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О школи
Основна школа „Милорад Мића Марковић“ у Малој Иванчи ради у матичном одељењу у
Малој Иванчи и у два издвојена одељења, у Малом Пожаревцу и у Поповићу.
Школе у Малој Иванчи и Малом Пожаревцу имају по осам одељења, од првог до осмог
разреда по једно одељење. Настава се одвија у две смене. Школа у Поповићу има два
комбинована одељења од првог до четвртог разреда, први и трећи разред и други и
четврти, а настава се одвија само у преподневној смени. Ученици из Поповића од петог до
осмог разреда похађају наставу у Малој Иванчи. Ученици из Сенаје од петог до осмог
разреда похађају наставу у Малом Пожаревцу.
Месна заједница Мала Иванча је сеоско насеље на левој страни речице Раље, удаљено
од општинског средишта, Сопота 16 km. Има 560 домаћинства и 1700 становника. Месна
заједница Мали Пожаревац је сеоско насеље на десној страни речице Раље, удаљено од
Сопота 18 km. Има 470 домаћинстава и 1500 становника. Месна заједница Поповић се
налази на путу за Раљу и Сопот. Има 510 домаћинстава и 1550 становника. Ресурси важни
за школу су: здравствене амбуланте у Малој Иванчи и Малом Пожаревцу и Библиотека
„Љубивоје Гајић“ у Малом Пожаревцу.
Сви школски објекти имају спортске терене и велика дворишта са уређеним зеленим
површинама. Улога школе у овој средини је веома велика и као носиоца образовноваспитне делатности, али и културне и спортске делатности.
Мисија школе
У школи се стално побољшава квалитет наставе, негују се културне и моралне
вредности, подстиче и развија креативост ученика, одговорност, самосталност и
толеранција. Наша школа је све модернија и у њој се примењују савремене методе учења.
Развија се читалачка, информациона и медијска писменост ученика.
Подстиче се лични развој ученика и уважавање и разумевање у комуникацији са
другима. Деца уче како да стечена знања у школи примењују у свакодневном животу и
проширују своја знања из области науке, уметности и традиције. Развијају еколошку свест и
уче се здравом стилу живота. Сарађујемо са локалном заједницом и учествујемо у
културним, јавним и спортским манифестацијама у општини и граду.

Визија школе
Наставници наше школе ће се стручно усавршавати и примењивати знања стечена
кроз семинаре. Они ће подстицати ученике на усвајање неопходнх знања и развијање
потребних способности за разумевање окружења и активан однос према њему. Ученике ће
уводити у богат и разноврстан свет социјалних односа, припремати их за успешан избор и
наставак школовања, као и за професионални развој. Школа помаже да се деца формирају
у морално зреле, самосвесне личности са изграђеним системом вредности, да у духу
толеранције, хуманости, демократичности буду отворени ка другим људима и спремни да
разумеју и прихвате постојеће разлике и помогну када је то потребно.

Септембар 2017.
Почетак школске године
За ученике првог разреда у свим објектима школе старији другари, наставници и гости
школе организовали су 1. септембра активности којима су им пожелели добродошлицу.
Међународни дан писмености
Међународни дан писмености обележен је активностима током целе недеље од 8. до
15. септембра у сва три објекта наше школе.
Дани европске баштине
У сарадњи са Градском библиотеком у Малом
Пожаревцу ученици IV2 учествовали су у
манифестацији „Дани европске баштине 2017.“,
чија је тема „Наслеђе и природа: лепеза
могућности“. Током шетње и разговора о кулурној
баштини нашег краја, ученици су правили селфи
фтографије у природи а после писали о томе шта
су научили. Ученици у Поповићу и ученици III2 у
сарадњи
са
учитељицама
и
наставницама
енглеског језика обележили су Дан европске
баштине кроз тематску повезаност наставног
садржаја.
Наставничко веће
Седница Наставничког већа одржана је 14. септембра. Чланови Наставничког већа
упознати су са Извештајем о раду школе, Извештајем о раду директора и са Годишњим
Планом рада школе. Донет је План стручног усавршавања. Присутни су упознати са Планом
професионалне оријентације за седми и осми разред, а затим је план усвојен.
Европски дан језика
Европски дан језика обележен је у сва три објекта наше
школе. У обележавању су учествовали ученици од првог до осмог
разреда уз подршку наставника српског језика, енглеског језика,
француског језика и учитеља.
Недеља руског филма
Фестивал савременог руског филма за децу под називом
„Бајке детињства“ одржан је у Београду у десет установа културе
од 12. до 15. септембра. Центар за културу Сопот је организовао
пројекције за ученике наше школе у домовима културе у Малој
Иванчи и Малом Пожаревцу 13. и 20. септембра. Ученици од
првог до четвртог разреда гледали су руске цртане филмове, а
они од петог до осмог дечији филм „Пет цветова“. Филмови су на
публику, коју су чинили и ђаци и наставници, оставили лепе
утиске.
Представа
Ученици VIII2 посетили су 28. септембра Конак кнегиње
Љубице где су са наставницима Софијим Зећовић и Слободаном
Карановићем одгледали монодраму „На кафи код кнегиње Љубице“.
Угледни час
Наставница Наташа Булатовић је одржала угледни час из физике 28. септембра у
одељењу VIII1.
Црвени крст - радионице
У септембру 2017. у школи су реализоване три радионице у сарадњи са Црвеним
крстом.

Октобар 2017.
Дечија недеља
Низом интересантних активности од 2. до 6. октобра у нашој школи обележена је
Дечија недеља под слоганом Градимо мостове међу генерацијама – за радост сваког детета.
Ојачајте своје срце
Поводом обележавања Светског дана срца у Поповићу је 10. октобра одржана
радионица за ученике од првог до четвртог разреда, коју је организовао Црвени крст
Сопота. Ове године слоган обележавања је „Ојачајте своје срце“, чиме се наглашава значај
здравих стилова живота и превенције и контроле фактора ризика за настанак болести срца
и крвних судова у свим популационим групама.
Тематска настава
Наставнице Новка Боричић и Наташа Булатовић одржале су 13. октобра часове
тематске наставе о одељењу VI3.
Дан здраве хране
Поводом обележавања Дана здраве хране, 16. октобра у Поповићу је организована за
ученике и предшколце радионица на којој су ученици одгледали едукативни филм о здравој
храни, правили пирамиде здраве хране, дружили се и научили нешто ново.
Дан јабуке
Дан јабуке обележен је у Поповићу 23. октобра. У Малом Пожаревцу обележан је овај
дан у нижим разредима са наставницом енглеског језика тематском наставом под насловом I
love apple.
Екскурзија
Ученици седмог и осмог разреда су били на дводневној екскурзији 31. октобра и 1.
новембра. Обишли су Рудник, Ужице и Мокру Гору, Златибор, Овчар бању и манастир
Благовештање.
Месец књиге и
Месец школских библиотека
Бројне активности су реализоване
током октобра и новембра поводом
обележавања Месеца књиге и Месеца
школских библиотекара.
У Малој Иванчи ученици су
правили
постере
за
библиотеку,
препоручивали другарима књиге за
читање, правили флајере.
У Поповићу су ученици читали и
илустровали
најузбудљивије
делове
књига које препоручују другарима.
У Малом Пожаревцу одржано је
неколико радионица у сарадњи са
Градком библиотеком.
Тематска настава
За ученике свих разреда у Поповићу организован је 30. октобра тематски дан
посвећен Вуку Караџићу.
Кошарка
Ученици старијих разреда су учествовали на општинским такмичењима у одбојци,
кошарци, малом фудбалу и рукомету. Највећи успех постигли су кошаркаши – екипа дечака
седмог и осмог разреда освојила је прво место на такмичењу одржаном у октобру 2017. Том
прилике девојчице су освојиле друго место.

Новембар 2017.
Дан просветних радника
Поводом Дана просветних радника у Поповићу је 8. новемба организвана замена улога
у свим одељењима, учитељице су биле ученице, а ученици наставници.
Конкурс Лето без бриге проведи крај књиге
Ученица III1 Симонида Марковић је освојила треће место на наградном конкурсу „Лето
без бриге проведи крај књиге“ које је раписало Друштво школских библиотекара Србије.
Наставничко веће
Седница Наставничког већа одржана је 15. новембра. Теме су биле успех и
дисциплина ученика на тромесечју.
Дан толеранције
Међунаодни dан толеранције 16. новембар обележен је у Малој Иванчи са ученицима
старијих разреда током целе недеље. Ученици издвојеног одељења из Поповића обележили
су Дан толеранције, Дан дечијих права и Дан људских права низом креативних радионица
током новембра и децембра.
Међународни дан детета
Међународни дан детета обележен је у Малој Иванчи са ученицима старијих разреда
на часовима грађанско васпитања и на часовима одељенск заједнице. У Малом Пожаревцу
овај важан датум обележили су ученици IV2 посетом Градске библиотеке где су са
библиотекаркама Мирјаном Ребић и Марином Луковић разговарали о овом важном датуму.
Пројектна настава
Поводом обележавања 230 година од рођења Вука Караџћа ученици осмог разреда у
Малом Пожаравцу учили су о Вуку кроз часове пројектне наставе у октобру и новембру на
часовима српског језика са наставницом Софијом Зећовић.
Излет
Наставница географије Радица Јаћимовић организовала је 18. новембра према
предвиђеном годишњем плану рада из географије једнодневни излет за ученике петог и
шестог разреда. Са наставницом биологије Бранком Миладиновић обишли су Авалу,
Калемегдан, Сремску Мировицу и Засавицу.

Децембар 2017.
Конкурс Сопот – мој завичај
Градска општина Сопот у сарадњи са библиотеком „Милован Видаковић“ расписала је
конкурс на тему „Сопот – мој завичај“. Прво место за старији узраст освојила је Тијана
Глишић, треће место Јована Глишић, прво место за млађи узраст освојила је Анђела
Стојановић. Свечана додела награда одржана је 26. децембра.
Новогодишња приредба
У Поповићу је 28. децембра
одржана новогодишња приредба.
Ученици старијих разреда у
Малој Иванчи потрудили су се да
украсе своје учионице поводом
веселог новогодишњег часа 29.
децембра.
У
одељењу
II1
реализовани су часови тематске
наставе са темом „Новогодишња
сликовница“.
У петак, 29. децембра у сали
Дома месне заједнице ученици из
Малог Пожаревца одржали су
новогодишњу приредбу.
Чаролије 31
У
новогодишњем
броју
Чаролија
презентован
је
рад
школе и постигнућа ученика у
првом полугодишту 2017/2018.
године кроз прилоге на бројне
теме: програми за обележавање
важних дана, излет за ученике
петог и шестог разреда, екскурзија
за
ученике
седмог
и
осмог
разреда, одлазак у позориште,
радионице за ученике и родитеље итд.
Пројекат Двадесет дана доброте
Пројекат Двадесет дана доброте реализовали су учитељи за ученике млађих разреда у
Малој Иванчи током децембра. Током тих двадесет дана реализоване су бројне активности,
сваког дана са новом темом.

Јануар 2018.
Божићна радионица
Почетком јанура ученици петог и шестог разреда у Малој Иванчи правили су паное о
Божићу, одлазили у цркву Светог великомученика Георгија да се причесте и да заједно са
свештеником Марком Стевановић и својим вероучитељем разоварају о Божићу. И у осталим
објектима организоване су радионице на којима су се ученици израдили цртеже, паное и
писали о божићним празницима и обичајима.
Пројекат Андрићу у част
Током јануара у Малој Иванчи наставнице Данка Стојановић и Марина Луковић, уз
подршку наставника историје, ликовне културе, музичке кулуре и техничгог образовања,
реализовале су са ученицима од петог до осмог разреда пројекат „Андрићу у част“.
Активности које су реализоване у оквиру пројекта презентоване су 22. јануара на јавном
часу.
Дан Светог Саве
Дан Светог Саве обележен је у сва три
објекта наше школе тематском наставом,
светосавским
квизом,
док
је
централна
приредба одржана 27. јануара у Поповићу. Пре
почетка приредбе свештеник Марко Стевановић
одржао је службу и пресекао славски колач са
присутним ученицима, наставницима и гостима.
Ђаци из Поповића су са својим учитељицама
приредили дивну приредбу. Пред публиком су
се смењивала сценска извођења познатих
текстова о Светом Сави: „Свети Сава и нерадна
жена“, „Свети Сава и завађене комшије“,
„Свјету се не може угодити“. Девојчице су
отпевале песму „Хеј, драги, драги“, рецитовале
песму Војислава Илића „Ко удара тако позно“,
одиграле народно коло. За крај су сви ђаци
певали Химну Светом Сави и захвалили се
гостима. Приредба је била посећена, родитељи
су подржали своју децу, учитељце и школу.
Председник
Општине
Сопот
Живорад
Милосављевић је свима честитао школску
славу. Након приредбе приређено је послужење
за ђаке, родитеље, госте.
Хуманитарни турнир
У јануару 2018. године у
нашој
школи
је
организован
хуманитарни
турнир
у малом
фудбалу за помоћ бившој ученици
наше школе у Малој Иванчи и у
Малом Пожаревцу са ученицима
старијих разреда.
Наставничко веће
Седница Наставничког већа
одржана је 31. јануара. Теме су
биле успех и дисциплина ученика
на
крају
првог
полугодишта,
реализација наставних планова и
програма, извештаји са Стручног
усавршавањња.

Фебруар 2018.
Чаролије 32
За крај првог полугодишта школске 2017/2018. године објављен је 32. број часописа
Чаролије.
Представа Чарли и ја
Почетком фебруара нашу школу је посетила позоришна трупа „Сашка и дружина“ из
Пожаревца и извела нашим ђацима представу „Чарли и ја“.
Дан матерњег језика
Међународни дан матерњег језика 21. фебруар обележен је у нашој школи разговором
о језику, рецитовањем омиљених песама, препоруком за читање, израдом колажа и паноа.

Март 2018.
Угледни час
Наставница српског језика Марина Луковић одржала је угледни час у одељењу VII1 на
тему „Покондирена тикава“ Јована Стерије Поповића 5. марта.
Дан жена
Дан жена обележен је у сва три објекта наше школе различитим активностима,
радионицама и дружењем са мамама и бакама.
Угледни час
Наставница Тања Ћирковић одржала је угледни час из музичке културе 20. марта у
одељењу IV2.
Тематска настава
У Малој Иванчи реализована је 21. марта тематска настава „Стиже пролеће – биће
гужве“ са ученицима од првог до четвртог разреда.
Професионална оријентација
Ученици VIII1 и VIII2 наше школе посетили су Сајам образовања 23. марта у Спортском
центру у Младеновцу. Ту су могли да се информишу о средњим школама у нашем крају и да
разговарају са ученицима Гимназије и Техничке школе из Младеновца и Машинске и
Економске школе из Сопота. Средњошколци су им опширно описали своје школе и
одговарали на питања.
Пројектна настава Моје тело
Пројектна настава „Моје теле“ реализована је 30. марта. Учествовали су ученици
другог, трећег и четвртог разреда у Малој Иванчи.
Наставничко веће
Наставничко веће одржано је 30. марта. Теме су биле екскурзије за ученике од првог
до шестог разреда и настава у природи за ученике од првог до четвртог, припрема и
организација; успех и дисциплина ученика на тромесечју; реализација наставних планова и
програма; праћење професионалне ориентације; програм обележавања дана школе; избор
уџбеника за наредну школску годину; учешће ученика на такмичењима.

Април 2018.
Ускршња радионица
Током априла у нашој школи одржане су
радионице на којима су вероучитељи разговарали
са ученицима о Ускрсу, ускршњем посту и
обичајима везаних за овај велики хришћански
празник. У Поповићу је одржан час тематске
наставе у свим одељењима са темом Easter на ком
су се ученици упознали са прославом Ускрса у
Енглеској.
Рекреативна настава
Ученици млађих разреда наше школе и
њихови учитељи боравили су на Митровцу на Тари
у периоду од 10. до 17. априла.

Дан књиге
Међународни дан књиге и ауторских права обележен је различитим активностма нашој
школи. Тим поводом је наша истакнута књижевница Весна Алексић разговарала 24. априла
са ученицима у Малој Иванчи.
Дан планете Земље
Поводом Дана планете Земље одржана је у Малој Иванчи радионица „Еко акција“ 26.
априла са ученицима нижих разреда. У Поповићу је цела недеља посвећена обележавању
Дана планете Земље. Сваки дан је имао своју тему а обележавање је завршено шетњом.
Наставничко веће
Седница Наставничког већа одржана је 26. априла. Теме су биле извештај са пробног
завршног испита, извештај са наставе у природи, избор чланова Школског одбора из реда
запослених.

Мај 2018.
Угледни час из француског језика
Наставница Живослава Панчић је у одељењу VII1 одржала угледни час из француског
језика 3. маја на ком је обрађена Аполинерова песма „Мост Мирабо“.
Угледни час из српског језика
Наставница српског језика Софија Зећовић одржала је у VIII2 угледни час 10. маја.
Угледни час је био тематског типа, трајао је три школска часа и на њему је обрађена
приповетка „Увела ружа“, Боре Станковића и мотив руже у уметности.
Представа Весело позорје
Представа „Весело позорје“ изведена је у Малој Иванчи 11. маја. Гостовали су глумци
Позришта на Теразијама и извели су сегменте из дела наша три велика писца: Стеван
Сремац – „Поп Ћира и поп Спира“, Бранислав Нушић – „Милан и Марица“, Бранко Ћопић –
„Доживљаји Николетине Бурсаћа“.
Наставничко веће
Седница Наставничког већа одржана је 11. маја. Донета је одлука о избору уџбеника
за први и пети разред основне школе за школску 2018/2019. годину.
Мале олимпијске игре
Ученици наше школе су учествовали 14. маја на општинском такмичењу Мале
олимпијске игре које за ученике од првог до трећег разреда основне школе организује
Удружење наставника физичког васпитања општине Сопот у сарадњи са Савезом за
школски спорт Републике Србије. У сали Основне школе „Јелица Миловановић“ у Сопоту
ученици трећег разреда освојили су прво место и пласирали се на Градско такмичење.
Шта знам о Црвеном крсту?
Током другог полугодишта ученици четвртог разреда на часовима одељенског
старешине имали су неколико радионица у вези са организацијом Црвени крст. Стечена
знања ученици су показали на општинском такмичењу Црвеног крста које је одржано 15.
маја у Сопоту. Нашу школу представљале су две екипе. Једну екипу чинили су ученици IV 1,
а другу ученици IV2. На такмичењу је укупно учествовало осам екипа из сопотских основних
школа. Ученици IV1 освојили су друго место, док су њихови другари из Малог Пожаревца
освојили четврто место.
Угледни час из географије
Наставница Радица Јаћимовић је одржала угледни час из географије 16. маја у VIII2 у
Малом Пожаревцу, а у активностима су учестовали и ученици VIII1. Тема часа је била „Сајам
туризма, саобраћаја и трговине“

Професионална оријентација
Ученици осмог разреда су посетили Економску и
Машинску школу у Сопоту 17. маја. Упознали су се са
просторијама школе, а директор и професори су им
причали
о
постојећим
смеровима,
предметима,
практичној настави. Нашу школу су 22. маја посетили
директор Гимназије и професорка српског језика.
Представили су нашим ученицима своју школу и
разговарали са њима. Све ове посете су осмацима
много помогле да се информишу о средњим школама у
околини, да се одлуче који смер да упишу и да им буде
лакше при избору средње школе.
Конкурс Живот је леп
Центар за културу општине Сопот је 23. маја
организовао завршну свечаност и уручивање награда
за конкурс „Живот је леп“. Присуствовали су и наши
награђени ученици: Анђела Лучић IV1, Тијана Грујић
III2, Кристијан Маријановић III3, Катарина Бранковић
VI2, Лука Војиновић VII2, Сара Ристић VI3, Анђела
Стојановић IV2, Ана Божанић II1, Наталија Микић IV1,
Марија Божанић VI1, Никола Милошевић V2 и Јована
Глишић V1.
Конкурса Читам, па шта
Крајем маја Библиотека града Београда организовала је завршни сустрет поводом
конкурса „Читам, па шта“. Четири наша ученика стигла су до финала.
Оштро Перце
Пројекат Оштро Перце реализован је у нашој школи током јануара, фебруара и марта.
Учествовали су сви ученици од првог до осмог разреда у сва три објекта наше школе.
Ученици су освојили бројне награде на овом конкурсу. Додела награђенима је уприличена
22. маја.
Дан школе
У препуној сали Дома месне
заједнице у Малој Иванч одржана је 24.
маја свечана приредба поводом Дана
школе. Учествовали су ученици из сва
три објекта наше школе.
У уводном делу програма наши
ученици су подсетили све присутне на
важност мисије коју су остварили
Ћирило и Методије међу словенским
живљем и почетке писмености на нашим
просторима. Наглашена је и потреба
неговања занемарене идеје о јачању
међусобних културних и језичких веза
међу словенским језицима.
У наставку су презентоване дивне
хорске и рецитаторске тачке посвећене чувеној солунској браћи, писмености и језику. У
другом делу програма приказане су две веселе драматизације.
Директорка је уручила награде најбољим ученицима.
Креативна чаролија
Ученици наше школе и учитељица Љиљана Вићовац боравили су 26. маја на
проглашењу победника 14. Међународог фестивала „Креативна чаролија“. Тема
овогодишњег такмичења била је „Бори се за своја крила јер небо није граница“. Три наша
ученика била су похваљена и ушла у финале.

Јун 2018.
Наставничко веће
Седница Наставничког већа одржана је 1. јуна. Теме су биле успех и дисциплина
ученика осмог разреда на крају другог полугодишта, реализација наставних планова и
програма, додела посебних и Вукових диплома, избор ученика генерације, организација
поправних испита. Наставничко веће одлучило је да се Вукова диплома додели ученику
VIII2 Михаилу Ићитовићу. Посебне дипломе додељене су следећим ученицима: Михаило
Ићитовић VIII2- биологија, физика, српски језик, Исидора Нешић VIII2- биологија, српски
језик, Матеја Стојановић VIII1- биологија, Тијана Глишић VIII1- српски језик, Сара Павловић
VIII1- српски језик, Николина Петровић VIII2- математика, Никола Радовић VIII2- историја.
За ученика генерације Наставничко веће је прогласило ученика Михаила Ићитовића.
Монографија – Прича о школи
Књига о развоју и раду Основне школе „Милорад Мића Марковић“ у протеклих 175
година под називом Прича о школи објављена је у електронској форми на страни Школа,
Историјат. Током школске 2015/2016. и 2016/2017. реализовали смо пројекат Јубилеји и
обележили велике годишњице: 175 година рада школе у Поповићу, 150 година у Малом
Пожаревцу и 110 година у Малој Иванчи. Упознали смо ђаке са историјом школе, направили
интервјуе са бившим ђацима и наставницима и кроз програм прославе Дана школе 2016.
представили 150 година развоја. Као коначни продукт пројекта израђена је и ова књига.
Екскурзије
Екскурзија за ученике од
првог до четвртог разреда
реализована је 7. јуна. Ученици
су
са
својим
учитељима
посетили манастир Копорин и
Јагодину.
Ученици петог и шестог
разреда наше школе ишли су на
екскурзију 8. јуна. Посетили су
Буковичку бању, Таково и
Горњи Милановац.
Смотра
учитељског
стваралаштава
Ученици трећег и четвртог
разреда из Малог Пожаревца,
чланови драмске секције, имали су прилику и част да представљају нашу школу на 8.
Смотри сценског учитељског стваралаштва која је била одржана 8. и 9. јуна у лесковачком
Народном позоришту. Награђена је школа и ученица Тамара Кретић.
Креативна радионица - рециклажа
У одељењу II2 почетком јуна одржана је радионица заједно са родитељима. Ученици
су правили украсне предмете.
Угледни час из српског језика
Учитељица Милица Лучић је 11. јуна одржала угледни час из српског језика у
одељењу II1, на тему „Драматизација бајке Бајка о рибару и рибици“.
Наставничко веће
Седница Наставничког већа одржана је 15.6.2018.године. Теме су успех и дисциплина
ученика од другог до осмог разреда на крају другог полугодишта, реализација наставних
планова и програма, доношење одлуке о похвалама ученика, избор комисије за поправне
испите, извештај о реализацији екскурзија.

Пројекат Здрав живот
Током школске године реализован је пројекат „Здрав живот“ са ученицима млађих
разреда у Малом Пожаревцу. Научено је приказано кроз краћи филм који је ушао у финале
на Међународном школском фестивалу креативних едукативних филмова у категорији
Едукативни филм.

Пројекат Добродошли у свет песника
Током школске године Гордана Косанић је реализовала велики пројекат „Добро дошли
у свет песника“. Са ученицима су обрађена дела и биографија наших значајних писаца,
Драгана Лукића, Бранка Ћопића, Вука Стефановића Караџића.
Наставничко веће
Седница Наставничког већа одржана је 29.6.2018.године. Теме су
резултати
разредних испита, задаци за израду Школског програма. За израду Школског програма
задужене су Гордана Косанић и Марина Луковић.
Излет
Крајем јуна реализован је, сада већ традиционални, заједнички излет родитеља,
учитеља и ђака из Поповића. Ове године посетили су Космај.
Завршни испит
Завршни испит за ученике осмог разреда одржан је 18. 19. и 20. јуна. Сви ученици су
радили тестове из српског језика и математике и комбиновани тест.
Матура
За ученике осмог разреда организована је свечана подела диплома и награда и
матурска забава 28. јуна.

Јул 2018.
Упис ученика у средњу школу
Након завршног испита, ученицима осмог разреда је пружана помоћ у попуњавању
листе жеља, и сви ученици су уписали жељену средњу школу у првом кругу.
Чаролије 33
У новом броју школског листа представљене су активности из другог полугодишта
школске 2017/2018. године.

Август 2018.
Наставничко веће
Седница Наставничког већа одржана је 30. августа. Теме су биле резултати поправних
испита, извештаји о раду Наставничког већа и Педагошког колегијума, задужења
наставника у оквиру радне недеље, усвајање Плана рада Наставничког већа за наредну
годину, извештај о реализацији завршног испита. У оквиру стручног усавршавања у
установи Тања Ћирковић је одржала предавање на тему „Праћење и вредновање рада
ученика“. На крају већа наставницу су говорили о свом раду кроз примере добре праксе.
Чаролије 34
У новом броју школског листа представљене су активности из другог полугодишта
школске 2017/2018. године. Ту су текстови наставника и ученика о угледним часовима,
необичним часовима, креативним радионицама и пројектима. Наставници пишу о стручном
усавршавању у установи и ван ње. Неколико прилога је посвећено извештајима учесника на
Смотри сценског учитељског стваралаштва одржаном у лесковачком Народном позоришту. О
ескурзијизама и излетима пишу Гордана Косанић, Ружица Будимкић и наши ученици Јована
Ољача, Наталија Микић и Марија Јовановић. На посебним странама су представљени радови
и извештаји о учешћу на Међународном фестивалу „Креативна чаролија“. Нови ликовни и
литерарни радови ученика представљени су у рубрици Дечије стваралаштво.

Ученици наше школе су у школској 2017/2018. години постигли одличне резултате на
општинским такмичењима.
Географија
Јована Поповић VII2, друго место
и треће место на Окружном
Српски језик
Катарина Бранковић VI2, друго место
Александра Милутиновић VII2, друго место
Никола Радовић VIII2, друго место
Јована Ољача V1, треће место
Никола Милошевић V2, треће место
Ана Марковић VI1, треће место
Биологија
Нина Павловић V1 , прво место
Тања Павловић V1, треће место
Дамњан Милутиновић V2, треће место
Тамара Трајковић VII1,треће место
Историја
Драган Ољача VI1, треће место
Никола Радовић VIII2, треће место
Математика
Ђорђе Петровић III2, треће место
Никола Милошевић V2, друго место
Јована Ољача V1, треће место
Катарина Бранковић VI2, друго место
Николина Петровић VIII2, треће место
Књижевна олимпијада
Сузана Стевановић VII1, прво место
Јована Поповић VII2, друго место
Сара Павловић VIII1, треће место
Такмичење рецитатора
Михаило Ићитовић VIII2, прво место
Јована Глишић V1, треће место
Физичка култура
Кошарка
Дечаци VII и VIII разред, прво место,
Девојчице VII и VIII разред, друго место
Мали фудбал
Дечаци VII и VIII, разред друго место,
Рукомет
Дечаци VII и VIII разред, друго место

Конкурс Живот је леп
Ликовни конкурс:
Анђела Лучић IV1, прво место
Тијана Грујић III2, друго место
Кристијан Марјановић III3, треће место
Катарина Бранковић VI2, прво место
Лука Војиновић VII2, друго место
Сара Ристић VI3, треће место
Литерарни конкурс:
Анђела Стојановић IV2, прво место
Ана Божанић II1, друго место
Наталија Микић IV1, треће место
Марија Бижанић VI1,прво место
Никола Милошевић V2, друго место
Јована Глишић V1, треће место.
Мали фудбал:
Екипа VIII разреда, прво место
Екипа VI разреда, друго место
Екипа VII разреда, треће место
Полигон препрека:
Екипа III разреда, прво место
Екипа II разреда, друго место
Екипа I разреда, треће место

Јована Поповић, ученица VII2, освојила је
треће место на градском такмичењу из географије.

Здрав живот
Током школске 2017/2018. године
реализован је пројекат Здрав живот са
ученицима млађих разреда у Малом
Пожаревцу.
Повезани су садржаји српског
језика, природе и друштва, физичког
васпитања,
слободних
активности,
часова одељењског старешине.
Кроз часове и радионице ученици
су
се
упознали
са
принципима
правилне исхране и значајем физичке
активности.
Након тога, неколико ђака трећег и четвртог разреда је предложило да научено
прикажу кроз краћи филм. У договору са наставницом Љиљаном Вићовац одлучили су да
израде наставни материјал који би и друга деца могла да користе за учење на тему здравог
живота. Добили су истраживачке задатке и користили различите изворе информација, као
што су текстови на школском сајту и дечије телевизијске емисије, и на основу тога су
осмислили сценарио свог програма. Затим су поделили улоге и снимили едукативни филм „У
здравом телу здрав дух“.
Аутори прилога и глумци су: Тијана Грујић (водитељ), Теодора Петровић (репортер),
Сара Живковић (лекар) и Тамара Кретић (спортски тренер). Остали ученици су сарађивали
у осмишљавању сценографије и учествовали у реализацији видео прилога.Филм је послат
на Међународни школски фестивал креативних едукативних филова (КРЕФ) у категорији
Едукативни филм. Одабран је за финале такмичарског дела, а ђаци аутори и ментор
Љиљана Вићовац су позвани да 29. и 30. септембра 2018. присуствују проглашењу
победника у Штипу.
Филм можете погледати на: www.youtube.com/watch?v=GnrRYldmAJs&feature=youtu.be.

Двадесет дана доброте
Пројекат Двасесет дана доброте реализовали су учитељи за ученике млађих разреда у
Малој Иванчи током децембра 2017. године. Током тих двадесет дана реализоване су бројне
активности, сваког дана са новом темом. Циљ пројекта је био да се код ђака освести
важност међусобног помагања и осећаја солидарности.
Прво је са ученицима разговарано о томе шта је доброта и како је препознати. Рекли
су да је то када поклањаш, делиш, кажеш лепу реч, помажеш, развеселиш друга, слушаш
пажљиво на часу. Ђаци су затим добили задатак да на различите начине покажу доброту
укућанима и запосленима у школи. Писали су поруке родитељима, бакама, декама, браћи и
сестрама и помагали им у кућним пословима. На часовима су у припремљене цветове
уписивали најлепше жеље за своје укућане и од цветова направили букете лепих жеља.
Деца су писала поруке и запосленима у школи (директорки, педагогу, теткицама,
библиотекарки...) и тако им се захвалила за рад и труд уложен у добро функционисање
школе.
Током пројекта било је дана посвећених лепим жељама за другаре, гледању цртаних
филмова на тему Божића и Нове године, игрању друштвених игара итд. Дан слаткиша је био
посебно весео. Ђаци су донели у школу омиљене слаткише и поделили их са другарима.
Пројекат је завршен 29. децембра новогодишњом журком и маскенбалом за које су
ученици и наставници направилии украсе и маске. Дан је протекао у у веселом
расположењу уз песме и игре.
Кроз дружење и вршњачко учење, ђаци су уочавали потребе других и разумели да је
важно да чине добра дела и буду племенити, чиме су остварени циљеви пројекта.

Оштро Перце
Пројекат Оштро Перце реализован је у нашој школи током јануара, фебруара и марта
2018. године. Учествовали су сви ученици од првог до осмог разреда у сва три објекта наше
школе (Мала Иванча, Поповић, Мали Пожаревац).
Са ученицима нижих разреда у сва три објекта библиотекарка Марина Луковић је
одржала радионице на којима је презентовала пројекат. Након тога, заједно са учитељима,
одржала је неколико часова на којима је са ученицима разговарала о бајкама, о разликама
између ауторске и народне, о томе како ће се радити илустрације. Ученици су позитивно
реаговали на савете и даља упутства у раду. Осмислили су план рада, како бајку поделити
на целине и како урадити добре цртеже за сваки део. Ученици су сами бирали да ли ће
радити у пару, у групи или самостално. Већина ученика се држала оригиналне бајке и по
њој су урадила илустрације за сликовницу, али било је и оних који су мењали крај бајке
или додавали нове ликове и радњу.
Током рада на пројекту ученици су остварили међупредметну корелацију повезујући
српски језик и ликовну културу, стекли знања о врстама бајки, анализирали и илустровали
изабране бајке, остварили добру међусобну комуникацију у групном раду или раду у
паровима и сарадњу са учитељима и библиотекарем. Израдили су двадесет једну
сликовницу и оне су послате на конкурс.
Као део пројекта Оштро Перце реализован је пројекат Андрићу у част са ученицима
старијих разреда у Малој Иванчи у сарадњи библиотекарке и наставнице српског језика
Данке Стојановић, током децембра 2017. и јануара 2018. године.
Дечији радови и наставни материјал у вези са пројектом налазе се на сајту школе у
тексту Школски пројекти 2017/2018.

Андрићу у част
У понедељак, 22. јануара 2018. године у нашој школи
је одржан јавни час на којем су презентоване активности
реализоване у оквиру пројекта У част Андрићу.
Значајно је нагласити да су сви ученици од петог до
осмог разреда у Малој Иванчи учествовали у овом пројекту,
као и наставници српског језика, историје, ликовне културе
и техничког и информатичког образовања. Исте недеље сви
ученици су читали програмом предвиђена Андрићева дела,
писали приказе и анализирали их уз помоћ наставника,
радили истраживачке задатке, прикупљали податке о
пишчевом животу, креирали лепе, садржајне и тематски
одређене паное, писали литерарне радове по мотивима из
дела нашег нобеловца, глумили, учествовали у радионици
која их је, на основу Андрићеве приповетке „Деца“ и других
материјала, едуковала о врстама насиља и истраживали о
покрету Млада Босна којем је наш књижевник припадао у
младости. Уз све то, ученици су у различитим техникама
цртали пишчев портрет, панораме градова који су имали
нарочит значај у његовом животу, али и мотиве мостова,
који имају посебну симболику у Андрићевом стваралаштву, па су за њих ученици направили
и изванредне макете.
Све ове активности су сублимирано представљене на јавном часу свим ученицима
старијих разреда и великом броју наставника. За крај су сви позвани да погледају бројне
изложене паное, ликовне радове и поменуте макете мостова, а наставник историје Слободан
Карановић је у пратњи две ученице шестог разреда дивно отпевао песму „У лијепом старом
граду Вишеграду“.
Након јавног часа је урађена евалуација пројекта. Ученици су изразили задовољство
због великог броја занимљивих и корисних активности, подстицања критичког мишљења и
креативности. Истакли су и уживање у тимском раду, стицању нових и повезивању
усвојених знања, али и подизању самопоуздања при јавном наступу. По мишљењу
наставница које су креирале овај пројекат, тиме су и остварени сви постављени циљеви.

