
 

           Л Е Т О П И С   ,,ОШ НИКОЛА ТЕСЛА,,  

                                Л И П А Р      

                   Школска 2013/2014. год. 

                               5.књига 

 

 

 

 

 



 

  МИСИЈА ШКОЛЕ 

 

 Основна школа  "Никола Тесла" је мала сеоска школа смештена у 

великом парку чија је мисија да подстиче лични развој ученика и открије 

њиохове потенцијале које ће развијати током школовања до будућег 

занимања, да подстиче професионални развој наставник, да одржава 

везу између школе и околине (локалне заједнице), негује добру атмосферу  

у школи. 

 

 

 

 

КРАТАК ИСТОРИЈАТ 

 

На раскршћу друмова Кула – Бачка Топола-Мали Иђош – 

Сивац,саграђена је прва кућа 1921.год. А 1923.г већ је формирано 

село Соколац које  после другог светског рата добија име ЛИПАР. 

(убацити слику забата куће из 1922.г. ул. Иве Лоле Рибара) 

У 1925.г. почеле су припреме за градњу школске зграде. 1926.г. 

сазидана је једна ,а 1928.г. и друга зграда.    

До 1941.године радила је четвороразреда основна школа.Међутим, 

сва документација-архива пропала је. 



1945.године( по повратку становништва из итернације) школа 

почиње са радом-као четворогодишња ,а 1946/1947.год. уводи се и 

5.разред, 1947/1948. год. шести ,1960/1961.год. седми разред. 

1961/1962.године школа прераста у основну школу,тј.формира се и 

осми разред. Школа је почела да радити на основу Одлуке Г.М.О. 

АПВ(САП) од 11.07.1947.г.број 9453. СНО од 21.07.1947.год., а на 

основу члана5.тачка 3.Правилника о организацији просветне 

службе у Војводин бр.28/1945.год. 

Напомена: Детаљнији подаци о раду школе у претходним годинама 

налази се у књигама школског летописа 1. 2. 3. и 4.  

 

 

 

 

 



 

 



I  ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ 

НАЗИВ : ОСНОВНА ШКОЛА " НИКОЛА ТЕСЛА " 

МЕСТО : ЛИПАР 

АДРЕСА : МАРШАЛА ТИТА 42 

БРОЈ ТЕЛЕФОНА : 025 / 707 - 006 

БРОЈ ФАКСА : 025 / 707 - 488 

Е-МАИЛ : osntesla @ neobee.net 

www.osnteslalipar.com 

ОПШТИНА , ОКРУГ : КУЛА , ЗАПАДНОБАЧКИ 

МАТИЧНИ БРОЈ ШКОЛЕ : 08005192 

РЕШЕЊЕ БР:72-15/78 Покрајинскок секретаријата за науку и културу oд 30.10.1980. 

                      02-610-6/78 Скупштине општине Кула-Секретаријат за друштвене слижбе и  

                                             Заједничке послове од 7.12.1978. 

                       

 

 Основна школа "Никола Тесла" у Липару основана је 1926.године. Школу су изградили 

солунски дoбровољци који су населили овај простор, у изградњи школе учествовало је 

Министарство просвете Краљевине Југославије.1928. године дозидана је и друга школска зграда  

и школа је до 2002. године радила у ове две зграде које су имале: пет учионица, зборницу, две 

канцеларије и кухињу. У мају 2003.године отворена је нова школска зграда чију је градњу 

финансирала СО Кула, Покрајински секретаријат за науку, образовање и културу и швајцарска 

хуманитарна организација SDC.У другој школској зграда су деца предшколске установе ,,Рода,, -

забавиште (од 2003.год.). 

ОДЛУКА И РЕШЕЊЕ :72-15/78 Решење Покрајинског секретаријата за образовање и културу од 

30.10.1980.              02.-610-6/78 Решење скуштине општине Кула од 7.12.1978. 

 Доградњом школе добијено је 980 m² корисног простора. У просторијама нове школе смештено је 

осам учионица, зборница, канцеларије (директор, педагог, администрација), библиотека, кабинет 

информатике, кухиња, санитарни чвор. 



 "Стара" школска зграда је заштићена као споменик културе -Решењем Покрајинског 

секретаријата за заштиту споменика културе..  тако да је њен изглед остао непромењен. Нова 

школска зграда је дограђена и повезана са старом ходником. 

 Школа поред затвореног простора поседује и отворене површине: спортске терене за 

кошарку, одбојку и мали фудбал, школски парк, цветњак,летњу учионицу. Укупна површина 

отвореног простора је 14 000m². Прва фаза изградње Летње учионице финансирана је из  

средстава Светске банке,по конкурсу за Школски грант бр._(темељ и кровна конструкција). 

Завршетак летње учионице помогла је  Земљорадничке задруге  „Соколац“ Липар донатирством у 

висини 160.000,00 дин. У летњој учионици направљене су клупе у полукружном облику. 

 

 

 



  

 



ШКОЛСКА 2013/2014. 

СТАЊЕ НА ПОЧЕТКУ ШКОЛСКЕ  ГОДИНЕ 

 Школске 2013 / 2014. године школу похађа 102 ученика од I доVIII разреда.Сви ученици су 

у једној, преподневној, смени.Настава почиње у 8 часова. Поподне је школа отворена за 

ваннаставне активности ученика (допунска , додатна настава и секције).    

Школа има 8.учионица од кога је у једној опремљен каокабинет за хемију,кабинет за 

информатику,зборницу,канцеларију секретара, директора и педагога-спрат ,канцелариј за 

рачуноводство-приземље.,кухињу, библиотеку и фискултурну салу( која није у склопу школе).Сала 

се налази на 400м од школе.  

Наставна средства су на задовољавајућем нивоу али би се могла осавременити куповином лап-топ 

рачунара и паметном таблом. Одопреме Школа има: 1 лап топ рачунар, 9 рачунара за наставу и 

административне послове, + рачунарска опрема у Дигаиталном кабинету 2 екстендера и 15 

монитора, 8 штампача,видео бим и проекционо платно, дигитални фотоапарат, 2 микроскопа,2 

графоскопа, 1 преносиви графоскоп,2 ЦД касетофона,телевизор плазма, дијапројектор и слајдови 

за разредну и предметну наставу,флип чарт табла, 3 магнетне беле табле,инернет конекцију АДЕС 

ЕЛ-телеком  и безични вајфај-Орион . 

На почетку године стваорени су услови за несметан рад  током године. На објекту су урађене 

ситне поправке и офарбани су ормари у учионицама. 

Грејање је фунционисало и на време су стигле предвиђене количине угља(по грејној сезони 50т). У 

току школске године добили смо донацију од 25т брикета за ложење. (На конкурсу  Покрајинског 

секретаријат за образовање) . Донатор фирма Варотекс доо. 

 



 

 

 

 Ове школске год.урађене су слике ђака генерације у протеклих 13 година и урађене су зидне 

слике матураната завршног разреда( у протеклих 10.година.) Сваке наредне године, на крају 

школске године биће урађена и окачена слика  генерације која завршава разред и ђака 

генерације.  



 

 



Подела предмета-наставници 2013/2014 

 

Одељенске старешине 2013/2014. 

Редни бр. Разред и одељење Име и презиме 

1. I Мира Карабасил Костић 

2. II Слободанка  Марић 

3. III Љубка Митровић 

4. IV Иван Јасмина 

5. V Мирјана Медурић 

6. VI Оливера Кадић-Стојићич 

7. VII Јакшић Мила  

8. VIII Маријан Бјелац 

 

 

 

 

РЕД.БРОЈ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАЗИВ   ПРЕДМЕТА ИНДЕКС 

ОДЕЉЕЊА 

 

1. Милан Јакшић Српски језик V,VI,VII,VIII  

2. Марјан Бјелац  Математика V,VI,VII,VIII  

3. Соња Радованац Немачки језик V,VI,VII,VIII 31.01.2014 

4. Оливера Кадић-

Стојичић 

Енглески језик I,II,III,IV,VII  

5. Наташа Бадњар Ликовна култура V,VI,VII,VIII  

6. Предраг Тепавчевић  Физико и изборни спорт V,VI,VII,VIII  

7. Мирјана Медурић Биологија V,VI,VII,VIII  

8. Слободан Божић Физика VI,VII,VII  

9. Јадранка Лазаревски  Историја V,VI,VII,VIII  

10. Снежана Поткоњак Географија V,VI,VII,VIII  

11. Татјана Миладиновић  Хемија VII,VIII  

12. Славко Рац Техничко и информатичко  

об. 

V,VI,VII,VIII  

13. Евгенија Кулеба Музичка култура V,VI,VII,VIII  

14. Милан Јакшић Грађанско Васпитање V,VI,VII  

15. Драгана Николић  Веронаука I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII  

16. Марјан Бјелац  Информатика-изборни 

предм. 

V,VI,VII,VIII  

17. Николина Шћекић Енглески језик V,VI,VIII  

18 Ања Абутовић Немачки Језик V,VI,VII,VIII  

19. Нада Бјелац Грађанско васпитање VIII  



 

 

 

ЗАПОСЛЕНИ 

 

 У школи је запослено 28 радника од овог броја 19 су наставни кадар. Настава је стручно 

заступљена, сем  за наставу енглеског језика од 5-8разреда,математике и немачког језика. У 

школи раде НАСТАВНИЦИ: Николина Шћекић-енглески од-5,7, и 8разред. Оливера Кадић 

Стојичић-енглески језик,,Ања Абутовић,немачки-уместо Соње Радованац, АНА Обренов-замена за 

Наду Бјелац која је на породиљском-(јун 2014.) 

 

 

 

 

Невенка Поповић-директор школе 



 

 

 

НЕНАСТАВНИ КАДАР: Невенка Поповић-директир 

                                         Нада Бјелац-педагог-замена од  јуна Ана Обренов 

                                         Душанка Ивић-секретар 

                                        Наталија Нићетин-рачуновођа 

                                         Десанка Башић-административни радник 

                                        Споменака Преочанин-сервирка 

                                        Љубинка Ђикиић-спремачица 

                                        Мирјана Цвитковац-спремачица 

                                        Бранко Поповић-домар-ложач 

                                         

                                       

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

 Припреме за почетак школске године су извршене и ученици су дочеканиу чистим учионицама. 

Школска година је почела 2.09.2013.без икаквих проблема .На крају школске године на трудничко 

боловње отишла је педагог школе Нада Бјелац. Место ње дошла је педагогица Ана Обренов. На 

почетку другог полугодишта споразумни отказ дала је  Соња Радованац,наставница немачког. 

Наставница Соња је због личних разлога напустила школу.. 

 

 

КАЛЕНДР РАДА  

 

Школска година је почела 2.09.2013. 

  
Прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2013. године, а завршава се 



у понедељак, 23. децембра 2013. године. У првом полугодишту има 80 наставних дана. 
Друго полугодиште почиње у среду, 15. јануара 2014. године и завршава се: 
- у петак, 13. јуна 2014. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 100 
наставних дана 
- у петак, 30. маја 2014. године, за ученике осмог разреда и има 90 наставних дана 
 
 
У школи се обележава: 
 
- Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који пада у понедељак, 21. 
октобра 2013. године и наставни је дан 
3 
- Дан просветних радника, који пада у петак, 8. новембра 2013. године и наставни 
је дан 
- Дан примирја у Првом светском рату, који пада у понедељак, 11. новембра 2013. 
године нерадни је и ненаставни дан 
- Свети Сава – Дан духовности, који пада у понедељак, 27. јануара 2014. године и 
радни је, а ненаставни дан 
- Сретење - Дан државности, који пада у суботу и недељу, 15. и 16. фебруара 
2014, обележава се и у понедељак, 17. фебруара као нерадни и ненаставни дан 
- Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом 
светском рату, који пада у уторак 22. априла 2014. године као радни и наставни дан 
- Празник рада, који пада у четвртак и петак, 1. и 2. маја 2014. године као нерадни 
и ненаставни дан 
- Дан победе, који пада у петак, 9. маја 2014. године наставни је дан и 
- Видовдан-спомен на Косовску битку, који пада у суботу, 28. јуна 2014. године и 
радни је дан. 
  

. 

  

 

 

 

 

ЕКСКУРЗИЈЕ 

Ученици од 1. До 4.разреда ишли су на једнодневну екскурзију Фрушкогорски манастири –Нови 

Сад.Датум реализације екскурзије је 03.06.2014.ученици су обишли Манастир Врдник, Хопово, 

Мала Ремета, Велика Ремета и Јазак. У Новом Сдау прошетали су Змај Јовином улицом и обишли 

центар града СНП. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ученици од 5. До 8 разреда ишли су на дводнебну екскурзију. Дестинација Ресавска пећина, 

манастир Раваница,Ртањ и Зајечар. Екскурзија је реализована 15. и 16.04.2014. 

 

 



 

 

 

 



 

 

Милан Денић и Рашета Миодраг 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Томић Дијана,Гвојић Јелена,Ступар Александра,Дмитровић Софијаи 

Милица Вуковић 



 

Медурић Мирјана-наставница биологије и Милош Вуковић 

 



 

 

 

С лева на десно наставници: Невенка Поповић,Мирјана Медурић,Марјан 

Бјелац,Оливера Кадић Стојичић и Јакшић Милан 

 

 

   

 У току године организоване су и две наставничке екскурзије. У октобру месецу исли смо у 

Сомбор-обишли - Горње Подунавље –Купусину –Апатин.  

У априлу месецу-26 и 27.04. екскурзија у Сарајево-Врело Босне и Висеград-Андрић град. 

 

 



 

ДРУШТВЕНО КОРИСТАН РАД-РАДНЕ АКЦИЈЕ 

Ученици су имали две радне акције у току школскегодине. Једна радна акција у јесен 1.11.2013.,а 

друга на пролеће,31.05.2014. Ученици су приликом радаподељени у две групе:млађи ученици од 

1-4р и старији од 5-8р.Млађи су  купили  папириће и смеће око сале, у центру села, око споменика 

и у паркићу. Сакупљали су и суве гране. Старији ученици су грабилилишће и секли коров и 

растиње. Поред ове две акције имали смо и акцију ,,Велико пролећно спремање школе,,. Том 

приликом су спремане учионице и ормари. Учитељице су фарбале ормаре и полице. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Вукашин Авдаловић и Рашета Миодраг 



 

 

 



 

 

 

 



 

Велико спремање школе 

 

Учитељица Јасмина Иван 

 

 



 

 

Учитељица Љубка Митровић 

 



 

 



 

Учитељице: Слободанка Марић и Мира Карабасил-Костић 

 

 

 

Такмичења у нашој школи-домаћини 

Наставница Ове школске године наша школа је традиционално била домаћин општинског 

такмичења из хемије( 8.03.2014.)а по први пут смо били и домаћини општинског такмичења из 

иформатике-програмирање(22.02.2014.) На такмичењу из хемије Сара Савковић освојила 

3.место,Марина Стевановић 3.место и Вања Радуловић 1.место и пласман на окружно такмичење 

у Апатин. 

 

 

 

 



ХЕМИЈА:Вујичић Стефан,Поповић Огњен,Савковић Сара,Стевановић Милица и Вања Радуловић 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Невенка Поповић,Вања Радуловић и наставница хемије- Татјана 

Миладиновић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Такмицење из информатике-програмирање-домаћин наша школа 

 

 

 

 

Тестирање ученика и завршни испит 

Ученици 4.разреда су имали завршно тестирање на крају шк.год. Тестови су показатељи 

наставницима  са каквим знањем ученици дошли  у 5.разред. Тестирање је из математике,српског 

језика и природе и друштва. Тестове прпипремио Завод за вредновање квалитета образовања. 

Задаци анализирани по области.  

Поред овог тестирања сви ученици (2-7.р) у првој недељи нове школске годинеимају иницијално 

тестирање за сваки предмет. Резултати иницијалних тестова служе наставницима као показатељ 

која знања код ученика треба утврдити,обновити и шта и како даље у приликом планирања рада. 

Ученици 8.рзреда су имали ПРОБНИ испит 9.5.2014.КОНБИНОВАНИ ТЕСТ-по први пут ученици 

раде.,а 10.05.2014. ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И МАТЕМАТИКЕ. 

 



 

Пробни Заврсни испит-математика 10.05.2014. 

Прва клупа: Жужа Јована,Радован Ивановић,Манојловић,Стефан Пејић. До прозора Бошкан 

Александра,Милица Врањеш,Вуковић Драгана, Гужвица Стојан. Наставник-Маријан Бјелац 

 

 Завршни испит –тестирање за ученике 8.разреда:  

Завршни испит-српски језик 16.06.2014 

Завршни испит-математика 17.06.2014. 

Завршни испит –конбиновани тест 18.06.2014. 

У конбинованом тесту налазе се задаци из: физике,хемије,историје,географије и биологија. 

 

 



Хуманитарне акције 

У току ове школске године имали смо више хуманитарних акција. Помагали смо ученику ОШ“ 

Петефи Бригада“ Вуку М. .Прикупљена новчана средства_. 

Новчану помоћ прикупљали смо и дечку из Куле Новаковић _. Ученику Стојану Г. прикупили смо у 

акцији које је покренуо ђачки парламент 7700,00дин и од породице Бартош из М.Иђоша донацију 

фрижидер. Од скупљеник пара код ученика у кући подтављен је ламинат у дневној соби.  

У мају месецу нашу земљу погодиле су велике поплаве ,прогласено је ванредно стање у држави 

15.05.2014. ,много људи је остало без својих домова. Наша школа и сви ученици прикупљали су 

помоћ у виду хигијенски средстава,гардеробе,новчане помоћ. Том приликом скупљено је око 

11.200,00 дин. –ученици.Радници школе одвојили су 2% своје зараде .Одвајали су средства током 

јула,јуна и августа( 23.579,19 дин. сакупљено ). 

 

У жутој маици Вељко Башић, иза десно Милош Вуковић и Немања 

Авдаловић, десно Марко Стојановић. 



 

Бранко Поповић-домар, Марина Бобоцки-приправник и Нада Бјелац 

 

 



 

НАСТАВА РЕДОВНА,ДОПУНСКА И ДОДАТНА 

 Oве школске године настава се редовно одвијала. Наставни процес је обустављен због великих 

снежних падавина и немогућности проласка до Липара. Завејан је био пут до Липара из правца 

Бацке Тополе и нје био проходан 7.дана. Пут из правца Куле такође је био завејан и непроходан 

пар дана. У том периоду школа није радила 31.01.2014. петак, радна субота-1.02.2014.-

обустављено до 3.02.2014. 

 



 

 

 

Редовно се одвијала и допунска и додатна настава. 

 

Културне манифестације и прославе 

Свечани Пријем ученика првог разреда-2.09.2013. 

Предавање ,,Безбедност у саобраћају“-19.09.2013. 

Корак-Семинар за учитеље и наст.физичког-27.09.2013. 

Ликовна колонија-Мали Стапар-28.09.2013. 

Дечија недеља-цртае по тротоару,шеширијада, акција ,,У туђим ципелама“-ученици у 
улози наставника-предају ученицима млађих разреда и обављају фунцију педагога 

,секретара,директора.-друга недеља октобра 

Горње подунавље-н аставничкаекскурзија-Сомбор-Апатим-Купусина 20.10.2014. 

Вече просветних радника-домаћин Сивац 8.11.2013. 



Председништво КУД-а-радни састанак-Липар 12.11.2013 

Луткарска представа ,,Кића у царству буба“ 15.11.2013. 

Професионална оријентација-Реални сусрет 

Такмичење за „Нај учионицу“-прослава Нове године и карја 1.пол. 

Школска Слава Свети Сава 27.01.2014. 

Дан заљубљености-писма другу-другарици-14.02.2014. 

Месна смотра рецитатора-6.03.2014. 

Домаћини-Општинско такмичења из информатике-програмирање 

Домаћини –Општинско такмичење изХемије-8.03.2014. 

Општинско такмичење –Сивац-физика 8.02.2014. 

Промовисање здравог нацина живота-вежбе –Фалун дафа-Друство српскокинеског 
пријатељства-Липар-14.03.2014. 

Општинска смотра рецитовња-Крушчић-15.03.2014. 

Општинско такмичење из биологије –Сивац-15.04.2014. 

 

Општинско такмичење из техничког –Кула-16.03.2014. 

Такмичење из географија 22.03-Црвенка. и такмичење из историје 23.03.2014.-Крушчић 

Липар-Семинар,,Механизми укључивања деце са драовитошћу и посебним потребамау 
развоју у наредни ниво школовања“ 29.03.2014. 

Прослава 8.марта-поклони за маму—ученици од 1-4.разреда 

Гост песник Веселин Милићевић- 9.04.2014. 

Дечија драмска група-такмичење Крушчић- представа,,И девојчице играју фудбал“ 
8.04.2014. 

Мартовдански сусрети деце и песника-Панонија 

Семинар-,,Корак ка култури“ –Милош Црњаниски и румунски трагови-12.04.2014. 

Општинска смотра дечијег музичко фолклорног стваралаштва Липар-26.04.2014. 



 

Смотра фолклора у Радовању-ученици школе –чланови КУД-а 1.05.2014. 

Матурска свечаност –за ученке 8.разреда-6.06.2014. 

Свечани пријем у Општини Кула-председник Трифуновић Предраг за ученике генерације 
свих школа у ошштини-Милица Врањеш 

Свечани пријем ученика генерације у Сомбору-сви ученици Западнобачког и 
Севернобачког округа 1.07.2014. 

Госпојински турнир у малом фудбалу у оквиру прославе села 

Слава села-концерт ученика чланова КУД-а Липар и гостовање фолклорне групе из 
Радовања КУД „ Карађорђе“ 28.08.2014. 

 

 

 

 

 

Промовисање зравих стилова живота-Вежбе за дух и тело-гпсти Друштва 

српско-кинеског пријатељства 

 



 

 

 

Сарадња са родитељима и друштвеном средином  

 

Родитељи учествују у раду и животу школе. Сарадња се и ове године одвија на 
индивидуалним посетама родитеља одељенским старешинама,заједничком родитељском 
састанку,учествују у прославама,приредбама,присуствују радионицама,присуствују 
настави Дани отворених врата школе и другим манифестацијама као и у органима школе        

Донатори 2013-2014 

1. Донација Покрајинског секретаријата за образовање науку и технолошког развоја и  ДOO“ 
VAROTECH“ 25 т брикета за ложење   3748,32 еура у против вредности дин. 

2. Донација превозника Доо Равно село 



3. Донација превота брикета до складиста –виљушкар-Баћа Петровић...септембар-октобар 
2013. 

4. Донација стечајног управника Вељовица у виду  дозволе за складиштење џамбо врећа са 
брикетима- Вучинић- Кула-кључеви 

5. ЗЗ Соколац-складиштење 
6. Стари тв,машина и гвозђе .......6500,00 -07.11.2013. 

(дато за куповину стиропора,платна и фарбе за паное) 
 

7. Породица Бартош,донација фрижидер за ученика Стојана Гужвицу 80е...28.10.2013. 
8. Куповина опреме за школу-зз кабинет хемије-два стола АД Истра у стечају...куповина за 

прилагођену цену... 30.11.2013. 
9. Здравко Бојанић –варење коша... 2.12.2013.поправка олука на новој школској згради 
10. Баћа Петровић......превоз угла и утовар –багером- 
11. Донација пакетићи – Топ Холидеј... Топола 
12. Донација                    -Фидекс...,..Кула 
13. Донација                   -Фонтана.....Кикинда 
14. Донација                   -Алтер Его ....Црвенка 
15. Донација                  -ПС Сонар.......Кула 
16. Донација                  -ЗЗ Соколац....Липар 
17. Донација                  -Б.Петровић....Липар 

 
18. W802                                            Сомбор 
19. Топ Холидеј..8.март..................Б.Топола 
20.  ПС Сонар......8.март....................Кула 
21. ЗЗ Соколац...8.март....................Липар 
22.  Донациија спорстког клуба Липар за пријаву фудбалске екипе ОШ "Никола Тесла", Липар 
23. Донација МЗ Липар.................Лилар 

 

НА КОНКУРСУ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ НА ПРОЈЕКТУ ‘’КРОЗ 
ИГРУ И СЛОБОДНЕ АКТИВНИСТИ КА БОЉЕМ УСПЕХУ’’ ДОБИЈЕНО 50.000,00 дин. 

 

 

Признања и награде 

 Информатика и рачунарство-програмирање- 1.место у првој категорији Ана Марија 
Преочанин и  Информатика и рачунарство-програмирање-  1.место у другој категорији 
Душко Сукур 

Географија -3.место- Врањеш Милица , 3 место-Дмитровић Јелена 



Математика- 3.место-Милица Војновић-пласман на окружно 

Математика-нижи разреди( 3 и 4.раз.)-2.место- Стокућа Ксенија и 3.место- Родић Гордана 

Историја-3.место-Милица Врањеш-општинско и 3.место-Милица Врањеш-окружно-
пласман на Републичко такмичење у Крупњу 

Хемија- 3.место-Сара Савковић и 3.место-Марина Стевановић, 1.место Бања Радуловић и 
пласман на окружно у Апатину 

Биологија-3.место-Марина Вукоман,3.место-Никола Преочанин, 3.место-Марина 
Стевановић,3.место- Вања радуловић, 3.место-Немања Авдаловић 

Физичко васпитање: атлетика-штафета-3.место-Врањеш Милица,Преочанин Ана -
Марија,Бојанић Јована , Рубежић Марија; 3.место –Пејић Стефан-скок у даљ; 3.место-скок 
у вис- Манојловић Немања- 2.место-Анђелић Дејан-бацање кугле  

Месна смотра рецитатора: Млађи узраст места: 
1. Рубежић Сања 
2. Делић Лука  
3. Бјелић Ања 
 
Старији узраст-места: 
1. Вања Радуловић 
2. Јована Жужа  
3. Алекса Бабић        

Ученица Вања Радуловић пласирала се на општинско такмичење у Крушчићу, а наком одржаног 
такмичења пласирала се и на Зонско такмичење рецитатора. 

 

По расписаном ликовном конкурсу које је организовао УНИЦЕФ и Удружење жена Србије наш 
ученик Немања Поповић је освојио треће место. 

. 

 

 

 Успех ученика на крају године 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Успех ученика на завршном испиту 



 

 



 
 



 
 



Завршна свечаност-испраћај матураната 

6.06.2014. 

 

 Завршн свечаност за ученике 8.разреда организована је у Дому културе уз пригодну приредбу. 
Приредби су присуствовали родитељи  као и местани  села, у великом броју.Том приликом су 

уручена  сведочаства и награда.Проглашен је најбољи ђак. 

 УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ ШКОЛСКЕ 2013/2014 ЈЕ МИЛИЦА ВРАЊЕШ-спонзор ђака генерације 
је Винарија ,,Милисављевић” Липар. Петар Милисављевић је на завршној свечаности за осмаке 

уручио поклон у виду књиге,материјалних средстава и златника. 

После приредбе ученици,родитељи и наставници враћају се у школуна закуску и дружење. После 
дружења ученици су имали журку у просторијама школе. 

 

 

Уеници у паруорганизовано иду од школе до Дома културе. 

 

 

 



 

 

Маријан Бјелац-разредни,ученица Ступар Александра 

 



 

Општина Кула и председник Драган Трифуновић доделиили су  ђаку генерације ЛАП –ТОП. 

Свечани пријем уприличен је за све учнике ђаке генерације кулске општине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
  
 
 
 
 



Радионице- Професионална оријентација-реални сусрети 

 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 



Слике са  семинара 

 

 

 



Дечија недеља 

Шеширијада 

 

 

 



Дечија пијаца-традиционално у Децијој недељи 

 

 

 

 



 

 

У туђим ципелама-ученици у улози наставника и запослених у школи 

 

 



 

Ученица Гвојић јелена у улози педагога школе 

 

Ученик Бранко Јовановић у улози наставника 



Ученик Поповић О. Са учитељицом Миром Карабасил Костић надодели награде на 

ликовном конкурсу ,,Цвет за моју маму“ Сомбор 

 

 

 

 

 

 

 



Угеледни час- Марић Слободанка и Евгенија Кулеба 

 

 

 

 



Наставничка екскурзија -јесен  

 ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ-Сомбор-Купусина-Апатин-- 

 

 

 



 

 

 

Наставничка екскурзија-пролеће- 

Сарајево-Баршчаршија-Врело Босне-Вишеград-Андрићград 

 



 

 



 

 



 

 

Концерт КУД-а Липар из Липара у Радовањуа

 

 

Црква 



Црква Захвалница у Радовању-Радовањски луг 

 

 

Сарадња са стоматологом и Домом здравља 

-систематски преглед зуба- 



 

 

 

 

 

 



Сардања са општинским активом директора 

 

 

 

 

 



Сарадња са СУП-ом Кула 

- 

 

 

 

Предавање безбедност у саобраћају- 

 

 

 



Сарадња са средствима јавног информисање- 

Чланак о успешним ђацима наше школе идонаторству гдина. Милисављевића 

 

 

 

 

 



Сарадња са МЗ Липар  

Спортским друштвом 

Црквеном заједницом 

Учествовање у организацији прославе Славе Села –Велике Госпојине- 28.08.2014. 

 

 



 


