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  СЕПТЕМБАР 

 

ДОБРО НАМ ДОШЛИ ПРВАЦИ 

Тридесет првог августа,  у подне, ђаке прваке  у матичној школи „Младост“ у 

Врњцима, дочекала је учитељица Марина Стефановић, док је пријем уприличен у 

издвојеном одељењу у Штулцу, 1. септембра, где је прваке дочекала учитељица Јелена 

Чеперковић. Услед епидемиолошке ситуације није организована традиционална 

приредба добродошлице коју су увек припремали старији  другари. 

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. 

Традиоционално, локална самоуправа годинама уназад честита ученицима полазак у 

школу, док за прваке обезбеђује и новчана средства.  Сваком ученику уручен је 

новчани износ пригодан за куповину школског прибора и опреме како би се на тај 

начин изашло у сусрет родитељима.Ове године наша школа богатија је за 34 првака, 

распоређена у два одељења. У матичној школи 26 првака наставу похађа код 

учитељице Марине Стефановић. Код учитељице Јелене Чеперковић, у издвојеном 

одељењу Штулац наставу похађа 8 ученика. Добродошлицу првацима пожелео је 

директор Игор Дрманац са жељом да им школски дани буду успешни, срећни и 

безбрижни. 
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Како су ученици имали још квалитетнији наставу физичког васпитања, Општина 

Врњачка Бања обезбедила је за основце на територији ове локалне самоуправе лопте за 

одбојку, кошарку, фудбал и рукомет. Лопте је у име Општине представницима 

основних школа поделио Душан Стевановић, члан општинског већа. 
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ОБОГАЋЕН 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.  

Мала дневна музика за ученике од 3 – 5 разреда 

Екологија за ученике од 5 до 8 разреда 

Предузетништво за ученике од 7 и 8 разреда 

Фото радионица 



5 
 

РОТАРИ КЛУБ КРАЉЕВО ПОКЛOНИО ДРОНОВЕ 

ОСНОВНИМ ШКОЛАМА 

 

Ротари клуб Краљево је 21. септембра у свечаној сали градске управе Краљева 

поклонио 12 дронова основним школама уз Краљева и Врњачке Бање у сарадњи са 

Школском управом у Краљеву. Дронове прилагођене за учење програмских језика 

скреч и пајтон добиле су основне школе „Бане Миленковић“ из Новог Села и 

„Младост“ из Врњаца. 

Дронове су директорима врњачких школа, Снежани Шпировић и Игору Дрманцу 

уручили др Милан Максимовић, председник РК Краљево и Зорица Јестровић, 

гувернерка Ротари дистрикта 2483. Директори ОШ „Бане Миленковић“ Ново Село, 

Снежана Шпировић и ОШ „Младост“ Врњци, Игор Дрманац захвалили су се Ротари 

клубу из Краљева и Школској управи Краљево за донацију беспилотне летилице. 

Дронови ће се користити у настави Технике и технологије и Информатике и 

рачунарства у петом и шестом разреду у оквиру програмирања. Наставници технике из 

обе школе прошли су обуку која је одржана у Крагујевцу пре два викенда, истакли су 

директори. 
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Посета фабрици за прераду воћа и поврћа Фудекс - Штулац, 

Врњачка Бања 

 

Дана 16.09.2021. организована је посета фабрици за прераду воћа и поврћа 

"Фудекс" - Штулац. Ученици истуреног одељења ОШ "Младост" у Штулцу 

заједно са својим учитељима посетили су у јутарњим часовима фабрику 

"Фудекс", уз поштовање свих мера услед новонастале епидемиолошке 

ситуације. Топло су нас дочекали и показали начин прераде воћа и поврћа 

"од баште до тегле/флаше". Посетили смо делове фабрике где се пече 

паприка, меље и кува паприка у великим канистерима, чува у хладњачама, 

пече у пећници, пакује у тегле и складишти за извоз. Ученици су били 

послужени соком од боровнице, џемом од шипурака и ајваром. Здрава 

исхрана је пола здравља. Имали су прилике да се увере како запослени 

извршавају своје пословне задатке, како би произвели укусне производе 

које пласирају на тржиште. 
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Еко учионица 
 
      Еко учионица у дворишту наше школе направљена је током јуна 2021. године. 

Учионица има намену да се поред слободног времена користи и за часове редовне 

наставе, слободних и ваннаставних активности, као и активности пројекта "Обогаћен 

једносменски рад у основним школама". Капацитета је 24 места за седење. 

Током августа захваљујући локалном предузећу "Шуме Гоч" добили смо донацију - 

кућицу за бунар. Нажалост бунар није у функцији, али смо поставили кућицу. У 

наредном периоду и тај простор биће уређен. 

Поред тигрица, егзота, розенколиса, нимфи, у нашој школи се већ три године  бавимо 

акваристиком. Имамо три акваријума са преко 50 врста рибица. 
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Светски дан гусака 

      Поводом Светског дана гусака, 29. септембра, ученици шестог и осмог разреда су се 

одазвали позиву водећих људи Зоо Врта у Врњцима за учешће у радионици која је 

имала едукативни и забавни карактер. 

      У пријатној атмосвери и уз љубазне домаћине научили су колико је различитих 

врста гусака присутно, отрили су кроз задатке њихове називе као и каратеристике сваке 

врсте. Један од задатака радионице био је да истраже постављене едукативне табле и да 

сами одреде која врста гусака може да прелети Хималаје, пронађу врсту код којих је 

изражен полни диморфизам, као и да свака група фотографише најлепшу гуску по свом 

избору.Ученици су учествовали и у квизу и тиме показали шта су ново научили о овим 

занимљивим врстама. Као награду, свака група је имала дружење и фотографисање са 

атрактивним љубимцима Зоо Врта. Целокопно дешавање је и медијски пропраћено од 

стране Врњачке телевизије. 

 

 

 

 

 



9 
 

ОКТОБАР 

 

Одговоран однос према здрављу 

     Циљ програма „Развој међупредметне компетенције – Одговоран однос према 

здрављу“ је оснаживање запослених у образовно васпитним установама за примену 

концепта којим се подстиче развијање одговорног односа према здрављу, очувању 

здравља и безбедности ученика, као и за примену принципа родне равноправности. У 

нашој школи, након обуке, организована је примена елемената овог програма у чијој су 

реализацији учествовали наставници разредне и предметне наставе.  За ученике шестог 

разреда наставнице биологије и физичког и здравственог васпитања заједно су 

реализовале час  Исхрана и физичка активност. Подршку је дала и педагог школе. 

Ученици су имали прилику да уоче повезаност предмета и да буду подстакнути на 

развијање одговорног односа према здрављу и очувању здравља, као и разумевању 

значаја физичке активности.  
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Обележена Дечја недеља 

        Прва недеља октобра  у читавом свету као и у Србији посвећена је деци.  

Ове године Дечја недеља обележена је под слоганом , чија инспирација су стихови 

песме Дете, нашег великог песника Љубивоја Ршумовића: „Дете је дете да га волите и 

разумете."  Програм Дечје недеље припремили су наставници  разредне наставе у 

матичној школи  у Врњцима као  и у издвојеном одељењу у Штулцу. У оквиру Дечје 

недеље  за  ученике  старијих  разреда  организоване  су  различите  активности  у  

чијем предлогу су учествовали чланови Ученичког парламента.Када је реч о програму, 

он је конципиран тако да  су се  активности спроведене   у складу са епидемиолошким 

мерама, тачније у безбедним условима по здравље деце тј.учесника.  Детаљан извештај 

о активностима налази се на сајту школе. 

 

 

Ученици  издвојеног одељења заједно са учитељицама  посетили  су Народну 

билиотеку“др Душан Радић“ у Врњачкој Бањи. Том приликом ученици су 

добили чланске карте, погледали су разне књиге, цртали и на поклон добили по 

једну књигу. 

   Еко школа у мојим рукама - За ученике старијих разреда организована је 

активност „Еко школа у мојим рукама“ у којој су се ученици опробали у улогама 

домара и помоћних радника како би унутрашњи и спољашњи простор био још 

уређенији.  
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    Током трајања Дечије недеље реализована је акција под слоганом „ Играчка на 

дар“ у којој су учествовали ученици матичне школе у Врњцима и ИО Штулац. 

Циљ акције био  је развијање  позитивних људских вредности. Прикупљене 

играчке и школски прибор чланови парламента однеће „Удружењу родитеља 

деце са сметњама у развоју“ у Врњачкој Бањи. 
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    Ђачки парламент у Дечјој недељи - Састанак чланова  ученичког парламента две 

основне школе одржан је у петак, 08.10.2021. године. Три члана ученичког парламента 

са модератором посетили су Основну школу „Бане Миленковић“ у Новом Селу.  Ово је 

била прилика за успостављањем сарадње, за међусобном разменом искуства, идеја, 

предлога и договор  о заједничким активностима на нивоу својих школа. 

 

    Чланови Ученичког парламента  током Дечје недеље реализовали су радионицу о 

дечјим правима  у одељењима нижих разреда у матичној школи, и у одељењима у 

Штулцу. 
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ДАН ЗДРАВЕ ХРАНЕ 

 

 

 

Светски дан здраве хране 

обележава се 16.октобра широм света. Организација Уједињених нација за храну и 

пољопривреду -FAO, установила је овај датум 1981. године као Светски дан здраве 

исхране, у циљу подизања свести о стварању света без гладних.Стручњаци саветују 

да водимо рачуна о исхрани ,која је уз физичку активност једна од најбитнијих за 

здравље човека.У оквиру Еко секције са наставницом Јеленом Ћилерџић ученици 

седмог разреда урадили су пано који је истакнут у школском холу. 
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СВАКА ЛИМЕНКА СЕ РАЧУНА 

 

      У циљу позитивног развоја свести ученика и доприноса заштити животне средине, 

наша школа се прикључила пројекту Recan фондације под називом "Свака лименка се 

рачуна". Суштина ове акције је да прикаже да рециклажа лименки има смисла - чува 

енергију, природне ресурсе и смањује количину гасова стаклене баште. Све лименке за 

пиће су 100% рециклабилне и то бесконачан број пута. 

       Ученици шестог разреда су поставили картонске канте за одлагање лименки у холу 

школе. Симболичним убацивањем првих лименки одпочели су акцију. Поред ученика и 

наставника, надамо се да ће се и родитељи дати свој допринос. 
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ДОБРО ДОШЛА УЧИТЕЉИЦЕ 

 

        Ученици првог разреда матичне школе жељно су исчекивали долазак своје 

учитељице и у то име су јој припремили изненађење. Дечији осмеси и загрљаји  као и 

осмех учитељице Марине Стефановић говори више од хиљаду речи. 
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Посета ИО у Штулцу 

 

       У циљу упознавања ученика четвртог разреда са наставним предметом биологије, 

организова је посета ученицима издвојеног одељења школе у Штулцу. Ученици су се 

упознали са наставницом биологије, као и живим светом из свог окружења кроз 

презентацију коју је одрадио ученик садашњег шестог разреда, Дејан Драшковић. 

Поред четвртог, и ученици осталих разреда су присуствовали овом дружењу. У 

пријатној атмосфери учествовали су у квизу набрајајући различите врсте риба и птица, 

и препознавајући биљке и животиње из нашег окружења. Помоћ у раду пружила им је и 

ученица шестог разреда, Нађа Милутиновић, као и педагог школе, Милена Миладинов. 
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НОВЕМБАР 

 

У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „УЛОГА ШКОЛЕ У ПРЕВЕНЦИЈИ И ЗАУСТАВЉАЊУ 

ДИГИТАЛНОГ НАСИЉА“ ОДРЖАНИ СУ  ЧАСОВИ 

      У оквиру пројекта „Улога школе у превенцији и заустављању дигиталног насиља“ у 

коме се ове године налази наша школа, одржан је час 03.11.2021.године у одељењу 8-2 

у присуству 15 ученика. Тема часа била је презентација „НАЧИНИ ЗАШТИТЕ 

МЛАДИХ ОД ОПАСНОСТИ И ЗЛОСТАВЉАЊА НА ИНТЕРНЕТУ“. На часу је 

коришћена power point презентација. У току самог часа успостављена је интеракција са 

ученицима, који су се максимално укључили и наводили примере из свакодневног 

живота, укључујући и жуту штампу, радио, телевизију, као и објаве на фејсбуку, 

инстаграму и осталим друштвеним мрежама. Час је одржао директор школе, Игор 

Дрманац. 

 

      Користећи материјал са вебинара израђена је презентација у power pointu коју је 

педагог школе презентовала на првом часу у одељењу 5/1 матичне школе уз присуство 

20 ученика. Тема часа је „Опасности које вребају са интернета и како се заштити.“ 

Имајући у виду значај и присуство интернета као саставног и незаобилазног дела 

свакодневнице, ученици су навели добре стране интернета, за коју сврху га користе, а 

потом смо се на часу бавили оним лошим странама интернета, односно опасностима 

које вребају, и како се заштитити.  

 



19 
 

 

 

За реализацију прве активности одабрано је одељење ученика седмог разреда и 

друга тема са вебинара „Онлајн комуникација“. Користећи материјал са вебинара 

психолог школе урадила је  презентацију. Ученици су упознати са појмом онлајн 

комуникације, једносмерне и двосмерне комуникације на интернету, њеним 

предностима и потенцијалним опасностима. Такође, упознати су са различитим 

апликацијама за комуникацију и друштвеним мрежама – скајп, фејсбук, тик-ток, гугл+, 

инстаграм. Дискутовано је о распрострањености ових апликација међу њима, 

учесталости коришћења, проблемима на које су наилазили. Показало се да су ученици 

доста активни на различитим мрежама, углавном инстаграм, фејсбук и тик-ток, али им 

недостаје знања како да се заштите од потенцијалних опасности.  

 

 

 



20 
 

 

ЗАЈЕДНИЧКА АКЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ И УЧЕНИКА 

 

Дана, 17.11.2021.године у ОШ „ Младост“ у Врњцима у акцији прикупљања 

опалог лишћа учествовали су помоћни радници школе, стручни сарадник – 

библиотекар, помоћни радник вртића, и ученици одељења седмог и осмог разреда. 

Школско двориште је у потпуности очишћено. Ученици наше школе редовно учествују 

у акцијама уређења школе. Ученицима који су учествовали у уређењу школе биће 

додељене похвале за допринос друштвено корисном раду и напретку школе.  
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Предавање на седници Савета родитеља 

        На седници Савета родитеља, 17.11.2021.године, одржано је предавање са 

презентацијом на тему: „Безбедност деце на интернету“. Предавање је одржао директор 

школе Игор Дрманац. Тема је веома актуелна, родитељима је предочено које су добре 

стране интернета, а које су лоше. Садржај презентације био је фокусиран на 

друштвеним мрежама које ученици користе, грешке које деца праве на друштвеним 

мрежама, као и начин како да их безбедно користе, дигиталном насиљу, облицима 

дигиталног насиља... 
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Посета Врњачкој радио телевизији 
 

    Чланови Ученичког парламента  Основне школе „Младост“ из Врњаца 19. 

новембра посетили су Радио телевизију Врњачка Бања, ВРТ, са циљем 

упознавања са новинарском професијом и осталим занимањима у медијима. 

Провели су један школски час у овој медијској кући где су усвојили основна 

знања и информације о телевизијском новинарству. Имали су прилику да 

заменицу главног уредника Кристину Кнежевић, питају  о свему што их 

интересује о функционисању и процесу стварања прилога. Поред ученика, 

присуствовале су модератор Ученичког парламента Милена Миладинов и 

наставница биологије Јелена Ћилерџић.Овом приликом, ученице су дале изјаву 

ВРТ-у о утисцима које је на њих оставила ова посета. 

 

 

 

 



23 
 

Хуманост на делу 

            Представници Ученичког парламента Основне школе из Врњаца са 

учитељицом Марином Стефановић, 26. новембра посетили су „Удружење 

родитеља деце ометене у развоју“. Тим поводом корисницима су чланови 

парламента предали пакете са играчкама, књигама и школским прибором. У 

акцији под називом „Играчка на дар“, учествовали су сви ученици матичне 

школе “Младост“ као и ученици издвојеног одељења из Штулца.  Ученици школе се 

радо одазивају оваквим акцијама и воле да посете кориснике Удружења који их са 

задовољством дочекају. Корисници су припремили поклоне за своје госте, подметаче 

које су израдили на креативним радионицама. Ученица осмог разреда, Николина 

Петровић далаје изјаву за Врњачку телевизију. 
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Крос РТС 

 

Дана 26.11.2021.године са почетком у 12:30 часова на отвореним спортским 

теренима Основне Школе „МЛАДОСТ“ Врњци одржано је крос такмичење на којем су 

учествовали виши разреди ОШ“МЛАДОСТ“Врњци. Крос су трчали ученици који су 

желели, 

и који нису ослобођени физичког васпитања. Одазив ученика је био задовољавајући, 

учествовало је укупно 52 ученика из виших разреда а најбоље резултате су остварили: 

 

Извештај 

Дана 29.11.2021.године са почетком у 11,00 часова на отвореним спортским 

теренима Основне Школе „МЛАДОСТ“ Врњци одржано је крос такмичење на којем су 

учествовали нижи разреди ОШ“МЛАДОСТ“Врњци. Крос су трчали ученици који су 

желели, 

и који нису ослобођени физичког васпитања. Одазив ученика је био задовољавајући, 

учествовало је укупно 75 ученика из нижих разреда 
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РАДИОНИЦА „ОТПАД И РЕЦИКЛАЖА“ 

                

        Радионица је одржана у понедељак 22.11.2021. године, за време шестог часа у 

савременој учионици. Присуствиовали си ученици који похађају модул Екологија, у 

оквиру пројекта „Обогаћеног једносменског рада“ Министарства 

просвете, и ученици шестог разреда  који похађају екологију као ваннаставну 

активност, а реализује је наставница биологије Јелена Ћилерџић. Активности и теме 

које се преклапају, попут рециклаже, реализују се у сарадњи. Основни циљ ове 

радионице је подизање еколошке свести ученика, указивање 

на значај очувања животне средине и здравља људи и планете Земље. 

Ученицима је на занимљив начин представљено да рециклажа има потенцијал да буде 

забавна и креативна, па чак и да буде озбиљан уметнички рад; не мора да се сведе само 

на сакупљање лименки, пластике, картонске или стаклене амбалаже, од којих ће се 

после добити сировина за израду исте такве амбалаже. Радионици је присуствовала 

новинарка Врњачких новина Весна Ђорђевић која је по завршетку радионице 

интервјуисала ученике нижих разреда. Чланак је објављен у Врњачким новинама док је 

детаљан извештај објављен на школском сајту. 
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Пројекат „ПОКРЕНИ СЕ“ 

 

        Мрежа организација за децу Србије спроводи пројекат „Покрени се“ који за циљ 

има укључивање деце и младих из маргинализованих група у формирање политика за 

смањење неједнакости у друштву. Пројектом су предвиђене радионице са децом и 

младима из 12 градова. На територији Врњачке Бање пројекат реализује Центар за децу 

и омладину. Поред ученика наше школе учествовали су ученици из УТШ и Гимназије. 

Ученици осмог разреда у четвртак 25.11.2021. године, присуствовали су радионици 

коју је водила социолог Татјана Милутиновић уз присуство педагога школе Милене 

Миладинов. Ученици су имали прилику да изразе своје ставове и да покретну питања 

која су заједничка за све њихове вршњаке и која утичу на њихову добробит. Тим 

поводом ученици су на поклон од организатора добили по мајицу. 
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 Тематске недеље стручних већа природних и 

друштвених наука  

 

 Током трајања тематске недеље  у оквиру стручног већа друштвених наука 

реализована је тема „Романизам“ док је  веће природних наука организовао 

тематску недељу на тему „Истакнути научници и проналазачи.“  Пријављени 

ученици су своје презентације, за које су претходно добили  упутства и подршку 

својих наставника, презентовали су пред  одељењима виших разреда и 

наставним кадром. 
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НОВОГОДИШЊА АКЦИЈА  

УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

У нашој школи већ традиционално Ученички парламент огранизује изненађење за 

ученике нижих разреда поводом новогодишњих празника којима се иначе сва деца 

радују. Последњег наставног дана, године на измаку, ученике првог разреда ОШ 

„Младост“ у Врњцима посетили су чланови Ученичког парламента и даривали их 

слаткишима, сланишима и соковима. Деца су им заузврат отпевала Новогодишње 

песмице и поклонили су им честитке које су им припремили овим поводом. Чланови су 

им пожелели срећне празнике, да слушају учитељицу и родитеље. 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР 
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ЗИМСКИ РАСПУСТ 

 

       Ученици ће на зимском распусту бити од 31.децембра 2021. године. Друго 

полугодиште школске 2021/2022. године почело је 24. Јануара. 

 

НОВА ГОДИНА 

 Традиционално, чекајући долазак Нове године, организована је подела 

новогодишњих пакетића за децу запослених, уз незаобилазног Деда Мраза. Уз музику и 

окићену новогодишњу јелку, грицкалице, слаткише и сокиће, шале 

и приче Деда Мраза, нашим малишанима су поклонима и пажњом улепшани 

предстојећи празници. 
 

 

СВЕТИ САВА 

      Школска слава је обележена 27. јануара.  Ове године у складу са препоруком 

Министарства просвете, није организована прослава са приредбом ученика.   

Школска слава одржана је  као и претходне године сечењем  колача и уз 

присуство неколицине запослених.  
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ФЕБРУАР 

 

Обележен Дарвинов дан 
 

        Дарвинов дан прославља се широм света поводом годишњице рођења једног од 

најутицајнијих научника, познатог као утемељивача Теорије еволуције Чарлса Дарвина. 

Поводом тога, у суботу 12. фебруара, 34 ученика од трећег до шестог разреда ОШ 

„Младост“, са наставницом биологије Јеленом Ћилерџић, приправником Срећком 

Петровић и педагогом школе Миленом Миладинов посетили су Зоо врт у Врњцима. 

Ово је била прилика да кроз предавања које нам је припремио Слободан Цветковић, 

биолог - еколог Зоо врт-а сагледамо Дарвина и да се ученици и остали присутни 

упознају са његовим радом и подсете теорије еволуције човека. Ученици су имали 

прилике да обиђу животиње, хране их уз надзор запослених, док су се они најхрабрији 

стали пред камере Tв ВРТ-а како би поделили своје импресије о одржаној радионици. 
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БЕЗБЕДНОСТ БИЦИКЛИСТА У САОБРАЋАЈУ  

         Дана, 22.02.2022. године у ОШ „Младост“ Врњци одржана је обука ученика петог 

разреда на тему „Безбедност бициклиста у саобраћају“. Предавање су одржали Ведран 

Вукшић и Тијана Иванишевић испред Удружења Центра за научно-истраживачки рад. 

У оквиру пројекта била је предвиђена практична обука на полигону, али услед 

неповољних временских прилика обука је одложена. Предавање су ученици помно 

пратили, учествовали у дискусији и постављали питања. 
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Акција „Засади дрво”  

 
         У акцији Засади дрво данас су учествовали готово сви прваци у Србији. Сунчан 

фебруарски дан, 24.02.2022. био је идеалан да и наши прваци, под вођством учитељице 

Марине Стефановић засаде три дрвета белог бора које смо добили у оквиру акције. 

Циљ акције је подизање еколошке свести код најмлађих, али и повећање 

пошумљености у Србији. 
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 „ЧИТАЈМО ГЛАСНО“ 

            Акцију Друштва школских библиотекара Србије „Читајмо гласно“ која се 

спроводи поводом обележавања Националног дана књиге, 28. фебруара подржала је и 

наша школа. Библиотекарка  школе Дејана Данојлић отворила је читалачко дружење 

симболично у 5 до 12. што би представљало крајње време, како кажу организатори,          

да се окренемо неговању књиге и културе уопште. Тим поводом ученици трећег 

разреда  са учитељицом Данијелом Радовановић и ученици  шестог разреда  са                       

наставницом српског језика и књижевности Аном Ђуровић одржали су час                   

читања стихова, цитата и делова омиљених књига. Акцији „Читајмо гласно“ 

присуствовала је и педагог школе, Милена Миладинов.  Циљ ове заједничке активности 

јесте подстицање читања, неговање матерњег  језика,  као  и промоција рада и сарадња 

школских библиотека. У завршном делу часа дискутовало се са ученицима колико 

дневно времена посвећују читању, шта су последње прочитали  што је оставило утисак 

на њих.  
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МАРТ 

 

 

ОСМИ  МАРТ КАО ИНСПИРАЦИЈА ЗА КРЕАТИВНЕ РАДОВЕ И УКАЗИВАЊЕ 

ПАЖЊЕ 

 

        Осми март је инспирација за дечију машту и креативност. Као и сваке 

године, ученици са својим учитељицама припремили су поклоне које су уручили 

својим мајкама. У оквиру тематске недеље стручних већа поводом обележавања 

Осмог марта планиране су заједничке активности наставника и ученика. 

Одабрани ученици презентовали су својим другарима  различите теме: положај 

жене кроз историју, жена у свету дигитализације, значење и симболика цвећа, 

жене у спорту... 
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Радни састанак чланова парламента Основних школа 

 

         Дана 14.03.2022. године чланови парламента ОШ „Бане Миленковић“ са 

координаторком парламента, наставницом Милкицом Гмијовић посетили су ОШ 

„Младост.“  Домаћински, онако како доликује чланови парламента су их 

дочекали, док је гостима  поздравну реч упутио  директор школе Игор Дрманац. 

Потом је уследио обилазак школског објекта. Гостима је показана библиотека, 

спортска хала, простор у којем се налазе кавези са птицама и акваријумске 

рибице. Након обиласка ученици су имали радни састанак на којем су износили 

предлоге испред својих школа. Похвално је истаћи да је састанак био 

конструктиван, врло лако је постигнут договор о активностима. Једногласно је 

усвојен предлог о хуманитарној акцији „Засади живот, буди херој.“ Други 

предлог је организовање турнира, где ће свака школа имати своју екипу, а чија 

реализација је планирана за мај месец. Интервју за Tв ВРТ-а дале су ученице обе 

школе и модератор УП Милена Миладинов. Прилог је емитован на Врњачкој                

телевизији 15.03.2022. године,  налази се на следећем линку 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0WSoi3jv3Q. Након завршеног радног дела 

ученици су имали послужење, а пред полазак уручени су им папирни букетићи 

које су направили ученици трећег и четвртог разреда  на радионици екологије 

који се реализује у оквиру пројекта „Обогаћеног  једносменског  рада.“ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0WSoi3jv3Q


36 
 

Радни састанак 

 

         Делегација ОШ „Драгомир Марковић“ из Крушевца  10.марта посетила  је 

нашу школу. Поред директора школе Саше Јевтића, делагацију су чинили и два 

сарадника. Испред наше школе госте су дочекали директор школе, стручни 

сарадник и наставници предметне и разредне наставе. На радном састанку 

постигнут је договор о међусобној сарадњи са циљем размене искуства у раду 

кроз одржавање радионица.  
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ОПРЕМЉЕНА КАНЦЕЛАРИЈА СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ 

 

         Канцеларија секретара школе, 25 марта 2022. године функционално  је 

опремљена новим намештајем. Школа је изразила захвалност за монитарње 

намештаја господину Предрагу Котлајићу, председнику Савета родитеља. 
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Донација садница 
 
        ЈП „ Бањско зеленило и чистоћа“  Врњачка Бања на челу са  директором 

Момчилом Крстићем,  уручили су школи донацију  у виду десет стабала црвеног 

храста. Саднице су  помоћни радници школе засадили уз ограду 17. и 18. марта 

2022. године.  

 

 

 

 

ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ 

 

        Пробни завршни испит за ученике осмог разреда одржан је 25. и 26. марта. 

Првог дана су полагали тест из математике, а другог тест из српског (матерњег) 

језика и комбиновани тест. 
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Посета Зоо врт –у Врњци 

        У среду 30.03.2022. године  Зоо врт у Врњцима су посетили ученици 

издвојеног одељења  Штулац са својим учитељицама Јеленом Чеперковић и 

Милијаном Маричић. Посету Зоо врту  ученици  су искористили    како би 

упознали различите врсте  животиња, њихове карактеристике и сличности. 

Ученици су уживали у лепом и пријатном амбијетну Зоо врта који обухвата и 

простор за игру  као и сувернирницу. Ова посета је била образовног карактера и 

свима је пружила забавно и пријатно искуство. 
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Покоцкавање дворишта  

        Радови на покоцкавању дворишта Издвојеног одељења у Штулцу извршено 

је 30.марта 2022.године. Оваквим начином допринело се унапређењу изгледа 

школе и школског дворишта. 
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  АПРИЛ  

 

Успешно реализована хуманитарна акција 

 
      Хуманитарна акција „Засади живот, буди херој“ 

Ученички парламенти Основних школа „Младост“ и „Бане Миленковић“ на 

радном састанку који је одржан крајем марта 2022. године, једногласно су 

изгласали предлог за покретање заједничке активности. 

Хуманитарна акција под слоганом „Засади живот, буди херој“ коју 

организује национално удружење родитеља деце оболеле од рака (НУРДОР). 

Ученици обе школе у сарадњи са својим учитељима и наставним кадром 

учествовали су у овој акцији. Куповином дрвених оловки у којима се налази 

семе лековитих биљака нане и лаванде, помогли смо другарима који се боре 

да оздраве и показали солидарност. На адресу школа испоручено је 410 

оловака. Семе биљке представља наду и жељу да се добро шири и засејава као 

лековита биљка. Свако семе представља нови живот, али и нову веру да ће 

добро да победи – истичу чланови парламента. Након што ученици оловку 

потроше, у сарадњи са својим учитељима, организоваће садњу семена на 

часовима света око нас,природе и друштва и у оквиру еколошке секције. 
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Радионица „Значај предузетништва младих“ 

 
            Ученици осмог разреда  присуствовали су предавању 8. априла на теми 

„Значај предузетништва младих“ а предавачи су били испред Центра за развој 

иновативних делатности из Врњачке Бање. 
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Презентација две средње школе 
 

   Основну школу „Младост“ Врњци у оквиру Професионалне оријентације, а 

ради презентације профила, 18.априла 2022.год. нашу школу посетило је три 

професора Пољопривредно – ветеринарске школе из Рековца, као и 21. априла 

2022. год. три професора и директор Машинскo Техничке школе из Краљева. 

Пољопривредно – ветеринарскa школа из Рековца представила је четири 

образовна профила: економски техничар, пољопривредни техничар, 

ветеринарски техничар и кувар. Машинскo Техничка школа из Краљева 

представила је  своје образовне профиле. Ученици су са пажњом пратили 

презентације и мултимедијалне пројекције школа, а 

након тога уследила су питања ученика. 
 
 

Шумарска школа Краљево 
 

  Представници Шумарске школе из Краљева ученицима завршног разреда су 

представили смерове: шумарски техничар, пејзажна архитектура, ловство и 

рибарство, шумар, оператер за израду намештаја. 
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У сусрет Васкрсу 

 
 
           Деца су упозната са историјатом овог празника, разлозима његовог 

прослављања и обичајима везаним за њега. Деци је предочено колико је и зашто 

је важно да и они поштују све ове обичаје, како данас тако и када одрасту. 

Створена је навика за поштовање и неговање обичаја као и очување духовних 

вредности током прославе празника. Деца су читала, певала, писала песме и 

прозне текстове о Васкрсу. Посебно су уживала у фарбању и декорисању јаја. 

Њиховој маштовитости и креативности није било краја. Радовала су се 

такмичењима у ношењу и куцању шарених јаја, али су притом фер навијала и 

бодрила све своје другове. Победници су се посебно обрадовали поклонима који 

су израђени на радионицама “Предузетништва” у оквиру пројекта Обогаћен 

једносменски рад. 
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Семинар  

„Животне ситуације и стресови- стратегије за 

суочавање и превладавање“ 
 

 

     У недељу, 17.априла 2022.године за тридесет наставника наше школе одржан 

је семинар под називом „Животне ситуације и стресови- стратегије за суочавање 

и превладавање“. Семинар је у организацији Центра за стручно усавршавање из 

Крушевца. Едукаторке семинара биле су: Снежана Ристић Костов и Милијана 

Марјановић. Семинар се налази у Каталогу програма сталног стручног 

усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника под редним бројем 

260, К4 – комуникација и сарадња, и носи (8) осам 

бодова. Према речима едукаторки наставници су били веома активни и 

сарадљиви. 
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МАЈ 
 

Школска слава Ђурђевдан 
 

 
        На имању Милунке Видаковић, 6. маја 1930. године, отворена је школа у 

Врњцима. Поклонивши земљу за подизање школе Милунка, кој није имала деце 

већ је сву децу звала својом, оставила је завет да се њена крсна слава, 

Ђурђевдан, слави као школска слава. Тако је и овог 6. маја сечењем колача и 

свечаном академијом обележен празник у Врњцима уз пригодну приредбу. 
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Одржан Крос  РТС-а „КРОЗ СРБИЈУ“ 

 
 

        У ОШ „Младост“ Врњци 13.маја са почетком у 10:00 часова одржан је 

традиционални Крос РТС-а „Кроз Србију“ под покровитељством 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. На кросу је од 215 

ученика учествовало 183 ученика од првог до смог разреда, како у 

матичној школи, тако и у ИО Штулац. 

Организацију кроса спровели су наставници физичког и здравственог 

васпитањаСузана Зарковић, Бранко Речевић, приправник Бојан 

Вукмировић у сарадњи са васпитачицама из предшколске установе 

учитељима. 

Ученицима су на крају кроса додељене дипломе за освојена места. 

Табела са резултатима налази се на сајту школе и можете погледати на 

следећем линку https://www.osmladostvrnjci.edu.rs/pdf/kros-rts-izvestaj-

2022.pdf 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.osmladostvrnjci.edu.rs/pdf/kros-rts-izvestaj-2022.pdf
https://www.osmladostvrnjci.edu.rs/pdf/kros-rts-izvestaj-2022.pdf
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Извештај са екскурзије млађих разреда основне школе 

 
      Екскурзија за ученике од 1. до 4. разреда организована је у суботу 28. 

маја 2022. године. На екскурзију су ишли сви пријављени ученици. 

     Екскурзија је реализована на релацији: Врњци-Топола(обилазак цркве 

Св.Ђорђа на Опленцу,Петрова и виноградарска кућа,Карађорђев конак)-

Орашац(Марићевића јаруга,музеј)-пећина Рисевача- Буковичка 

Бања(слободно време) –Врњци 

      Деца су се дружила и уживала у песми и игри. Закључак је да је 

екскурзија реализована успешно и у потпуности по предвиђеном плану. 
 

 

  

 

Једнодневни излет за ученике од 5 до 8 разреда 

 
Ове године за ученике од 5.до 8.разреда организован је једнодневни излет 

на Копаоник. Аутобус је паркиран у 07:30 часова ради прегледа од стране 

полиције. Након дозволе од стране полиције из Врњаца смо кренули у 

08:00 часова. Прва пауза направљена је у Брзеће.  Након доласка на 

Копаоник ученици су добили слободно време до 17:00 часова.Ученици су 

искористили време за шетњу и обилазак Копаоника. Повратак у Врњце 

уследио је око 20:00 часова. Васпитно – образовни циљ излета је остварен. 
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ЈУН 

 

Светски дан заштите животне средине 
 
     Поводом обележавања Светског дана заштите животне средине 5. јуна, у 

оквиру модула екологија која се реализује кроз пројекат „Обогаћен једносменски 

рад“ одржана је радионица са члановима секције ученика основне школе 

„Младост“ у Врњцима. Радионица је одржана у летњој учионици уз присуство 

ученика 4.разреда. 
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ОШ „Младост“ Врњци добила средства од Министарства 

правде РС за реализацију пројекта 
 

 

       Министарство правде је и ове године, седму годину за редом, спровело 

Јавни конкурс за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног 

гоњења (опортунитет). ОШ „Младост“ Врњци са Пројектом „Осавремењивање 

наставног процеса набавком рачунара и ИТ опреме појавила се на конкурсу. 

На свечаној седници, 10.јуна 2022.године са почетком у 11:00 часова у Народној 

скупштини Републике Србије додељени су Уговори добитницима средстава. ОШ 

„Младост“ наведеним пројектом добила је средства у висини од 568.225,00 

динара. Уговоре је уручила министарка правде Маја Поповић. Поред ње 

свечаности су присуствовале министарка државне управе и локалне самоуправе 

Марија Обрадовић и министарка за рад, запошљавање, борачка и социјална 

питања Дарија Кисић Тепавчевић.  Испред ОШ „Младост“ Врњци уговор је 

потписао и примио Игор Дрманац, директор школе. 
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Излет чланова Ђачког парламента 
 

     Основна школа „Младост“ организовала је 17.06.2022. године једнодневни 

излет за чланове Ученичког парламента уз пратњу модераторке Милене 

Миладинов и библиотекарке Дејане Данојлић. Непосредни повод за овај излет 

била је свест руководства школе да чланове парлемента награди за рад и 

ангажвање које су показали током школске године реализовањем бројних 

активности. Представници Ученичког парламанта прво су обишли град кнеза 

Лазара и цркву Лазарицу. Након тога, уследио је обилазак Народног музеја уз 

кустоса. Оваквом активношћу ученици су знатно обогатили своја знања из 

историје.  
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ЈУЛ 

 

Традиционално свечан испраћај малих матураната  

 

       У уторак 05.јула 2022.г. са почетком у 1800 часова у холу ОШ „Младост“ Врњци 

већ седму годину за редом  свечано додељују сведочанстава ученицима осмог разреда.  

 У првом делу програма  присутнима су се обратили директор школе Игор 

Дрманац и одељењске старешине Јелена Вучетић и Саша Јовичић. Директор школе 

поздравио је ученике, родитеље  и колеге истакавши да ова школа већ седму годину за 

редом обележава испраћај осмака на достојанствен начин, истакавши да нису били 

златни по успеху, али да су били сложни, и на тај начин показали да су мали, а велики 

људи. Ове године осми разред завршило је 34 ученика, од тога три ученика завршило је 

разред са Вуковим дипломама. То су Вук Миодраговић, Миљана Лазаревић и Нина 

Топаловић. Посебне дипломе стекло је шест ученика. За ученика генерације проглашен 

је Вук Миодраговић, ученик који је био учесник такмичења из географије, али и 

Председник Ученичког парламента. Ученик генерације поред дипломе, добио је сет 

књига и ручни сат.  

 У другом делу програма присутни су погледали краткометражни филм о овој 

генерацији који је припремила Јана Игњатовић, ученица осмог разреда. Након филма 

приступило се свечаном потписивању и уручивању сведочанстава, уверења и диплома. 

На пројекционом платну смењивале су се слике матураната уз пријатне звуке музике.  

 Директор је на крају ученицима пожелео здравље, срећу, успех и упис жељене 

школе. 
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Ђак генерације Вук Миодраговић са одељењским старешином Јеленом Вучетић 

 

У периоду од 8/9.јулa до 12/13.јула 2022.год. реализовано је Студијско путовање 

„Бисерима културе Херцеговине и Бокељског залива“.  Предавачи су били: Игор 

Дрманац, проф. историје, Љубан Стевановић, проф. географије и историје и Милица 

Манојловић, проф. биологије. План путовања: Врњци - Требиње - Херцег Нови - Котор 

- Врњци уз обилазак знаменитости ових места. Укупно је седам наставника реализовало 

ово путовање.  
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АВГУСТ 

 

У ИО Штулац у учионицама постављене беле школске табле и замењена столарија на 

две учионице и Наставничкој канцеларији.  

           

 

 

Летопис школе за школску 2021/22.годину израдио је: 

Тим за израду летописа 

Директор школе: Игор Дрманац 

Стручни сарадник – педагог: Милена Миладинов 

 

 

 


