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ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 
 

 

Наставак рада на: 

 Унапређивању квалитета васпитно-образовног процеса кроз: 

 oснаживање наставника и ученика за рад на платформи за управљање учењем 
Мудл; 

 oснаживање наставника за креирање онлајн наставних материјала; 

 oрганизовање наставе у складу са способностима и потребама наших ученика. 

 

 Праћење и унапређивање образовних постигнућа ученика кроз: 

 aнализу успеха ученика на иницијалним тестовима  током године и на завршном 
испиту и предлагање и праћење мера за унапређивање успеха ученика; 

 aнализу рада ученика на платформи за управљање учењем Едмодо. 

 

 Унапређивање сарадње са родитељима кроз: 

 развијање прогама сарадње са родитељима; 

 осмишљавање едукативних програма за родитеље; 

 активнију комуникацију између одељењских старешина и родитеља. 

 

 Прикупљање примера добре праксе кроз : 

 праћење савремених трендова у образовању са посебним акцентом на 
коришћење онлајн алата; 

 даље развијање различитих облика интерног стручног усавршавања, посебно у 
области информационо-комуникационих технологија. 
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ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ШКОЛЕ 

ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА НА НАСТАВНИКЕ 

Редни 

број 

Име и презиме наставника Предмет Разред и одељење 

1. Јован Ивковић Српски језик и књижевност V , VI1, VI2 

VII, VIII 

2. Крсто Маслеша Математика V, VI1, VI2 

VII, VIII 

Информатика VI1, VI2, VII 

3. Драгана  Лукић Немачки језик V,VI1, VI2, VII, VIII 

4. Иво Ђорђевић Хемија VII, VIII 

5. Наташа Ботић Физика VI1, VI2, VII, VIII 

6. Бошко Гргић Физичко и здравствено 

васпитање 

V, VI1, VI2, VII, VIII 

7. Зорица Милошевић Географија V, VI1, VI2 VII, VIII 

8. Драган Милошевић Историја V, VI, VII 

9. Младен Стојановић 

 

Православни катихизис V, VI, VII, VIII подручно 

одељење Манастирица и 

Кладурово 

10. Јасмина Ђорђевић Историја VIII 

11.               Ђурђе Милошевић Ликовна култура V, VI1, VI2, VII, VIII 

12.  Аница Радојчић Енглески језик Разредна настава 

Кладурово и 

Манастирица 

13. Мирјана Лукић Биологија V, VII 

14. Марко Благојевић Биологија VI1, VI2, VII 

15. Зоран Тодоровић Музичка култура V,VI1, VI2, VII, VIII 

16. Александар Траиловић Информатика и рачунарство V, VIII 

17. Иван Грујин Техника и технологија V,VII, VIII 

18.                      Зоран Мартиновић Техника и технологија VI1, VI2 

19. Ива Марковић Енглески језик, Грађанско 

васпитање 

V,VI1, VI2, VII, VIII, 

разредна настава Рановац 
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Разредна настава у Рановцу, Кладурову и Манастирици 

 

Место Наставник Разред 

 

 

Рановац 

Драгиша Војиновић  I 

Јелена Алексић II 

Радица Журкић  III 

Маријана Модрлановић IV 

Кладурово Марија Васиљевић  I и III 

Кецић Милан II и IV 

Манастирица Владица Ђорђевић II и IV 

Гордана Ђорђевић  I и III 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА 

Укупан број ученика у разредној настави 
 

Место 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

Свега 

Рановац 10 10 13       6 39 

Манастирица 2 5 6 7 20 

Кладурово 2 4 5 5 16 

Свега 14 17 24 18 75 

 

Укупан број ученика у предметној настави 

 

Место 

 

V 

 

VI1 

 

VI2 

 

VII 

 

VIII 

 

Свега 

Рановац 15 11 10 18 25 79 
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Септембар 

31. 8. 2021. Пријем ђака првака и петака 

Пред почетак нове школске године  у основној школи ,,Јован Шербановић" у Рановцу 

приредили смо пријем за ђаке прваке и петаке. У први разред укупно је уписано 14 

ученика - 10 у матичној школи у Рановцу и по 2 ученика у подручним одељењима у 

Манастирици и Кладурови. У пети разред кренуло је 14 ученика. 

  

11. 9. 2021. Дан пешачења у нашој школи 

Поводом Дана пешачења  организовали смо пешачење и мали излет у природи. Учешће су 

узели ученици и првог и другог циклуса.   
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Октобар 

04 - 08.10.2021. Дечја недеља 2021  

И ова је Дечија недеља била сјајна прилика да подсетимо да децa 

треба да буду заштићена и срећна, да живе у подстицајном, здравом 

и сигурном окружењу у коме могу да остваре максимум својих 

потенцијала, а то се постиже континуираном бригом о заштити, 

унапређењу и промоцији дечијих права у којој учествују сви 

релевантни друштвени актери. Стога је Дечија недеља 2021. године 

била обележена под слоганом ,,Дете је дете да га волите и 

разумете", чија инспирација су стихови песме Дете, нашег великог 

песника Љубивоја Ршумовића.  

Дечија недеља 2021 – активности у току првог дана 

Први дан Дечије недеље у матичној школи у Рановцу обележен је форум-дискусијом са 

ученицима другог циклуса. Тема је била Злоупотреба деце у медијском извештавању, а 

форум-дискусију су водили и модерирали Ученички парламент и психолог школе. 

Ученици су активно учествовали и заједно смо дошли до закључка да и традиционални и 

нови медији често крше права што деце што одраслих. Наводили смо и примере добре 

праксе, али је свакако било више примера лоше праксе, где се крши етички кодекс 

новинара. Први дан Дечје недеље у подручном одељењу у Кладурову обележили смо 

причом о дечјим правима  и израдом паноа на тему Дете је дете да га волите и разумете. 

  

https://www.osjovanserbanovic.edu.rs/decija-nedelja-2021-aktivnosti-u-toku-prvog-dana/
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Дечија недеља 2021 – активности у току другог дана 

Током другог дана Дечије недеље у матичној школи у Рановцу одржан је спортски дан. У 

активностима су учествовали ученици првог и другог циклуса. Координатори активности 

били су наставник физичког и здравственог васпитања Бошко Гргић и учитељ Драгиша 

Војиновић. Други дан Дечије недеље у подручном одељењу у Кладурову обележили смо 

Бициклијадом. Ученици су показали спретност у савладавању препрека. 

 

Дечија недеља 2021 – активности у току трећег дана 

Трећег дана Дечије недеље бавили смо се утицајем пандемије на свакодневни живот и на 

који нам је начин променила живот. Говорили смо о стресу, усамљености, бризи, 

емоционалној осетљивости, замагљеном памћењу, раздражљивости, осећају 

беспомоћности и како се суочити са тим. Свакако, било је приче и о добрим стварима које 

је „мировање“ донело, о квалитетнијем времену са укућанима, о више времена проведеног 

у природи. Ученици првог циклуса трећи дан Дечје недеље обележили су израдом паноа 

на тему дечјих права и обавеза. 

       

https://www.osjovanserbanovic.edu.rs/decija-nedelja-2021-aktivnosti-u-toku-drugog-dana/
https://www.osjovanserbanovic.edu.rs/decija-nedelja-2021-aktivnosti-u-toku-treceg-dana/
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Дечија недеља 2021 – активности у току четвртог дана 

Четвртог дана Дечје недеље организовали смо вашар у школи и дотакли се 

предузетништва, где смо могли да презентујемо плодове свог рада и стваралаштва.  

     

Дечија недеља 2021 – активности у току петог дана 

Пети и последњи дан Дечје недеље реализовали смо предавањем на тему вршњачког и 

дигиталног насиља у којем су носиоци активности били наши ученици другог циклуса. 

Представници наше школе присуствовали су годишњем састанку еколошких 

координатора у оквиру Међународног програма Еко-школе. 

   

https://www.osjovanserbanovic.edu.rs/decija-nedelja-2021-aktivnosti-u-toku-treceg-dana/
https://www.osjovanserbanovic.edu.rs/decija-nedelja-2021-aktivnosti-u-toku-treceg-dana/
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 У школи смо наставили и ове школске године са реализацијом обогаћеног једносменског 

рада. Неке од активности биле су Зелени репортери, као и Кодирај не фолирај. 

             

 

 

 

 

Управник поште у Рановцу Петар Караџић обрадовао је 

наше ђаке донацијом географске карте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 10. 2021. Обележавање Светског дана хране 

 

Ученици подручног одељења у Манастирици разним 

активностима обележили су Светски дан здраве хране. Циљ 

обележавања овог дана је промоција здраве хране, 

разноврсне исхране, што је један од најбитнијих фактора за 

здравље деце. Ученици су од пластелина правили воће и 

поврће, спремали компоте и шарене салате, кували чај, а 

било је и дегустације припремљене здраве хране коју су 

припремили учеици и њихове мајке. 

https://www.osjovanserbanovic.edu.rs/obelezavanje-svetskog-dana-hrane/
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У оквиру пројектне наставе 23. 10. 2021. године ученици 3. разреда у матичној школи 

бавили су се декорацијом воћа и дегустацијом. Послужили су и другаре. 

 

 

 

 

25. 10. 2021.  У оквиру планираних активности школске библиотеке одржане су радионице 

о Александријској библиотеци и Седам светских чуда старог света са ученицима петог и 

шестог разреда. Радионице је реализовала учитељица и библиотекарка Сандра Антић. 

   

26. 10. 2021. У Основној школи „Јован Шербановић“ у Рановцу одржали смо финале 

кошаркашког турнира који је представљао завршну активност у оквиру пројекта 

Кошаркашког клуба „Слога“ под називом Кошарка у школе. У пројекту су учествовали 

ученици од 5. до 8. разреда ОШ „Јован Шербановић“ из Рановца и ОШ „Жарко Зрењанин“ 

из Великог Лаола. Пројекат је, поред завршног турнира, обухватао тренинге у трајању од 

два месеца за ученике који су одлучили да се опробају у овом 

спорту. Обе школе добиле су одређене реквизите за наставу 

физичког и здравственог васпитања, а сваки ученик мајицу. 

Иначе, пројекат Кошарка у школе има за циљ популаризацију 
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кошарке код деце на селу.  

     

27. 10. 2021. Ученици четвртог разреда имали су прилику да се упознају са предметном 

наставом у матичној школи. Ученици 4. разреда из матичне школе и подручних одељења 

упознали су се са будућим наставницима кроз занимљиве наставне садржаје и активности 

из енглеског језика, математике, српског језика и књижевности, историје и информатике. 

 

 

 29.10.2021. У оквиру обележавања Међународног месеца школских библиотека са темом 

Бајке и приче широм света у нашој школи је одржана радионица са ученицима 6. разреда. 

Циљ радионице био је да се истакне значај читања и развије љубав према књизи. Као 

најстарији облици усменог стваралаштва бајке негују традицију и културу једног народа и 

представљају незаобилазну литературу на путу дечјег одрастања. Представљају први 

корак ка моралном образовању детета те је њихов значај непроцењив. 

30.10.2021. У школи је реализован акредитовани семинар Формативно оцењивање и 

његова примена у дигиталном окружењу. 

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања развио је семинар уз подршку 

УНИЦЕФ-а са циљем да се оснаже наставници за формативно оцењивање ученика у 

ситуацијама учења на даљину, затим за коришћење разних дигиталних алата, техника и 



ОШ ,,Јован Шербановић’’, Рановац                                                                                                  Август 2022.  

12 
 

материјала, као и прикупљање и ширење информација о инспиративним праксама 

формативног оцењивања кроз остваривање сарадње и размене мишљења. 

   

Новембар 

Због епидемијске ситуације и неодржавања Сајма књига ове године Центар за промоцију 

науке Београд донирао је нашем Научном клубу велики број часописа Елементи. Часопис 

прати најновија актуелна збивања и научна сазнања у свету и код нас и захваљујући томе 

наши ученици ће имати прилику да се упознају и прате најновија дешавања у свету науке. 

   

У организацији Културно-просветног центра Петровац на Млави и Дирекције за омладину 

и спорт Петровца на Млави, у периоду од 1.11. до 3.11.2021. реализована је едукативна 

радионица на тему вршњачког насиља. Учесници су били сви ученици другог циклуса 

основних школа Бата Булић из Петровца на Млави Јован Шербановић из Рановца. Кроз 

тродневну радионицу полазници су  стекли компетенције и вештине из области која је 

веома осетљива и врло често присутна у нашем друштву, а затим ће стечена знања 

пренети својим вршњацима и на тај начин допринети превенцији вршњачког насиља. 
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Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Школска управа Пожаревац у 

сарадњи са локалним заједницама, центрима за социјални рад и полицијским управама 

Министарства унутрашњих послова започели су серију састанака са родитељима на тему 

вршњачког насиља и улози школе, породице и институција социјалне заштите и полиције 

у превенцији свих облика насиља. 

02. 11. 2021. У нашој школи одржана је трибина на тему Улога породице у превенцији 

вршњачког насиља.  На трибини којој су присуствовали представници Савета родитеља и 

школског Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања говорили су 

саветник - спољни сарадник Школске управе Пожаревац Милена Васић и 

криминалистички инспектор ПУ Петровац на Млави Ненад Мичић.  

   

 

У циљу унапређивања безбедности наших 

ученика, родитеља и особља почетком нове 

школске године поред школе постављен је 

лежећи полицајац и одговарајућа саобраћајна 

сигнализација.  
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У организацији Француског нститута у Србији, Центра за промоцију науке и еко-школа 

Србије, интерактивна изложба Караван за климу - Климатске промене и биодиверзитет, 

посетила је Народну библиотеку Ђура Јакшић у Петровцу на Млави. Том приликом Еко- 

школа Зелена нит из Кладурова организовала је едукативну изложбу за ученике првог 

циклуса. 

   

Дан школе Јован Шербановић у Рановцу 

Дана 25. 11. 2021. наша школа обележила је 176 година рада. Ове године нисмо били у 

могућности да своје успехе и утиске уживо поделимо са родитељима и члановима локалне 

заједнице. Поред бројних проблема који су настали због пандемије, она нас је све заједно 

натерала да променимо устаљене обрасце рада, да о васпитно-образовном систему 

размишљамо на другачији начин, али и да увиђамо недостатке рада у дигиталном 

окружењу. Такође, тренутне околности су нас подстакле да будемо толерантнији, 

стрпљивији и да више пажње обраћамо једни на друге. Још једном се показало да наша 

школа, односно запослени у њој, спремно прихватају промене и добро се суочавају са 

изазовима управо из разлога што свој позив схватају као прилику за целоживотно учење и 

такве навике преносе на ученике.. 

Поред стицања знања настојаћемо да и даље код ученика развијамо одговорност, 

посвећеност, жељу за учењем, самоиницијативност и критички приступ. Сигурни смо да 

ће наша посвећеност и тежња да створимо подстицајну средину за развој наших ученика 

допринети да васпитамо и образујемо одговорне грађане. Без обзира на спољашње 

околности наша мисија је иста.  
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Скенирајте QR код и погледајте наш филм који приказује све значајне активности у школи 

у протеклом периоду. 

       

 

Децембар 

1. 12. 2021. Поводом 1. децембра – Светског дана борбе против сиде, чланови Зелених 

репортера у сарадњи са Ученичким парламентом припремили су предавање на тему ХИВ 

вируса и сиде. Резултате рада Зелених репортера можете испратити у школи у оквиру 

кутка који су припремили, али и на Инстаграм-страници @zelenireporteriranovac. А ускоро 

ће бити доступно и прво издање електронског часописа Зелени лист. 
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3. 12. 2021. Информатички кабинет у матичној школи у Рановцу опремљен је новим 

рачунарима које је обезбедило Министарство просвете, науке и технолошког развоја у 

циљу унапређивања процеса наставе. Стари рачунари, који су до скоро били у 

информатичком кабинету матичне школе, пребачени су у подручна одељења у 

Манастирици и Кладурову и на тај начин су подручна одељења добила своје мале 

информатичке кабинете. 

 

 

 

 

 

 

03. 12. 2021. Уз поштовање свих епидемијских мера у нашој школи је реализовано 

Школско такмичење из математике у организацији Друштва математичара Србије. 

Такмичило се 24 ученика од трећег до осмог разреда како из матичне школе тако и из 

подручних одељења у Кладурову и Манастирици. Најбољи ученици су представљали 

нашу школу на општинском нивоу такмичења. 

   

Министарство за бригу о породици и демографију финансирало је пројекат Информиши се 

и ти који за циљ има информисање младих о темама значајним за њих а које су у вези са 

репродуктивним здрављем, безбедношћу младих, превенцијом вршњачког и породичног 

насиља, као и превенцијом преношења вирусне инфекције COVID-19. Јавна установа 
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Дирекција за омладину и спорт из Петровца на Млави узела је учешће у овом пројекту, 

тако да jе у сарадњи са ОШ Бата Булић из Петровца, ОШ „Јован Шербановић” из Рановца 

и Средњом школом Младост из Петровца овај пројекат реализован 08. 12. 2021. на све три 

локације. 

    

10. 12. 2021. У подручном одељењу у Манастирици ученици другог разреда су на часу 

математике (у корелацији са предметом ликовна култура), на интересантан начин 

обрадили множење бројем 5 израдом наруквица са таблицама множења. 

   

Поводом 90 година рада Шаховског клуба Слога, наша 

школа добила је повељу за подршку и помоћ у 

организацији такмичења шаховског клуба. 

 



ОШ ,,Јован Шербановић’’, Рановац                                                                                                  Август 2022.  

18 
 

 

28. 12. 2021. Нашу школу и подручна одељења је посетио Деда Мраз и донео поклоне пред 

Нову годину. А како је изгледала новогодишња честитка наших предшколаца и најмлађих 

ученика, погледајте у краћем филму скенирајући QR код.  

 

Фебруар 

5. 2. 2022. Андреј Новаковић, ученик шестог разреда наше школе, освојио је 

треће место на општинском такмичењу из физике.  

 

07. 2. 2022. У представи Вештица на суду у улози браниоца изузетно се представила наша 

ученица Зоја Војиновић.  

   

20. 2. 2022. На Општинском такмичењу из математике имали смо, традиционално, 

запажене резултате. Од четрнаест ученика наше школе који су учествовали на такмичењу, 
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њих деветоро је награђено или похваљено: Новак Германовић, трећи разред, 1. место; 

Алекса Миловановић, трећи разред, 3. место; Николина Шојић, трећи разред, похвала; Леа 

Раденковић, трећи разред, похвала; Срећко Бесарабић, четврти разред, похвала; Богдан 

Лазаревић, четврти разред, похвала; Михаило Марковић, пети разред, 2. место; Немања 

Стојковић, шести разред, 2. место; Андреј Новаковић, шести разред, 2. место. 

   

26. 2. 2022. На Општинском такмичењу из српског језика и језичке културе, наши ученици 

остварили су успех и запажене резултате: 

Михаило Марковић, ученик петог разреда, освојио је 3. место и пласман на окружни ниво 

такмичења; Андреј Новаковић, ученик шестог разреда, освојио је 2. место и пласман на 

окружни ниво такмичења; Немања Стојковић, ученик шестог разреда, имао је први 

најбољи резултат за који је похваљен и награђен књигом.  
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25. 2. 2022. У оквиру пројекта МПНТР Засади дрво ученици првог разреда у целој Србији 

учествовали су у акцији садње белог бора у својим школским двориштима. Циљ овог 

пројекта јесте подизање свести о важности очувања животне средине, свеукупном значају 

пошумљавања као и едукација најмлађих ученика о корацима садње.  

 

Март 

3. 3. 2022. Акцијом Читајмо гласно обележили смо Национални дан књиге. Носиоци 

активности су библиотекар школе Сандра Антић, учитељица Радица Журкић и ученици 

трећег разреда. Циљ ове заједничке активности јесте подстицање читања, као и неговање 

матерњег језика и културе читања. 
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4. 3. 2022. У нашој школи одржан је стручни скуп о практичној примени Е – учионице.  

  

Истог дана екипа наше школе заузела је друго место на Општинском такмичењу у 

рукомету, одржаном у Петровцу на Млави.  

 

 

6. 3. 2022. Имали смо запажен успех наших ученика осмог разреда и на Општинском 

такмичењу из немачког језика. Лаура Павловић освојила је 1. место, а Богдан Турлеман 2. 

 

 

 

6. 3. 2022. Још један такмичарски успех наших ученика. 

Ученица седмог разреда Романица Турлеман освојила је 2. место на Општинском 

такмичењу из хемије.  
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Истог дана наша школа била je домаћин Општинског такмичења у шаху. Резултати наших 

ученика били су веома запажени: Леа Трујић, трећи разред - 2. место; Василије Радановић, 

пети разред - 3. место; Андреј Новаковић, шести разред - 2. место.  

 

7. 3. 2022. Ученик шестог разреда Андреј Новаковић заузео је 3. место на Окружном 

такмичењу из физике одржаног у Пожаревцу. Андреј је уједно и 

једини ученик из наше општине који је учествовао на 

такмичењу.  

 

10. 3. 2022. На математичком такмичењу Мислиша учествовало је 70 ученика из наше 

школе. Мислиша је, иначе, прилика да се поред знања промовише и математика кроз 

занимљиве и другачије задатке.  
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11. 3. 2022. У нашој школи одржано је Хипо интернационално такмичење из енглеског 

језика. На такмичењу је учествовао велики број ученика и сви су добили сертификате за 

учешће. 

   

Такође, истог дана, били смо домаћини и Општинског такмичења из технике и 

технологије, а наши ученици Марија Вујић, Михаило Марковић и Немања Грујић 

освојили су прва места, и тиме изборили пласман на наредни ниво такмичења.  

   

12. 3. 2022. На Окружном такмичењу из математике, одржаном 

у суботу 12. марта у ОШ Доситеј Обрадовић у Пожаревцу, 

ученик шестог разреда наше школе Андреј Новаковић освојио 

је треће место.  
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16. 3. 2022. Дирекција за омладину и спорт и Спортски савез општине Петровац на Млави 

реализовали су у нашој школи занимљиву активност у оквиру пројекта Промоција спорта 

у сеоским срединама. Ученици наше школе били су веома радосни и пуни елана.   

    

18. 3. 2022. Користећи музику и звук ученици петог и шестог разреда учествовали су у 

радионици коју је спровела организација Арт апарат из Београда. Циљ радионице је 

упознавање са различитим културама и традицијама. 

    

Истог дана у оквиру програма професионалне оријентације ученицима осмог разреда 

представиле су се колеге и ученици Средње школе Младост из Петровца и презентовале 

образовне профиле и активности своје школе, а наши еко-репортери засадили су саднице 

црног ораха које смо као донацију добили од Шумарског газдинства Северни Кучај. 
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Још једна активност овог дана било је и школско такмичење у рецитовању где су  

награђени најбољи: У категорји првог циклуса: 1. место - Леа Раденковић, З. разред 

(Заљубљена песма, ауторке Виолете Јовић); 2. место - Николина Зарић, 3. разред (Цица 

Мица чачкалица, аутора Добрице Ерића); 3. место - Нађа Васиљевић, 2. разред (Каква ли је 

то мама без вишка килограма, ауторке Мирјане Булатовић); У категорији другог циклуса: 

1. место - Зоја Војиновић, 6. разред (Бака у пубертету, ауторке Данијеле Квас); 2. место - 

Јован Пауновић, 6. разред (Чудесни свитац, аутора Добрице Ерића); 3. место - Филип 

Перовић, 5. разред (Загонетка, аутора Мирослава Антића). 

   

21. 3. 2022. На Окружном такмичењу у шаху ученик петог разреда  Василије  Радановић 

заузео је 2. место, а Леа Трујић, ученица трећег разреда, 3. место.  
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21. 3. 2022. Нашу школу посетио је министар росвете, науке и технолошког развоја Бранко 

Ружић. 

  

   

 

 



ОШ ,,Јован Шербановић’’, Рановац                                                                                                  Август 2022.  

27 
 

23. 3. 2022. У оквиру обележавања Светске недеље новца одржана je радионица са 

ученицима трећег и четвртог разреда чији је циљ било увођење и развој финансијске 

писмености ученика. 

     

25. 3. 2022. На Општинском такмичењу из географије Лана Лазаревић, ученица осмог 

разреда, освојила је 3. место.  

 

 

 

 

 

27. 3. 2022. На Општинском такмичењу у рецитовању у Петровцу на Млави наши ученици 

били су веома успешни: У категорији првог циклуса - Николина Зарић, ученица трећег 

разреда, освојила је 2. место и пласман на окружни ниво такмичења, док су похвале 

добиле ученице Леа Раденковић (трећи разред) и Нађа Васиљевић (други разред); У 

категорији другог цикслуса - Зоја Војиновић, ученица шестог разреда, освојила је 1. место 

и пласман на окружни ниво такмичења, док је Филип Перовић, ученик петог разреда, 

добио похвалу. 
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31. 3. 2022. Отпочео је други циклус заједничког пројекта Спортског савеза општине 

Петровац на Млави и Дирекције за омладину и спорт посвећеног унапређењу спортских 

активности деце у сеоским срединама. У нашој матичној школи реализовала се нова 

радионица, школица спорта. 

  

Април 

1. 4. 2022. Ученици првог циклуса посетили су Завичајни музеј и Народну библиотеку 

Ђура Јакшић у Петровцу на Млави. 

   

4. 4. 2022. Ученици петог разреда Радановић Василије и Перовић Филип, као и ученица 

осмог разреда Лазаревић Лана, остварили су пласман у полуфинале Хипо 

интернационалног такмичења из енглеског језика. 
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6. 4. 2022. Ученик трећег разреда Марко Обретковић освојио је друго место на ликовном 

конкурсу који је организовала библиотека Ђура Јакшић из Петровца на Млави. 

09. 4. 2022. Ученици од 1. до 4. разреда посетили су позориште Бошко Буха и погледали 

представу ,,Чардак ни на небу ни на земљи". 

Истог дана екипа наше школе освојила је друго место у генералном 

пласману на општинској смотри Шта знаш о саобраћају одржаној у 

Петровцу на Млави. Ученик осмог разреда Јован Колеровић пласирао се 

на окружни ниво такмичења заузевши четврти најбољи резултат.  

10.04.2022. На Окружном такмичењу из немачког језика ученици осмог 

разреда наше школе Лаура Павловић и Богдан Турлеман освојили су 3. 

место и пласман на Републички ниво такмичења.  

 

11. 4. 2022. Андреј Новаковић, ученик шестог разреда, 

освојио је 2. место на Окружном такмичењу из српског 

језика и језичке културе. 

 

 

12. 4. 2022.  Током првог полугодишта ученици наше школе учествовали су у такмичењу 

из немачког језика које је организовало Немачко удружење Maria Theresiopolis из 
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Суботице. Такмичење је било подељено у неколико категорија: рецитовање на немачком 

језику, писање бајки, прављење презентација и снимање кратких видео-снимака на 

немачком језику на одређене теме. Наши ученици узели су учешће у свим категоријама.  

 

15. 4. 2022. Наши ученици и њихови наставници добили су нови кутак за извођење 

наставе. Летња учионица је спремна за стицање нових знања и вештина. 

 

       

16. 4. 2022. Ученица шестог разреда Зоја Војиновић освојила је 2. место на Окружном 

такмичењу рецитатора. 
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Ускршње Еко-радионице  

18 - 20. 4. 2022. У сусрет празницима Народна библиотека Ђура Јакшић Петровац на 

Млави у сарадњи са Еко-школом Зелена нит из Кладурова организовала је ускршње Еко 

радионице Ускршње јаје рециклажом настаје. Ученици су тако могли да израђују 

васкршње украсе, како у школи, тако и на радионицама у дечјем одељењу библиотеке. 

         

20. 4. 2022.  На Општинском такмичењу из биологије наши 

ученици шестог разреда Марија Вујић и Немања Стојковић 

остварили су пласман на Окружни ниво такмичења освојивши 1. 

и 3. место.  

 

 

21. 4. 2022.  У подручном одељењу у Манастирици, ученици 4. 

разреда посадили су дрво генерације. 

 

 

 



ОШ ,,Јован Шербановић’’, Рановац                                                                                                  Август 2022.  

32 
 

 

21. 4. 2022. Наши Зелени репортери придружили су се глобалној акцији Међународне 

фондације за образовање у области животне средине. Први 

задатак био је да се ,,утопе" са природом, а након тога и 

опишу своја осећања у две речи.  

 

22. 4. 2022. Одржан је школски крос за ученике првог и другог циклуса. 

  

27. 4. 2022. У Народној библиотеци Ђура Јакшић уручене су награде победницима на 

конкурсу Дизајн Еко-торбе, који је организовала Еко-школа Зелена нит из Кладурова, 

поводом Светског дана дизајна, a у сарадњи са Народном библиотеком Ђура Јакшић из 

Петровца. 
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Мај 

Почетком месеца маја Министарство просвете, науке и технолошког развоја доделило је 

нашој школи 11 лаптопова, 7 пројектора и 7 држача за пројекторе, чиме је додатно 

обогаћен наш рад.  

5. 5. 2022. Еко-школа Зелена нит, издвојено одељење у Кладурову, обележило је пет 

година рада у оквиру међународног програма Еко-школа, којим се деца подстичу на 

активно укључивање у бригу о свом окружењу. 

7. 5. 2022. Ученица осмог разреда наше школе Лаура Павловић остварила је 

огроман успех освојивши прво место на Републичком такмичењу из немачког 

језика (у специјалној категорији). Школу Јован Шербановић из Рановца је на 

највишем нивоу такмичења такође представљао и Богдан Турлеман.    

11. 5. 2022. На Окружном такмичењу смотре Шта знаш о саобраћају у 

Пожаревцу, ученик осмог разреда наше школе Јован Колеровић 

освојио је 3. место, док је ученик шестог разреда Јован Пауновић 

такође остварио запажен резултат и добио похвалу. 

Истог дана ученици шестог разреда Андреј Новаковић и Немања 

Стојковић добили су похвале за постигнуте резултате на математичком такмичењу 

Мислиша. 
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17. 5. 2022. Центар за промоцију науке организовао је и ове године манифестацију Мај 

месец математике, највећу научно-популарну манифестацију код нас. Ученици наше 

школе су посетили ову манифестацију и учествовали у различитим активностима 

инспирисаним гејмингом. 

 

19 - 23. 5. 2022. У периоду од 19. до 23. маја 2022. године одржане су три радионице у 

оквиру пројекта Здраво се храни, на црту ми стани. Радионице су реализовале учитељице 

Јелена Алексић и Маријана Модрлановић са ученицима другог и четвртог разреда. У 

оквиру прве радионице одржано је предавање на тему здраве исхране и спортских 

активности. Ученици су одгледали занимљив филм о животу и постигнућима нашег 

прослављеног српског олимпијца Драгутина Томашевића. Након одгледаног филма, 

ученици су добили занимљиве задатке да путем ликовних и литерарних радова повежу 

значај здраве исхране и бављења спортом. Циљ прве радионице је да ученици науче 

колико је исхрана и бављење спортом један од најважнијих сегмената за очување доброг 

здравља и дуговечности.  

   

25. 5. 2022. Приликом последње радионице у оквиру пројекта Здраво се храни, на црту ми 

стани ученици су посетили село Бистрицу, па су, поред спомен собе, ученици видели и 



ОШ ,,Јован Шербановић’’, Рановац                                                                                                  Август 2022.  

35 
 

родну кућу Драгутина Томашевића. Након тога присуствовали су програму свечаног 

отварања меморијалне трке Драгутин Томашевић у Петровцу на Млави. 

  

Истог дана Научни клуб Рановац, уз помоћ Центра за промоцију науке, отворио је 

изложбу Математичарке широм Европе. Изложба је приказивала четрнаест портрета 

наших савременица научница, са ужим стручним областима и достигнућима. Наставник 

математике је говорио о манифестацији Мај месец математике, коју смо посетили, а 

психолог школе о истакнутим женама у науци. 

 

Овог датума у Еко-школи Зелена нит у Кладурову одржан је четврти Еко-дан под 

слоганом Природу не видимо очима, већ разумевањем и срцем. Ученици ОШ Јован 

Шербановић из Рановца, Манастирице и Кладурова су у шест група правили слике 

природе од материјала за рециклажу, које ће бити изложене у ходнику школе. 
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Зелени репортери прикључили су се активности Одреда извиђача ,,Млава" под називом 

Пролећно изазивање, чији је циљ ширење еколошке свести и учење о одрживом развоју. У 

Рановцу је сакупљан рециклажни материјал у виду папира и стакла. 

 

27. 5. 2022. На фото-конкурсу књижаре Нола из Петровца на Млави ученице наше школе 

Зоја Војиновић и Аница Пауновић освојиле су награде у виду књига које су поклониле 

школској библиотеци. 

   

27 - 28. 5. 2022. Дводневна екскурзија за ученике другог циклуса одржана је 27. и 28. маја 

посетом Нишу, Пролом бањи и Ђавољој Вароши.  
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30. 5. 2022. Образовно одељење Културно-просветног центра Петровац на Млави 

организовало је едукативни програм који се састојао из три дела на коме су присуствовали 

ученици шестог и седмог разреда Основне школе Бата Булић из Петровца на Млави и 

Основне школе Јован Шербанови из Рановац, који су након одгледане представе и 

одслушаног предавања учествовали на форум-театру. 

Јун 

4. 6. 2022. Једнодневну екскурзију за ученике првог циклуса реализовали смо у источном 

крају Србије где смо посетили Голубац и Голубачку тврђаву, Лепенски вир, Доњи 

Милановац, Национални парк Ђердап и Сребрно језеро у повратку. Циљ екскурзије је 

упознавање ученика са природним богатством Србије, културним материјалним 

спомеником Голубачком тврђавом; најстаријим нашем археолошким налазиштем 

Лепенским виром и туристичким местом Сребрним језером. 
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5. 6. 2022. Поводом Светског дана заштите животне средине у Београду је одржана 6. 

смотра Чаролија рецилаже. Било је пријављено укупно 16 радова основних школа. Рад 

ученика комбинованог одељења II/IV-3 и учитеља Милана Кецића Временске одреднице - 

дан, седмица, часовник, месец и година налазио се 

у конкуренцији за награду. Рад је освојио 3. место 

у категорији употребних предмета у настави. 

 

 

7. 6. 2022. На градском стадиону у Петровцу на 

Млави одржале су се Игре младих, а наше ученице - представнице школе, пласирале су се 

у полуфинале. 

   

10. 6. 2022. Ученици осмог разреда званично су завршили са наставом и том приликом 

приредили малу прославу у дворишту школе. Потом су уследиле финалне припреме за 

завршни испит и упис у средње школе.  
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11. 6. 2022. Ученици 4. разреда матичне школе и подручних одељења упознали су се са 

будућим наставницима кроз занимљиве наставне садржаје и активности из географије, 

музичке културе, физичког и здраственог васпитања, енглеског и немачког језика. 

  

   

 17. 6. 2022. У оквиру пројекта У земљином комшилуку који подржава Центар за 

промоцију науке наши ученици су посетили Астрономску опсерваторију  у Београду. 

 

 

 

 

21. 6. 2022. Наши будући ђаци прваци извели су своју кореографију на завршној приредби 

у Петровцу на Млави. 



ОШ ,,Јован Шербановић’’, Рановац                                                                                                  Август 2022.  

40 
 

   

22. 6. 2022. У Основној школи Јован Шербановић у Рановцу,  у оквиру редовног програма 

Научног клуба који подржава Центар за промоцију науке из Београда, одржано је финале 

квиза Е - природњаци. Поред учешћа школа са подручја општине Петровац на Млави овом 

пројекту, квизу као и самој промоцији природних наука прикључила се и школа из 

Крепољина.  

   

23. 6. 2022. У оквиру Научног клуба аплицирали смо за учешће у још једном пројекту. Реч 

је о европском пројекту Melanogaster - Catch the fly у ком ће наша школа учествовати као 

прва и тренутно једина из Србије. Тим поводом нашу школу посетила је екипа биолога са 

Института за биолошка истраживања Синиша Станковић. У сарадњи са наставником 

биологије Марком Благојевићем, који је уједно и ментор ученика, одржано је предавање и 

обука за заинтересоване ученике 7. и 8. разреда о методама сакупљања и детерминације 

винских мушица из рода Drosophila које су веома значајне у генетским истраживањима. У 

наредном периоду ученици ће са својим наставником биологије - ментором на терену 

сакупљати биолошки материјал из воћњака у Рановцу и околини. Прикупљени материјал 

биће послат у Шпанију ради даљих научних истраживања на популацији мушица које су 

нађене у нашем крају. Више о пројекту можете прочитати на сајту www.melanogaster.eu 
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24. 6. 2022. Ученици подручног одељења у Кладурову извели су свој програм поводом 

краја школске године, а четвртаци су се уз помоћ својих млађих другара на овај начин 

поздравили са својим учитељима и тиме нам најавили спремност за пети разред.  

   

Истог дана ђаке четвртаке из матичне школе у Рановцу испратили смо у пети разред уз 

пригодан коктел и музику у летњој учионици. Том приликом пожелели смо им пуно 

успеха и петица. 

   

25.6.2022. Ученицима подручног одељења у Кладурову стигла је награда (школски 

прибор) за освојено 3. место на Фестивалу рециклаже, а учитељу - ментору Милану 

Кецићу захвалница за учешће. 
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26. 6. 2022. Поводом завршетка школске године ученици из подручног одељења у 

Манастирици приредили су приредбу за своје родитеље и учитеље. 

   

      

 

 

30. 6. 2022. Под окриљем Научног клуба у Рановцу током месеца јуна реализоване су 

четири радионице на тему Шта знам о енергетици. Циљ ових активности је да ученици 

другог циклуса допуне и повежу стечена знања са редовне наставе из области енергетике, 

тачније, да детаљније упознају свет енергетике са освртом на еколошку свест и 

aлтернативне изворе енергије, а такође и да разумеју значај постојања електрана и 

електроенергетске мреже у електроенергетском систему у Србији као и електричне 

енергије уопште. 
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Јул 

1. 7. 2022. Почетком месеца јула спровели смо радове на улазним степеницама у школи. 

Захваљујемо се Драгом Сулимановићу на несебичној и великој помоћи који је, заједно са 

радницима школе, спровео ове радове. 

  

4. 7. 2022. Захваљујући наставници ликовне културе Јелени Трујић у школи је постављена 

завршна изложба најбољих радова ученика другог циклуса. 

   

3. 7. 2022. Ученици осмог разреда наше школе прославили су са својим вршњацима 

матурско вече. Том приликом пожелели смо им срећу и успех у даљем школовању и 

животу! 
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5. 7. 2022. Поводом завршетка наставе ученици првог циклуса из матичне школе у 

Рановцу организовали су завршну приредбу.  

      

6. 7. 2022. Традиционално смо и ове године припремили краћи филм посвећен ученицима 

осмог разреда, који је приказан на свечаној додели сведочанстава. Најбоља у овој 

генерацији била је ученица Лана Лазаревић, којој је школа поред књига 

уручила и златну медаљу. Одељења старешина Јован Ивковић 

пожелео је својим ученицима много среће и успеха у даљем 

школовању уз поруку да су им врата школе увек отворена. 

       

А наш филм посвећен генерацији осмака 2007/2008 можете погледати тако што ћете 

скенирати QR код. 
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7. 7. 2022. У матичној школи у Рановцу одржали смо меморијални скуп у знак сећања на 

Весну Шуберт. Кратак филм о Весни, који смо припремили овом 

приликом, можете да погледате скенирајући QR код.  

 

 

11.7.2022. Свечаном доделом признања за континуирану сарадњу и допринос промоцији 

науке у Ректорату Универзитета у Београду  обележен је Национални дан науке. Научни 

клуб наше школе био је један од добитника признања Центра за промоцију науке. 
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13. 7. 2022. Иако се школска година завршила, ученици који су заинтересовани за 

биолошка истраживања су са наставником - ментором Марком Благојевићем радили на 

прикупљању биолошког материјала у оквиру европског пројекта Catch the fly. У оквиру 

ове прве активности која је обухваћена пројектом радили су на прикупљању мушица из 

рода Drosophila у воћњаку домаћина Владана Кринуловића из Рановца. Овом приликом се 

захваљујемо нашем домаћину. Прикупљени материјал ће се у наредном периоду 

анализирати у нашем биолошком кабинету. 

   

14. 7. 2022. Захваљујући фирми МД из Трновча и власнику Стефану Богосављевићу нашој 

школи је донирано газиште које је постављено на уласку у школу. 

Август 

1. 8. 2022. Ученици који учествују у пројекту Catch the fly радили су на анализи 

сакупљеног биолошког материјала. Детерминисане су мушке јединке мушица врста 

Drosophila melanogaster и Drosophila simulans које ће даље бити значајне у генетским 

истраживањима. Адекватно припремљен материјал са овог првог терена био је послат на 

даља истраживања. 
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Током месеца августа у нашој школи су се изводили радови у оквиру пројекта 

Одржавање кровног покривача, које је финансирало Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја. Вредност радова износила је нешто више од 7,3 милиона динара. 
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