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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: Александра Аранђеловић 
Библиотекар: Сузана Шљивић Аранђеловић 
Продужени боравак: Славица Динић 
 

Одељењске старешине 
Млађи разреди Старији разреди 

 

I-1 Јагода Милетић  

I-2 Јелица Алексић 

I-3 Милена Петровић (Стрижа) 

I-4 Горица Живковић (Доње Видово) 

 

 

II -1  Јелена Јевтић 

II -2 Слободанка Ђикић 

II -3 Виолета Мијаиловић (Стрижа) 

I I -4 Весна Антић (Д.Видово) 

 

III -1 Јован Стевановић 

III -2 Душица Иванковић Катић 

 

V-1  Марија Петковић 

V-2  Драгана Митић 

V-3  Славољуб Живадиновић 

V-4  Јасмина Марјановић (Доње Видово) 

 

VI-1 Данијела Петковић Аврамовић 

VI-2 Елизабета Брзић Димитријевић 

VI-3 Радојка Ђорђевић 

VI-4 Игор Димитријевић (Доње Видово) 

 

VII-1 Драгана Миловановић 

VII-2 Слађана Петровић 

VII-3 Драгана Тимотијевић 
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III -3 Ивана Јевдосић (Стрижа) 

II -4 Зорица Благојевић (Доње Видово) 

 

IV -1 Милан Јовановић 

IV -2 Јасмина Ђурић 

IV -3 Златица Митровић 

IV-4 Виолета Мијаиловић (Стрижа) 

IV -5 Слађана Лукић Стевановић (Д. Видово) 

 

 

Комбинација II -3 и IV-4 Виолета Мијаиловић 
(Стрижа) 

VII-4 Душанка Радовановић (Доње Видово) 

 

VIII-1 Драгана Васковић 

VIII-2  Бранислав Живковић 

VIII-3 Дарко Милићевић 

VIII-4  Маја Динић (Доње Видово) 

 

 

 

 

1.4. Бројно стање ученика и одељења 

     Данас школу похађа 541 ученик у 32 одељења, у матичној школи 21 (414 ученика), у 
Стрижи три (32 ученика) и у Доњем Видову осам одељења (100 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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Активности у школи по месецима 

 

28. 08. 2018. У оквиру припрема за почетак школске године, у Доњем Видову се вредно 
радило током летњег распуста. Учитељи и помоћни радници су освежили три просторије и 
унели побољшања услова и рада, што ће посебно обрадовати ђаке. Најпре је измештена 
библиотека и преуређене књиге и школа спремно очекује донаторе како би се обогатио 
књижни фонд. Окречена је затим и детаљно орибана и једна учионица, а на крају је 
измештен и окречен информатички кабинет. Идеја је потекла од повереника школе у 
Доњем Видову, Слађане Лукић Стевановић, а осим ње, у акцији су учествовале и 
учитељице Весна Антић, Горица Живковић и Зорица Благојевић, као и помоћни радници 
Ружа Димитријевић, Драган Цветковић и Бојан Вељковић. 

 

 

31. 08. 2018. Свечани пријем првака 
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03. 09. 2018. Прозивка ученика петог разреда 

 

 

15. 09. 2018. Учешће ученика и наставника наше школе у програму обележавања стоте 
годишњице завршетка 1. светског рата - сарадња наше школе са организацијом УБОР 
(Удружење бораца ослободилачких ратова) Параћин. 

 

 

20. 09. 2018. Поводом Дана општине, изложба цртежа у Доњем Видову 
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21. 09. 2018. Одржана је прва проба фолклорне секције "Радоје".   

 

 
 

22. 09. 2018. Учешће наших ученика на Дечијем карневалу, организованом у оквиру 
активности обележавања Дана општине. 
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25. 09. 2018. У Свечаној сали наше школе одржана је трибина за родитеље, ученике и 
наставнике. Друштво учитеља општине Параћин у оквиру пројекта „Паметно лети – 
креативне радионице за младе“, који подржава Регионални програм локалне демократије 
на Западном Балкану (РеЛОаД), финансира Европска унија (ЕУ), а спроводи Програм 
Уједињених нација за развој (УНДП), организовала је трибину за родитеље „Значај 
функционалног знања за неформално образовање“. Предавач овог изузетно занимљивог 
предавања је био др Ранко Рајовић, аутор НТЦ система учења за који је добио награду 
светске МЕНСА-е за интелектуални допринос друштву. 

 

 

30. 09. 2018. У оквиру активности поводом обележавања Дана општине, у одељењу 4/3 
одржан је тематски дан "Параћин - мој град", а у одељењима 3/1 и 3/2 је одржана 
активност из енглеског језика "Spelling quiz". 
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05. 10. 2018. У оквиру обележавања Дечије недеље, у холу матичне школе је инсталиран 
акваријум чиме је значајно оплемењен овај репрезентативни део школског простора. 
Ово је стари акваријум, али да би он прорадио и био доведен у функционално стање 
најзаслужнији је учитељ Јован Стевановић који је уложио доста труда и рада и спровео 
неопходне поправке на акваријуму и пратећој опреми. 

 

 

05. 10. 2018. У оквиру обележавања Дечије недеље, имали смо част да угостимо наше 
другаре, ученике из продуженог боравка ОШ “Стеван Јаковљевић“.  „Нама је било 
пријатно и лепо док смо се дружили са њима, надамо се да смо се показали као добри 
домаћини“ – изјавили су након дружења ученици продуженог боравка наше школе. 
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06. 10. 2018. У оквиру обележавања Дечије недеље, ученици другог разреда су са својим 
учитељицама цртали у школском дворишту. 

 

 

 

06. 10. 2018. У оквиру обележавања Дечије недеље, учествовали смо на Мини -тини фесту, 
а ученици 3/1 и 4/1 су посетили позориште, након чега су се са својим учитељима у 
посластичарници почастили лимунадом. 
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06. 10. 2018. У оквиру активности обележавања Дечије недеље ученици трећег и четвртог 
разреда су прикупили слаткише за децу са посебним потребама који живе у дому при 
манастиру у селу Извор. Директор, учитељи матичне школе и издвојеног одељења у 
Стрижи су скупили новац и купили потребна хемијска средства за дом. 



16 
 

 

 

07. 10. 2018. Прва „Шаргарепијада“ у Стрижи 

 

 

07. 10. 2018. У оквиру обележавања Дечије недеље, ученици нашег трећег разреда су били 
гости ученика школе "Момчило Поповић Озрен". Играо се фудбал и између четири ватре. 
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07. 10. 2018. У оквиру обележавања Дечије недеље, ученици 3. и 4. разреда су са својим 
учитељима шетали кроз природу, непуних 15 км од манастира у Извору, преко 
планинарског дома и доњег језера до ресторана "Колиба". Идилична Грза и сјајни искусни 
планинари Бранка Брадашевић и Ђорђе Павловић из ПСД "Јаворак" су нам употпунили 
прелеп доживљај у природи. 
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09. 10. 2018. На идеју, иницијативу и донирањем новчаних средстава родитеља ученика 
2/4 одељења у Доњем Видову, набављен је ормарић за учионицу у којем ће ученици 
чувати своје књиге и прибор. 

 

 

13. 10. 2018. У сарадњи са школом „13. октобар“ из Ћуприје, у оквиру пројекта „Упознај 
мој град и околину“,гости наше школе су били ученици, наставници и родитељи из 14 
градова Србије и Македоније.  Они су посетили нашу школу, обишли школску зграду и 
двориште, послужили се сендвичима, соковима, а затим ситним колачима и палачинкама 
са кремом. Пошто су након тога обишли излетиште Грза, преостале сендвиче, сокове и 
слаткише смо им послали за пријатнији боравак у природи. 

 

 

16. 10. 2018. Здрава храна, здрав живот! Имам право да се храним здраво!  Ученици 1/1 са 
учитељицом Јагодом Милетић обележили су радосно, весело и радно овај дан у школи. 
Организована је радионица у трпезарији.  Ученици су са учитељицом и куварицом 
правили од воћа воћну салату. У слашћу са многима у школи су је поделили и појели. 
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Порука је: ,,Зини, жваћи, једи, поједи, за сваку ужину знаш шта ти следи. Витамина доста 
има јабука, крушка, банана и зато воћу нема краја!" 

 

 

 

 

16. 10. 2018. У оквиру пројекта “Знање без граница“ наша школа је била домаћин 
едукаторима математике, физике и хемије:  

 Едукатор Владан Младеновић (физика) „Шта знаш о нашем првом комшији 
(Месецу) ?“ 

 Едукатор Маринко Петковић (физика и хемија) „Мали експерименти за велике 
научнике“ 

 Едукатор Данило Боровница (математика) „Дељивост бројева, прости бројеви“ 
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18. 10. 2018. Наше колеге су у оквиру стручног усавршавања учествовале на семинару 
професора Арта Вахтокарија. Предавање је одржано на Педагошком факултету у 
Јагодини. 

 

 

25. 10. 2018. Средствима локалне самоуправе и донацијом родитеља, мајстори, наши 
помоћни радници и родитељи су окречили школу у Стрижи и тиме боравак и рад у школи 
учинили далеко бољим и пријатнијим. 
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26. 10. 2018.  Приликом освештавања споменика мајору Марку Павловићу у порти цркве 
Св. Тројице у Параћину, нашој школи су уручене захвалница и икона. 

 

 

 

30. 10. 2018. Угледни час поводом 150 година од рођења Михајла Петровића Аласа су у 
школској библиотеци одржали наставници математике Марија Петковић и Душан 
Петковић. 
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05. 11. 2018. Поводом свог Дана школе, ОШ "Вук Караџић" из Ћуприје је организовала 
квизотеку "Вукови зналци" на којој учествују школе из Поморавског округа.  
Ученици наше школе су, у пратњи наставнице Јасмине Марјановић, трећу годину заредом 
освојили прво место. 
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09. 11. 2018. КК "Мирко Бањевић" објавио је зборник "Поетски ластари" који обухвата све 
награђене радове ученика на литерарном конкурсу поводом Светог Саве, у периоду од 
2016. до 2018. године. У њему су се нашли радови и ученика наше школе: 

 "Свети Сава", Филип Жикић, прва награда, 2016. 
 "Молитва Светом Сави", Немања Милосављевић, прва награда, 2018. 
 "Свети Сава", Лара Златковић, друга награда, 2018. 
 "Свети Сава", Филип Жикић, похвала, 2018. 
 "Свети Сава", Василиса Вељковић, похвала, 2018. 

 

 

09. 11. 2018. Доње Видово, пано у славу и част јунацима, а поводом Дана примирја и 
обележавања стогодишњице пробоја Солунског фронта. Припремили учаници 4. разреда 
са учитељицом Слађаном Лукић Стевановић. 
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09. 11. 2018. У оквиру обележавања сто година од окончања Првог светског рата, УБОР 
Параћин расписао је литерарни конкурс под називом "Србија у Великом рату", на ком је 
награђена наша ученица Василиса Вељковић.  Додела награда одржана је у оквиру 
отварања изложбе у Завичајном музеју. 

 

 

 

 

13. 11. 2018. Ученици осмог разреда из Доњег Видова, са својом наставницом Бојаном 
Стојиљковић,  у медијатеци матичне школе су за своје другове осмаке одржали предавање 
на тему учешћа Србије и поводом стоте годишњице завршетка Великог рата. 
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13. 11. 2018. Поводом Дана школе "Ђура Јакшић", наши ученици су представљали нашу 
школу и учествовали у квизу "Мућни главом". 

 

 

 

14. 11. 2018. Предавање за ученике 4. и 6. разреда: Заштита од техничко – технолошких 
опасности и заштита од пожара. 
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04. 12. 2018. На овогодишњем Фестивалу дечијих сцена наша школа представила се 
приказујући три представе: 

 „Свету се не може угодити“ 
 „Да ли постојимо или не?“ 
 „Марко Краљевић и Муса Кесеџија“ 
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09. 12. 2018. У оквиру пројекта „Паметно лети“ у нашој школи одржана је 4. радионица 
„Рачунам лако кад знам како“, а водитељи радионице били су Слађана Лукић Стевановић, 
Биљана Петровић и Дарко Милићевић. 
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11. 12. 2018. Радна атмосфера у Функционалном основном образовању одраслих 

 

12. 12. 2018. На Државном првенству у пливању одржаном у Крагујевцу, наши ученици су 
освојили два ПРВА места: 

 Мартина Томац, 2. разред у Доњем Видову, 1. место у дисциплини леђно; 
 Илија Лекић, 8. разред, 1. место у дисциплини краул. 

Пре тога, на Окружном такмичењу, такође су се окитили златним медаљама. 
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15. 12. 2018. За ученике млађих разреда је војни пиротехничар мајор Митић одржао 
едукативно предавање о опасностима приликом коришћења пиротехничких средстава. 
Иначе, мајор Митић је бивши ученик наше школе, одељења у Доњем Видову. 

 

17. 12. 2018. У холу Градске библиотеке отворена је традиционална 31. Изложба 
новогодишњих честитки. Изложено је преко 500 уникатних честитки које су дизајнирали 
наши ученици са својим наставником ликовне културе Срећком Здравковићем, чиме су 
нашим суграђанима међу првима пожелели срећну Нову годину. 

 

18. 12. 2018. Тема предавања: "Шта ради полиција?“ и „Заједно против насиља". 
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21. 12. 2018. У свечаној сали наше школе одржано је друго "Вече хармонике". Осим 
сјајних појединачних учесника, наступали су ученици Основне музичке школе "Миленко 
Живковић", као и фолклорна група "Петрус" из Забреге.  
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22. 12. 2018. Наше ученице 6. разреда из Доњег Видова су на овогодишњем такмичењу 
Црвеног крста Параћин освојиле фантастично 2. место.  

 

 

 

26. 12. 2018. Ученици из Стриже су за ученике млађих разреда матичне школе извели 
прелепу представу "Новогодишња бајка", на задовољство свих присутних ученика, 
учитеља и гостију. 
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27. 12. 2018. У свечаној сали је одржана приредба и подела пакетића и бомбона. 

 

 

26. 12. 2018. Новогодишњи квиз знања одржан је у нашој библиотеци. У квизу су 
учествовали ученици 6, 7. и 8. разреда подељени у тимове од по 4 ученика који су 
представљали своја одељења. Питања су била из географије, српског језика и математике, 
а победници су била одељења 8/1, 7/2 и 6/3 и они су награђени књигама које је обезбедила 
школа. 
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28. 12. 2018. За ученике наше школе, ученици 4. разреда који похађају верску наставу су 
са својом наставницом Радом Ђорђевић припремили пригодан програм у сусрет 
најрадоснијем хришћанском празнику Божићу. Такође, хол школе уређен је поводом 
новогодишњих и божићних празника. 

 

24. 01. 2019. У Kултурном центру одржана је додела награда ученицима основних и 
средњих школа, који су учествовали на Светосавском литерарном конкурсу Kњижевног 
клуба "Мирко Бањевић". Међу награђенима нашли су се и ученици наше школе: 

 Нађа Медић V-4 - прво место; 
 Филип Жикић VIII-3 - друго место; 
 Марјан Благојевић V-4 - треће место; 
 Kатарина Живковић V-4 - похвала. 
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27. 01. 2019. Школска слава Свети Сава прослављена је у школама у Параћину, Стрижи и 
Доњем Видову. 
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02. 02. 2019. У сарадњи са Друштвом учитеља општине Параћин, у Доњем Видову је 
одржан Светосавски турнир у одбојци. 

 

  

20. 02.2019. У школи је одржана припремна настава за предстојећа такмичења из 
природних и друштвених наука. 

 

 

25. 02. 2019.  На Општинском такмичењу из физике наши ученици су освојили следеће 
награде: 

 Ђорђе Мошоринац 8. разред, 3. награда 
 Софија Тасић 6. разред, 3. награда и 
 Страхиња Јовановић 6. разред, 3. награда. 
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26. 02. 2019.  На Општинском такмичењу из немачког језика ученици осмог разреда Лена 
Нешић и Ђорђе Мошоринац освојили су прво место. 

 

 

27. 02. 2019. Одржана је презентација средње војне школе. 

 

 

 

03.03 2019. У нашој школи је одржано општинско такмичење у шаху. Наступало је више 
од 80 такмичара разврстаних у 16 категорија. 
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03. 03. 2019. На Општинском такмичењу "Књижевна олимпијада", у ОШ "Бранко 
Крсмановић" у Доњој Мутници, нашу школу представљале су ученице Василиса 
Вељковић VIII-4 (3. место), Лена Нешић VIII-3, Бојана Михајловић VII-4 и Софија Андрић 
VII-4, као и наставнице Невена Радосављевић Симић, Јасмина Марјановић и Драгана 
Спасић. 

 

 

 

06.03.2019. У Доњем Видову су одбојку играле наше ученице из Доњег Видова са 
девојчицама из ОШ "Бранко Крсмановић" из Сикирице. 
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16. 03. 2019. Општинско такмичење из географије: 

 Ђорђе Мошоринац 1. место и пласман на окружно такмичење 
 Милош Матић друга награда и пласман на окружно такмичење 
 Александар Рангелов трећа награда. 

Наставници Драгана Митић и Стефан Ивковић. 

 

 

16.03. 2019.  У нашој школи је одржано општинско такмичење из предмета Техника и 
технологија и из предмета Техничко и информатичко образовање. Дисциплине ракетно 
моделарство и авио моделарство су изведене на аеродрому у Давидовцу, а 
аутомоделарство и бродомоделарство су изведене у матичној школи, као и дисциплине 
везане за израду практичног рада по разредима, од 5. до 8. разреда. 
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16. 03. 2019. Наши физичари након Окружног такмичења: 

 Софија Тасић 2. награда 
 Страхиња Јовановић 2. награда 
 Ђорђе Мошоринац похвала 

Наставница Драгана Васковић. 
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16. 03. 2019. На Општинском такмичењу из предмета Техника и технологија, Николина 
Николић, ученица 5. разреда освојила је ПРВО место у дисциплини Практичан рад. 
Наставник Предраг Антић. 

 

 

 

08. 03. 2019. Поводом Празника жена, у школи у Стрижи је организована радионица 
"Колачић на дар" 

 



41 
 

16. 03. 2019. На 6. сајму пчеларства, у организацији Друштва пчелара "Грза", једна од 
пратећих манифестација је и изложба ученичких радова на тему меда и пчела. Ове године, 
изложба је носила назив: "Вредна пчела на трон седа - за свако дете по шољу меда!" 
Ученици млађих разреда наше школе су били једни од бројних излагача и за своје радове 
добили дипломе (прва три места) и похвале (још деветоро њих). 

    

 

 

17. 03. 2019. ОШ "Момчило Поповић Озрен" одржано је Општинско такмичење из српског 
језика и језичке културе. Наши ученици постигли су следеће резултате: 

 Душан Јовичић, 5. разред - 1. место, 
 Дуња Стевановић, 5. разред - 2. место, 
 Милица Стефановић, 5. разред - 2. место, 
 Нађа Медић, 5. разред - 2. место, 
 Катарина Живковић, 5. разред - 2. место, 
 Давид Томац, 5. разред - 3. место, 
 Војислав Ђорђевић, 5. разред - 3. место, 
 Сара Павловић, 6. разред - 1. место, 
 Софија Тасић, 6. разред - 3. место, 
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 Милица Алексић, 7. разред - 3. место, 
 Ана Марија Младеновић, 8. разред - 3. место. 

 

 
 
17. 03. 2019. На Општинском такмичењу из математике наши ученици су постигли 
следеће резултате: 
3. разред: 
1. Невена Перић 3. награда (уч. Ивана Јевдосић) 
2. Зара Матић похвала (уч. Ивана Јевдосић) 
3. Вук Стојковић похвала (уч. Јован Стевановић) 
4. Стеван Стевановић похвала (уч. Јован Стевановић) 
5. Давид Лукић учешће (уч. Јован Стевановић) 
6. Ања Обрадовић учешће (уч. Зорица Благојевић) 
7. Никола Туршић учешће (уч. Јован Стевановић) 
8. Анастасија Вељковић учешће (уч. Зорица Благојевић) 
9. Андреј Дезелин учешће (уч. Јован Стевановић) 
10. Вања Шљивић учешће (уч. Зорица Благојевић) 
11. Јулијана Баћић учешће (уч. Зорица Благојевић) 
4. разред 
1. Сава Кујунџић 3. награда (уч. Златица Митровић) 
2. Ања Срејић похвала (уч. Златица Митровић) 
3. Филип Тасић похвала (уч. Милан Јовановић) 
4. Филип Стеиндл похвала (уч. Милан Јовановић) 
5. Коста Томић учешће (уч. Златица Митровић) 
6. Андреј Марковић учешће (уч. Милан Јовановић) 
7. Лука Марић учешће (уч. Слађана Лукић Стевановић) 
5. разред 
1. Петар Станковић учешће (наст. Марија Петковић) 
2. Давид Томац учешће (наст. Ведрана Стевић) 
3. Николина Николић учешће (наст. Марија Петковић) 
4. Матеја Главић учешће (наст. Марија Петковић) 
6. разред 
1. Софија Тасић 2. награда (наст. Душан Петковић) 
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2. Вук Јашовић 3. награда (наст. Душан Петковић) 
3. Страхиња Јовановић 3. награда (наст. Душан Петковић) 
4. Емилија Николић учешће (наст. Душан Петковић) 
5. Милица Нишевић учешће (наст. Душан Петковић) 
7. разред 
1. Марта Јовановић 3. награда (наст. Душан Петковић) 
2. Борис Марковић учешће (наст. Душан Петковић) 
3. Маша Вулетић учешће (наст. Душан Петковић) 
8. разред 
1. Ђорђе Мошоринац учешће (наст. Душан Петковић) 
2. Милица Перић учешће (наст. Дарко Милићевић) 
3. Анђелија Марковић учешће (наст. Дарко Милићевић) 
4. Александар Рангелов учешће (наст. Дарко Милићевић) 
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18. 03. 2019.  Павле III/3-Стрижа (похвала) на Фестивалу поезије за песму о 
грожђу, виноградима и виноградарима, Сара Матић  III/3-Стрижа (похвала на ликовном 
конкурсу Пчеларства и меда – Вредна пчела на трон седа: "За свако дете по шоља меда!"   

 

25. 03. 2019. Почело је обележавање Дана школе – Литерарна радионица ученика I, II, III и 
IV разреда из Стриже – „Песме о Радоју“. 
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26. 03. 2019. У недељи обележавања Дана школе ОШ "Радоје Домановић", ученици 
млађих разреда са својим учитељицама у издвојеном одељењу у Доњем Видову 
реализовали су "Игре без граница"! Несвакидашњи задаци и занимљиве игре веома су 
обрадовали малишане и били им мотивација да искажу сву своју спретност, брзину, 
окретност и сналажљивост, а богами и знање! Уживали су и деца и учитељи а и 
посматрачи! 

 

 

 

26. 03. 2019. Радионица украшавања саксија и засађивања сезонског  цвећа са ученицима 
4-1, 4-2 и 3-2, у сарадњи са њиховим учитељима. Реализатори изложбе су Александра 
Аранђеловић и Сизана Аранђеловић.  
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26. 03. 2019. Ликовна радионица „Грб школе“ - ученици  I, II, III и IV разреда, Стрижа. 

 

 

 

27. 03. 2019. У сусрет Дану школе у  библиотеци ОШ "Радоје Домановић“ одржан је квиз 
знања под називом  "Млади генијалци". У квизу су учествовали ученици шестог, седмог и 
осмог разреда, а победе су остварили ученици  6/2, 7/2 i 8/2. Квиз су реализовали: 
учитељица Сања Миловановић, наставник географије Стефан Ивковић, наставница физике 
Драгана Васковић, наставница математике Марија Петковић и наставник математике 
Душан Петковић. 

 

 

 

28. 03. 2019. У оквиру обележавања Дана школе у години јубилеја (70 година), у матичној 
школи је организован програм за предшколце и њихове родитеље. Наставнице физике, 
хемије, биологије и информатике су са својим ученицима изводиле експерименте који су 
изазвали велику пажњу присутних предшколаца. Актив страних језика је извео краће 
музичке тачке на енглеском и немачком језику, а наставница географије је са својим 
ученицима организовала перформанс „Народи света“. Након тога су предшколци са 
учитељима и васпитачицама учествовали у ликовним радионицама које су за њих 
припремљене, а за родитеље је у свечаној сали одржано предавање „Како припремити 
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децу за школу“. Предавање су одржале колегинице психолози Катарина Радовић и 
Снежана Стаменковић. 

 

 

01. 04. 2019. Дан школе, прослава седамдесет година постојања. 

 

 
 

06. 04. 2018. Одржано је Окружно такмичење из српског језика и језичке културе у 
Деспотовцу. Наши ученици су постигли следеће резултате: 

 Војислав Ђорђевић, ученик петог разреда, освојио је друго место; 
 Нађа Медић, ученица петог разреда, освојила је треће место; 
 Душан Јовичић, ученик петог разреда, освојио је треће место; 
 Дуња Стевановић, ученица петог разреда, освојила је треће место; 
 Софија Тасић, ученица шестог разреда, освојила је друго место; 
 Сара Павловић, ученица шестог разреда, освојила је треће место. 
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06. 04. 2019. Ученица петог разреда Николина Николић освојила прво место на Окружном 
такмичењу из технике и технологије. 
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10. 04. 2019. Екскурзија ученика осмог разреда (Нови Сад, Царска бара, Зрењанин, дворац 
Дунђерски, Суботица, Палић, Петроварадин, Сремски Карловци, манастир Крушедол). 

 

 

 

 

13. 04. 2019. Будући мали матуранти полагали су пробни завршни испит 
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14. 04. 2019. Наша школа је била домаћин Окружног такмичења из географије. 

 

 

18. 04. 2019. Александар Рангелов, ученик осмог разреда, остварио је пласман на 
Републичко такмичење из биологије. Наставница Душанка Радовановић. 

 

 

23.04. 2019. Мале олимпијске игре; наше екипе ученика 3. разреда освојиле су бронзане 
медаље. 
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24. 04. 2019. Екипа наших ученика 7. разреда је на Општинском такмичењу у стрељаштву 
освојила прво место, а на Окружном такмичењу друго место. 
Чланови екипе су: Стефан Ђорђевић 7/1, Лука Шљивић 7/1 и Димитрије Антонијевић 7/2. 

 

 

24. 04. 2019. У истуреном одељењу и Доњем Видову одржано је предавање на тему 
,,Заштита ид поплава и реаговање у кризним ситуацијама“. 

 

 

 

25. 04. 2019. У години јубилеја када наша школа обележава 70 година свог постојања, у 
центру града, организована је јубиларна 35. изложба ускршњих јаја. 
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29. 04. 2019. Часови енглеског језика и Ускрс у одељењима 4-3, 1-1 и 1-2. 

 

 

 

08. 05. 2019. У Стрижи је обележена сеоска слава, у чијем су програму учествовали и 
ученици наше школе. 
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10. 05. 2019. У Доњем Видову, Стрижи и матичној школи наши ученици су трчали 
традиционални пролећни крос РТС-а. Иако временски услови нису били идеални, 
атмосфера међу ученицима и организаторима је била сјајна ! 

 

 

 

 

 

20. 05. 2019. На Републичком такмичењу из хемије одржаном у Новом Саду, наш ученик 
8. разреда Ђорђе Мошоринац освојио је ПРВО МЕСТО и прву награду. 
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21. 05. 2019. Ученици другог разреда били су на екскурзији на релацији Ресавска пећина – 
Свилајнац. 

 

 

 

23. 05. 2019. Чланак о нашој школи 
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24. 05. 2019. Екипа наше школе освојила је прво место на општинском такмичењу прве 
помоћи у категорији подмладак ЦК.  

 

 

 

24. 05. 2019. Делегација наше школе је посетила ОШ "Георги Димитров" у Босилеграду и 
потписала Повељу о братимљењу. 
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25. 05. 2019. У Свечаној сали наше школе одржан је јубиларни 10. Марков турнир у шаху, 
који спонзорише Фондација „Марко Тодоровић“ 
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27. 05. 2019. Екскурзија ученика 1. разреда – Сокобања 

 

 

01.06. 2019. Рекреативна настава ученика 3. разреда – Ивањица 
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01. 07. 2019. Излет ученика који похађају изборни предмет верска настава: Посета 
манастира Горњак, Ждрело и Витовница и обилазак Петровца на Млави. 

 

 

04. 06. 2019. На сајту Савеза учитеља Републике Србије објављени су резултати Конкурса 
за примере добре учитељске праксе. У категорији радова који ће бити презентовани, у 
категорији ваннаставних активности одабран је рад учитеља Јована Стевановића „Шта 
радити и како реаговати у случају елементарне непогоде – поплаве“ (едукација деце). 
У категорији радова који ће бити објављени у Зборнику радова одабрана су два рада 
учитељице Слађане Лукић Стевановић: у категорији савремених начина планирања 
образовно-васпитног рада, рад Тематски дан “Да ти ставим, мама, руке око врата“, а у 
категорији дидактичких средстава одабран је рад „Мудрилица“ - збирка изрека и мудрих 
мисли које су ученици читали и тумачили. 
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05. 06.  2019.  На свечаној седници Наставничког већа, награђени су ученици освајачи 
награда на Државним такмичењима и њихови наставници. 

 Техника и технологија - Николина Николић (5. р.) ДРУГО место на Државном 
такмичењу и њен наставник Предраг Антић; 

 Хемија - Ђорђе Мошоринац (8. р.) ПРВО место на Државном такмичењу и његова 
наставница Данијела Аврамовић Петковић. 
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07. 06. 2019. У оквиру пројекта „Чудесни свет књиге“, на иницијативу г. Зорана 
Миленковића оснивача фондације „Сања Миленковић“, оца девојке која је погинула 1999. 
године током бомбардовања моста у Варварину, у нашој школи је одржано књижевно 
вече. Учешће су узеле Технолошка школа, Гимназија, ОШ „Момчило Поповић Озрен“ и 
наша школа. Музичку пратњу на гитари је извела сјајна Дарија Вучетић, ученица 4. 
разреда ОШ „Стеван Јаковљевић“ и ОМШ „Миленко Живковић“. На крају су учесницима 
подељене вредне књиге, дар фондације. 

 

 

 

20. 06. 2019. Два победника конкурса цементаре ЦРХ, дечији хор "Дар" и ОШ "Радоје 
Домановић" на додели у Поповцу. 

 

 

 



61 
 

26. 06. 2019. Додељена сведочанства полазницима ФООО. 

 

 

27. 06. 2019. Екипа 2. разреда наше школе „Доманчићи“ победила у дечијим играма 
„Зврчак“ 

 

14. 07. 2019. Наш ученик Ђорђе Мошоринац награђен је од стране фондације Драгице 
Николић 
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************ 

 


