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Запослени у школској 2019/20. години 

Презиме и име наставника 

Разредна настава 

1. Стојков Ђурђевка, учитељица  1.разреда 

2. Милованов Боркица,учитељица  2.разреда 

3. Милованов Јасмина, учитељица 3.разреда 

4. Ђорђевић  Виолета, учитељица  4.разреда  

5. Суњог Розалија, учитељица  1, 3  и 4.разреда у Плочичком Риту 

6. БогдановићМарина,  енглески језик у свим одељењима млађих разреда 

Предметна настава Предмет: 

7. Ћулибрк Станковић Данијела Српски језик  

8. ТотТеа Енглески језик 

9. Сатмари Михаљ Ликовна култура 

10. Јанић Горан Музичка култура 

11. Крстић Никола Историја  

12. Спирковић Бранка Географија 

13. Николић Радован / Јадранка Благојевић (од 

12.2.2020.) 

Физика  

14. Мицић Мирјана Математика 

15. Јадранка Благојевић Хемија  

16. Ћурчин Срђан Биологија 

17. Ћулафић Синиша Техничко и информатичко 

образовање  / Техника и 

технологија  

18. Јанковић Ђурица Техника и технологија 

19. Јеремић Горан Физичко васпитање /изабрани 

спорт/Физичко и здравствено 

васпитање 

20. Јаџић Радосава Француски језик 

21. Кокора Александар Информатика и рачунарство 

22. Дејан Костић Верска настава 

Директор школе: 

23. Живанка Јованов Петровић 

Стручни сарадници: 



 

Организација рада школе 

У школској 2019/20. години у школи је било 8 одељења у матичној школи и 1 комбиновано 

одељење у Плочичком Риту. На почетку школске године било је укупно 124 ученика (57 

ученика у млађим разредима – 52  у матичној школи и 5 ученика у издвојеном одељењу у 

Плочичком Риту, и 67  ученика у старијим разредима. 

Настава се одвијала у две смене, са променом на две недеље. Настава у преподневној смени 

почињала је у 7:30 – за ученике од 5. до 8. разреда, односно од 8:00 – за ученике од 1. до 4. 

разреда, док је настава у поподневној смени почињала у 12:30 – за старије ученике и  од 12:45 за 

млађе ученике). 

Настава је организована у складу са Правилником о школском календару за основне школе са 

седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2019/2020. годину. 

Шта је обележило школску 2019/2020. годину?  

Током целе школске године реализоване су бројне наставне и ваннаставне активности: 

2.9.2019. -  Пријем првака 

Насмејана лица ђака првака су и ове године срећно ушетала у школске клупе. 

Добродошлицу су родитељима и ђацима пожелеле директорка школе Живанка Јованов 

Петровић и учитељица Ђурђевка Стојков. 

Општина Ковин је свим првацима поклонила прелепе књиге, а школа припремила слаткише и 

програм ђака "петака". 

 

24. Бадрић Жељка Педагог (0,50%) 

25. Милошевић Мирјана  Библиотекар (0,50 %) 

Администаративно особље: 

26. Здравковић Иван Правник (0,50%) 

27. Миљковић Љиљана Рачуновођа  

Помоћно техничко особље: 

28. Јованов  Наталија Чистачица  

29. Павловић Весна Чистачица 

30. Врањешевић Злата (до 24.10.2019.) Сервирка 

31. Крстић Малиша Домар  

32. Илић Нада Чистачица у 

Плочичком Риту 



 

 
У издвојеном одељењу у Плочичком Риту ове године у први разред је кренула једна 

ученица. 

14.9.2019. – Заборављене игре и вештине 

ДАЈЕ СЕ НА ЗНАЊЕ 

ни више ни мање,  једанаести пут 

ЗАБОРАВЉЕНЕ ИГРЕ И ВЕШТИНЕ у Плочици 

 
 

14. септембра 2019. године одржано је  такмичење у ЗАБОРАВЉЕНИМ ИГРАМА И 

ВЕШТИНАМА, једанаести  пут. 

Домаћини ове манифестације и организатори такмичења,  МЗ Плочица и ОШ „Ђура 

Филиповић“ Плочица, дочекали су бројне госте:  ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин,  ОШ „ 

Жарко Зрењанин“ Скореновац и ОШ“Ђура Јакшић“ Ковин. Посебну част учинио је домаћинима 

 директор Дома културе из Ковина, Миливоје Грчић  који је игре отворио, поздравио госте и 

такмичаре и пожелео им успешну игру – такмичење. 

За остварене резултате на такмичењима у различитим вештинама ( терање точка, роше – 

гађање кликера у рупу, ручно круњење кукуруза, прављење и преношење бунара од шапурина, 

слика – бело, кобасичари, бацање новчића на црту, гађање праћком...) победници су освојили 

 дипломе, медаље, мајице, чоколаде, а сви гости су  за сећање на овај дан  понели и лепе 

успомене на дан проведен у лепом дружењу. 



Једанаести пут сачували смо игре и вештине од заборава! Сачували смо и укусе масти, хлеба и 

алеве паприке, кокица и  домаћих пљескавица у лепињи... 

Посебно се захваљујемо пензионисаном учитељу Брзак Ђури из Плочице. Идеја да игре 

отргнемо од заборава и нашој деци покажемо како смо се ми играли, дружили и били срећни без 

мобилних телефона и интернета  је његова. 

 

25.9.2098. – Еко патрола 

 

Од ове школске године почела је са радом ЕКО ПАТРОЛА ученика трећег разреда. 

Вредни су били наши трећаци током јесењих дана. 

 

27.9.2019. – Школско такмичење у стоном тенису  

У петак, 27.9.2019. одржано јe школско такмичење у стоном тенису за ученике наше школе. 

Турнир се одвијао и у појединачној конкуренцији, у категорији девојчица и дечака. Квалитет 

такмичења био је на завидном нивоу, а није недостајало и спектакуларних потеза. 

Турнир је организовао и водио наставник Синиша Ћулафић. Најбоља у конкуренцији девојчица 

била је Невена Миливојев, а у конкуренцији дечака најбољи је био Јакоб Футерер. 

Екипу ОШ “Ђура Филиповић” Плочица на општинском такмичењу у Скореновцу ће 

представљати Невена Миливојев, Анастасија Жђик, Александра Јовановић и Надица Спасић у 

конкуренцији девојчица, док ће у екипи дечаки бити Јакоб Футерер,Бојан Спасић,  Вељко Ивков 

и Алекса Столић. 



На крају одиграно је и неколико ревијалних мечева, а апсолутни победник турнира је Невена 

Миливојев. 

 

 

28.9.2019. – Асфалтирано је школско двориште 

2.10.2019. - На општинском такмичењу у стоном тенису сребро и бронза 

Стонотенисерска екипа наше школе окитила се са две медаље на општинском такмичењу 

одржаном 2.10.2019. године у ОШ „Жарко Зрењанин“ у Скореновцу. 

Учешће на такмичењу узело је 5 школа из ковинске општине, а Невена Миливојев освојила је 2. 

место појединачно у конкуренцији девојчица. 

Бронзаном медаљом окитила се женска репрезентација екипно у саставу Невена Миливојев, 

Александра Јовановић и Анастасија Жђик. Дечаци нису били тако успешни као девојчице, али 

нису ни разочарали. Иако нису имали среће приликом жреба, Јакоб Футерер, Бојан Спасић, 

Вељко Ивков и Алекса Столић пружили су противницима достојан отпор, а публици уживање у 

неизвесним мечевима. Надамо се још бољем успеху следеће године. Екипу је селектирао и 

водио наставник Синиша Ћулафић. 

 

1.10.2019.  -Предавање на тему : „Безбедност и добробит деце и младих“ 



 

У сарадњи са градском библиотеком "Вук Караџић" Ковин у нашој школи је јуче књижевник 

Влада Арсић, активиста  Фондације "Тијана Јурић", одржао два предавања на тему "Безбедност 

и добробит деце и младих". Ученици од петог до осмог разреда  су веома пажљиво слушали 

предавање о опасностима које вребају на интернету. 

Теме су биле прилагођене  ученицима петог и шестог разреда и седмог и осмог разреда. 

 

Обележена је дечја недеља пригодним активностима  

 

Посета сеоској библиотеци и дружење са књижевницом 

Ђаци прваци су свечано примили чланске картице библиотеке. Посетили су сеоску библиотеку 

са својом учитељицом  Ђурђевком Стојков и срдачно били дочекани. Библиотекарка Сузана 

Буха је првацима припремила слаткише и поклончиће. 



 

У сеоскојбиблиотеције 8. октобра 2019. Уприличено дружење са књижевницом Александром 

Михајловић. 

Дружењу са књижевницом су присуствовали ученици виших разреда са својим наставницима. 

На занимљив начин је представљена књига Софијине мудролије с Марком Краљевићем. 

 

од 7. до 13. октобра -  Проучавање дечијих права 

У Дечијој недељи сви ученици су проучавали Буквар дечијих права и упознавали се са својим 

правима, уз наглашавање да треба да знамо своја права, али и да поштују и одговорно 

извршавају своје обавезе. 

 



Мали школски биоскоп 

 

Спортске активности у дечијој недељи 

Да је у здравом телу здрав дух потврдили су нам ученици првог, другог, трећег и четвртог 

разреда спортским надметањем. 

Спортски дан је прошао у фер такмичењу... 

 

Представа у Иванову 
 

Месна заједница Иваново је поводом Дечје недеље своје школарце обрадовала представом 

"Заљуби се Цица у принца". 

Директорка школе "Моша Пијаде" Иваново нас је позвала као драге госте да и ми погледамо ову 

дивну представу. Заиста смо уживали. Овим путем им се захваљујемо на гостопримству и лепом 

дружењу у Иванову. 



 
Јесења радионице ученика млађеих разреда 
 

 
 

Маскенбал у дворишту за крај дечије недеље 

 

 
 

15-18.октобра –Мала грешка у саобраћају – велика цена 
 

Савет за безбедност саобраћаја организовао је одржавање представе „Мала грешка у саобраћају 

– велика цена“ у Дому културе у Ковину за ученике од првог до четвртог разреда 

 

24.10.2019.Бесплатно осликавање зидова 

 
Наши вредни ученици осликали су зидове фискултурне сале. Вредне дечје ручице су спретно 

осликале и обојиле веселе слике. 



Они који немају дара за ликовно пограбуљали су школски парк. 

Све је прошло радно и весело. 

 

 
 

30.10.2019. – Практичан час веронауке 
 

Ученици виших разреда наше школе присуствовали су Архијерејској  литургији у локалној 

цркви. 

 

19.11.2019.Шта ради полиција и заједно против насиља 
 

У оквиру пројекта Министарства унутрашњих послова "Основи безбедности деце"  у нашој 

школи је на занимљив и деци разумљив начин презентована тема: "Шта ради полиција и заједно 

против насиља". 

Ученици првог разреда су била активни учесници, али и пажљиви слушаоци. 

Полицајац Весна Коматина је сву децу наградила едукативном бојанком, којој су се деца 

обрадовала. Ово је прво у низу предавања које заједно реализујемо у циљу превентивних 

активности. 

 

 
 



Кроз пројекат МПНТР-а и МУП-а  „Основи безбедности деце“ који се реализује трећу годину 

заредом реализоване су у првом полугодишту четири радионице / предавања са ученицима 

четвртог и шестог разреда на часовима ЧОС-а: „Полиција у служби грађана“, „Превенција и 

заштита деце од злоупотребе дроге и алкохола“, „Заштита од пожара“ и „Безбедност деце у 

саобраћају“ 

 

26.11.2019. - Представа „Пажљивко“ за ученике првог разреда 
 

У Центру за културу у Ковину је одржана представа „Пажљивко“ за ученике првог разреда. 

Ученици су били пажљиви и заинтересовани,  јер је представа едукативног карактера испричана 

на занимљив начин. 

 
 

29.11.2019. – Мали школски алармни систем – пројекат Школа за 21. век 
У оквиру пројекта  Школа за 21. век реализован је Мали алармни систем са циљем повећања 

безбедности ученика и школске имовине. Овај алармни систем треба да помогне дежурном 

ученику, домару, као и дежурним наставницима током обављања дежурства. 

Ученици и наставници су успешно  реализовали све пројектне активности које доприносе 

развоју критичког мишљења, као што су: детекција критичних места за монтажу система, 

проналажење неопходних техничких информација о програмирању микробитова, избор 

микролокација ради поузданог рада система, тестирање система (показало се као 

најинтересантнији део пројекта). 

На крају кроз онлајн анкету изабрани су најбољи радови ученика на тему пројекта који ће бити 

одштмпани као налепнице са циљем да означе да је школа заштићена алармним системом. 

Налепнице 

 

http://www.osplocica.edu.rs/images/19/alarm_nalepnice_mesta.jpg


Тестирање система спровели су ученици 7.  и 8. разреда на часовима Технике и технологије, 

односно техничког и информатичког образовања.  

Током реализације пројекта носиоци пројекта у школи наставници Мирјана Мицић, Михаљ 

Сатмари и Синиша Ћулафић одржали су и бројне угледне часове са циљем развоја критичког 

мишљења и решавања проблема код ученика. 

Координатор рада тима је наставница Мирјана Мицић. 

 

 
 

 

 

6.12.2019.- Промотивни час јоге 

 
 

7.12.2019. – Сајам науке у Београду 
 

Присуствовали смо 13. Фестивалу науке у Београду. 

Тема овогодишњег Фестивала је било Разоткривање. 

Разоткривали смо заблуде и митове уз помоћ науке и научних достигнућа.Присуствовали смо 

Шестом чулу науке на Научној бини. 

Ученици су могли активно да учествују у разним експериментима и то су и чинили. 

Било је забавно, весело и поучно. 

Вратили смо се кући богатији за многа знања, јер знање је моћ! 

Ученицима су се придружиле Жељка Бадрић, педагог школе, Јадранка Благојевић, наставница 

хемије и директорка школе Живанка Јованов Петровић. 
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10.1.2020. –  Семинар „Рад са тешким родитељима“  

 

 
У оквиру сталног стручног усавршавања у нашој школи је у четвртак, 9. јануара и у петак, 10. 

јануара 2020. године одржан семинар "Рад са тешким родитељима". 

Уочили смо шта се променило у вези детињства, родитељства, улоге породице и стила 

васпитања у школама. 

Сви по некада умемо да будемо тешки и да све доживљавамо лично.Подсетили смо се да постоје 

три типа тешких родитеља: агресивни манипулатор, пасивни манипулатор и пасивно-агресивни 

манипулатор. 

Научили смо како да контролишемо стрес и емоције под притиском. 

Хвала Центру за примењену психологију и едукаторима на занимљивом и применљивом 

семинару. 

 

27.1.2020. – Прослава Светог Саве  
 

Програм је почео Литургијом у сеоској цркви у Плочици. Наши ученици су су чланови црквеног 

хора чији оснивач је свештеник и наш вероучитељ Дејан Костић. Резање славског колача је 

уприличено у школској фискултурној сали у подне, уз присуство многобројних родитеља, 

пријатеља и ученика. Након тога је уследио богат културно-уметнички програм. Након паузе од 

седам година поново је почео са радом школски фолклор. Своју умешност и прве играчке 

кораке су показали прво најмлађи, а затим и они старији по годинама, али не и по играчком 

стажу. Низали су се затим предшколци, прваци, другаци, трећаци, четвртаци и ученици из 

Плочичког рита. У другом делу програма драмска секција, коју води наставница српског језика 

Данијела Станковић Ћулибрк, је извела игроказ о СветомСави. Након завршеног програма сви 

присутни су добили освештане переце. 



 

10.2.2019. - Угледни час наставница српског и енглеског језика 

Да ли сте се некад запитали како изгледа када у исто време, на истом месту наставнице и деца 

говоре српски и енглески? Ми смо у понедељак, 10. фебруара то доживели. Предиван угледни 

час су нам приказале наставница српског језика Данијела Станковић Ћулибрк и наставница 

енглеског језика Теа Тот Радишић. 

Час књижевности посвећен Шекспиру и његовом познатом делу „Ромео и Јулија“ приказан је 

кроз знања о Шекспиру, Шекспировом позоришту, правописне и језичке корелације српског и 

енглеског језика. 

Кључни појмови су били трагедија, Вилијем Шекспир, позориште, драма, чинови, драмска 

радња.... 

Питања и одговоре сте могли чути  наизменично на српском и енглеском језику. 

Ученици су кроз презентацију, наставне листиће и истраживачке радове успели да сазнају много 

о писцу и делу на занимљив начин. 

 

 

5.3.2020. –Енглеска чајанка 

Ученици петог разреда су заједно са наставницом енглеског језика, Теом Тот Радишић, у 

школској кухињи испекли укусне колачиће, направили сендвиче и скували енглески чај са 

млеком. Кроз заједнички истраживачки рад ученици су се упознали са ритуалима поподневног 

испијања чаја и пронашли рецепте правих енглеских колача. Сви смо научили како се праве чај 

ни колачићи, лимун колач и који су главни састојци енглеског сендвича. Прилику и задовољство 

да пробају енглеске специјалитете имали су сви ученици и наставници. Сви су они бар на кратко 

били „правиЕнглези“, код којих је традиција испијања чаја стара неколико векова. 



 

 

          У школској  2019/20. години  ученици наше школе учествовали су на такмичењима која су 

реализована пре проглашења ванредног стања због пандемије вируса Ковид 19. 

Постигнути су следећи резултати: 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК: 

 

- Књижевна олимпијада 

 Јованов Ања, ученица 8. разреда – 2.место на општинском такмичењу  

 Спасић Сања, ученица 8.разреда – 3.место на општинском такмичењу; 

 

СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА 

 

Карате – општинско такмичење: 

 Димитрије Илић, 5.разред – 1.место на општинском такмичењу 

 

Стони тенис - општинско такмичење 

 Невена Миливојев, 8.разред -2.место појединачно 

 Женска екипа – 3.место – екипно 

 

Треће општинске олимпијске игре 
 

 Петар Матић, 8.разред – трчање на 100 метара – 3.место 

 Елена Суњог, 7.разред – бацање пикада – 3.место 

 

Директорка школе је све ове  ђаке јавно похвалила путем књиге обавештења и наградила 

пригодним књигама на крају школске године. 

 

Ученик генерације  

 

       Јована Стојков  



 

Наш колега, наставник технике и технологије освојио је трећу награду на 

конкурсу „Дигитални час“ у школској 2019/20.години 

Наставник Синиша Ћулафић добитник је треће награде на конкурсу Министарства 

трговине, туризма и телекомуникација „Дигитални час“ у области природних наука. 

Награђени рад под називом „Истраживање је лакше уз микробит – проводност 

материјала“ односи се на градиво физике за осми разред основне школе и обраду теме 

Проводност материјала кроз примену информационо-комуникационих технологија (ИКТ) 

у образовном процесу, што неспорно доприноси подизању квалитета наставе, већом 

интересовању ученика и бољем разумевању наставног градива. Рад је настао на бази 

одржаних угледних часова у ОШ „Миша Стојковић“ и ОШ „Ђура Филиповић“ у оквиру 

пројекта „Школа за 21.век“. 

 

 

 

Бројне активности које реализујемо сваке године и које су предвиђене Годишњим планом 

рада школе нису реализоване због прекида непосредног образовно – васпитног рада због 

пандемије вируса Ковид 19, тако да ове године нисмо прославили Дан школе, нисмо ишли 

на екскурзије, матурско вече није организовано, као ни завршна приредба, али смо свакако 

поносни на чињеницу да смо успели да школску годину приведемо крају успешно 

захваљујући заједеничким напорима наставника, ученика и родитеља. Показали смо да 

можемо да радимо и у неуобичајеним и тешким  условима.  

 

 

 

 

 

 



 


