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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

 

1.1. Историјат школе 

 

     Основна школа „Радоје Домановић“ из Параћина једна је од четири градске основне 
школе у нашој општини.  

 

     Припадају јој подручна одељења у Стрижи и Доњем Видову. 

     Наша школа има најстарију школску зграду у општини. Објекат у којем се данас налази 
школа, почео је да се гради 1936. године на имању Николе Марјановића, ратника-солунца 
и председника Посредничке банке у Параћину, који је поклонио своје земљиште за 
изградњу школе. Новоподигнута зграда имала је осам учионица, једну полукружну 
учионицу, наставничку канцеларију, салу за свечане приредбе и остале помоћне 
просторије. Школа је грађена до 1939. године. 

     Две школске године до рата у згради је радила непотпуна реална гимназија, а наставу 
су похађали ученици из шире околине, ражањског и темићког среза. 

     Као основна школа почела је да ради 1.септембра 1949. године, а конституисање је 
трајало до 1958. године када је уобличена физиономија осмогодишњег школовања. 

     Године 1950. била је прва осмолетка у Поморављу. Првих година рада у одељењима је 
било ни до 45 ученика. Порастом броја ученика морало је да дође и до проширења 
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школског простора. Тако је 1956. године изграђено десно крило школске зграде са 6 
учионица. Школа је тада имала 2000 ученика и радила је у три смене. 

 

 

 

     Четвороразредна школа у Стрижи је изграђена марта 1930. године, а прве ђаке је 
примила 1932. године и радила самостално до 1958. године када је припојена Основној 
школи „Радоје Домановић“. 
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    Школа у Доњем Видову је најстарија сеоска школа изграђена 1847. године. До 1974. 
године радила је као издвојена јединица под именом „Јован Јовановић Змај“, када је 
припојена Основној школи „Радоје Домановић“. 

 

 

     Дан школе се први пут слави школске 1962/63. године као смотра једногодишњег 
достигнућа у раду свих секција. 1963. године следи изградња спортских терена за наставу 
физичког васпитања, а 1969. године изградња фискултурне сале. 
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1.2. Просторни услови рада школе 

     Ученици млађих разреда имају своје учионице у којима се налази адекватан намештај. 
Настава за ученике старијих разреда изводи се у кабинетима. Ученици који слушају 
предмет информатика и рачунарство користе кабинет опремљен рачунарима добијеним 
пројектом ,,Дигитална школа“. У школи је организован и продужени боравак за ученике 
млађих разреда. 

     Матична школа је модерно опремљена са 14 учионица и 6 кабинета, зборницом, 
библиотеком, свечаном салом, салом за физичко и великим двориштем са теренима за 
фудбал, кошарку и друге активности.  

     Школа у Доњем Видову има четири учионице, опремљен техничко-информатички 
кабинет, обданиште, библиотеку, зборницу, салу за физичко, сређену кухињу и пространо 
двориште са летњом учионицом и теренима за фудбал, кошарку и одбојку са монтираном 
расветом, тако да се може користити и у вечерњим часовима. 

     Школа у Стрижи има само две учионице и  канцеларију, тако да не постоји могућност 
да се настава неометано одржава истовремено у више од два разреда, а због близине града 
и малог броја ученика није исплативо градити нову зграду. Зато ученици из Стриже од 5. 
до 8. разреда иду у матичну школу, за шта имају организован аутобуски превоз. 

     Сам објекат школе у Стрижи је недавно реновиран, обновљена је фасада, урађен нови 
кров. Учионице су опремљене савременим техничким средствима за аудио-визуелну 
презентацију наставних садржаја. Школа такође има и преносни рачунар и пројектор. 
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1.3. Кадровска структура школе 

 

     Колектив школе чини 87 радника од којих је 64 наставно особље. 

Директор школе : Александар Јовановић 
Помоћник директора : Дарко Милићевић 
Правник : Весна Толић 
Школски психолог : Јасмина Станков Илић и Катарина Радовић 
Књиговођа : Биљана Милошевић 
Административни радник: Ивана Мијаиловић 
Библиотекар: Сузана Шљивић Аранђеловић 
Продужени боравак: Аница Младеновић 
 

Одељењске старешине 
Млађи разреди Старији разреди 

 

I-1  Јелена Јевтић 

I-2 Слободанка Ђикић 

I-3 Виолета Мијаиловић (Стрижа) 

I-4 Весна Антић (Д.Видово) 

 

II -1 Јован Стевановић 

II -2 Душица Иванковић Катић 

II -3 Ивана Јевдосић (Стрижа) 

II -4 Зорица Благојевић (Доње Видово) 

 

III -1 Милан Јовановић 

III -2 Јасмина Ђурић 

III -3 Златица Митровић 

 

V-1 Данијела Петковић Аврамовић 

V-2 Елизабета Брзић Димитријевић 

V-3 Радојка Ђорђевић 

V-4 Игор Димитријевић (Доње Видово) 

 

VI-1 Драгана Миловановић 

VI-2 Слађана Петровић 

VI-3 Анкица Стевановић 

VI-4 Душанка Радовановић (Доње Видово) 

 

VII-1 Драгана Васковић 

VII-2  Бранислав Живковић 

VII-3 Дарко Милићевић 
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III-4 Виолета Мијаиловић (Стрижа) 

III -5 Слађана Лукић Стевановић (Д. Видово) 

 

IV-1 Јагода Милетић  

IV-2 Славица Динић 

IV-3 Јелица Алексић 

IV-4 Милена Петровић (Стрижа) 

IV-5 Горица Живковић (Доње Видово) 

 

Комбинација I -3 и III-4 Виолета Мијаиловић 
(Стрижа) 

VII-4  Маја Динић (Доње Видово) 

 

VIII-1  Гордана Живковић 

VIII-2  Мирјана Петровић 

VIII-3  Славољуб Живадиновић 

VIII-4  Ведрана Стевић (Доње Видово) 

 

Разредно старешинство VIII-2 одељења преузима 
Драгана Митић 

 

 

1.4. Бројно стање ученика и одељења 

     Данас школу похађа 610 ученик у 33 одељења, у матичној школи 22 (481 ученика), у 
Стрижи три (35 ученика) и у Доњем Видову осам одељења (94 ученика). 

1.5. Организација рада школе 

     Настава се изводи у две смене. У школи је организован и продужени боравак за 
ученике првог и другог разреда. Такође, у школи је организована и настава за полазнике 
ФООО (Функционално основно образовање одраслих). Функционално основно 
образовање одраслих је интеграција основног, општег образовања и иницијалног стручног 
оспособљавања. Намењено је свима који нису стекли потпуно основно образовање и 
стручну оспособљеност а старији су од 15 година. Образовни садржаји повезани су са 
стеченим животним искуством. Они задовољавају образовне потребе одраслих полазника 
у вршењу различитих животних улога. Програм ФООО се остварује у три циклуса, од 
којих сваки траје по једну школску годину. Први циклус (прва четири разреда) је намењен 
основном описмењавању, као и стицању основне функционалне писмености. Други (пети 
и шести разред) и трећи циклус (седми и осми  разред) су намењени стицању основа 
општег образовања, развоју базичних интелектуалних и социјалних вештина које 
омогућавају даљу социјалну интеграцију, учење и транзицију ка тржишту рада и обуке за 
једноставно занимање. 
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       Осим редовне наставе, радом и активностима у оквиру секција и додатне наставе се 
афирмишу и негују способности и таленти ученика, усмеравајући њихова интересовања. 
Бројни су успеси наших ученика на свим такмичењима. Посебно се истичу у области 
биологије, историје и физике где освајају и прва места на највишем нивоу такмичења. 
Спортисти наше школе сваке године узимају учешћа на такмичењима од школског до 
Републичког нивоа. Из наше школе су до сада изашле многе генерације које су данас 
научни и културни радници, инжењери, спортисти и стручњаци у својим областима. 

     На крају сваке школске године ученици буду награђени за свој рад књигама, а они који 
су посебно презентовали своју школу и додатним наградама.  

     Школа има и своју интернет презентацију на следећој адреси: http://www.radoje.net. 

 

     Такође школа има и своју Facebook страницу:   

     https://www.facebook.com/radoje.net која се свакодневно ажурира и која прати сва 
дешавања у школи. 

Тим за информатичке послове обавља различите послове из информатичке групе 
послова.  

Једном недељно се на школској фејсбук страни објављује материјал о 
активностима које се дешавају у школи. Мултимедијални материјал о огледним и 
угледним часовима, приредбе које се дешавају у школи и ван школе, Фестивал дечијих 
сцена... 

У просеку једном месечно је на сајт школе се поставља материјал о тендерима, као 
и разне допуне тих материјала. Доступност сајта 24 сата дневно умногоме доприноси 
медијској промоцији школе. 

 

 

http://www.radoje.net.
https://www.facebook.com/radoje.net
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2. АКТИВНОСТИ ПО МЕСЕЦИМА 

 

  20. септембар У библиотеци наше школе одржано је песничко вече поводом Дана 
општине. Ученици су са својим наставницима српског језика припремили пригодан 
програм у виду рецитала. Из издвојеног одељења у Доњем Видову, уз помоћ својих 
наставница Драгане Спасић и Јасмине Јовановић, учествовале су следеће ученице:  

 Анђела Радојевић V4, 
 Сандра Ракић V4,  
 Софија Андрић VI4, 
 Бојана Михајловић VI4,  
 Катарина Медић VIII4,  
 Сара Милосављевић VIII4, 
 Сара Ракић VIII4. 

Оне су публику најпре упознале са животом и радом познатих српских песника за децу, 
Мике Антића и Недељка Попадића, а онда су рецитовале  неке од њихових многобројних 
песама.  
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22. септембар „Игре без граница“ у Стрижи, поводом  Дана општине Параћин; 
реализатори: учитељице Виолета Мијаиловић, Милена Петровић и Ивана Јевдосић, 
учествовали предшколци, ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда из Стриже. 
Ученици су подељени у три екипе: бели, црвени, плави. Игре су биле: Ношење јаја на 
кашичици, скакање у џаку, ходање везаних ногу, лизање шлага, обуј друга. Сви ученици 
су награђени на крају игара. Ово је било изненађење за ученике, једно лепо дружење. 
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23.септембар На седмом Дечијем карневалу поводом Дана општине Параћин учествовали 
су ученици издвојеног одељења у Стрижи; реализатори су учитељице Виолета 
Мијаиловић, Милена Петровић и Ивана Јевдосић. Учествовали су ученици првог, другог, 
трећег и четвртог разреда уз нумеру „Пачији плес“.  
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19. октобар Под слоганом „Фића је дечак пун живота и воље, требају му електрична 
колица за кретање боље“ ученици одељења VI/3 покренули су са Анкицом Стевановић, 
својим разредним старешином, хуманитарну акцију за куповину електричних колица која 
су потребна њиховом другу из одељења Филипу. Ученици су припремили продајну 
изложбу својих радова, а продавали их на вашару, у четвртак 19.10.2017. године. Срдачно 
се захваљујемо свим људима добре воље који су на било који начин учествовали у овој 
хуманитарној акцији и помогли у реализацији овог племенитог дела. 
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30. октобар - 01. новембар Тродневна екскурзија ученика осмог разреда реализована је на 
релацији Параћин - Царска бара – Зрењанин – Нови Сад – Палићко језеро – Суботица – 
Петроварадин – Сремски Карловци – Крушедол. 

  

 

 

06. новембар Поводом Дана школе, ОШ „Вук Караџић“ из Ћуприје организовала је 
квизотеку „Вукови зналци“. Нашу школу представљале су ученице издвојеног одељења из 
Доњег Видова: 

 Сара Павловић V4, 
 Бојана МихајловићVI4, 
 Василиса Вељковић VII4, 
 Катарина Медић VIII4. 

Оне су се надметале са  још 17 екипа из читавог округа у знању српског језика, географије, 
историје и музичке културе и освојиле прво место. Подршку и помоћ су им пружили: 
наставница српског језика Јасмина Јовановић, наставник географије Јован Ковачевић, 
наставница историје Бојана Стојиљковић и наставник музичке културе Славољуб 
Живадиновић. 
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24. новембар На петом Фестивалу дечијих сцена наша школа се представила са пет 
представа. 

 Представа „Штрумпфови“ је реализација ученика 23 и 13, 33 и 43 одељења из Стриже 
са учитељицама Иваном Јевдосић, Виолетом Мијаиловић и Миленом Петровић. 

 
 Издвојено одељење из Доњег Видова представило се представом „Мали принц у 

21. веку“, коју је са ученицима старијих разреда припремила наставница српског 
језика Јасмина Јовановић. Учествовали су следећи ученици: Матеја Павловић, 
Анђела Радојевић, Сандра Ракић, Христина Тасић, Тодор Радосављевић, Алекса 
Јоксимовић, Немања Милосављевић, Никола Алексић, Сара Павловић, Теодора 
Радић, Сара Милосављевић и Владимир Павловић. Програм приликом наступа 
водиле су Теодора Тасић и Сара Ракић. Сценографију за представу урадила је 
наставница ликовне културе Марија Вучетић. 

 

 Ученици петог и шестог разреда ОШ ,,Радоје Домановић’’ извели су представу 
,,Екологијада’’. У њој је приказано како млади људи који не воде рачуна о 
животној средини уочавају важност очувања простора у којем живе. На прави пут 
их изводе неки од вршњака и два одрасла човека. Приказано је и то колико је 
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загађена животна средина опасна по птице јер оне не разликују жваке и пластику 
од хране и тако губе своје животе. Циљ представе је да људи освесте колико је 
важно за све нас да планета буде чисто и незагађено место. 

 

         

15. децембар У првој Супер вечери нашу школу представљају ученици из Стриже 
представом „Штрумпфови“ са поуком „Руку можеш дати свима, али срце само 
искренима!“ 
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22. децембар Хармоника у школи. И то је могуће. За весеље и радост овог пута била је 
задужена хармоника. На самом почетку наступао је оркестар хармоника, који је извео 
сплет композиција, као и дует хармоника Основне музичке школе „Миленко Живковић“ 
из Параћина. Након њих су наступили Павле Мијатовић, Марко Милић, Лука Симић, 
Јован Милетић, Марко Марковић, Никола Симић, Александар Савић, Илија Миловановић 
и Владимир Обреновић. Жири је био у следећем саставу: 

 Небојша Велисављевић, професор хармонике у Основној музичкој школи 
"Миленко Живковић“ у Параћину, 

 Александар Радивојевић, професор музичке културе у Основној школи „Бранко 
Крсмановић“ у Сикирици, 

 Славољуб Живадиновић, професор музичке културе у Основној школи „Радоје 
Домановић“ у Параћину. 

Овај догађај су реализовале Ивана Мијаиловић, Сузана Аранђеловић, Слађана Стевановић 
и Славољуб Живадиновић, док су водитељке програма биле Александра Марковић 8/1 и 
Даница Савић 8/2, које су у народним ношњама веома професионално обавиле свој посао. 

 

 

         

27. децембар Одржан је Тематски дан и тимски рад у одељењу 23 у Стрижи. Тема: „Стижу 
нам празници – нек нам се остваре све лепе жеље!!!“. Реализатори  су учитељица Ивана 
Jевдосић и наставница енглеског језика Јелена Антић. Обухваћени су следећи предмети: 
српски језик, математика, ликовна култура, енглески језик, и сви предмети су били у 
корелацији са музичком културом. 

29. децембар Новогодишњи маскенбал у Стрижи организовали су предшколци и ученици 
I, II, III и IV разреда, захваљујући учитељицама Виолети Мијаиловић, Ивани Јевдосић, 
Милени Петровић, наставници енглеског језика Јелени Антић и учитељици верске наставе 
Ради Ђорђевић. Након дефилеа маски и костима, сви предшколци су награђени дипломом, 
и одабране су најлепше и најкреативније маске и костими по разредима: 
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 I разред – Анђела Пејчић (краљица пролећа) 
 II разред – Кристина Марковић (баба Мразица) 
 III разред – Катарина Марковић (снежна краљица) 
 IV разред – Душан Рангелов 

 

23. јануар  У просторијама Културног центра Параћин одржана је свечана додела награда 
награђеним ученицима на Светосавском литерарном конкурсу, који већ три године 
расписује Књижевни клуб „Мирко Бањевић“. Из наше школе награђени су следећи 
ученици: 

 Немања Милосављевић V-4 – прво место, 
 Лара Златковић VI-4 – друго место, 
 Василиса Вељковић VII-4 – похвала, 
 Филип Жикић VII-3 – похвала. 

Њихове радове, као и радове осталих ученика који су учествовали на конкурсу, послала је 
наствница српског језика Јасмина Јовановић. 
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27. јануар У ОШ ,,Радоје Домановић’’ је 27.1.2018. године одржана приредба поводом 
прославе Светог Саве. Рада Ђорђевић, наставница веронауке, организовала је приредбу у 
сарадњи са Славољубом Живадиновићем, наставником музичке културе, и Стеваном 
Аврамовићем, наставником српског језика. Борис Марковић, ученик шестог разреда, 
пожелео је добродошлицу публици, а након тога је приказан програм који је припремљен. 
Публика је од Алексе Ивановића, Марте Јовановић и Тине Кркић могла чути како звучи 
поезија Љубомира Симовића и Бране Црнчевића, уживала је у песмама нашег хора, а 
утисак је употпуњен слушањем песме ,,Еј, драги, драги’’, коју је отпевала Софија 
Симоновић, као и предивним звуковима флауте и хармонике. 
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30. јануар У Градском позоришту одржана је додела награда ученицима који су се својом 
глумом истакли на петом Фестивалу дечијих сцена, одржаном у новембру и децембру. 
Награђени су следећи ученици наше школе: 

 Јован Савић III-4, 
 Невена Перић II-3, 
 Николина Николић IV-4, 
 Анђела Радојевић V-4, 
 Сара Милосављевић VIII-4, 
 Анђела Љубишевић VIII-2, 
 Михајло Станковић IV-3, 
 Јована Нешић VI-3, 
 Алекса ИвановићVI-3, 
 Матеја Динић V-1. 

Представа „Штрумпфови“ награђена је за најбољу сценографију, а представа „Мали 
Принц у 21. веку“ за најбољу музику. 
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30. јануар  Посета делегације Швајцарске амбасаде, повод је КОМПЛЕТНО реновирање 
матичне школе које ће ускоро уследити. Симпатично је било чути у нашој школи људе 
који међусобно (а и непосредно са ученицима) комуницирају на немачком и енглеском 
језику, управо на језицима који се и изучавају у нашој школи. 

 

 
21. фебруар "Слово по слово - реч; реч по реч - страница; страница по страница - књига; 
књига по књига - мудрост овог света!" Поводом обележавања Међународног дана 
матерњег језика, у библиотеци/медијатеци наше школе библиотекарка Сузана 
Аранђеловић организовала је литерарни час са учитељицом у продуженом боравку 
Аницом Младеновић и учитељицом I/1 разреда Јеленом Јевтић. Циљ часа је био развијање 
читалачких навика и развијање љубави према лепој писаној речи. Ученици су изабране 
стихове домаћих аутора читали наглас, после чега је следио занимљив разговор о 
прочитаном у коме су сви ученици активно учествовали. 
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25.фебруар У нашој школи одржансу Зимски сусрети учитеља, у организацији Друштва 
учитеља Параћин. Семинарима је присустваво 180 учитеља и наставника из околних 
општина.  

 

 

28. фебруар Средом и петком од 18:30 до 19:30 часова у нашој школи се одржавају 
бесплатне пробе фолклора.Часове фолклора води кореограф Ненад Неша Петрушевић, 
учитељице Сузана Аранђеловић и Аница Младеновић. 
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8. март Тематски дан и радионица "Са мамом све је лакше!" реализовали су ученици III/5  
у Доњем Видову са својом учитељицом Слађаном Лукић Стевановић.  

Питали ме: "Шта је мајка?" 
Ја им рекох - жена! 
-Само жена? - рекоше ми! 
Стадох мало да размислим 
и додадох - куварица! 
-И још шта је? 
И праља, и ткаља, 
и шваља и дадиља! 
И месиља и плетиља, 
чуварка и тешитељка! 
И песма и бајка, 
ето, то је МАЈКА! 
 
Слађана Лукић Стевановић 
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9. март У Трешњевици је, у оквиру манифестације „Дани вина 2018.“ одржана додела 
награда свим награђеним ученицима на Фестивалу поезије о вину и виноградима. 
Ученичке радове оцењивали су познати песници за децу Недељко Попадић и Љубомир 
Ћорилић. Из наше школе награђени су следећи ученици: 

 Александар Стојановић IV-1 – прва награда, 
 Матеја Лалић II-3 – трећа награда, 
 Сара Ракић VIII-4 – трећа награда, 
 Александра Марковић IV-1 – похвала, 
 Павле Јаћимовић II-3 – похвала, 
 Софија Андрић VI-4 – похвала. 

Захвалнице за допринос квалитету Фестивала добиле су и учитељице и наставнице које су 
послале радове својих ученика: Златица Митровић, Јагода Милетић, Ивана Јевдосић, 
Јасмина Јовановић и Драгана Спасић. 

 

 

09. март У холу школе традиционално је одржана изложба шешира, коју организује 
наставник ликовне културе Срећко Здравковић са ученицима. 
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10. март  Наша школa је била домаћин захтевног Општинског такмичења из два предмета -  
техника и технологија и техничког и информатичког образовање. Сви ученици су радили 
тест зависно од разреда коме припадају укључуући и два ученика која су радила по ИОП-
у. У две дисциплине (Авиомоделарство и ракетно моделарство) су спроведене на 
аеродрому у Давидовцу под будним оком: особе са лиценцом из области руковања 
пиротехничким средствима, особа из ватрогасне службе и наравно, припадника полиције. 
Укупан пласман је према пропозицијама одређен у 8 дисциплина. 
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На општинском такмичењу из географије ученици ОШ "Радоје Домановић" Параћин 
постигли су изванредне резултате и сви се пласирали на регионално такмичење! 

 Ђорђе Мошоринац 96 поена, прво место  
 Александар Рангелов 90 поена, прво место  
 Милица Перић 86 поена, друго место  
 Милош Матић 86 поена, друго место  
 Ана Марија Младеновић 84 поена, друго место 

 

 
12. март  На Општинском такмичењу "Књижевна олимпијада" ученице Василиса 
Вељковић VII-4 и Јована Савић VIII-4 освојиле су треће место и пласирале се на Окружно 
такмичење. 
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  На Окружном такмичењу из физике Марта Јовановић 6/3 освојила је прво место и 
пласирала се на Републичко такмичење. 
 

 
 
19. март "Паметно и безбедно" ИТ караван  - ученици 5. разреда прате онлајн представу са 
канала  

 
 
17. март Ђорђе Мошоринац је освојио прво место на општинском такмичењу из 
биологије. 
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24. март  Општинско такмичење из српског језика и језичке културе је одржано у нашој 
школи. 

 
 

Наши ученици постигли су следеће резултате: 

 Софија Тасић V-3 - друго место; 
 Милица Алексић VI-4 - треће место; 
 Урош Баћић VI-4 - треће место. 

Софија и Милица су представљалеће школу и на Окружном такмичењу. 

   

26. март У оквиру активности поводом обележавања Дана школе, у нашој школи су 
одржани "Сатирични сусрети". 
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17. март Наши ученици су били веома успешни на такмичењу из биологије! 

 

 

28. март  У оквиру обележавања Дана школе, наши гости су били ученици млађих разреда 
ОШ "Момчило Поповић Озрен". 
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28. март Ученици 4/1 са својом учитељицом Јагодом Милетић реализовали су поводом 
Дана школе ликовну креативну радионицу „ОД ПАПИРА ДО УКРАСА И ШЕШИРА“. 
Ученици 4/1 су после завршене креативне радионице честитали својим вршњацима Дан 
школе показујући им ревију својих шешира. 

 

29. март У оквиру обележавања Дана школе, наши гости су били ученици ОШ "Георги 
Димитров" из Босилеграда. Они су посетили одељење у Доњем Видову где су девојчице 
играле одбојку. 

 

29. март  Огледни час  на тему "Живот и дело Михајла Пупина и Николе Тесле" су 
припремили и реализовали наставници Драгана Васковић и Дејан Милетић. 
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29. март Огледни час у одељењима 8/1 и 8/2 на тему „Електрична струја у течностима и 
гасовима и електролитичка дисоцијација“ припремили су и реализовали наставници 
Драгана Васковић, Данијела Петковић и Дејан Милетић. 

 

31. март  У Градском позоришту одржана је свечана академија поводом Дана школе. 

 

 

16. април На школском такмичењу у рецитовању ученици старијих разреда рангирани су 
на следећи начин: 

1. награда: Анђела Радојевић, 5. разред – На пример заљубљивање, Виолета Јовић; 
2. награда: Алекса Ивановић, 6. разред – У цветном врту, Ђура Јакшић; 
3.  награда: Сандра Ракић, 5. разред – Шашава вила, Виолета Јовић. 
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18. април На Општинском такмичењу, одржаном у амфитеатру Технолошке школе, школу 
су у категорији старијих разреда представљали Анђела Радојевић и Алекса Ивановић, али 
се, нажалост, нису пласирали на Окружно такмичење.  

 

 

17. април На посебној седници Наставничкој већа спроведено је изјашњавање запослених 
о кандидату за директора школе (на конкурс пријављен 1 кандидат). Од 80 присутних 
гласача, за Александра Јовановића позитивно мишљење је дало 74 гласача, 5 гласача 
негативно мишљење, а 1 листић је био неважећи. 

 21. април Наши географи након окружног такмичења:  

 Ђорђе Мошоринац 7/1 – 1. место на окружном и пласман на Републичко 
такмичење;  

 Александар Рангелов 7/3 – 3. место на окружном такмичењу;  
 Милош Матић 7/1 – 3. место на окружном такмичењу. 
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11. мај На  традиционалном кросу РТС-а трчали су ученици у матичној школи,  као и у 
издвојеним одељењима у Стрижи и Доњем Видову. 

 

 

*** У зборнику „Сто младих талената Поморавског округа“, издавачке куће Српска кућа 
из Пожаревца, објављено је 11 песама наших ученика: 

 "Моја школа" - Анђела Радојевић V-4, 
 "Крв живот значи" - Христина Тасић V-4, 
 "Молитва Светом Сави" - Немања Милосављевић V-4, 
 "Осми март" - Филип Жикић VII-3, 
 "Свети Сава" - Василиса Вељковић VII-4, 
 "Крв живот значи" - Сара Милосављевић VIII-4, 
 "Декина женидба" - Сара Ракић VIII-4, 
 " Свети Сава браћу мири" - Марија Марковић VI-4, 
 "Деда и виноград" - Софија Андрић VI-4, 
 " Српска слава" - Бојана Михајловић VI-4, 
 "Храни се здраво" - Лара Златковић VI-4. 
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Награђеним ученицима на Окружном такмичењу из физике са закашњењем су стигле 
заслужене дипломе: 

 Марта Јовановић 6/3 (1. награда), 
 Ђорђе Мошоринац 7/1 (2. награда), 
 Александар Рангелов 7/3 (похвала). 

 

 

*** Христина Тасић, ученица 5/4 издвојеног одељења у Доњем Видову, освојила је другу 
награду на литерарном конкурсу "Крв живот значи". 

 

17. мај Одржана је презентација "Здрави стилови живота" за полазнике сва три циклуса 
ФООО у оквиру наставе предмета Одговорно живљење у грађанском друштву и Основне 
животне вештине. Презентацију је заинтересованим полазницима ФООО одржала главна 
сестра Патронажне службе Дома здравља у Параћину Жаклина Ромих Вељковић. 
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На Републичком такмичењу из географије, одржаном на департману за географију 
на Природно-математичком факултету у Новом Саду наш ученик Ђорђе Мошоринац 7/1 
освојио је похвалу. 

 

На шеснаестом по реду Витезовом пролећу награђени су и наши ученици:  
Сара Милић 2/3, Зара Матић 2/3, Александар Стојановић 4/1, Војислав Ђорђевић 4/1, 
Софија Милојковић 3/3, Сава Кујунџић 3/3, Василиса Вељковић 7/4 и Немања 
Милосављевић 5/4. Са њима су у Београду на фестивалу биле и њихове наставнице и 
учитељице Јасмина Јовановић, Златица Митровић, Ивана Јевдосић и Јагода Милетић. 
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Ученици награђени мајицама од стране Математичког листа за решавање 
конкурсних задатака у школској 2017/2018. години: Александар Рангелов 7/3, Јована 
Савић 7/3 и Филип Жикић 7/3. 

 

25. мај Изборна седница скупштине Црвеног крста и додела сребрне плакете нашој школи 

 

25. мај Ученици 5. разреда су у оквиру једнодневне екскурзије посетили и Краљевски двор 
у Београду. 
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31. мај Традиционално, ученици осмог разреда су уз трубаче прославили завршетак 
наставе. 

 

 

29. мај  Једнодневна екскурзија 6. разреда реализована је на релацији Параћин – Свилајнац 
– Пожаревац – Костолац - Смедерево.  

 

 1. и 2. јун Једнодневна екскурзија ученика 7. разреда реализована је на релацији  Параћин 
- Опленац - Топола - Бранковина - Ваљево - Троноша - Тршић - Текериш – Параћин. 
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25. јун Јоцине „Бомбонице“ у акцији 

 

27. јун Уручена су сведочанства о завршеном првом, другом и трећем циклусу ФООО 
(Функционално основно образовање одраслих) у ОШ „Радоје Домановић“ у Параћину. 
Први циклус је завршило 6 полазника, други 7 полазника, а трећи 10 полазника. 

 

 

17. август Једнодневна наставничка екскурзија реализована је на релацији Манасија - 
Крупајско врело – Злот – Борско језеро. 

 


