирања што
пријатнијег боравка ђака и
запослених у школи током
наставе.

Нов амбијент у дворишту ИО
Штулац

Реконструкција школског
тоалета

У ИО Штулац почетком новембра извршена је
адаптација тоалета са циљем да се ученицима и
учитељима ове васпитно – образовне установе где наставу похађа 17 ученика
омогући пуно бољи услови. Промењене су вц шоље, котлићи, бојлер и славине.
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Продужен боравак опремљен новим клупама и
столовима

Међународни дан толеранције

Широм планете 16. новембра се обележава Међународни дан толеранције. Устав
Републике Србије гарантује једнакост свих грађана и забрањује сваку
дискриминацију.Толеранција се мора учити, као што морамо научити и како да сукобе
мирно решавамо јер су они саставни део живота свакога од нас. Сви заједно треба да
градимо културу мира, толеранције и разумевања, и да радимо на стварању отвореног и
толерантног друштва које уважава различитост и свима пружа једнаке шансе и
могућности. Ученици осмог разреда урадили су пано на тему дискриминације који је
изложен у школском холу.
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„Еко сувенири” Врњачке Бање
На часу цртања,сликања и вајања, ученици петог разреда под менторством
наставника ликовне културе Томић Томе су израђивали употребне предмете.
Ученици су имали задатак да од еко остатака и материјала што креативније
осмисле и дизајнирају нови бренд за сувенире Врњачке Бање.
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Изложба „Еко сувенира“ у народној библиотеци др
Душан Радић
У читаоници врњачке библиотеке од среде 25.11.2020. до 30.11.2020.године
организована је продајна изложба „Еко сувенири Врњачке Бање“ на којој су
изложени аутентични сувенири учесника пројекта. Ученици су израдили еко
производе на часу цртања, сликања и вајања као и на модул активностима:
екологија и предузетништво.Овом приликом Слободан Цветковић координатор
пројекта уручио је захвалницу педагогу Милени Миладинов за указано поверење
и допринос школе у реализацији пројекта „Еко сувенири Врњачка Бања.“
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ДЕЦЕМБАР
20202022020.година

Упис првака у
библиотеку

Школску библиотеку
посетили су прваци са
учитељицом Данијелом
Радовановић.
Библиотекарка Дејана
Данојлић је ученицима
поделила чланске карте,
разговарали су о значају и
важности читања,
погледали фонд са којима
библиотека располаже.
Овај кутак је омиљено
место и ученици радо
долазе не само због књига
него због пријатне
атмосфере и дружења које
влада. На овај начин
библиотекарка Дејана
наставља са лепом праксом
неговања раних читалачких
навика, са жељом да
корисници дуго и радо
користе услуге библиотеке
и уживају у читању.
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У сусрет празницима
Ученици наше школе са својим учитељима су показали велику креативност, ведар дух
и позитиван став који нам је и те како потребан у овим тешким данима изазваним
вирусом ЦОВИД 19.
Украсили су своје учионице, израдили честитке за своје најдраже!

•

Ове године изостао је Новогодишњи вашар услед епидемиолошке ситуације и
измењеног календара образовно - васпитног рада.
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ЈАНУАР 2021. год.

*Почетак другог
полугодишта од 18.01.2021.
према комбинованом
систему рада.

*Школска слава Свети Сава
прослављена је кроз
литерарне радове ученика,
рецитовање поесзије о
Светом Сави, ликовне
радове.
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Изненађење за одељењског старешину
Ученици седмог разреда имали су жељу да свом разредном старешини, наставнику
музичке културе Саши Јовичићу приреде пре почетка часа пријатно изненађење
поводом његовог рођендана.

29

ФЕБРУАР 2021.година

Акција „Читајмо
гласно“
Поводом Националног
дана књиге, 28. фебруара Наша
школа се и ове године
укључила у акцију „Читајмо
гласно“.Читајмо гласно са
ученицима
у
школској
библиотеци,
у
учионици,
испред школе, на игралишту, у
парку,
на
тргу,
на
ливади...Поводом
обележавања
Националног
дана књиге, 28.фебруара,у
нашој школи одржана је акција
„Читајмо гласно“ под слоганом
„Кад отвориш књигу ,отвори се
срце“. Ученици свих разреда су
на часовима српског језика
наглас читали своје омиљене
песме, приче и делове књига и
разговарали о прочитаном.
Циљ ове заједничке
активности јесте подстицање
читања, као и неговање
матерњег језика и културе
читања, повезивање школске
библиотеке и школе са
локалном
заједницом,
повезивање са установама и
удружењима која се баве
афирмисањем
културе
и
уметности.
Ове године је акција
организована у одељењима у
оквиру часова српског језика
због
целокупне
епидемиолошке ситуације.

30

Безбедност на интернету
Интернет има многе предности, али и опасности јер савремени начин комуникације
је незамислив без употребе интернета, мобилних телефона и друштвених мрежа чије
могућности и успешно коришћење, као и заштита од злоупотребе зависе од наше
информисаности и знања. Из наведених разлога чланови УП имали су идеју да реализују
активности уз помоћ којих су желели да помогну млађим ученицима, да науче како
безбедно да користе интернет. Презентацију су држала по два члана парламента по
одељењу уз помоћ повер поиинт презентације на тему безбедног коришћења интернета
за ученике првог, другог, трећег и четвртог разреда матичне школе. Предавање је
одржано у првом разреду на часу дигитални свет, док је у осталим одељењима одржано
на часовима одељенске заједнице.
Реализатори предавања указали су на предности интернета, али пре свега, на ризике
и опасности које носе његово небезбедно коришћење. Ученици су упознати са начинима
заштите, не само своје личне, већ и заштите својих рачунара. Такође,чланови УП су са
ученицима поделили своје ставове, мишљења и искуства што је све допринело да
ученици озбиљно схвате значај безбедног коришћења глобалних мрежа.
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Набавка косилице
Управа школе обезбедила је косачицу како би се олакшало одржавање дворишта које
покрива један хектар.
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МАРТ 2021.година

Обележен
Дан жена

Још једна у низу
активности Ученичког
парламента ОШ
„Младост“ Врњци. На
Дан жена чланови
ученичког парламента
уручили су цвеће свим
запосленим женама у
школи како би
обележили
Међународни дан жена
којим се сваке године
подсећа на значај борбе
за женска права и родну
равноправност.
Саксијско цвеће
Ученички парламент
обезбедио је кроз
донацију породице
Радовић, који држе
расадник цвећа у
Врњачкој Бањи. У име
школе председница
Ученичког парламента
Сара Бабић уручила је
захвалницу породици
Радовић.
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8. март - Дан жена
Поводом 8. марта – Дана жена, ученици ОШ ,,Младост“ из Врњаца под руководством
водитељке активности Милене Миладинов одлучили обрадовали су чланове „Урдоура“
из Врњачке Бање пригодним поклонима које су креативним радом израђивани на
радионицама екологије и предузетништва, које ученици ове школе похађају у оквиру
пројекта „Обогаћен једносменски рад.“ Ученици су вредно радили последњих месец дана
како би припремили поклоне и једногласно су одлучили да баш Осмог марта пруже мали
знак пажње свакој особи женског пола у „Удружењу родитеља деце ометене у развоју.“
Производе које су ученици за ову прилику припремили су: уникатне декоративне свеће,
глицеринске сапуне, еко цветове, честитке као и чоколадне мафине. Дружење је протекло
у пријатној и веселој атмосфери.
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Обука за волонтере/ туторе
У оквиру пројекта „Интерсекторском сарадњом до социјалног укључивања“ који
реализује Центар за децу и омладину Врњачка Бања у партнерству са Западнобалканским
институтом Београд (WEBIN), у Основној школи „Младост“ у Врњцима 9. марта
одржана је обука за туторе волонтере. На обуци је учествовало осам ученика и ученица
виших разреда из ОШ „Младост“ Врњци и седам ученика и ученица врњачке Гимназије.
Теме ове обуке биле су волонтеризам и оријентација за рад тутора и туторки са
корисницима и корисницама. Учесници су били јако заинтересовани, високо мотивисани
и показали интерактивност током рада.
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АПРИЛ 2021.година

Светски дан
књиге и
ауторских права

Стручнe сарадницe школе –
педагог и библиотекарка са
ученицима трећег разреда и
члановима Ученичког
парламента обележили су
Светски дан књиге и
ауторских права, 23.априла
како би се послала порука о
магији читања и важности
развијања љубави према
писаној речи, према
књигама. Библиотекарка је
упознала ученике са новим
књигама које су обогатиле
књижевни фонд наше
библиотеке, а чине га
занимљиве приче, басне,
звучне књиге, бајке, лектире
које су доступне ученицима
и наставницима у сваком
тренутку.
Чланови парламента
презентовали су своја
омиљена књижевна дела,
говорило се о значају
читања књига, о најдражим
писцима и песницима.
Након уводног дела
радионице прешло се на
израду папирних ликова са
мотивом књиге у циљу
популаризације читања.
Радови су изложени на
видном месту у библиотеци.
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Ускршњи вашар
Услед тренутне ситуације, овогодишњи Ускршњи вашар је симболично обележен у
дворишту школе са једним штандом који се шаренио од ускршњих честитки и шарених
јаја. Носиоци реализације овогодишњег Ускршњег вашара су ученици који похађају
модул Предузетништво са водитељком радионице, учитељи и ученици од првог до
четвртог разреда матичне школе.
Производи са мотивима највећег хришћанског празника ове године изложени су у
мањем обиму него иначе, због поштовања противепидемијских мера. Родитељи ученика,
запослени као и сами ученици имали су прилику да погледају и себе обрадују са неким
ускршњим сувениром. Сав приход од продаје намењен је за куповину акваријумских
рибица и опреме за акваријуме који се налазе у приземљу и на спрату школе, рекла нам
је Милена Миладинов, водитељка радионице предузетништва која се спроводи у оквиру
пројекта „Обогаћен једносменски рад“.
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МАЈ 2021.година

Школска слава
Ђурђевдан
На Ђурђевдан 06.маја
2021.године и ове године на
више него скроман начин
обележена је слава Основне
школе „Младост“ Врњци.
Директор школе Игор
Дрманац и неколицина
запослених поштујући мере
забране окупљања у
присуству локалног
свештеника Радована
Ђорђевића обавила је сечење
славског колача не
прекидајући завет који је
дала добротворка Милунка
Видаковић да се прославља
њена крсна слава Ђурђевдан.
У преподневним сатима
делегација школе обишла је
њен гроб и одала почаст овој
великој жени.
Ове године је изостала
традиционална приредба, али
је свим ученицима,
родитељима и запосленима
директор школе честитао.
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Предузетнице посетиле „Женски центар Милица“ и
лицидерско срце
Пет ученица са водитељком радионице Предузетништва посетило је
„Женски центар Милица“ у Врњачкој Бањи. Ученице су биле у прилици да се
детаљније упознају са радом и активностима које удружење спроводи. Овом
посетом желели смо да се ученици ближе упознају са радом Удружења који дуги
низ година успешно функционише у нашој локалној заједници. Након посете
Удружењу, посетили смо породицу Петровић на штанду који годинама уназад
имају на врњачкој променади. Дочекала нас је Ђурђа Петровић која нас је
упознала са радом и производњом лицидерског сувенира
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Радионица у свету врлина и вредности за ученике осмог
разреда
Радионица је намењена ученицима завршног разреда на којој су имали прилике
да тимски одлучују о животним вредностима. Поштење, љубав, здравље,
самопоштовање, емпатија...све су то вредности које су нам битне да би били срећни и
испуњени. Ученици су након групног рада представили вредности своје групе, а панои
су истакнути у библиотеци. Реализатори радионице су библиотекарка Дејана Данојлић и
педагог Милена Миладинов.
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Посета пилићари Јанковић

Ученици издвојеног одељења у Штулцу са учитељицама Милијаном Маричић и
Јеленом Чеперковић посетили су породицу Јанковић која их је лепо угостила, показала
производњу и упознала са процесом рада.
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ЈУН 2021.година

Ученички
парламент

Чланови ученичког
парламента као последњу
активност у складу са
Годишњим планом рада
парламента имали су
израду паноа. У одабиру
фотографија са
реализованих активности
за ову школску годину,
осмишљавању и изради
паноа укључили су се
парлементарци и
модератор парламента.
Пано је истакнут у
школском холу.
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Караван културе говора у Врњачкој Бањи
Удружење за унапређивање и развој културе јавног говора „Изражајност“ покренуло
је караван културе говора пре три године, а спроводи се у оквиру националне кампање
„Негујмо српски језик.“.У Врњачкој Бањи одржане су дводневне радионице за ученике
у Канцеларији за младе, уз подршку Општине Врњачка Бања. Из наше школе радионице
је похађало четворо ученика седмог разреда уз присуство стручних сарадника, педагога
и библиотекарке. Ученици су кроз радионице научили: на који начин унапређење
културе говора негује српски језик; како да говоре на разложан,динамичан начин; како
да елеминишу лоше говорне навике; како да оно што изговарају буде занимљиво и
сликовито. По завршетку радионице ученици су добили приручник на поклон.
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Школско дворише у новом руху
У једном делу дворишта направили смо еко учионицу, веома драгоцен простор за
учење, игру и дружење. У склопу учионице налазе се и разне врсте папагаја.
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Једнодневни излет
Мала плажа покрај Лопатнице у селу Богутовац, која је поред Студенице и Рашке
најпознатија река на левој притоци Ибра, само је једна од многих плажа на планинским
рекама које су предузимљиви власници и заљубљеници у природу претворили у мале
летње рајеве. Колектив наше школе са колегама из Чачка, Краљева и из Основне школе
„Бане Миленковић“ из Новог Села провео је један дан у пријатном окружењу Матовића
воденице у Богутовцу, стару готово три века.
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Посета ИО Штулац
Стручне сараднице библиотекарка Дејана Данојлић и педагог Милена Миладинов
пред крај школске године посетиле су ученике у издвојеном одељњу у Штулцу. Повод
посете су поклони које су ученице које похађају модул Предузетништво спремиле за
ученике, мирисни декоративни сапуни, док је абиблиотекарка ученике и учитељице
обрадовала књигама, лектирама којима ће обогатити библиотечки фонд.
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Најбољи спортиста
Повеље најбољим спортистима, спортским екипама и спортским радницима за 2019.
и 2020. годину, уручене су 18. јуна 2021. године, у Сали Скупштине општине Врњачка
Бања. Одлуку о најбољима донео је Спортски савез Врњачке Бање. За 2020. године,
додељена су признања у осам категорија: најбољи спортиста до 12 година – додељена
је ученику наше школе, ученику четвртог разреда Василију Милановићу.

Прослава матуре
Малу матуру ученици завршног разреда прославили су 17.јуна у вили Девeџић у
Врњачкој Бањи. Поред ученика свечаној вечери присуствовали су наставници и
директор школе.
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Најболљи међу најбољима
Према Правилнику о избору „Ученика генерације“ и одлуком Наставничког већа за
ученика генерације за 2020/21. годину једногласно је изабран ученик 8/1 Лука
Котлајић, одељењског старешине Војкана Добричића.

Носилац Вукове дипломе и ђак генерације
Лука Котлајић

Носиоци посебних диплома за постигнуте резултате на такмичењима су:
Лука Котлајић и Сара Бабић
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Прослава за ученике четвртог разреда
Прва четири разреда основне школе изузетно су важно раздобље за ученике и
њихове родитеље. Ученици одељења IV1 и IV2 су у уторак 22. јуна прославили
завршетак четвртог разреда и опростили се са својим учитељицама: Марином
Стефановић и Јеленом Чеперковић. Ученици IV1 прославили су у својој учионици у
матичној школи док су ученици IV2 са својом учитељицом прославили на стадиону и у
природи недалеко од школе у Штулцу.
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Летопис школе за школску 2020/21.годину израдио је:
Тим за израду летописа
Директор школе: Игор Дрманац
Стручни сарадник – педагог: Милена Миладинов
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