Директор
Ову - 2019/2020. школску годину започели смо прилично амбициозно
и са великим ентузијазмом. Наиме, у први план бих ставио два наша велика
пројекта – „Образовање за права детета“ и „Једнаке школе за једнаку
будућност“. Према првом пројекту, кроз обављене активности путем
радионица са ученицима и наставницима, наши одабрани ученици моћи ће да
динализују први део одласком у швајцарско село Песталоци. Други пројекат
подразумева обраду теме родне равноправности кроз сарадњу са школама из
више европских земаља, и то из Пољске, Велике Британије, Шпаније, Италије
и Хрватске. Прва активност, која је успешно реализована, био је иницијални
састанак представника свих земаља, а домаћин је била управо наша школа.
Наредни корак била је мобилност ученика и наставника у Лондон. Са овог
путовања вратили су се пуни изванредних утисака.
Поред поменутих пројеката у области наставе, било је и других
капиталних инвестиција. Наиме, средствима локалне самоуправе, а кроз
буџет наше школе комплетно су реновирани кров, под и расвета у нашој
спортској хали.
Много тога је урађено и у технолошком опремању наше школе.
Купљен је приличан број лаптопова, компјутера, пројектор; спроведен је
кабловски интернет свуда у школи, уведен је е-дневник, а наставни кадар је
адекватно обучен за коришћење поменутог.
Свим ученицима, наставном и ненаставном особљу честитам
школски празник и желим успех у даљем раду.
Милан Ђорђевић, дирекор Школе

Помоћник директора
И ову школску годину започели смо са припремама великог
броја наших такмичара из више предмета. Први резултати су показали
да је труд ученика и наставника уродио плодом. Наши ученици су
освојили прва места на општинским такмичењима из Физике,
Информатике и рачунарства и Енглеског језика. Надамо се даљим
успесима и држимо палчеве нашим најбољим ђацима.
Приоритет наше школе ове школске године јесте и физичка
активност наших ученика. После успешно реализованог зимовања на
Старој планини, очекују нас активности у виду пливања и спортова на
води у нашем Спортско-рекреативном центру „Бањица“.
Срећан Дан школе свим колегама и ученицима!
Марија Ђокић, помоћник директора

Пронашла сам себе
У „Каплару“ сам провела осам година, скоро половину свог
живота. Те дане никада нећу заборавити. Тамо сам научила важне
лекције, упознала невероватне људе и стекла много пријатеља.
Са осмехом на лицу сећам се свог првог дана школе.
Као да је било јуче! Зграда „Каплара“ била је огромна, а у њој
много одраслих људи и непознате деце, али ништа од тога ме
није плашило. Једва сам чекала да се упустим у нове
авантуре. У почетку смо сви били стидљиви и повучени, али
радозналост је ипак победила. Брзо смо превазишли
стидљиве погледе из ћошка и спријатељили се. Наша
учитељица Гордана смишљала је нове и занимљиве игре за
нас, а често се и сама играла са нама. Увек је била насмејана,
пуна љубави и разумевања. Подстицала нас је на креативност
и давала нам слободу. Уз њу смо заволели школу. То није било
место где се само учи, већ и где се игра, црта, глуми, пева,
пишу песме...
У петом разреду растала сам се од учитељице, али и
од неких другара. Било је другачије и помало застрашујуће.
Више нисмо имали нашу учионицу, већ много њих, за сваки
предмет по једна нова. Појавили су се нови предмети, све
чешћа одговарања и контролни задаци; било је више часова,
а мање времена за игру и забаву. Наставници су били
непознати, помало строги и чудни, али убрзо сам се навикла
и све је постало лакше. Добро сам се организовала, тако да сам
имала времена и за школу и за забаву. Са наставницима сам
временом нашла заједнички језик, а неки од њих су ме посебно
задивили и њихове речи урезале су се у моје памћење. У одељењу смо се
сјајно дружили и никада нам није било досадно. Не могу да се похвалим да смо били најбоље одељење, али нисмо били
ни „они најгори“. Били смо сложни, помагали једни другима и пружали подршку, а то је много важније од оцена и успеха
на крају разреда.
После завршеног осмог разреда уписала сам Медицинску школу у Зајечару. Напустила сам „Каплар“, али сваки
тренутак проведен у њему памтим и брижљиво чувам. То су биле моје најлепше године. Знање стечено у њему помогло ми
је да са лакоћом упишем жељену школу и у њој успешно настави школовање. „Каплар“ ме је научио да верујем да је све
могуће, да вредно радим јер се рад и труд увек исплате, и колико је важно бити свој и аутентичан. Стекла сам
самопоуздање, упознала нове градове и државе, опробала се у разним активностима, открила своје таленте и квалитете...
Уз „Каплар“ сам пронашла себе и то је најважнија лекција коју ми је дао.
Јована Кодић, ученик генерације 2018/2019.

Сајам књига
64. међународни сајам књига, који се у
Београду одржао од 20. до 27. октобра 2019.
године, привукао је велику пажњу бројне
читалачке публике. Међу посетиоцима били су и
ученици наше школе, који су се, предвођени
својим наставницима, могли упознати са
најновијим насловима, али и са класицима светске
књижевности и стручне литературе из свих
области у четвртак, 24. окторбра, када Сајам
отвара врата школама из целе Србије.
Интересовање наших ученика за ову
манифестацију било је на много већем нивоу но
прошле године, као и задовољство након ове
једнодневне авантуре.

PRIJEM PRVAKA
Пријем првака
У петак 30. августа Основна школа „Димитрије Тодоровић Каплар“ отворила је своја врата
најмлађим ученицима. У малом дворишту Школе ученици другог разреда, вођени својим учитељима,
приредили су свечаност и улепшали овај значајан дан првацима и њиховим родитељима. Након
поздравног говора директора Школе Милана Ђорђевића, полазницима су се обратили учитељи
Владимир Ракић, Гордана Јаневска, Јасмина Ђорђевић и Биљана Антић, који су своје ученике повели у
учионице где ће започети њихово осмогодишње путовање.

AKTIVNOSTI
Заштита за све
Пројекат: „Заштита за све“ ” зa циљ је имaо
учeњe дeцe и инфoрмисaњe рoдитeљa и прoсвeтних
рaдникa o oдгoвoрнoм пoнaшaњу нa сунцу. Кaмпaњу су
спрoвли Eуцeрин Србиja и Фoнд Б92, уз пoдршку
Mинистaрствa здрaвљa и Mинистaрствa прoсвeтe,
нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja Рeпубликe Србиje.
У оквиру конкурса “Два лица сунца“ и кампање
“Заштита за све“ Основна школа „Димитрије Тодоровић
Каплар“, из Књажевца, као и још 19 основних школа
широм Србије, освојила је и УВ индикатор, специјални
мерач УВ зрачења, који је постављен на улазу у школу.
Кроз различите активности и редовну наставу деца имају
п
рилику да се детаљније упознају са мерама заштите од сунца, које би требало да предузимају да би своју
кожу и здравље сачували од негативних ефеката сунца.
Дечја кожа је осетљивија од коже одраслих, а оштећења настала у детињству касније у животу могу да
озбиљно угрозе њихово здравље. Зато им се, када је УВ зрачење јаче, препоручује склањање у хлад, ношењe
мајица дугих рукава, капа са широким ободом и наочари и наношењe крема за заштиту од сунца. Ове
информације приказане су у форми легенде и на УВ индикатору.
Став Светске здравствене организације је да је прекомерно излагање УВ радијацији озбиљно питање
јавног здравља, а препорука да се са едукацијом о одговорном понашању на сунцу почне у предшколском и
раношколском узрасту. Стварање здравих навика код деце у погледу заштите од потенцијално негативних
ефеката сунчевог зрачења залог је за њихово здравље у будућности, што је и главни циљ кампање “Заштита за
све”.

Активности ове кампање усмерене су и на подстицање
учитеља да своје знање активно и константно преносе деци. Са
тим циљем је у току ове и прошле године организована онлајн
едукација за учитеље о одговорном понашању на сунцу, коју је
прошло 850 учитеља из 361 школе из преко две стотине градова
у Србији. После обуке, реализоване су радионице, на основу
чијих резултата ће најбољих пет учитеља на конкурсу бити
награђено једнодневним излетом за своје одељење, са
организованим такмичењем које ће најбољем одељењу донети
награду у виду средстава за опремање учионице.
Једно од одељења које је конкурсна комисија,
састављена од представника Еуцерин Србија, Фонда Б92 и
маркетиншке агенције ФЦБ Афирма, уз стручну подршку
едукатора кампање „Заштита за све”, изабрала било је и
одељење 4/2 наше школе, које се такмичило 11. јуна у Београду и у тешкој конкуренцији освојило 1. место.
Нaкoн узбудљивe aвaнтурe у Хaли спoртoвa, сви такмичари су посетили Mузej нaукe и тeхникe.
После победе и повратка у школу, уследиле су и честитке директора школе Милана Ђорђевића и
заједничко фотографисање.
Основној школи “Димитрије Тодоровић Каплар” 12. септембра 2019. у Књажевцу је уручен намештај и
техничка опрема у вредности од 250.000 динара на име првог места на завршном такмичењу конкурса „Два
лица сунца“, у оквиру кампање „Заштита за све“.

AKTIVNOSTI
Уручењу награде присуствовали су ученици
одељења 4/2, који су заједно са учитељицом освојили
награду, ђаци првог разреда које тренутно води
учитељица Јаневска, руководство и запослени наше
школе, као и представници организатора кампање
“Заштита за све” из Еуцерин Србија и Фонда Б92.
“Награду смо усмерили на набавку техничке
опреме, катедре и ђачких клупа једноседа. Могу да
кажем да сада имамо све што би учионица требало да
има у 21. веку”, рекла је обраћајући се присутнима
учитељица Јаневска.
“Предности учења у овако опремљеној
учионици користиће пре свега моји прваци, али и моји
четвртаци, који су сада већ пети разред, као и друга
деца и наредне генерације. Осим ових одличних
услова за рад, с генерације на генерацију ћемо
преносити и све што смо током учешћа на овом
конкурсу и у кампањи научили у погледу мера заштите
од сунца. Када је учење удобније, забавније и
интерактивно, то јест у духу времена у коме одрастају
деца, и резултати учења су бољи. Уз ову опрему моћи
ћемо да примењујемо нову методологију на тему
заштите од сунца, коју смо усвојили током едукације
организоване у оквиру кампање, и да даље развијамо
материјале које смо осмислили за конкурс „Два лица
сунца“, објаснила је учитељица Јаневска и захвалила се
организаторима кампање и осталим гостима ове мале
свечаности који су помогли да се опремање учионице
реализује.

Учитељијада Охрид 2019.
У Oхриду je oд 20. дo 22. сeптeмбрa oдржaнa
6. Учитeљиjaдa. Дoмaћин oвoгoдишњe
мaнифeстaциje je билo Учитeљскo друштвo Ниш.
Скупу je присуствoвaлo прeкo 1000 учитeљa из цeлe
Србиje, a мeђу њимa и Учитeљскo друштвo
Књaжeвaц.

Стручни скуп XXXIII Сабор учитеља
Србије
У Београду је 15. и 16. јуна одржан XXXIII
Сабор учитеља Србије „Унапређивање наставне
праксе кроз размену професионалних искустава“,
који је окупио велики број колега из читаве
Србије. Гордана Јаневска је учествовала са радом
и изложбом на тему „Свако срце има свог свица“.

КРЕФ
Специјална награда на међународном нивоу за играни филм „ЗАШТИТА ЗА
СВЕ – ДВА ЛИЦА СУНЦА" у категорији Васпитни изазов на такмичењу „КРЕФ 2019.“
Аутор: Гордана Јаневска, ученици 4/2.
Такмичење „Креф“ је реализовано у организацији Учитељског друштва
Лесковац, а уз подршку Mинистaрствa прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja
Рeпубликe Србиje

^ITALI]I
Читалићи 2019.
На Међународној смотри читалаштва "Читалићи 2019", одржаној 25. и 26. маја 2019. године у
Мачкату, под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,
ОШ "Миливоје Боровић", Мачкат, УГ „Читалићи", Алексинац, и Друштва библиотекара
Србије, наши ученици су постигли следеће резултате: у категорији „Креативци" Митра
Митић, 1/3, ментор Бранкица Илијић, освојила је прво место, док је Милица
Петровић, ученица 4/2, похваљена; у категорији „Дигитални Читалићи" прво место за
"Тимочки забавник" припало је ученицима 4/2: Даници Станковић, Срећку Томићу,
Милици Давидовић, Павлу Јеремићу, Милици Петровић, Наталији Петровић, Матеји
Аранђеловићу, Ленки Павловић, ментор Гордана Јаневска; у ревијалном делу за
костим је похваљена Миња Савић, 2/3, ментор Наталија Милетић; а учитељице
Слободанка Лападатовић, Наталија Милетић, Бранкица Илијић и њихови ученици су
похваљени за штанд под именом „Деда Триша са Старе планине".

DE^JA NEDEQA

Дечја недеља обележена је од 7. до 11. октобра
2019. године. Ученици су учествовали у бројним
радионицама, хуманитарним акцијама, путовали
са књижевним јунацима, ишли путевима
великана, учили о својим правима...

PROJEKTI [KOLE
„ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ПРАВА ДЕТЕТА“

Напредна обука за школске
координаторе у Ужицу

Наша школа је 2019. године приступила
реализацији пројекта „Образовање за права детета“,
који, у нашој земљи спроводе: Ужички центар за права
детета и партнери (наш први сарадник је Центар за
креативни развој – Књажевац), уз подршку Дечје
фондације “Песталоци”, из Швајцарске.
Наредни кораци након потписивања
меморандума о сарадњи и укључивања у пројекат су:
Напредна обука за све школске координаторе
новоукључених школа, која је одржана у Ужицу.
Базична обука за чланове пројектних тимова
новоукључених школа организована је 9. јуна 2019. у
нашој школи,у оквиру пројекта „Образовање за права
детета, индикатори остварености права детета у
образовном систему - разумевање и примена“.
Нове школе - учеснице у обуци су: ОШ „Хајдук
Вељко“, Зајечар, ОШ „Добрила Стамболић“, Сврљиг,
ОШ „9. српске бригаде“, Бољевац, и наша школа.
Као вид хоризонталног учења следиле су
посете пројектних тимова „старој“ основној школи у
пројекту „Митрополит Михајло“, у Сокобањи, и посета
ученика, представника Ђачког парламента другарима
из ОШ „Вук Стефановић Караџић“, који су им на веома
занимљив и интерактиван начин представили оно
што су кроз више година учешћа у пројекту стекли као
трајна и примењива знања о дечјим правима.
Активност се реализује у оквиру пројекта
„Образовање за права детета“, који спроводе Ужички
центар за права детета и Центар за креативни развој Књажевац, уз подршку Песталоци дечје фондације.

Обука изабраних ученика 7. разреда за учешће
у пројекту „Образовање за права детета“

Базична обука за чланове
пројектних тимова у „Каплару“

О својим правима учили од другара
и са другарима из „Вука“

Вршњачко учење о правима детета кроз
интерактивну размену знања,искустава.., ученика
нових школа у пројекту „Образовање за права
детета“ и домаћина – ученика ОШ „Вук
Стефановић Караџић“

RADIONICE
РЕАЛИЗОВАНИ ЧАСОВИ И РАДИОНИЦЕ
О ДЕЧЈИМ ПРАВИМА
Часове и радионице реализовали су чланови пројектног тима: Татјана Алексић, Весна Давидовић,
Ивица Мишић, Бранкица Петковић, Јелена Василијевић, Оливера Ранђеловић, Миљана Ненковић и Снежана
Ђурић.
Дечја права су на различите, деци јасне, разумљиве и занимљиве начине, објашњавана и повезивана
са наставним садржајима из Српског, Историје, Математике, Физичког васпитања, Немачког и Енглеског
језика, као и са васпитним утицајима на часовима ЧОС-а.

Часови су одржани у одељењима петог, шестог, седмог и осмог
разреда. У јануару 2020. урађена је нека врста евалуације, јер су ученици 7.
разреда, кроз радионице, примењивали стечена знања о људским/дечјим
правима и партиципацији и на конкретним примерима уочавали која су
све права деци угрожена, ко је одговоран за заштиту људских/дечјих права
и зашто је важно да сви учимо, знамо и живимо своја права.

IGROKAZ
У КАПЛАРУ ИГРОКАЗОМ „ИМАМ ПРАВА“
ОБЕЛЕЖЕНО 30 ГОДИНА ОД УСВАЈАЊА
КОНВЕНЦИЈЕ О ПРАВИМА ДЕТЕТА
Ученици ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“ припремили су игроказ
„Имам права“, по тексту дечјег писца Дејана Алексића. Премијера је одржана
на сам датум усвајања Конвенције о правима детета – 20. новембра 2019.
Поздравну реч, захвалност „глумцима“ и менторима, као и
добродошлицу свим присутним гостима, родитељима, деци, колегама
пожелео је директор Школе Милан Ђорђевић. Међу поштованим и драгим
гостима били су дечји писци Бранко Стевановић и Душан Поп Ђурђев. Бранко
је говорио о лику и делу Дејана Алексића. Казивао је и неке своје стихове, а
посебно изненађење припремио је Кристини Савић, ученици 3. разреда
комбинованог одељења, када је прочитао њену кратку причу насталу на
књижевним радионицама у оквиру манифестације „Чаробне полице Биби
Сликовчице“, која је и објављена у истоименом зборнику радова.
Затим су ученици комбинованог одељења првог, другог, трећег и
осмог разреда, као и ученици 7. разреда извели игорказ „Имам права“, чији је
циљ промовисање права деце, која са собом нужно носе и одговорности.
Порука је да деца уче и живе своја права.

Игроказ реализовали:
Деца комбинованог одељења:
Василије Ђорђевић, 1.разред
Лена Пок, 2.разред
Кристина Савић, 3.разред
Сара Петковић, 8.разред
Ђорђе Стојковић, 8.разред
Миља Стојановић, 7/4
Неда Николић, 7/4
Лука Тошић, 7/1
Вукан Јоксимовић, 7/1
Статисти:
Нада Радосављевић, 8/3
Ања Костић, 8/3
Петар Видојевић, 7/4
Богдан Ђокић, 7/4
Јована Илић, 6/3
Петра Сибиновић, 6/3
МЕНТОРИ:
Оливера Ранђеловић, наставница Српског језика,
Миљана Ненковић, проф. Српског језика, Снежана
Ђурић, дипл. дефектолог
Пројекат “Образовање за права детета”
реализује Ужички центар за права детета и
партнери (наш први сарадник је Центар за
креативни развој – Књажевац), уз подршку Дечје
фондације “Песталоци”, из Швајцарске.

O QUDSKIM PRAVIMA
ОБЕЛЕЖЕН МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЉУДСКИХ
ПРАВА – 10. ДЕЦЕМБАР
Ученици првог, трећег и комбинованог специјалног
одељења, као и сва одељења 7. разреда обележили Међународни
дан људских права. Учили су о људским правима која се стичу
рођењем, неотуђива су и морају се поштовати. Сама деца су
дошла до закључка да су људска, па тиме и дечја права, највише
угрожена у ратовима и „тамо где су деца гладна и болесна“. Деци је
посебно указано да се дечја права највише крше у једнаком
поступању према различитима и различитом поступању према
једнакима, на конкретним примерима. У заједничком учењу,
дружењу, размени поклона једни другима и песми деца су
показала да желе бољи свет и живот без ограничења и прављења
разлика међу људима, а посебно међу децом.

Ученици, учесници у Пројекту, предлагали су своје прве акције и тајним гласањем изабрали три
(од 14 предложених), које у реализовали:
1.”Пронађимо се посличним интересовањима“
2.Улична акција анкетирања грађана колико познају дечја права
3. Анкетирање ученика школе “Шта бих волео/ла да имам у школи, а немам?!”
Деца су успешно реализовала све три акције.

O QUDSKIM PRAVIMA
“ИМАМ ПРАВА“

На крају су “ глумци” поделили свим присутним гледаоцима флајере који садрже права и обавезе
(одговорности) деце, што је још један корак даље у промовисању дечјих права.

О ЉУДСКИМ/ДЕЧЈИМ ПРАВИМА УЧИЛИ И УЧЕНИЦИ
ИСТУРЕНИХ ОДЕЉЕЊА НАШЕ ШКОЛЕ

AKCIJE NA[IH U^ENIKA
УСПЕШНЕ АКЦИЈЕ УЧЕНИКА ИЗ ПРОЈЕКТА
„ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ПРАВА ДЕЦЕ“
Ученици анкетирали случајне пролазнике – Колико познају дечја права (требало је да наведу бар
једно дечје право). Грађани су нас пријатно изненадили – показали су да познају дечја права ( није било
ниједног одговора – са „Не знам“ или без одговора). Заузврат су добили флајер који промовише дечја
права, а уједно је и улазница за акцију „Пронађимо се по сличним интересовањима“.
Деца су износила своје искрене жеље, па је много њих пожелело базен у школи, трим-стазе, све
спортске терене, таблет за свако дете.., али и оне реалније, као што су ормарићи и за ученике старијих
разреда, бољу ужину, нова перница, школски прибор.., на којима ће се радити до испуњења.
Један од задатака био је осмишљавање акције, коју би ученици сами иницирали и реализовали, уз
подршку одраслих, као највишег нивоа партиципативности деце у учешћу и одлучивању. Деца су имала
велики број сјајних идеја за акције (14 предлога), а сами су, тајним гласањем, изабрали три највише
рангиране:
Акцију “Пронађимо се по истим/сличним интересовањима” реализовали су 31. јануaра 2020. у
трпезарији школе: донели су предмете/ствари.., уз које проводе највише времена. Трагали су за сличним,
али јасно уочавали и другачија интересовања, која их не раздвајају, већ им чине живот и слободно време
богатијим и садржајнијим.

RU@I^ASTE MAJICE
MЕЂУНАРОДНИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА
Ово је догађај повезан са Даном ружичастих мајица и има за циљ промовисање толеранције,
разумевања, поштовања и ненасиља, пре свега код школске деце, али и у локалној заједници.
„Дан ружичастих мајица“ изворно „ Pink Shirt Day “, обележава се последње среде у фебруару од
2007. године. Све је почело 2007. године, када је дечак у Канади био изложен вршњачком насиљу у школи,
због доласка у ружичастој мајици. Испоставило се да је мајица била симбол подршке дечака мајци, која је
боловала од карцинома дојке. Школски другови су одлучили да дигну свој глас против насилника и
солидаришу се са вербално злостављаним дечаком тако што су се сутрадан сви појавили у школи у
ружичастим мајицама. Ову иницијативу су покренули 17-годишњи ученици David Shepherd и Travis Price,
који су штампали првих 50 ружичастих мајица. Од тада, ружичаста мајица је постала симбол борбе против
међувршњачког насиља у школама.
Наши ученици су овај дан обележили перформансом у малом дворишту Школе. Дошли су у
ружичастим (розе) мајицама, као подршка милионима младих у свету који обележавају Међународни дан
борбе против вршњачког насиља.
Поједина одељења су се путем видео-конференције у оквиру eTwinning догађаја укључили и
разменили речи толеранције, поштовања и ненасиља.

IZ UGLA PSIHOLOGA

Дискриминација је појава да неки људи немају иста права само зато што припадају одређеним
групама.
Дискриминиција је свако разликовање, искључивање, ограничавање или давање првенства које се
заснива на неком недозвољеном разлогу и има за циљ или последицу угрожавање или онемогућавање
људских права и основних слобода.
Оно шта мислимо о појединцу/групи утиче на начин на који се према њима понашамо.

Дискриминација је неједнак третман људи заснован на личном својству.
Може бити неједнако поступање према једнакима, али и једнако поступање према неједнакима.
Врсте дискриминације:
Расизам – неједнак третман људи у односу на расу којој припадају.
Сексизам - неједнак третман људи у односу на пол.
Класизам - неједнак третман људи у односу на класу, тј. друштвени слој из којег потичу и којем припадају.
Дискриминација заснована на религијској припадности - неједнак третман људи у односу на религијску
припадност
Дискриминација особа са сметњама у развоју – неједнак третман људи у односу на способности на
физичком, менталном и емоционалном плану.
Дискриминација у односу на узраст – неједнак третман људи у односу на узраст.

!!! Дискриминација није сваки неправедни поступак према детету !!!
ДИСКРИМИНАЦИЈА ЈЕСТЕ

ДИСКРИМИНАЦИЈА НИЈЕ

када деца неће да се друже са другим дететом
зато што је из сиромашне породице
када се у једном одељењу нађу само деца
ромске националности
када се детету ускраћује додатна подршка иако
на њу има право
када наставник испитује дете на нематерњем
језику
када дете у колицима мора да похађа наставу
на спрату, а школа нема лифт нити рампу
када наставник заказује контролни у време
када детету са села полази последњи аутобус.

када је дете кажњено јер не поштује правила у
школи
када дете не позове друго дете на рођендан
када дете добије лошу оцену јер не познаје
градиво
када неко неће да се дружи са дететом због
његових карактерних особина
потукло се двоје деце (једно је различите
националности) у сукобу навијача два
различита клуба

Немамо право
да угрожавамо друге,
или да им не дамо исте могућности
које ми сами имамо,
само због тога што су другачији од
нас!

Имамо право
да се ангажујемо
да сви људи остваре своја права,
једнако као и други људи,
без дискриминације по било ком
основу!

U ZEMQI SNOVA...

У земљи снова са Алисом
И ове године смо се отиснули на занимљиво путовање са јунацима
књижевних дела, међу којима је доминирала Алиса са својом чудесном
дружином.
На часовима Српског језика и Ликовне културе смо били гости наших
другара из III/4 разреда, који су организовали занимљиве радионице на
тему „Путовање са Алисом“ ...Својим присуством смо дали допринос изради
само наизглед обичних, али сасвим чудноватих предмета које можете наћи у
тој чудесној земљи, као што су: чаробна мапа, кофери, разгледнице и
писма...
Наши другари из старијих разреда, одељења VI/4 су, по четврти пут
извели своју позоришну представу „У чаробној земљи снова”, а ми смо их из
све снаге бодрили из гледалишта.
Одељење II/4
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Кристина Савић у друштву
дечјег писца Бранка
Стевановића на књижевним
радионицама

КРИСТИНА САВИЋ - 3. РАЗРЕД
Учешће у књижевним радионицама (које води дечји
писац Бранко Стевановић). Кристинин рад „КИШОБРАН
И СУНЦОБРАН“, штампан у зборнику радова „Чаробне
полице Биби Сликовчице“, НБ „Његош“
ВАСИЛИЈЕ ЂОРЂЕВИЋ, 1. РАЗРЕД
Добио похвалу за најзанимљивији ликовни рад на
конкурсу НБ „Његош“
Рад је штампан у Зборнику радова.

ГОСТИ НА ДЕЧЈЕМ ОДЕЉЕЊУ НБ
„ЊЕГОШ“, КЊАЖЕВАЦ
Дружење, размена поклона и приказ игроказа
„Кад имаш друга, имаш све“.

Василије Ђорђевић,
1.разред
Василије Ђорђевић, 1.разред

„УКРАС ДОНЕСИ, КЛИСКА ОДНЕСИ“

АКЦИЈА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ – КЊАЖЕВАЦ
Учествовали смо у акцији - урадили смо јелкице од
рециклирајућег материјала и све петоро деце је
добило клиска и могућност кићења јелке са децом
Књажевца – из свих школа и вртића.
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ЈАВНИ НАСТУП У
ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ,
КЊАЖЕВАЦ
ДЕЧЈА НЕДЕЉА: ПРВИ ДАН – деца
комбинованог одељења учествују у
заједничкој активности "Моје жеље,моја
права“ са другарима млађих разреда,
родитељима и настваним кадром –
пуштање балона са исписаним правима.
ДРУГИ ДАН: Јавни наступ “Сви смо ми
рођени једнаки“ у Геронтолошком
центру, Књажевац, одржан је у топлој и
дирљивој атмосфери између деце и бака
и дека, корисника Центра

СТЕКЛИ СМО НОВЕ ПРИЈАТЕЉЕ
Сара Петковић са својим новим
пријатељима, ученицима Лозничке гимназије и
дивном настваницом Српског језика Невеном. На
слици су и другари из комбинованог одељења са
поклонима које су им послали лознички
гимназијалци и њихова наставница.
Огранак Вукове задужбине Гимназије
“Вук Караџић“, Лозница, и Центар за културу „Вук
Караџић“, у Лозници, расписали су XVII наградни
конкурс под називом “Вуково звоно“ за циклус
песама, кратку причу и анегдоту из народног
живота. Право учешћа на конкурсу имали су
ученици средњих школа и седмог и осмог
разреда основне школе са целог српског говорног
подручја. Учествовали смо и ми са истинитом
а н е гд о т о м “ Б а к и н к ол а ч ” и од у ш е в и л и
организаторе конкурса, који су нам доделили
посебну похвалу и награде: књиге, школске
новине, лицидерско срце - за труд и оригиналну
идеју. Али, оно што је важније од признања и
награда јесте склопљено топло пријатељство ученика Гимназије „Вук Караџић“, из Лознице, и Саре Петковић,
којој су организовали једно дивно поподне у просторијама своје школе, топлу добродошлицу и необичан
школски час на којем су својој новој другарици приказали део рецитаторско–драмског колажа, а она је као
права наставница, оцењивала њихов наступ.

САВИНДАН – ЈАВНИ НАСТУП СА ПРОГРАМОМ „ЗАВЕТ“ У ЗАВИЧАЈНОМ МУЗЕЈУ
Били смо у улози колачара, беседника, учесника на ликовном конкурсу, на којем смо освојили Специјалну
награду за креативност и извођача кратког програма „Завет“, а завршили Химном Светом Сави. Деца су
освојила симпатије свих присутних.
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BIBI SLIKOV^ICA I DRUGARI
Биби Слиовчица је и ове године окупила велики број другара, међу којима су се нашли и ученици
из наше школе. Учествовали су у креативним радионицама, показали свој таленат на различитим пољима
и за то били награђени.
Писци за децу Душан Поп Ђурђев и Бранко Стевановић посетили су матичну школу и издвојена
одељења и дружили се са ученицима најављујући представу „На слово на слово Р – Радовић“, која је
финале свих активности везаних за Биби Сликовчицу.
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An unpleasant event
When I was eight years old, my friend, his mum and I
were going to the cinema. As we were walking to the cinema I
saw a cute dog smiling at me and I crossed the road to pet the
dog. Then I asked the owner if the dog bit. He said that he
didn't, but he was wrong. When I started petting the dog, he
bit my hand. It hurt a lot so I started yelling. The owner
grabbed the dog and he let go of my hand. My hand started
bleeding. Then my friend's mum called my mum and I went
home. After that I was fine and my hand didn't hurt any more.
Now I have a scar on my hand.
BoškoNikolić V/2

Đorđe Ranđelović 5/2 - Projektna nastava iz Engleskog
jezika u 5. razredu na temu „ Animal characteristics
and classification“

My family
Natalija Petrović 5/2 - Projektna nastava iz Engleskog jezika u 5.
razredu na temu „ Animal characteristics and classification“

How many words can you list? _ _ ST
Solution: fast, fist, gist, west, gust, rest, east, cost, rust,
list, best, lost, test, bust, jest, just, vast, cast, vest,
must, wast, last, lust, lest, dust, mast, mist, most, erst,
fest, pest, past…
Strahinja Bunić 8/3 i Ilija Punčić 8/3

My pet
I've got a dog, her name's Astra. I also have
another dog, Lusi, but I will write about Astra. She's got
beautiful black and brown fur and gorgeous brown eyes.
She is very old for a dog because we bought her when I
was two years old, we bought her from our neighbour.
My parents named her Astra because I couldn't say 'r', so
her name was a good practice for me. When I come to see
Astra, she always jumps very happily and she smiles. She
is a good dog, but she can be very dangerous. Once she
escaped from her dog house and tried to attack a dog
which was in front of her, but my dad caught her. She is
very cute and funny. I love her so much.
Jana Vasilev 4/4
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There are five members in my family: my
mum, my step dad, my grandma, my little sister and
me. My mum's name is Jasmina and she works for the
company SP resort, she is an accountant.She got
married to my step dad three years ago, they met
each other at work, he worked as a cook at that time.
My real dad doesn't live with me; he lives in Orlando
and works near Disnyland, I think he's very lucky. He
left me when I was a baby because he couldn't find a
job here. He sometimes sends me packages with a lot
of cool stuff from Disnyland and Hogwarts, because
I'm a Harry Potter fan, I always like them. Then, there
is my grandma, Radojka, she can be annoying
sometimes, but that's quite normal for a grandma.
She always tell us what to do and she never lets me
play with my friends. I have a younger sister Iva who is
always making a mess in my room. My grandpa died
before I was born so I don't know a lot about him. I
also have an aunt and uncle and two cousins. My
uncle is my mum's brother and his name is Djura and
wife's name is Danica; they have two daughters, Ida 7
and Nina 5.When they come to Knjaževac, they like
playing with me and Iva. We always go swimming
because they usually come during the summer break.
They usually stay for a week or two but then they go
back to Italy. I love Ida and Nina, but they can be very
annoying too. I can say nothing more about my family.
Milica Pavković 6/3

27.септембра 2019. у нашој школи одржан је финални квиз
у спеловању. Ученици у се екипно такмичили, а сви учесници су
показали изузетно знање у спеловању речи, што је такмичење
учинило неизвеснијим. Победник се није могао наслутити до саме
финалне рунде. „Queen bees“ назив је победничког тима, а чине га
ученици:
Јана Вељковић, 4/4
Милутин Тошић, 5/3
Анђела Стојановић, 6/2
Ана Лукић, 7/4
Катарина Деспотовић, 8/2
Тим наставника Енглеског језика веома је поносан на своје ученике
и жели им успех у даљем раду.
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Ученици и наставници ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“ у оквиру размене ученика у Ерасмус+
пројекту „eQuliti Schools, eQuality future“, били су 6 дана у Лондону.
Координатор пројекта је школа из Шпаније, а партнерске школе су школе из Хрватске, Пољске, Италије
и Енглеске. Први сусрет партнерских школа био је у новембру у нашој школи. Том састанку су присуствовали
само чланови наставничких тимова и тада су договорени датуми мобилности, као и активности које је свака
партнерска школа у обавези да уради. У оквиру овог пројекта ученици и наставници на различите креативне
начине - кроз радионице, посећивање наставе.. - размењују искуства у пракси, стечена знања и вештине.
Пројекат траје две године и има четири модула - имиграција, родне равноправност, насилничко понашање и
интеграција. Кроз разне активности у школи, ученици и наставници се упознају са сваким од ових модула, а све
са циљем да ученици прихвате, подржавају и поштују једни друге, подигну свест о родној равноправности.
Прва мобилност која је укључила и ученике била је 19-24. јануара у Лондону. Нашу школу представљао је тим
од 4 ученика и 3 наставника. У школи у Лондону Malborough Primary School одржане су радионице,
присуствовали смо настави, упознали се са њиховим образовним системом и начином рада. Саставни део
посете био је разгледање и обилазак знаменитости главног града Енглеске. Видели смо Buckingham Palace, Big
Ben, The Houses of Parliament, Westminster Abbey, St Paul's Cathedral, разгледали Лондон из Лондонског ока (Тhe
London Eyе), прошли поред највеће галерије Tate Modern, Шекспировог позоришта Globe, видели и највишу
ненасељену зграду у Лондону и Европи – Тhe Shard, Downing Street, Trafalgar Square, Picadilly Circus, обишли смо
The National Gallery, Madame Tussauds Museum, Тhe Natural History Museum, Тhe Science Museum,
најпрометнију улицу за куповину у читавој Европи Oxford Street, Tower Bridge,Тhe Tower of London, Canary
Wharf, где смо посетили Фестивал зимских светлости (Northern Lights), ишли на Vimbldon и видели чувени
перон 9 3/4, одакле Hari Poter креће у школу магије Hogvorts, а који се налази на железничкој станици King's
Cross.
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TIMO^KI NAU^NI TORNADO
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POKRET GORANA
Покрет горана
„Покрет горана“, то није једно дете, група или један град,
Већ сваки човек одговоран, а у души млад.
Свако ко воли природу и планету целу,
У свим акцијама уређења и чишћења, на њеном је челу.
Тамо где неодговорни шуме секу и уништавају,
Горани вредно саде и уништено обнављају.
Сами гаје саднице свих врста, величина и боја,
150 000 000 досада, али сигурно више и од тог броја.
Озелењавају планине, равнице, насеља и школска дворишта,
Где они делују, природа постаје лепа, уређена и чиста.
Чисте дивље депоније, којих има на сваком кораку,
Подижу свест људи, да не живе у незнању и еколошком мраку.
И, гле, чуда, народ као да се буди из дубоког сна.
Највећа акција за очување целе Планете је потребна.
„Мислим глобално, делујем локално“ њихова је девиза,
Прави је позив да се ублажи еколошка криза.
Зато нека свако од нас посади бар по је днодрво,
Очисти и уреди своје двориште – прво!
Користите папирне кесе и носите платнене торбе,
Против загађења од пластике – свакако најважније борбе.
Нико не сме да одустане од борбе за чисте реке, ливаде, ваздух и воду,
Поручују Горани док сакупљају лековито биље и односе још једну победу.
А, како је свако од нас део Планете вољене,
Чувајмо свако дрвце, сваку кап воде, рибу у мору и „шупље стене“.
Ове поруке треба да се шире на сваки крај Планете.
Будимо чувари за сваки цвет, пешачку зону и птице које слободно лете.
Велике еколошке поруке и лепа прича о нашој Земљи се плете,
Јер она је једна једина и „Чувајте је за нас“, поручује свако дете.
НађаНикић, 4/1
прво место на републичком нивоу конкурса Покрета горана,
МЕНТОР: ИванаЂорђевић

Чиста планета
Сва деца света сад дижу глас:
„Хоћемо чисту планету за нас!
Сад смо деца, ал` будући људи.
Хајде, свете, разуман буди.
И после нас нека деца стижу.
Зато нека се дани нижу.
Хајде да сви заједно, стално, без
престанка.
Чувамо планету од њеног нестанка!“
Марија Јовановић, 3/1, друго место на
републичком конкурсу Покрета горана,
МЕНТОР: Биљана Симоновић
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EKO-[KOLA
ЕКОЛОШКО/ЕДУКАТИВНИ ПАРКИЋ И
ЗВАНИЧНО ОТВОРЕН
У нашој школи „никао“ је Еко-паркић, који су ученици брижно
чували и стално уређивали: најпре су посађене најразличитије
листопадне и зимзелене саднице, а деца чупала коровске биљке,
заливала, садила новедобијене као награде на конкурсу Покрета горана
Књажевац и од главних награда за успешно учешће у Тојота пројекту
„Лов на биљке“, од утешне награде за учешће на креативном Тетрапак
конкурсу, коју је освојила Нина Милосављевић, тада ученица 2/1.
Биљке су расле, а деца трагала за информацијама о њима и правила
личне карте засваку врсту засађену у паркићу. Тако је и направљена ЕКОТАБЛА са ИД картицама биљака.
Паркић је даље уређиван, па је од гума, пластике и другог
рециклирајућег материјала настало бајковито место за учење, одмор и
забаву. У нашем парку на истом месту „живе“: жирафа, бубамара, петао
и мачка. Ту је и бунар, шољице за кафу/чај и „џезва“, весело сунце,
шарено дрвеће... Повезали смо се и са науком, па је паркић обогаћен
научним експонатом – КРВОТОК, поклон Института за промоцију науке
из Београда.
Добили смо нови едукативно/еколошки простор за
амбијенталну наставу и учење о биљним заједницама које могу, иако
различите, да живе наистом простору.
Онда је уређен и простор око бисте Каплара: очишћен, па
засађен новим садницама и улепшан креацијама од пластичних флаша
и дрвета.
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EKO-SAJAM
Децембра 25. 2019. одржан је традиционални Новогодишњи еко-сајам, под покровитељством
Туристичке организације Општине Књажевац, а уз подршку Фонда за заштиту животне средине и Општине
Књажевац. Ове године тема Сајма била је здрава храна, што се огледа и у костимима учесника. Холом
Дома културе прошетали су карфиоли, шаргарепе, тетрапаци, салате, тегле..., а све са девизом Уз поврће и
воће, свако биће имаће мишиће. Не смемо занемарити значај оваквих манифестација на јачање свести о
заштити животне средине код деце, надајући се да ће она својим примером утицати на позитивну
промену понашања старијих грађана.

Еко-јелку ове године најлепше су окитили ученици Основне школе „Младост“, у квизу су
најуспешнији били ученици ОШ „Вук Караџић“, док су ученици четвртог разреда наше школе освојили
друго место.
На ликовном конкурсу у оквиру манифестације „Новогодишњи еко-сајам“ ученици 1/2 су освојили
3. место за рад „Здрава храна“, ментор Гордана Јаневска.

Мајда Вељковић, 3-4,
прво место на Еко-сајму
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U SVETU NAUKE
У научном образовном центру
Ученици одељења 3/4 већ трећу годину заредом
учествују у радионицама које организује Научни образовни
центар (НОЦ), а које се реализују у просторијама Коларчеве
задужбине.
Као ученици првог и
другог разреда учили су о
густини разних течности,
правили дугу од воде, зејтина
и боја за колаче, накит и
предмете од глине, а ова
година била је у духу чувеног
слајма и сувог снега.
С обзиром да су стални
учесници ових радионица,
добили су предновогодишњи термин, а од Научног центра и
пригодне пакетиће са епруветама и пипетама, које ће им веома
значити у даљим експериментима.
Организатор путовања је Школа, трошкове су сносили
родитељи ђака, а ученици су путовали у пратњи свог ментора
учитељице Мирјане Радовановић и професорке Бранкице
Петковић.
Посету Београду искористили су да се прошетају Кнез
Михајловом улицом, као и да посете Јавни акваријум и
тропикаријум, где су могли видети езотична бића из разних
крајева света.
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[ARENE STRANE
Птица има крила
и слободан лет.
Ако жели, може
да прелети цео свeт.
И змај од папира
лети високо,
може да га досегне
само твоје око.
Тако моје мисли
сваког дана лете ,
у жељама својим
могу до друге планете.
Ена Виденовић, 4/1
Немања Ранђеловић II/1

Мој свет се окрене на главачке
када стојим на рукама и свет посматрам наопачке.
Улица је састављена од кровова ,
а војници испадају из ровова.
Из гнезда испадају јаја цела
неком на главу, а нека на сред села.
Камила јаше човека,
у смешним причама то и није препрека .
Кад окренеш свет наопачке
све је у хаосу, гледано из те тачке.
Љиљана Ђорђевић II/1

Нађа Никић, 4/1

Мама ми каже: „ Сунце си моје .
Испунићу зато све жеље твоје.“
А на то додаје и мој тата:
„ Ти си ми, душо, вреднија од злата.“
„ Најлепши цветић у башти што цвета,“
додаје затим моја драга тета.
Осмехом баки дарујем срећу ,
а деди сам своме најдража на свету.
У хору певају ујка и чика :
„ Ти си нам, Дуња, лепа као слика.“
Због свега тога веома сам снажна
јер сам мојима изузетно важна.
Па ми је зато мило што постојим
и све их дарујем осмехом својим.
Дуња Лазаревић, 4/1

На прозору сваког јутра стојим
и све пролазнике редом бројим.
Понекад прође понека куца,
нека је мала, нека дебељуца.
А људи велики, мали, стари, млади,
крећу се у колони , као на паради.
Плаши ме само, када улицом мојом
брзином светлости пролете,
да на неко несмотрено дете не налете.
Тада навучем завесе на мој прозор мали;
због таквих ствари човек увек жали.
Ставим на стакло звездице и понеки цвет,
украсим прозор јер желим да видим лепши свет.
Нађа Никић, 4/1

[ARENE STRANE
Седим на клупици крај Дунава и посматрам
усидрене родове и чамце поред њих.
И док чекам маму и аку да се врате из
продавнице размишљам и замишљам. Размишљам
колико сам велика да могу да ирам да не уђем у
продавницу где је гужва, а замишљам да су два велика
рода ,један мали род и два чамца ,једна породица .И
тако ....
Замишљам свој живот као,мали родић који
понекад ,се отисне да плови ,па се рзо врати у мирну
луку, где су усидрени велики родови .E,то су моји
родитељи. Време рзо прође и мали чамац постаје све
већи и већи... И онда, једног јутра, постанеш мали ,али
сав важан родић. Тад пркосиш и времену и невремену
,али опет сигуран у своју мирну луку ,јер знаш да те увек
посматрају ,та два велика рода која су са то ом од
почетка. Тако седећи поред Дунава схватиш да сам
велико дете које се сећа, негде кроз маглу, првих
несигурних корака ,првих малих касније и великих
повреда и падова. Сетим се сваке мамине сузе на
приред и,з ог до рих оцена ,з ог похвала ,успеха и
свега до рог што јој донесем. Не ,моја мама није
плачљивица, већ осо а која својим сузама
радосницама пуни реку која ће ме носити даље. Она је
моја мирна лука на коју увек могу да рачунам. Могу да
се отиснем ка већој пучини ,јер знам да ће њене речи да
ме прате ,а нежне руке,увек ће ме спремно дочекати.
Сви идемо из те мирне луке ,у неку своју ,али
знамо се понекад вратити .Време пролази,али не тре а
за оравити ,оне које су или ту, и оно што смо прошли,
кроз наш поток, ка реци времена ,ма колико она ила
уз уркана, и рзо текла.
Алексан ра Миловановић, 5/3
Светосавски конкурс Народне библиотеке „ Његош“
Кратка прича (категорија млађих од 15 година),
ДРУГА НАГРАДА

Све колевке децу њишу
као праве мајке,
крај њих се читају најлепше бајке.
Шумска вила над колевком бди,
плач бебин гони, време је да се спи.
Мало чедо покрива звезда сјај,
дашак ветра дарује загрљај.
Роса јутра и сунчев зрак,
милују бебин образ, нестао је мрак.
До наредног починка сачекаће колевка,
јер најлепша успаванка је ипак мајка.
Нађа Михајловић, 4/1
3. Награда на Међународном конкурсу
„Колевка“, православни дечји часопис
„Светосавско звонце“ и Српско одељење
Јавног међународног фонда јединства
православних народа

Сат по сат, дан по дан,
тече време својим током.
Као брзе реке сан
с камена на камен
ужурбаним скоком.
Тако живот тече брзо,
времена је увек мало.
Кад би време мало стало
па нам тако срећу дало.
Лана Тасић, 4/4
Светосавски конкурс
Народне библиотеке „Његош“
Поезија (категорија млађих од 15
година), ПРВА НАГРАДА

На истом конкурсу похваљени су и ученици:
Ђорђе Михајловић 5/4, Михајло Жикић 6/4 и Лена Здравковић 6/4

Осмех је за сваку главу
и за црну и за плаву
и за риђу и за смеђу
за Ђолета и за Пеђу.
Кад вас мама заголица
не скидајте осмех с лица
Кад чујете смешне ствари
насмејте се сви другари.
Кад гледате Сунђер Боба
нек се смеје цела соба.
Нека осмех тугу среди
и нек сузе све победи.
Нек се смеје свака глава
и од мачке и од лава
била црна или плава...
Дуња Лазаревић, 4/1
Василије Цветковић II/1

DRU@EWE SA PRED[KOLCIMA

Ученици четвртог разреда су са својим учитељицама током првог полугодишта организовали низ
дружења са предшколцима ПУ „Бајка“, започетим посетом током Дечје недеље. Тада су овим малишанима
уручили пакете са играчкама и школским прибором, сакупљеним у хуманитарној акцији. Уочи Нове
године поново су обишли вртиће и најстаријим штићеницима поделили честитке које су сами направили.
Поводом обележавања Дана Светог Саве предшколци су узвратили посету и уживали у
гостопримству својих старијих другара, са којима су се забављали у разним активностима и радионицама
које су организовале учитељице четвртог разреда и Ђачки парламент. Највише су им се допале ликовна
радионица, у оквиру које су цртали Светог Саву, као и мултимедијална радионица, током које су гледали
филм о овој знаменитој личности наше историје. Такође су одржане и бројне спортске активности у
реновираној хали наше школе.

AKTIVNOSTI
Балканска конференција најбољих
наставника
Новембра 2019.године у Великој сали Дечјег
културног центра у Београду нa 3. Бaлкaнскoj
кoнфeрeнциja нajбoљих нaстaвникa „Свeт
oбрaзoвaњa бришe грaницe”, Гoрдaнa Jaнeвскa,
прoфeсoр рaзрeднe нaстaвe, добила je зa свoj
дугoгoдишњи рaд у шкoли титулу нajбoљeг
нaстaвникa бившe Jугoслaвиje.

Обележен Светски дан деце
оболеле од рака

„Безбедни на мрежи“
Европски дан безбедности на интернету у нашој
школи је обележен низом активности 11. фебруара 2020.
године. У оквиру пројекта „Безбедни на мрежи“,
учитељица Гордана Јаневска, координатор еTwinning
тима, са професорком Маријом Алексић, реализовала је
радионицу о безбедности деце на интернету, под
називом „Пет правила за безбедно коришћење
интернета“. Радионици су присуствовали ученици
седмог и осмог разреда, а њени продукти су изложени у
холу школе, с циљем да информишу и подсете ученике
на основна правила за безбедно коришћење интернета.
Истог дана чланови еTwinning заједнице, све
заинтересоване колеге и помоћни радници саслушали
су предавање о безбедности на интернету које је
припремила професорка Информатике и рачунарства
Јелена Ранђеловић.

Светски дан деце оболеле од рака
обележен је 15. фебруара у Књажевцу на
платоу Дома културе, где се окупио
велики број наших суграђана. Поруку да
нису сами у тешким тренуцима својим
другарима широм света послали су и
ученици „Каплара“.

TRADICIJOM U EVROPU
ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“ је и ове године, сада као домаћин,
учествовала у манифестацији Традицијом у Европу, која је у Дому културе одржана
30. 11. 2019. године.
У оквиру пројекта „Из бакине кујне“ ученици одељења 2/1, 2/2 и 3/2 су са
својим учитељима, на штанду продавали старе бакине колаче и теглице са слатком и
сланом зимницом. За уређење штанда и свеукупну организацију награђени су
пехаром. Ива Ћирковић, 2/1, освојила је специјалну награду и пехар за ликовни рад –
орнамент за дечији пешкир, Ина Гргић, 3/2 - медаљу за ликовни рад – орнамент,
Даница Јеленковић, 3/2 - специјалну награду за обредни пешкир.
И на другим штандовима наше школе посетиоци су се могли упознати са
старим занатима и купити беџеве, украсне предмете и разгледнице из Књажевца,
које су направили наши ученици.
Врхунац манифестације била је представа „Књажевац од А до Ш“, у извођењу
ученика одељења 2/4, 3/4 и 7/4, а предвођених својим учитељицама Данијелом
Томић и Мирјаном Радовановић, која је награђена пехаром и дипломом.

SVETI SAVA

Дан Светог Саве
У просторијама Школе 27. јануара 2020. свечаном приредбом одана је почаст
великану српске културе и историје. Сечењу колача присуствовали су ученици,
наставно и ненаставно особље, а овогодишњи колачар Татјана Тошић, проф. Енглеског
језика, предала је школску славу будућем – Марији Алексић, проф. Хемије.
Ученици одељења 4/1 и 4/3 су са својим учитељицама на пригодан начин обележили
школску славу.

STRU^NO USAVR[AVAWE
ОПРЕДЕЛИЛИ СМО СЕ ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ
Наставни кадар школе се континуирано стручно усавршава похађајући
акредитоване семинаре који се реализују за све запослене, као и ужестручнe, пратећи
све модерне токове и промене у образовању и васпитању, унапређујући своје
компетенције за рад са децом. Битан сегмент јесте и стручно усавршавање на нивоу
установе као вид јачања међупредметних компетенција: угледни часови, предавања,
истраживачки задаци...
Група наставника наше школе похађала је тродневну обуку "Настава која
подстиче критичко мишљење и решавање проблема", у оквиру које је обрађена тема
критичког мишљења и стратегије решавања проблема, као и коришћење Микробита у
решавању истих. Након обуке следило је држање угледних часова и спровођење
пројекта кроз употребу микробитова. Наша школа их је добила 40. Микробит
представља џепну верзију компјутера са уграђеним компасом и Bluetooth
повезивањем како би ученици кроз игру учили основе програмирања.1,б
Организатор и покровитељ пројекта Школе за 21.век је British Council.

Наставни кадар школе похађао је
почетком фебруара 2020.
једнодневни акредитовани
семинар „Паметне фасцикле –
слагалице – да ученик учи, вежба,
зна“, који има за циљ - повећање
ефиксности наставе
унапређивањем компетенција
наставника за поучавање и учење
применом једноставног,
видљивог, различитог,
занимљивог и практичног
наставног средства.

STRU^NO USAVR[AVAWE
Наставници српског језика учествовали су на 61.
Републичком зимском семинару за наставнике и
професоре српског језика и књижевности у
организацији Друштва за српски језик и
књижевност Србије и подршку Министарства
просвете, науке и технолошког развоја и
Филолошког факултета Београд од 1-3. фебруара
2020.

Интерна обука о eТwinning пројекту, која је
требала да одговори на питања: Шта је то е
twinning, како се приступа истом, какве
могућности нуди... Учесници на обуци су и
приступили еТwinning порталу како би наставили
са активним учешћем на истом, размени
искустава и примера добре праксе.
22.02.2020. у нашој школи одржан је семинар о
пројектној настави под називом „ Пројектна настава
у функцији образовања и васпитања ученика
основних школа за смањење ризика од природних
н е п о г од а “ . С е м и н а р ј е п р од у к т с а р а д њ е
Министарстав просвете, науке и технолошког
развоја, УНИЦЕФ-а и Савеза учитеља.

Снежана Ђурић је учествовала на међународном
стручном скупу – „Дани дефектолога 2020“ (2023. 02. 2020. ) у видео сесији „Примери добре
праксе“ са радом –„Имама права“ – јавни
наступи одељења.

УСПЕСИ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА У ШК. 2018/19. ГОДИНИ
ИНДИВИДУАЛНА ТАКМИЧЕЊА
ПРВИ РАЗРЕД
Василија Милошевић 1/1
2. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
Љиљана Ђорђевић 1/1
3. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
Вукашин Радојковић 1/1
3. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
Немања Ранђеловић 1/1
3. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
Даница Ђорђевић 1/1
3. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
Никола Станковић 1/1
1. место на школском нивоу такмичења „Да ар –Јуниор 1
Лара Радојковић 1/1
2. место на школском нивоу такмичења „Да ар –Јуниор 1
Даница Манић 1/1
3. место на школском нивоу такмичења „Да ар –Јуниор 1
Ђорђе Радовановић 1/1
3. место на школском нивоу такмичења „Дабар –Јуниор 1
Немања Илић 1/1
3. место на школском нивоу такмичења „Да ар –Јуниор 1
Сташа Симић 1/2
2. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
Михајло Раденковић 1/2
3. место на школском такмичењу, 2. место на општинском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
Нина Виденовић 1/2
3. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
1. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Креативци“
Митра Митић 1/3
1. место на школском такмичењу и 1. место на међународном такмичењу Читалићи 2019 – „Креативци“
Ирина Ђорђевић 1/3
1. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
Вељко Вељковић 1/3
1. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
Емилија Тошић 1/3
2. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
Никола Костић 1/3
3. место на републичком кросу РТС-а (општински ниво)
Вукашин Миливојевић 1/4
1. место на школском такмичењу рецитатора
Ања Живадиновић 1/4
2. место на школском такмичењу рецитатора
Маргита Манчић 1/4
3. место на школском такмичењу рецитатора
ДРУГИ РАЗРЕД
Теодора Ранђеловић 2/1
1. место на школском нивоу такмичења Дабар-Јуниор 1 (последњи ниво)
Валентина Алић 2/1
1. место на школском нивоу такмичења Дабар-Јуниор 1 (последњи ниво)

Давид Азировић 2/1
3. место на школском нивоу такмичења Дабар-Јуниор 1 (последњи ниво)
Даница Јеленковић 2/2
1. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Креативци“
Миња Савић 2/3
1. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
похвала на републичком такмичењу Читалићи – штанд (ревијално)
Ива Никодијевић 2/3
2. место на школском такмичењу, 2. место на општинском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
3. место на школском нивоу такмичења Дабар-Јуниор 1 (последњи ниво)
Ена Сотировић 2/3
3. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
Богдан Спасић 2/4
2. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
Коста Николић 2/4
1. место на окружном такмичењу и пласман на републичко такмичење у пливању
Мајда Вељковић 2/4
2. место на окружном такмичењу у пливању
1. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Креативци“
Миња Богдановић 2/4
1. место на школском такмичењу, 2. место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење
рецитатора
2. место на школском нивоу такмичења Дабар-Јуниор 1 (последњи ниво)
Хана Живковић 2/4
2. место на школском такмичењу рецитатора
Уна Вељковић 2/4
2. место на школском такмичењу рецитатора
похвала на литерарном конкурсу међународне смотре „Креативна чаролија“
Вук Петковић 2/4
похвла на математичком такмичењу Мислиша
2. место на школском нивоу такмичења Дабар-Јуниор 1 (последњи ниво)
похвала на литерарном конкурсу међународне смотре „Креативна чаролија“
Ђурђа Марковић 2/4
3. место на општинском такмичењу у спортској гимнастици (појединачни пласман)
Урош Никодијевић 2/4
3. место на школском нивоу такмичења Дабар-Јуниор 1 (последњи ниво)
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Мина Димитријевић 3/1
2. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
3. место на школском такмичењу из математике
Марко Ћирић 3/1
2. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
Анђела Ђокић 3/1
3. место на школском такмичењу и 2. место на општинском такмичењу из математике (посл. ниво)
1. место на школском нивоу такмичења „Да ар –Јуниор 1
похвла на математичком такмичењу Мислиша
Павле Гаврић 3/3
1. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
2. место на школском такмичењу рецитатора
Ања Спасић 3/3
2. место на школском такмичењу из математике
3. место на школском такмичењу „Читалићи 2019- Кликераши“
1. место на школском такмичењу и пласман на општинско такмичење рецитатора
2. место на општинском такмичењу,

Петра Христов 3/3
3. место на школском такмичењу „Читалићи 2019- Кликераши“
Гвозден Илијић 3/3
1. место на школском такмичењу из математике
3. место на школском такмичењу „Читалићи 2019- Кликераши“
Никола Милетић 3/3
3. место на школском такмичењу „Читалићи 2019- Кликераши“
Наталија Владимировић 3/3
3. место на школском такмичењу из математике
3. место на школском такмичењу рецитатора
Ива Милутиновић 3/3
3. место на школском такмичењу и 1. место на општинском такмичењу из математике (посл. ниво)
2. место на школском нивоу такмичења „Да ар –Јуниор 1
1. место на окружном нивоу и 2. место на репу личком нивоу математичког такмичења Мислиша
Тијана Милојковић 3/3
3. место на општинском такмичењу из математике (посл. ниво)
Димитрије Стојковић 3/4
3. место на школском такмичењу из математике
Јана Вељковић 3/4
похвла на математичком такмичењу Мислиша
Вељко Тодоровић 3/4
2. место на републичком кросу РТС-а (општински ниво)

Јована Марковић, 4-3, 3. место на конкурсу
Култура је љубав
Дуња Лазаревић, 4-1, награђена на
ликовно-литерарном конкурсу НБ Његош

Душан Костић, 4-2, за постигнуте
резултате у гимнастици - најбољи
млади спостиста 2019. године

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Ленка Павловић 4/2
3. место на школском такмичењу, пласман на окружно такмичење из математике
3. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
3. место на школском нивоу такмичења „Да ар –Јуниор 1
2. место на окружном такмичењу у пливању

Даница Станковић 4/2
1. место на школском нивоу такмичења „Да ар –Јуниор 1
пласман на окружно такмичење из математике
похвла на математичком такмичењу Мислиша
1. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Креативци“
3. награда за литерарни рад на репу личкој смотри „О новљиви извори енергије“
Наталија Петровић 4/2
1. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
пласман на окружно такмичење из математике
Милица Давидовић 4/2
1. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
Матеја Вукић 4/2
2. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
2. м. на општинском такмичењу , 2. место на окружном такмичењу у спортској гимнастици (појединачни
пласман)
Ђорђе Ранђеловић 4/2
3. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
2. место на школском нивоу такмичења „Да ар –Јуниор 1
Павле Јеремић 4/2
3. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
2. место на на међународној Смотри креативно-едукативних филмова (КРЕФ 2018)
Душан Крстић 4/2
1. м. на општинском такмичењу , 1. место на окружном такмичењу, 3. место на међуокружном такмичењу и
5. место на репу личком такмичењу у спортској гимнастици (појединачни пласман)
1. место на школском такмичењу и пласман на општинско такмичење рецитатора
Матеја Аранђеловић 4/2
3. место на школском такмичењу рецитатора (и пласман на општинско такмичење)
Милица Петровић 4/2
1. место на школском такмичењу и похвала на међународном такмичењу Читалићи 2019 – „Креативци“
Никола Миљковић 4/3
1. место на школском такмичењу, похвала на окружном такмичењу из математике (последњи ниво)
похвла на математичком такмичењу Мислиша
Лазар Цветковић 4/3
2. место на општинском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
пласман на окружно такмичење из математике
похвла на математичком такмичењу Мислиша
Вељко Стојичић 4/3
2. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
2. место на школском нивоу такмичења „Да ар –Јуниор 1
1. место на окружном такмичењу из математике (последњи ниво)
Ива Сотировић 4/3
2. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
Милутин Тошић 4/3
2. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
Вељко Паунковић 4/3
3. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
Николина Николић 4/3
3. место на школском нивоу такмичења „Да ар –Јуниор 1
Петра Здравковић 4/3
похвала на окружном такмичењу из математике (последњи ниво)
Сара Вучић 4/3
3. место на школском нивоу такмичења „Да ар –Јуниор 1
3. место на окружном такмичењу из математике (последњи ниво)
похвла на математичком такмичењу Мислиша
2. место на општинском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
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Јана Петровић 4/3
пласман на окружно такмичење из математике
Михајло Раденковић 4/3
1. место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење из математике
Анастасија Мишић 4/4
1. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
2. место на школском такмичењу рецитатора
Матија Томић 4/4
1. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
пласман на окружно такмичење из математике
3. место на републичком кросу РТС-а (општински ниво)
Јанко Конић 4/4
2. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
Јована Василев 4/4
2. место на школском такмичењу, 2. место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење из
математике
3. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
Марија Јовић 4/4
3. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
2. место на школском нивоу такмичења „Да ар –Јуниор 1
Јања Тричковић 4/4
2. место на школском нивоу такмичења „Да ар –Јуниор 1
пласман на окружно такмичење из математике
3. место на општинском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
Јанко Видојевић 4/4
пласман на окружно такмичење из математике

Спортски изазов, одељење 4-1
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Креативна чаролија 2019.

ПЕТИ РАЗРЕД
Миљана Станојевић 5/1
1. место на школском такмичењу, 1. место на општинском такмичењу, 2. место на окружном такмичењу из
математике (последњи ниво)
2. место на школском такмичењу, 3. место на општинском такмичењу и 3. место на окружном такмичењу
из српског језика
похвла на математичком такмичењу „Кенгур без граница“
похвала нa републичком математичком такмичењу Архимедесов турнир „Мај месец математике“
Ивица Љубеновић 5/1
пласман на општинско такмичење из математике
Софија Жигић 5/1
пласман на општинско такмичење из математике
Марко Манојловић 5/2
1. место на школском такмичењу, 1. место на општинском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
Анђела Стојановић 5/2
3. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
пласман на општинско такмичење из српског језика
пласман на општинско такмичење из математике
Ива Трајковић 5/2
3. место на општинском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
Јана Николић 5/2
3. место на школском такмичењу, 1. место на општинском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
пласман на општинско такмичење из математике
Елена Здравковић 5/2
пласман на општинско такмичење из математике
Јанко Павловић 5/2
пласман на општинско такмичење из математике
Матеја Николић 5/2
пласман на општинско такмичење из математике
Нина Кироска 5/3
пласман у полуфинале међународног такмичења из енглеског језика „Hippo 1“
1. место на школском такмичењу, 3. место на општинском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
пласман на општинско такмичење из математике
Тина Милетић 5/3
1. место на школском такмичењу и пласман на општинско такмичење из Технике и технологије
2. место на школском такмичењу и пласман на општинско такмичење из српског језика
3. место на општинском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
пласман на општинско такмичење из математике
Петра Сибиновић 5/3
3. место на школском такмичењу и пласман на општинско такмичење из Технике и технологије
Јована Илић 5/3
2. место на школском такмичењу и пласман на општинско такмичење из српског језика
пласман на општинско такмичење из историје
Наталија Радивојевић 5/3
пласман на општинско такмичење из историје
3. место на општинском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
Лана Петковић 5/3
пласман на општинско такмичење из српског језика
Ђорђе Петровић 5/3
пласман на општинско такмичење из српског језика
Милица Павковић 5/3
пласман у полуфинале међународног такмичења из енглеског језика „Hippo 1“
пласман на општинско такмичење из српског језика
3. место на општинском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
Ђорђе Петровић 5/3
пласман на општинско такмичење из математике
Лена Здравковић 5/4
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пласман у полуфинале међународног такмичења из енглеског језика „Hippo 1“
2. место на школском такмичењу, 2. место на општинском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
2. место на школском такмичењу и пласман на општинско такмичење из Технике и технологије
пласман на општинско такмичење из историје
2. место на школском такмичењу, 3. место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење из
српског језика
пласман на општинско такмичење из математике
Петар Крстић 5/4
2. место на школском такмичењу из математике
3. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
3. место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење из историје
1. место на школском такмичењу, 3. место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење из
српског језика
Арсеније Петровић 5/4
2. место на школском такмичењу, 3. место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење из
математике
3. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
пласман на општинско такмичење из историје
пласман на општинско такмичење из српског језика
Вук Михајловић 5/4
пласман на општинско такмичење из историје
3. место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење из српског језика
пласман на општинско такмичење из математике
Јован Томић 5/4
3. место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење у пливању
2. место на републичком кросу РТС-а (општински ниво)
пласман на општинско такмичење из математике
Марта Ненковић 5/4
2. место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење из српског језика
Лана Тасић 5/4
3. место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење из српског језика
Марта Марковић 5/4
3. место на општинском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
Лена Жикић 5/4
1. место на републичком кросу РТС-а (општински ниво)
Вељко Милошевић 5/4
1. место на републичком кросу РТС-а (општински ниво)

Урош Денић, уч. 2. разреда најбољи играч на фудбалском
турниру у Зајечару
Одељење 2-4, освојено 2. место у Креативној
чаролији 2019, Бања Врујци
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ШЕСТИ РАЗРЕД
Вукан Јоксимовић 6/1
похвала на окружном такмичењу из математике
1. место на школском нивоу такмичења, 1. место на окружном нивоу такмичења и 3. место на републичкој
информатичкој олимпијади основаца INFOS2019
Илија Петровић 6/1
2. место на школском нивоу такмичења, 1. место на окружном нивоу такмичењу и пласман на републичку
информатичку олимпијаду основаца INFOS2019
Лука Тошић 6/1
пласман на општинско такмичење из математике
Милица Велојић 6/2
1. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
Вељко Драговић 6/2
2. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
Марко Цветковић 6/2
3. место на општинском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
Сара Јеленковић 6/3
1. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
3. место на школском такмичењу, 3. место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење из
српског језика
Мара Крстић 6/3
3. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
2. место на школском такмичењу, 2. место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење из
српског језика
Нађа Јаначковић 6/4
1. место на школском такмичењу и 3. место на окружном такмичењу из математике
3. место на школском нивоу такмичења „Да ар чић“
3. место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење из историје
1. место на школском такмичењу, 1. место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење из
српског језика
Петар Видојевић 6/4
2. место на школском такмичењу из математике
1. место на школском нивоу такмичења „Да ар чић“
Емилија Тошић 6/4
3. место на школском такмичењу и пласман на окружно такмичење из математике
2. место на школском такмичењу, 2. место на општинском и пласман на окружно такмичење из Технике и
технологије
3. место на школском нивоу такмичења „Да ар чић“
пласман на општинско такмичење из историје
1. место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење из српског језика
2. место на школском нивоу такмичења, 1. место на окружном нивоу такмичења и пласман на републичку
информатичку олимпијаду основаца INFOS2019
Неда Николић 6/4
1. место на школском такмичењу и пласман на општинско такмичење из Технике и технологије
1. место на окружном такмичењу и пласман на републичко такмичење у пливању
Милица Ђорђевић 6/4
2. место на општинском такмичењу и 2. место на окружном такмичењу из физике
2. место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење из историје
пласман у полуфинале међународног такмичења из енглеског језика „Hippo 2“
3. место на општинском такмичењу и похвала на окружном такмичењу из математике
3. место на окружном и 2. место на Државном првенству истраживачких радова из енглеског језика
(ДПИОС)
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Филип Ранђеловић 6/4
1. место на школском нивоу такмичења „Да ар чић“
2. место на школском такмичењу и пласман на општинско такмичење из историје
пласман у полуфинале међународног такмичења из енглеског језика „Hippo 2“
1. место на школском нивоу такмичења, 1. место на окружном нивоу такмичења и пласман на републичку
Информатичку олимпијаду основаца INFOS2019
1. место на окружном и 3. место на Државном првенству истраживачких радова из енглеског језика
(ДПИОС)
Богдан Ђокић 6/4
пласман у полуфинале међународног такмичења из енглеског језика „Hippo 2“
2. место на школском нивоу такмичења „Дабар чић“
2. место на окружном такмичењу у пливању
Теодора Милкић 6/4
3. место на школском нивоу такмичења „Да ар чић“
Ана Лукић 6/4
1. место на окружном такмичењу и пласман на републичко такмичење у пливању
2. место на школском такмичењу, 3. место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење из
историје
пласман у полуфинале међународног такмичења из енглеског језика „Hippo 2“
1. место на школском такмичењу, пласман на општинско такмичење из српског језика
Петар Миленковић 6/4
1. место на окружном такмичењу и пласман на републичко такмичење у пливању
пласман на општинско такмичење из математике
Димитрије Томић 6/4
2. место на окружном такмичењу у пливању
Алекса Динић 6/4
пласман на општинско такмичење из историје
Ена Николић 6/4
пласман на општинско такмичење из историје
Миља Стојановић 6/4
2. место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење из
српског језика пласман у полуфинале међународног такмичења из енглеског језика „Hippo 2“
Маријана Шимшић 6/4
3. место на републичком кросу РТС-а (општински ниво)

СЕДМИ РАЗРЕД
Андреј Виденовић 7/1
2. место на општинском такмичењу, 1. место на окружном такмичењу и пласман на републичко такмичење
из географије
1. место на општинском такмичењу, 1. место на окружном такмичењу и пласман на републичко такмичење
из хемије
2. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
3. место на школском такмичењу из математике
2. место на школском такмичењу и пласман на општинско такмичење из Техничког и информатичког
о разовања
3. место на општинском такмичењу и похвала на окружном такмичењу из физике
2. место на општинском такмичењу, 1. место на окружном такмичењу и пласман на репу личко такмичење
Књижевна олимпијада
2. место на школском такмичењу, 1. место на општинском такмичењу, 3. место на окружном такмичењу и
пласман на републичко такмичење из историје
1. место на општинском такмичењу, 2. место на окружном такмичењу и 4. место на репу личком
такмичењу из српског језика
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Кристина Марјановић 7/1
2. место на општинском такмичењу, 1. место на окружном такмичењу и пласман на републичко такмичење
Књижевна олимпијада
1. место на школском такмичењу, похвала на окружном такмичењу из математике
1. место на школском такмичењу, 1. место на општинском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
3. место на окружном такмичењу из хемије
пласман на општинско такмичење из историје
Ђорђе Николић 7/1
1. место на школском такмичењу, пласман на окружно такмичење из математике
2. место на школском нивоу такмичења „Да ар чић“
3. место на окружном такмичењу из хемије
пласман на општинско такмичење из историје
Јана Павловић 7/1
2. место на општинском такмичењу и 2. место на окружном такмичењу из хемије
пласман на општинско такмичење из историје
пласман на окружно такмичење из математике
Мијат Богојевић 7/1
2. место на окружном такмичењу у пливању
Марта Стефановић 7/1
2. место на републичком кросу РТС-а (општински ниво)
Петар Алексић 7/1
1. место на републичком кросу РТС-а (општински ниво)
Бранка Станковић 7/2
3. место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење из физике
3. место на општинском такмичењу и 3. место на окружном такмичењу из хемије
3. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
2. место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење из српског језика
Јана Манчић 7/2
3. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
Катарина Деспотовић 7/2
пласман у полуфинале међународног такмичења из енглеског језика „Hippo 3“
1. место на школском нивоу такмичења „Да ар чић“
2. место на школском такмичењу из српског језика
Милан Шабаз 7/2
1. место на школском такмичењу, 1. место на општинском такмичењу, 1. место на окружном такмичењу и 2.
место на републичком такмичењу из Техничког и информатичког образовања
3. место на окружном такмичењу из хемије
1. место на школском такмичењу из српског језика
пласман на општинско такмичење из математике
Анастасија Николић 7/2
3. место на школском такмичењу из српског језика
Васа Крстић 7/3
3. место на школском такмичењу и 3. место на окружном такмичењу из математике
похвала на окружном такмичењу из физике
1. место на општинском такмичењу, 1. место на окружном такмичењу и пласман на репу личко такмичење
из информатике и рачунарства
Марко Ракић 7/3
1. место на општинском такмичењу и 2. место на окружном такмичењу из физике
2. место на општинском такмичењу и 3. место на окружном такмичењу из хемије
2. место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење из математике
Сара Мирковић 7/3
2. место на школском такмичењу, 3. место на општинском и пласман на окружно такмичење из Техничког и
информатичког о разовања
Лора Јовановић 7/4
1. место на школском такмичењу, 1. место на општинском такмичењу, 1. место на окружном такмичењу и 3.
место на републичком такмичењу из Техничког и информатичког образовања
пласман на општинско такмичење из историје
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Анђелина Божић 7/4
2. место на школском такмичењу, 3. место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење из
математике
2. место на школском такмичењу и пласман на општинско такмичење из историје
1. место на школском такмичењу из српског језика
Мина Миленковић 7/4
пласман на окружно такмичење Књижевна олимпијада
1. место на општинском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
2. место на школском такмичењу, 2. место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење из
историје
Ђорђе Вучковић 7/4
пласман на окружно такмичење из математике
2. место на општинском такмичењу из информатике и рачунарства
Немања Миливојевић 7/4
3. место на школском нивоу такмичења „Дабар чић“
Ања Костић 7/4
1. место на школском такмичењу и пласман на општинско такмичење из историје
Николија Михајловић 7/4
1. место на школском такмичењу, 3. место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење из
историје
Невена Маринковић 7/4
1. место на општинском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
пласман на општинско такмичење из историје
Сашка Петковић 7/4
пласман на општинско такмичење из историје
Филип Жикић 7/4
пласман на општинско такмичење из математике

ОСМИ РАЗРЕД
Андријана Јовановић 8/1
3. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
Јована Кодић 8/2
3. место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење из биологије
1. место на школском такмичењу, 1. место на општинском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
2. место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење из српског језика
Ива Тодоровић 8/2
3. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
Марија Милошевић 8/2
2. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
Лазар Марковић 8/3
3. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
Марко Милутиновић 8/3
3. место на општинском такмичењу, 3. место на окружном такмичењу и пласман на републичко такмичење
из енглеског језика
Вукашин Милетић 8/3
1. место на републичком кросу РТС-а (општински ниво)
Вељко Ђорђевић 8/3
3. место на републичком кросу РТС-а (општински ниво)
Лука Недељковић 8/4
1. место на школском, 2. место на општинском такмичењу, 3. место на окружном такмичењу и пласман на
републичко такмичење из историје
1. место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење из српског језика
Брана Николић 8/4
1. место на окружном такмичењу и пласман на репу личко такмичење у пливању;
Павле Илић 8/4
1. место на окружном такмичењу и пласман на републичко такмичење у пливању
2. место на републичком кросу РТС-а (општински ниво)
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Љубица Јеленковић 8/4
3. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
Ђурђина Миливојевић 8/4
3. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“
3. место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење из историје
1. место на школском такмичењу, 1. место на општинском такмичењу и пласман на окружно такмичење
рецитатора
Марјана Недељковић 8/4
2. место на школском такмичењу Читалићи 2019 – „Кликераши“

ГРУПНА ТАКМИЧЕЊА
Екипа рукомета- дечаци (Зоран Ранђеловић 8/1, Урош Миловановић 8/3, Вељко Ђорђевић 8/3, Михајло
Здравковић 8/3, Лазар Виденовић 8/3, Урош Вучковић 7/1, Петар Радуловић 7/2, Вукан Јоксимовић 6/1,
Жељко Мијовић 6/1, Вељко Драговић 6/2, Ђорђе Стојић 6/3, Михајло Томић 6/4, Кристијан Радосављевић
6/4)
1. место на општинском и 2. место на окружном такмичењу
Екипа одбојке- девојчице (Наталија Радивојевић 5/3, Нина Кироска 5/3, Тина Милетић 5/3, Хелена Петровић
6/3, Емилија Тошић 6/4, Неда Николић 6/4, Теодора Милкић 6/4, Анастасија Милкић 7/3, Михаела
Божуновић 7/3, Сара Мирковић 7/3, Лора Јовановић 7/4)
1. место на општинском такмичењу , 2. место на окружном такмичењу
Екипа одбојке-дечаци (Милутин Тошић 4/3, Мирослав Миленковић 6/1, Дамјан Трбојевић 6/3, Алекса Динић
6/4, Петар Видојевић 6/4, Богдан Ђокић 6/4, Никола Маленовић 6/4, Петар Алексић 7/1, Страхиња Бунић
7/3, Никола Станковић 8/2)
2. место на општинском такмичењу
Екипа малог фудбала – дечаци
(Жељко Мијовић 6/1, Урош Вучковић 7/1, Урош Крстић 8/2, Михајло Здравковић 8/3, Петар Костадиновић
8/3, Лука Недељковић 8/4, Павле Илић 8/4, Брана Николић 8/4)
3. место на општинском такмичењу
Екипа кошарке-дечаци (Ђорђе Вељковић 8/1, Стефан Илијић 8/1, Слободан Симоновић 8/1, Михајло
Здравковић 8/3, Петар Костадиновић 8/3, Брана Николић 8/4, Павле Илић 8/4, Лео Спасић 8/4, Ђорђе
Вучковић 7/4, Димитрије Томић 6/4, Вељко Милошевић 5/4)
2. место на општинском такмичењу
Екипа спортске гимнастике- дечаци
Душан Крстић 4/2, Павле Јеремић 4/2 и Матеја Вукић 4/2
1. место на општинском такмичењу, 1.место на окружном такмичењу, 2. место на међуокружном такмичењу
Екипа спортске гимнастике- девојчице
Ања Спасић 3/3 , Ђурђа Марковић 2/4, Маша Милошевић 3/4
1. место на општинском такмичењу и 2. место на окружном такмичењу
„Мале олимпијске игре“- екипа првог разреда
1/1- Немања Ранђеловић, Страхиња Јевђенијевић, Вукашин Радојковић, Ива Ћирковић 1/2- Нађа Мијовић,
1/3-Алекса Ђорђевић, Јана Светозаревић, Митра Митић
1/4-Реља Ранђеловић, Немања Вукић, Милица Радисављевић, Лана Милутиновић
1. место на општинском такмичењу, 1. место на окружном такмичењу и 7. место на републичком
такмичењу
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„Мале олимпијске игре“- екипа другог разреда
2/1- Виктор Митић Костић, Бранка Раденовић, Михајло Митровић, Теодора Ранђеловић, 2/2- Јована
Стевановић, Урош Живковић
2/3- Вук Виденовић, Лана Фишер, Мики Стојановић, Новак Вукић
2/4- Коста Николић, Ђурђа Марковић, Валевац- Хелена Стојановић
1. место на општинском такмичењу, 1. место на окружном такмичењу и 5. место на републичком
такмичењу
„Мале олимпијске игре“- екипа трећег разреда- девојчице
3/1- Анђела Ђокић, Сенка Алексић, Мина Димитријевић, Дуња Манић
3/2 Нађа Спасић, Нађа Танасковић
3/3- Петра Христов, Ања Спасић, Ива Милутиновић
3/4- Леа Костадиновић, Миа Богдановић, Лана Јовановић
1. место на општинском такмичењу, 1. место на окружном такмичењу и 5. место на републичком
такмичењу
„Мале олимпијске игре“- екипа трећег разреда- дечаци
3/1 Матеја Ђикић, Марко Ћирић, Јанко Здравковић, Михајло Костић
3/2- Михајло Радуловић, Лука Стевановић, Марко Милосављевић
3/3 Костадин Томић, Павле Гаврић, Стивен Радојковић, Вук Марковић
3/4 Алекса Петковић
1. место на општинском такмичењу, 1. место на окружном такмичењу и 6. место на републичком
такмичењу
Екипа Покрета Горана
Мирослав Миленковић 6/1, Богдан Ђорђевић 6/1
1. место на окружној и 6. место на репу личкој горанској радионици
„Дигитални Читалићи 2019“- групни рад 4/2
Даница Станковић, Милица Давидивић, Милица Петровић, Ленка Павловић, Павле Јеремић, Срећко Томић,
Матеја Аранђеловић, Наталија Петровић
1. место на међународном такмичењу
„Покренимо нашу децу“ - групни рад 4/2
похвала на републичком нивоу такмичења
„Заштита за све“ – екипно 4/2
квалификације у финале такмичења и 1. место на републичком нивоу такмичења
„Енергија је свуда око нас- Обједињен рад Еко село“ – екипно 4/2
Милица Давидовић, Милица Петровић, Даница Станковић, Ленка Павловић Филип Васиљковић Срећко
Томић, Павле Јеремић, Душан Крстић, Бошко Николић, Матеја Вукић, Матеја Аранђеловић
1. место на репу личком нивоу такмичења за макету и награда за масовност и групни рад
„Креативна чаролија“-међународна смотра дечјег стваралаштва- групни наступ 1/4
Вук Петковић, Уна Вељковић, Миња Богдановић, Елена Паунковић, Лена Драгутиновић, Нађа Несторов,
Коста Николић, Вукашин Огњановић, Петар Милкић, Богдан Спасић
2. место на међународном фестивалу –карневалски наступ
Групни рад 4/2
Даница Станковић, Милица Давидовић, Ленка Павловић
1. место на међународној Смотри креативно-едукативних филмова (КРЕФ 2018)
Групни рад 1/3, 2/2 и 2/3
похвала на републичком такмичењу Читалићи 2019– „Гласници“ штанд (ревијално)
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Анђела Ристић VIII/3

Лука Дунат V

III/3

Ана Михаиловић VII/3
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Урош Илић V

Петар Николић
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Андреј Виденовић VIII/1

Тина Крстић

Уредник: Милена Симоновић, Уређивачки одбор: Бранка Станковић, 8/2, Маријана
Јоцић, 8/2, Јана Манчић, 8/2, Николија Михајловић, 8/4, Анђела Стаменковска, 7/2
Сарадници: Снежана Ђурић, Ана Бојковић, Ликовни уредник: Саша Трајковић
Издавач: Милан Ђорђевић, директор Школе
Тел. 019/731-604, 7314-004, 731-431; Факс: 019 731-604
e-mail: oskaplar@open.telekom.rs
Штампа: ДОО „Нота“, Књажевац

