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Када смо прошле године,у веома измењеним околностима,

обележавали наш Дан школе, сви смо пре свега, пожелели да

нам следеће године све буде опет онако како је и било пре ове

пандемије и да ове године прославимо наш дан онако како

доликује. Нажалост, та нам се жеља није испунила. И даље

морамо да се придржавамо свих мера, које су нам итекако

потребне, како бисмо заштитили и себе, али и друге. И даље

нам је прва жеља да, макар следеће године, свет поново

функционише нормално, да можемо без страха да се

поздравимо, загрлимо, радимо и учимо заједно.Ипак, све ово

што нас је задесило, показало нам је да, чак и у најтежим

ситуацијама, ми можемо све! Наши учитељи и наставници су

показали велику одговорност и преданост према свом послу

и сваком ђаку. Било је много изазова, али смо показали да

смо сјајан колектив, који међусобно сарађује и воли свој

позив.Поносни смо на наше ученике, јер су били изузетно

мотивисани и посвећени, како у непосредној, тако и у

настави на даљину. Сви наши успеси, доказ су да када нешто

заиста хоћемо, то можемо да остваримо, без обзира на

околности. Али, оно на шта смо најпоноснији јесте

чињеница да смо показали да смо, пре свега, људи.

Солидарност, међусобно помагање, другарство више нису

само речи, већ истина коју живимо сваки дан. У нади и

веровању да ћемо следеће године заиста прославити наш Дан

школе на најлепши могући начин,за овај вам свима желим

добро здравље, прегршт пријатеља и много осмеха!

Директорка школе,

Анета Ракић
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Ученички парламент који воде наставнице Мирјана Марковић и Зорица Павловић

прилично је активан на свим пољима, а чланови Парламента су покренули доста идеја

о хуманитарним акцијама и занимљивим радионицама. Реализоване су следеће

активности:

-учешће чланова УП у сарадњи са наставницима српског језика,музичке културе и

ликовне културе у обележавању Дана школе

-учешће чланова у изради и креирању школског часописа

-организовање новогодишње акције слања честитки у сарадњи са библиотекаром

школе

-константно подсећање и опомињање ученика о правилима хигијене и бацању отпадака

-Настављена је акција „Чепом до осмеха“ којој се прикључила и наша школа још

пре пар године на иницијативу наставнице Мирјане Марковић и којој су се ученици

одазвали у великом броју, а овај пут смо ту акцију спровели на мало другачији начин у

сарадњи са педагогом школе Јелицом Павловић. Организовали смо такмичење међу

одељењима у количини донетих чепова.

Победници у нижим разредима су 3-1, а у вишим разредима 6-2.
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ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ

8.10.2020. Четвртак је дан за хуманост и помоћ онима којима је потребна. Ученици су се радо 

одазвали позиву да покажу своју хуманост и донели пуно пластичних чепова за хуманитарну 

акцију “Чепом до колица”.

https://osvukloznica.edu.rs/decjanedelja-budimohumani/

https://osvukloznica.edu.rs/nastavakakcije-cepomdoosmeha/
2.11.2020. Наставак хуманитарне акције..Чепом до осмеха”

https://osvukloznica.edu.rs/decjanedelja-budimohumani/
https://osvukloznica.edu.rs/nastavakakcije-cepomdoosmeha/
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Екипа 6/2 – победници у скупљању чепова у првом делу изазова 

“Чепом до осмеха”

Ове године смо традиционално наставили

учешће у хуманитарној акцији сакупљања

чепова. Први пут је покренуто такмичење

између одељења 5. до 8. разреда. Поносни

смо на све ученике јер су се ангажовали од

1. новембра прошле године и до 1. фебруара

су успели да сакупе укупно 37 кг чепова.

Највише чепова прикупило је одељење 6-2

чак 9,9 кг, на другом месту је 6-3 са 5,7 кг и

на 3. 6-1 са 5,5 кг.
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Ученици 3/1 – победници у скупљању чепова у другом делу изазова 

“Чепом до осмеха”

Такмичење између 

одељења 1. до 4. разреда у 

скупљању чепова за 

еколошко – хуманитарну 

акцију „Чепом до осмеха“, 

током другог 

полугодишта, је завршено, 

тако да је скупљено 34,65 

кг чепова.

Ученици 3/1, учитељице 

Гордане Симић је скупило 

највише чепова. У другом 

кругу ове хуманитарне 

акције, која је била током 

ове школске године, они 

су сакупили чак 11,95 кг, 

на другом месту је 2/2 са 

7,7 кг и на трећем месту 

1/1 са 5,8 кг.
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18.10.2020. Помоћ у виду хигијенских средстава коју су иницирале наставница Мирјана

Марковић и вероучитељица Тијана Васић манастиру Свете Петке Изворске у оквиру кога

се налази Дом за жене ометене у развоју

7.12.2020. Наш прослављени ултрамаратонац и велики хуманиста Александар Кикановић,

заједно сасвојим сарадником Лазаром Тодоровићем, посетили су нашу школу и 

обрадовали дванаест наших ученика новогодишњим пакетићима. 
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Радионица прављења сапуна у хуманитарне сврхе 

Наставница Мирјана Марковић осмислила је кретивну радионицу прављења

сапуна у химанитарне сврхе, а чланови Парламента су са одушевљењем

прихватили идеју. Добили смо веома декоративне сапуне које смо сами направили

ради продаје у хуманитарне сврхе.



ОШ  ,,Вук Караџић”  Лозница

Како би школско двориште у ИО

Зајача опет било уређено и

украшено цвећем спроведена је

акција у којој су учествовали сви

наставници и учитељице, као и

ученици од 5. до 8. разреда. У

томе су им помогли и помоћни

радници.



ОШ  ,,Вук Караџић”  Лозница



ОШ  ,,Вук Караџић”  Лозница



ОШ  ,,Вук Караџић”  Лозница



ОШ  ,,Вук Караџић”  Лозница

Захвалница од 

ОШ “Вук Караџић” у 

Лесковцу, поводом 

учествовања наше 

школе у виртуелној 

заједничкој прослави 

Дана школе, под именом 

Вуковизија.
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Нашој школи додељен беџ Селфи

Наша школа је учествовала у 

самовредновању у оквиру Селфија. 

Руководиоци школе, наставници и 

ученици изнели су мишљење о 

употреби дигиталних технологија за 

побољшање праксе у погледу наставе и 

учења.

Селфи инструмент намењен је 

промовисању самовредновања примене 

дигиталних технологија за наставу и 

учење. Селфи инструмент развила је 

Европска комисија у сарадњи са 

међународним тимом стручњака.
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Засађене саднице јасена

У школском дворишту ОШ” Вук Караџић” у Лозници засађене две саднице јасена, у

оквиру акције ,,свој хлад”. Ове године у акцију за школу су се укључиле психолог

Ђурђина Симић и педагог Јелица Павловић, а у садњи је помогао наш сарадник у

многим активностима, домар ложач Славко Тешмановић.

Организатор акције је НВО Зелени Развојни Центар, а спонзор акције је Air pollution

solutions. Ове јесени су поделили 30.000 садница јасена, а за следећу планирају

десет пута више.
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Постављени успоривачи саобраћаја

У циљу побољшања сигурности деце, као и из разлога, што ја наша школа поред

веома прометне саобраћајне деонице, након иницијативе управе наше школе,

поново су успостављени успоривачи саобраћаја, такозвани “лежећи полицајци”.

Градска управа је у циљу унапређења свих учесника у саобраћају, издвојила је

новчана средства, а завршене радове код наше школе посетио је Љубинко Ђокић.
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Постављена заштитна ограда код наше школе

Ове ограде онемогућавају ученике да прелазе улицу на недозвољеним местима, већ их

усмеравају директно на пешачки прелаз.

Поред два електронска портала који упозоравају возаче на максималну дозвољену

брзину, крајем децембра 2020. године, враћени су и „лежећи полицајци“, а како је тада

помоћник градоначелника Љубинко Ђокић обећао да ће ускоро бити постављена и

заштитна ограда, тако је то обећање и испуњено.
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Наша наставница у улози предавача на семинарима у Старој Пазови и Сремским 

Карловцима-Карловачкој богословији

У организацији Архијерејског намесништва старопазовачког и Катихетског одбора епархије сремске, с благословом Епископа 

сремског Господина Василија, наставница Сања Симић де Граф одржала је предавање ,,Верска наука као пример добре праксе“ 

на семинару за вероучитеље Старопазовачког, Земунског и Пећинаћког намесништва.

Семинар је одржан 12.01.2021. после вечерњег богослужења у црквеној сали цркве Свете Петке у Новој Пазови.

По благослову Епископа сремског Господина Василија у суботу 30. јануара 2021. Одржан је семинар за вероучитеље

Сремскокарловачког, Подунавског и Румског намесништва. Све присутне поздравио је протојереј мр Јован Милановић, ректор

Карловачке богословије. После уводне речи Његовог Преосвештенства господина Василија, су говорили професори

Православног богословског факултета др Драгомир Сандо (организатор и идејни творац семинара) и др Радомир Поповић,

архимандрит манастира Велика Ремета Стефан, вероучитељ Милош Гудовић, док је о методичким могућностима у савремено

Верској настави говорила Сања Симић де Граф.



Пројекат ,,Звуци мога краја”
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Идеја пројекта је да се истражује и презентује народна музика и традиција народа 

Мачванског округа.

Погледајте линкове:

https://zvucimogakraja2020.blogspot.com/p/blog-page_95.html

https://zvucimogakraja2020.blogspot.com/p/blog-page_46.html

Наставник музичке културе Зоран Кокановић је 14.10.2020. године са ученицама наше 

школе Милицом и Маријом Кокановић урадио интервју са женском певачком групом 

“Лозице” из Лознице https://www.youtube.com/watch?v=-ZjkZtk7Ybs

Наша школа је добила

Захвалницу за учешће у

пројекту “Звуци мога

краја”, ауторке Снежане

Шалаи Тибор.

https://zvucimogakraja2020.blogspot.com/p/blog-page_95.html
https://zvucimogakraja2020.blogspot.com/p/blog-page_46.html
https://www.youtube.com/watch?v=-ZjkZtk7Ybs
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Сарадња са Политикиним енигматским 

часописом Разбибрига

Енигматски часопис Политикина Разбибрига чији је тираж огроман, указао нам је велику част а наставницан

Сања Симић де Граф успоставила је једну драгоцену сарадњу са главним и одговорним уредником господином

Драганом Николићем у корист активности савремене наставе која се реализује у нашој школи. Примери добре

наставничке праксе у нашој школи објављени су чак у седам узастопних бројева. Овом приликом захваљујемо

господину Николићу на сарадњи!
1.Чланак под називом “Могућности и изазови”, објављен 2.априла 2021. у броју 166 на странама 28. и 29. , реализатор Сања 

Симић де Граф

2.Чланак под називом “Могућности и изазови нашег доба, 2 део”, објављен 7. маја 2021. у броју 167 на странама 28. и 

29. Реализатори: Сања Симић де Граф – координатор, Јелена Трипковић, Славко Тешмановић, Добро Андрић и Анета Ракић.

3. Чланак под називом “Могућности и изазови нашег доба, 3 део”, објављен . 4. јуна 2021. у броју 168 на странама 28. и 

29. Реализатори: Сања Симић де Граф – координатор, Јелена Трипковић, Мирослав Секулић, Миланка Васиљевић, Светлана 

Ђурић, Раденко Томић, Славко Тешмановић, Добро Андрић и Анета Ракић.

4. Чланак под називом “Могућности и изазови нашег доба, 4 део”, објављен . 2. јуна 2021. у броју 168 на странама 28. и 29. 

Реализатори Сања Симић де Граф-координатор, Гордана Симић, Мирјана Ћосић, Зорица Јањић, Мирослава Видовић Митровић, 

учитељице Оливера Милановић и Радмила Лукић, вероучитељица Тијана Васић

5. Чланак под називом “Могућности и изазови нашег доба, 4 део”, објављен . 2. јула 2021. у броју 168 на странама 28. и 29

6. Чланак под називом “Могућности и изазови нашег доба, 6 део”, објављен . 6. августа 2021. у броју 168 на странама 28. и 29. 

Реализатори Сања Симић де Граф и Јелена Трипковић-Чланак под називом “Могућности и изазови нашег доба, 6 део”, објављен . 

3.септембра 2021. у броју 168 на странама 28. и 29. Координатор порјекта Сања Симићде Граф и реализатори: директорка Анета 

Ракић, Јелена Трипковић, Мирјана Милићевић, Жељка Марковић, Наташа Вучетић-Максимовић, Мирослав Секулић, Петар 

Косовац, Бојана Ковач, Мирјана Марковић, Тијана Васић, Бранко Поповић, Мирослава Видовић-Митровић, Радмила Лукић, 

Мирјана Ћосић, Гордана Симић, Миланка Васиљевић, Светлана Ђурић, Зорица јањић, Славица Ивковић, Жељка Дејановић, 

Светлана Самуровић, Добро Андрић, Зоран Кокановић.

7. Политикина Разбибрига, 1.октобар 2021., 7 део, на странама 28.и 29., Сања Симић де Граф
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Представа Џиноманија у којој учествују наши ученици

Представа “ЏИНОМАНИЈА”, у режији Борислава Матовића, у којој глуме и наши

ученици, своју репризу имаће у понедељак, 24.05. у 19 часова. Премијера

представе је била одржана 15.5.2021. године, у оквиру 14. фестивала глумачких

остварења. Ученици наше школе: Томо Кујунџић 6/1, Николина Мићић, 6/1,

Јелена Кујунџић 8/1 и Никола Николић 8/1, су глумци Омладинске сцене

позоришта КУД “Караџић” из Лознице и вредно су спремали представу, скоро 6

месеци.



https://www.youtube.com/watch?v=R0jBsepVLKw&t=6s

ОШ  ,,Вук Караџић”  Лозница

Пројекат ,,Чаробна интеркултурална мрежа пријатељства”

Наша школа је једина основна школа у нашем крају која учествује у пројекту

“Чаробна интеркултурална мрежа пријатељства”. Пројекат има за циљ да

интеркултуларно повеже децу, прираднике различитих народа широм света

путем вршњачке размене, кроз карактеристике различитих народа, њихову

културу, историју и веру.

https://www.youtube.com/watch?v=R0jBsepVLKw&t=6s
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Дигитални бонтон
Ученици 3-1 са својом учитељицом Горданом Симић од новембра су учествовали у

пројекту Дигитални изазов за децу и наставнике света. Пројекат је усмерен на

сналажење и понашање ученика при учењу и комуникацији у дигиталном свету. Путем

седам пројектних задатака ученици уз помоћ својих наставника, на креативан и

примерен начин, осветлиће из свих углова ову тему. До сада је успешно извршено

шест задатака. Направили су Одељенски дигитални бонтон, окушали се у улози

вршњачких едукатора, били ловци на скривене поруке у рекламама, цртаним

филмовима, видео-играма и као лидери љубави и доброте, даривали другарима у

боравку књиге, играчке и друштвене игре. Много тога су током трајања пројекта

ученици научили, забавили се и повезали са вршњацима из региона. Током

претпоследњег задатка ученици су, уз помоћ учитељице, направили Вршњачки

приручник о дигиталном понашању.
https://www.youtube.com/watch?v=3Ygo4KOFS_w&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=3Ygo4KOFS_w&t=4s
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Међународни дан борбе против вршњачког насиља ,,Дан розих мајица”

У оквиру обележавања овог дана, наши ученици су направили изложбу радова на ову

тему и разне паное са порукама које упућују на мир, толеранцију, емпатију и сарадњу,

а који су окачени у ходнику наше школе.



ОШ  ,,Вук Караџић”  Лозница

Међународни дан борбе против вршњачког насиља “Дан розих мајица”



ОШ  ,,Вук Караџић”  Лозница

Обележен ,,Дан учионице на отвореном”
У нашој школи обележен је „Дан учионице на отвореном“, глобална акција којој се придружио и

Савез учитеља Републике Србије, у оквиру које су ученици нижих разреда под слоганом „Са

природом на ти“ учествовали у низу разноврсних креативних и физичких активности. Поштујући

све препоручене епидемијске мере ученици су се потрудили да оплемене изглед школског дворишта

садњом цвећа, учествовали у креативним и такмичарским играма попут надвлачења конопца, трке у

џаковима, бацања камена са рамена, игри школице и кликера.
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Сарадња са Институтом за модерно образовање и Европском платформом за СТЕМ

наставнике

Институт за модерно образовање – Обележавање Европског дана науке и језика

кроз интегративне тематске и ваннаставне активности и СТЕМ: Пример из праксе

осам наставника. Реализатори Сања Симић де Граф-координатор, Јелена

Трипковић, Мирјана Марковић, Мирјана Милићевић, Мирослав Секулић и Петар

Косовац

https://www.institut.edu.rs/obelezavanje-evropskog-dana-nauke-i-jezika-kroz-

integrativne-tematske-vannastavne-aktivnosti-i-stem-primer-iz-prakse-osam-

nastavnika/

Science on stage – Европска платформа за СТЕМ наставнике

Обележавање Европског дана науке и језика кроз интегративне тематске и

ваннаставне активности и СТЕМ: Пример из праксе осам

наставника Реализатори Сања Симић де Граф-координатор, Јелена Трипковић,

Мирјана Марковић, Мирјана Милићевић, Мирослав Секулић и Петар Косовац.
https://sons.institut.edu.rs/2021/06/03/obelezavanje-evropskog-dana-nauke-i-jezika-
kroz-integrativne-tematske-vannastavne-aktivnosti-i-stem-primer-iz-prakse-osam-
nastavnika/

https://www.institut.edu.rs/obelezavanje-evropskog-dana-nauke-i-jezika-kroz-integrativne-tematske-vannastavne-aktivnosti-i-stem-primer-iz-prakse-osam-nastavnika/
https://sons.institut.edu.rs/2021/06/03/obelezavanje-evropskog-dana-nauke-i-jezika-kroz-integrativne-tematske-vannastavne-aktivnosti-i-stem-primer-iz-prakse-osam-nastavnika/
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Мала Госпојина обележена као слава МЗ Зајача кроз једну лепу сарадњу

Обележавање славе Мала Госпојина протекло је онако како се само пожелети може у храму Светог Георгија у Зајачи, а наша школа је

узела активно учешће.

Литургију су служили архимандрити манастира Троноша Николај и Бијелих вода Павле, протојереј ставрофор Драгомир Сандо,

свештеник Василије Танацковић и ђакон Иван Негић. Након литургије, уследио је крсни ход односно Литија кроз Зајачу.

Уследило је предавање др Драгомира Санда, професора Радомира Ракића и пуковника ваздухопловства Драгана Крсмановића.

Професор Сандо је говорио о Пресветој Богородици као мајци свих мајки, док је пуковникКрсмановић говорио о историји,

националном идентитету и очувању вере и традиције српскога народа.

Оно што даје посебан печат јесте учешће две школе ОШ ,,Вук Караџић“ и Средње економске школе из Лознице. Ученици основне

школе не само да су учествовали у културно-уметничком програму који је осмислила учитељица Миланка Васиљевић, него су

претходно имали и интегративну наставу на тему Рождества Пресвете Богородица и то у корелацији са енглеским језиком, тако што су

понављали градиво употребе прошлих времена, множине именица, поређења придева а извор знања био је Охридски пролог владике

Николаја Велимировића. Евалуацију је осмислила професорка Сања Симић де Граф кроз интерактивну презентацију и квиз.
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Европски дан језика 2020/2021.

Поводом обележавања Европског дана језика, Сања Симић де Граф,

професорка енглеској језика осмислила је пројекат сарадничке наставе између

Средње економске школе и њихових професорки Дејане Лазаревић и Оливере

Чикарић, Средње техничке и њихових вероучитеља Бранка Митрића и Саше

Мијић и наше школе , а већина наших наставника је учествовала у овом

пројекту. https://osvukloznica.edu.rs/aktivnosti/projektiunastavi/evropski-dan-

jezika/evropskidanjezika2021/

https://osvukloznica.edu.rs/aktivnosti/projektiunastavi/evropski-dan-jezika/evropskidanjezika2021/
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У недељу 12.09.2021. у цркви Вазнесења Господњег уприличен је Призив Светога Духа 

за почетак школске године, а након тога наставница Сања Симић де Граф осмислила је 

за ученике и родитеље дружење у виду часа веронауке кроз енигматику, а учествовао је 

вероучитељ наше школе Стефан Богдановић, као и вероучитељи ОШ ,,Јован Цвијић” и 

ОШ ,,Доситеј Обрадовић”. https://osvukloznica.edu.rs/obavestenje-12/

https://osvukloznica.edu.rs/obavestenje-12/


Светски дан здраве хране обележен кроз пројекат интегративне

сарадничке наставе са ОШ ,,Јован Цвијић” и Економском школом и израду славских колача за 

славу Покровске цркве

http://branislavilic.blogspot.com/2021/10/blog-post_845.html

ОШ  ,,Вук Караџић”  Лозница

https://osvukloznica.edu.rs/svetski-dan-zdrave-hrane/

Светски дан здраве хране

http://branislavilic.blogspot.com/2021/10/blog-post_845.html
https://osvukloznica.edu.rs/svetski-dan-zdrave-hrane/
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Наше девојчице на општинском такмичењу из спортске гимнастике

На општинском такмичењу из гимнастике, одржаном 13.02.2021. године у Лозници,

наша ученица Емилија Марковић 3/2 је освојила 1. место и златну медаљу, а

ученице, Елена Гавриловић 6/2 и Дајана Радојчић 6/2 су освојиле 3. место у

појединачној конкуренцији и добиле бронзане медаље.
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Успеси наших ученика на општинским такмичењима из математике и физике

ФИЗИКА

Михаило Старчевић 6/2 – 1. место

Огњен Стевановић 6/2 – 2. место

Предметни наставник Владан Митровић.

МАТЕМАТИКА

Дуња Мићић 3/1 – 2. место

Сава Туфегџић 3/1 – 3. место

Учитељица Гордана Симић

Лазар Ковачевић 3/2 – похвала

Емилија Марковић 3/2 – похвала

Филип Михаиловић 3/2 – похвала

Учитељица Мирјана Ћосић

Милан Дивљановић 4/2 – 1. место

Димитрије Бојанић 4/2 – похвала

Учитељица Милка Томић

Борис Урошевић 4/3 – 3. место

Огњен Мишковић 4/3 – 3. место

Учитељица Марија Петровић

Огњен Стевановић 6/2 – 1. место

Михаило Старчевић 6/2 – 2. место

Предметни наставник Александра Деспотовић

Маша Ракић 8/1 – 1. место

Предметни наставник Јелена Трипковић.
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Успех наших ученика на литерарном конкурсу ,,Песнички поздрав пролећу”

Одлуком жирија манифестације „ПЕСНИЧКИ ПОЗДРАВ ПРОЛЕЋУ“ кога су

чинили: Светлана Гајић, председница Књижевног клуба (члан), књижевник Драган

Марковић (члан) и књижевник Љубомир Ћорилић (председник жирија), од

приспелих радова награђени су и ученици наше школе и то:

Прва награда-Филип Михаиловић III/2 за песму „Пролећна песма“

учитељица Мирјана Ћосић

Прва награда-Ана Чолић VI/1 за песму „Живот“

наставница српског језика Сања Радонић

Похвала-Зорана Митрић VI/2 за песму „Песма о љубави“

наставница српског језика Сања Радонић

Такође, жири је доделио и похвалу за три школе међу којима је и наша, а за највећи

број квалитетних радова приспели на конкурсу. Кликом на назив песама можете их

погледати.

https://osvukloznica.edu.rs/wp-content/uploads/2021/03/pesma01.jpg
https://osvukloznica.edu.rs/wp-content/uploads/2021/03/pesma02.jpg
https://osvukloznica.edu.rs/wp-content/uploads/2021/03/pesma03.jpg
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На окружном нивоу такмичења из предмета математика, наши ученици су остварили следеће 

резултате:

Огњен Мишковић, 4/3 – 3. место

Учитељица Марија Петровић.

Матеја Перић, 5/1 – 1. место

Предметни наставник Јелена Трипковић.

Урош Живановић, 6/2 – 3. место

Михаило Старчевић, 6/2 – 3. место

Предметни наставник Александра Деспотовић.

На општинском такмичењу из историје, наши ученици су остварили следеће резултате:

Александра Степанић, 8/1 – 1. место

Маша Ракић, 8/1 – 2. место

Предметни наставник Весна Митровић.

На окружном нивоу такмичења из књижевне олимпијаде:

Александра Степанић, 8/1 – 3. место

Предметни наставник Сања Радонић. 

На окружном нивоу такмичења из физике:

Михаило Старчевић, 6/2 – 2. место

Огњен Стевановић 6/2 – 3. место

Предметни наставник Владан Митровић.
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Награде на фестивалу Витезово пролеће и Песнички поздрав пролећу

Београдски фестивал писаца за децу „Витезово пролеће“ одржан је у Центру „Сава“ 11.6.2021.

године. Том приликом су награђени ученици млађих разреда наше школе. Награђени су књигом и

добитници су дипломе „Витез“. За ликовно стваралаштво:

Ксенија Андрић, Лена Драгаш и Софија Петровић, ученице 1/1, учитељица Зорица Јањић

Хелена Перић и Срђан Чолић, ученици 3/1, учитељица Гордана Симић

За литерарно стваралаштво:

Ксенија Филиповић, ученица 4/2, учитељица Милка Томић,

Стефан Марковић, ученик 3/2, учитељица Мирјана Ћосић
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Успех на Републичком такмичењу из физике

На Републичком нивоу такмичења из предмета физика, Михаило

Старчевић, ученик 6/2 је освојио 2. место.

Предметни наставник Владан Митровић.
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ЗБОРНИЦИ ПРИМЕРА ДОБРЕ НАСТАВНИЧКЕ ПРАКСЕ

-Зборник примера добре праксе Савеза учитеља Србије за 2020. годину :

1.Европски дан науке, реализатори: Владан Митровић, Мирјана Марковић, Јелена 

Трипковић и координатор Сања Симић де Граф

2.Квиз о храни ,,Food”- реализатор Сања Симић де Граф

Припрема ,,Утврђивање градива употребом веб-алата” наше наставнице професорке 

енглеског језика Сање Симић де Граф уврштен је у Едукин зборник примера добре 

праксе као једини рад из енглеског језика.

https://www.eduka.rs/vesti/251-rezultati-konkursa-cas-za-ugled-7-2021

https://www.eduka.rs/vesti/251-rezultati-konkursa-cas-za-ugled-7-2021
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16.11.2020 Дан толеранције https://osvukloznica.edu.rs/dantolerancije/ и 19.11.2020 

Поклон трећацима https://osvukloznica.edu.rs/poklontrecacima/

27.11.2020. Пројекат ,,Драматизација градива” https://osvukloznica.edu.rs/projekat-

dramatizacijagradiva/

17.12.2020. Новогодишње и божићне честитке ученика I2

https://osvukloznica.edu.rs/cestitkeucenika-1-2/

18.12.2020.Припрема II з за празнике 

https://osvukloznica.edu.rs/2-3ipraznici/

30.12.2020. Креативне радионице ученика трећег разреда поводом 

новогодишњих празника 

https://osvukloznica.edu.rs/novogodisnjipraznici-zabavaikreativnost/

8.01.2020. Божићне радионице https://osvukloznica.edu.rs/bozicneradionice/

https://osvukloznica.edu.rs/dantolerancije/
https://osvukloznica.edu.rs/poklontrecacima/
https://osvukloznica.edu.rs/projekat-dramatizacijagradiva/
https://osvukloznica.edu.rs/cestitkeucenika-1-2/
https://osvukloznica.edu.rs/2-3ipraznici/
https://osvukloznica.edu.rs/novogodisnjipraznici-zabavaikreativnost/
https://osvukloznica.edu.rs/bozicneradionice/
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ПРИМЕРИ ДОБРЕ НАСТАВНИЧКЕ  ПРАКСЕ

27.01.2021. Обележавање Савиндана https://osvukloznica.edu.rs/savindan-2021/

27.01.2021. Савиндан кроз активно учење и хибридну наставу 

https://osvukloznica.edu.rs/casposvecensvetomsavi-hibridnaiprogramirananastava/

21.02.2021. Обележавање Међународног Дана матерњег језика 

https://osvukloznica.edu.rs/medjunarodnidan-maternjegjezika/

24.02.2021. Обележавање Међународног Дана борбе против вршњачког насиља

https://osvukloznica.edu.rs/medjunarodnidan-borbaprotivvrsnjackognasilja/

https://osvukloznica.edu.rs/medjunarodnidanborbeprotiv-vrsnjackog-nasilja/

8.03.2021. Тематска интегративна настава посвећена Дану жена

https://osvukloznica.edu.rs/integrativnanastava-tematskidan-danzena/

11.03. 2021. Читалачки клуб https://osvukloznica.edu.rs/citalackiklub-iozajaca/

21.04.2021. Дан учионице на отвореном https://osvukloznica.edu.rs/danucionice-naotvorenom/

29.04.2021. Васкрс кроз пројекат Васкрсаоница 

https://osvukloznica.edu.rs/vaskrskrozprojekat-vaskrsaonica/

26.09. 2021. Европски дан језика 

https://osvukloznica.edu.rs/aktivnosti/projektiunastavi/evropski-dan-jezika/evropskidanjezika2021/

4.10.2021. Светски дан животиња https://osvukloznica.edu.rs/svetski-dan-zivotinja/

Дечја недеља https://osvukloznica.edu.rs/decija-nedelja-2/

Дечја недеља у Зајачи https://osvukloznica.edu.rs/decja-nedelja-u-zajaci/

16.10. 2021. Светски дан здраве хране https://osvukloznica.edu.rs/svetski-dan-zdrave-hrane/
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-11.09. 2020. Угледни час биологије на мало другачији начин

https://osvukloznica.edu.rs/ugledni-cas-biologije/

- 1.10.2020. Европски дан језика на настави математике у ИО Зајача

https://osvukloznica.edu.rs/evropskidanjezika-nastavamatematike-iozajaca/

-25.10.2020. Ученик као предавач-сарадник 

https://osvukloznica.edu.rs/ucenikkaopredavac/

-10.12.2020. Ликовна култура у одељењу II1 

https://osvukloznica.edu.rs/likovnakultura-odeljenje2-1/

-10.12.2020. Стари занати у трећем разреду

https://osvukloznica.edu.rs/starizanati-trecirazred/

-11.12.2020. Радионице на часу ЧОС-а I1

https://osvukloznica.edu.rs/radionice-cos/
-11.12.2020. На часу веронауке обележен Међународни дан људских права 

https://osvukloznica.edu.rs/medjunarodnidan-ljudskihprava/

-9.02.2021. ,,Колико је сати” одељење II3 и II1

https://osvukloznica.edu.rs/kolikojesati/ https://osvukloznica.edu.rs/merenjevremena-2-1/
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-Пролећна радосница у одељењу II3 https://osvukloznica.edu.rs/prolecnaradosnica-2-3/

-Наши дарови благодарности-ћилибар 

https://osvukloznica.edu.rs/verskanastava-tamjanicilibar/

-Вршњачко учење кроз интегративну наставу 

https://osvukloznica.edu.rs/vrsnjackoucenje-integrativnvannastavnaktivnost/

-Мала енциклопедија друштвених дисциплина 

https://osvukloznica.edu.rs/malaenciklopedijadrustvenihdisciplina/

-Српски писци-истраживачки пројекат 

https://osvukloznica.edu.rs/srpskipisci-istrazivackiprojekat/

https://osvukloznica.edu.rs/prolecnaradosnica-2-3/
https://osvukloznica.edu.rs/verskanastava-tamjanicilibar/
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https://osvukloznica.edu.rs/srpskipisci-istrazivackiprojekat/


Матурска свечаност генерације 2020/2021. године
У уторак, 29.6.2021. године од 19ч је организована матурска свечаност за ученике

геренације 2020/2021. наше школе. Након сликања у дворишту матичне школе,

свечаност коју су организовали родитељи ученика је одржана у сали за физичко

васпитање. Додељена су признања ученицима који су остварили Вукове дипломе:

Никола Николић 8/1, Александра Степанић 8/1, Дијана Митрић 8/2 и Тања

Станимировић 8/2, а затим уз додељену Вукову диплому и проглашење ђака генерације

2020/2021. године коју је заслужила Маша Ракић 8/1.
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Верица Деспотовић Малара,

Административни радник

Милорад Јовичић,

шеф рачуноводства

Милена Максимовић,

секретар школе
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Бесмртна песма за нашу Тању

… Знаш, ја сам стварно са звезда.

Сва сам од светлости створена.

Ништа се у мени неће

угасити ни скратити.

Само ћу,

обично тако,

једне случајне зоре

свом неком далеком сунцу

златних се очију вратити.

…

На ову земљу сам свратила

да ти намигнем мало.

Да за мном остане нешто

као лепршав траг…

(Део песме посвећен нашој драгој Тањи)
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https://zelenaucionica.com/da-li-su-vasi-roditelji-govorili-lose-o-nastavnicima-pred-vama/

https://zelenaucionica.com/primer-uglednog-casa-uvod-u-biologiju/

https://osvukloznica.edu.rs/rtvpodrinje-evropskidanjezika/

http://spc.rs/sr/jezik_koji_svi_evropljani_razumu

https://www.vjeronauka.net/pravoslavne-novosti/jezik-koji-svi-evropljani-razumiju

https://www.detinjarije.com/da-li-su-vasi-roditelji-govorili-lose-o-nastavnicima-pred-vama/

https://www.vjeronauka.net/pravoslavne-novosti/proslava-male-gospojine-zajaca

Пројекат везан за Европски дан језика под називом “Кроз заједничку тему смо 

повезали све предмете”, објављен је у Просветном прегледу бр. 1096.

https://zelenaucionica.com/prosveta-i-jedini-put-do-ugleda-u-drustvu/

Ауторски чланак наставнице Сање Симић де Граф ,,Интерактивне игрице у настави” 

објављен је у Просветном прегледу, број 1100, 3.12.2020.
Интервју са нашом наставницом Сањом Симић де Граф дневном

листу Политика, 1.02.2021., број 38504
http://spc.rs/sr/vaskrs_u_osh_vuk_karadzhitsh_u_loznici_kroz_projekat_vaskrsaonica

https://zelenaucionica.com/da-li-su-vasi-roditelji-govorili-lose-o-nastavnicima-pred-vama/
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https://www.detinjarije.com/da-li-su-vasi-roditelji-govorili-lose-o-nastavnicima-pred-vama/
https://www.vjeronauka.net/pravoslavne-novosti/proslava-male-gospojine-zajaca
https://zelenaucionica.com/prosveta-i-jedini-put-do-ugleda-u-drustvu/
http://spc.rs/sr/vaskrs_u_osh_vuk_karadzhitsh_u_loznici_kroz_projekat_vaskrsaonica


https://loznickenovosti.com/index.php/component/content/article/101-drustvo/17436-u-os-vuk-karadzic-

obelezavanje-uskrsa-radionicama-loznica-srbija?Itemid=101
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https://www.vjeronauka.net/pravoslavne-novosti/vaskrs-u-os-u-loznici

https://www.youtube.com/watch?v=rv9Ny2fTWy0

https://www.institut.edu.rs/obelezavanje-evropskog-dana-nauke-i-jezika-kroz-integrativne-

tematske-vannastavne-aktivnosti-i-stem-primer-iz-prakse-osam-nastavnika/

https://sons.institut.edu.rs/2021/06/03/obelezavanje-evropskog-dana-nauke-i-jezika-
kroz-integrativne-tematske-vannastavne-aktivnosti-i-stem-primer-iz-prakse-osam-
nastavnika/

http://www.slovoljubve.com/Cir/Newsview.asp?ID=29515

http://spc.rs/sr/verska_nastava_u_evropskom_danu_jezika

http://www.slovoljubve.com/cir/Newsview.asp?ID=29659&fbclid=IwAR0Wx_Nd2e9-
4PlovZ-Eq_AECJhvnVdpDEZB_fDtx9qCgxMNzlU18AFqpjA

http://www.slovoljubve.com/Cir/Newsview.asp?ID=29515
http://www.slovoljubve.com/cir/Newsview.asp?ID=29767&fbclid=IwAR3CFNgj8B-
5gMtQDUMiiPmhQ7s66UBzv1Nk9fNm4TjqsSXd5XRpx4Yn41A
https://branislavilic.blogspot.com/2021/09/blog-
post_581.html?fbclid=IwAR0hF7IJEgur79kHYPjCr4lG8-
lFNurp8v6K746JAG2f1TuKtpZkEvkneTo

https://loznickenovosti.com/index.php/component/content/article/101-drustvo/17436-u-os-vuk-karadzic-obelezavanje-uskrsa-radionicama-loznica-srbija?Itemid=101
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https://www.youtube.com/watch?v=rv9Ny2fTWy0
https://www.institut.edu.rs/obelezavanje-evropskog-dana-nauke-i-jezika-kroz-integrativne-tematske-vannastavne-aktivnosti-i-stem-primer-iz-prakse-osam-nastavnika/
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Дневни лист Политика, понедељак 27. септембар 2021., број 38739, координатор
пројекта Сања Симић де Граф и реализатори Миланка Васиљевић, Слађана Осатовић,
сарадници из Средње економске и техничке школе професорка посластичарства
Дејана Лазаревић, професорка немачког Оливера Чикарић, вероучитељи Бранко
Митрић и Саша Мијатовић

Ауторски текст наше наставнице професорке енглеског језика Сање Симић де
Граф Како унапредити верску наставу, уврштен је у зборник радова и практичних
разматрања везаних за верску наставу под називом Верска настава у Епархији
сремској, чији је уређивач угледни професор Предраг Миодраг, рецезент је професор
ПБФ у Београд проф, др Радомир Поповић, ректор и коректор протођакон Радомир
Ракић а аутори су угледна господа проф. др Драгомир Сандо са ПБФ у Београду,
проф. др Слободан Јовановић са Учитељског факултета, уважена госпођа Славица
Ракић-самостални саветник МПНТР РС, члан Владине комисије за верску наставу у
школи и уважене колеге угледни вероучитељи
http://spc.rs/sr/verska_nastava_u_eparhiji_sremskoj_0
https://zelenaucionica.com/primer-tematskog-planiranja-nastave-za-dan-jezika/?fbclid=IwAR0pO_0nd-
QG3Kgn5AW_D8pBYoxmkrgJmhfvifWL4UqDJDn2ZaXPfpwxwLo
https://zelenaucionica.com/prosvetni-radnik-je-prosvetni-radnik-i-kada-izadje-iz-skolskog-
dvorista/?fbclid=IwAR3wfFqLRXpmkdEGpLSJqTkxUa8LxaZYnrP4bcH80X7N2E8IwpsZaX69VVg

http://spc.rs/sr/verska_nastava_u_eparhiji_sremskoj_0
https://zelenaucionica.com/primer-tematskog-planiranja-nastave-za-dan-jezika/?fbclid=IwAR0pO_0nd-QG3Kgn5AW_D8pBYoxmkrgJmhfvifWL4UqDJDn2ZaXPfpwxwLo
https://zelenaucionica.com/prosvetni-radnik-je-prosvetni-radnik-i-kada-izadje-iz-skolskog-dvorista/?fbclid=IwAR3wfFqLRXpmkdEGpLSJqTkxUa8LxaZYnrP4bcH80X7N2E8IwpsZaX69VVg
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Главни и одговорни уредник: директорка Анета Ракић

Уредник: Сања Симић де Граф

новембар 2021.


