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Монографија поводом обележавања јубилеја школе 
 

 

 

 

 

Ми ђаци, било да смо некадашњи или садашњи, као да смо једни другима род, јер смо 

одгајани у нашој школи, учили и дружили се под истим кровом, носили свако свој сан о 

животу који ће доћи после окончања основне школе. Тај сан углавном значи први корак ка 

одласку из нашег села и одлазак у велики град, а тамо шта нас чека, за свакога је 

непознато. Важно је да се има тај сан, јер без њега можемо да се изгубимо. Тај сан је 

заправо љубав према ономе што желимо да кроз даље школовање постигнемо. 

 

Томислав Јовановић 
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Предговор 

Књига пред вама је прича о раду и развоју Основне школе „Милорад Мића Марковић“ у 

протеклих 175 година. Школа данас обухвата подручје три села - Мала Иванча, Мали 

Пожаревац и Поповић, али су до 1961, односно 1970. у овим селима радиле засебне школе. 

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. 

Желели смо да сакупимо информације о школи на једном месту и прикажемо постојање 

и деловање три засебне школе током више од 100 година, као и период заједничког рада од 

1970. до данас. У књизи истичемо колико је велика улога школе у овој средини и указујемо 

на постигнућа ученика и наставника којима се могу поносити бивше, садашње и будуће 

генерације. 

Обележавање великих годишњица школе прилика је и да се присетимо почетка 

школства у нашем крају и нагласимо да је до осамдесетих година 19. века, од 147 села 

београдског округа само 51 имало школу, а међу њима и Поповић и Мали Пожаревац. 

Осим великих годишњица школе, 2017. године се навршава 130 година од рођења и 

50 година од смрти Милорада Миће Марковића, учитеља по коме је школа у Малој Иванчи 

добила име. Ове годишњице обележили смо прилогом у школском листу, а тај текст је и део 

ове књиге. 

 

Како је настала монографија 

За израду монографије користили смо документа из школске архиве, која је делимично 

страдала током Другог светског рата када су школе у Малој Иванчи и Малом Пожаревцу 

биле касарне. Сачуван је део уписника са краја 19. и почетка 20. Века. Летопис школе није 

вођен све до почетка 21. века мада су у архиви пронађена два документа настала у време 

спајања школе у Малој Иванчи и Поповићу под називом „летопис“, а односе се на период од 

почетка рада школа у овим селима до 1961. године. Из периода од 1961. до 2000. постоје 

записници са седница Управног одбора Основне школе „Љубивоје Гајић“ Мали Пожаревац 

из 1969/1970, записници са седница Савета Основне школе „Милорад Мића Марковић“ 1978 

– 1983 и записници са седница Наставничког већа 1987 – 1990, као и годишњи програм 

рада за неколико година и извештаји о раду школе 1993 – 2000. Наравно, за период после 

2000. има највише података, у плановима, извештајима и прилозима у школском листу.  

Делови књиге који се баве приликама у школи у 20. веку настајали су и на основу 

казивања бивших ђака и наставника школе, који су нам се придружили током реализације 

пројекта Јубилеји, као и колега који су у школи тридесетак и више година. 

Такође, користили смо и литературу у вези са развојем школства у Србији и 

размотрили на који начин су историјске (државне и друштвене) околности утицале на живот 

школа у селима нашег краја.  

 

Садржај монографије 

Крај у коме ради школа и историја њеног развоја су необични. До пре 60 година села 

су припадала различитим окрузима, просветне активности, ма колико сличне, развијале су 

се у специфичним условима појединог села и неке од тих посебности остале су до данас. 

Зато је први део књиге „Наш крај“ посвећен географском, историјском и административном 

одређењу.  

Други део књиге под називом „Прича о три школе“ приказује период у коме три школе 

самостално раде. Уводни део упознаје читаоца са приликама у школству у Србији у 19. веку 

и почетком 20. века. То укључује и кратке прилоге о школовању учитеља у Србији и 

школском надзору, а они су ту из два разлога. Развој школа у нашем крају условљен је и 

чињеницом да није било учитеља средином и у другој половини 19. века, чак и кад су 

мештани желели да школа постоји у селу, а проблем стручног учитељског кадра прати рад 

школе и касније. Школски надзор је саставни део рада школа и њихов рад је забележен и у 

школским документима, али и у сведочењу наставника, а постоји и књижевна обрада ове 

теме у тексту Мића Јевтовића, наставника српског језика у пензији, који је, такође, део 

књиге. Затим следе три приче: Поповић 1842-1961, Мали Пожаревац 1865-1970. и Мала 

Иванча 1906-1970. Ту су и сећања бивших ђака из Поповића, Малог Пожаревца и Мале 

Иванче. 
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Наредни део „Једна школа“ прати дешавања у школи од 1970 до 2000. уз кратко 

подсећање на околности у просвети у том периоду. Осамдесете и деведесете године 20. 

века сматрају се „златним добом“ - тада је школа имала највећи број ученика и наставника 

и веома важну улогу у животу три села у којима ради. Тих дана сећају се и о њима пишу и 

некадшњи наставници, сада пензионери. 

Четврти део, „Школа у 21. веку“, посвећен је периоду од 2001. до данас које доноси 

велике промене – уређење простора и увођење нових технологија у наставни процес и 

целокупни рад школе. Уз побољшање услова рада и информатичко доба, долазе и нови 

успеси ученика и наставника и њихова све видљивија промоција.  

Причу о школи испричану кроз ова четири дела причамо и у следећем поглављу, али 

кроз радове ученика и наставника. О нашем крају, тј. о селима у којима живе, пишу ђаци, а 

ту су и њихови литерарни и ликовни радови на тему школе некад и сад, као и прилог о 

програму прославе Дана школе 2016. Бивши ученици, сада професор, научник и лекар, 

сећају се школских дана и говоре о занимањима којима се данас баве. Две бивше ученице, 

а сада наставнице, пишу о својим сећањима на школске дане и упоређују их са данашњим 

приликама у школи. О школи и професији наставника пише наставница српског језика 

Софија Зећовић.  

Завршница књиге је прилог о школи 2016/2017. године. Представљамо запослене и 

ученике, као и најважније активности током ове школске године. 

 

Пројекат Јубилеји 

Пројекат којим се обележавају годишњице школе, 170 година постојања школе у 

Поповићу, 150 у Малом Пожаревцу и 110 година у Малој Иванчи, реализован је током две 

школске године: 2015/2016. и 2016/2017. 

Циљеви пројекта су: упознавање ученика са историјом школе кроз разговор са бившим 

ђацима и наставницима; развијање дигиталне писмености ученика кроз е-комуникацију са 

бившим ђацима током израде интервјуа; прикупљање и дигитализација документационог 

материјала у вези са историјом школе и формирање дигиталне библиотеке као део очувања 

културне баштине; развијање креативности ученика кроз израду литерарних и ликовних 

радова на тему школе; презентација активности из пројекта кроз прилоге у школском листу 

на веб страни школе; израда монографије о школи. 

Први део програма је подразумевао упознавање ученика са историјом школе кроз 

разговор са гостима, некадашњим ученицима и наставницима школе. У марту 2016. гости су 

били Мићо Јевтовић, наставник српског језика у пензији, који је провео 40 година у школи, 

и Милета Симић, некадашњи ђак и добар познавалац историје нашег краја.  

Осим тога, ученици су кроз електронску комуникацију направили интервјуе са две 

бивше ученице, Татјаном Сретеновић и Кристином Косанић, које живе у Холандији, тј. 

Шпанији. Питања су била у вези са школом, али и са послом којим се данас баве и 

градовима и државама у којима живе. Тако су ђаци могли да сазнају нешто о професијама 

научника биолога и лекара и о начину живота у Холандији и Шпанији. 

Организован је наградни конкурс за који су ученици израдили бројне литерарне и 

ликовне радове на теме „Школа некад и сад“ и „Моја школа“. Они су делом представљени у 

програму за Дан школе 2016. године који је био посвећен подсећању на ток развоја 

школства у три села у којима ради школа. Кроз припрему и извођење програма ученици су 

развијали креативност у више области: усмено изражавање (вођење програма), драмско 

стваралаштво (писање сценарија, израда костима и сценографије, глума), певање, плес. 

Најбољи литерарни и ликовни радови су се нашли и у посебном броју школског листа 

Чаролије посвећеном управо пројекту и Дану школе, објављеном у јуну 2016.1 

Током школске 2016/2017. настављена је реализација активности из пројекта. Ученици 

су се дружили са бившим ђацима и наставницима, а посете су искоришћене и за израду 

интервјуа са њима. Ђаци у Поповићу су уз помоћ учитељица саставили питања и за два 

бивша ученика који, због слабог здравља, нису могли да дођу у школу, али су прихватили 

позив да учествују у пројекту обележавања јубилеја школе. 

У октобру 2016. гост у Поповићу је био Тома Радовановић, који је причао како је било 

бити ученик пре 50 година. У Малој Иванчи је на исту тему у новембру говорио професор 

Филолошког факултета у Београду Томислав Јовановић. Са њим су пре посете у 

електронској комуникацији ученици седмог разреда направили интервју.  

                                       
1 Чаролије број 25,  
https://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/images/OS_MICA/carolije/casopis/carolije_25.pdf 
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У другом полугодишту гости су били Велимир Петровић, бивши ђак и наставник школе 

у Малом Пожаревцу, Ангелина Илић, учитељица у пензији која је свој радни век провела у 

Малој Иванчи и бивши ђак школе у Малој Иванчи Мића Бабић. 

Наставнице Ружица Будимкић и Сања Петровић су у оквиру пројекта, у сарадњи са 

родитељима, организовале четири радионице на тему „Некад и сад“, а наставница Јелена 

Стевановић је на часовима енглеског језика са ученицима седмог и осмог разреда 

реализовала часове на тему Educational system in Serbia у оквиру којих је упоређен живот 

школараца некад и сада. 

Бивше ученице, а сада наставнице, Ружица Будимкић и Марина Луковић су писале за 

школски лист о својим сећањима на школске дане и упоредиле их са данашњим приликама 

у школи. 

Библиотекар Слађана Галушка и наставнице Данка Стојановић и Марина Луковић 

прикупљале су документациони материјал у вези са историјом школе кроз разговоре са 

бившим ђацима и наставницима и истраживале материјал који се налази у архиви школе. 

На основу свих ових докумената и информација о раду које постоје на веб страни 

школе и у школском листу, оне су саставиле ову монографију.  

 

 

Захвалност 

Захваљујемо се свима који су учествовали у активностима пројекта и допринели 

изради монографије. Пре свега, захваљујемо бившим ђацима школе који су били наши гости 

и разговарали са ђацима и пренели им своја сећања на време од пре 60, 70, па чак и 80 

година, када су школе, учење и ђачки живот били много другачији. 

Гости су били и бивши наставници, сада пензионери, који су одржали часове и 

говорили деци о школи некад из угла наставника. У тим причама било је и анегдота о 

родитељима садашњих ђака, па и о декама и бакама, које су учили. Важан део ових сусрета 

је и што су гости донели фотографије из личних албума које смо уврстили у нашу књигу. 

Осим ових гостовања, учитељице Ангелина Илић и Илонка Сретеновић и наставник 

Мићо Јевтовић додатно су разговарали са ауторкама монографије и помогли им да елементе 

приче о раду школе у 20. веку склопе као у некој слагалици.  

Такође, захваљујемо и Татјани Сретеновић-Рајичић и Кристини Косанић, бившим 

ученицама које живе ван Србије и које су у електронској комуникацији одговориле на 

питања ученика. 

Посебно се захваљујемо професору Томиславу Јовановићу који је у електронској 

комуникацији одговорио на питања наших ђака, а онда дошао у школу и са децом 

разговарао о школским данима у Малој Иванчи. Том приликом је школи поклонио 

двадесетак књига.  

Драгоцену помоћ у изради појединих делова текста пружио нам је Милета Симић, 

историчар истраживач, познавалац прошлости нашег краја. Он нам је уступио део архивске 

грађе у вези са историјом Малог Пожаревца и околине коју је пронашао у Архиву Београда. 

Његова сведочења о временима када је био ђак и неким каснијим догађајима из историје 

школе, део су ове књиге. 
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Наш крај 

Села у којима ради школа налазе се 40 кm јужно од Београда између Авале и Космаја 

и припадају општини Сопот. Међутим, до половине 20. века била у различитим 

административним областима. Поповић је од 1845 у Космајском срезу, а Мали Пожаревац и 

Мала Иванча су припадали Грочанском срезу. 

Сретенским уставом од 1835. успостављена је управна подела Србије на окружја, 

срезове и општине. Београдско окружје су 1856. сачињавали срезови: Врачарски, 

Грочански, Колубарски, Космајски и Посавски. Први Заком о устројству општина донет је 

1839. и тада су основани и помиритељни судови општина. Тај примиритељни суд чинили су 

председник и два помоћника и они су вршили и судску и полицијску дужност. Ново 

груписање села извршено је 1863. године а циљ је био стварање јаких општинских, 

школских и парохијских центара у срезовима. Законом о општинама из 1889. отпочео је 

период цепања већих општина. Тада је граница општинског минимума спуштена од 500 на 

200 пореских глава, а 1902. године отишло се још даље, уместо 200 пореских глава у једној 

општини предвиђено је да може да има 200 пунолетних грађана. У току ових измена од 

1889. до 1909. у Грочанском срезу, на пример, укинуто је, односно трансформисано чак 24 

постојеће општине и основане 42 нове, мање општине. 

Београдски округ имао је 1913. године два среза: Срез Врачар и Срез Гроцка коме су 

припадала села Мала Иванча и Мали Пожаревац. Поповић је припадао Космајском срезу. 

Сопот је до 1930 административно (политички) био срез за цело подручје Космаја,а 

потом само за подручје горњег Космаја, док је други део постао Младеновачки срез.  

Законом о административној подели НР Србије од 18. априла 1947. (Сл. гл. НРС, бр. 

17/1947) подручје месних народних одбора као административно-територијалне јединице 

сачињавало је једно или више насељених места (села, вароши и варошица или радничких и 

других насеља). Границе територијалних јединица одређене су границама њихових места 

која улазе у њихов састав. На основу овог закона укинут је Округ Београдски и срезови у 

његовом саставу: Врачарски са Белим Потоком, Грочански (Гроцка), Космајски (Сопот), 

Младеновачки (Младеновац) и Посавски (Умка). На подручју укинутих срезова створена су 

два нова среза: Београдски са седиштем у Београду и Космајски са седиштем у Младеновцу. 

Срески народни одбори били су директно везани за републичке органе НР Србије. 

У наредној деценији било је више промена у територијалној и администраивној 

организацији. У садашњем административном и територијалном облику општина Сопот 

постоји од 1961, а од 1967. године припојена је територији града Београда.  

 

Поповић 

Село Поповић се налази источно од Варошице Раље и збијеног је типа.  

Према попису из 2011. било је 1679 становника. Године 1818. село је припадало 

Вићентијевој кнежини и имало је 56, а 1822. године имало је 62 куће. Године 1846. Поповић 

је припадао космајском срезу и имао је 89 кућа. Село је имало самосталну општину 1863. 

године, 1886. Поповић, Парцани и Бабе су спојени у Поповићку општину, а 1889. Поповићку 

општину су чинили Поповић и заселак Раља. 1899. Поповић је део Раљске општине са 

Парцанима и Раљом, да би 1902. постао самостална општина. Поповић је био део среза 

Космајског са седиштем у Сопоту до 1947. када су формирани нови срезови и седиште 

пребачено у Младеновац. Систем општина се уводи 1955. године и Поповић постаје део 

општине Сопот 1961. године. 

 

Мали Пожаревац 

Мали Пожаревац се налази јужно од варошице Гроцке, са десне стране реке Раља, 

удаљено од Сопота 18 km. Према попису из 2011. било је 1391 становника. Године 1722. у 

грочанском дистрикту, у нурији раиновачкој, помиње се село Пожаревац, које је тада имало 

33 дома. Касније се, у арачким списковима, помиње Мали Пожаревац, који је имао 1818. 

године 75 кућа а 1822. године 36 кућа. По попису из 1921. године село је имало 195 кућа са 

1176 становника. 

Село је збијеног типа, постоји једна главна улица, која иде средином села, упоредо са 

Раљом, а остале се одвајају од ње десно и лево. 

Село је припадало грочанској нахији, па подунавском окружју београдског, чије је 

седиште било у Гроцкој. Мали Пожаревац је имао самосталну општину или је био у оквиру 

малопожаревачке општине са другим селима: Малом Иванчом, Шепшином и Сенајом. Мали 

Пожаревац је припојен општини Сопот 1961. године. 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%92%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2011._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
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Мала Иванча 

Село се налази на левој 

страни речице Раље, на коси 

између реке Раље и потока 

Раљића, удаљено од општинског 

средишта, Сопота 16 km. Збијеног 

је типа. Према попису из 2011. 

било је 1769 становника. 

У литератури нема помена о 

овоме селу све до 1822. године. У 

арачким списковима из те године 

помиње се Мала Иванча која је 

тада имала 22 куће и 70 арачких 

глава. По попису из 1921. у селу је 

била 231 кућа са 1396 становника. 

Мала Иванча је припадала 

грочанској нахији, па подунавском 

окружју београдског, чије је 

седиште било у Гроцкој. До 1853. Мала Иванча је имала своју самосталну општину, а тада је 

припојена општини рипањској, где је био заједнички примиритељни суд општине, мада је 

Мала Иванча имала своју општинску примиритељску кућу направљену још 1840. у центру 

села, општински печат и касу којом је руководио кмет и у одређено време подносио рачун 

среском капетану. Село стиче општинску самосталност 1861. и тако остаје до 1867. када се 

по сопственој жељи спаја са Малим Пожаревцем. Раздвајају се 1872. и Мала Иванча је 

самостална општина до 1900. када је административно спојена са Малим Пожаревцем, 

Сенајом и Шепшином у једну општину. Од 1904. Мала Иванча је самостална општина у 

грочанском срезу све до 1930. када је формиран срез Младеновац. 

Мала Иванча је десетак година након Другог светског рата припојена општини Сопот. 

 

Културна добра нашег краја 

Нека од културна добара уписана у Каталог непокретних културних добара на 

подручју града Београда2 налазе се у нашем крају.  

Споменици културе су Стара кућа породице Жмурић у Малој Иванчи и Стара основна 

школа у Поповићу. Објекти сакралне архитектуре су Црква Светог Илије у Малом 

Пожаревцу и Црква Светог Ђорђа у Поповићу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
2 Завод за заштиту споменика културе града Београда, http://beogradskonasledje.rs/arhiva-2 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0_2011._%D1%83_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/1822
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%9B%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/sopot/stara-kuca-porodice-zmuric-u-maloj-ivanci.html
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/sopot/stara-osnovna-skola-u-popovicu.html
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/sopot/stara-osnovna-skola-u-popovicu.html
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Прича о три школе 1866 – 1970. 

Школство у Србији у 19. веку и почетком и средином 20. века 

Први закон о школама донет је у Србији 1833. године. Предвиђено је учење читања, 

писања, веронауке и рачунања. Закон о основној школи из 1857. године донео је правила о 

отварању нових школа по којима ће „основне школе постојати у свим крајевима отечества у 

обштинама црквеним и при црквама, а све школе, које при црквама сад већ постоје, и 

црквеним обштинама принадлеже, обдржаће се и у напредак. У оној обштини црквеној, која 

има 400. домова, а школу нема, подигнуће се школа за најмање 25 ђака.“ За отварање 

нових школа дозволу је давало Министарство просвете, које се тада звало Министарство 

просвете и црквених дела. 

Наредним Законом („Закон устројства основних школа“, од 11. септембра 1863. 

објављен је у Београду, 12. септембра у Србским новинама, број 108) установљено је 

обавезно основно школовање: „Сваки треба своје дете да да у школу, да се по 

христијанској науци васпита и научи основним наукама.“ 

Овим Законом се одређује да су у основним школама главни наставни предмети: 

веронаука, читање, писање и рачун; да се за отварање нове школе не тражи 400 домова, 

већ 25 ученика; да школска зграда не мора бити од тврде грађе, само ако су јој учионице 

простране и светле; да за отварање нових школа није нужно одобрење законодавне власти, 

већ да се то врши споразумом између општине и министра; да четврти разреди могу 

постојати и по селима, а не само по варошима; учитељство је подељено на десет класа, а 

класе се одређују по личној вредноћи учитеља. 

Одредбом члана 7 прописано је да „сваки родитељ, домаћин и старатељ дужан је 

своме детету набавити нужне књиге и све што му треба за учење, које ако не учини, на 

прву опомену од стране учитеља, да се казни у новцу од 3 до 6 цванцика, и да се прунуди 

да набави књиге и све, што је ученику нужно“. Настава у сеоским школама продужена је са 

три на четри године, у свим случајевима где је то било могуће. У школама се учила наука 

хришћанска, читање, писање, рачунање и појење. Према истом закону школска година била 

је подељена на зимски и летњи течај. Школска година почињала је 1. августа и завршавала 

се 30. јуна. Јули месец је служио за одмор. Осим овог главног одмора, деца нису ишла у 

школу поред недељних и празничних дана, четвртком после подне, о Божићу од Туцин дана 

до Нове године, о Ускрсу од великог до светлочетвртка, о светој тројици три дана, и о 

виноградској и кукурузној берби седам дана. 

О учитељима и њиховим дужностима и обавезама учитеља у Закону из 1863. наводи 

се: „За учитеља основни школа поставља Министар просвете и црквених дела онаква лица, 

која поред доброг владања имају школска сведочанства, да су с добрим успехом свршили: 

педагогиску школу, или лицеј, или Семинаријум или гимназију. Министар просвете и 

црквених дела може ослободити од полагања учитељског (званија) испита, ако је иначе 

уверења о њиној способности за учитељско званије. Ако нема довољно лица прописаних за 

учитеља Министар може поставити за привремене учитеље и онаква лица, која немају сва 

својства пописана, или имајући прописана својства нису србски држављани. Сви учитељи 

имају од своје школске обштине безплатни квартир и огрев или сразмерну накнаду за то. По 

селима имају за своју башту најмање по један дан ораће земље у загради“. 

Закон о основним школама из 1882. године3 прописује да су сва деца обавезна да 

проведу у школи шест година, четири године у основној школи, а наредне две у продужној 

или вишој основној, девојчице у девојачкој, или некој средњој школи.  

Привремени наставни план и програм за ниже и више основне школе донет је 1883, а 

стални програми за све основне школе издати су 1884. године. Законом је предвиђено да се 

у основној школи изучавају следећи предмети: наука хришћанска, српски језик, словенски 

језик, рачун, земљопис (с историјом), историја српска, познавање природе, лепо писање, 

цртање, певање, гимнастика, женски рад (за девојчице).  

Ручни рад у основне школе у Србији као обавезан предмет уведен је 1898. године 

Законом о народним школама, али је у наредне две деценије повремено искључиван из 

програма. Развијање националних и патриотских осећања је назначено као циљ наставе 

српског језика, земљописа и српске историје. Било је јасно да се ова три предмета сматрају 

кључним за развијање националних и патриотских осећања, а за њих је нешто касније 

усвојена синтагма „национална група предмета“. 

                                       
3 Наталија Јовановић, Наставни планови и програми у Кнежевини Србији, Филозофски факултет Ниш, 
www.arhivnis.co.rs/cirilica/idelatnost/br%202/cnastavniprogrami.htm  

http://www.arhivnis.co.rs/cirilica/idelatnost/br%202/cnastavniprogrami.htm
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Од 1925. године у четвороразредним народним школама изучавани су следећи 

предмети: наука о вери и моралу, српскохрватски и словеначки језик, почетна стварна 

обука, земљопис, историја Срба, Хрвата и Словенаца, рачун с геометријском обуком, 

познавање природе, цртање, лепо писање, певање и гимнастика и дечје игре (Наставни 

план Министарства просвете, 1925). У наставном плану за 1926. годину уводи се поново 

ручни рад. 

Период од 1945. до 1989. године је период реалног социјализма4. Већ 1945. године 

донет је Закон о обавезном седмогодишњем школовању, а 1958. донет је Општи закон о 

школству (Просветни гласник НРС, 7/1958: 122), којим се конституише нов систем 

школства, образовања и васпитања. Њиме се озакоњује и чини обавезним осмогодишње 

школовање, а предшколско васпитање постаје саставни део система образовања и 

васпитања. Сходно одредби члана 6. наведеног закона, било је прописано „Сви грађани од 

седам до петнаест година дужни су да похађају основну школу. Обавезно школовање траје 

осам година.“ Према наведеном закону били су истакнути нарочити задаци основне школе: 

пружити ученицима основе социјалистичког васпитања и савременог општег образовања; и 

помагати свестрани развој ученика, развијати радне навике, неговати и подстицати њихове 

личне способности и склоности и помагати им у избору позива.  

Србија добија први нови послератни план и програм за основну школу 1944. Прелазак 

са четворогодишње на седмогодишње обавезно образовање стиже 1945. Предмети су били: 

матерњи језик и истрија, природопис, математика, цртање, лепо писање, певање, 

фискултура и ручни рад. Након четири године, обавезно школовање се настављало у 

оквиру три разреда ниже гимназије. Веронаука и ручни рад су избачени из програма 1947. 

Дан Светог Саве се последњи пут прославља 1947. 

Новим Наставним планом и програмом из 1959. уведена су два нова обавезна 

подручја: повезивање школе са локалном (друштвеном) средином и друштвено-корисни и 

производни рад. Уведена је настава основа социјалистичког морала (два часа недељно у 

седмом и осмом разреду) и допунска настава. Тај програм је елиминисао вредности 

капиталистичког друштвено-политичког система и увео нове вредности засноване на 

идејама марксизма и самоуправног социјализама.  

Наставним планом и програмом из 1962. године укинут је наставни предмет основи 

социјалистичког морала. Његову улогу преузео је час разредног старешине, а касније час 

одељењске заједнице. Уведени су домаћинство у седмом и осмом разреду и ОТО од четвртог 

до осмог разреда. Овај план и програм биo је у пракси скоро три деценије, уз мање 

корекције које нису мењале суштину. Он је био доста униформан и прецизиран до нивоа 

најситнијих детаља, што је онемогућавало креативност наставника, а олакшавало рад 

млађих наставника. Био је запостављен принцип интердисциплинарности знања и вештина. 

Имплементација социјалистичке педагогије и социјалистичког морала одвијала се на 

неколико нивоа. Изражена је тежња да се повеже наставни процес са животом и истиче се 

важност слободних и ваннаставних активности (секција) и подстицање талената. Деца треба 

да проводе време у школи не само да би учила, него и да остају и после наставе. Ради тога 

се у основној школи организују културно-просветне активности, техничке слободне 

активности и рад спортских организација и научних активности. Такође, деца се укључују у 

рад масовних организација, као што су Савез пионира и Савез социјалистичке омладине, 

чиме се осмишљавалао провођење времена ван школе и утицало на социјалистичко 

васпитање. Школе су се морале укључити у прославу одређених дана, нових празника, као 

што су Дан Републике, Дан армије и Титов рођендан, који се слави као Дан младости од 

1957. Титова штафета је тада преименована у Штафету младости и носила се као савезна да 

би се предала Титу на стадиону ЈНА 25. маја.  

Све важнију улогу у васпитању и образовању имају и литература и уметност. 

Афирмишу се посебно филмови и књиге за децу. 

Током педесетих година донето је неколико уредби о давању имена школама што је 

имало везе са трансформацијом основне школе у осморазредну. Иницијатива за давање 

имена је препуштена локалним органима власти што је резултирало да се школе назову по 

локалним херојима и јунацима.  

 

 

 

                                       
4 Раденко Круљ, Систем образовања у Југославији (1918 – 2000), Годишњак Учитељског факултета у 
Врању, Врање, 2011, www.pfvr.ni.ac.rs/dokumenti/tekstovi/35_1_Godisnjak_2_-_za_sajt.pdf 

http://www.pfvr.ni.ac.rs/dokumenti/tekstovi/35_1_Godisnjak_2_-_za_sajt.pdf
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Учитељи и наставници 

Средином 19. века учитеља у Србији није било довољно, поготову за сеоске школе 

удаљене од града, па се дешавало да, иако су мештани желели да школују своју децу, 

школа није могла да почне да ради. Учитељи су често били свештеници школовани при 

православним храмовима, у организацији Пећке патријаршије и Карловачке митрополије. 

Године 1812. основана је Прва српска учитељска школа у Сент Андреји, а 1816. пресељена 

је у Сомбор. Прва учитељска школа у Кнежевини Србији отворена је у Крагујевцу 1871. 

гдине, а пресељена је у Београд 1878. (Од 1972. радила је као је Педагошка академија, а од 

1993. као Учитељски факултет.) У наредних 50 година изграђено је на десетине учитељских 

школа, па је 1925. године радило 49 учитељских школа.5  

Наставнички кадар се после Другог светског рата образује у педагошким академијама 

и на факултетима. Држава је тада тежила изградњи лика учитеља који би био беспрекоран. 

Мишљење о школи као институцији формирало се у руралном друштву пре свега на основу 

лика и угледа учитеља. То је време када просветни радници одлазе и у најзабаченије 

крајеве да би просвећивали децу. Сналазе се на различите начине како би се настава 

одржавала чак и кад нема услова за њу.  

 

Школски надзор 

Централизација школског надзора која је уведена законом из 1857. године потврђена 

је Законом устројства основи школа из 1863. године којим су надзор над основним школама 

преузела два секретара Министарства просвете и црквених дела.6 Они су обилазили школе 

по Србији на крају школске године или су позивали учитеље да дођу у веће место и донесу 

протоколе из којих се могло видети шта су радили. Њихов основни задатак био је да оцене 

рад учитеља. С друге стране, и држава и општине биле су заинтересоване једино за то да 

учитељ добије позитивну оцену и да школа настави са радом. Мало ко је обраћао пажњу на 

то како изгледа наставни рад учитеља. Од 1871, после отварања учитељске школе, у надзор 

су поред секретара Министарства, ишли и професори средњих школа. Прво упутство за 

школске надзорнике (изасланике) је сачињено 1880. године. Од изасланика се тражило да у 

основним школама прате „опште стање” у настави, успех ученика и поштовање школских 

закона и прописа. Стални стручни надзор у основним школама уведен је Законом о 

народним школама од 26. јула 1898. године. Овим законом предвиђено је да надзор врше 

главни надзорник (референт за основну наставу у Министарству просвете и црквених дела) 

и окружни школски надзорници. Среска школска надзорништва7 су успостављена 1918. 

Национални програм за школство донет је 1928. а Закон о народним школама 1930. Према 

њему и Уредби из 1935. срески школски надзорник врши надзор над свим државним и 

приватним народним школама и има обавезу да два пута у току године посети сваку школу. 

На крају године изриче оцену учитељског рада.  

У свим развојним фазама школе и школског система након Другог светског рата, 

мењана је организација и начин рада просветно-педагошке службе: били су то школски 

инспектори и министарски изасланици са великим овлашћењима у погледу увида, надзора и 

санкционисања, односно вредновања и валоризације резултата рада (по угледу на време из 

бивше Југославије). Законом о школству из 1958. инспекција постаје Просветно-педагошка 

служба. Она организује семинаре, течајеве, саветовања и стручне конференције Срески 

просветно-педагошки заводи су формирани 1959. Задатак просветних саветника био је, пре 

свега, инструктивно–педагошки рад на терену. 

Законом о просветно-педагошкој служби из 1975. дефинишу се међуопштински заводи 

за унапређивање васпитања и образовања. Задаци завода су вршење стручно педагошког 

надзора, пружање помоћи наставницима, организовање стручног усавршавања, преношење 

искустава, праћење и анализа рада наставника и резултата.  

Иако су саветници обављали углавном инструктивно–педагошки рад, наставници су их 

сматрали оцењивачима њиховог рада. Заводи се укидају 1992. и надзор прелази у 

надлежност Министарства просвете. Школски надзорници врше управни и стручно-

педагошки надзор. Задржан је предметни надзор као облик стручно-педагошког надзора. 

                                       
5 Универзитет у Београду, Учитељски факултет, О факултету, http://www.uf.bg.ac.rs/?page_id=26 
6 Nataša Vujisić Živković, Razvoj institucije stalnog stručnog nadzora nad osnovnim školama u Srbiji u XIX 

veku Andragoške studije, Filozofski fakultet, Beograd, 2011, http://www.as.edu.rs/pdf/articles/52 
7 За израду текста је коришћен материјал из презентације Јелице Селаковић „Надзор у школама 
Србије“ са конференције „Улога директора у процесу образовања“, одржане 2015. године у 
организацији Мреже регионалних центара и центара за стручно усавршавање Србије, 
www.mreza.edu.rs/index.php/prezentacije.html 



Прича о школи 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прича о школи 

15 

Почетак и услови рада 

Прве школе у нашем крају отварају се у местима у којима постоје или су тек изграђене 

цркве, посебно после доношења Закона о школству из 1863. Црква у Поповићу једна од 

најстаријих у космајском крају саграђена је 1864. и од ње је старија једино црква у Малом 

Пожаревцу, саграђена 1862. године, направљена као капела у којој је постављен антиминс 

(литургијско платно на којем су представљена страдања Христова и полагање у гроб, које 

се полаже на часну трапезу, у олтару Цркве, а на њему се врши Света литургија) и која је 

проглашена за парохијалну цркву. У исто време мештани су тражили и отварање редовних 

школа у селима. Тако је почетак рада школе у Поповићу и Малом Пожаревцу везан за време 

изградње цркава у тим селима, 1864. и 1865. године, мада је прва школа постојала у 

Поповићу још 1842-1843. Мештани Мале Иванче ишли су у цркву у Рипањ, а онда у 

Поповић, а њихова деца су у 19. веку школе похађала у тим селима. 

Општине Поповићка и Малоивањачка траже 1850. за своја села свештеника. Из 

шематизама (Државних календара Кнежевине Србије) види се да је од 1857 поповићки 

парох Милош Вукосављевић и да парохију чине Поповић и Мала Иванча. Грађани Поповића 

траже да се озида црква 1859. и до 1861. набављају материјал. Тада се градио нови друм 

крагујевачки од Раље преко Поповића и Ђуринаца, Влашког Поља и Међулужја и начелник 

Београдског округа пише 1863. Министарству просвете и црквених дела: „Село је на једној 

косини где се земља непрестано рони и сурвава тако да ни саме куће нису сигурне, па ни 

црква. Из овог узрока, а и да се села на бољим и удобнијим местима поред друмова 

намештају, мораће се и ово село Поповић са садашњег места изместити. Зато је начелство 

учтивог мненија да се црква у Поповићу поред села на новом друму крагујевачком, где се је 

место удесно, направи.“8 

У близини цркве мештани подижу школе у оба села. У Малом Пожаревцу школа је 

грађена од 1862. до 1864. или чак 1866. Постоје подаци да је од 1864 до 1866. тадашњи 

свештеник вршио и учитељску дужност. Министарство просвете и црквених дела је 

поставило учитеље у обе школе 1866. и та се година сматра званичним почетком рада. 

Школа у Малој Иванчи ће почети са радом тек 40 година касније - 1906. 

И ту почиње наша прича о три школе у три села у којима се налазе, која прати и причу 

о бројним променама у држави као што су промена државног и друштвеног уређења, 

територија и назива, идеологије и економије. 

 

Прослава стогодишњице Првог српског устанка9 

У години обележавања стогодишњице Првог српског устанка 1904. у срезу Космајском 

биле су 23 основне школе, међу којима и школа у Поповићу. За прославу јубилеја 

Министарство просвете препоручило је школама два начина: да свака школа у својој 

средини изврши прославу, или да све школе у једном срезу изврше заједничку прославу. За 

прославу у школи свака школа је објавила да ће се прослава одржати у школи, дворишту 

школском, или на неком посебном месту које је везано за устанак. Припремани су ученици 

да рецитују декламације и песме које се односе на догађаје из Првог српског устанка. 

Управитељи школа и учитељи су организовали утакмице ученика у витешким играма, 

декламацијама и песмама, уз доделу нарочитих награда. Фирма Рајковић – Ђуковић, 

књижара у Београду, поклонила је сваком ђаку у срезу Космајском слику са ликом Њ. В. 

Краља Петра I и његовог прадеде Вожда Карађорђа. Прослава је обележена и засађивањем 

једног или више дрвета или каквим видним знаком на историјским местима. Јован Жујовић, 

члан Државног савета, поклонио је свим школама у срезу по 10 и више садница из свог 

расадника. Заједничку прославу организовао је Збор учитеља Космајског среза са 

ученицима на Космају 2. (15.) маја 1904. Решено је да се тог дана постави видно обележје –

обнављањем чесме код манастира Тресије.  

На сличан начин обележена је стогодишњице Првог српског устанка и у Грочанском 

срезу и у Малом Пожаревцу је засађено десетак стабла воћа. Од њих су најдуже опстале две 

крушке испред школске зграде које су посечене 2016. године. 

                                       
8 Милоје М. Радојевић, Записи из Горњег Космаја III, Сопот, 2002 
9 Сама прослава Стогодишњице Првог Устанка отпочела је у Београду 14. фебруара 1904. године 

благодарењем у Саборној цркви коме је присуствовао и Краљ Петар I Карађорђевић. Обележавање 
годишњице настављено је другим манифестацијама у области културе и просвете широм земље. 
Крунисан је Краљ Петар I. Отворени су за публику Етнографски и Војни музеј, те Музеј српске земље, 
данас Природњачки музеј. И у свим школама прослављен је овај догађај. (Извор: 
http://www.arhivja.org.rs/images/proslava.pdf) 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
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Школски надзорник Мих. Ивковић извештавајући те године о стању школа и наставе 

оцењује да је стални школски надзор „почео да креће из дремежа многе и многе чињенице у 

корист напретка народног школовања. Наводи да је имао великих мука и многих и личних 

заузимања код меродавних да се безбројне наредбе у циљу побољшања стања у школама 

спроведу. Јер, „капетани срески противни су надзору школском што им задаје посао на који 

нису навикли, председници и кметови зато што их школски надзорник једнако саслушава за 

неисправно вршење дужности, родитељи ђачки што се кажњавају за неуредно слање ђака у 

школу, поједини учитељи зато што треба бити исправан у школи и ван школе и што се треба 

навићи на тачност и у школском раду и у администрацији“.10 

Модернизација образовања десила се почетком 20. века. У сеоским школама, у 

забитима, чак и у немогућим условима било је квалитетне наставе која је одговарала 

ондашњим педагошким стандардима. Заслуга за тај успон припада не само учитељима, већ 

и школским надзорницима који су инструктивним радом „на терену“ отклањали уочене 

слабости, доприносећи тако стручном уздизању наставника и самим тим школа.11 

 

Развој школства у нашем крају 

Када се разматра развој школства у нашем крају, може се рећи да су ових 150 година 

постојања обележила два велика проблема. Први је простор у коме школе раде. И без 

обзира да ли је брига о згради препуштена мештанима, сеоској општини, држави, локалној 

власти, ситуација је иста: простор није задовољавајући, опремљеност је лоша, услови за 

рад веома тешки. 

Зграде школа ће се мењати, старе се замењују новим, а оне се дограђују и 

реконструишу све до данашњих дана. У истом дворишту у Малом Пожаревцу биће подигнута 

1902. друга зграда, а 1932. још једна у којој се и данас одвија настава. У Поповићу други 

објекат се гради поред прве школе 1899, а 1961. на стотинак метара од њих на већем плацу 

прави се школа која се и сада користи. У Малој Иванчи приземни објекат изграђен 1906. 

добија спрат 1959. године. Међутим, ни уз све ове промене и преправке, школски простор 

није достигао предвиђене стандарде. Фискултурне сале нису направљене, нема посебно 

опремљених кабинета, нити довољно наставних средстава и учила. 

Ипак, подаци о раду школе и сведочења бивших ученика и наставника указују на 

невероватан труд запослених да ученицима пруже и више него што услови то реално 

дозвољавају. Изналазе се начини да се делови школског простора претварају по потреби у 

сале за физичко, просторије за пробе хора и различите слободне активности, рад 

библиотеке, библиотекара и педагога, па чак и у дигиталну учионицу.  

Други проблем, који је нарочито у 19. веку изражен, али је актуелан и током читавог 

20. века, питање је учитељског кадра. Учитељи првих школа у нашем крају нису дуго 

остајали у њима због непољних услова живљења и недовољног старања општинских власти 

о школама. Школе су биле мале и далеко од Београда, а плате у просвети мале, те су 

богослови који су радили као учитељи, чим би се указала прилика, одлазили у свештеничку 

службу. Нешто је боља ситуација у 20. веку када учитељи остају дуже у селима, или се 

одлучују да ту живе стално. Службовање Анке Каћански и Милорада Марковића у Поповићу 

је пример учитеља који су цели радни век провели у једном месту. 

Када су шездесетих година 20. века школе у Малој Иванчи и Малом Пожаревцу 

постале осмогодишње, питање кадра постаје још драматичније, јер на долазак наставника 

предметне наставе у наш крај неповољно утиче и лоша саобраћајна инфраструктура. Иако 

су села релативно близу Београда, годинама је воз био једино превозно средство, а 

асфалтних путева, па ни аутобуског превоза није било све до 1975. године. И све до 

почетка 21. века школа се суочавала са тешкоћама у извођењу часова појединих наставних 

предмета од петог до осмог разреда. 

Брига о успешности рада школе, укључујући и објекте зграда и рад учитеља, иако је 

формално постојала, није много утицала на промену стања. И кад су оцене биле лоше, 

нарочито у вези са, скоро немогућим, условима рада, школа је, упркос свему, опстајала и 

радила. Можда је то доказ колико је улога школе велика у овом крају и колико су деца била 

жељна знања и образовања, а њихови родитељи их подржавали у томе и колико су 

наставници били привржени свом послу. 

 

                                       
10 Милоје М. Радојевић, Записи из Горњег Космаја II, Сопот, 1999 
11 Арсен Ђуровић, Модернизација образовања у Краљевини Србији 1905-1914, Историјски институт 

Београд, http://www.iib.ac.rs/srp/o_modernizaciji2.htm 
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Три школе 1866 – 1970. 

Поповић 
Поповић је имао школу и учитеља 1842. године када је у окружју Београдском било 

само 14 школа. Та прва школа је била општинска, трајала је годину дана и за то време у 

њој су се променила два учитеља. Глигорије Радиновић из Белегиша је ту био четири 

месеца, а затим је дошао Сретен Максимовић из Коњевића. Он је у јануару 1843. постављен 

за канцелисту и одлази у Попечитељству внутрених дела и школа остаје без учитеља. И 

поред молбе општине, Попечитељство просвјешченија није имало учитеља кога би послао у 

школу. 

После тога, пошто није било школе у селу, имућнији људи су слали своју децу у 

оближња села - Рипањ и Неменикуће. Било је и случајева, да ако се нађе који писмени 

човек у селу, окупио би око себе оне који хоће да уче и уз неку новчану награду или у 

натури, обучавао би их писмености. Тако се зна за неког ћату Младена који је имао неку 

врсту приватне школе. Младен Лазаревић је уписан 1863. као механџија, те није искључено 

да се ова прича старих Поповићана односи баш на њега. 

Поновно отварање школе везује се за време када је озидана црква 1864. Међутим, 

отворена је тек 1866. привремена школа у Поповићу у згради коју је општина купила од 

једног механџије, по одобрењу тадашњег Министарства просвете. Било је проблема са 

куповином, јер су општинари захтевали од Министарства да се кућа прегледа и да се 

достави решење да у њој може бити школа пре него што исплате одређену суму. Прва 

школска година је била 1866/1867. када је школа отворена као троразредна и било је 

уписано 25 ученика. Полазници су били одрасли и, како се у записима каже, после школе 

су се женили. Већ наредне године отворена је и нека врста празничке школе за неписмене, 

зреле људе, младиће и девојке. Њих су обучавали бољи редовни ђаци у читању, писању и 

рачуну и то недељом и празником. Ђаци су полагали испит пред ревизором из Београда. 

Према записима, у школи је одмах рађено Вуковим правописом. Први учитељ је био Јосиф 

Марковић, који је рођен у Јасенови у бившој аустријској окупирананој територији. Он је 

остао у школи само две године (1867 – 1869). Школа је од опреме имала: таблу, мапу, 

таблице, крижуље, креде, оловке, мастило и букваре. 

Ову школу су посећивали и ђаци из Мале Иванче и Парцана и то само имућнији и они 

који су имали рођаке у селу. Димитрије Миловановић је био учитељ 1869. а у школи је било 

45 ученика (28, 11, 6). Од 1869. до 1879. учитељ је Јован Цветковић, а 1873/74. било је 32 

ученика. Школска књижница је имала 33 књиге. Школске 1881/82. било је 27 ђака, а 

учитељ је Јован Лазаревић.  

Када је купована зграда за школу општина је издвојила још 0,80 hа за школску башту 

коју су ученици сами обрађивали. Приход са баште је користио учитељ. Ако би дрва за 

огрев нестало, онда су ђачки родитељи доносили редом потребан огрев. 

Радио је један учитељ, одмора није било између часова, него пауза у подне за време 

ручка. После ручка деца су настављала са радом до увече. Четвртак поподне је био 

слободан. Посебна пажња је била посвећена војничком вежбању и чим би деца била у 

групи, ишло би се у корак. Уочи празника и за празник било је обавезно одлажење у цркву, 

певање и читање апостола. На пратње умрлима морали су ићи и ђаци и они су носили 

рипиде и лупали у звона. Појање се учило тако што је учитељ говорио возгласе као поп, а 

ђаци су одговарали. Испите су полагали пред ревизором из Београда, али су ђаци морали 

да иду у Ропочево на испит. Тако је, ваљда, било згодније ревизору кога је издржавала 

општина. До 1884. године променило се осам учитеља (и једна учитељица), а исте године 

школа је затворена наредбом тадашњег Министарства просвете као непрописна и није 

радила две године. Школски надзорник Ј. Марковић је написао о згради: „То је управо 

ћумез у који је спаковано 30 ученика.“ На испиту је било 26 ученика, а учитељ Петар 

Анђелковић добио је оцену „слаб“. Ученици су похађали школе у оближњим селима. Школа 

је поново отворена 1886. уз обећање општине да ће саградити нову зграду. До 1889. 

променила су се три учитеља: Славка Васиљевићева, Лепосава Ђорђевићева и Анастасије 

Вучићевић.  

То обећање општина је извршила тек 1889. под претњом Министарства просвете да ће 

школу затворити. Изасланик за поповићку школу Миленко Марковић је записао 1889: „Ову 

школу одмах треба затворити јер је стара и дотрајала. Зграда се састоји из једне ниске 

учионице, једног собичка у коме ђаци ручавају и једног трема који је отворен и из кога се 

улази одмах у учионицу. Проходи су грозни. Стан учитељев је до школе у једној кућици и 

има само две собице, ниске и тескобне. 
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Од пре две године имају израђен план и предрачун за нову школску зграду, али неће 

да је граде. Тару се једнако око места на коме ће да зидају. Једни вуку на једну, а други на 

другу страну. Сад се опет појавила и нека трећа мисао да се купи нека приватна кућа па да 

се употреби за школу, а нова школа и да се не подигне. Брзим затварањем школе нагнали 

би се да одмах граде нову “ 

Школа је била затворена 1891. па отворена 1892. и у старој згради радила до 1899, 

када је сазидана је на истом плацу нова школа од тврдог материјала са две учионице, 

канцеларијом и собом за служитеља, а стара је служила за учитељске станове. Тада је 

школа постала четвороразредна, подељена у два одељења и добила је још једног 

наставника. Било је уписано: у први разред 16 ученика, у други 8, у трећи 11 и у четврти 

19, укупно 54 ђака у школској 1890/91. години. Из школске документације се види да су то 

били дечаци и да није било женске деце. Учитељи су били Живота Ђорђевић и Драгољуб 

Пешић, родом из Поповића.  

До 1898. године сви ученици школе били су у једном одељењу. Од те године први 

разред постоји као засебно одељење и има свог учитеља. Учитељица је била Даринка 

Влајковић. Те године први пут раде два учитеља у школи.  

Одлуком Министра просвете од 2. септембра 1898. године број 14529 спојена су оба 

одељења у једну четвороразредну неподељену школу. Разлог је био простор учионица и 

здравствено стање ученика. Наредне, 1899. године уписано је 50 ђака.  

Школске 1899/1900. године за учитељицу је дошла Анка Каћански, касније Марковић. 

Из школске документације од 19. октобра 1899. види се да је поново отворено друго 

одељење, а учитељ је био Радисав Обрадовић. Прво одељење је чинио први разред са 46 

ученика, а друго други, трећи и четврти разред са 43 ученика. Тада је школа носила назива 

„Мушка основна школа поповићска“. У први разред од 46 ученика биле су четири ученице. 

Од 1890. до 1911. променило се више учитеља: Ћирило Јанковић, Милија Ракић из 

Крагујевца, Благоје Илић из Соко Бање, Видоје Радојчић из Ресника, Драгољуб Радојчић из 

Врчина, Јован Филиповић, Даринка Влајковић, Радисав Обрадовић, Радосав Стојановић, 

Милица Петровић, Вуле Костић, Ристивоје Јовановић и Стеван Биљетина. Дужност учитеља 

је 1909. вршио Миланко Јеремић, овдашњи свештеник, а предавао је у другом и четвртом 

разреду. Милорад Мића Марковић је дошао је као учитељ 1911. Од 1900. до 1914. настава 

се одвијала редовно без прекида са два наставника. 

Учитељи су били правични и строги, нису штедели децу, тако да је 1898. године од 45 

уписаних ученика у први разред, прешло у други једва 11. Године 1895. од 42 уписана 

ученика понављало је 19, али су зато 1897. свих 26 ученика прешла у следећи разред. Први 

пут се уз име школског надзорника појављује и печат министарства просвете 1896. године.  

Иако је Закон о основним школама, којим се прокламује принцип обавезног 

школовања за сву децу донет 1882. године, школу су похађала само мушка деца. Тек 

почетком 20. века, тачније доласком Анке Каћански (касније Марковић), у уписницама се 

појављују имена девојчица, деца учитеља и службеника. До 1900. године у школу су 

уписивани само дечаци. Те године у први разред била је уписана и једна девојчица, ћерка 

локалног свештеника. Наредних година број уписаних девојчица се скромно повећавао. Већ 

наредне године уписано је у први разред шест девојчица. Године 1902. уписано је девет, 

1904. десет, 1905. тринаест. 

После Првог светског рата број уписаних девојчица је знатно већи и изједначава се по 

бројности са уписаним дечацима. Од укупно уписаних 180 ученика 1920. године, уписано је 

44 девојчице. Ове податке треба посматрати и из тадашњих прилика и патријархалног 

васпитања и образовања родитеља. Очеви уписаних ученика с краја 19. века били су 

већином земљорадници. Јавља се тек покоји трговац, ковач, абаџија или свештеник. 

 

Запажања надзорника 

Евиденција уписаних ученика вођена је редовно и савесно. То су у више наврата 

потврдили и тадашњи школски надзорници. Надзорник среза Космајског, Борислав Б. 

Тодоровић, 1891. године оцењује рад школе, ред и чистоћу са оценом врло добар. И 

наредних година исти надзорник похваљује рад школе. Промена надзорника није утицала 

на евентуално смањење оцене. Надзорник Спира Калић, професор по струци, 1894. године 

оценио је рад школе, ред и чистоћу оценом врло добар. Министров изасланик за школе у 

космајском срезу, професор Јеленко Михаиловић успех школе за 1895. годину оценио је 

оценом добар, а ред и чистоћу оценим врло добар. Следеће школске године министров 

изасланик, професор Светозар Ранковић даје школи оцену одличан.  
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Моги надзорници писали су опширније о својим запажањма и давали савете 

учитељима. Петар С. Протић је 1889. године саветовао учитељу Драгутину Поповићу да 

буде „строжи и озбиљнији у дисциплини према ученицима и да ученици више пишу“. Већ 

1902. пише похвално о раду школе: „вођен је дневник рада, план лекција је састављен, 

испитујући ученике уверио сам се да је доста успешна школа“. 

Надзорник Аврам Вујановић 24.6.1909. пише следеће: „Из целокупног ученичког 

успеха види се да је у настави било јаког застоја због промене наставника. Данашњи 

наставник ипак је успео да одабере главније ствари из свију предмета и да их успешно 

обради. Наставно градиво предавано је ученицима поступно и врло јасно. Васпитна страна 

изведена је по свему успешно. Успех је усвему повољан, а чистоћа примерена.“  

Из записа тадашњих школских надзорника приликом прегледа рада види се да је 

настава била целодневна. На пример: „Данас, 11. јуна 1911. од 3 до 6 часова поподне, 

држао сам годишњи испит у трећем и четвртом разреду Мушке сновне школе у Поповићу, у 

одељењу у ком ради г. Стеван Биљетина“. У другом запису од 14. јуна 1901. стоји: „Данас 

сам држао годишњи испит у другом, трећем и четвртом разреду школе поповићске. Испит је 

почет у 8 часова пре подне, а завршен у 5 1/2 часова поподне“. 

Анка Марковић је је 1910. године постављена за управитеља школе и, с обзиром да је 

била прва жена-управитељ школе, поднет је протест - интерпелација Скупштини због тога. 

Управитељ школе у Поповићу био је јединствен пример у Србији. Неки посланици у 

Скупштини поставили су то питање, јер се нису мирили да поред мушкараца учитеља, жена 

буде управитељ школе. Међутим, Анка је била вредан радник и веома активна у раду са 

народом, нарочито у Земљорадничкој задрузи, где је била секретар. Борила се против 

заосталости, неписмености, здравствених и социјалних проблема. У овом селу народ је 

заволео учитељицу и звао је „госпођица учитељица“ што је и касније дуго остало. Када је 

дошао Милорад Марковић, Анка се удала за њега.  

Када су за учитеље постављени Анка Марковић и Милорад Марковић, надзорници су 

само могли да их хвале. Надзорник Мил. Г. Мајсторовић је 1930. године забележио је 

следеће: „Данас сам извршио први преглед рада у одељењу гђе Марковићке Анке. Ученици 

су испитивани из свих предавања. Рад тече нормално. Дневник рада и друге књиге се воде. 

Испитујући ученике уверио сам се да је наставница обрадила наставно градиво правилно 

методички. Уложила је доста труда и воље те је знање добијено у школи постало ђачком 

својином.“ Надзорник Душан Симић 4.2.1931. оставља следећу белешку: „Препоручује се 

наставници да наставу буквара изводи аналитичко – синтетичком методом. Обратити већу 

пажњу правилном изговарању гласова. Ученици морају правилно схватити индивидуалност 

сваког гласа – слова. Писање је добро“. Већ у јуну исте године, на поновној провери школе 

пише позитивније: „Наставница је прешла наставно градиво према наставном плану и 

програму правилно. Наставница је врло добре стручне спреме, вршила је дужност савесно, 

владање је како у служби тако и ван ње примерно.“ 

О раду Милорада Марковића школски надзорници пишу похвално. Школски надзорник 

Добр. С. Васиљевић у јуну 1930. пише следеће: „Учитељ је нарочиту пажњу обратио 

српском језику, а нарочито декламовању. Читање ђака је природно као што методика 

захтева. Декламације су ученици рецитовали уметнички имитирајући наставника који се 

тада потпуно преда уметности, уживајући у њој. Успех оцењујем оценом одличан, ред, 

чистоћу и васпитна дисциплина примерни“. Душан Симић 1931. године забележио је: 

„Наставник активно ради на народном просвећењу. Ради у месној предавној и набављачкој 

задрузи као духовни вођа и саветодавац. Ради у народној књижници и читаоници.“ Године 

1934. исти надзорник пише: „Испитујући ученике уверио сам се да наставник своје 

дужности са пуно воље и љубави савесно извршује; да му је углед и ауторитет у месту на 

завидној висини; да је успео да код својих ученика развије интерес за све што је лепо и 

родољубиво, да усади национално осећање и љубав према својој отаџбини; да развије 

етички осећај; да ученици логички мисле и да имају осећања тачности и правичности.“  

Школски надзорници су проверавали и рад вероучитеља. Надзорик Душан Симић пише 

19. маја 1933. о томе: „Завршни преглед обраде верске наставе у свим одељењима основне 

школе у Поповићу, коју је предавао свештеник Миленко Јеремић. Испитујући ученике 

уверио сам се да је наставник прешао градиво верске наставе које је предвиђено наставним 

програмом; да ученици умеју лепо причати и изводити етичке судове. Рад вероучитеља 

оцењујем оценом „одличан“. 
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Из анализираних података види се да школа није радила у више наврата. Краћи 

периоди били су због епидемије шарлаха од 13. новембра до 30. новембра 1920. и од 30. 

јануара до 7. фебруара 1921. године. Због епидемије богиња школа није радила од 18. 

децембра 1897. до 11. јануара 1898. године. Школа није радила од 8. августа до 5. 

новембра 1897. године када је учитељ Драгољуб В. Радојчић отишао у војску. Током 

Балканских ратова и за време Првог светског рата у школи је била обустављена настава. 

Завршни испит није одржан 1919. године јер се настава спроводила као течај, а сви 

ученици су били уписани у следеће разреде. Настава је те школске године године почела у 

марту 1919. трајала је до јуна исте године. Уписано је у први разред 61 ђак, у други 31, у 

трећи 19 и у четврти 11. Наредне школске године извршен је надзор у фебруару и јуну 

1920. Школски надзорник Ст. Станишић је написао 16. јуна 1920. у уписнику: „Данас сам 

учинио последњи преглед према Упутству за преглед школа од 8. маја текуће године, број 

14280. Успех у школском раду у првом разреду у ком је радила Анка Марковићка – одличан, 

ред и чистоћа – врло добар. Успех у у III и IV разреду у којима је радио Милорад Марковић- 

одлича, ред и чистоћа – врло добар.“.  

Школа је радила до Првог светског рата. У школску 1913/1914. било је уписано у први 

разред 32 ученика, у други 26, трећи 20 и четврти 32, укупно 110 ђака. Наредне 1914/1915. 

школа није радила због рата, а у школској згради је била смештена болница. Од априла 

1916. до ослобођења школа је радила, школу је издржавала општина, а учитеља је плаћао 

окупатор, Аустрија. Од 1919. до 1922. радило се полудневно због великог броја ђака. 

 

Анка и Милорад Марковић били су дугогодишњи учитељи у Поповићу. Анка је радила 

43 године, а Милорад више од 30 година. Били су носиоци напредних идеја и неуморно се 

борили за права радног човека. У том духу су васпитавали многе генерације и радили на 

народном просвећивању и борби против заосталости, предрасуда, незнања и неписмености. 

Оснивали су бројне курсеве, семинаре и течајеве, организовали предавања и друге облике 

културног уздизања села. На њихову иницијативу отворена је народна читаоница 1921. 

године, 1922. године су основали ђачко позориште, а 1936. народни универзитет на коме су 

држана предавања у вези са пољопривредом. Таквим радом стекли су велики ауторитет, 

како међу учитељима, тако и међу грађанима свог и других села.  

Анка је пензионисана 1937. године, али ни тада није хтела да напусти село. Милорад 

Марковић је истакнути учитељ и борац. Учествовао је на Вуковарском конгресу 

Комунистичке партије Југославије. Када је почео рат 1941. одведен је у заробљеништво. 

Током Другог светског рата настава се изводила у школи. Прекида није било осим када 

је нека непријатељска формација прогонила родољубе у селу, или када су учитељи 

напуштали село на краће или дуже време. Од 1938. до 1941. године, учитељи су били Петар 

Дунић и Александра Цана Марјановић, која је у децембру 1941. године ухапшена и 

одведена у концентрациони логор на Бањици, а 5. марта 1942. је стрељана. За време рата 

учитељице су биле и Милена Субаков и Милица Јовановић. Као напредне учитељице, биле 

су прогоњене од стране непријатеља. 

За време рата школа је радила, као и школски одбор, који је решавао питања 

одржавања зграде, обезбеђење огрева и редовног доласка ђака у школу. Из документације 

се види да наставу није посећивао велики број деце. 

После Другог светског рата школа у Поповићу је имала четири разреда (од првог до 

четвртог) и два учитеља која су радила у комбинованим одељењима. Школске 1944. и 1945. 

било је уписано 80 ученика у два одељења. Неколико година било је по три одељења 

(1947/1948. и касније од 1960. до 1965. године). Наслеђени мали простор није могао 

задовољити потребе да се настава одвија са успехом. Школа није располагала ни са једним 

училом. У организацији аналфабетског течаја учествовали су и тадашњи наставници школе. 

После ослобођења набављена су најосновнија учила, али је то било сувише мало да би 

могло да задовољи потребе наставе. 

Школска зграда зидана је још 1890. и ни у оно време није одговарала потребама рада, 

а још мање после рата. Међутим, материјале могућности нису дозвољавале да се подигне 

нова зграда која би потребним простором одговарала новој реформисаној школи, иако је 

после ослобођења требало створити боље услове под којима ће се васпитавати младе 

генерације.  

До 1961. године поповићка школа је била самостална и непотпуна, а онда је Одлуком 

Општине Сопот 1961. године припојена Основној школи у Малој Иванчи и ђаци су од петог 

разреда долазили у Малу Иванчу, а пре тога су наставу похађали у Раљи. Нова школа, која 

се и данас користи, направљена је 1961. године, а у њој и два стана за учитеље. 
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Милорад Мића Марковић 
 

Милорад Мића Марковић је рођен 1887. године у Сокобањи, учитељску школу је 

завршио у Алексинцу и 1905. године је постављен за учитеља у Великом Крчимиру, а 1910. 

постављен у Поповићу, где је остао до 1941. године. Као резервни официр српске војске 

учествовао је у балканским ратовима и Првом светском рату од 1912. до 1918. године. Као 

официр југословенске војске 1941. је одведен у Немачку, у логор, где је у логору Офлаг-

Нинберг провео све време рата. У априлу 1945. године вратио се у Поповић, а онда је 

постављен у просветном одељењу ослободилачког народног одбора округа београдског за 

начелника; доцније је био инспектор Министарства просвете HP Србије, где остаје до 

пензионисања. Умро је у Београду 23. октобра 1967. године и сахрањен у Поповићу.  

У његовој заоставштини налазиле су се белешке из младости и ратни дневници. Део је 

објавила Издавачка кућа „Вук Караџић“ 1977. у књизи „Ратни дневници 1912 – 1918“.  У 

предговору ове књиге под називом „Уводна реч“, издавач пише о животу и раду Милорада 

Марковића и наводи делове његових списа о приликама у којима је живео пре одласка у рат 

и о томе како се припремао за учитељски позив. Такође, уводи читаоце у садржај ратних 

дневника, оних који су у самој књизи, али и оних вођених током Другог светског рата.  

Преносимо из увода књиге „Ратни дневници 1912 – 1918.“ делове текста у којима се 

истиче преданост послу и повезаност учитеља Милорада Марковића и мештана села у ком је 

живео и службовао. 

 

 

По много чему Милорад Марковић је изузетна личност. Школовао се у преткумановској 

Србији, земљи у којој су се тада шибице звале „машине“ али у чијим су се школама ђаци, 

већина у сталној борби са оскудицом и другим тешкоћама, озбиљно припремали за своје 

будуће позиве како би народу и земљи помогли да се ослободе заосталости. 

И кад је постао учитељ, њему није било много боље. У једној белешци од 23. јануара 

1908. У селу Бучје, у свом првом месту службовања, свој положај је овако описао: „Три 

године привремени учитељ са 600 динара годишње плате, али са извесном надом да ће кроз 

осам година добити повишицу од 200 динара. А дотле? Дотле ће гледати да успе да Србију 

премести у жарки појас, где би могао ићи го, не купујући то страховито одело. Покушаће да 

набави храну из ваздуха...“ 

Народни учитељ тог времена морао је да учи и за себе и за свој позив, и за децу коју 

треба да учи и води, да просвећује народ, имајући у виду да „овај свет потребује добре 

примере, а не придике“. Он се занимао за разне области науке и живота. Бележио је све 

што га је интересовало, извлачећи за себе практичне закључке. Ништа што је у то време 

Милорад Мића Марковић, по коме школа данас носи име, са ученицима 1934. 
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било објављено у области народне медицине, хигијене, исхране и др. нији могло да 

промакне младом учитељу; то што је сазнавао преносио је својим ђацима и њиховим 

родитељима. Кад записује какви су резултати постигнути у заједничком школовању мушке и 

женске деце у Швајцарској, он прво закључује да је то добро, јер ће у таквом школовању 

доћи до међусобног позитивног утицаја између мушке и женске деце, и спреман је да то 

примени и у својој школи. 

Кад није ратовао, Милорад Марковић је живео у Поповићу, у који је дошао 1910. 

Између два светска рата он је учитељовао, и тада о себи, свом животу и раду ништа није 

написао. Али, писали су други. На општинским изборима 1920. у Поповићу су победили 

комунисти. „Радничке новине“ су о томе писале: „Двадесет другог августа узели су 

комунисти у Малом Поповићу општину у своје руке. За успех наше листе у овом селу има се 

у првом реду захвалити доброј и јакој партијској организацији која дуже времена у том селу 

постоји а на челу које енергично и неуморно ради наш вредни друг Милорад Марковић, 

учитељ.“ На Вуковарском конгресу КПЈ 1920. године, на ком је учествовао као делегат, 

Милорад Марковић је говорио о својој омиљеној теми – о селу, сељацима и раду на селу.  

И два преломна момента у политичком животу земље између два рата: Обзнана (када 

је забрањена Комунистичка партија Југославије) и завођење шестојануарске диктатуре 

1929. на одређени начин су обележила његов живот. После Обзнане, власти су безуспешно 

тражиле од Милорада Марковића да се одрекне припадништва комунистичкој организацији. 

Уследиле су претње о отпуштању и премештеј из села. Слично су власти поступиле и после 

увођења шестојануарске диктатуре. Но, ниједан од тих премештаја није извршен. Сељаци 

села Поповића окупили су се пред среским начелством и запретили да ће отићи у Београд 

да тамо демонстрирају; тако су приморали надлежне да повуку одлуке о премештају. 

Милорад Марковић је творац учитељског удружења које је окупило све учитеље у 

срезу и иницијатор већине акција тог удружења. Он је и међу првих 40 чланова културно-

издавачке задруге „Вук Караџић“, коју су 1940. покренули напредни учитељи на 

иницијативу КПЈ. У селу је основао народну књижницу и читаоницу, а при читаоници 

драмску и фолклорну секцију, које су давале приредбе у Поповићу и околним местима. 

Један је најактивнијих чланова Народног универзитета, основаног у Поповићу 1936. и са 

чије су се говорнице обраћали сељацима Повића и околине многи прогресивни људи из 

Београда. Био је функционер у земљорадничкој задрузи, а као први народни учитељ радио 

је стално са омладином. 

Народ је поштовао и волео Милорада Марковића, о томе говори и податак да је у селу 

имао око педесет „кумчића“.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Основна школа у Малој Иванчи добија 1969. године име „Милорад Мића Марковић“, 

управо у спомен на овог познатог учитеља. 

Милорад Марковић као гост на свадби у Поповићу 1936. године 
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Бивши ученици о школи 

У оквиру пројекта Јубилеји организовани су сусрети са бившим ђацима. Ученици оба 

одељења у Поповићу су 11. октобра 2016. године имали прилику да чују како је некада 

било у школи, а гост предавач је био Тома Радовановић, рођен 1943. године. 

Учитељица Ружица Будимкић је разговарала и са још два бивша ученика школе у 

Поповићу Вером Митрашиновић и Радојицом Митрашиновићем и забележила њихова сећања 

на школске дане. Времена када су учитељи били Анка и Милорад Мића Марковић сећа се 

Вера Митрашиновић, бивши ђак. О времену непосредно после Другог светског рата говори 

бивши ђак Радојица Митрашиновић. 

 

 

О школи, учитељима и животу ђака 

У школу сам пошла 1937. године. Тада је било два одељења а ученика је било у 

одељењу око 40. Учионица је била дугачка просторија са врло мало намештаја. И клупе су 

биле дугачке тако да је по осморо ђака седело у њима. Учитељи су ми били Милорад Мића 

Марковић и, једно време, његова супруга Анка. Више смо волели Мићу, јер је био блаже 

нарави. Анка је била строжа и ње смо се више плашили.  

Мића је био висок и леп. Носио је наочаре. Био је мало строг, али блажи од учитељице 

Анке. Правично је оцењивао. Знао је да кажњава клечањем на зрнима кукуруза због 

несташлука или ненаученог задатка. Због своје доброте и племенитости према сељанима и 

деци сви су га волели и поштовали. Многи су га узимали за сведока на венчању. 

Од предмета смо имали рачун (математику), историју, српски, земљопис (нешто слично 

данашњој географији). Учитељи су причали и писали по табли, а и ми смо преписивали. 

Имали су и књиге из којих су нам нешто читали. У школи су биле и књиге за ђаке и њих смо 

сви користили. Учитељ је имао својих књига које је позајмљивао оним ученицима који су 

желели да читају. Највише сам волела Читанку коју сам добила од учитеља. 

На часу су ученици слушали и поштовали учитеље. Ко није био добар или није радио 

задатке кажњаван је пацкама прутићем по длану.   

До школе смо ишли пешице по блату јер асфалта није било, него су били сеоски 

путеви. Били смо оскудно одевени и обувени. Чизме нисмо имали, па смо носили сељачке 

опанке и то само када је лоше време и када је падала киша. Ноге су нам стално биле мокре. 

Облачили смо се према могућности родитеља. Наслеђивали смо одећу од старије браће и 

сестара коју је мајка преправљала. Од вуне су нам плели џемпере. 

Док сам ја била ђак кухиње у школи није било. У школу смо за јело доносили оно шта 

је ко имао. Обично је то била проја са пекмезом, а они чији су родитељи чували краве, јели 

су и проју са сиром. Храну смо носили у тканим торбама (вуна) које су се звале лебаре. 

Било је само излета и то по селу, по засеоцима Јаки извор и Виногради, а понекад и до 

Ковионе (један део Раље). Ишли смо пешице и успут нам је учитељ објашњавао где смо. 

Радио нисмо имали. Волела сам да слушам наше сељане како свирају фрулу. У школи 

смо певали песме о Светом Сави. За игру смо користили лопте направљене од крпа 

(крпењаче) и пиљака (са каменчићима), а играли смо и школице (проналазили бисмо чисто 

место у дворишту и штапом цртали школицу).  

У школи смо прослављали Светог Саву и Српску Нову годину. Сви скупа смо певали 

хорске песме. Једном годишње смо одлазили у цркву и са мештанима обилазили „записе“. 

 

Вера Митрашиновић 

 

О школи, учитељима и животу ђака 

У школу сам пошао 1.9.1946. године. Учитељ ми је био Александар Костић, а онда и 

Емилија Милијановић. Била су два одељења у две учионице са по тридесетак ученика. У 

учионицама су била два реда клупа, скамија, код којих су седишта повезана са столовима. У 

свакој је седело по четворо ученика. Између редова је шетао учитељ. Учитељи су нам 

причали и читали из књига. Нешто су писали на табли, обично за домаћи. Емилија је била 

најстрожији учитељ. Код ње су сви морали да знају све, нарочито песмице. Ко не би научио, 

добијао је пацке. 
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Више сам волео учитеља Александра зато што је био добар и лепше објашњавао 

ђацима. Он је био старији човек, просед, лепог изгледа, културан, увек лепо обучен и 

уредно обријан. Једном речју - прави господин. Није примењивао строге мере, а сваком 

ученику је понаособ објашњавао градиво, па макар и неколико пута док ђак не схвати. 

Од предмета смо имали рачун, српски језик, земопис, историју. У првом разреду смо 

имали и веронауку, а после тога је била забрањена. Дисциплина је била добра јер су 

учитељи имали право да нас туку шибом. Родитељима нисмо смели да се жалимо, јер су и 

они одобравали да нас учитељи туку када не учимо добро 

До школе смо долазили пешице блатњавим путем јер није било друма, ни светла ни 

асфалта. Ишли смо у опанцима. Униформе нисмо имали, а пошто нисмо имали много ствари 

неке смо носили и у школи и код куће. Маме су, нарочито зими, када бисмо се искаљали, 

увече прале ствари и сушиле поред бубњара да бисмо их ујутру обукли. У школи смо 

остајали по цео дан и носили смо храну од куће. Мајке би нам понекад спремиле чак и 

кувано јело. Носио је шта је ко имао у тканим торбама. Од књига смо имали само буквар и 

читанке. Других књига није било јер су оно мало што је било у школи попалили четници. 

Ишли смо само у шетње по селу и успут бисмо нешто научили о биљкама, животињама... 

Није било струје, ни радија. Домаће задатке смо радили уз свеће и фењере. Певали смо 

песме о школи и о Светом Сави. Играли смо се разних игара: иде маца око тебе, јарићи, 

пошто секо млеко... Играли смо се лоптом. 

 

Радојица Митрашиновић 

Интервју са Томом Радовановићем 

Школа, учитељ, дисциплина 

У школу сам пошао 1951. године. Учитељ ми је био Александар Костић. Тада није било 

превоза да учитељи путују, па је он са супругом Андором живео поред старе школе у стану 

за учитеље. 

Била су два одељења, први и други, трећи и четврти разред. У сваком разреду било је 

од 15 до 20 ученика, али су сви ђаци седели у једној великој учионици, која је била мало 

већа од ове ваше, нисмо имали слике и украсе, само понека слика неког уметника или 

политичара. Клупе су биле старе и имале су наслон, није било столица, по два ђака су 

седела у клупи. Имали смо и магарећу клупу, која је стајала испред учитеља. Табла је 

стајала на ногарима, сунђери и креде се не разликују од ових које ви сада користите. У 

ћошку учионице је стајала пећ, бубњара. Дрва за огрев су доносили имућни људи који су 

имали шуме, у договору са месном заједницом, они су се међу собом договарали ко може и 

колико дрва може да донесе. 

Није било превише предмета, било је важно да дете научи да чита, пише, рачуна, да 

зна историју и географију. То се сматрало довољним. Деца нису имала никаква доступна 

средства и информације, није било телевизора, радија, није било телефона, није било ни 

светла. Учило се из књига, учитељ је припремао оно што ће предавати на папиру, деца су 

слушала предавање, затим смо ту лекцију читали из књиге. На крају часа учитељ нас је 

пропитивао шта смо запамтили. Домаћи задаци су били обавезни, учитељ би на крају часа 

записивао домаћи на табли, а ученици су преписивали. Сутрадан нас је пропитивао то што 

је било за домаћи и тачно је знао ко је учио код куће, а ко није. 

Ужина, одећа и школски прибор 

Обично смо остајали по четири до пет сати. У школи нико није смео да једе, деца су 

доручковала код куће и нису доносила храну у школу. Тек после 1960. године је отворена 

кухиња овде у школи. 

Школске униформе су биле обавезне, дечаци су носили беле блузице, девојчице су 

носиле кецеље. Униформа се није носила само на часу и на одморима, него и када су се 

играли, ученици нису смели да је скину. Морали су да пазе да је не испрљају, јер нису 

смели да дођу у школу прљави. Када је лоше време и када пада киша, паковали су своје 

униформе у торбе да би остале чисте за следећи дан, пошто су имали само једну кецељу за 

сва четири разреда. Шили су мало веће да би могли да их носе четири године. Ученици су 

носили опанке, а касније су почели да носе и гумене чизме али то нису могли сви да 

приуште, јер су биле скупе. 

Од прибора смо имали оловке, писаљке или перо и мастило. Ташне су изгледале попут 

ранца, прављене су од картона, а са свих страна обложене масним папиром. Носила се само 

једна свеска и таблица која је била лако ломљива.  
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Дисциплина 

Дисциплина је била оштра. Када учитељ улази у учионицу, сви ђаци устају као 

војници. Када учитељ предаје нема шушкања, приче, смеха, нема ништа на столу осим 

једне књиге из које он предаје. 

Ђаци који су ометали часове и нису били добри, били су кажњавани ударањем 

лењиром по длану. Ученик би пружио руку, а учитељ би му ударио 5 пацки, затим би 

пружао другу руку за још 5. Ако ни то није била довољна васпитна мера, учитељ би га 

терао у ћошак, цео час би ученик стајао у ћошку, окренут према зиду. 

Учитељ није био само предавач, већ је учио децу домаћем васпитању. Он је био 

педагог и учитељ и родитељ. Нисте смели на улици ништа да направите, нисте смели да 

прођете поред старије особе и да се не јавите. Ниси смео да прођеш и да ћутиш. Кад би 

учитељ сазнао да се нисте јавили старијој особи, добио би батине и од учитеља и од 

родитеља. 

Пут до школе 

Тада није било превоза, ученици су долазили у школу каљавим путевима, неки су 

прелазили преко потока. Неку децу су доводиле мајке или баке, претежно баке, јер су мајке 

имале пуно посла код куће, а баке су биле мало заштићене од тих послова, па су их оне 

доводиле. Имали смо ђака који је живео скроз преко ливада, звао се Стева Јоцић, њега је 

бака доводила свако јутро у школу и чекала га је до краја часова, јер јој се није исплатило 

да се враћа кући па поново долази по њега. 

Није било топле обуће, носили су се гумени опанци. Није било бундица, јакница, 

капуљача као данас да се деца ушушкају. Друштво је било сиромашно, јер су то године 

после рата, деца су се мучила исто колико и њихови родитељи. У школу се ишло само пре 

подне, јер није било струје. У кућама су се користиле лампе на гас које су биле окачене на 

зиду. За осветљење су се користиле и свеће или су баке правиле фитиље од крпица 

премазаних машћу које су звали жижа. 

Ваннаставне активности и распуст 

Ишли смо на излете у природу. Скупе се сва деца која иду у школу и наставник их 

води у шетњу по крају и обавезно би посетили гробље, како би знали где су сахрањени 

учитељи који су раније предавали. Нису постојале екскурзије. Тек 1958. или 1959. почели 

су да воде децу даље, у друга села, до Иванче или у Раљу. Ишли смо пешке, пошто 

аутобуси нису постојали, а није било ни асфалтног пута. Летовања и зимовања није било. 

Нисмо имали распусте као данас, исецкане на сваких месец дана по дан, два. Постојао је 

један велики распуст на крају школске године. 

Књиге, забава и игре 

Нису сва деца имала књиге, него су седели у клупи један који има и један који нема 

књигу, и тако су другари помагали једни другима. Деца су читала књиге које су им 

родитељи набављали, али то је било веома оскудно. Обично су то биле књиге са песмама, о 

историјским јунацима, ратовима. Први глас са радија као дете сам чуо код комшије 

Васковића. Његов прадеда је правио детектор од кристала и магнета на коме су биле 

слушалице које ставиш на уши и чујеш само музику. Деца би се скупила код њих да чују 

само музику, па су слушали на смену. Могла се чути само музика и вести. Тек негде крајем 

1959. године у село је стигао први радио, јер је уведена струја. Радио су могли да приуште 

само богатији људи. Најближи биоскоп је био у Сопоту, али је и он нередовно радио. Деца 

имућнијих родитеља су ишла у Београд у биоскоп. Ишли су аутобусом, постојала је једна 

линија дневно, ишли би ујутру и враћали би се увече. 

Играли смо се јурке, шуге, бесне кобиле, жмурке. Опрему за физичко нисмо имали, 

нису могли ни да утичу на децу да морају да је купе, јер је тада била беда. 

 

Прославе у школи 

Једино се прослављао дан школе, долазили би родитељи са децом и један представник 

из Београда, звали смо га инспектор, он је долазио једном месечно да контролише ђаке. 

Највећа срећа, највећа радост за ученике је била да се на крају школске године, када се 

деле књижице, ученик јавно похвали пред родитељима и добије неку књигу. 

После завршена четири разреда 

У Раљи су се завршавала још два разреда, то је била гимназија. Деца имућних 

родитеља су на даље школовање ишла у Београд, а деца из сиромашнијих породица су 

остајала са својим родитељима како би им помагала на имању, у кући око стоке и нису 

имали много времена за играње. 

Тома Радовановић 
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Школске зграде 

Зграде старе школе постоје и данас и заштићене су као културно добро – споменик 

културе12. Зграда подигнута 1867. године поседује сва типска обележја шумадијске 

чатмаре, типа који доминира архитектуром ове области током читавог XIX века. По својој 

садржини коју чине учионице и учитељев стан, зграда старе основне школе у Поповићу 

понавља класичну шему сеоских школа у Србији из прве половине XIX века. Својом 

конструкцијом и обликовањем, зграда изражава све оне квалитете народне архитектуре, 

које јој обезбеђују значајно место у историји архитектонског стварања. Друга млађа зграда 

овог школског комплекса, подигнута 1890, припада типу тзв. новије сеоске куће. Кућа је 

правоугаоне основе, подигнута на знатној висини, зидана у бондручној конструкцији са 

испуном од опеке и покривена релативно високим четворосливним кровом са црепом. Мада 

не поседује посебне архитектонске и етнографске вредности, ова зграда по својој функцији 

представља јединствену целину са зградом старе основе школе, па се тако и третира. 

Обе зграде, заједно са двориштем у којем су лоциране, представљају историјски 

ансамбл некада веома карактеристичан за шумадијска села и веома ретко где очуван. 

 

 

Нова школа и Сеоска школа за филозофију архитектуре  

Осамдесетих година 20. века старе зграде школе биле су реконструисане за уметнички 

атеље архитекте Богдана Богдановићa и биле су место окупљања уметника, постдипломаца. 

Богдан Богдановић, професор и један од водећих архитеката тог времена, постао је 

декан Архитектонског факултета 1970. године, након чега је формирана Нова школа 

архитектуре (1971-1973)13 чије су основне идеје биле јачање професије у правцу 

промишљања хумане средине, увођење модела тимског рада и интердисциплинарне 

сарадње. Због недостатка подршке да реформише и модернизује школу Богдан Богдановић 

је био приморан да поднесе оставку. Након тога, свој приступ студентима и учењу наставља 

у Поповићу у напуштеној сеоској школи, где оснива Сеоску школу за филозофију 

архитектуре (1976 – 1990) и са студентима развија нове приступе архитектонској пракси 

засноване на истраживачким играма. 

У Сеоској школи за филозофију архитектуре дешавала се необична мешавина 

урбанистичке радионице, уметничког перформанса и групне терапије. Богдановић и 

студенти су петнаестак година алтернативну сеоску школу доживљавали као простор 

ослобађања од свакодневних призора, као место у коме су се слободно играли града. 

                                       
12 Завод за заштиту споменика културе града Београда, 
http://beogradskonasledje.rs/kd/zavod/sopot/stara-osnovna-skola-u-popovicu.html 
13 Центар за културну деконтаминацију, http://www.czkd.org/nova-skola-1971-1973/ 
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Радикалан приступ Богдана Богдановића још више је дошао до изражаја ту, у сеоској 

школи, где се група окупљала викендима током летњег семестра и стварала фиктивну 

цивилизацију кроз митове, као основу за стварање града. Можда наизглед безазлена, 

оваква стваралачка игра је радикално наглашавала нераскидиву везу између културе и 

изграђене средине и град као културолошки феномен. 

У селу се налазила и Зелена кутија, кутија од картона која је служила да бележи 

стварност без цензуре и аутоцензуре. Судбину и садржину ове необичне кутије Богдановић 

је описао у својој последњој књизи, „Зелена кутија“ (Књига снова). Књига садржи мисли, 

записиване и исцртаване, које су биле садржај Зелене кутије. Након писма Централном 

комитету СК Србије 1987. Богдановић доживљава политичку репресију, а на удару власти 

нашла се управо и ова кутија, знана као предмет од великог значаја самом Богдановићу 

(иако се у њој није налазило ништа друго до хеуристичких пустоловина) коју су сами 

студенти спасили из Малог Поповића. 

 

 

Данас је старија зграда Ловачки дом и одржава се, а млађа зграда је у веома лошем 

стању и пропада.  

Нова школа, која се и данас користи, направљена је 1961. године. 
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Мали Пожаревац  

Ретки су Малопожаревчани који су се школовали пре изградње школе у Малом 

Пожаревцу. Први ученик за кога се зна био је Радован Ивановић, син Лазе Ивановића, 

капетана космајског, који се школовао у Гроцкој.  

Школа у Малом Пожаревцу направљена је када и црква 1862. Међутим до 1866. нема 

података о раду школе у Шематизму (календар Министарства просвете и црквених дела). 

Сматра се да је поп Јеремија Вучићевић од 1864. до 1866. године, поред свештеничке, 

вршио и учитељску службу до постављења учитеља Петра Поповића 1866. када је школа 

званично почела да ради као трогодишња школа. И црква и школа су се тада налазиле ван 

села, али су ту грађене јер су биле намењене становницима више села: Малог Пожаревца, 

Сенаје и Шепшина. 

Прва школска зграда је била приземна и налазила се између старе и нове школе које 

постоје данас, тамо где се сада налазе учитељски станови. Имала је две просторије - једна 

је била учитељски стан, а друга учионица. Малобројни ученици били су из Малог 

Пожаревца, али и из околних села, Сенаје, Шепшина, Дражња и Ђуринаца, све док у тим 

местима нису направљене школе. У учионици су дању учили, а ноћу спавали на 

простиркама које су од својих кућа донели. Суботом су ишли својим кућама.  

Учитељ од 1868. До 1878. био је Милан Буквић родом из Влашке. У школској 1869/70. 

у првом разреду је било 13 ђака, у другом 9, у трећем 4, укупно 26. У Извештају о стању 

школе 1870/71. године стоји: „Уписано 28 ђака, 16 у први разред, 7 у други и 5 у трећи. 

Школска зграда није за време одмора поправљена, а сада је наређено да се поправи.“  

Извештај о стању школе на почетку школске 1879/80. године: „Учитељ је Јован 

Миленковић, школско здање није у свему поправљено за време школског одмора, а има да 

се довреши: прозори, браве, пећи, кухиња и нужник. Уписано у први разред 15 ученика, у 

други 4, у трећи 3. Ученици не долазе редовно у школу. Књигама су сви снабдевени.“ 

На почетку школске 1881/82. године уписано 33 ученика, први разред 13 ученика, у 

други 13, у трећи 7.  

Од 1882. до 1892. учитељ је Аксентије Ивановић, који је одликован орденом „Светог 

Саве“.  

Извештај за 1886/87. каже да је школско здање оправљено за време школског 

распуста омолико колико је то поправка изискивала. Ученика је уписано свега 48, у први 

разред 13 ученика, други 13, у трећи 14 у четврти 8.  

Учитељ 1890. је Драгољуб Пешић. 

Број ђака се стално повећавао па је током 1902. и 1903. саграђена нова школска 

зграда од слабог материјала. То је чатмара која је имала једну учионицу и једну собу за 

ђаке. После изградње нове двоспратне школе са четири учионице 1932. стара школа је 

служила као стан за учитеље. Зграда је очувана до данас, под заштитом је државе као 

добро под претходном заштитом, али је запуштена и неупотребљива. Прва школска зграда 

је била стан за учитеља, а после Другог светског рата је срушена и на њено место је 

изграђен учитељски стан (кућа). 

Учитељски брачни пар Раде и Драга Миловић радили су у школи од 1892. до 1914. и 

тада је било више ученика у два комбинована одељења. У њихово време обележена је 

стогодишњица Првог српског устанка и поводом тога је организована приредба. Такође, 

школске власти су добиле наредбу да у школском дворишту засаде родна дрвета трешње, 

јабуке, крушке и другог воћа. Две крушке из тог времена су и данас у дворишту испред 

спортског терена. На месту терена тада је била огледна парцела и учитељска башта где су 

се ђаци учили садњи воћа, калемљењу и другим ратарским пословима.  

У првим годинама 20. века почиње се обраћати пажња народном просвећивању и у 

појединим се селима, при школама, оснивају и народне књижнице. Прва таква књижница у 

нашем крају основана је 1905. године у Малом Пожаревцу и радила је под руководством 

учитеља Рада и Драге Миловић све док су они службовали, до 1914.  

Учитељи на почетку 20. века: Добросав Ивановић, Вуле Костић, Милка Петровић, 

Радисав М. Стојановић, Христивоје Јовановић Савић. 

У време Првог светског рата школа није радила. Почиње са радом школске 1919/1920. 

Уписано је у први разред 50 ученика, у трећи 45 у четврти 56. Учитељи су били Олга Којић 

и Драгомир Којић.  
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Школски надзорник Срђан Новаковић је написао 12. јуна 1920. године: „Данас сам 

одржао последњи преглед у I разреду школе у Малом Пожаревцу. Одељење је мешовито. 

Наставница Олга Гајићка је отпочела рад 16. фебруара. За ово време уложила је довољно 

труда те је према времену постигла да обради и утврди најважније градиво. Рад јој је 

правилан. Обраћена је довољна пажња на васпитну страну и физичко здравље ђака. Исто 

тако обраћена је пажња и на све остало. С обзиром на краткоћу времена рада и остале 

околности кооје су отежавале правилан рад, нађени рад у овом одељењу и постигнут успех 

оценио сам оценом одличан (5).“  

Наставник Драгомир Којић је председавао испиту 19. јуна 1920. У уписнику је 

написао: „Према наређењу школског надзорника среза грочанског председавао сам данас 

на свечаном годишњем испиту у I разреду ове школе. У почетку године у I разред је 

уписано 42 ученика и 8 ученица, свега 50. На испиту су били сви ученици. У старији разред 

прелазе 38 ученика и 8 ученица, свега 46. Први разред понавља 4 ученика.“ 

 

Школски надзорник Срђан Новаковић је написао 13. јуна 1920. године: „Данас сам 

одржао испит - последњу ревизију у III и IV течајном одељењу Основне школе у Малом 

Пожаревцу. Настава је полудневна. По одговорима ученика и по здравственом стању и 

кретању уопште утврдио сам да је наставник наставно градиво правилно обрадио не 

замарајући своје ученике/ученице. Рад му је био у свему према захтевима дидактике 

уопште. Показао је према приликама и начину рада очекивани успех. Рад му је правилан, 

овакав његов рад и школски успех оценио сам оценом одличан (5).“Приустни су били 

учитељ Драгомир Гајић, два представника Школског одбора и председник. 

Наставница првог разреда Олга Којић је председавала испиту 20. јуна 1920. У 

уписници је написала: „Према наређењу школског надзорника среза грочанског 

председавала сам данас на свечаном годишњем испиту у овој школи, а у III и IV течајном 

разреду. На почетку године уписано је у III разред 45 ђака, 41 дечак и 4 девојчице. На 

испиту је било 40 дечака и 4 девојчице, свега 44 ђака. Сви су прешли у старији разред. У IV 

разред је уписано 56 ђака, 43 дечака и 13 девојчица. У току године одселио се један ученик 

и једна ученица. На испиту је било 54 ђака. Сви су завршили основну школу.“ 

Наредних година (од 1920/1921 до 1928/1929.) уписано је у четири разреда укупно 

ученика: 123, 103, 120, 84, 73, 68, 71, 89, 70. 
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Школски надзорник Срђан Новаковић је написао 16. септембра 1921. године: „Данас 

сам извршио први преглед основне школе малопожаревачке. Рад је почео на време. Сметњи 

није било никаквих. Наставницима, који су свесни своје дужности, што су на делу показали 

за минуле две године, оставља се на лично нахођење и увиђавност да развију, у ширим 

размерама, свој утицајни рад, у погледу наставе и васпитања. А данашњим радом у том 

правцу био сам задовољан.“   

 

 

Године 1932. саграђена је нова двоспратна школа са четири учионице у којој се и 

данас ради. Школа са уличне стране има главни улаз који су тада користили учитељи. У 

улазном холу школе постављена је Спомен плоча жртвама ослободилачких ратова 1912 – 

1918. На њој је натпис: „Спомен борцима из села М. Пожаревца палих у ратовима за 

ослобођење и уједињење од 1912 до 1918“ Затим се уписана имена официра Витомир Гајић, 

учитељ, и Миленко Грујић, студент, а остала имена по азбучном реду породица, укупно 138 

жртава. 

Тај улаз је после Другог светског рата затворен. Табла са именима ђака ратника из 

Првог светског рата ни данас није доступна погледу ученика, потомцима ратника, као ни 

наставницима и посетиоцима школе. Простор некадашњег хола је сада просторија за 

техничко особље. Други улаз из дворишта, који су некада користили ђаци, сада је једини. 

У време Другог светског рата од 1941 – 1943. школа је Немцима служила као касарна. 

Од 1943. Немачки војници прелазе у зграду крај железничке станице да би лакше чували 

пругу. Док су Немци боравили у школи, прокопали су испод степеништа пролаз за напоље и 

ископали ровове у дворишту кроз које су одлазили до својих стражарских кућица, 

распоређених на угловима дворишта. 

Школа је радила у згради у центру села која је данас напуштена и празна, а ученици 

су похађали наставу у четири одељења/разреда. 
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Потпуна школа 1958 – 1970. 

Док је школа била четворогодишња, сви ђаци који су хтели да продуже школовање до 

осмог разреда ишли су у Сопот или Гроцку. 

Закон из 1958. је уведео обавезно осмогодишње образовање, а тиме је школовање из 

нижих разреда гимназије пренето у до тада четворогодишње школе. Тако и школа у Малом 

Пожаревцу од 1958. постаје осмогодишња. 

Школа у Малом Пожаревцу постала је потпуна основна школа 1962. Осим ђака из 

Малог Пожаревца ту су ишли од 1955. године и ђаци из Сенаје (општина Младеновац). 

Касније је у Сенаји формирано издвојено одељење школе у Влашкој са четири разреда (од 

првог до четвртог разреда), ђаци из Сенаје од петог разреда и даље похађају наставу у 

Малом Пожаревцу. 

У Налазу о процени вредности школе из јуна 1966. пише: „Зграда школе је изграђена 

1930. Састоји се из приземља и спрата, од просторија има ходник у приземљу и на спрату, 

четири учионице, канцеларију и две мање просторије које служе као остава за школски 

прибор. Учионице су дужине 8,40, ширине 6 и висине 3,90 метара. Темељи зграде су од 

ломљених камена. Зидови приземља и спрата су од опеке. Зидови су споља и изнутра 

омалтерисани и бело кречени. На учионицама су по два прозора 260x185 цм и врата 

димензија 100x200 цм. Улазне степенице као и степенице између приземља и спрата су 

бетонско-монтажне обложене терацом. Гелендери су метални са дрвеним рукохватом. 

Између степеничног простора и ходника налазе се шпилитир врата, једна у приземљу и 

једна на спрату. У ходнику у приземљу је бетонски под док је у учионицама и у ходнику на 

спрату дашчани. Међуспратна и кровна конструкција је дрвена. Кровни покривач је 

поцинковани лим. Стреха је опшивена даском.“ 

Осим школске зграде у дворишту се налазе и школи припадају: две стамбене зграде 

(стара и нова школа), школска шупа, школски клозет (за ђаке) и живинарник. У дворишту је 

и бунар.  

После Другог светског рата више од 30 година училе су Малопожаревце учитељице 

Смиља Петровић и Ана Марковић. Поред учитеља у школи раде и наставници и првих 

година долазе два брачна пара Раденко и Даница Јововић и Драган и Илонка Сретеновић. 

Терен за физичко васпитање изграђен је 1964/1965. године и набављене су неопходне 

справе. Проблем наставника је веома изражен и било је веома важно да обезбеди стални 

кадар, посебно за предмете српскохрватски језик и математику. У школи је од 1966. било 12 

запослених: директор школе, рачуноводствено-административни радник, 4 наставника, 4 

учитеља и 2 помоћна радника.  

Да би се решило питање њиховог становања у дворишту школе сазидана су два стана 

1966, а и стара школска зграда је адаптирана у стан. 

Школа је у то време имала много ђака, у сваком одељењу више од 30, у понеком чак и 

50, па су ђаци седели по троје у једној клупи. Тако је, 1965/66. било уписано 280 ученика, 

а 1966/67. - 291 ученик. 

Ова школа је 1965. године добила име народног хероја Љубивоја Гајића.  

Сарађивала је са школом у Умчарима, одржавани су спортски сусрети и такмичења и 

постојала је идеја да се ове две школе споје у једну. 

Просветни инспектор који је извршио инспекцијски преглед школе у септембру 1969. У 

Записнику предлаже да се успостави сарадња са школом у Малој Иванчи у вези са 

допуњавањем часова неких наставника и бољом заступљеношћу стручне наставе. Постоје 

тешкоће у превожењу наставника путем који у дужини од 3 km још није изграђен, па се 

предлаже оријентација на превоз железницом и на подешавања распореда часова. У школи 

су нестручно заступљени часови следећих предмета: хемија, географија, ОТО, музичко и 

ликовно васпитање, домаћинство. Физичко васпитање предаје стручни учитељ који студира 

ВПШ. Школу похађа 221 ученик у осам одељења, у млађим разредима је 98, у старијим 123, 

међу којима је десетак из Сенаје. Школа нема фискултурну салу, ни радионицу за ОТО. 

Иако располаже земљиштем, не постоји школски врт са наставно-огледним парцелама за 

наставне сврхе и школи се ставља у задатак да овај недостатак уклони. Школска зграда је 

окречена, сем фасаде, учионице су спремљене за рад. Кров прокишњава и још није 

извршена неопходна поправка.  
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Из документације школе - Савет радне заједнице 

Документација о раду школе је веома оскудна, осим неколико уписница, сачувана је и 

Књига записника са седница Савета радне заједнице и Управног одбора Основне школе 

„Љубивоје Гајић“ Мали Пожаревац из 1969. и 1970. (1.2.1969 - 24.8.1970). 

Темама и речником записници осликавају време са краја седамдесетих година, а 

приказана су и дешавања из 1970. године када је одлучено да се школа припаја школи у 

Малој Иванчи. Представљамо најинтересантније делове ових записника. 

На седници из фебруара 1969. констатовано је да се рад школе финанасирао из 

средства добијених од Београдске заједнице образовања. У Завршном рачуну за 1968. 

годину наводи се: Од 271.563,00 динара утрошена су на личне доходке и материјалне 

трошкове. Остали, ванредни, приходи: 1.232,00. Укупно, приходи: 272.795,85, расходи: 

247.971,50. Вишак од 25.824,35 је распоређен: 10.000,00 фонд заједничке потрошње, 

15.517,70 у пословни фонд школе, и 306,65 у резервни фонд.  

Разматран је успех на крају 1968/1969. и припреме извршене за рад у наредној 

1969/1970. години: обезбеђење огрева, кречење, подела часова. Обезбеђене су књиге за 

ученике свих разреда. У овом периоду школа је набавила учила и средства опште намене: 

теразије са теговима, конопац од 100 м, слике за говорне вежбе и плоче са најновијим 

дечијим песмама, кинопројектор и магнетофон, дијапројектор са дијапозитив плочицама и 

пројектор са филмовима за разне наставне предмете. 

У вези са радом Ђачке задруге предложено је да поред наставника треба да раде и 

ученици како би се обучавали.  

На крају школске 1968/1969. (27.6.1969.) одржан је састанак преставника Основне 

школе „Милорад Мића Марковић“ и Основне школе „Љубивоје Гајић“, а дневни ред је 

посвећен преговарању у вези са интеграцијом две школе. Донета је одлука да неколико 

наставника ради у обе школе, како би имали норму. Донета је Одлука о расподели 

варијабилног дела личног дохотка, награда и регреса за годишњи одмор, донет је 

Правилник о материјалном пословању школе и инвестиционим радовима на школи. У одлуци 

о коришћењу годишњег одмора пише да траје за наставно особље од 1. јула до 20 августа, 

а помоћно и техничко особље од 1. августа до 6. септембра. Донета је и одлука да се школа 

окречи изнутра. 

Прослава Дан школе 22. децембра 1969. обухватала је: програм за родитеље и децу 

одржава се од 10 сати, а онда организовати игранку. Треба припремити закуску за чланове 

радне организације на коју ће се позвати представници друштвено политичких организација 

и радних организација ОШ „Милорад Мића Марковић“ и ОШ „Мића Стојковић“ из Умчара, 

као и колектив Железничке станице Мали Пожаревац. За прославу утрошити 1000 нових 

динара из фонда заједничке потрошње. За награде ученицима издвојити 400 нових динара. 

Једна од тема која је разматрана у јуну 1970. била је Народна одбрана. Директор 

школе је прочитао План одбране школе и програм рада у условима рата. Овај ратни план је 

урађен на основу упутстава одговорних органа за цивилну заштиту. Садржи: начин 

узбуњивања, начин обезбеђења, рад у ратним условима и место на ком би се изводила 

настава, као и шта треба школа да има (а дужна је да обезбеди) од опреме за колективну и 

личну заштиту од ратних дејстава. Предложено је да се одржи семинар о упознавању 

најважнијих ставки: хитна помоћ и сл. Такође се предлаже извођење пробне вежбе са 

децом 13. јуна – пробно узбуњивање под претпоставком ратне ситуације.  

Разматарана су и нормативна акта. Први је „Вредновање рада и начин расподеле 

према постигнутим резултатима“. Директор је прочитао акт у целини, све скале за 

вредновање и начин давања оцена. Затим је директор упознао присутне са Актом о 

самоуправном договору који је доставио синдикат друштвених делатности Београда, као и 

са актом Београдске заједнице образовања. Формиран је Фонд „Радојица и Миодраг 

Стевановић“ при школи из кога ће се додељивати награде ученицима. Средства у висини 

4000 динара ће се орочити код БУБ у Београду на једну годину. 

На седници од 19.6.1970. дневни ред има једну тачку: Разматрање предлога 

реонизација школа. Разговарано је о предлогу да се изврши реонизација школа у општини 

тако да се оформе 3 школска центра: Дучина, Сопот и Поповић. По том предлогу центар у 

Поповићу би се градио на Друминама и обухвато би школе у Раљи, Малој Иванчи и Малом 

Пожаревцу. Председник СО Сопот Милош Петровић је додао да постоји и друга варијанта по 

којој би центри били у Дучина, Сопот, Раља, Мала Иванча, по којој би центар у Малој 

Иванчи (градила би се нова зграда на Несторовцу) чиниле школе „Милорад Мића Марковић“ 

и „Љубивоје Гајић“ и једна школа из Поповића. Он је додао да школе које немају бар по два 

одељења у разреду неће моћи да опстану као самосталне. 
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Доношење трајног решења решило би питање школства на овом подручју и омогућило 

бољу наставу. Треба обезбедити превоз ученицима до школе и треба проверити какве су 

везе и да ли је боље да путују деца или наставници. У дискусији је изнето и мишљење да не 

треба разматрати овакав предлог јер се цео колектив пре неког времена изјаснио за 

спајање са школом у Умчарима. 

У закључку је наведено да се колектив слаже да идејом да школски центар буде у 

Поповићу и да друге варијанте за сада не долазе у обзир.  

У последњем записнику са седнице од 24.8.1970. „директор Раденко Јововић је 

покушао да лепо објасни због чега је дошло до ситуације да се школа у Малом Пожаревцу 

припоји школи у Малој Иванчи“. Он је прочитао акт СО Сопот о препоруци да се школа ОШ 

„Љубивоје Гајић“ припоји школи ОШ „Милорад Мића Марковић“ док се не створе услови за 

изградњу школског центрa у Поповићу, на Несторовцу. Донета је одлука да се усваја 

препорука о припајању ОШ „Љубивоје Гајић“ ОШ „Милорад Мића Марковић“. Одлука се 

доноси као решење док се не изгради центар у Поповићу, како стоји у одлуци СО Сопот. До 

почетка школске године треба одржати заједничку седницу две школе на којој би се донела 

коначна одлука и формулисало како и под којим условима ће се даље радити.“ 

 

Љубивојe Гајић 

Љубивојe Гајић je рођен 1904. у Малoм Пожаревцу. Био је један од угледнијих 

домаћина у селу. Члан Комунистичке партије Југославије је постао 1939. године. Био је 

иницијатор за отварање читаонице и народне трибине у свом селу, као и иницијатор 

стварања удружења револуционарне омладине у Малом Пожаревцу. Приступио је 

Народноослободилачкој борби у јулу 1941. године. Био је члан Среског комитета КПЈ за 

грочански срез, секретар Среског комитета КПЈ у љишком срезу, а затим председник 

Окружног Народноослободилачког одбора за Младеновачки округ. Погинуо је, у свом 

родном селу, 21. фебруара 1944. године, када је полиција открила одржавање партијског 

састанка са високим политичким руководиоцима и са целим водом припадника Српске 

државне страже опколила кућу. 

Школа у Малом Пожаревцу је носила његово име од 1965. до 1970. Данас по њему име 

носи огранак градске библиотеке (Библиотека града Београда, одељење у Сопоту) који је 

смештен у Дому културе у Малом Пожаревцу.  
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https://sr.wikipedia.org/wiki/1939
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/1941
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/21._%D1%84%D0%B5%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1944
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0
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Интервјуи са бившим ученицима 

Интервју са Милетом Симићем 

О школи и школовању 

У школу сам ишао од 1961. до 1969. Учитељица ми је прво била Ана Марковић, па 

затим Смиља Петровић, која је учила и мог оца – он је био у њеној првој, а ја у последњој 

генерацији ђака. Учитељице се сећам са страхопоштовањем и данас, она је за нас ђаке била 

бог, јер кад смо дошли у школу ништа нисмо знали и ту смо стицали прва знања. У разреду 

је био 21 ученик, а сваке наредне године број ђака се повећавао, долазили су они који су 

понављали, а од петог разрда и деца из Сенаје, па нас је у шестом разреду било 56 и по 

троје ђака је седело у клупи. До четвртог разреда смо били мирни, на часу су сви ћутали и 

радили шта каже учитељица. И родитељи су нас тако усмеравали да треба са слушамо 

учитељицу и било је незамисливо да, на пример, правимо неред на часу. У учионици је била 

табла постављена на ногаре и на њој смо писали кредом. Клупе си биле старе скамије са 

косо постављеним радним делом и са отвором за мастило и перо. Прве две године смо 

писали обичном оловком. Кад смо у трећем разреду почели да пишемо пером и мастилом, 

много сам се радовао, а флека је било свуда унаоколо. Тада смо учили латиницу и таблицу 

множења у трећем разреду, сада је то у другом разреду и деца данас уче много више. 

Они који нису завршили све током часова или нису имали домаћи задатак, остајали су 

после часова да то ураде, а ја сам понекад био међу њима. Седели бисмо испред 

учитељичине куће на клупи и писали под њеним сталним надзором (мада је она то време 

користила и да спреми ручак), а то остајање смо звали „затвор“. Иначе, кад смо се из школе 

враћали кући, ишли смо двоје по двоје држећи се за руке све до Дома, центра села, када 

смо се разилазили на више страна и никоме није падало на памет да се другачије понаша.  

Растужили смо се кад смо се растали од ње. Сви смо јој донели понеки поклон, шта је 

ко имао, ја сам однео сланик. Кад сам био други разред једна девојчица је донела 

учитељици грожђе и о томе сам причао код куће. Онда је моја баба рекла: „Ти однеси једну 

кокошку.“ Сутрадан је баба ухватила кокошку и спаковала за ношење, али мене је било 

срамота, јер сам знао да ће се друга деца смејати. Баба је ишла са мном да би била сигурна 

да ћу отићи до школе, а ја сам све време плакао. У школи ме је учитељица питала зашто 

плачем и одговорио сам да су ми се другови смејали. Онда је она рекла „Милета је донео 

кокошку и нисте смели да му се смејете. Да је среће и ви бисте донели.“ Кокошка је 

завршила у кокошињцу који је био иза кућа учитеља и наставника.  

Школа се грејала на дрва и угаљ. Испод степеништа је био подрум за угаљ који се 

отварао једним поклопцем, а деда Милан је ложио фуруне у учионицама. 

У селу није био асфалтног пута, па су ђаци у школу долазили у гуменим чизмама и 

опанцима. У ходнику смо се изували и испод прозора остављали обућу. Обували смо патике 

плетене од вуне и ојачане кожом, узете од старих кожуха мајки и бака, да се не би лако 

поцепале. У ходнику су били и чивилуци на које смо качили јакне.  

Носили смо униформе, дечаци плаве блузе, а девојчице кецеље. 

Имали смо часове у природи једном недељно, на пример испред старе школе и тада је 

учитељица причала о историји школе, па на Горњаку (који је 2, 3 km од школе) када смо 

ишли у природу и у шуму. Одлазили смо и у црквено двориште, али црква тада није била 

отворена. На прву екскурзију смо отишли на Трешњу да видимо језеро још у првом разреду. 

По први пут смо путовали возом и видели тунел. Тада сам први пут пробао паштету коју смо 

уз хлеб понели за ужину. 

Од петог разреда смо постајали бунтовни и више нисмо били баш мирни ђаци. Било је 

више наставника и свако је био другачији, па смо били несташни, а некад бежали са часова. 

Сећам се да сам рекао наставнику историје кад ме је прозвао, да нећу да одговарам. Већина 

наставника је живела у селу, али је наставница српског долазила из Београда и дешавало 

се да касни, па смо користили прилику да побегнемо са часа. Када је 1963. направљен 

аутопут и петља са које се ишло у село, она је долазила колима иако пут од петље до села 

није био асфалтиран. Тада сам први пут видео старог фићу са вратима која се отварају 

напред.  

Часови физичког су се држали у ходнику, тамо би се постављале струњаче и справе и 

ту смо вежбали. Постојао је кинопројектор и наставници су нам пуштали филмове. 

На часовима домаћинства и ОТО-а девојчице су училе вез, плетење, кућно владање, а 

дечаци разне ручне мајсторије и калемљење воћа. У дворишту школе био је воћњак и башта 

за учитеље, па смо понекад и тамо радили. 
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Било је мало наставника и они су предавали по више предмета, тако је Раденко 

Јововић, који је био директор, предавао историју и географију, Даница Јововић физичко, 

музичко, ликовно и ОТО, Љиљана Бирач физику, хемију и биологију. Српски језик је 

предвала Даница Јухас, а математику Драган Сретеновић. Драган Сретеновић је био 

наставник кога смо много поштовали и волели. Он је умео да заведе ред у одељењу, али је 

био праведан и добар. Мени математика није ишла и једном приликом ми је рекао „Ово је за 

нулу, за једниницу треба нешто и да знаш.“ После тога ми је помогао друг који је имао 

петицу и ја сам поправио оцену. Наставник Драган и његова жена учитељица Илонка су за 

све нас мештане праве величине, посебни и веома цењени.  

 

 

Прославе 

Прослављали смо неколико празника. Најважнији је био 29. новембар када смо 

постајали пионири – носили смо црвене мараме и плаве капе са петокраком. Нову годину 

смо прослављали у школи, кад сам био први разред први пут сам видео да се јелка 

украшава за нову годину. Уносили смо гране јелке и правили смо украсе за њу од станиола 

у који су биле умотане бомбоне, а који смо стално сакупљали. За 1. мај смо рецитовали и 

певали. Неке приредбе су одржаване и у Дому културе у селу, а родитељи су били 

гледаоци. Дом је грађен од 1945. до 1970. У њему су организовани скупови мештана и 

политички скупови. У једној сали је од шездесетих година био телевизор смештен у дрвеној 

кутији и ту се људи увече окупљали да гледају програм, један једини који је тада постојао. 

У ходнику је била бина и ту су одржаване поједине приредбе, па и оне школске. 

Завршетак осмог разреда смо прославили игранком у учионици – били су ту грамофон 

и плоче и храна коју смо донели од куће. У истој учионици мој разред је прославио и 

десетогодишњицу од завршатка основне школе. Тада смо позвали и сеоско руководство и 

поново направили игранку. 
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Како се тада живело 

Сви смо радили од малена; ја сам брао јагоде и малине још док нисам ишао у школу. 

Гајили смо и кукуруз и чували свиње и хране је било у изобиљу. Али живело се једноставно 

и скромно. Од обуће сам имао само опанке све док нисам пошао у средњу школу. Тада се 

деци нису куповале ципеле.  

Путовало се возом, или се ишло пешке. Макадамски пут кроз село је грађен 1961. и он 

је повезао Поповић и Мали Пожаревац. Аутопут Београд – Ниш (са једном траком) прошао је 

поред села 1963.14 Направљена је петља којом је село повезано са аутопутем, а на петљи 

смо чекали аутобусе из Смедерева. 

Пут за Младеновац какав је сада направљен је 1978. Пре тога се за Младеновац 

путовао Авалским путем, тј. преко Поповића, или раније преко Врчина. Аутомобили су 

почели да долазе у село седамдесетих година.  

Живело се скромно и било је много другачије него данас што показује следећа прича. 

Бициклистичка трка „Трагом космајских партизана“ 1978. године пролазила је кроз Мали 

Пожаревац као важно партизанско село. Како је трка трајала више дана, бициклисти су 

једну ноћ проводили у селу и обавеза је била свих оних који имају услове да приме једног 

учесника трке. То је значило да они који имају купатило у кући могу бити домаћини. Моја 

кућа је била једна од таквих и ми смо угостили једног бициклисту. У селу је то био велики 

догађај и организован је забавни програм у коме су учествовали мештани.15  

Направио сам и фотографије са те трке. 

 

                                       
14 Ауто-пут Братство и јединство био је главна југословенска путна саобраћајница која је повезивала, 
четири од шест, република и једну покрајину бивше Југославије. Простирао се од Јесеница преко 

Љубљане, Новог Места, Загреба, Славонског Брода, Сремске Митровице, Београда, Ниша, Скопља до 

македонско-грчке границе. Изградња је започета после Другог светског рата како би се Југославија 
добро саобраћајно повезала, јер је до тад имала само локалне и регионалне путеве слабог квалитета. 
Прва изграђена деоница је била Загреб-Београд у дужини од 382 км, отворена 27. јула 1950. године. 
У пролеће 1959. године започиње изградња деонице између Ниша и Параћина. Следеће, 1960. године 
граде се деонице Ниш-Грделица и Удово-Ђевђелија. Године 1962. започињу последњи радови на ауто-
путу да би следеће 1963. године млади завршили последњу деоницу ауто-пута између Осипаонице и 

Београда. Тако је 251737 бригадира за шест година повезало Љубљану с Ђевђелијом. 
15 И школа је била укључена у организацију ове трке што показује одлука са седнице Савета Основне 
школе „Милорада Мића Марковић“ од 10. маја 1979. да се одобре средства у износу од 5.000 динара 
Месној заједници Мали Пожаревац за организацију бициклистичке трке „Космајски партизани“ 1979. 
дванаесте по реду.  
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Историја 

Већ од краја осмог разреда почео сам да се интересујем за историју породице и села. 

Сви су моји другови имали деду, па и прадеду, само ја нисам. Питао сам бабу и прабабу ко 

су они били и шта се дешавало у породици и направио сам родослов. Интересовало ме је ко 

смо ми и почео сам да записујем то што су ми старији говорили. Занимао сам се и за 

локалну историју и волео да бележим сва дешавања.  

Купио сам први фотоапарат Смена 8 и сликао како смо правили игралиште у дворишту 

школе 1969. Сликао сам и све важне скупове у селу. Један од таквих догађаја и долазак 

Тита у Мали Пожаревац на пропутовању до Смедерева 1977. Купио сам филм у боји и 

Берета дијапројкетор. Добио сам дозволу да присуствујем скупу и фотографишем 

дешавања. Једино што сам после имао проблема да развијем слике, јер у фотографским 

радњама нису хтели да праве слике на којима је Тито. То је било на неки начин забрањено. 

Оне које сам сам развио нису биле доброг квалитета. 

 

 

Годинама сам прикупљао материјал о историји Малог Пожаревца, укључујући и 

архивску грађу о раду школе. Када се у школи славило 130 година од оснивања направио 

сам велики пано са именима свих учитеља и наставника који су у школи радили у првих сто 

година.  

Сеоски локални борци комунисти који су хтели да оставе трагове о својим јуначким 

делима долазили код мене и причали о њима. Мене је све то интересовало и неке сам и сам 

обилазио. Од тог материјала настала је књига „Истина о Калабићу“. Обишао сам 16 села 

космајског округа и разговарао са мештанима и касније је на основу сакупљеног материјала 

настала и књига „Партизански злочини“.  
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Интервју са Велимиром Петровићем 

Када сте први пут ушли у школу? Каква су вам сећања на тај период? 

У школу сам први пут ушао као ђак првак далеке 1956. године, не слутећи да ћу цео 

свој живот посветити управо - школи.  

Као седмогодишњи дечак био сам несигуран и уплашен. Сви су ми говорили да је у 

школи веома тешко и то је створило страх од поласка у школу, па је први школски дан за 

мене био помало непријатно искуство. Наиме, уопште нисам желео да идем на часове, 

покушао сам већ првог дана да побегнем и вратим се кући, али то није било могуће, тако да 

ме је учитељ унео у школу док сам се ја љутио и плакао. Тек касније сам схватио да школа 

није непријатељско окружење и да је школовање веома важно за свако дете. 

 

 

Ко су вам били наставници? 

Први учитељ до трећег разреда био је Мића Урошевић, а у четвртом нас је учила 

учитељица Љиљана Начевић. Од петог разреда имали смо више наставника. Тада је 

наставника било мање него данас, па је често један наставник предавао више предмета. 

Ученика је било више него сада. У првом разреду нас је било чак двадест девет, а касније и 

више, када су нам се придружили ученици из Сенаје. 

Било нас је и различитих узраста, пошто нису сви на време кренули у школу. Часове 

смо имали само пре подне, а њихов почетак и крај обележавала је звоњава клепетуше, јер 

електронског звона, наравно, није било. 

Како је изгледала зграда школе? 

Нови део зграде још није био изграђен, а на његовом месту било је школско двориште 

у ком смо проводили одморе и време пре почетка наставе. Део где се данас налази школски 

терен био је башта наших учитеља, а ми смо морали да помажемо у пословима, што се звало 

друштвено користан рад. Учионице су такође касније постале много лепше и пријатније за 

рад. Током 50-их година прошлог века није било ових лепих паноа, зидови су били бели и 

голи, а прозори стари, дрвени. У свакој учионици је била пећ коју је дрвима ложио помоћни 

радник. Те пећи задавале су нам много муке, будући да су димиле и често онемогућавале 

наставу, а нису могле довољно ни да загреју учионице, па нам је зими било веома хладно. 

Школа је имала кухињу и за време одмора смо добијали ужину, то је најчешће била попара 

или проја и сир. Тада су људи ређе јели месо, тако да га ни у школи нису служили.  
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Какав је био ђачки живот? 

Моја генерација била је друга која је добила свеске. Пре тога ђаци су писали на 

таблицама, кредом, што је било врло непрактично - када би ученици написали домаћи 

задатак, он би се због ношења у торби обрисао са таблице. Осим свезака имали смо и пера 

и мастило којим смо писали, а на ликовном смо користили туш. Клупе нису биле као ове 

ваше, већ су биле скамије са седиштем које се дизало и спуштало, што је било незгодно за 

ниже ученике (какав сам и ја био) јер им је радна површина била далеко. Скамије су биле 

постављене под одређеним углом, а прибор је стајао у малом удубљењу на врху. Када су 

клупе промењене, седело нас је по троје у клупи јер нас је било много у учионици. И табле 

су се разликовале од данашњих, стајале су на постољима и могле су се окретати, тако да су 

са једне стране табле биле линије и ту смо страну користили на часовима српског језика, а 

са друге стране су били квадратићи и та страна је била коришћена на математици. Таблу 

смо брисали крпом, пошто сунђера није било. Услови за рад били су прилично тешки, 

неупоредиво гори него данас. 

У школу смо углавном долазили у одећи коју су нам мајке шиле на машинама, ретко 

смо одлазили у куповину. Зими су обавезни били плетени вунени џемпери и чарапе, а 

обували смо гумене чизме или опанке. Таква обућа била нам је неопходна јер асфалта у 

селу није било, па је током кишних дана блата било свуда. Нисмо смели улазити у школу 

тако прљаве обуће, него смо морали да се изувамо и обувамо чисту обућу коју смо носили 

од куће. Због тог преобувања губљење обуће није било реткост. Ђачке ранчеве нимо имали, 

већ смо сви носили торбе разних боја и величина, ткане на разбоју. У њих бисмо ставили 

књиге и свеске, торбе пребацили преко рамена и тако долазили на часове.  

Без обзира на тешке услове за рад, ученици су били веома дисциплиновани, мирни и 

вредни. Имали смо математику (рачун), остале предмете које и ви данас имате, али и лепо 

писање, па смо морали да пишемо лепо и читко. Понашање ученика је било узорно, у 

супротном би уследила казна. Најчешће је то било клечање на кукурузу, стајање у ћошку, 

или пак ударци прутом. Наставник би неваљалца послао до дрвета леске које је расло у 

дворишту да донесе прут, а онда би казна била извршена. То је свакако био наш 

најнеомиљенији део часова и драго ми је што су те казне укинуте. 

Како сте проводили слободно време? 

Слободног времена је било мало, јер је већина нас после школе морала да помаже 

укућанима око чувања стоке и осталих послова. Ипак, када је било лепо време, радо смо 

играли кликере, омиљену игру. Као и сва деца, а нарочито дечаци, радо смо играли фудбал, 

али нажалост, морали смо да импровизујемо, јер нисмо имали голове. У ту сврху послужила 

би два већа камена која би заменила стативе, а уколико нисмо имали лопту, направили 

бисмо крпењачу од старе одеће и крпа, и утакмица би могла да почне.  

Када сте одлучили да постанете учитељ? 

То је било у шестом разреду. Тада сам први пут помислио да бих волео да и радни век 

проведем у школи. Од тада су ме сви звали Уча, а тај надимак поносно носим и данас. Пут 

до учитељске стране катедре није био ни кратак ни лак, али је у сваком случају вредело 

прећи га и наћи се у школи у другој улози. Та друга улога је још тежа и са собом носи 

далеко већу одговорност, али и мноштво лепих догађаја и ситуација. 

Каријеру учитеља започео сам у Босни и Херцеговини, у месту Добра Вода. Тада сам, 

свог другог првога дана у школи, опет био уплашен и несигуран, али како су дани 

пролазили страх је заменило задовољство и испуњеност. Школа у Доброј Води била је у још 

горем стању од наше, са још мање средстава за рад, али је деце било више. Након шест 

година проведених у Доброј Води, посао сам добио у месту Петријево код Смедерeва, а 

затим у својој основној школи, прво у Поповићу, а затим овде у Малом Пожаревцу где сам 

остао до пензионисања.  

Вратити се у своју школу као учитељ било је врло лепо. У међувремену је школа 

напредовала и пролепшала се и олакшала боравак у њој, како ученицима тако и 

запосленима. Са својим ђацима сам се увек слагао добро, а проблеме на које смо наилазили 

увек смо решавали на прави начин. Дугогодишњи рад у школи потврдио ми је да је 

учитељски позив најлепши и најинтересантнији позив на свету и учинио да ни у једном 

тренутку не посумњам у свој избор. У овој школи доживео сам многе назаборавне тренутке, 

што као ђак са својим другарима, што као учитељ са својим ученицима и колегама. Због 

тога ми је ова школа изузетно драга, и надам се да ће наставити да ради још много, много 

година, те да ће се увек побољшавати, расти и развијати се. 
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Мала Иванча 

У тексту под називом „Летопис школе у Малој Иванчи“16, који се налази у школској 

архиви, о почецима рада школе пише: „До изградње школе у Малој Иванчи деца су ишла у 

школе у Поповић и Мали Пожаревац. Ни општине није било. Село је имало заједничку 

општину са Малим Пожаревцем, Сенајом и Шепшином, а постало је самостална општина 

1904. 

Грађани села су били љубоморни на своје суседе што имају школу, а било им је и 

незгодно да своју децу шаљу у суседне школе, често по рђавом времену, па су решили пред 

крај 19. века да отворе привремено какву-такву шкоу. Радована Ристића, бившег каплара, 

узму за учитеља и у једној приватној згради отворе школу. Радован је учио одрасле, већ 

готово младиће, колико и како је умео и знао, јер је и сам био слабо писмен. Плаћали су га 

у натури. Школску наставу гарнирао је и допуњавао војничким вежбама, које је изводио и 

по најгорем времену, те је тај школски рад сурово извођен, неке и усмртио. У то време 

учитељ у Малом Пожаревцу је био Рад. Миловић који је тужио Радована за бесправан рад. 

Није познато како се спор завршио, али изгледа да је ова школа због тужбе престала да 

ради. Ма какво је да је било знање ових ђака који су под онаквим условима учили, у 

њиховом уму остала је успомена на школовање, а у срцу жеља да да бар њихови млађи 

имадну већ једном своју школу. Кад су постали пунолетни грађани старали су се да ту жељу 

и остваре. Један из те генерације, Марко Б. Божанић, дошавши за председника општине 

сазове збор сељана ради подизања школе. Збор је одлуку подржао. 

Грађе дрвене су имали у изобиљу. Циглу су сами пекли. Дуго су се погађали око  

места. Желели су да школа буде у средини села, али их од тога одврати инжењер, јер је 

место било безводно и изложено ветровима. По савету инжењера зграда се подигне на 

западној страни села на једној заравни. Место је са истока и запада заклоњено 

брежуљцима, са севера огранцима Ковионе, а само место је нешто отворено ка југу. Плац је 

откупљен од Ранковића; био је велики око 80 ари. Цела зграда је коштала 6000 динара. 

Дуга је 26, а широка 11 метара. Довршена је 1906. и почела да ради 1907. Школа је имала 

четири учионице. Године 1909. отворено је друго одељење, а 1927. године треће. У то 

време ђаци су ишли у школу и пре и после подне. Од 11 до 13 сати било је време ручка. 

Они који су живели близу школе ишли су кући, остали су ручали у школи.  

Први постављени учитељ био је Глигорије Крушевљанин, а учитељица Наталија 

Карамарковић. После њих су радили Љуба Павловић и Данило Ђорђевић, обојица су после 

били у Министарству просвете на местима референата. Касније су радили Наталија 

Катанићка и Аранђел Стефановић, који је доцније био на положају школског надзорника. И 

Петрија Симићка која је у Малој Иванчи радила, отишла је на положај школског надзорника 

у Београд. Учитељи су били и Драгољуб Милосављевић и његова жена Јелисавета, који су 

после Другог светског рата отишли у школу на Бановом Брду, где је Драгољуб био 

управитељ школе и тамо су пензионисани 1947. Кратко време (до 1941) на служби су биле 

Карамарковићка, Каталинићка и Симићка и госпођица Драга Стошићева, а после ње 

Војислав и Христина Стојановић. За време Другог светског рата Војислав је као официр 

допао немачког ропства. 

Већина ових радника била је виђена и цењена и сви су се активно залагали за 

постојеће државно уређење, сем Драгољуба Милосављевића, који је био крајњи 

опозиционар. На изборима за велику народну скупштину његова партија (Комунистичка 

партија) добила је у Малој Иванчи 79 куглица и тукла радикалског кандидата, посланика А. 

Зујевића, који је добио само 44 куглице. Због овога је Драгољуб замало службу 

изгубио.Слика његова и њгових ђака, а и њихова писмена одбрана објављени су у часопису 

„Учитељска искра“ 1922. године. Одговарао је по Закону о заштити државе, јер је лажно 

оптужен за увреду краља, подизање народа на буну и да у школи не ради сваког дана. За 

време немачке окупације осуђен је од четника, али се спасао заклањајући се под туђим 

именом. Били су пензионисани и он и његова жена, а на њихово место су постављени други 

учитељи међу којима и Милица Симићева из Велике Иванче, коју су са Христином 

Стојановић једне ноћи убили партизани зато што су сарађивале са четницима.  

 

                                       
16 Текст није потписан, али се из његовог садржаја види да је писан 1960. или 1961. када је школа 
постајала осмогодишња. Текст под називом „Монографија Основне школе Поповић број 1“, који је 
сачинила Милка Мраковић, управитељ школе, написан је 15. 3. 1961. пред припајање школи у Малој 
Иванчи, па се може претпоставити да је и летопис о школи у Малој Иванчи настао у исто време, а да 
га сачинио тадашњи управитељ Милош Петровић. 



Прича о школи 

42 

 

Школска зграда је била снабдевена потребним намештајем и училима, али за време 

Другог светског рата користили су је Немци као касарну и све је то било упропашћено. 

Настава је држана у кућама Љубомира Савића, Чеде Ђорђевића и Исе Жмурића. Радила су 

два учитеља у два комбинована одељења. Школска архива је делом уништена, а са њом и 

главна уписница. 

Целокупан школски плац био је ограђен. Око школске зграде била је још једна ограда 

од плетене жице причврћене на бетонске стубове. Имала је три капије, све у зелено 

офарбане. На средњој је била калемљена винова лоза, а на врху капије мали уграђени 

авион са пропелером који се на ветру окретао. На бетонским стубовима биле су велике 

саксије са цвећем, такође зелено обојене. Ове су капије подсећале на постанак села које је 

имало три капије. Авион је симболизовао значај школе и њену улогу у људској 

цивилизацији. Унутра у тој огради испред школе била је „јапанска“ ливада са цвећем и у 

њој мала шумица туја и борова, а на крају шумице мали хладњак павиљон. На јужној страни 

дворишта био је виноград са хиљаду чокота калемљене лозе подигнуте на шпалире, а пред 

њим уз зид школе поређане кошнице са пчелама. Пре Другог светског рата страдао је овај 

виноград. Школски надзорник у дослуху са капетаном, среским начелником, из идеолошких 

разлога је наредио да се виноград уништи што је и учињено.“ 
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Потпуна школа 1959. 

Школска зграда у Малој Иванчи дограђена је 1959. дозиђивањем једног спрата на 

постојећи објекат и тада је прерасла у осмогодишњу школу. Драгиша Којић, бивши 

наставник и директор школе сећа се тог времена: „Дошао сам у Малу Иванчу у августу 

1958. Било је слободно место учитеља пошто је једна учитељица отишла у пензију. До тада 

сам радио у Малој Крсни, али је Мала Иванча због близине Београда била боље место за 

рад. Управитељ школе је био Милош Петровић. Школа је стајала на утрини без оргаде, 

приземна, руинирана, кров је прокишњавао. Кучићи су трчали унаоколо. Како сам видео да 

је у Малој Крсни дограђен спрат на постојећи објекат, предложио сам управитељу да се та 

идеја искористи и у Малој Иванчи. Прихватио је и дошао је потпредседник општине у Раљи 

Жива Марковић да разговарамо о томе. Договорено је да се подигне кров, сагради спрат и 

уради нови кров. Иселили смо се из школе 1959. Грађевински материјал је набављен 

самодоприносом у селу, али то није било довољно и стало се са радовима. У јесен пред 

почетак школске године још увек није завршена градња. Захваљујући „Задругару“ који је 

дао новац да се купи додатни грађевински материјал наставља се дизање школе. Настава је 

за то време држана у Дому културе.“ 

Подизањем спрата омогућено је да школа постане осмогодишња. Настава се одвијала у 

4 учионице у две смене. Одељења су била велика, од 40 до 52 ђака. Две учионице у 

приземљу са стране коришћене су као станови за учитеље. У једном су живели Милош и 

Слободанка Петровић, а у другом Драгиша и Радмила Којић. Проблем смештаја наставника 

решаван је наредних година. Општина Сопот је помогла у куповини монтажних кућа за које 

су наставници сами ураде темеље. Куће су завршене 1966. У једној су живели Драгиша и 

Радмила Којић, у другој Ангелина и Тома Раденковић, а затим и Вера и Мићо Јевтовић.  

У центру села, на углу дворишта, била је кућа старе општине (суднице). Она је 

припојена школи после изградње Дома културе 1956. године и преправљена у два стана за 

наставнике. Када у њима више нико није становао, срушена је 1976. године. 

О овом времену у тексту „Летопис школе у Малој Иванчи“ пише: „За ово кратко време 

битисања наше школе од само неколико деценија, она је дала велики број школованих 

људи који су унапредили своје село толико да је стало у ред најнапреднијих села за шта је 

јавно истакнуто и похваљено преко штампе. Школи чини част што је председник комуне 

њен ђак. Село има електрично осветљење, свој Дом, велики број новоподигнутих зграда и 

има лекара. Скоро из сваке куће одјекује песма и свирка са радио апарата. Народ је одевен, 

добро се храни, поправио се животни стандард. Лица су весела и озарена радошћу. Задруга 

је најважнија установа села и спада међу најнапредније у земљи. А као круна свег напретка 

села јесте ова нова школа осмолетка која ће учинити село још напреднијим.“  

Генерација 1949. на крају осмог разреда 1964 
Са ђацима су директор Драгиша Којић и наставница Ангелина Раденковић 
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Време заједничке школе - Мала Иванча и Поповић 

Одлуком Општине Сопот 1961. године школа из Поповића припојена је Основној школи 

у Малој Иванчи и ђаци од петог разреда долазе у Малу Иванчу. 

Директор школе је био Милош Петровић (1956 – 1964). Он постаје 1964. године 

Председник социјалистичког савеза Сопота, а на место управитеља/директора долази 

Драгиша Којић који ће ту остати до 1976. Тада је објављено Титово писмо у коме је 

истакнуто да сви који су провели више година на функцији, морају да оду или напусте 

функцију. Драгиша Којић наредних година ради у Школи лепоте и Дому просветних 

радника. Вратио се у школу 1988.  

Ангелина Илић, учитељица у пензији, сећа се времена када је почела да ради у Малој 

Иванчи и промена које су се дешавале током година: „Први пут сам дошла у Малу Иванчу у 

августу 1962. године. Било је те године више конкурса, али сам се одлучила за Иванчу, јер 

сам могла да путујем возом из Шепшина, где сам тада живела. Није било аутобуса као 

данас, воз је био једини превоз, а често се путовало и пешке. Те године је Милош Петровић 

био управитељ и примио је 6 младих наставника. Сви новопримљени су имали и сусрет са 

председником општине у Сопоту. У млађим разредима је било пет одељења, била су 2 

одељења другог разреда са по 26 ученика и ја сам добила једно од њих. У осталим 

одељењима је било по 30 ђака. Школа је радила у две смене, старији ђаци су ишли 

преподне, а млађи поподне. Школа је имала шест учионица, на спрату 4, а у приземљу 2 и 

две канцеларије на спрату – зборница и просторија у којој су радили директор и секретар. У 

приземљу је била просторија за послужитеља и теткице. Справе за физичко су биле на 

простору где је данас обданиште. 

У учионицама су биле пећи, ложило се на дрва и угаљ и често било задимљено. На 

подовима патос који је мазан олајем, није се могло добро очистити и стално је било прљаво. 

Није било воде у школи, ни вецеа. Испред школе је био бунар и ђаци су носили чаше да би 

могли да пију воду која се вадила из бунара у кофама. У селу није било друма, ни асфалта, 

па су деца долазила у чизмама, које су морали да оперу пре уласка у школу. Сви су редовно 

долазили у школу без обзира какво је било време. Кад би пала киша и поток нарастао као 

река, ишли су преко брвна. У школу се ишло шест дана недељно, и суботом се радило. 

Дисциплина у учионици је била одлична, деца су слушала наставнике и послужитеља, а 

родитељи су подржавали наставнике. Сећам се своје прве генерације, били су много добра 

деца. На почетку првог разреда је било мало проблема, али се све брзо средило. Остајали 

смо четвртог часа и то је била прилика за причу, игру и допунске часове. 

Ђаци су носили униформе, а средом и четвртком су били дан за девојчице и дан за 

дечаке, када су деца могла да обуку свечану одећу. Било је прописано и облачење 

наставника. Наставнице су носиле сукње и хаљине, а не панталоне. Сви су носили плаве 

мантиле.  

Наставници су се често мењали, долазили су из Београда, Младеновца, Сопота. 

1967/1968. долазе млади наставници Ратко Сфорцан и Ратко Ивковић, који је играо у 

Крсманцу, и у школи почиње да ради фолклорна секција. Сами смо шили ношњу. Радиле су 

и друге секције (драмска, хор...) и деца су ишла на сусрете села на такмичења. Колико су 

фолклор и хор били добри показује чињеница да су наши ђаци учествовали на отварању 

нове зграде Дома пионира у Таковској улици Београду 1968. 

Радили смо све суботе, па онда смо имали радне суботе једном месечно. Тада се 

чистило двориште, косила се и скупљала трава. Двориште је било увек чисто, а ђаци су 

доносили метле од куће.  

На зидове смо постављали паное и хамере са дечијим радовима. Велика пажња се 

посвећивала културним активностима и раду секција. У то време међу ђацима су били 

популарни дечији часописи: Тик - Так, Дечије новине, Кекец. Дечији радови су слати за те 

новине и објављивани.  

Водили смо децу на излете, екскурзије, рекреативну наставу, летовања. Једном смо 

били на екскурзији у Београду. То је било време када се путовало возом, јер није било 

аутобуских линија до Мале Иванче. Са железничке станице кренули смо Балканском улицом 

до центра града. Колико је био другачији начин живота у селу и граду видело се по томе 

што су деца по навици пролазницима говорила „Добар дан!“ све док им нисмо објаснили да 

то у граду није обичај.“ 
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Годишњи програм рада за 1966/1967. 

О томе како су се одвијале активности у школи сведочи Годишњи програм рада за 

1966/1967. У њему су наведене осам области рада. 

Брига о финансирању рада школе истакнута је у области Програмирање материјалне 

базе школе. У складу са новим привредним мерама, финансијски план прихода и расхода 

школе за период септембар – децембар израђује се тако да се обухвате већ уговорена 

средства са фондом за школство и да се максимално штеди. У финансијски план се уносе 

сва средстава која се стичу у школи по било ком основу (рад задруге, рад фото секције, 

дечија штампа итд.). Материјална база школе се јача учешћем ученика у покривању 

трошкова експерименталног рада у предметима: ОТО (300 динара годишње) и ликовно 

васпитање (200 динара годишње). Материјална средства се обезбеђују и прилозима 

организација и појединаца у материјалу и алату за потребе радионице, новчаним прилозима 

у књигама за богаћење библиотечког фонда ученичке библиотеке, радним акцијама ученика 

у оквиру производне праксе ученика на пољопривредној економији земљорадничке задруге, 

као и акцијама школског карактера. Препорука је да се сваком наставнику обезбедити фонд 

часова према одлуци и уговору школе са фондом за школство и да се пре плаћају 

хонорарни часови, него да се отварају нова радна места. Треба вршити наплату штете коју 

ученици или наставници учине (поломљено стакло, нестали инвентар и сл.). Намештај који 

тренутно није у употреби треба активирати. 

 

Припреме за почетак школске године су подразумевале организацију поправног 

испита, анализу годишњег извештаја, поделу задужења и усвајање програма рада школе за 

текућу годину. 

 

Организација живота и рада школе 

У школи има 459 ученика (претходне 1965/66. било је 470 ђака). У школи је 20 

запослених: директор, рачуноводствено-административни радник, 6 учитеља, 8 наставника, 

4 помоћна радника.  

Школа ради у две смене: нижи разреди у једној, виши у другој. Дужина часа је 45 

минута, а од 15. новембра 40 због удаљености ученика из Поповића (нема превоза). 

Распоред смена се врши седмично ако је могуће. Рад смена почиње у 8 и 13 часова. Часови 

разредног старешине у вишим разредима планирају се петнаестодневно. 

Подела ужине се врши после другог часа у свакој смени. Часови допунске наставе се 

држе током целе године, за ученике којима је потребно, у продужетку часова редовне 

наставе или у слободном времену за наставнике и ученике. 
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Слободне активности ученика обављају се једном недељно током целе године у 

слободном времену за наставнике и ученике. Пред крај године (на месец дана) ученицима 

са недовољним успехом пружиће се организована помоћ од стране наставника свакодневно 

са чврстим распоредом часова. Дежурство наставника и ученика у вишим разредима 

тродневно, у нижим недељно за наставнике. 

За остварење богатих садржаја слободних активности ученика преко анкетирања се 

врши избор ученика за поједине секције. За руководиоце секција, предметних група и 

дечијих организација изабрани су одговорни наставници: 

Пионирска организација  - Ангелина Илић 

Подмладак Црвеног крста и рад ђачке кухиње – Стана Девић 

Организација горана – Радмила Којић 

КУД (фолклорна, драмска, музичка и рецитаторска секција) – Томислав Раденковић, 

Радојка Брдар, Ангелина Раденковић и Загорка Динић  

Математичко-физичка секција – Милица Лутовац 

Историјско-географска секција – Љиљана Живановић 

Биолошко-хемијска секција – Ангелина Раденковић 

Дечија штампа – Коста Динић 

Библиотека – Коста Динић 

Професионалана оријентација – Коста Динић 

За праћење и обраду наставних питања из појединих наставних подручја формирају се 

радне групе: Актив природних наука,руководилац Ангелина Раденковић, Актив друштвених 

наука, руководилац Радмила Којић и Актив нижих разреда, руководилац Ангелина Илић. 

 

Наставно-васпитни рад 

Наставним Планом из 1959. уведена су нова подручја: основи техничког образовања, 

основи социјалистичког морала и домаћинство. Наставном предмету фискултура промењен 

је назив у физичко васпитање. Када је 1962. укинут предмет основи социјалистичког морала 

његову улогу преузео је час разредног старешине, а касније час одељењске заједнице Овим 

Наставним планом уведена је допунска настава за ученике који заостају у учењу и додатна 

настава за ученике који брже напредују. Ученике за допунску наставу одређивало је 

разредно веће, на предлог предметног наставника. Та настава се одржавала у септембру, 

почетком другог полугодишта и у јуну. Додатна настава одржавана је током године, са по 

једним часом недељно. 

Годишњи програм рада за 1966/1967. 

Годишњи програм рада за 1966/1967. у делу који се бави наставом (наставно –

васпитни рад) показује како се реални социјализам огледа у школи. У њему је изражена 

тежња да се повеже наставни процес са животом и истиче се важност слободних и 

ваннаставних активности (секција) и подстицање талената. Ради што бољег представљања 

атмосфере у којој школа ради, преносимо делове програма. 

Област Програмирање наставно-васпитног рада посвећена је задацима који се 

постављају пред ученике, наставнике, родитеље, разредне старешине, разредна већа, 

наставничко веће, директора, савет и управни одбор школе. 

Пред ученике се постављају ови задаци:  

- борба за сваког појединца у одељењу, борба за успех у одељењима виших разреда, 

борба за успех целе школе, тако да се стално види напредак у односу на претходну годину, 

- борба за смањење изостанака унутар одељења и за потпуну ликвидацију 

неоправданих изостанака унутар целе школе, 

- борба за високи проценат владања, нарочито у вишим одељењима. 

Задаци одељења биће формулисани и истакнути у свакој учионици (одељењу) и они 

представљају обавезу одељења и мотив за освајање награде коју додељује школа. 

Слабим ученицима се пружа помоћ преко кружока, часова допунске наставе, прате се 

резултати рада сваког појединца и на разредним заједницама се врши анализа два пута у 

току полугодишта.  

Посебна пажња се посвећује избору ученика, пионирских инструктора, који у оквиру 

пионирске организације раде са ученицима нижих разреда. Организују се програми 

културно-забавних активности ученика који улазе у програм манифестација школе. 

Пред наставнике се постављају следећи задаци: 

- проучавати и продубљивати програм свог предмета,  

- сумарно упознати програм осталих предмета, а на линији програмског јединства,  
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- организовати рад у оквиру разредних већа и стручних актива на програмирању и 

планирању наставно-васпитног рада, 

- организовати рад на стручном, педагошком и идеолошком образовању, 

- развијати основу напредовања ученика, припремама за наставно-васпитни рад дати 

карактер сталног и систематског рада, 

- остваривати задатке умног, естетског, радно-техничког, моралног и здравствено-

физичког васпитања са посебним акцентом на награђивању система знања, умења и навика 

као и свесне дисциплине, 

- у преношењу знања и умења и навика на ученике ангажовати захтеве савремене 

организације часа (користећи узајамне посете наставника у школи), савремене дидактичке 

принципе и методе, 

- поред усмених одговора ученика неговати и писмену форму рада преко писмених 

задатака, контролних радова и тестова (по један у полугодишту за сваки предмет), 

- у проверавању и оцењивању ученичког знања организовати систематско оцењивање, 

а кампањско сузбијати, 

- у примени знања ученика неговати самостално мишљење, у својству руководиоца 

секције или групе руководити радом и вршити потребне анализе водећи пратећу 

документацију о раду, 

- садржајем предмета преко прилога у писменој или графичкој форми учествовати у 

манифестацијама школског карактера (одељењски програми у част појединих датума и сл.). 

Пред разредне старешине се постављају ови задаци: 

- да уредно воде текућу документацију одељења и планирају рад по месецима у чији 

садржај улазе различита питања: проучавање ученичког колектива, средстава мотивације и 

њихове примене у раду са одељењем, рад разредне заједнице, служба дежурства, 

редарства, организација режима рада ученика код својих кућа, питања из области методике 

учења, анализа успеха у одељењу, третман важних историјских датума, праћење и 

подстицање такмичења ученика одљења, 

- да води рачуна о благовременом преласку наставног градива, 

- да координира на линији јединства програма и даје предлоге у овом правцу, 

- да обезбеди увид у остваривање програма слободних активности,  

- да подстиче на  дисциплину и уредно похађање и сл. 

- да посећује часове предметних наставника, нарочито у случајевима да ученици 

показују слабији успех, 

- да планира и организује сарадњу са родитељима, ангажујући већ познате облике 

сарадње као што су педагошко образовање родитеља, посете ученичких домова и сл. 

Два састанка месечно се планирају 1. и 15. у месецу, један би био посвећен само 

ученицима који не показују довољан успех. 

Пред разредна већа и стручне активе се постављају следећи задаци: уједначавање 

одељења према успеху, реализација градива, припремање тестова, држање састанака 

актива, већа. 

Пред родитеље се постављају задаци: да обезбеде деци уџбенике и сав потребан 

прибор и опрему, уз помоћ школе раде на педагошком образовању, да редовно долазе на 

родитељске састанке, прате ради напредовање деце, организују слободне време  деце, да у 

својству савета родитеља обилазе ученике и добију јасну слику о условима у којима живе, 

помажу разредним старешинама у припремању свечаности, излета и екскурзија, организују 

материјалну помоћ сиромашним ученицима и решавају текућа питања. 

Пред Наставничко веће постављају се задаци: да усвоји документа о организацији 

рада школе и да обради, на основу анализе постојећих искустава у школи и педагошкој 

теорији, теоријски питања: евокативна телевизија у школи, јединство видова васпитања у 

пракси, примена тестова, владање и успех ученика и сл. 

Задаци директора су одређени у петој области програма (Програмирање рада 

директора): у оквиру педагошког руковођења школом (пружити подршку наставницима у 

планирању наставно-васпитног рада, увођење у посао разредног старешине, обићи сваког 

наставника три пута у полугодишту, сачинити белешке, разговарати са наставницима и о 

свему упознати комисију за процену резултата рада, пратити остваривање наставног 

програма и свих других активности, одржавати састанке са саветима родитеља, 

руководиоцима одељењских заједница, дечијих организација, секција, водити евиденцију о 

ученицима који се тешко васпитавају и радити са њима, припремати седнице Наставничког 

већа) и организационо-материјалних послова (надзор над администрацијом школе, 

спровођење свих нормативних аката које доноси Савет школе и Управни одбор). 
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Програм ваннаставних активности обухвата рад КУД-а, секција и дечијих (ученичких) 

организација. Како је већ споменуто КУД чине фолклорна, драмска, музичка и рецитаторска 

секција а за његов рад су задужени Томислав Раденковић, Радојка Брдар, Ангелина 

Раденковић и Загорка Динић. 

Програм културно-просветне делатности школе обухвата: културно забавни живот 

ученика (два наступа свих секција у току године, два спорстка поподнева поводом Дана 

школе и Дана младости, излет, посета биоскопу, изложбе ученичких радова, новогодишње 

другарско поподне, полугодишње приредбе, игранке за ученике седмог и осмог разреда 

једном месечно), школске свечаности и манифестације (свечана приредба за пријем ђака у 

први разред, академија у част 20. октобра, свечани пријем ученика у пионирску 

организацију, академија у част ЈНА, школска свечаност у част 1. маја, спортска приредба у 

част Дана младости 25. маја, приредба за родитеље 21. јуна, приредбе у част 8. марта) и 

везу са друштвеном средином (ангажовање грађана у одељењским и школским телима, 

сарадња са друштвено-политичким организацијама, посета ученике седмог и осмог разреда 

савету школе и СО Сопот, колективна посета РФЦ од стране наставничког колектива). 

У последњој области рад Програмирање рада органа управљања у школи, наведено је 

да су органи управљања Савет школе у ширем и ужем саставу и Управни одбор. 

Пред Савет школе у ужем саставу се постављају следећи задаци: доноси финансијски 

план и одлучује о расподели укупног прихода школе, доноси завршни рачун, доноси 

решење о систематизацији радних места, врши избор радника за све руководеће дужности, 

сем директора, одлучују о осталим пословима који спадају у његов делокруг рада. 

Пред Савет школе у ширем саставу се постављају следећи задаци: одлучује о 

унутрашњој организацији рада школе, одлучује о расподели дохотка и личног дохотка,  

доноси одлуке о радним односима, осим именовања на руководећа радна места, 

изузимајући директора, бира чланове управног одбора, врши и друге послове који су му 

општим и интерним прописима стављни у задатак. 

Пред Управни одбор између осталог се постаљају и ови задаци: доноси оперативне 

планове рада, доноси закључке и мере за стручно оспособљавање радника школе, 

предлаже нацрте нових и измене и допуне постојећих аката и интерних прописа, предлаже 

текуће и перспективне планове рада и развоја школе, предлаже завршни рачун установе, 

расподелу дохотка и личног дохотка, предлаже предузимање мера за извршење плана за 

побољшање радне дисциплине у школи итд.  



Прича о школи 

49 

Сећања бивших ђака и запослених 

Мала Иванча 

Бивши ученик школе у Малој Иванчи Мића Бабић, о данима школовања каже: 

„Први пут сам у ову школу ушао 1955. године. Моја учитељица је била Добрила. Када 

сам ја пошао у први разред, постојао је само приземни део школе. Била су четири разреда и 

у сваком око 30 ученика. Имали смо зелену таблу по којој се писало кредом, а поред табле 

се увек налазила кофа са водом у којој смо прали сунђер после брисања. Под у учионици је 

био од бетона, тако да је било хладно. У углу је стајала пећ. Сваке недеље би неко од 

ученика имао задатак да доноси дрва којима смо ложили ватру. Зидови су углавном били 

празни, а учионицу бисмо украшавали само за поједине празнике и прославу Дана школе.  

Учитељица је била строга, а дисциплина одлична. Током часа нисмо смели међусобно 

да причамо, окрећемо се или смејемо. Уколико бисмо то урадили, били смо кажњавани 

одласком у ћошак, али и од стране родитеља. Имали смо обавезу да пажљиво слушамо шта 

учитељица прича, јер нас је често по завршетку предавања пропитивала. Учитељицу смо 

морали да поштујемо и слушамо у сваком тренутку. За време одмора нисмо смели да трчимо 

кроз ходнике, као ни да се тучемо. Играли смо се и заиста смо сви у одељењу били сложни 

и уједињени. Водили смо бригу једни о другима. То је било право другарство.  

Путеви у то време нису били асфалтирани, већ земљани, тако да је долазак до школе 

био знатно тежи него данас, посебно током кишних дана, када се направи блато, и зими 

када завеје снег. У школу смо долазили пешке, јер превоза није било, тако да је некима, 

који су живели нешто даље од школе, требало доста времена док стигну. Носили смо 

плетене торбе, које су баке израђивале. Биле су шарене са мотивима које можете видети на 

ћилимима. Од прибора за учење носили смо перницу, дрвену кутију, и у њој смо држали 

оловке. За сваки предмет смо имали по једну књигу из које смо учили и свеску у којој смо 

записивали оно што би учитељица диктирала. 

У школи смо обично остајали по четири до пет сати. Ужину смо сви доносили од куће. 

То су углавном биле пите, хлеб уз неко месо и мало сира и сл. Од ваннаставних активности 

учитељи су понекад организовали заједничке шетње и излете у природу, али само у оквиру 

нашег места. Нисмо посећивали друге градове. Екскурзија и рекреативних није било. Од 

распуста смо имали само летњи на крају школске године.  

Деца тада нису много читала књиге, осим оних које су биле обавезне за школу. 

Учитељица би нам повремено доносила књиге које смо ми радо читали. То су углавном биле 

песме и књиге о занимљивим авантурама. Забављали смо се тако што смо играли шуге, 

жмурке и јурке, бесне кобиле. Имали смо и крпену лопту која се зове крпењача и њом смо 

се често играли. У школском дворишту смо, када је лепо време, играли кликере и такмичили 

се у томе ко је најбољи кликераш. Прослављали смо Дан школе и тада смо са учитељима 

припремали приредбу. Углавном смо спремали рецитације и хорске песме. Родитељи и 

остали чланови породице долазили би да нас гледају и подрже. 

Након завршетка осмогодишње школе, неки ученици су одлазили у Сопот и тамо 

настављали са похађањем средње школе, а поједини би се определили за Београд. Било је 

и оних, сиромашнијих ученика, који нису настављали са школовањем, већ су остајали у 

свом месту и бавили се обрадом земљишта и гајењем животиња.“  

 

Поповић 

О раду школе у Поповићу у то време казује некадашњи ђак Љиљана Секулић:  

„Школске 1965/1966. пошла сам у први разред основне школе у Поповићу. Пре тога су 

била три одељења, а када сам ја пошла у школу само два комбинована одељења. Као 

учитељи су радили Радосав и Рада Дамњановић, брачни пар. 

Школа је имала четири учионице и два школска стана за учитеље. Када се смањио 

број одељења на три, једна од учионица је служила као стан треће учитељице. После су 

била два одељења и ученици су учили у две учионице, а слободна је постала спомен 

библиотека коју је са полицама, столом, фотељама и књигама опремила породица 

Марковић, наследници Милорада Марковића. Касније су поклонили и клавир. 

Од просторија смо још имали кухињу и трпезарију. У кухињи је радила куварица Рада. 

Она нам је припремала ужину коју смо јели на великом одмору. Кувала нам је чај или млеко 

и правила крофне, палачинке, сендвиче... Понекад смо за ужину имали и сутлијаш и такву 

смо ужину највише волели и тражили додатак. 

Носили смо ђачке униформе. Девојчице су имале радне кецеље а дечаци блузе. Нисмо 

имали у згради школе тоалет већ пољски тоалет. Били смо добри и послушни ђаци.“  
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Једна школа 

Школство у Србији 1971 – 2000. 

У овом периоду је донет Устав (1974), а након тога уследило је и доношење „Закона о 

основном образовању и васпитању“ (објављен 30. априла 1974. године у Сл. гласнику СРС, 

број 19). У њему је основно образовање и васпитање било дефинисано као организована 

друштвена делатност којом се, на тековинама науке, идејним основама марксизма и 

достигнутом степену развоја самоуправног социјалистичког друштва и научно заснованој 

педагошкој пракси, изграђује свестрано развијена личност и обезбеђују основе за даље 

непосредно образовање и самообразовање и укључивање у разноврсне облике друштвеног 

живота и рада. Било је прописано да је основно васпитање и образовање грађана обавезно, 

да сви грађани имају право и дужност да стекну основно образовање и васпитање и да су 

грађани старосне доби од 7 до 15 година обавезни да похађају основну школу. 

Образовање и васпитање се премештају у сферу проширене друштвене репродукције и 

непосредно се везују за удружени рад и радне људе без организационе политике 

васпитања. Систем васпитања и образовања чинили су поред школе и породица, 

друштвено-политичке организације, пионирска организација, организације Савеза 

социјалистичке омладине (ССО), ученичке организације, друштва и савези за васпитање и 

заштиту деце, стручна, културно-уметничка, научно-техничка, спортска, хуманитарна и 

друга друштва, пионирски подмлаци тих друштава, ваншколске установе у тим областима, 

Југословенска народна армија и друге организације одбране и друштвене самозаштите, 

масовна средства комуницирања (штампа, радио, телевизија и друго) и удружени рад. 

Потпуно су занемарене: хоризонтална корелација ради повезивања едукативног 

садржаја једног наставног предмета из разреда у разред и вертикална корелација ради 

повезивања сродног садржаја из различитих наставних предмета по наставном плану и 

програму током организоване педагошке делатности.  

Осим обавезне допунске наставе за ученике са лошим успехом, школа jе била 

обавезна да организује и додатну наставу, за ученике који показују изузетне резултате у 

учењу. Омогућено је увођене предметне наставе и у IV разреду. У програмским изменама из 

маја 1970. године од стране Скупштине Србије уведен је курс прве помоћи и заштите у VII и 

VIII разреду, а наставни програм биологија у VIII разреду допуњен је одређеним градивом 

из те области. Уведено је саобраћајно васпитање, уграђивањем програмских садржаја у 

наставне предмете познавање природе, основе техничког образовања и физика. 

Од школске 1974/1975. године у VII и VIII разреду Прва помоћ и заштита реализована 

је као практичан течај. У основној школи, према Јединственом наставном плану и програму, 

васпитање, образовање и обучавање за ОНО, остваривало се од V до VIII разреда у склопу 

целокупних активности које су се одвијале у школи. У VII и VIII разреду постојали су 

посебни курсеви који су чинили други део наставног програма, „Пушка” и „Прва помоћ”. 

Школске 1977/1978. године примењен је нови Наставни план за I, II и V разред. 

Осим продужне наставе, уведени су: производни и друштвено-корисни рад, час 

одељењске заједнице ученика уместо часа разредног старешине, слободне ученичке 

активности и културна и јавна делатност школе. Наставни предмети историја и географија 

добили су одредницу „са основама социјалистичког самоуправљавања”. Наставни предмети 

домаћинство и прва помоћ и заштита добили су статус курса – течаја практичног карактера, 

са мањим бројем наставних часова. Школа је одређивала време њихове реализације. 

Током последње деценије 20. века стање у образовању у Србији било је под јаким 

утицајем друштвених, политичких и економских промена које су се у овом периоду 

одвијале. Велика друштвена криза је довела до значајног пада финансијских и 

материјалних средстава издвајаних за образовање, што је довело до осиромашења и 

обезвређивања васпитно-образовне делатности.  

Промене у програмској основи школског рада биле су усмерене на модификовање 

постојећих наставних планова и програма с циљем да се смањи ниво идеологизације 

наставних садржаја. У наставном процесу доминира фронтални рад и предавање 

наставника, интерактивне методе су недовољно заступљене, а индивидуализација и 

диференцијација се ретко примењују. Поред наведеног, неповољне околности за рад школа 

у том периоду тицале су се и недовољне оспособљености кадра за обављање наставничке 

професије, уз непостојање развијеног система стручног усавршавања, као и слабе 

мотивације наставника за рад услед ниских зарада и лошег животног стандарда. 
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Школа 1971 – 2000. 
 

Решењем Скупштине општине Сопот од 7. октобра 1970. године Основна школа 

„Љубивоје Гајић“ припојена је Основној школи „Милорад Мића Марковић“ у Малој Иванчи. 

 

 

 

 

 



Прича о школи 

53 

Рад школе 1970 – 1992. 

Решењем Скупштине општине Сопот од 7. октобра 1970. године Основна школа 

„Љубивоје Гајић“ припојена је Основној школи „Милорад Мића Марковић“ у Малој Иванчи 

ради побољшања услова рада и боље стручне заступљености наставе (често су у старијим 

разредима предавали учитељи, јер није било наставника за све предмете). Заједнички 

живот две школе започео је као привремено решење. Постојала је идеја да се направи нова 

школа за ученике из сва три села, међутим та идеја није остварена и школа као јединствена 

ради у три месне заједнице и данас. 

Иако су наставници из Малог Пожаревца били незадовољни због одузимања 

самосталности школе наредних година школски колектив је живео и радио сложно и управо 

је то време од 1970. до 1992. „златно време“ које се сматра веома успешним. Тог периода се 

сећају и наставници и ученици са носталгијом као времена када је школа имала највћи број 

ђака у својој историји, када су наставници поштовани у друштву и када су посебно у овој 

средини носиоци напредних идеја, организатори културних и спортских активности у школи 

и селима у којима школа ради. 

Школа је 1970/71 имала 22 одељења, у Малој Иванчи по једно одељење од првог до 

четвртог разреда и по два одељења у старијим разредима, у Малом Пожаревцу по једно 

одељење у свим разредима, у Поповићу два комбинована одељења. 

Директор школе 1970. постаје Драгиша Којић (већ директор школе у Малој Иванчи), 

помоћник Раденко Јововић (претходно директор школе у Малом Пожаревцу), секретар 

Драгослав Илић (административно-финансијски радник школе у Малој Иванчи), а шеф 

рачуноводства Драгиша Симић (административно-финансијски радник школе у Малом 

Пожаревцу). 

 

Ђаци и наставници 

Број одељења је све до краја 20. века био између 18 и 22, укључујући током неколико 

година и једно специјално одељење и једно одељње продуженог боравка. Са обзиром на то 

број запослених се веома мало мењао, углавном је око 40 од чега 30 чини наставно особље, 

а 10 ненаставно на административним и техничко-хигијенским пословима. 

У првој деценији постојања ове школе било је од 700 до 800 ђака и вероватно би се 

формирало и више одељења да су објекти школе били већи и да било више учионица, 

посебно у Малом Пожаревцу. Највеће одељење је тих година имало имало 38 ученика. 

 

Број наставника је био највећи управо након спајања две школе. 

На слици из 1973. седе с лева на десно – Љиљана Марчетић (историја, географија), 

Дабић Зорка (енглески језик), Рада Којић (учитељица у Малој Иванчи), Марија Томић 

(српскохрватски језик), Зорица Радојевић (ликовна култура), Љиљана Бирач (биологија, 

хемија, домаћинсво), Љубица Матејић (теткица у Поповићу), Љубинка Кресић (физика), 
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Рада Дамјановић (учитељица у Поповићу), Стана Викторовић (учитељица у Малом 

Пожаревцу), Илонка Сретеновић (учитељица у Малом Пожаревцу), Милина Васић 

(учитељица у Малој Иванчи), Ангелина Илић (учитељица у Малој Иванчи), Даница Јововић 

(физичко васпитање). 

Стоје с лева на десно – Жарко Милосављевић (руски језик), Драгољуб Милосављевић 

(помоћни радник у Малој Иванчи), Панта Костић (математика), Миладин Стевановић 

(учитељ у Малој Иванчи), Раденко Јововић (помоћник директора), Радосав Дамјановић 

(учитељ у Малом Пожаревцу), Драгиша Којић (директор), Мићо Јевтовић (српскохрватски 

језик у Малој Иванчи), Драгиша Симић (шеф рачуноводства), Бранко Јовичић (учитељ у 

Малом Пожаревцу), Драган Илић (секретар), Драган Сретеновић (математика у Малом 

Пожаревцу), Станимир Тодоровић (хемија, домаћинство), Славољуб Лазаревић (ОТО).  

 

 

Услови рада 

Школа ради у три месне заједнице. Од ресурса у окружењу важни су Дом културе, 

продавнице, Задруга, библиотека у Малом Пожаревцу. У остваривању поједних програмских 

садржаја школа користи споменике и спомен обележја из НОР-а, Дом културе и продавнице. 

Од Друмина до Мале Иванче је био макадам, а тек седамдесетих година путеви су 

асфалтирани. У Малој Иванчи је у школским становима живело 6 наставника и три у згради 

старе општине, у Поповићу 3 и у Малом Пожаревцу 7. Један наставник је путовао из 

Београда возом. Средином седамдесетих уводе се аутобуске линије. Пешице се ишло до 

Поповића и Пожаревца. 

Школски простор је увек био скроман и недовољно уређен (опремљеност школе у 

односу на предвиђени стандард је 25%), фискултурне сале нису направљене, али се 

седамдесетих и осамдесетих година улагало у опремање постојећег простора и изналажење 

могућности за стварање додатног простора.  

У Малој Иванчи школа располаже са 8 учионица, од чега је неколико уређено за 

наставу биологије, хемије и физике, а једна је радионица за наставу ОТО. У једној учионици 

се одвија настава српскохрватског језика и у њој је смештена школска библиотека (на 

полицама на једном зиду). Ту је била респондер учионица. Користила се за тестирање 

ученика и имала је 30 тастера повезаних у апарат који је био пришрафљен на клупама. 

Клупе су због безбедности ученика биле зашрафљене за под.  

Постојали су и кабинети за 

ОТО, хемију и физику, биологију, 

историју и географију.  

Опрему су чинили: постери, 

хемијски прибор са узорцима 

различитих супстанци, карте, 

пројектори, графоскопи, грамо-

фони, касетофони, телевизор у 

боји. У кабинету за ОТО било је 

различитог алата, на пример 

електричне маказе за лим и сл.  

На спрату су зборница и две 

канцеларије, у једној су директор 

и помоћник директора, а у другој 

секретар и благајник. Просторије 

су адаптиране 1979.  

Педагог ради у канцеларији 

која се налазила на спрату на 

месту данашњих тоалета. 

Фискултурна сала није постојала. У дворишту школе је била монтажна грађевина, 

барака, у којој су одржавани часови физичког васпитања (углавном зими). У њој су били 

козлић, греда, струњаче, сто за стони тенис сто и разбој. Имала је педесетак квадрата и 

није била опремљена за фудбал или кошарку. Уређивана је 1978. (постављене су виназ 

плочице, окречен је простор, постављана светла и димњак), али је због лоших услова 

престала да се користи 1999.  

Други монтажни објекат у дворишту постоји и данас је у њему је школска архива и 

простор за рад домара. 
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У дворишту школе постоје две куће – станови у којим су живели наставници до 2000. 

године. 

Поред школе у Малој Иванчи је 1974. сазидано обданиште са централним грејањем и 

тада је и у школи инсталирано грејање. У обданишту су на доњем нивоу опремљене кухиња 

и трпезарија и оне су до деведесетих година 20. века коришћене и за спремање ђачке 

ужине. Ради уштеде горива, а због малог броја деце просторије обданишта су коришћене 

као учионице, а трпезарија као сала за физичко од 1993. године. 

У Малом Пожаревцу школа има 4 учионице, зборницу и просторију за помоћно особље. 

Педагог нема посебну канцеларију. 

У дворишту школе су и зграде старе и нове школе и школски станови. У стану Раденка 

Јововића извршени су радови 1988. и једна просторија је постала библиотека, у другој су 

биле пробе хора, у трећа је радила ликовна секција и држан допунски програм у седмом и 

осмом разреду, у четвртој је био материјал и алат за наставу техничког образовања. Испод 

степеништа где је раније био материјал и алат за наставу техничког образовања, уређен је 

простор за рад педагога. Библиотека је исељена из заједничке просторије која се користила 

за потребе ђачке кухиње тако да се ту припремала храна. 

Школа у Поповићу располаже са четири учионице, две се користе за извођење наставе 

два комбинована одељења, а у једној се одвија рад предшколске групе. Од 1. септембра 

1980. једна учионица у Поповићу уступљена је на коришћење Предшколској установи 

„Наша радост“ ради формирања једне групе предшколског узраста и то одељење ради и 

данас. Станови су коришћени до 2000. године. 

У Малом Пожаревцу и Поповићу простор се греје на дрва и угаљ. Нема санитарног 

чворова ни у једном објекту, користе се пољски вецеи. 

Исхрана ђака је годинама била организована у школи. У поједним периодима то је 

остваривано у сва три објекта,а у неким је ужина обезбеђена за децу у Малој Иванчи и 

Поповићу, а у Малом Пожаревцу нису постојали услови за то, тј. није било просторије у 

којој би се делила храна. 

Модернизација села и школе и побољшање услова рада одвијала се споро. Из 

записника са седница Савета школе може се пратити ток догађаја у вези са тим (набавка 

опреме и учила, уређење школских објеката и сл.). 

У оквиру сарадње са локалном средином школа је сарађивала са Центром за 

образовање и културу Сопот и 23. новембра 1979. донета је одлука о склапању уговора за 

коришћење једне просторије у Малој Иванчи за рад вечерњег одљења за образовање 

одраслих. Оно је радило до 1982. „Црвени сигнал“ из Младеновца је од 1979. користио 

просторије у Малој Иванчи и Малом Пожаревцу за организацију курса теоретске наставе за 

возаче трактора.  

Проблем наставног особља је остао актуелан све до краја 20. века. Недостатак путне 

инфраструктуре и редовног превоза утицао је и на стручну заступљеност кадра, посебно у 

предметној настави. Годинама је био проблем редовног одржавања часова из домаћинства, 

страних језика, физичког васпитања... Наставници су се стално мењали, остајали по годину, 

две и одлазили чим би нашли посао у некој другој школи, у граду или ближе Београду. 

Срећна је околност да су шездесетих и седамдесетих година у школу дошли млади 

наставници и да је већина њих одлучила да остане у школи и живи у селу у ком ради. 

Неколико наставника је долазило из Београда, али је већина живела у месту у ком је 

објекат школе, тако да су још више били везани за школу и село у коме су радили.  

Од шездесетих до осамдесетих година 20. века, школа је имала важну улогу у 

организовању културних програма у селу. У Малој Иванчи је коришћена сала Дома културе 

за приредбе поводом државних празника и Дана школе, али сарадња школе и села је била 

свакодневна. Ђаци и наставници су учествовали у организовању програма за грађане села: 

драмске представе, концерте фолклорних ансамбала, игранке са живом музиком, плесне 

школе. За то су били заслужни наставник Ратко Сфорцан, наставник енглеског језика, који 

свирао хармонику и Ратко Ивковић, наставник физичке културе, који је био члан КУД 

„Бранко Крсмановић“, те је водио фолклорну секцију чији су чланови наступали по многим 

градовима Србије. Ђаци наше школе били су врло успешни и у такмичењима рецитатора и 

на градским такмичењима освајали прва места. Ученици су учествовали на такмичењима 

које је организовао Дом пионира Београда, као што су Литерарне игре и Родољубива 

поезија. 
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Настава 

Ово су године када се много говори о примени нових метода и облика рада. Тако и 

нашој школи уз модернизацију рада школе почиње и примена новог начина рада. 

Наставници користе графоскоп, дијапројкетор, грамофон, касетофон и сл. 

Ученици уче два страна језика од 1980. Енглески језик се учи од петог разреда, а 

други (руски језик) се учи од трећег. 1989. други језик постаје факултативни и од 1999. учи 

се француски језик. 

Ангелина Илић, учитељица у пензији, о времену после спајања школа каже: „Било је 

много ученика, рецимо 1978. имала сам 38 ђака у одељењу, а и у осталима је био сличан 

број. Услови за рад су били веома скромни. Нисмо имали наставна средства као данас, ни 

штампане материјале. Услови за рад у нашој школи нису никада били на завидном нивоу, 

али то није била препрека за рад. Још у Учитељској школи били смо припремљени да 

будемо добри учитељи али и мисионари у локалним заједницама. Раду сам прилазила са 

великим еланом и вољом. 

Угледни часови су се врло ретко одржавали јер нису били обавезни. Припрему за 

тематску једницу „Број седам“, из математике за први разред, обрада, преписао је 

инспектор приликом посете часу и похвалио као добар пример како писати припреме за час.  

Послови наставника су се повећавали. У почетку уписивали смо само часове и 

изостанке, а после је дошао и час одељењског старешине, час одељењске заједнице, 

слободне активности, допунска и додатна настава, друштвено-користан рад. Све више је 

било писања у нашем раду. 

У току радног века водила сам децу четири пута на рекреативну наставу. Прва 

генерација коју сам водила, била је она рођена 1978. Ишли смо на Тару. Следеће су ишле 

на Златибор, Гоч и у Милну. Рекреативна настава на Милни оставила је нарочит утисак јер 

су многи ученици тада први пут посетили море. Када су видели галебове помислили су да су 

то патке. Ишли смо возом до Сплита па бродићем до острва. Кућа је била троспратна и 

никада се није закључавала. То је нама било врло необично, али смо се брзо навикли на 

топлину и љубазност локалног становништва. Деца су дуго остала у контакту са другарима 

из тог краја. Дописивали су се са њима до избијања рата.  

Било је много реформи током година, а градиво је за децу постајало све опширније и 

теже. Наставници су ишли на семинаре да би учили како да раде са децом. Водила сам 

пионирску организацију и радила са ученицима из старијих разреда који су били пионирске 

вође. Сваког четвртка у Дому пионира17 су били састанци учитеља, пионирских 

инструктора. Разговарали смо о томе како треба радити са децом, а после је за ђаке 

организовано такмичење. Организовали смо бројне акције сакупљања старог папира, тегли, 

флаша, пужева. Одељења су се такмичила ко ће бити победник у количини скупљеног 

материјала. У оквиру друштвено-корисног рада деца су сваког дана учествовала у 

уређивању дворишта.“ 

 

Постигнућа ученика и наставника 

У спортским такмичењима нарочити успеси постигнути су у женској одбојци. Наставник 

математике, Драган Сретеновић, из Малог Пожаревца је водио женску одбојкашку екипу и 

оне су освојиле прво место на градском такмичењу 1971. друго 1972. и друго место у Србији 

на одбојкашком шампионату у Врњачкој бањи 1972. Мушка екипа је 1972. освојила на 

градском такмичењу треће место. Ученици су учествовали на Кросу Политике. 

Школа је освојила прво место на републичком нивоу у прикупљању секундарних 

сировина када је сакупљено 36.000 флаша и 3,5 тона пужева. Ђаци су освајали бројне 

награде: прво место на литерарном конкурсу који је расписао „Соко Штарк“, пет награда за 

кратке приче у „Тик-таку“, прво место на смотри рецитатора „Тито, револуција, мир“, прво 

место на републичком литерарном конкурсу „Прича плавог воза“. Ученик Љубомир Јовичић 

добио је 7 дана боравка у Немачкој на такмичењу „Шта знаш о саобраћају“. Наставници су 

били мотивисани за учешћа на такмичењима и међусобно надметање јер су за постигнуте 

успехе добијали тринаесту плату, признања, плакете. 

                                       
17 Дом пионира Београд основан је 1952. године, а у Таковској 8 наставља рад од 21. априла 1968. 

године. Ту су се одржавале градске, државне и међународне манифестације намењене деци и 

младима: „Златна сирена“, „Кекец“ (Југословенски филмски фестивал за децу), „Филмска парада“ (тзв. 
дечји ФЕСТ) и вероватно најзначајнија међународна манифестација деце „Радост Европе“, која и данас 
траје. Прва манифестација „Сусрети четвртком“ започета 1958. претеча је свих програма насталих да 
би задовољили дечију радозналост, многи од ових програма реализовани су заједнички са Школском 
редакцијом Телевизије Београд. Тако су их могли пратити ученици и наставници широм земље.  
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Руковођење и управљање школом 
 

Директори и помоћници 1970 – 2000 

Драгиша Којић – 1970 – 1976. 

Раденко Јововић - 1976 – 1988. 

Драгиша Којић – 1988 -1992. 

Милорад Стевановић – 1992 -1996. 
Мићо Јевтовић – 1996- 2000. 

 

Стручни сарадници 

1. јуна 1978. је донета је одлука да се распише конкурс за педагога или психолога. 

У школи је 1978. отворено радно место педагога и на њему је радила Ракина Грујичић 

од 1978. до 1995. Радован Антонијевић је био педагог школе од 1995 до 2000. 

Радно место дефектолога је постојало само годину дана, радила је Снежана Павловић.  

 

Савет школе, Збор радних људи и Савет родитеља 

Савет школе је формиран 1978. као наследник Радне заједнице која је управљала 

школом. Савет је разматрао питања у вези са радом школе: извештаји о раду школе и рада 

директора, усвајање годишњег програма рада школе, организација рада и кадровска 

решења, пословна и финансијска политика по шестомесечном и годишњем обрачуну, 

одређивање комисије за попис, доношење одлуке о висини награде за рад пописне 

комисије, остваривање перспективног плана. Савет школе је састављен од 11 представника 

школе и 7 представника друштвене заједнице (месне заједнице, Општински СИЗ основног 

образовања, СО Сопот, Месна конференција ССО и Савет родитеља). Мандат Савета траје 

две године.  

У Малом Пожаревцу и Поповићу раде одбори у издвојеним одељењима. Њих 

сачињавају радници одељења, представници (по један) месне заједнице, Заједнице 

образовања Сопота и родитеља ученика. Одбори одржавају састанке на којима разматрају 

питања у вези са васпитно-образовним радом и која су од интереса за месну заједницу и 

родитеље и предлагажу надлежним самоуправним органима школе мере ради унапређивања 

рада одељења.  

У школи постоји и Комисија за ОНО и ДСЗ. Она ради на ажурирању планова ОНО и 

ДСЗ, разматра питање опремање школе потребним средствима за цивилну заштиту, 

укључује се у разне акције које се организују на нивоу општине, ради по плану обуке 

људства и вршити анализу свог рада. 

Збор радних људи се одржава ради претходног изјашњавања радника по одређеним 

питањима о којима треба да се одлучује. Сазива се према потреби и разматраће питања 

одређена општим самоуправним актима. Збор радника је разматрао различите теме: 

кадровска решења, финансијско пословање школе, исплате личних доходака и других 

примања запослених, додељивања кредита и новчане помоћи запосленима из средстава у 

фондовима школе, разматрање и усвајање различитих докумената школе и др.  

Савет родитеља школе разматра питања у вези са програмом и организацијом рада 

школе, простором у коме се одвија рад школе, могућностима за ангажовање родитеља на 

извршењу зададака школе, успехом ученика и задацима за наредни период и другим 

проблемима. Савет родитеља школе најмање два састанка годишње. У септембру се 

разматрају питања: рад школе у претходној години, организација рада школе у овој години, 

могућности за ангажовање родитеља на извршењу зададака школе, програм рада школе, 

простор и други проблеми. У јуну се се разматрају питања: успех ученика и задаци за 

следећу годину. 

 

Сарадња школе са родитељима 

Сарадња школе са родитељима се одвијал ана различите начине. 

Десетак година је постојала пракса, тј. била је обавеза разредних старешина да 

редовно обилазе ученике по кућама и да воде евиденцију о социјалним условима (поједини 

ученици су живели у малим кућицама заједно са домаћим животињама) коју су 

представљали на Наставничком већу.  

Школа је оранизовала прикупљање хуманитарне помоћи за најугроженије (храна, 

школски прибор, гратис екскурзије).  
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Из документације  

Савет школе 

У школској архиви постоји свеска са записницима са седница Савета школе ОШ 

„Милорада Мића Марковић“ од 1978 – 1983. У свесци су записници са седница три сазива 

Савета школе, са тим да за трећи сазив постоје записници само за период март 1982 – 

април 1983. У истој свесци вођени су и записници са седница Збора радника током истог 

периода. Од бројних тема о којим се расправљало током шест година издвојили смо 

најинтересантније за причу о школи. 

 

Први сазив 1978 - 1980. 

Савет је конституисан као наследник Радне заједнице на седници одржаној 11. априла 

у Малој Иванчи. Седници присуствује 11 представника школе, изабраних 15. марта 1978, 

досадашњи председник Радне заједнице и директор школе Раденко Јововић. За председника 

Савета је изабран Слободан Димитријевић, наставник, а за заменика Ангелина Илић, 

учитељ. Савет је упознат са бројним стањем одељења и бројем часова за наредну школску 

годину, мањком часова за поједине раднике и потребом за ангажовањем наставника руског 

језика са 6 часова недељно. Донета је Одлука о исплати регреса свим радницима, као и 

Одлука о формирању комисије за процену резултата рада радника. 

На седници одржаној 22. маја донета је Одлука да се колективна екскурзија за 

раднике школе до Грчке изведе у трајању од три дана, од 25. до 28. маја. Трошкови падају 

на терет школе. Разматрани су и прихваћени самоуправни споразуми о оснивању СИЗ-а у 

комуналним делатностима и области водопривреде, о удруживању средстава за изградњу 

објеката за бригу о деци и оснивању Основне заједнице науке Београда.  

Трећа седница је одржана 1. јуна 1978. Донета је одлука да се распише конкурс за 

педагога или психолога. Прихваћен је Предлог Наставничког већа о организацији летовања 

за ученике, чији се трошкови регресирају. Директор школе је известио да је у потпуности 

реализован програм екскурзије у Грчкој. Донета је Одлука да се радницима школе обезбеди 

допунски оброк и Одлука да се набави гештетнер за умножавање материјала. 

На седници од 29. јуна донета је Одлука о погађању радова на кречењу школског 

простора у Малом Пожаревцу и Поповићу. Усвојена је Допуна плана и програма за пети и 

шести разред за школску 1978/1979. годину.  

Годишњи програм рада за 1978/1979. годину је усвојен на седници 8. септембра. Тада 

је усвојен и Правилник о екскурзијама. Наредна седница је била 3. октобра. На конкурс за 

педагога примљена је Ракина Грујичић, педагог из Београда. У вези са исхраном ђака 

речено је да ће се ужина обезбедити за децу у Малој Иванчи и Поповићу. У Малом 

Пожаревцу не постоје услови за то, тј. нема просторије у којој би се делила храна. 

Наставница физике Љиљана Савић је преузета на рад у ОШ „Јанко Веселиновић“ у 

Београду, а ОШ „Милорад Мића Марковић“ преузима наставницу физике Веру Нинковић из 

ОШ „Јанко Катић“ из Рогаче. 

Седма седница је одржана 2. новембра. На конкурс за наставника руског језика 

примљен је Живко Љубисављевић на неодређено време са пуним радним временом. Донето 

је неколико одлука: о формирању комисије за спровођење пописа, о набавци материјала за 

извођење општетехничког образовања, о набавци учила за физику и друге предмете, о 

куповини радио апарата за Поповић и Мали Пожаревац и о оспособљавању бараке у 

дворишту у Малој Иванчи за извођење наставе физичког васпитања (постављање виназ 

плочица, кречење, постављање светла и димњака). 

У децембру су одржане две седнице, 11. и 18. На првој су разматрани и усвојени 

различити самоуправни општи акти (правилници и пословници). Донета је одлука да се 

распише конкурс за дефектолога. Директор је дао образложење: у школи постоји 

специјално одељење са 3 ученика и обавеза је школе да распише конкурс. Донета је и 

одлука о расписивању конкурса за благајника са пола радног времена. Директор је упознао 

чланове Савета са током састанка у СО Сопот од 8. децембра у вези са питањем друштвене 

самозаштите коме је присуствовао. Тада је донета одлука да све радне организације треба 

да у периоду од 1978. до 1983. набаве минимум предвиђених средстава РХБ заштите за 

чланове домаћинстава запослених радника. Минимум садржи: први завој, заштитну маску, 

заштитни огртач и стандардни лични прибор за деконтаминацију. Донета је одлука да се 

набави 25 комплета опреме за личну заштиту од ратних дејстава тако да школа сноси 

половину трошкова, а другу половину поједини запослени.  
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Донета је Одлука да се Заједници југословенских пошти упути захтев за увођење 

телефона у објекте школе у Поповићу и Малом Пожаревцу. Трошкове ће сносити школа. 

Поводом новогодишњих празника одлучено је да се 23.12. ради по распореду од 29.12. 

1978, а да се 29. организује новогодишње посело. У Малом Пожаревцу ће се 22. децембра 

организовати приредба за родитеље и изложити зидне новине. На другој седници у 

децембру за повереника цивилне заштите изабран је Драгослав Илић, а за заменика 

Раденко Јововић.  

Десета седница је одржана 9. јануара 1979. Снежана Павловић примљена је у радни 

однос на неодређено време са пуним радним временом на место наставника дефектолога. 

Зорица Живановић је примљена у радни однос на неодређено време са половином радног 

времена на место благајника школе.  

На наредној седници од 15. јануара размотрени су и прихваћени Самоуправни 

споразум о основама плана развоја водопривреде на територији Београда за период 1978-

1980. и Самоуправни споразум о удруживању средстава за остваривање плана развоја 

водопривреде на територији Београда за период 1978-1980. 

Завршни рачун школе за 1978. годину усвојен је на седници од 27. фебруара 1979. 

Одлуке о исплати регреса за годишњи одмор за 1979. и повећању исплате на име допунског 

оброка од 1.3. 1979. донете су на седници одржаној 22. марта 1979.  

Следећа седница је била 10. априла 1979. и на њој су донете одлуке да се одобре 

средства за адаптацију канцеларије за администрацију и директора, као и да се одобре 

средстава за спровођење општинског такмичења „Шта знаш о саобраћају“. Усвојени су 

Самоуправни споразум о унапређењу и заштити здравља радних људи и грађана и 

Самоуправни споразум о утврђивању цена услуга за исхрану ученика.  

На седници од 17. априла 1979. донета је одлука да ОШ „Милорад Мића Марковић“ 

додељује као тренутну помоћ за пострадало подручје у СР Црној Гори у износу од 15.000 

динара из Фонда заједничке потрошње. На другој седници у априлу (26.) усвојен је 

периодични обрачун за период јануар – март 1979. Донета је одлука да се радници ОШ 

„Милорад Мића Марковић“ одричу дела регреса за годишњи одмор за 1979. у корист Фонда 

за пострадало подручје у СР Црној Гори у износу од 10.000 динара.  

Седамнаеста седница је одржана 10. маја 1979. Прихваћена је одлука СИЗ-а основног 

образовања Сопот да ће се летовање за ученике општине Сопот организовати у објектима 

Управе дечијих летовалишта у Јакљану од 14. 8. 1979. Наша школа ће упутити 70 ученика. 

Регресирање ће се извршити после прикупљања изјава родитеља са колико процената 

учествују у уплати. Из сва три објекта иде по један васпитач. Донета је одлука да ће се Дан 

школе прославити 25. и 26. маја и одобрена су средстава за припремање закуске за госте и 

ученике. Усвојен је Финансијски план за 1979. Из Фонда заједничке потрошње ОШ 

„Милорад Мића Марковић“ одобрена су средства у износу од 5.000 динара Месној заједници 

Мали Пожаревац за организацију бициклистичке трке „Космајски партизани“ 1979. 

дванаесте по реду. Одобрена су средстава у износу од 10.000 динара за куповину опреме и 

учила: грамофони, микрофони и др. 

На наредној седници од 22. јуна 1979. разматрани су технолошки вишкови (два 

наставника имају непотпуну норму) и донета је одлука о коришћењу годишњих одмора. 

Друга јунска седница је била недељу дана касније. На њој је донета одлука о додели четири 

кредита радницима школе за стамбену изградњу. Такође, разматрано је и усвојено неколико 

самоуправних споразума.  

Двадесета седница је одржана 21. септембра. Размотрен је и усвојен Извештај о раду 

школе у 1978/1979. Директор школе је посебно похвалио рад секција и резултате које су 

ученици показали освајањем првих места на такмичењима. На такмичењу „Шта знаш о 

саобраћају“ деца су била прва и у општини и у граду и стигли су до републичког 

такмичења. Историјска секција из области „Тито, револуција, мир“ освојила је прво место на 

општинском такмичењу. Усвојен је Програм рада школе за 1979/1980. Извештај о почетку 

нове школске године је поднео директор. Све припреме су извршене на време. Просторије у 

све три школе су окречене. Одељење продуженог боравка се није одржало због осипања 

броја ђака. У специјалном одељењу је само један ђак, па је и то одељење угашено. Драгица 

Јарановић, запослена у боравку, и Снежана Павловић, дефектогог, евидентиране су као 

технолошки вишак. Драгица Јарановић ће мењати учитељицу Милину Васић до повратка са 

породиљског боловања.  

На седници од 23. новембра 1979. донета је одлука о склапању уговора са Центром за 

образовање и културу Сопот за коришћење једне просторије у Малој Иванчи за рад 

вечерњег одљења за образовање одраслих. Настава домаћинста је незаступљена јер се на 
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два расписана конкурса није јавио одговарајући кандидат. Донета је одлука да се поново 

распише конкурс. Одобрено је „Црвеном сигналу“ из Младеновца коришћење просторија у 

Малој Иванчи и Малом Пожаревцу за организацију курса теоретске наставе за возаче 

трактора. Делегати друштвене заједнице у Савету постављају питање надокнаде трошкова 

за присуство седницама. Донета је одлука да се признаје накнада од 30 динара за 

изгубљено време на седници плус трошкови превоза.  

Седница од 13. фебруара 1980. је између осталог била посвећена и акцији „Ништа нас 

не сме изненадити“. Директор је рекао да је Општинска конференција ССРН доставила 

материјал у вези са укључивањем у акцију „Ништа нас не сме изненадити“. Договорено је 

да се ОШ „Милорад Мића Марковић“ пријављује на такмичење и да пријаву треба послати 

до 20. фебруара. Затим је разматран поверљив материјал Републичког секретаријата за 

образовање и науку СР Србије „Анализа стања и проблема друштвене самозаштите у 

области образовања“. Констатовано је да је стање у области друштвене самозаштите добро, 

али треба посветити већу пажњу образовању и васпитању деце у овој области у процесу 

образовно-васпитног рада. Такође, треба предузети мере у вези са организацијом 

дежуртсва и увести дежурство ученика у току дана у свим објектима школе. Донета је 

одлука да Мићо Јевтовић, наставник српскохрватског језика, може да обавља послове и 

радне задатке до 1/3 пуног радног времена у Центру за образовање и културу у Сопоту 

привремено, док Центар не обезбеди сталног радника за обављање тих послова.  

Завршни рачун школе за 1979. годину усвојен је на седници од 27. фебруара 1980. 

Донета је одлука о исплати регреса за годишњи одмор за 1980. На конкурс за наставника 

домаћинства су се јавила два кандидата и у јануару 1980. примљена је на радно место 

Стелуца Сурду. Она, међутим, није одговорила на послати телеграм, као ни други кандидат 

кад је био позван на посао. Одлучено је да ће се часови домаћинства распоредити 

наставницима Љиљани Миливојевић и Слободану Димитријевићу и педагогу Ракини 

Грујичић, који су већ запослени у школи. Разматране су и усвојене Смернице за програм 

развоја ОШ „Милорад Мића Марковић“ за период 1981-1985. Њих је урадио Одбор за израду 

Плана развоја школе за период 1981-1985. Коначни план ће се донети у складу са 

програмом рада плана развоја општине Сопот за овај период.  

 

Други сазив 1980 - 1982. 

На седници одржаној 24. марта 1980. верификовани су мандати новим члановима 

Савета. За председника је изабрана Радмила Којић, учитељ, а за заменика Живко 

Љубисављевић, наставник. Директор је упознао Савет да је 21. марта 1980. градски 

просветни инспектор извршио инспекцијски преглед школе. Записник о налазу је разматран 

и предложено је да се размотри и на седници Наставничког већа ради доношења закључака 

по појединим тачкама.  

На трећој седници овог сазива Савета од 30. јуна усвојен је Извештај о утрошку 

средстава за Дан школе (24.5.) и прославу просветних радника општине Сопот тј. одлазак 

запослених на Космај (28.5.). Донете су одлуке у вези са радовима на школским зградама 

током летњег распуста (кречење, фарбање столарије и сл.). Евидентирано је 8 наставника 

са непотпуном нормом као технолошки вишак.  

Наредна седница је одржана 22. септембра 1980. Размотрен је и усвојен Извештај о 

раду школе у 1979/1980. Усвојен је Програм рада школе за 1980/1981. Донета је одлука да 

се једна учионица у Поповићу уступа на коришћење Предшколској установи „Наша радост“ 

без накнаде ради формирања једне групе предшколског узраста. Одлука се примењује од 1. 

септембра 1980.  

Осма седница је била 16. октобра. На конкурс за сервирку у Малом Пожаревцу на 

одређено време са половином радног времена примљена је Надежда Ивановић.  

Десета седница је била 12. децембра. Утврђен је предлог Средњорочног програма 

развоја ОШ „Милорад Мића Марковић“ за период 1980 – 1985. Расписан је референдум за 

усвајање програма и заказан за 22. децембар 1980. Утврђен је предлог Статута ОШ 

„Милорад Мића Марковић“ и расписан референдум за његово усвајање, заказан 22. 

децембар 1980. 

Четрнаеста седница је одржана 31. марта 1981. Донета је одлука да се по конкурсу за 

послове наставника ликовне културе прима Александар Обрадовић у радни однос на 

неодређено време са 14 часова наставе недељно. Он ради на овим пословима од 17. 

фебруара.  
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Деветнаеста седница је одржана 22. септембра 1981. Размотрен је и усвојен Извештај 

о раду школе у 1980/1981. У извештају је обухваћен целокупни рад школе: материјало 

технички услови рада, кадровски услови, број одељења и информације у вези са ученицима 

(број, успех, изостанци, исхрана, екскурзије, друшвено-корисни рад), културна и јавна 

делатност школе, рад школске библиотеке, рад стручних и самоуправних органа школе. 

Размотрен је и усвојен Програм рада школе за 1981/1982.  

На седници од 10. фебруара 1982. за директора школе је именован Раденко Јововић, 

који је и у претходном мандату вршио ту дужност, на период од четири године. 

 

Трећи сазив 1982 - 1983. 

Прва седница новоизабраног Савета одржана је 31. марта 1982. Верификовани су 

мандати новим члановима, за председника је изабрана Ангелина Илић, а за заменика 

Љиљана Милојевић. Директор је известио да је угашено једно одељење вечерње школе и 

да је престала потреба за радом Панте Костића за 7 часова недељно. Донета је одлука да се 

то евидентира. Донет је Финансијски план школе за 1982.  

Друга седница је одржана 28. маја 1982. Директор школе је упознао Савет са 

Записником о извршеном инспекцијском прегледу рада школе. После дискусије Савет је по 

свакој мери донео следеће закључке: 1. Узети изјаве од двоје разредних старешина и 

доставити их Градском комитету за образовање. 2. Почетком школске 1982/1983. разрадити 

Правилник о васпитно-дисциплинским мерама и члан 13 Закона о основном образовању и 

васпитању којим се регулише премештај ученика у другу школу. 3. Налаже се Наставничком 

већу, одељењским већима и стручним активима да у наредној школској години анализирају 

разлоге који доводе до повећаног изостања ученика са наставе. Закључено и да су током 

ове године изостанци учињени највећим делом из оправданих разлога, осим у два случаја 

када су презуте мере против родитеља код судије за прекршаје у Сопоту. 

На деветој седници од 21. децембра 1982. донета је одлука да се потпише уговор о 

увођењу телефона у Малом Пожаревцу, а да се касније уведе у Поповићу, јер има пара само 

за један прикључак. Поводом обележавања Дана армије одржаће се приредба у Малој 

Иванчи и Малом Пожаревцу 22. децембра. Војници из Раље са старешинама ће посетити 

школу. За њих ће се припремити закуска.  

Десета седница Савета је одржана 8. фебруара 1983. у проширеном саставу са 

представницима друштвене заједнице и родитељима. У првој тачки директор је поднео 

извештај о праћењу реализације програма рада школе. Истакао је да су у првом 

полугодишту планирани и организовани сви видови образовно-васпитног рада, али да у 

реализацији постоје тешкоће због мањка школског простора. Нереализовани часови због 

болести наставника биће надокнађени у другом полугодишту. У вези са унапређивањем 

рада остварени су сви задаци: боље се планирало, настава је извођена рационално и уз 

употребу наставних средстава и примену одговарајућих облика и метода рада, посвећено је 

више пажње идејно-васпитним циљевима и задацима. Укупни резултати рада су добри. 

Директор је обављао своје послове праћењем планираних активности, свакодневним увидом 

у рад наставника, прегледом евиденције и разговором са наставницима и педагогом. 

Извештај директора је усвојен. 

У свесци се налази још четири записника, последњи од 24. априла 1983. 

 

Збор радника 

Из записника са седница Збора радника издвајамо само неколико информација. На 

седници од 6. октобра 1978. донета је Одлука о повећању личног дохотка радницима ОШ 

„Милорад Мића Марковић“ са 70 пара на 75 пара по боду од 1. јануара 1978. Повећање је 

било могуће због смањења стопе доприноса. На седници 25. октобра 1978. Слободан 

Димитријевић, наставник географије и историје, евидентира се као технолошки вишак са 13 

часова наставе недељно. Он ће до краја 1978/1979. разлику до пуног радног времена 

допуњавати радом у библиотеци. Прихваћено је да се страни језик у млађим разредима 

изучава од 3. разреда на седници од 2. јуна 1980. Усвојен је и донесен Средњорочни план 

развоја школе за период 1980 – 1985. на седници од 22. октобар 1980. 

На седници одржаној 28. априла 1981. договорено је да прослава Дана школе буде у 

суботу 23. маја. Истог дана у Месној заједници у Малој Иванчи биће дочек локалне 

штафете, а увече ће бити изведен програм. Састанак просветних радника на Космају биће 

16. маја, а Савезна штафета пролази кроз Сопот 24. маја. Школа ће упутити 25 ученика на 

летовање у Валбандон код Пуле од 2. до 12. августа 1981. 
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Рад школе 1986/1987 

Рад школе, организацију наставних и других активности овог периода приказаћемо 

кроз Годишњи план рада школе из 1986/1987.  

Форма годишњег плана се разликује од оних из периода пре 1974.  

 

Услови рада  

Настава се изводи у 6 учионица у Малој Иванчи, 4 у Малом Пожаревцу и 3 у Поповићу. 

Од почетка осамдесетих број ђака се смањује, па је тако 1986/1987. године уписано 

440 ђака; у Малој Иванчи, 230 у Малом Пожаревцу 180 и 30 у Поповићу. Број одељења је 

остао исти, па и број запослених. 

Већина ученика живи у добрим стамбеним условима, велики број родитеља нема 

завршену основну школу, а мали је број са средњом. Родитељи ученика су углавном 

пољопривредници, односно домаћице.  

У Годишњем плану рада за 1986/1987. годину наведено је да наставу изводи 25 

наставника, са високом спремом 4, са вишом 14 и са средњом 7. Запослени имају радно 

време - 42 часа недељно. 

Укупно је 37 запослених. Раденко Јововић је директор, а Ракина Грујичић, педагог. 

Учитељи су: Ангелина Илић, Ружица Будимкић, Вера Јевтовић, Десанка Милојковић, 

Миладин Стевановић, Велимир Петровић, Радмила Којић, Илонка Сретеновић, Божидар 

Јовановић, Радослава Дамјановић.  

Наставници су: Мићо Јевтовић, Софија Зећовић (српскохрватски језик), Зоран Живић 

(енглески језик), Живко Љубисављевић, Бранка Лишанин (руски језик), Љиљана Марчетић 

(географија и историја), Слободан Димитријевић (географија), Панта Костић, Драган 

Сретеновић, Даница Жегарац, (математика), Вера Нинковић (физика и хемија), Љиљана 

Бирач (биологија и хемија), Славољуб Лазаревић (ОТО), Даница Јововић (физичко 

васпитање), Александар Обрадовић (ликовна култура), Божана Стевановић (музичка 

култура). 

Остали запослени: Драгослав Илић, секретар, Драгиша Симић, шеф рачуноводства, 

Зорица Димитријевић, благајник, Драгољуб Милосављевић, Радмила Јовичић, Драга 

Јовановић, Момчило Васиљевић, Љубица Матејић, хигијеничари, Миодраг Глишић, домар. 

Седам наставника станује ван места школе што има утицаја на непосредни рад са 

ученицима и извршавање других обавеза у школи. 

 

Календар рада 

По Календару рада 1986/1987. трајање првог полугодишта је: 1. септембар – 23. 

јануар 1987., а другог полугодишта: 9. фебруар – 18. јун 1987. Распуст је био од 26. 

јануара до 8. фебруара 1987. Укупно је било 195 наставних дана и 10 радно-наставних 

субота када су организоване следеће активности: пионирски поход до споменика, школски 

и општински јесењи крос, приредбе, изложба и гледање филма, сусрет са мајкама борцима 

(прво полугодиште), културне активности, спортска такмичења, прослава Дана школе, 

такмичења, програм код споменика, излет у околину и оријентација (друго полугодиште). 

 

У школској 1986/1987. ученици су имали следеће предмете: 

 

I – IV       I II III IV 

Српскохрватски језик    5 5 6 5 

Руски језик, други страни језик     2 2 

Познавање природе и друштва    2 2 3 

Познавање природе         2 

Познавање друштва        2 

Математика      5 5 5 5 

Техничко образовање       2 

Физичко и здравствено образовање  3 3 3 2 

Ликовна култура     2 2 2 2 

Музичка култура     1 1 1 2 

Обавезне спортске активности      1 

Хор млађих разреда        1 

Одељењска заједница    1 1 1 1 

Укупно       19 19 24 26 
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V – VIII       V VI VII VIII 

Српскохрватски језик    5 4 4 4 

Енглески језик      4 4 3 4 

Историја      1 2 2 2 

Географија      1 2 2 2 

Математика      4 4 4 4 

Биологија      2 2 2 2 

Физика        2 2 2 

Хемија         2 2 

Техничко образовање    2 2 2 2 

Физичко и здравствено образовање  2 2 2 2 

Ликовна култура     2 1 1 1 

Музичка култура     2 1 1 1 

Обавезне спортске активности   1 1 1 1 

Руски језик, други страни језик   2 2 2 2 

Домаћинство       0,5 1 0,5 

Прва помоћ и заштита       1 

Одељењска заједница    1 1 1 1 

Укупно       29 31 30 31 

 

Одбрана и заштита се организује у првом полугодишту, а домаћинство у другом 

полугодишту. 

Ученици су носили униформе, дечаци блузе, девојчице кецеље. Наставници су носили 

плаве мантиле. 

Део Плана рада школе 1986/1987. чине и План рада секција, План рада организације 

Црвеног крста, Програм унапређивања васпитно-образовног рада и Програм заштите и 

унапређивања животне средине. 

 

Ваннаставне активности 

Водитељи секција су те године били: Мићо Јевтовић и Софија Зећовић (Литерарно- 

рецитаторско – драмска секција), Александар Обрадовић (Ликовна секција), Славољуб 

Лазаревић (Саобраћајна секција), Живко Љубисављевић (Шаховска секција), Даница 

Јововић (Спортска секција), Божидар Јовановић (Стрељачка секција). 

За рад библиотеке задужени су Мићо Јевтовић и Софија Зећовић, за рад са 

Пионирском организацијом Божана Стевановић, за руковођење школским спортским 

друштвом Даница Јововић и Драган Сретеновић и за рад Савета родитеља задужена је 

Ракина Грујичић. 

 

Производни и други друштвено користан рада ученика:  

1. Уређивање дворишта и споменика и спомен обележја, 

2. Уређивање воћњака у школском дворишту VII и VIII разред, 

3. Израда једноставних употребних предмета и дидактичког материјала од хартије, 

текстила, семена, скупљања семена, учешћа у акцијама солидарности, свакодневно 

уређење простора и акција ван школе – ученици I, II и III разреда, 

4. Уређивање и одржавање школског дворишта и радних просторија – акција изван 

школе – IV разред, 

5. Скупљање секундарних сировина, пужева, хартија, флаша, уређивање дворишта и 

воћњака, фарбање школске ограде, одржавање и уређење споменика у месним заједницама 

- сви наставници и ученици V, VI, VII и VIII. 

 

План рада дечијих организација 

Пионирска организација усмерава и обједињује све активности пионирских колектива, 

односно свих облика друштвених и слободних активности и доприноси повезивању школе и 

друштвене средине. Неке од активности: формирање пионирске одељењске заједнице, 

избор пионирског руководства школе и одељења, организовање радних акција на 

уређивању школског дворишта и споменика по месним заједницама, учешће на јесењем 

кросу, сусрет и сарадња са другим школама, пријем првака у Пионирску организацију, 

прослава важних дана и празника, сусрет са припадницима ЈНА и посета касарни у Раљи. 

У Плану рада Покрета горана наводе се задаци: развијање љубави према природи, 

очување и одржавање зелених и цветних површина око школе. 
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Програм рада Савеза социјалистичке омладине обухвата радне акције, учешће 

омладинаца у раду органа управљања у школи, предавања на тему Послератни развој 

омладинске организације и улога младих у изградњи земље, обележавање сабирних акција, 

свечани пријем пионира у чланство ССО. 

Заједницу ученика чине сви ученици школе и они разматрају питања која се односе на 

статус ученика у школи, упућују одређене предлоге на разматрање самоуправним органима 

школе, кроз учешће у раду развијају осећање одговорности према раду и школској имовини 

као и остала питања значајна за живот и рад ученика у школи и месној заједници. 

 

Пионирска организација 

О раду ове организације Ангелина Илић, учитељица у пензији каже: „Водила сам 

Пионирску организацију18 у нашој школи. Сваког уторка присуствовала сам семинару у Дому 

пионира у Таковској улици. Свака одељенска заједница имала је свој пионирски поздрав. 

Акције које смо организовали биле су плакатом истакнуте у школи. Сакупљале су се флаше, 

новине, пужеви. Од новца који се зарадио продајом куповали смо књиге за библиотеку или 

наставни материјал, плаћали ексурзије социјално угроженој деци, или смо новац слали у 

разне крајеве Југославије ако су им средства била неопходна за опоравак од земљотреса 

или неке друге природне катастрофе. Новац смо слали у Бањалуку, Бар, Скопље. 

Пионири у нашој школи, распоређени по одељенским заједницама имали су задатак да 

уређују школско дворише, да заливају цвеће у учионицама и у дворишту, да воде рачуна о 

хигијени, да помажу слабијим ученицима, да развијају другарство. Нарочито ми је био 

важан однос са ромском заједницом. Учила сам ђаке да о људима суде по њиховим делима а 

не по боји коже. Однос са Ромима никада и није био за разматрање јер су сви моји ђаци 

одрастали заједно, учили заједно, дружили се заједно без обзира на боју коже. То ће вам 

потврдити сваки мој ђак. 

Зборови пионира обично су се организовали на Космају. После збора организована су 

такмичења. Постојала је отворена тежња организатора да победе пионирске организације 

из Сопота, али пошто сам ја одговорно приступила овој организацији, посећивала семинаре 

и знала свако правило увек сам улагала протесте на поједине неправилности у раду и 

одлуке организатора и нисам дозвољавала намештање и протекције. Моји ђаци су били 

заштићени од злоупотреба организатора и нису никада били потиснути као мала школа на 

последње место. Ученици су носили униформе, кошуље и кецеље. Среда је била дан за 

девојчице, а четвртак за дечаке. Тада су пионири могли да обуку одећу по свом избору. 

Волела сам да девојчице плету кикице, и све су биле слатке са кикицама, капом и 

пионирском марамом.  

Пионирске капе, мараме и значке добијали смо из Загреба. 

Последњи пријем ђака у пионирску организацију био је организован за децу рођену 

1982. Распадом Југославије, угасила су се и пионирска удружења.“  

                                       
18 Савез пионира Југославије је пионирска организација која је обухватале основно-школску децу из 

првих 7 разреда у СФР Југославији. Савез је основан 27. децембра 1942. године у току НОБ-а, од 
стране Комунистичке партије Југославије, а по угледу на совјетске пионирске организације. 
Организација се налазила у структури УСАОЈ-а, односно СКОЈ-а, НОЈ-а и ССОЈ-а, касније. Издавали су 
„Мале новине“. Чест синоним за ову организацију био је „Титови пионири“. Организација је била 

подељена у две групе, млађе пионире (7 до 11 година) и старије пионире (11 до 15 година).  
У основним школама устројени су пионирски одреди који су често добиjали име по народним херојима, 
познатим комунистима, скојевцима, партизанима и другим заслужним грађанима за развој друштвено-
политичког система СФРЈ. Пионирски одред има одредску заставу, трубу, бубањ и печат. 
Пионири се удружују у разноврсне колективе, бирају тела самоуправљања, имају прописе и програме 
рада и ознаке по којима се распознају. Пионирски колективи у школи били су: пионирски одред 

школе, разредна пионирска заједница, специјализовани пионирски колектив. Пионирски колективи 

ван школе били су: кућне дружине и пионирски клубови у насељу и месној заједници, у пионирским 
домовима, пионирски подмлаци у специјализованим друштвеним организацијама (Савез извиђача, 
„Горани“, Подмладак Црвенога крста, Млади задругари, клубови Народне технике...) 
Пријем нових чланова обављан је у првом разреду, током свечаности за Дан Републике. Тог дана ђаци 
су давали „пионирску заклетву“ и добијали су униформу пионира: плаву капу „титовку“ са црвеном 
петокраком, белу кошуљу са црвеном марамом и плави шорц. Текст пионирске заклетве, који је у 

неким детаљима варирао од школе до школе, на српскохрватском језику је гласио: „Данас, када 
постајем пионир, дајем часну пионирску реч: да ћу марљиво учити и радити, поштовати родитеље и 
старије и бити веран и искрен друг, који држи дату реч; да ћу волети нашу самоуправну домовину 
Социјалистичку Федеративну Републику Југославију; да ћу развијати братство и јединство и идеје за 
које се борио друг Тито; да ћу ценити све људе света који желе слободу и мир!“ 

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/27._%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80
https://sr.wikipedia.org/wiki/1942
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D1%98%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%98%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%9E%D0%88&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B5_%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B5_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%28%D0%B4%D0%B5%D1%87%D1%98%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%29&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5
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Програм Културне и јавне делатности  

Школа кроз рад ученичких секција и група, организација и у сарадњи са друштвеном 

средином настоји да задовољи културне, забавне, идеолеошке и уопште васпитне потребе 

како ученика, тако и друштвене средине. Школа настоји да окупи омладинце и што више их 

укључи у све видове ваннаставних активности. 

Школа има добру сарадњу са школама у општини, са предшколском установом, 

задругама и другим радним организацијама. У сарадњи са месним заједницама у Малој 

Иванчи, Малом Пожаревцу и Поповићу организују се заједничке акције и манифестације од 

заједничких интереса: приредбе поводом Дана Републике, Дана армије, Дана жена и Дана 

школе. Организује се писање наградних темата поводом Дана ослобођења места и Београда 

и поводом разних годишњица и празника и обележавања важних дана. Организује се 

филмске пројекције и представе у школи, тематске изложбе ликовних радова, школска и 

друга такмичења, радне акције и сл. Такође, обележава се Дан несврстаних, Дан 

безбедности и одржава програм код споменика стрељаних родољуба. 

Ангелина Илић, учитељица у пензији, у вези са обележавањем важних дана каже:  

„Током школске године организовале су се приредбе. Прва већ у септембру - Пријем 

првака. Прваци петнаестак дана иду са ученицима четвртог разреда заједно на часове. 

Упознају се са правилима понашања на часу, са обавезама и одговорностима прама школи и 

учењи. На самој приредби која се обично дешавала у Дому културе, четвртаци су били 

распоређени у врсту и са ружом у руци дочекали су прваке. Идеје за овакав дочек добила 

сам у Дому пионира. 

Следеће на списку важних датума је прослава Дана јесени. Ово се обележавало у 

оквиру одељенске заједнице. Ученици доносе лишће, кестење, шашу, жиреве. Правимо 

колаже, ученици пишу саставе на тему јесени и украшавају радове лишћем. 

У октобру смо прослављали Дан ослобођења Београда прављењем зидних новина и 

Дан ослобођења Мале Иванче од окупатора (14. oктобар). На часовима одељењске 

заједнице раговарала сам са ђацима о овом датуму и шта он представља за наше село. 

Сваког 29. новембра славили смо Дан републике. Припреме су трајале од септембра. 

Нарочито је било важно да старији ученици увежбају слет. Ђаци су морали да очисте пут од 

школе до Дома културе, да напишу траспарент „Добро дошли“, да фарбају игралиште, да 

уреде двориште и исплету венац од цвећа за бисту Милорада Миће Марковића. Програм 

приредбе је био унапред познат. Тематика је увек била иста, рецитали и скечеви који 

величају тековине Народноослободилачке борбе и Титовог лика и дела. Слет се често 

одржавао и по лошем времену, по киши и хладноћи. Гости су са прозора школе посматрали 

слет па одлазили у Дом културе на приредбу. Ђаци првог разреда су тада примани у Савез 

пионира, званично постајали прваци. Обучени су у беле блузе/кошуље и тегет 

панталоне/сукње. Носе црвене мараме и плаве капе са петокраком. Све је било веома 

свечано и лепо. 

Велика приредба за Дан армије (22. децембар) одражавала се у Малом Пожаревцу јер 

се њихов дан школе пре спајања славио тог дана, па је било логично да они наставе ту 

традицију. Ми смо обележавали тај дан у оквиру одељенсе заједнице, правили смо зидне 

новине где су ученици лепили своје радове и цртеже. Имали смо и по неку рецитацију или 

скеч из читанке. 

Нову годину смо славили у учионици, сваки учитељ са својим ђацима. Слушали смо 

плоче са пригодним песмама за ову прославу, ђаци су рецитовали песме о зими, Деда Мразу 

и Новој години. Доносили смо деци сокиће и грицкалице. 

Приредба за Дан жена одржавала се у Дому културе. Старији ђаци су били 

ангажованији од нас. Они су припремали хор, оркестар, рецитале и драмски део. 

Ми,учитељи и наши ђаци, скромно смо се прикључивали са по којом рецитацијом и игром. 

Али зато смо ми припремали поклоне за маме и баке. Деца су правила огрлице од 

пластелина, корпице од пластичних чаша за јогурт, честитке из којих искочи срце кад се 

отворе, обичне честитке са саставима и песмицама које су ђаци писали својим мама. Са 

генерацијом рођеном 1966. направила сам једну новину и на приредби сам увела покрете уз 

рецитал. Деца су рецитовала и правила одговарајуће покрете за сваку важну реч: мама, 

љубав, брига, пажња. То је била новина која је лепо прихваћена од колега и публике, а ја 

сам добила похвале које су ми много значиле. 

На дан почетка пролећа ишли смо на излет. Дан железничара, 15. април, прослављали 

смо одласком на железничку станицу у селу и дружењем са запосленима. Деца су 

кондуктерима давала цвеће.  
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Први мај се славио у школском дворишту паљењeм логорске ватре, рецитацијама и 

првомајским песмама. Велика приредба била је за Дан младости у Дому културе. Сви су 

учествовали, и старији и млађи ђаци. Програм је унапред познат - хор, рецитали и драмски 

део о Штафети младости, Титовом лику и делу. Организован је и слет који су изводили 

ученици старијих разреда 25. маја у дворишту школе.  

За крај школске године у оквиру одељењских заједница показивали смо све што смо 

научили. У припреми организације самих приредби помагали су нам родитељи ученика, али 

сам и ја шила костиме, сукњице, шалваре и све остало што је било потребно од реквизита 

за приредбе. 

Распадом Југославије почели смо да обележавамо и Дан Светог Саве.Те приредбе су 

биле потпуно нове за нас. Морала сам да се додатно припремим истражујући о животу и 

раду Светог Саве. Приредба коју сам урадила наишла је на похвале од колега и локалног 

свештеника. Тада је почела и срадња са црквом у обележавању. Пре тога, ако је неко 

пријавио да ученици наше школе посећују цркву, а то се дешавало неколико пута годишње, 

организовани су партијски састанци. Представник из Комитета нас је критиковао и кривио 

због тога што не делујемо на децу и не сузбијамо застарале моделе понашања.  

У време кад није било телевизије припремали смо програме који су се изводили у Дому 

културе. Ту су се дешавали и концерти и такмичења и други догађаји у којима су 

учествовали и ђаци и омладинци, тј. омладинска организација. Тако је такмичење „Тито, 

револуција, мир“, из области историје, организовано на различитим нивоима. За 8. март 

ученици свих разреда су изводили програм за родитеље. Село је седамдесетих и 

осамдесетих година било веома живо. Наставници и учитељи су, такође, били учесници 

програма, припремали су и играли у представама које су приказивали пред мештанима, баш 

као у правом позоришту. 

Нисмо имали школски лист. Деца су своје радове излагала једном месечно на зидним 

новинама. Наставници српскохрватског језика и учитељи слали су дечије радове који су 

бивали објављени у „Тик таку“, „Дечијим новинама“, „Веселој свесци“, „Кекецу“. Сви смо 

били поносни када у часописима пронађемо имена наших ученика.“ 

О сарадњи међу наставницима и културно-забавним активностима после спајања 

школа у Малој Иванчи и Малом Пожаревцу Ангелина Илић каже: „Наставници су 

прослављали Дан просветних радника Сопота сусретима на Космају. Једна школа би 

припремала програм и са наставницима су ишла и деца која учествују у програму. Ручак је 

организован у хотелу на Космају и радници из свих школа су се дружили. Када су се 

спојиле школе из Мале Иванче и Малог Пожаревца, наставници су радили у обе школе, 

ишли смо заједно на екскурзије, организовали турнире. Већина је живела у селима у којима 

су школе, углавном су то били брачни парови и дружили смо се после наставе, а било је и 

забаве. Имали смо састанке у једној од учионица у Малој Иванчи, а после тога и игранке. У 

школи је постојао грамофон, пустили бисмо забавну музику и шлагере и играли.“ 
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Дан школе  

Дан школе се од 1970. прославља 24. маја. 

Ангелина Илић каже: „Дан школе се слави посебно свечано Сви су учествовали у 

припремама. Деца су доносила цвеће, гомиле цвећа, плели су венце, стављали су их на 

врата школе и на бисту у школском дворишту и на ограду. Цело двориште је било искићено. 

Цвеће је ношено и на гроб Милорада Марковића у Поповићу. Тог дана су долазили 

директори свих школа у општини и председник општине и много људи из врха власти. 

Најважнији гости су били Дража Марковић19, син Милорада Миће Марковића, и његова жена 

Божидарка Дамњановић Кика.  

Прослава Дана школе је била прилика да се уреди двориште и очисти улица. У центру 

села би био постављен транспарент „Добро дошли!“, а мештани и ђаци би приредили 

свечани дочек гостију - стајали би на улици и поздрављали их. 

 

 

За Дан школе дешавају се следеће активности: полагање цвећа на гробове и 

споменике из НОБ-а, спортска такмичења школа, културно-уметнички програм, изложба 

ученичких радова, свечани ручак. 

Програм је трајао целог дана. Организован је програм за госте, а онда и ручак у 

школи. Славље се настављало са колегама и гостима и за Дан школе смо ишли на излет. Са 

нама је увек ишао и Дража Марковић. Одлазили смо у Тополу, Краљево, на Дунав. Некада 

су се ти излети претварали и у вишедневне екскурзије. Увек је владала лепа атмосфера и 

дружење. Било је много брачних парова у колективу и то је атмосферу чинило некако 

породичном.“ 

                                       
19 Дража Марковић (1920 – 2005) је био учесник Народноослободилачке борбе, друштвено-политички 

радник СФР Југославије и СР Србије и јунак социјалистичког рада. Од 1969. до 1974. био је 
председник Скупштине СР Србије, а од 1971. до 1974. године члан првог Председништва СФРЈ. Када је 
1974. године, сходно новом Уставу, уведена функција председника Председништва СР Србије, први је 
обављао ту дужност од 1974. до 1978. године. Потом је био председник Савезне скупштине СФРЈ, од 

1978. до 1982. и председник Председништва Централног комитета СКЈ од 1983. до 1984. године. У 
време успона Слободана Милошевића на власт, сукобио се са његовом политиком и убрзо отишао у 
пензију, 1986. године. После одласка у пензију, био је члан Савета федерације, до његовог укидања 
1990. године. У каснијим годинама био је један од оштријих критичара режима Слободана 
Милошевића и Мирјане Марковић, чији је био рођени стриц. 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%98%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B3_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/1974
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/1971
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%B8%D0%B7_1974._%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/1978
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/1982
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/1983
https://sr.wikipedia.org/wiki/1984
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B
https://sr.wikipedia.org/wiki/1986
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%A1%D0%A4%D0%A0%D0%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/1990
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B
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Школска библиотека 

Школске библиотеке су почеле да се у школама нашег краја формирају крајем 19. и 

почетком 20. века. На то је утицао Закон о обавезном основном образовању из 1883. године 

којим је било прописано да свака школа има своју књижницу. 

У Извештају надзорника о стању школе у Поповићу из 1873/74. године наводи се да је 

школска књижница имала 33 књиге. 

И школа у Малом Пожаревцу је имала књижницу; то показују књиге Издавачке куће 

Српска књижевна задруга са краја 19. века које су и данас део фонда. У првим годинама 

20. века почиње се обраћати пажња народном просвећивању и у појединим се селима, при 

школама оснивају и народне књижнице. Књиге из таквих књижница читају ученици и 

наставници, али и мештани. Прва таква књижница основана је 1905. године у Малом 

Пожаревцу и радила је под руководством учитеља Рада Миловића и Драге Миловић све док 

су они службовали, до 1914.  

У Поповићу је на иницијативу Милорада и Анке Марковић отворена народна читаоница 

1921. Подаци из 1931. кажу да је у Поповићу било 80 књига.  

После Другог светског рата школска библиотека се није сматрала посебно важним 

делом образовне средине, већ више неком врстом истуреног одељења јавне библиотеке 

(просвета и култура су биле у надлежности истог министарства), са уско схваћеном 

позајмљивачком функцијом20. Од седамдесетих година прошлог века рад школских 

библиотека се сагледава кроз прописе из области образовања и васпитања. Законом о 

основном образовању и васпитању (1978) школама је дата могућност да донесу свој 

Правилник о организацији и раду школске библиотеке. Да је то примењено у школи види се 

из Записника са седнице Савета школе на којој је расправљано о Извештају о раду школе у 

1980/1981. чији је један део посвећен раду школске библиотеке.  

У Заједничком плану и програму васпитно-образовног рада (1985) одређује се програм 

рада школског библиотекара, а доношењем Закона о основној школи (1992) и Правилника о 

програму рада стручних сарадника у основној школи (1994), библиотекар добија улогу 

стручног сарадника. Паралелно са прописима из образовања, за послове из делокруга 

библиотечко-информационе делатности примењивани су прописи из области јавног 

библиотекарства. Оваквим системским решењем школе су одговарале за основно 

управљање библиотеком као делом васпитно-образовне целине, док је матичност 

препуштена јавним библиотекама. То је значило да се стручност за рад у школској 

библиотеци стиче полагањем стручног испита у Народној библиотеци Србије и да надзор и 

саветодавну улогу има матична библиотека. Тако је Библиотека града Београда била 

матична библиотека за нашу школу до 2007. године и надзирала је њен стручни рад.  

Било је мало књига у школама, а у документацији се рад школске библиотеке спомиње 

у Програму рада школе у Малој Иванчи 1966/1967, када је за њен рад био задужен Коста 

Динић. У програму се наводи и да материјалну базу школе треба јачати прилозима 

организација и појединаца у материјалу и алату за потребе радионице, као и новчаним 

прилозима у књигама за богаћење библиотечког фонда ученичке библиотеке. У 

школу/библиотеку се тих година уводе и нови мултимедијални садржаји, као што су 

фотографије, магнетофонске траке и грамофонске плоче, дијапозитиви. 

Од времена када школа постаје јединствена, школска библиотека ради у свим 

објектима школе, тј. постоји простор у коме су књиге и други материјал смештени. Посао 

библиотекара најчешће је обављао наставник који није имао довољно часова, те је радом у 

библиотеци допуњавао норму. Тако је током 1978/1979. Слободан Димитријевић, наставник 

географије и историје, разлику до пуног радног времена допуњавао радом у библиотеци. У 

Поповићу су бригу о фонду преузели учитељи који су тамо радили. 

За рад библиотеке су од 1986 до 1988. године били задужени наставници 

српскохрватског језика Мића Јевтовић и Софија Зећовић, а од 1988. до 2003. Вера Јевтовић 

ради као школски библиотекар. Књиге су биле смештене у Малој Иванчи у учионици за 

српски језик, а у Малом Пожаревцу у посебној просторији (бившем наставничком стану), а 

затим у зборници.  

 

                                       
20 Пенков Миле, Библиотека основне школе и њена функција у настави српског језика и књижевности, 
Докторска дисертација, Универзитет у Нишу, Учитељски факлултет у Врању, Врање, 2014,  
http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/7463/Disertacija7444.pdf?sequence=1&isAllowed=
y 
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Спомен библиотека породице Марковић у Поповићу формирана је крајем 60-тих година 

20. века. Породица Марковић, тј. наследници покојног Милорада Марковића по коме наша 

школа носи назив, поклонили су књиге школи. Они су потпуно опремили једну просторију у 

школи: биле су ту полице на којима су смештене књиге, један сто и 6 фотеља, а касније су 

поклонили и клавир. 

Највећи део фонда су чиниле књиге Издавачког предузећа „Вук Караџић“, што 

вероватно има везе са чињеницом да је Милорад Марковић био један од оснивача ове куће 

1940. Али, било је књига других издавача и веома значајних наслова у то време, на пример 

Речник српскохрватског књижевног језика Матице српске (у 6 томова), сабрана дела многих 

српских писаца и сл. 

Мали део тог фонда су могли да користе ђаци, углавном су то биле књиге које су 

користили наставници. 

Сарадња са друштвеном (локалном) заједницом 

Библиотека 

Веза школске и јавне библиотеке је веома јака у 20. веку. Народна библиотека у 

Сопоту је формирана 1961. и убрзо је отворила огранак у Малој Иванчи, а касније у Малом 

Пожаревцу и Поповићу у зградама месних заједница, Домовима културе. Она у Поповићу је 

радила неколико година, а огранак у Малом Пожаревцу „Љубивоје Гајић“ ради и данас и 

школа и библиотека остварују одличну сарадњу. Део фонда јавне библиотеке који је био у 

Малој Иванчи пренет је у школску библитеку када је затворен Дом културе. Књижничар 

Мира Симић је радила у овим одељењима и тада је успостављена одлична сарадња између 

школе и библиотеке која траје и данас. Она је долазила од 1995. до 2000. године у школу у 

Малој Иванчи и током одмора боравила у учионици и радила са корисницима, ђацима.  

Сопотска библиотека је постала део Библиотеке града Београда 1990. и функционише 

као образовно-културни и информациони центар локалне заједнице. Сарадња школе и 

библиотеке се одвијала на бројне начине. Када су формирани активи школских 

библиотекара на нивоу општина, тј. одељења градске библиотеке, у библиотеци у Сопоту 

држани су састанци сопотског актива школских библиотекара и организовале заједничке 

активности школа и јавне библиотеке. 

 

Железница 

Железничка пруга на линији Београд Пожаревац пролази кроз Малу Иванчу и Мали 

Пожаревац. Пруга од Топчидера до Мале Крсне изграђена је 1924. године. Железничка 

станица у Малој Иванчи има три колосека, а у Малом Пожаревцу четири  

Пруга је веома важна за овај крај јер је омогућавала превоз током већег дела 20. века. 

Аутобуски превоз је уведен тек осамдесетих година 20. века. Наставници, који нису живели 

у селима где су објекти школе, на посао су долазили возом. Возом су ишла деца на 

екскурзије и излете ишла возом. Сарадња школе и железнице се огледала у посети 

железничкој станици поводом обележавања Дана железничара, 15. априла.  
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Брига о споменицима 

Наша школа сваке треће године припрема пригодан програм који се одржава код 

спомен обележја у Малом Пожаревцу где су стрељани родољуби 1943. године. 

Према запису Симе Беговића, аутора романа „Логор Бањица 1941-1944“, код 

железничке станице у Дражњу, на прузи Београд - Мала Крсна, чета Космајског 

партизанског одреда поставила је заседу једном немачком одељењу из 917. Ландшицен 

батаљона. На попришту сукоба остала су два мртва и један рањени немачки војник. То је 

био повод за немачког заповедника Србије да нареди стрељање 125 талаца. Одмазду је 

извршио штаб 104. ловачке дивизије 26. маја 1943. године у Малом Пожаревцу На место 

извршења спроведени су заточеници Бањичког логора, добрим делом из околних села. Међу 

њима се нашла група од 11 мештана Малог Пожаревца одведена у логор на Бањици априла 

1943. године. Бањичким заточеницима придодато је и неколико становника из околине и 

стрељано је 129 родољуба. На спомен-табли у Малом Пожаревцу уписана су њихова имена. 

Сељаци из околних села, по наређењу окупационих власти, ископали су две огромне 

јаме. У једној су покопали ове страдалнике, а друга је остала отворена под претњом да ће и 

њу испунити ако буде страдао још који немачки војник. 

Поред овог стравичног злочина, окупатор је наредио да срез грочански, на чијем 

терену су погинули њихови војници, плати казну-контрибуцију. У њихово име и за њихов 

рачун, квислиншке снаге су опљачкале села Мали Пожаревац, Врчин, Бегаљицу, Камендол, 

Шепшин и Дубону, узимајући сву стоку и целокупну летину не остављајући баш ништа. 

Од 129 страдалих, којих је било са подручја општина Сопот и Младеновац, највише их 

је страдало, и то 66, са подручја општине Гроцка. 

Споменик Световид, дело аутора 

Момчила Крковића, подигнут је у знак 

сећања на овај злочин, 1969. године, али је 

измештен 1983. године због изградње 

аутопута Београд - Ниш.  

Представници три београдске општине 

Гроцке, Младеновца и Сопота са чијих 

територија је највећи број жртва, сваке 

године 26. маја полажу венце на спомен 

обележје у Малом Пожаревцу. 

Сваке године једна од општина је 

домаћин програма којим се одаје пошта 

стрељаним родољубима. Програм организују 

градски и општински СУБНОР и наставници 

и ученици школа, а присутни су потомци 

жртава и грађани. 

Наша школа, одељење у Малом 

Пожаревцу, сваке треће године припрема 

пригодан програм, када је организатор 

општина Сопот, а сваке године одређени 

број ученика и наставника присуствује 

самом програму. 
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Рад директора и наставничког већа 

Улога директора у раду школе и стручном усавршавању истиче се у делу програма 

рада школе под називом „Програм рада директора школе“: У складу са задацима који се 

постављају школи намеће се потреба да директор учествује активно током целе године у 

васпитно-образовном раду и доприноси унапређивању васпитно-образовног процеса. 

Иницираће примену савремених облика рада, избор актуелних питања и проблема који 

треба да буду предмет посебних разматрања, осмишљавати облике и садржаје сарадње 

школе и друштвене средине, као и одржавати контакте са Заводом за унапређивање 

васпитања и образовања 

Део годишњег плана рада посвећен је и раду наставничког већа као једног од органа 

школе. Наставничко веће разматра на седницама питања: израда плана рада, упис ученика, 

анализа реализације наставног плана и програма, анализа успеха ученика и предузимање 

мера ради унапређивања ВО рада, подстиче рад разредних старешина и стручних актива, 

бави се питањима оспособљавања наставника за успешнији рад и примену нових облика и 

метода рада, разматра сарадњу са друштвеном средином, анализира рад ученичких 

организација и секција. Годишње се одржава најмање 6 седница. Посебно се води рачуна о 

примени нових наставних програма. У остваривању идејно васпитне функције задаци 

Наставничког већа су: стално праћење и унапређивање стручног и друштвено-политичког 

рада и рада наставника, остваривање индивидуалног васпитања и образовања и стручног 

рада, развијање добрих међусобних односа наставник-ученик и родитеља. 

 

Записници са седница Наставничког већа 1987 – 1990. 

У школској архиви се налази свеска записника са седница Наставничког већа у 

периоду од 1987 – 1990. Од бројних тема о којим се расправљало током четири године 

издвојили смо најинтересантније за причу о школи. 

Школске 1987/1988. одржано је укупно 11 седница.  

На првој седници, 17. септембра 1987. године, разматрани су: успех ученика 

претходне 1986/1987. године и извештаји о раду директора и педагога, разговарано је о 

избору наставних облика и метода рада и набавци наставних средстава и учила, као и о 

обавези да се заводе часови допунске наставе и слободних активности. Закључци седнице 

су да треба боље да се користе постојећа наставна средства ради унапређења васпитно-

образовног рада и да треба да се уводе што разноврснији облици и методе рада на 

часовима. Стручни активи треба да сачине списак за набавку наставних средстава и учила 

за рад по новом наставном плану и програму. 

Друга седница је одржана у новембру 1987. и на њој је разматран успех ученика на 

крају првог класификационог периода, директор школе је одржао предавње на тему 

„Праћење и вредновање рада и резултата рада ученика“, а у дискусији је речено да треба 

да се ускладе критеријуми оцењивања на нивоу актива. Разговарано је и о професионалној 

оријентацији ученика на нивоу одељењске заједнице и кроз часове редовне наставе, о 

прослави Дана република (29. новембра) и пријему првака у Савез пионира, као и о 

сарадњи са Основном школом „Петар Прља“ из Рзнића са Косова, СО Дечани.  

После новогодишњих празника, 14. јануара 1988. године одржана је следећа седница. 

Тема је била у вези са изборним програмом за седми и осми разред: Израда предмета од 

керамике, који држи наставник ликовне културе Александар Обрадовић и Израда макета 

грађевинских објеката, који држи наставник техничког образовања Славољуб Лазаревић. 

Треба тражити одобрење СИЗ-а и Комитета друштвених делатности да се празни школски 

станови користе за извођење овог програма, затим установити кућни ред и упознати 

ученике са њим. Наставници су позвани да присуствују семинарима у оквиру Јануарских 

дана.  

Седница на којој су разматрани успех и дисциплина на крају првог полугодишта била 

је 23. јануара 1988. Наставници су обавештени да ће се представе за ученике одржати 27. и 

29. јануара и 2. фебруара у Центру за образовање и културу Сопот. 

Следећа седница, 24. фебруара, имала је теме: Анализа успеха, Изборни предмети и 

Ђачка кухиња. Планови васпитно-образовног рада, професионалне оријентације, стручног 

усавршавања наставника и рада ученичких организација су реализовани. Истакнуто је да 

ваннаставне активности и слободне активности треба евидентирати. У оквиру изборних 

предмета одржано је 32 часа по групи. У ђачкој кухињи од 440 хранило се 382 ученика.  

Шеста седница је била 20. априла 1988. У вези са наставним планом одлука је да се 

родитељи упознају са успехом ученика и да би се уз њихову помоћ побољшао. Екскурзија 

ће се реализовати у мају, за ученике од трећег до шестог разреда једнодневна, за ученике 
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седмог разреда дводневна, а осмог тродневна. За ученике првог и другог разреда 

организује се излет на територији општине Сопот. Планирају се следеће активности за Дан 

школе, 24. маја: полагање цвећа на гробове и споменике из НОБ-а, спортска такмичења 

школа, културно-уметнички програм, изложба ученичких радова, свечани ручак. У оквиру 

стручног усавршавања директор је одржао предавање „Идејност у настави“.  

Као наставак следи седница 13. маја на којој се разматрају задужења наставника за 

Дан школе. Настављена је сарадња са школом са Косова и добијен позив за посету поводом 

дана њихове школе. Како нема новца за пут, послати су поштом радови ученика, а у јуну ће 

директори сопотских школа ићи у посету у Дечане. Друга тема је у вези са организацијом 

активности 26. маја; тада ће бити пријем ученика седмог разреда у ССО код споменика 

стрељаним родољубима у Малом Пожаревцу Јавном часу који ће се тада одржати 

присуствују ученици свих разреда из Малог Пожаревца.  

У јуну 1988. одржане су три седнице (2, 20. и 24.) и на њима се разговарало о 

календару за 1988/1989: подели предмета, разредног старешинства и руковођењу стручним 

активима за ту школску годину, изборном програму, уџбеницима и приручницима. 

Разматран је успех на крају другог полугодишта и реализација програма рада школе, 

формиране су комисије за поправне и разредне испите. Усвојен је Извештај о годишњем 

програму рада (редовна настава, изборни курсеви, допунска настава, друштвено-корисни 

рад, стручно усавршавање, рад стручних органа, ПО, ученичке организације, културна и 

јавна делатност) Договорено је да ће извештаји и планови рада бити урађени до 30. јуна, а 

почетак рада после распуста биће 22. августа. Панта Костић 30. августа одлази у пензију. 

Последња седница је била 31. августа 1988. На њој су разматрана питања у вези са 

почетком нове школске године, поделом часова и расписивањем конкурса за наставнике. 

Закључено је да нису набављена сва потребна наставна средстава и учила. 

Школске 1988/1989. одржано је укупно 11 седница. 

На првој седници, 22. септембра 1988. године разматран је успех ученика 1987/1988. 

и закључено да је бољи него 1986/1987. године. Такође, разматрани су и резултати 

тестирања ученика првог и четвртог разреда из српскохрватског језика и математике и 

извештаји о раду директора и педагога. Планира се држање допунске и додатне наставе и 

слободних активности и донета је одлука о завођењу тих часова, секције се воде у једном 

дневнику рада. Ученици седмог и осмог разреда ће учествовати у манифестацији Стазама 

слободе, а јесењи крос ће се одржати на Космају 1. октобра. 

Друга седница је одржана 4. новембра 1988. Наставници су упознати са Записником о 

инспекцијском прегледу школе од 24, 26 и 31. октобра. Мере су допуна програма часова 

разредног старешине и одељењске заједнице са по 19 часова. Обавештење у вези са 

распоредом ваннаставних активности у Малом Пожаревцу у бившем школском стану: Радови 

су извршени у стану Раденка Јововића и једна просторија ће бити библиотека, у другој ће 

бити пробе хора, а трећа је за рад ликовне секције и допунски програм у седмом и осмом 

разреду, у четвртој ће бити материјал и алат за наставу техничког образовања. Испод 

степеништа где је раније био материјал и алат за наставу техничког образовања, биће 

простор за рад педагога. Библиотека ће бити исељена из заједничке просторије, која се 

користила за потребе ђачке кухиње, тако да ће се ту само припремати храна. 

На седници од 23. новембра 1988. разматран је успех ученика на крају првог 

класификационог периода. Закључци су: у млађим разредима нема недисциплине, градиво 

је преобимно и нема времена за систематизацију, брзо се прелази градиво. Било је 60 

наставних дана и 5 радних субота, држана је изборна настава курс домаћинства. У старијим 

разредима има много недовољних оцена и присутна је недисциплина, велики број ученика 

отежава рад на часу. Следило је предавање директора „Остваривање васпитне функције 

школе“ и предавање педагога „Примена савремених метода и облика рада“. Закључак је да 

треба стално осавремењивати наставу и користити нове методе и облике рада и савремена 

наставана средстава и о томе водити евиденцију, а Наставничко веће обавештавати о 

постигнутим резултатима. Прослава Дана Републике и пријем првака у Ђачки савез ће се 

одржати у петак у међусмени и сви наставници су обавезни да присуствују. Тог дана ће 

ђаци првог разреда засадити дрво генерације.  

Наредна седница је оджана 20. јануара 1989. Разматране су активности стручног 

усавршавања – све су реализоване по плану и приметан је нови квалитет у раду стручних 

актива у односу на претходну годину. Сви наставници треба да присуствују семинарима 

током зимског распуста и донет је план присуства. У вези са успехом ученика у првом 

полугодишту истакнуто је да је од 397 ученика 302 имало позитиван у спех, а 95 негативан.  
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Успех и дисциплина на крају првог полугодишта и реализација васпитно-образовног 

рада разматрани су и на седници од 24. фебруара 1989. Констатован је лош успех ученика 

старијих разреда и постојање проблема изостанака и недовољне сарадње са родитељима, 

као и немогућности родитеља да помогну деци у учењу. Наставни програм је преобиман, а 

практичне вежбе из природних предмета се не изводе. Рад разредних старешина је добар. 

Усвојени су извештаји о раду директора и педагога и констатовано да је реализован 

програм ПО. 

О ситуацији на крају другог класификационог периода наставници су расправљали на 

седници одржаној 27. априла 1989. Закључци су да су ученици старијих разреда 

самосталнији у раду и родитељи их сматрају одраслијима и дају им више слободе, а 

друштвена клима је таква да се однос према дисциплини променио. Успех ученика није 

добар и треба настојати да се поправи. У вези са употребом наставних средстава истакнуто 

је да треба израђивати приручна наставна средства у свим областима. Васпитна функција 

школе се остварује кроз рад ученичких организација и кроз слободне активнсоти и ученици 

постижу добре резултате и освајају прва места на општинским такмичењима и градским. 

Директор је одржао предвање на тему „Мотивација за рад и подстицај ученика на рад“, а 

затим је разматран план активности излета и екскурзија. Именована је комисија за израду 

Годишњег програма рада школе за 1989/1990. 

Седма седница је одржана 12. маја и разматрана је реализација васпитно-образовног 

рада због потребе да се изврше замене појединих часова. Пријем пионира у ССО биће 26. 

маја у Малом Пожаревцу поводом обележавања Дана сећања на жртве стрељања. Донета је 

одлука да се одличним ученицима дају похвалнице. 

У јуну 1989. су одржане три седнице (20, 26. и 30.) и на њима се разговарало о 

календару за 1989/1990. и подели предмета, разредног старешинства и руковођењу 

стручним активима за ту школску годину. У Малој Иванчи ће бити два одељења петог 

разреда. Разматран је успех на крају другог полугодишта и реализација програма рада 

школе, формиране су комисије за поправне и разредне испите. Усвојен је Извештај о 

годишњем програму рада (редовна настава, изборни курсеви, допунска настава, друштвено-

корисни рад, стручно усавршавање, рад стручних органа, ПО, ученичке организације, 

културна и јавна делатност и др.) Направљен је нацрт Годишњег плана рада школе и 

предвиђено је више седница Наставничког већа. Новине су: број наставних дана се смањује 

у свим разредима, други страни језик је факултативни, укидају се писане провере из 

физике и хемије. 

Последња седница је била 31. августа 1989. Разматран је успех на крају школске 

године након поправних испита. Усвојен је програм рада школе и организација рада. 

Школске 1989/1990. одржано је укупно 14 седница. 

Прва седница је одржана 29. септембра 1988. године. Усвојена је анализа успеха у 

1988/1989. Од 444 ученика, њих 10 није завршило разред, а два су неоцењена и успех је 

слабији него претходне године. Усвојени су извештаји о раду педагога и директора. Донете 

су одлуке о одржавању допунске и додатне наставе и слободних активности. Разматрана је 

опремљеност школе: школа поседује 25% потребних наставних средстава и треба урадити 

план набавке. Разматрани су и резултати тестирања ученика првог и четвртог разреда из 

српскохрватског језика и математике и извештаји. Наставници су обавештени да ће се 

школски јесењи крос одржати 7, а општински 14. октобра. Комеморација жртвама логора у 

Јајинцима ће се одржати 7. октобра и њој присуствују и ученици и наставници. 

Следећа седница је била 30. октобра и била је посвећена стручном усавршавању кроз 

два излагања: „Остваривање васпитне улоге школе кроз рад одељењске заједнице“ 

педагога Ракине Грујичић и „Ефикасна и рационална припрема наставника за час“ 

директора Драгише Којића. Наставница Десанка Милојковић је говорила о раду Пионирске 

заједнице, а Љиљана Марчетић о раду Омладинске организације. Најављена је посета 

саветника из Завода за унапређивање васпитања и образовања. 

На седници од 24. новембра 1989. Наставничко веће је упознато са Записником 

просветне инспекције о прегледу од 14, 15. и 16. новембра. Разматран је успех ученика и 

реализација наставног плана и програма на крају првог класификационог периода. Успех у 

старијим разредима није задовољавајући. Директор је истакао да није добро толико 

бављење ученицима са недовољним успехом, док се мање пажње посвећује добрим ђацима 

и да треба похвалити оне који прате додатну наставу. Разматран је и прихваћен Извештај о 

здравственом стању и физичким способностима ученика који је урадио наставник физичког 

и здравственог васпитања. Донет је Програм стручног усавршавања као део Годишњег 

програма рада школе. У оквиру стручног усавршавања педагог је одржала предавање на 
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тему „Примена савремених метода и облика рада“. Договорено је да ће се поводом 

обележавања Дана Републике одржати Свечана академија 28. новембра. Договорено је и 

време одржавања родитељских састанака.  

Четврта седница је била 20. децембра. Разговарало се о условима рада у школи и 

остваривању програма ПО. Закључак је да су услови рада лоши, нема простора за наставу 

физичког васпитања и техничког образовања, хигијена у Малом Пожаревцу је лоша. 

Директор је одржао предвање на тему „Узрасне карактеристике деце школског узраста“. 

Успех и дисциплина на крају првог полугодишта и реализација васпитно-образовног 

рада разматрани су на седницима од 12. јануара и 22. фебруара 1990. Педагог је 

информисала присутне да су реализовани предвиђени садржаји стручног усавршавања кроз 

предавања на стручним органима, пружањем педагошких информација и индивидуалним 

усавршавањем. Наставници су упознати са програмом семинара „Јануарски дани просветних 

радника“ и обавеза је свих наставника да присуствују. Љиљана Јовичић је одређена да 

излаже на тему „Како користити тематске збирке и тематске албуме у настави природе и 

друштва“ на сусрету учитеља. Од 408 ученика 309 има позитиван успех, а 99 негативан. 

Успех је нешто слабији у поређењу са претходном годином. Највише недовољних оцена има 

из енглеског језика, руског језика, физике и гографије. Најбољи успех је у издвојеном 

одељењу у Поповићу, а најслабији у матичној школи. Усвојен је Извештај о раду директора.  

Наредна седница је одржана 28. марта. Закључено је да се рад разредних старешина и 

одељењских већа одвија по плану. Директор је говорио о утицају ликовне културе, музичке 

културе и физичког и здравственог васпитања на однос ученика према учењу. Истакнуто је 

да садржај ових предмета делује мотивацоно и подстицајно на децу. 

Осма седница је била 11. априла. Током новембра и децембра 1989. и јануара 1990. 

Саветници из Завода за унапређивање васпитања и образовања су извршили општи преглед 

школе. Прочитан је Извештај о општем прегледу и прихваћен без примедби. Анализу је 

требало да изврши и просветни саветник из Завода, али је био спречен да присуствује 

седници. Разматране су и следеће теме: извођење екскурзије и рекреативне наставе, 

велики број нереализованих часова због болести наставника, учешће ученика на 

општинским такмичењима и постигнути резултати. Покренуто је и питање формирање 

специјалног одељења.  

Седници од 25. априла присуствовао је Жарко Бабић, просветни саветник из Завода за 

унапређивање васпитања и образовања, и говорио о резултатима надзора. Општа запажања 

су да школа у отежаним условима изузетно добро ради, али да треба побољшати естетско 

уређење и решавати проблеме школског простора и коришћења наставних средстава. На 

крају је додао да сви наставници могу да траже помоћ саветника из Завода у вези са 

процесом рада у школи. Договорено је да ће педагог извршити анализу коришћења 

наставних средстава и известити Наставничко веће о томе.  

О ситуацији на крају другог класификационог периода речено је да има велики број 

недовољних оцена, највише из енглеског језика. Педагог Ракина Грујичић је рекла да 118 

ученика старијих разреда имају 373 недовољне оцене. Закључак је да се у наредном 

периоду интезивира допунска настава. У реализацији часова утврђен је мањак из појединих 

предмета и они ће се надокнадити корективним распоредом. Одобрено је извођење 

екскурзије за ученике свих разреда. Израђен је план активности за обележавање празника 

у мају: 1, 4. и 15. мај се обележавају на нивоу одељењске заједнице, 24. се обележава Дан 

школе, 25. Дан младости и организује се сусрет просветних радника општине Сопот, а 26. 

се организује програм у Малом Пожаревцу код споменика стрељаним родољубима.  

Десета седница је одржана 22. маја. Текст Нацрта новог плана и програма рада 

основне школе је прихваћен. Изабрана је комисија за израду Програма рада школе за 

1990/1991. годину. Договорене су активности поводом прославе Дана школе: такмичења и 

свечани програм. Поводом обележавања сећања на жртве стрељања у Малом Пожаревцу 

организује се програм 26. маја. Одлучено је да се за најбоље ученике на крају школске 

године организује коктел.  

У јуну 1990. су одржане три седнице (11, 25. и 28.). Разматран је успех и владање на 

крају другог полугодишта и реализација програма рада школе, као и додела награда и 

диплома. Носиоци вукове дипломе биће награђени књигама. Разговарало се о календару за 

1990/1991. и подели предмета, разредног старешинства и руковођења стручним активима 

за ту школску годину. Број одељења остаје 19. Разматран је предлог и усвојен Програм рада 

школе за 1990/1991. Усвојен је и Програм рада Наставничког већа за 1990/1991. 

Разматрано је питање употребе уџбеника и приручника за наредну годину и закључено је 

да се одлука о томе донесе на седници у августу. 
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Сећање учитељице Илонке Сретеновић 

Међу сведочењима која су допринела стварању слике о раду наше школе кроз 

различите периоде њеног дугог постојања, драгоцено је и сећање учитељице Илонке 

Сретеновић, која је са својим супругом Драганом, наставником математике,скоро цео свој 

радни век провела у Малом Пожаревцу. 

На почетку своје приче о учитељском позиву, школи, ондашњем времену и људима са 

којима је живела и радила, учитељица Илонка каже да је целог живота поштовала савет 

једног свог професора са Учитељске школе, који је испраћајући своје ученике, будуће 

учитеље, свима озбиљно скренуо пажњу да свако од њих, ма где да буде добио службу, 

мора бити свестан значаја свог позива и одговорности коју он носи, те да сваки сегмент 

живота просветног радника, мора бити за узор средини у којој живи. 

Са таквим чврстим опредељењем, учитељица Илонка и наставник Драган, почели су 

1967. године да раде у Малом Пожаревцу, у школи која је тада још била самостална и 

носила име Љубивоја Гајића. 

Учитељица се са топлином сећа тих лепих времена. Каже да је било много ђака, однос 

према школи и наставницима подразумевао је велико поштовање. Сарадња са родитељима 

је била на завидном нивоу. Образованих људи није било много тада на селу, али учитељи су 

имали потпуну подршку и поштовање можда и понајвише од слабо школованих родитеља, 

који су осећали колико је важно да се њихова деца школују и тако себи обезбеде бољи и 

лакши живот. У малом школском колективу владала је хармонија и дух заједништва. То се 

могло приметити у свакодневним активностима, несебичној и несујетној размени искустава, 

искреном настојању да се сваком колеги помогне, да се заједно решавају проблеми, али и 

да се заједно ужива у резултатима преданог рада. Тајна је можда лежала у томе што су 

људи тада некако лако и брзо, осим колега постајали и искрени пријатељи. У таквој 

атмосфери креиране су и неговане неке врло лепе активности. Учитељици Илонки су 

нарочито остали у сећању редовни пролећни и јесењи излети. Сваке године, 21. марта, на 

први дан пролећа, организован је излет до Ливада, где је било место сусрета са ученицима 

и наставницима из Мале Иванче и Поповића. Дакле, цео колектив и сви ученици из сва три 

објекта школе, проводили су тај дан у дружењу, спортским активностима и учењу у 

природи. Врло слично било је и с јесени, само што је тада посећивана Шепшинска шума. 

Празници су такође доносили дивна дружења наставника. За Нову годину или 29. 

новембар, сви су се скупљали и у ведром расположењу разговарали, певали, плесали и 

често препричавали неке занимљиве згоде и анегдоте из школског живота. Ипак, посебно 

важно окупљање за просветаре из тог времена били су чувени Космајски састанци. То су 

била нарочито свечана дружења на која су долазили наставници из целе сопотске општине, 

па је свима било битно да се тамо појаве, упознају и можда започну нека нова 

пријатељства. За тај мајски догађај шиле су се посебне хаљине и данима су трајале слатке 

припреме. Међутим, занимљиво је да често и није био потребан посебан повод или празник 

да би се наставници окупили и провели заједно неке лепе тренутке. Спонтано су се 

организовале седељке, мушке колеге су умеле да се надмећу и у стоном тенису, а даме су 

за то време водиле неке занимљиве женске разговоре, а неретко се све завршавало и 

заједничком песмом. 

Међу дивним успоменама 

наше учитељице јесте и једно 

спортски мотивисано дружење 

колега. У питању су биле познате 

Радничке спортске игре и 

такмичење у стрељаштву.  

Из колектива школе су 

формиране мушка и женска екипа 

и обе су се вратиле са медаљама, 

што је био прави подвиг, нарочито 

за женску екипу која пре тога и 

није имала много искуства, а 

испоставило се да су тамо биле 

боље чак и од екипа које су 

репрезентовале војску и полицију 

и за које се сматрало да су велики 

фаворити у гађању. 
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Спортског елана није недостајало у нашој школи. У то време врло озбиљно је 

организован и школски крос, од Малог Пожаревца до Мале Иванче. Међу ученицима је 

постојао позитиван такмичарски дух, а све колеге су тог дана добијале задужења, дуж 

поменуте трасе, па је цео догађај увек протицао у доброј атмосфери. 

Седамдесетих година, озбиљно се тренирао рукомет и остваривана је лепа сарадња са 

школом у Умчарима, па се вредно тренирало и на такмичењима су остваривани врло 

запажени резултати. Ипак, највеће успехе наши ђаци и наставници су постигли у одбојци. А 

све је кренуло, како се са носталгијом сећа учитељица Илонка, од иницијативе наставника 

који су живели у близини школе, а таквих је било пет породица. Врло брзо се просветарима 

у одбојкашком надметању прикључују и млади из села, а потом и велики број ученика. 

Скоро свако двориште у селу је украшавала по једна мрежа. Секцију којој су приступали 

најталентованији ученици годинама је са ентузијазмом водио наставник Драган Сретеновић.  

Осим талента и залагања, од 

својих спортиста је очекивао 

позитиван успех у школи, као и 

примерно понашање, како на 

тренинзима и такмичењима, тако 

и на сваком другом месту. Као 

резултат вредног рада, љубави и 

жеље за успехом, дошле су и 

велике победе на општинским, 

градским и регионалним такмиче-

њима, а као круна свега и друго 

место на републичком нивоу, 

oсвојено у Врњачкој Бањи, 1972. 

Године. То је за нашу малу школу 

био резултат вредан дивљења. 

Осим интезивних спортских активности, наша саговорница се радо сећа и занимљивих 

културних дешавања у школи, нарочито у сарадњи са удружењем Музичка омладина, које је 

приређивало многе сусрете ђака са писцима, песницима, музичарима, глумцима, сликарима, 

па чак је било уприличено и гостовање оперских певача, да би ученици на тај начин имали 

могућност да упознају, дотад недоступне, различите уметничке и културне садржаје. Од 

свега понуђеног ђацима су међу најзанимљивијим била гостовања малих позоришних трупа 

и њихов драмски програм који су имали прилику да прате неколико пута годишње.“ 
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Занимљивости из живота школе 

Снимање филма „Повратак отписаних“ 

Врло је занимљиво да је наша школа поред позоришних глумаца, имала прилику да 

1976. године угости и чувену глумачку поставу тада култне серије „Отписани“. Наиме, 

школа је изабрана као место снимања једне епизоде (оне која је део и филма „Повратак 

отписаних“), а зграда је представљала војну касарну. Становници Малог Пожаревца су 

имали прилику да гледају на делу своје најомиљеније глумце: Драгана Николића, Воју 

Брајовића, Павла Вујисића и друге. 

Филмска екипа је на радост и одушевљење мештана провела неко време у школи и 

школском дворишту. 

 

 

 

Напомена: За илустрацију текста коришћени су кадрови из филма „Повратак 

отписаних“ на којима се види како су школа и двориште изгледали 1976. године. 
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Посета Тита Малом Пожаревцу 

Још један догађај из седамдесетих година је 

сигурно остао у памћењу свим тадашњим наставницима, 

ученицима, али и свим мештанима Малог Пожаревца. У 

питању је Титова посета селу и школи, која се десила 

1977. године. У самој школи, као и у окружењу, данима 

уочи Титовог доласка владало је својеврсно ванредно 

стање. Сви су желели да помогну у припремама, село је 

чишћено и уређивано, а највише су ангажовани 

наставници који су живели у школском дворишту. 

У дворишту испред школе, према улици, за један 

дан је саграђен павиљон од летви и дрвета, поређани 

дуги редови клупа, а за чувени брачни пар Брозових, 

обезбеђене су фотеље. Наставница Дана Јововић је 

добила задужење да направи слатко од вишања, као 

традиционални шумадијски дочек за госте. Остале 

наставнице су шиле и пеглале огромне заставе којима је 

требало прекрити многа оштећења на фасади школе. 

Ове припреме будно су мотрили људи који су били у 

Титовој пратњи задужени за безбедност. Проверавани су 

сви који су имали било каква задужења, као и цео терен 

у окружењу. Извесна госпођа из Титове „свите“ 

свакодневно је долазила да са децом, која су била 

одређена да Брозовима предају цвеће, вежба текст који 

је требало да кажу, иако се радило о једној краткој реченици. Избор те деце такође није 

препуштен случају, тражено је да једно дете буде из радничке породице, једно из угледне 

пољопривредне, а једно из просветне.   

Занимљиво је како су се организатори побринули 

да сви евентуално неподобни људи из села на дан 

Титовог доласка буду склоњени. Oни су смештени уз 

пригодан ручак у станици Милиције у Сопоту док је скуп 

трајао. Званично је речено да су позвани на војну вежбу, 

а том „позиву“ морао је да се одазове сеоски свештеник 

и још 13 људи за које се из било ког разлога могло 

посумњати да би пореметили строг протокол и општи дух 

добродошлице (на пример они који су волели да мало 

више попију или мало више причају). 

Сама посета је била кратка. Обични људи нису 

могли да прилазе, они су из другог дела дворишта и са 

улице видели павиљон и могли да чују председникове 

речи преко разгласа.21 Тито је био окружен истакнутим 

државним и локалним члановима партије. Један од њих 

био је Дража Марковић и он је Титу са поносом говорио 

да је Мали Пожаревац село у којем су током рата 

партизани могли безбедно заноћити у свакој кући, а Тито 

га је, како су пренеле сутрадан и новине, одмах упитао 

да ли су се локалне власти за такву оданост ичим 

одужиле селу. Та кратка опаска је код Пожаревчана пробудила наду да ће село, бар у 

будућности, добити боље услове за живот. Треба истаћи и то да су присутни људи са 

дивљењем гледали и Јованку Броз, која је била омиљена, елегантна и лепа жена, а 

интересантно је да је управо то њено појављивање у Малом Пожаревцу било уједно и њено 

последње појављивање уз Тита у јавности.   

Школско двориште и улица крај њега били су препуни становника из села и околине. 

Била је ту и телевизија и познати репортер РТЈ Душан Чукић. Општинско руководство је 

довело и чланове једног КУД-а који су извели пригодан забавни програм. 

 

                                       
21 Међу онима који су могли да приђу павиљону и фотографишу, био је мештанин Милета Симић 
захваљујући коме имамо и ове фотографије као илустрације текста. 
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О школском надзору из угла наставника 

Ову хумореску из школског живота написао је 1975. године Мићо Јевтовић, наставник 

српског језика у ОШ „Милорад Мића Марковић“ од 1972. године, а од септембра 2011. 

године пензионер. 

Зорт - прича из школског живота 

У једном селу постоји једна сеоска школа која има стари телефон. Тај телефон је 

једног лепог дана зазвонио тако јако да је одјекнула читава директорова канцеларија. и 

дигла се једна рука, директорова, подигла слушалицу, чуло се једно „да“. Затим је то „да“ 

поновљено неколико пута све брже и несигурније. Онда је рука полако спустила 

слушалицу, а другарица јој прешла преко знојем орошеног чела. 

Директор је устао и спорим кораком се упутио у наставничку канцеларију. А 

канцеларија као и свака друга – пуна наставника који, или седе или се шетају, ћуте или 

причају... Директор обухвати погледом све присутне, значајно кашљуцну и, после дуже 

психолошке паузе, наглашавајући сваку реч рече: „Другарице и другови, у понедељак нам 

долазе просветни саветници.“ Наста тајац као у гробљу. Они који су седели –устадоше, они 

који су стајали –седоше. Неко јекну, неко уздахну, а неко промукло примети: „Шалите се, 

друже директоре...“ „Волео бих да се шалим... Него, сву документацију да ажурирате, да 

нам бар због тога не ставе примедбе.“ 

Једна колегиница своју сусетку већ по трећи пут пита: „Који је данас дан?“, а ова јој 

по први пут одговори да је петак. Директор још мало постоја, па оде да сређује своју 

документацију, прегледа разноразне записнике, а целокупни наставни кадар јурну према 

дневницима рада. Наста гужва –разграбише се дневници, као алва. Уписују се празне 

стране, распореди часова, сабирају часови, па чак и неке нове оцене. Шкрипућу наливпера, 

листају се странице. Тајац. Ту и тамо почиње шапутање, па и оно прераста у монологе и 

дијалоге. Србиста просто јаукну – због граматике ће проћи као Стари Вујадин. Енглишмен 

промрмља нешто – ваљда је зажалио што тренутно није у земљи предметнога језика.  

Математичар се чудно усукао, као непознато ипсилон из кога треба извадити 

квадратни корен. Историчар зажали што јуначки није погинуо на равном Косову. Географ 

погледом кружи око замишљеног глобуса тражећи неко пусто острво. Биолог се преслишава 

о отровним гљивама и травама. Фискултурник направи неку чудну вежбу рукама и бупну 

њима о јуначке груди тако да одјекну канцеларија. Захваљујући земљиној тежи, физичар 

умало не спаде са столице на под. Музичар зинуо као да ће отпевати високо Ц. И пуче глас 

по учионици – долазе саветници, или боље речено – праксом проверено – инспекција. 

Ученици се нађоше у чуду. Сви наставници за понедељак траже немогуће - знање, знање и 

знање. Пљуште савети са свих страна, а и понека претња. 

Целу суботу прегледају се планови и сређују припреме. Појединцима свеске припрема 

постадоше тање, јер су тезиране припреме поцепане, а написане су нове – као за полагање 

стручног испита. Брачни парови, а доста их је било међу наставницима, занемеше. 

Уплашено се гледају и ноћ дочекаше у различитим собама. Чак и „парови приправници“, 

проведоше ноћ одвојено. 

У недељу старија колегиница својој деци по пети пут држи исти час. На дечије питање: 

„Мама, кад ће ручак?“ чује се заповедничко: „Не причајте, ви, у последњим клупама!“ 

Колеге обрадатише – већ други дан се не брију. Немају времена, јер праве наставна 

средства и себи и својим супругама. Најбоље прођоше сналажљиви, неки се напрасно 

разболеше и добише отворено боловање, некима стиже телеграм да је умрла „вољена бака“ 

(касније се сазнало да су бакине кости давно иструлиле). 

Ноћ између недеље и понедељника нико не преспава. Радна атмосфера – друштвено-

користан рад, ваннаставне активности, стручно усавршавање... 

Понедељак ујутру, у наставничкој канцеларији тихо и свечано. Ретко се чује реч, а 

уздаха –као киша. Одела испеглана, кравате затегнуте, а столови препуни очигледних 

средстава –ручни рад. Старија колегиница донела брдо стручне литературе, злобници 

причају да је ту био и „Велики народни кувар“, узет у журби, или да би гомила била већа. 

Они који су жалили за витком линијом, за непуна три дана изгубише силне килограме. Све 

затегнуто и у ишчекивању – као да просветни саветници нису људи од крви и меса. А они 

долазе са намером и задатком да помогну, укажу и корисним саветом упуте, а не да 

заплаше, зар не знате драге колеге? 

 

Мићо Јевтовић 
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О фудбалу и школи - Сећање на шездесете и седамдесете године 20. века 

Клуб у Малој Иванчи је основан 1948. године, и звао се Мала Иванча. Био сам ученик 

учитељске школе, а они старији у селу, који су пре рата играли фудбал, формирали су клуб. 

Прву утакмицу играли смо у Врчину, њихов клуб је био у општинској лиги и био је појам за 

нас и победили су нас са 8:0. Нисмо били нимало увежбани, а они су били прави клуб. Али, 

три године касније звали смо Врчин у посету и победили смо их са 3:0. Тад је у клубу било 

пуно младих играча и играли смо утакмице од Мале Крсне до Белог Потока. Обишли смо цео 

Космај и Гроцку. То су биле пријатељске утакмице, клуб још није био у такмичарском 

систему. Нисмо имали ни голове, него две мотке као стативе, а дугачку мотку за пречку 

нисмо могли да нађемо, па смо користили конопац. Једино је био проблем кад лопта удари у 

конопац, да ли је био го, или не.  

 

Главни човек у тиму је био Љубомир Савић, тадашњи шеф рачуноводства у Задрузи, и 

он је као најстарији држао екипу на окупу. Задруга је за спорт и културу издвајала 1% 

прихода и из тих пара се финансирао клуб, опрема, путовања. А играчи су били све 

школовани људи, на функцијама у селу, шеф месне канцеларије, потпредседник општине, 

управитељ школе, шеф станице. 

Прво игралиште на коме смо играли било је у подножју Воденичког брда, иза Драгине 

куће. А људи су се спремали целе недеље за предстојећу утакмицу. Дође 500, 600 људи, 

младих и старих и девојке и младићи и сви навијају. А после утакмице на терену игранка са 

музиком из петог реона. Игра се коло, а мала деца играју фудбал, то је била прилика да се 

људи окупе и друже. Имали смо и навијаче, веома гласне, који су се посебно припремали за 

навијање. Судија је био онај ко зна правила игре, и ја сам неко време био судија, али су 

неки играчи били старији од мене, па ме нису баш слушали. Клуб је тек је 1968. године 

ушао у општинску лигу и добио име „Младост“. 

Кад сам већ радио у школи и кад је у другом делу дворишта поравњан терен купили 

смо гумене лопте и сви су у школи били задовољни. Било је неколико ученика, мало 

престарелих и сви су играли у школској екипи. Играли смо против екипа у Раљи и Рогачи. 

Са школом у Раљи смо највише сарађивали, организовали смо сусрете и такмичења ђака и у 

знању и у спорту, али је фудбал увек био посластица. После спајања са школом у Малом 

Пожаревцу почело је ривалство између два села. Пре тога су одрасли играли утакмице и 

дружили се, али је Пожаревац био више окренут Младеновцу, а касније су играли ђаци и 

дружили се.  
 

Драгиша Којић, 

пензионер, бивши наставник и директор ОШ „Милорад Мића Марковић“ 

Утакмица Осипаоница – Мала Иванча 1:5, 1959. година 
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Рад школе 1993 – 2000. 

Услови рада 

Школа ради у три месне заједнице. У Малој Иванчи (2300 становника) постоји Дом 

културе, амбуланта са сталним лекаром, самоуслуга, земљорадничка задруга, железничка и 

аутобуска станица и неколико угоститељских објеката. У Малом Пожаревцу (1600 

становника) постоји Дом културе, здравствена станица, амбуланта са сталним лекаром, 

земљорадничка задруга, пошта, железничка и аутобуска станица и неколико продавница 

мешовите робе. У Поповићу (1500 становника) постоји земљорадничка задруга, неколико 

продавница мешовите робе и неколико угоститељских објеката. 

У овом периоду су побољшани услови рада. У Малој Иванчи се од почетка другог 

полугодишта 1993/1994. настава за ученике млађих разреда одвија у објекту Предшколске 

установе која се налази у истом дворишту. Такође, школа користи и кухињу и трпезарију. 

Тамо су услови за рад повољнији, јер је објекат нов. Користе се 4 учионице и 1 зборница 

(канцеларија). У школи има 6 учионица, зборница, 3 канцеларије (директор, педагог и 

административна служба), а користи се и објекат у дворишту за наставу физичког 

васпитања (неуслован је и користи се зими повремено). Зграда је у лошем стању, кров је 

оштећен, подови су стари, нема санитарног чвора, деца користе пољски веце и чесму у 

дворишту школе. Уређење самог школског објекта десиће се тек у 21. веку.  

Коришћење простора предшколске установе је у многоме допринело побољшању 

услова за рад. Како је зграда новија (из 1974), већи је простор, боља је осветљеност, 

пријатније за рад. У том објекту постоји и санитарни чвор за наставнике. 

Због санкција и недостатка горива (лож уља) за грејање, настава се од 1994. одвија у 

једној смени у Малој Иванчи. У Малом Пожаревцу се ради у две смене, а школа у Поповићу 

ради само преподне јер у њој има два одељења.  

У Малом Пожаревцу је реновиран постојећи објекат 1994. и дограђен нови део зграде 

и у њему је изграђен санитарни чвор што побољшава хигијенске услове. Простор чине: 6 

учионица, зборница, простор за помоћно особље, а у посебном објекту (просторија бившег 

стана величине 70 м2) је библиотека и простор за слободне активности. Веће уређење 

објекта чекаће 21. век. 

У Поповићу објекат има 3 учионице, зборницу, библиотеку и још три просторије.  

Објекти су прикључени на водоводну мрежу. У сва три објекта се користи пољски WC, 

а у Малом Пожаревцу постоји и санитарни чвор. Централно грејање постоји само у Малој 

Иванчи. Нема кабинета, нити специјализованих учионица, нема фискултурне сале. 

Опремљеност школе је 50%, наставна средстава се не набављају у довољној мери и не 

користе се у потпуности постојећа, јер су застарела, а нека покварена за која се не могу 

набавити резервни делови.  

Након рата и распада СФРЈ школа добија ученике и наставнике избегле из Хрватске и 

Босне и Херцеговине. Број ђака се незнатно повећава, међутим, наредних година се стално 

смањује. Тако је 1993/1994. било 448 ученика у 19 одељења. Наставни процес је обављало 

28 наставника (10 у разредној и 18 у предметној настави), у администрацији је троје, на 

хигијенско техничким пословима има осморо запослених. Ради побољшања исхране ученика 

у другом полугодишту је организован рад кухиње. Сви ученици су имали ужину уз помоћ 

Црвеног крста Србије. 

Настава се одвијала у отежаним условима, нарочито је проблем био саобраћај, што је 

отежавало путовање запосленима (16 њих од 28 путује), па је 6 наставника отишло у друге 

средине или напустило посао. На дужем боловању су била 2 радника, два су отишла у 

пензију, 10 промењено у току године. 

Али, нови проблем је уследио после 1992. додине и санкција, када је аутобуски 

саобраћај смањен на минимум, и такво стање је трајало десетак година. А и када је 

нормализован није био редован. 

И у овој области промене и бољи услови следе у 21. веку. 

 

Рад школе 

У Годишњем програму рада за 1994/1995. наводи се да школу похађа 438 ученика –у 

Малој Иванчи 201, Малом Пожаревцу 205, Поповићу 32. Има 19 одељења.  

Има 38 запослених. Директор школе је Милорад Стевановић, педагог Ракина Грујичић, 

библиотекар Вера Јевтовић. У разредној настави раде: Ангелина Илић, Љиљана Јовичић, 

Ружица Будимкић, Илонка Сретеновић, Десанка Милојковић, Божидар Јовановић, Велимир 

Петровић, Аница Ђурђевић, Ксенија Симић, Биљана Ивковић. 
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У предметној настави раде: Мићо Јевтовић, Софија Зећовић (српски језик), Живко 

Љубисављевић (руски језик), Драган Сретеновић, Новка Боричић (математика), Мирјана 

Богдановић (физика, хемија, домаћинство), Љиљана Бирач (биологија), Славољуб 

Лазаревић (техничко образовање), Милан Аћимовић (ликовна култура), Љиљана Марчетић 

(географија, историја) Стојадин Катанић (географија, историја), Вера Нинковић (физика), 

Милета Благојевић (физичко васпитање), Тања Вићовац (енглески језик, француски језик), 

Маја Вучић (музичка култура), Јагода Павасовић (енглески језик).  

Секретар је Ранка Стевановић, шеф рачуноводстава Миливоје Синђелић, Благајник 

Зорица Димитријевић, ложач Љубомир Дунић, сервирка Гордана Којић, техничко особље: 

Драгољуб Милосављевић, Милованка Јанковић, Љиљана Бранковић, Слађана Трајковић, 

Вукосава Косанић и Миодраг Глишић.  

У школи се реализују часови 

редовне наставе, допунског и додатног 

рада. Организују се слободне 

активности у оквиру рада секција: 

литерарно-рецитаторска, ликовна, 

географска, саобраћајна, шаховска, 

стрељачка, одбојкашака, кошаркашка, 

рукометна, еколошка и покрет и игра.  

У јуну се организују припремна 

настава из српског језика и математике 

за ученике који ће полагати пријемни 

испит за упис у средњу школу, а у 

августу за ученике који су упућени на 

поправни испит из појединих предмета.  

У Извештају о раду школе 

1995/1996. стоји податак да има 449 

ученика у 19 одељења. Васпитно-

образовни процес је обављало 27 наставника (10 у разредној и 17 у предметној настави), 

на административно-финансијским пословима ради три радника, на хигијенско техничким 

пословима осморо запослених. Организован је превоз за 80 ученика из Поповића и Сенаје. 

По извештајима о раду школе 1997/1998. и 1998/1999. укупно је уписано 395 ученика, 

а 395, тј. 384 завршило. Они су похађали школу у 20 одељења (Мала Иванча 9, Мали 

Пожаревац 9 и Поповић 2). Настава је 1998/1999. трајала до почетка Нато агресије, 24. 

марта 1999. Рад се у Малој Иванчи одвијао у 5 учионица, библиотеци, зборници и 3 

канцеларије. Користе се и 4 учионице и зборница у згради Предшколске установе. У Малом 

Пожаревцу се користи 6 учионица, зборница, просторија за библиотеку и слободне 

активности. 

Школске 1999/2000. године уписан је 381 ученик, 377 завршило (било је одласка и 

доласка). Они су били распоређени у 21 одељење: Мала Иванча 10, Мали Пожаревац 9 и 

Поповић 2. Кадровски услови: директор, педагог, 26 наставника, 3 радника у 

администрацији, помоћно-техничко особље - 8 запослених. 

Тих година у школи је организована подела ужине. Бесплатна ужина (слаткиши) 

обезбеђена је 1997/1998. за ученике млађих разреда у организацији Црвеног крста.  

Извођене су екскурзије за ученике од петог до осмог разреда. Све су биле 

једнодневне, а средства су обезбедили ђачки родитељи. За ученике млађих разреда 

организовани су једнодневни излети и рекреативна настава. 

 

Успеси ученика и наставника 

Ученици су освајали прва места на општинским такмичењима, посебно из математике, 

српског језика, енглеског језика и рецитивања. Одбојкашка екипа је 1998/1999. освојила 

друго место на смотри Шумадијски октобар у Великој Плани. Драган Сретеновић, наставник 

математике, добио је 1997/1998. највеће признање општине Сопот – награду „Други јули“ 

за постигнуте резултате у образовно-васпитном раду. 

 

Културна и јавна делатност 

Програм културне и јавне делатности обухвата: све активности планиране у оквиру 

рада секција и ученичких организација, учешће на књижевним и ликовним конкурсима, 

обележавање важних датума (почетак школске године, Дечија недеља, завршетак првог 

полугодишта, Дан Светог Саве, Дан жена, Дан школе, завршетак другог полугодишта, 
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организација посета позоришним представама и концертима) и др. Ђаци су присуствовали 

концертима Бајонеа у Београду у марту 1998. (133 ученика и 7 наставника) и октобру 1999. 

(97 ученика и 7 наставника).  

Од 1991. године у школи се поново слави Дан Светог Саве у сваком објекту посебно. 

Ђаци ујутру иду у цркву на литургију, свештеник у школи сече колач са домаћином славе, 

ученици певају химну Светом Сави, говоре о његовом животу, казују стихове, свирају и 

играју народне игре Шумадије. 

 

Стручно усавршавање 

Стручно усавршавање је реализовано кроз различите активности. Наставници су 

похађали стручне семинаре у оквиру Јануарских дана просветних радника у организацији 

Министарства просвете, као и друге семинаре организоване током школске године. 

Наставници су полагали стручне испите. Педагог Радован Антонијевић, који је на том 

радном месту радио од 1993. до 1994. и од 1996 – 2000. објављивао је десетак стручних 

радова у стручним часописима. Стручно усавршавање у оквиру школе реализовано је кроз 

држање угледних часова, узајамне посете и предавања на на нивоу стручних већа и актива, 

као и на седницама Наставничког већа. 

Наставници су користили стручну литературу и пратили стручну периодику коју школа 

добија: „Педагогија“, „Иновације у настави“, „Учитељ“, „Настава и васпитање“, „Просветни 

преглед“ „Савремена пракса школе“, „Директори школе“ и „Образовни информатор“ и др. 

 

Школски маркетинг 

Реализација Програма школског маркетинга као део извештаја о раду школе појављује 

се по први пут у Извештају о раду школе 1997/1998. Текст је сличан онима који се налази у 

извештајима из 1997/1998. и 1999/2000. Као активности интерног маркетинга наводи се да 

су ученици и запослени у школи информисани о свим значајним активностима које су од 

посебног значаја за рад. На огласним таблама, паноима и зидним новинама истицани су 

резултати такмичења. Седморо најбољих су награђени за Дан школе књигама, а одлични 

ученици награђени су на крају школске године. 

У оквиру екстерног маркетинга наведене су различите активности као што су сарадња 

са Министарством просвете, сарадња са родитељима, сарадња са локалном средином, 

организација општинских такмичења, прослава Дана Светог Саве и Дана школе. Ту су 

посете просветног надзорника Богољуба Лазаревића и информативни преглед школе који је 

извршила надзорник Гордана Матић. 
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Школа у 21. веку 

Школство у Србији у 21. веку  

После 2000. године започет је процес реформе школског система Србије који је 

усмерен ка децентрализацији школског система, демократизацији васпитно-образовне 

делатности и унапређивању квалитета образовања. Донети су бројни нови документи: 

„Закон о основама система образовања и васпитања“ (2003. и 2009), као и „Закон о 

основном образовању и васпитању“ (2013), „Стратегија развоја образовања у Србији до 

2020“(2012), нови наставни планови и програми, правилници о раду стручних сарадника, о 

стручном усавршавању и о финансирању школа, образовни стандарди и стандарди 

компетенција наставника и др. 

У „Стратегији развоја образовања у Србији до 2020“22 из 2012. наводи се да је 

функција основног образовања да базично описмени ученике из свих области значајних за 

живот у савременом свету, да развија функционална знања, умења, мотивацију за учење, 

ставове и вредности неопходне за формирање националног и културног идентитета, те 

базичне културне потребе и навике, што оспособљава за даље школовање, целоживотно 

учење и активан и конструктиван живот у савременом друштву. Да би се то остварило 

очекује се подизање квалитета услова рада;у физичком смислу (зграда, хигијенски услови, 

безбедност) то значи да не буду гори него они које ученици имају код куће, а опрема би 

морала бити таква да школа може да прати новине и користи иновације у раду с децом.  

Има новина и у наставном плану и програму. Уведена су два изборна предмета – 

грађанско васпитање и верска настава. Први страни језик се учи од првог разреда, а други 

од петог. Деца похађају наставу изабраног спорта, а од првог разреда бирају један изборни 

(обавезни) предмет (руке у тесту, чувари природе, народна традиција, информатика и 

рачунарство, цртање, сликање, вајање,...). Утицај развоја нових технологија видљив је и у 

промени назива предмета Техничко образовање у Техничко и информатичко образовање од 

2007. Захтева се примена модерних метода и облика рада, хоризонтално и вертикално 

повезивање садржаја наставних предмета короз тематску, интердисциплинарну и пројектну 

наставу, развијање информационе, медијске, информатичке и дигиталне писмености 

ученика. Инсистира се на већем учешћу ученика у наставном процесу. Од школске 

2010/2011. године примењује се инклузивни приступ у образовању.  

Ради унапређивања процеса рада, наставници треба да се стручно усавршавају. У 

„Правилнику о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и 

стручних сарадника“ из 2012. истичу се као поставке стручног усавршавања: целоживотно 

учење, професионализација занимања у образовно-васпитном систему и уравнотежен 

професионални развој. Обавеза је наставника да током пет година стекне 100 сати 

присуства стручним семинарима, а током једне школске године оствари 44 сати 

усавршавања у установи кроз активности хоризонталног учења и самоучења. 

Вредновање рада ученика одређено је „Правилником о оцењивању ученика у 

основном образовању и васпитању“ из 2013.  

Ученици осмог разреда полажу завршни испит (матурски испит) од 2011. године. 

Вредновање квалитета рада школе одређено је „Правилником о стручно педагошком 

надзору“ („Сл. гласник РС“, бр. 34/2012). Школа вреднује свој рад кроз процес 

самовредновања, а министарство врши спољашње вредновање. Надзор над радом 

наставника („инспекција“) раздвојен је на стручно-педагошки и управни надзор, при чему је 

управни надзор постао надлежност локалних самоуправа. Директор врши стручно–

педагошки надзор над радом наставника, прати резултате самовредновања и у оквиру своје 

надлежности ствара услове за унапређивање квалитета рада школе. Просветни саветници 

врше стручно–педагошки надзор над радом наставника, директора и стручних сарадника у 

школи и дају предлоге за побољшање рада школа и врше вредновање рада школа. 

 

 

 

 

 

 

                                       
22 Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Стратегија развоја образовања у Србији до 
2020. године, „Службени гласник РС“, бр. 107/2012 од 9.11.2012. године, www.mpn.gov.rs/wp-
content/uploads/2015/08/STRATEGIJA-OBRAZOVANJA.pdf 
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Школа у 21. веку 

Почетак 21. века школа је дочекала 

обележавањем стогодишњице рада.  

У новембру 2001. направљен је велики 

пано са фотографијама свих запослених који 

је неколико година био на зиду у зборници. 

Израђен је и албум са фотографијама 

школе и запослених и овде представљамо 

један део – фотографије запослених. 

Директор школе је Драгомир Бошковић, 

Ранка Стевановић секретар, а Зорица 

Димитријевић шеф рачуноводства. Педагог 

је Гордана Марчетић, а библиотекар 

Верослава Јевтовић. 

У школи ради 10 наставника разредне 

наставе и 15 наставника предметне наставе. 

Запослено је девет радника на техничко-

хигијенским пословима. 

На слици је и васпитачица Јелче 

Милошевић, која ради са предшколском 

групом ученика  

Мото са којим је направљен албум је 

„Да нас ове фотографије подсете да се увек 

дружимо“.  

Стогодишњица постојања школе у 

Малој Иванчи обележена је и током 

2006/2007. школске године и прилог о томе 

је и у школском листу Чаролије број 2. 
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Промене у школском систему и развој информационо-комуникационих технологија у 

свакодневном животу довеле су до промена у раду школе. То се, на пример, очитује у новом 

изгледу учионица, начину вођења евиденције и изради школске документације. Школске 

активности се организују на мало другачији начин и уводе се савремени облици и методе 

рада у складу са повећаним коришћењем технологија 21. века. Неки сегменти рада се 

проширују и добијају нова имена, па ће тако перспективни или петогодишњи план из 

осамдесетих година прошлог века у 21. веку постати развојни план, а стручно усавршавање 

- стално стручно усавршавање и целоживотно учење. Запослени, ученици и родитељи 

вреднују рад школе кроз процес самовредновања, а оцену о раду школе даје и тим за 

спољашње вредновање.  

Видљиве су промене у изгледу школе: у свим објектима постоји централно грејање, 

замењена је столарија, реконструисани су кровови, спуштени плафони, постављени нови 

подови, замењена електроинсталација, купљен је нови намештај, набављена су нова 

наставна средства... Међутим, опремљеност школе је и даље тек 50% од прописаног нивоа. 

Недостаје нам учионички простор, кабинети, специјализоване учионице, наставна средства. 

Ипак, и у оваквој ситуацији наша школа постиже одличне резулате и у неким 

областима рада предњачи у свом окружењу. Залагањем запослених и ученика остварују се 

добри резултати у учењу и ђаци освајају награде на општинским и градским такмичењима и 

конкурсима. У области осавремењивања наставе и примени нових метода и облика рада 

једнаки смо или бољи од школа у окружењу; посебно је то видљиво у организацији часова 

тематске и пројектне наставе, увођењу е-учења, неговању креативности, примени тимског 

рада ученика и наставника.  

Бројне школске активности представљају се јавности на више начина. Од 2005. 

објављује се школски лист Чаролије, а од 2011. школа има и веб страну на којој се 

презентују постигнућа ученика и наставника. Осим тога, наставници о раду школе говоре на 

стручним семинарима и скуповима, пишу чланке за стручне часописе, воде блогове и 

промовишу најбоље примере из праксе кроз учешће на конкурсима.   

 

 

Руковођење школом 

Директори школе и помоћници директора 

Драгомир Бошковић, наставник српског језика, био је в.д. директора у периоду од 

2000. до 2002.  

Софија Зећовић, наставник српског језика, била је в.д. директора у периоду од 2002. 

до 2003.  

Сузана Васиљевић је била директор од 2003. до 2004, а помоћник директора Драгомир 

Бошковић. 

Од 2004. до 2006. директор је Радослав Глишић, а помоћник Мирослав Станковић. 

Биљана Пљеваљчић је била је в.д. директора од августа 2006 до јануара 2007, а 

помоћник Мирослав Станковић. 

Петар Јовановић је био директор у два мандата од 2007. до 2015. Помоћници 

директора у том периоду били су: Слободан Карановић, Мићо Јевтовић и Маја Вучић. 

 

Ксенија Илић је ступила на место директора у јануару 2015. године. 

 

Стручни сарадници 

Школа има два стручна сарадника: педагога и библиотекара. 

Од 2000. до 2003. педагог је Гордана Марчетић, а од 2003. Наташа Демић. Неколико 

година је на том месту радила Јасмина Ковачевић (2005- 2006 и 2008- 2010). 
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Организација рада 

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. 

Школа покрива подручје четири месне заједнице. У Малој Иванчи и Малом Пожаревцу 

настава се одвија у две смене за ученике од првог до осмог разреда. У Поповићу се настава 

одвија у преподневној смени за ђаке од првог до четвртог разреда у два комбинована 

одељења. Ученици од петог до осмог разреда из Поповића похађају наставу у Малој Иванчи, 

а из Сенаје у Малом Пожаревцу. 

Ученици старијих разреда из Сенаје путују у Мали Пожаревац, а из Поповића у Малу 

Иванчу аутобусима на локалним линијама. Већина ђака иде пешке до школе.  

 

Број ђака и запослених 

Број ђака се стално смањује. Школске 2000/2001. уписано је 366 ђака у 20 одељења, 

Мала Иванча 10, Мали Пожаревац 8 и Поповић 2. Радило је 26 наставника. 

Школске 2001/2002. уписано је 347 ученика у 20 одељења, завршило разред 340. 

Образовно васпитни процес реализовало је 26 наставника, од којих 16 путује, а 10 живи на 

територији месних заједница у којима је школа. Школа 2005/2006. има 302 ђака у 18 

одељења, У школи ради 45 радника, од тога 15 наставника предметне наставе, 10 

наставника разредне наставе, два вероучитеља, педагог, библиотекар, запослени на 

организационим и административним пословима (директор, помоћник директора, секретар, 

шеф рачуноводства, благајник, административни радник) и техничко-хигијенским 

пословима (укупно 10). Од 2010/2011. смањен је број извршилаца на хигијенско техничким 

пословима, од десет на осам.  

Школске 2015/2016. године било је 270 ђака, а запослених 43. На основу „Правилника 

о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност 

основновног образовања“23 из 2015. укинуто је радно место помоћника директора, радно 

место библиотекара је смањено на 50% норме, један извршилац мање је на хигијенско 

техничким пословима. Школске 2016/2017. године повећао се број одељења са 18 на 19. 

Пети разред у Малој Иванчи је подељен на два одељења, број ђака је и даље 270, а 

запослених је 43. 

Двехиљадитих има проблема у вези са превозом, недоласком наставника на посао и 

обезбеђивањем замене часова за краћи период. Ипак, часови редовне наставе, као и 

допунске и додатне наставе и слободних активности, реализовани су уз одређени мањак 

настао због немогућности да се нађе адекватна замена за одсутне наставнике. Током 

последњих година аутобуски саобраћај је побољшан и мање је проблема у организацији 

наставе. Већина наставника путује из Београда и Младеновца, само шесторо живи на 

територији месних заједница у којима ради школа. 

 

Услови рада школе 

Објекат школе у Малој Иванчи је почетком 21. века био у лошем стању, кровна 

конструкција дотрајала, рогови покривљени и кров знатно улегао. Део објекта није био за 

употребу. Грађевинска инспекција СО Сопот је решењем од забранила коришћење дела 

спрата овог објекта. Настава се у потпуности одвијала у Предшколској установи од 2002. 

године. Замена столарије на објекту школе је изведена 2002. године, а затим је урађена и 

санација кровне и таванске конструкције. Санитарни чвор у Малој Иванчи је направљен 

2002. од дела учионице у приземљу школе (три вецеа), а на спрату чајна кухиња на спрату 

и три вецеа. 

Простор учионице у којој се одвијала настава српског језика је смањен и постао је 

простор библиотеке. Део учионице на спрату постао је канцеларија педагога. Од 2005. 

године поново се користи за наставу зграда школе иако су услови за рад лоши. Тада 

простор библиотеке постаје и простор за рад педагога. 

Услови рада се побољшавају наредних година. Величина простора школских зграда 

остаје иста, али се дешавају промене у намени појединих просторија. 

На почетку школске 2007/2008. године зграда школе у Малој Иванчи је реновирана, 

замењена је кровна конструкција и уређен је први спрат (спуштање плафона, кречење, 

замена електро инсталације, постављање ламинатних подова у три просторије). Окречене 

                                       
23

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Правилник о критеријумима и стандардима за 

финансирање установе која обавља делатност основновног образовања („Службени гласник РС”, бр. 
68/15), www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Pravilnik-CENUS-osnovne-%C5%A1kole.pdf 
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су две учионице; једна од њих је постала кабинет за информатику. Једна учионица у 

приземљу опремљена је за наставу физичког васпитања. У Малом Пожаревцу су окречене 

учионице, зборница и ходници, једна учионица је опремљена као кабинет за историју и 

географију и у њој су офарбани ормани и столице, постављене полице за књиге и ту је 

смештена и школска библиотека, уређена је једна просторија за извођење наставе физичког 

васпитања, набављене су завесе, окачене слике и тематске апликације. Уређена је 

просторија за помоћно особље у приземљу школе да би се простор на спрату, који је 

претходно имао ту намену, уредио као кабинет за информатику. Купљено је осам рачунара, 

четири рачунара су у једној учионици у Малој Иванчи, четири у кабинету за географију и 

историју у Малом Пожаревцу. У Поповићу је урађен равнајући слој у учионицама и ходнику, 

постављен под, окречене су учионице, ходник и зборница, замењене су пећи за грејање, 

урађена је фасада и окречена. 

У октобру 2009. године завршени су грађевински радови у Малој Иванчи у приземљу 

школе који су започети у августу. Реновиран је и уређен простор две учионице, учионице за 

физичко, библиотеке и ходника. Плафони су спуштени, постављена је нова расвета, окре-

чени су зидови и постављен нови под. Учионица која се користи као учионица за географију 

и историју и школска библиотека у Малом Пожаревцу у новембру 2009. године је 

реновирана, спуштен је плафон и урађени су зидови. Просторија за помоћно особље је 

уређена као информатички кабинет 2009, а 2012. је постала просторија за рад 

библиотекара и педагога. 

Од 2012. до 2015. године извршена је реконструкција крова у Малом Пожаревцу и 

Поповићу, замењена столарија и уведено централно грејање у оба објекта. Уређене су 

учионице у свим објектима (спуштени су плафони, урађени зидови и подови). 

Сви школски објекти имају спортске терене и велика дворишта са уређеним зеленим 

површинама. Постављене су ограде и заштитне мреже на спортским теренима, уграђено је 

осветљење и направљене трибине у Малој Иванчи и Поповићу. У Поповићу су постављене 

справе за вежбање и игру: клацкалица, љуљашке, пењалица... Уређена су и дворишта. По 

једна учионица у сваком објекту школе преуређена је за наставу физичког васпитања и 

набављена је основна опрема.  

 

Опрема и наставна средства 

Школски објекти у Малој Иванчи и Малом Пожаревцу немају пратећи простор за 

културно-јавни живот и рад ученичких организација, не постоје фискултурне сале, кабинети 

и специјализоване учионице, недостају савремена наставна средства и учила, те 

материјално-технички услови за рад још увек нису задовољавајући.  

Од 2011. у школи постоје дигитални кабинети. Министарство за телекомуникације и 

информационо друштво је, у оквиру програма „Дигитална школа“24, опремило дигиталне 

кабинете у основним школама у Србији током 2010/2011. године. Они подразумевају 

савремене персоналне рачунаре за рад ученика, пратећу опрему потребну наставнику, 

одговарајући софтвер и повезаност рачунара у кабинету. У ОШ „Милорад Мића Марковић“ 

опремљене су две учионице са по 16 места за рад ученика, у Малој Иванчи и Малом 

Пожаревцу, а у Поповићу опрему чини један преносни рачунар и пројектор, пошто наставу у 

том објекту похађа мање од 40 ученика. 

Последњих неколико година школа је купила и на поклон добила 6 лап топ рачунара и 

три пројектора. То је допринело да настава постане интересантнија и да ђаци уче да 

користе информационе технологије на најбољи начин за стицање нових знања, као и за 

развијање креативности и презентацију својих постигнућа.  

Захваљујући доброј сарадњи са Општином Сопот током 2015/2016. године побољшани 

су материјало-технички услови рада. Општина је финансирала набавку клупа и столица и 

нови ламинатни под у учионици за физичко васпитање у Малом Пожаревцу. Школа је била 

укључена у пројекат Општине „Унапређење безбедности у саобраћају на територији 

општине Сопот“ и у оквиру њега добила је: 5 бицикала, 2 комплета реквизита за полигон 

„Шта знаш о саобраћају“, 8 лап топ рачунара, 3 штампача, 2 пројектора, 3 платна и једну 

дигиталну камеру. Осим тога, Општина је финансирала и куповину књига за одличне 

ученике у јуну 2016. 

Град Београд је финансирао набавку наставних средстава за хемију и биологију, 5 

касетофона, спортску опрему за кошаркашке терене у сва три школска дворишта и опрему 

за озвучење. Школа је из својих средстава купила три беле табле. 

                                       
24 Дигитална агенда, www.digitalnaskola.rs 
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Школска библиотека 

Почетком 21. века, упоредо са побољшањем услова и модернизацијом рада школе, 

мења се и изглед простора школске библиотеке. Од 2003. школски библиотекар је Слађана 

Галушка. У Малој Иванчи простор библиотеке је од 2002. у засебној просторији, а од 2005. 

то је простор и за рад педагога. Направљене су нове полице, великом ревизијом одбачене 

су похабане, идеолошке и неактуелне књиге, а наредних десетак година фонд се стално 

увећава. 

У Малом Пожаревцу књиге су биле смештене у зборници и у просторији за помоћно 

особље, а 2007. су пребачене у једну учионицу која је уређена као кабинет за географију и 

историју. Просторија за помоћно особље је уређена као информатички кабинет 2009, а 

2012. је постала просторија за рад библиотекара и педагога. Направљене су нове полице и 

смештен је постојећи фонд књига. Од 2015. фонд је обогаћен делима савремене дечије 

књижевности.  

Просторија библиотеке у Поповићу је уређивана од 2011. до 2016. године – замењена 

је електроинсталација, сређени зидови и плафон, постављен ламинатни под. У том периоду 

део књига је био измештен у помоћну просторију, а дела дечије књижевности, лектира и 

литература коју користе наставници били су у одељењским библиотекама у обе учионице.  

Данас школску библиотеку чине три просторије у три објекта школе. Оне су у исто 

време и простор у коме ради педагог школе. 

У Малој Иванчи библиотека је у приземљу школе, простор је величине 30 m2 и у њему 

је смештен највећи део фонда школске библиотеке намењен ученицима. У Поповићу се 

налази 3000 књига, од чега је 1000 намењено ученицима. Део фонда, референтна збирка, 

лектира и дела савремене дечије књижевности, смештен је делом у учионицама. У Малом 

Пожаревцу је простор библиотеке око 20 m2, па је и књижни фонд најмањи. Део намењен 

деци чине лектирни наслови и дела савремене дечије књижевности. 

У библиотеци има 7000 књига. Већи део је намењен ђацима: лектира, белетристика, 

уџбеници, енциклопедије, речници, приручници, атласи, сликовнице. Библиотека поседује и 

мали број дечијих часописа. Наставнички фонд чине књиге из различитих научних области, 

стручно-педагошка и методичка литература, белетристика и стручни часописи. Књижни 

фонд се обнавља сваке године; књиге се купују, добијају као донација или поклон или 

набављају кроз међубиблиотечку позајмицу. Тако је у јуну 2016. школска библиотека 

добила 150 књига као донацију од Фондације „Ана и Владе Дивац“ у оквиру пројекта за 

обнову школа и школских библиотека у Србији. Неколико година у првој деценији 21. века 

школа је од Градске библиотеке Сопот добијала књиге кроз међубиблиотечку позајмицу. Од 

2011. када је школа ушла у пројекат Оштро Перце, део књига које ђаци читају у пројектним 

активностима школа добија од издавача на поклон.  

У септембру 2014. године у библиотеци у Малој Иванчи инсталиран је програм за 

библиотечко пословање ИБГ и тада је започео унос података, тј. формирање електронског 

инвентара и каталога.  

 

Рад библиотеке и школског библиотекара 

У библиотеци у Малој Иванчи се обрађују и позајмљују књиге ученицима и 

наставницима, држе поједини часови са групама ученика или целим одељењем и ради 

индивидуално са ученицима. То је и простор за сарадњу са наставницима у вези са 

организацијом заједничких активности и израдом планова, припрема, извештаја и сл. 

Активности школског библиотекара у сва три објекта се одвијају и у учионицама у сарадњи 

са наставницима разредне и предметне наставе на развијању читалачке, информационе и 

медијске писмености.  

Библиотекар учествује у организацији и реализацији школских пројеката и 

презентацији постигнућа ученика и наставника кроз уређивање школске веб стране и листа 

Чаролије. 

Такође, поједини часови библиотекара и културно-просветне активности се реализују 

у простору Градске библиотеке Сопот, одељења у Малом Пожаревцу, а тиме се остварује и 

сарадња са локалном заједницом. 
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Школски програм, развојно планирање и вредновање рада школе 

Школски програм је документ на основу којег се остварује укупан oбразовно-васпитни 

рад у школи и развојни план. Школски програм се израђује на четири године, а поједини 

делови се иновирају у току његовог остваривања.  

Школско развојно планирање је процес сталног планирања и основа за остваривање 

неопходних промена у свим сегментима школског живота. Самовредновање је поступак 

којим се вреднује сопствена пракса и сопствени рад, полазећи од анализе шта је и како је 

урађено. Резултати самовредновања школе представљају основу за израду развојног плана 

за период од три до пет година. На основу резултата самовредновања школа израђује 

развојни план и план унапређења: идентификује снаге и слабости, одређује мисију и визију 

и приоритетне области за побољшање, поставља циљеве, утврђује активности које треба 

предузети и критеријуме који ће бити коришћени приликом управљања процесом 

побољшања. Успешне промотивне активности су део успеха школе и оне се, кроз процес 

самовредновања, стално унапређују. 

„Правилник о вредновању квалитета рада установе“25 уређује вредновање квалитета 

рада кроз самовредновање и спољашње вредновање на основу стандарда квалитета њеног 

рада. Стандарди квалитета рада образовно-васпитних установа26 су распоређени у седам 

области: Школски програм и годишњи план рада, Настава и учење, Образовна постигнућа 

ученика, Подршка ученицима, Етос, Организација рада школе и руковођење, Ресурси. У тим 

областима се врши самовредновање и спољашње вредновање планира даљи развој школе. 

Процес развојног планирања и самовредновања започео је у нашој школи 2005. 

године. Од 2005. године реализоване су активности три школска развојна плана (2005-

2008, 2008-2011, 2011-2014.) и сада је у току реализација Развојног плана 2014-2018. 

Унапређивали смо рад школе у свим областима, од фунциононалног и естетског уређења 

школе, преко наставе и учења и подршке ученицима до етоса и ресурса. 

Активности предвиђене развојним планом школе усаглашавају се и повезују са 

активностима из плана самовредновања и школског програма кроз акционе планове за 

сваку школску годину. Сви заједно чине основ за израду годишњег плана рада школе. Веза 

међу школским програмима и плановима видљива је и у годишњем извештају о раду школе, 

чији су елементи извештај о реализацији активности из развојног плана, извештај о 

самовредновању, као и извештај о реализацији активности из школског програма. 

 

Остварени резултати у развоју школе 

Ученици се подстичу на самостални рад 

и коришћење литературе, књига и часописа. 

Настава је осавремењена и побољшана је 

комуникација међу актерима школе; 

наставници и ученици се подстичу на тимски 

рад и побољшање квалитета наставног 

процеса. Користе се различити облици и 

методе рада, реализују се угледни часови и 

заједнички часови свих одељења једног 

разреда, остварује се већа корелација међу 

предметима кроз тематску и пројектну 

наставу.  

Иако школа ради у скромним 

материјалним и техничким условима, 

остварени су изузетни резултати, ученици су 

учествовали на оштинским и градским 

такмичењима, литерарним и ликовним конкурсима и освајали награде. 

Побољшање у области Настава и учења огледа се пре свега у увођењу нових облика и 

метода рада (активно и истраживачко учење, електронско учење,...) повезивању садржаја 

више наставних предмета кроз тематску, интердисциплинарну и пројектну наставу, 

развијање информационе и медијске писменост ученика. 

                                       
25 Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Правилник о вредновању квалитета рада 
установа, http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/podzakonski-propisi/obrazovanje-i-vaspitanje/874-
pravilnik-o-vrednovanju-kvaliteta-rada-ustanova-sluzbeni-glasnik-rs-br-9-12-od-30-07-2012-godine  
26 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Стандарди квалитета рада установа 
http://www.ceo.edu.rs/images/stories/publikacije/Okvir%20kvaliteta.pdf  

http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/podzakonski-propisi/obrazovanje-i-vaspitanje/874-pravilnik-o-vrednovanju-kvaliteta-rada-ustanova-sluzbeni-glasnik-rs-br-9-12-od-30-07-2012-godine
http://www.mpn.gov.rs/dokumenta-i-propisi/podzakonski-propisi/obrazovanje-i-vaspitanje/874-pravilnik-o-vrednovanju-kvaliteta-rada-ustanova-sluzbeni-glasnik-rs-br-9-12-od-30-07-2012-godine
http://www.ceo.edu.rs/images/stories/publikacije/Okvir%20kvaliteta.pdf
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Циљеви у области Образовна постигнућа ученика остварују се континуираним 

праћењем рада и постигнућа ученика. Наставници прате успех ученика уз примену 

различитих техника провере постигнућа и оцењују у складу са образовним стандардима и 

Правилником о оцењивању. Педагог систематски пружа помоћ и сарађује са наставницима у 

вези са ученицима за које је договорен индивидуализован рад, појачан допунски рад или 

индивидуализовани образовни план (ИОП). 

Часови допунске и додатне наставе се редовно одржавају. Ученици који су укључени у 

допунски рад показали су напредак, а ученици који су били укључени у додатни рад 

остварили су напредак у складу са постављеним циљевима, што показују одлични резултати 

на такмичењима и конкурсима током школске године. Наставници су у сарадњи са 

педагогом школе израђују ИОП-е за ученике који су обухваћени индивидуалним образовним 

планом.  

У области Подршка ученицима настављена је организација бројних ваннаставних 

активности, културне и јавне делатности. Ученици су подстицани за учење и образовање у 

току целог живота кроз разноврсне активности, а пре свега кроз школске пројекте. 

Професионални развој ученика се подстиче кроз наставни рад на редовним часовима кад је 

то могуће, на часовима одељењског старешине, а нарочито реализацијом пројекта за 

ученике седмог и осмог разреда „Професионална оријентација на прелазу у средњу школу“ 

који је имплементиран у часове грађанског васпитања, српског језика, ликовне културе, 

информатике и рачунарства и часа одељенског старешине. У овај пројекат успешно су 

укључени и родитељи ученика у свим фазама реализације. 

Кроз часове редовне наставе и ваннаставних активности, као и кроз такмичења на 

којима учествују (школска, општинска, градска и републичка) ученици развијају позитивни 

однос према школи и учењу и сарађују са другим ученицима. Наставници и ученици 

учествују у пројектима, културним, забавним и спортским програмима и другим 

манифестацијама у школи и локалној и широј заједници (Дан писмености, Дани културне 

баштине, Васкршњи час, Дан школе, Међународни дан дечије књиге, Мајски ликовни 

конкурс...). Ученици, наставници, стручни сарадници и директор присуствују активностима 

у локалној и широј заједници којима се презентује рад школе: такмичења, семинари, 

пројекти (Смотра стваралаштва школских библитекара, Оштро Перце, Читалачка значка, 

Читам, па шта?), конкурси и манифестације у области културе и просвете (Мој град моја 

улица, Космај мој завичај, Мајски ликовни конкурс...). 

У областима Етос и Ресурси побољшава се комуникација међу актерима школе 

(ученици, запослени, родитељи, локална заједница, шира средина), обезбеђују се 

савремена наставна средства, наставници се усавршавају. 

Промовисање рада школе и успеха ученика најбоље је остварено кроз школски 

часопис и активности школе у локалној заједници. Ученици су учествовали на ликовним и 

литерарним конкурсима и презентовали су своје радове на манифестацијама у општини. 

Школска веб страна постављена је крајем 2010. године.  

У области стучног усавршавања направљени су велики кораци – осим што су похађали 

различите стручне семинаре и скупове, наставници и стручни сарадници су били и излагачи 

и организатори бројних облика стручног усавршавања. 

Овде ћемо навести неке од најважнијих и најинтересантнијих постигнућа током 

претходних петнаестак година. 
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Угледни часови 

Добра пракса држања угледних часова из 20. века настављена је на најбољи начин. 

Наставници користе додатни наставни материјал и наставна средства за часове које 

израђују заједно са ученицима. Понекад се у реализацију укључује и више наставника, па 

часови добијају одлике тематске наставе.  

Пример једног од њих је угледни час из 

географије у VIII1 који је одржала 

наставница Радица Јаћимовић у априлу 2013. 

Обрађена је наставна јединица „Косово и 

Метохија“.  

Коришћена су разноврсна наставна 

средства, а кроз пауер поинт презентацију и 

пратеће коментаре ученика истакнуте су 

историјске, географске, природне и културне 

карактеристике Косовске и Метохијске 

котлине. Посебан печат остварен је идејом 

да наставница и ученици наступе у народној 

ношњи тог краја и да потом, тако одевени, 

изведу изворну, стару песму са Косова: „Еј 

драги, драги“. За крај су наставница и мајке 

ученика осмог разреда припремиле изне-

нађење, традиционалне српске специјали-

тете из наше јужне покрајине. 

Ученици осмог разреда су веома добро 

усвојили градиво кроз очигледну наставу, а 

присутни су изашли из учионице са дивним 

утисцима.27 

Веома необичан угледни час одржан је у мају 2014. То је био час српског језика 

наставнице Данке Стојановић у VIII1. под називом „Сумњиво лице“, а часу су присуствовали 

ученици VII1, шест наставника, библиотекар и педагог школе.  

Час је био завршница пројекта „Позориште и школа“ организованог поводом 

обележавања 150 година од рођења Бранислава Нушића28 током ког су ученици читали 

драму „Сумњиво лице“ гледали истоимену представу у Југословенском драмском позоришту 

и припремали своју верзију представе. На самом часу ученици су, кроз усмени приказ, 

изнели утиске о представи коју су 

гледали и поредили текст комедије и 

извођење у позоришту и истакли 

важне елементе: идеја редитеља, 

сценографија, глумачка подела, 

комични ефекти. Следио је интервју 

са Нушићем о темама које савремено 

доба нуди комедиографу који су 

осмислили ученици и наставница. 

На крају је новинарка позвала 

Нушића да заједно погледају 

представу „Сумњиво лице“, коју су у 

част његовог јубилеја припремили 

ученици једне мале школе.  

Прилог о часу је у школском 

листу Чаролије број 1629, а видео 

прилог са часа је постављен на сајту 

школе.30 

                                       
27 Прилог је објављен у школском листу Чаролије број 14, 
www.osmiloradmarkovic.edu.rs/carolije/carolije_br_14.pdf 
28 Пројекат Школа и позориште је представљен у школском листу Чаролије број 16, 
www.osmiloradmarkovic.edu.rs/carolije/carolije_br_16.pdf 

и на сајту школе на посебној страни, www.osmiloradmarkovic.edu.rs/strane/projekti/nusic/ 
29 Чаролије број 16, www.osmiloradmarkovic.edu.rs/carolije/carolije_br_16.pdf 
30 Основна школа „Милорада Мића Марковић“, 
www.osmiloradmarkovic.edu.rs/strane/projekti/nusic/lice.html 
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Тематска настава и школски пројекти 

Организација часова тематске, интердисциплинарне и пројектне наставе постаје 

сталан део наставних активности од 2005. Поједини циљеви у развојном плану школе, као 

што су Унапређивање квалитета и атрактивности образовно-васпитног рада и Побољшање 

информационе, медијске писмености и развијање креативности код ученика, остварују се 

управо кроз реализацију оваквих часова. 

Током десетак година успешно су реализовани бројни часови тематске и пројектне 

наставе, посебно у разредној настави, током којих су наставници примењивали разноврсне 

облике рада. Резултат активности је да су ученици повезивали садржаје из различитих 

области, ново градиво са претходно наученим, а наставне садржаје са примерима из 

свакодневног живота. 

Неколико школских пројекта се организује више година заредом, тако пројекат Оштро 

Перце траје од 2011, Професионална оријентација од 2012, Ђачко предузетништво од 2014. 

Јубилеји од 2015. У оквиру њих реализоване су бројне активности у које су наставници и 

стручни сарадници укључили родитеље и успоставили сарадњу са другим школама и 

локалном заједницом.  

Остварени школски пројекти послужили су за израду стручних радова и пријављивање 

на конкурсе за наставнике чиме су примери добре праксе презентовани образовној и широј 

јавности. Коначни продукти пројеката и извештаји о њима представљају се на посебној 

страни школског сајта у делу Настава, Школски пројекти.31 

„Читање је забава“ је пројекат који је реализован током целе школске 2010/2011. 

године кроз различите активности у школи. Циљ пројекта је био да ученици више времена 

посвете читању, разговарају о прочитаним књигама и да им читање постане задовољство. 

Наредне 2011/2012. године школа се укључује у пројекат „Оштро перо“, а реализује се и 

један занимљив програм под именом „О јабукама и људима“. 

„Све о медијима“ је скупни назив за више различитих програма и активности, 

реализованих током школске године 2012/2013. у свим разредима, а на тему медијске 

културе и писмености. Циљ је био развијање медијске писмености ученика кроз два 

сегмента: разумевање медијске поруке (разоткривање елемената, коме је намењена и ко је 

аутор, коју тачку гледишта даје и сл.) и креирање медијске поруке (избор одговарајуће 

медијске форме за одређену публику и намеру). У предметној настави програм је 

реализован, пре свега кроз часове српског језика, информатике и рачунарства (и ТИО), 

историје и грађанског васпитања, али у појединим деловима укључени су и садржаји других 

предмета, а у млађим разредима активности су реализоване на часовима српског језика и 

ликовне културе, али и осталих предмета. Пројекти и часови тематске наставе „Оштро 

Перце“ (наставак пројекта „Оштро перо“), „Шпанија“, „Руже су свуда око нас“, 

„Комуникација“, „Фантазија у сумрак“, „Мостови“, „Екологија“ су део овог програма, јер су 

се ученици током њихове реализације упознали са врстама и елементима медијских порука, 

а затим израђивали разноврсне медијске поруке. Део тога су и прилози за школски лист.32 

Активности су представљене и посебним прилозима на школској веб страни. 33 

Током школске 2013/2014. године организовани су пројекти „Календар“ и „Екологија“ 

за ученике у Поповићу, али је та година препознатљива по обележавању годишњица 

Његоша и Нушића, као и пројекту „Бајка“. Активности из ових програма представљени су у 

четири броја школског листа Чаролија, бројеви од 14 до 17, као и на посебним странама 

школског сајта. 34 

Током фебруара и марта 2015. године реализован је пројекат „Деца и родитељи“, са 

ученицима II3/IV3 и њиховим родитељима. Пројектом су остварене активности из Развојног 

плана школе (области Настава и учење и Етос), као и из Програма сарадње са породицом, 

предвиђеног Школским програмом. 

Дан планете Земље, 22. април, обележен је кроз пројекат „Природи у походе“, 

реализован у свим одељењима у Поповићу током пет дана од 20. до 24. априла 2015. Циљ 

пројекта је развијање еколошке свести ученика и указивање на опасности које прете 

животу на Земљи. 

                                       
31 Школски пројекти, www.osmiloradmarkovic.edu.rs/nastava/14-skolski_projekti 
32 Прилози о активностима 2012/2013. су у школском листу Чаролије, бројеви 11 до 13, 

www.osmiloradmarkovic.edu.rs/carolije/carolije_br_11.pdf 
www.osmiloradmarkovic.edu.rs/carolije/carolije_br_12.pdf 
www.osmiloradmarkovic.edu.rs/carolije/carolije_br_13.pdf 
33 Школски пројекти, www.osmiloradmarkovic.edu.rs/nastava/15-arhiva 
34 Школски пројекти, www.osmiloradmarkovic.edu.rs/nastava/14-skolski_projekti 

http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/carolije/carolije_br_11.pdf
http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/carolije/carolije_br_12.pdf
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Обележавање стогодишњице рођења Бранка Ћопића одвијало се кроз многобројне 

активности током школске године, кроз пројекат, „Бранко Ћопић“ а коначни продукти су 

презентовани на јавним часовима и кроз драмски програм у свим објектима школе у оквиру 

обележавања Међународног дана дечије књиге, 2. априла, и Светског дана књиге и 

ауторских права, 23. априла.  

 

Библиотекар и наставници су у четвртом разреду током 2014/2015. држали часове на 

тему „Прича о медијима“ током којих су се деца упознала са основним појмовима из области 

информационе и медијске писмености. Затим су за свако одељење организоване додатне 

активности кроз које су ученици применили стечено знање. За ученике IV1 то је био 

пројекат „Медији, бајка и авантура“, а део постигнућа је презентован публици кроз 

представу „Авантура у Бајкограду“. Ученици IV2 учествовали су заједно са друговима из VI2 

у пројекту „Здрав живот“, чије су продукте приказали кроз јавни час у форми телевизијског 

програма, а ученици IV3 су израдили одељењски часопис кроз истоимени пројекат. 

На часовима енглеског језика у осмом разреду реализован је пројекат „Ромео и 

Јулија“, од марта до маја 2015. Циљ је био: упознавање ученика са једним од најпознатијих 

дела Виљема Шекспира, подстицање истраживачког духа, развијање способности писања 

приказа и поређења књиге, филма, опере и балета, развијање способности писања дијалога 

на одређену тему. Пројекат је настао у корелацији са неколико наставних предмета: 

српским језиком, ликовном културом и информатиком и рачунарством. 

Активности из ових програма представљени су школском листу Чаролије, бројеви 19, 

20, 21 и 22. Такође, представљени су и на посебној страни школског сајта. 

Школска 2015/2016. година доноси нове пројекте. „Породица и школа“ је реализован у 

Поповићу од 5. до 15. октобра 2015. године. Програм је прилагођен теми Дечије недеље 

„Подршка породици - најбоља подршка деци“, а учествовали су ученици сва четири разреда 

и њихови родитељи. У пројекту „Оштро Перце“ учествовали су ученици свих разреда, они су 

читали књиге, разговарали о њима са наставницима и библиотекаром, писали приказе и 

илустровали омиљене делове књига, а имали су прилику и да се друже са писцем. Школу је 

посетила Јасминка Петровић, списатељица и разговрала са ученицима другог и шестог 

разреда о књигама Кажи тети „Добар дан“ и Ово је најстрашнији дан у мом животу.  

Активности из пројеката у 2015/2016. години представљени су школском листу 

Чаролије, бројеви од 23 до 26, као и на посебној страни школског сајта. 
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Ђачко предузетништво 

Пројекат „Предузетништво“ је настао након веома успешног Ускршњег вашара који су 

организовали у априлу 2015. ученици нижих разреда у Малој Иванчи са својим учитељима и 

на коме су представили и понудили на продају своје радове на тему Ускрса. Наредне 

школске 2015/2016. године учитељи у Малој Иванчи су планирали сличне активности кроз 

пројекат Ђачко предузетништво. Први део пројекта је реализован у марту 2016. и завршен 

је Васкршњим вашаром 30. марта 2016. Циљ пројекта је усвајање и примена нових 

ликовних техника, развијање креативности и предузетничког духа код ученика, побољшање 

сарадње родитеља и школе и промовисање рада школе. Други део реализовaн је у мају 

2016. На дан обележавања Дана школе, 24. маја, организована је продајна изложба радова 

које су током другог полугодишта направили ђаци уз помоћ наставника и родитеља.  

У Поповићу је пројекат реализован током 2015/2016. и 2016/2017. године. У децембру 

2015. одржан је Новогодишњи вашар. Ученици оба одељења су уз помоћ својих наставница 

и родитеља израдили многобројне предмете на тему зиме и празника, а затим их продавали 

на вашару. Током ових активности ученици су развијали предузетнички дух, подстицани су 

да истражују и експериментишу, смишљају идеје, решавају проблеме и буду креативни. 

Такође, наставнице су их охрабриле да у припрему и реализацију програма укључе и 

родитеље и друге чланове локалне заједнице. У децембру 2016. део вашара је било и 

извођење представе „Вашар у Тополи“ и нови начин рекламирања активности - ученици су 

позивали мештане да присуствују програму дељењем флајера рођацима и комшијама. 

 

Професионална оријентација 

До школске 2011/2012. године програм професионалне оријентације је организован 

кроз поједине часове редовне наставе и одељенског старешине – са ученицима се 

разговарало у вези са одређеним професијама, значајем рада, стицањем основних знања о 

раду и занимањима. 

Од 2012/2013. године Министарство просвете, науке и технолошког развоја уводи као 

обавезан програм професионалне оријентације за ученике седмог и осмог разреда кроз 

пројекат „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“ и наша школа 

започиње његову имплементацију. 

Овај програм је акредитован и као један од обавезних програма стручног усавршавања 

запослених у основношколском образовању. Осим чланова Тима за професионалну 

оријентацију (чине га педагог и одељењске старешине седмог и осмог разреда) који 

планирају и реализују највећи део садржаја радионица, у спровођењу програма, на својим 

часовима, укључени су и наставници српског језика, информатике и рачунарства, техничког 

и информатичког образовања, ликовне културе и библиотекар школе. Сви наставници и 

одељењске старешине добијају планове и програме реализације радионица. Координатор 

Тима, педагог школе, припрема материјал за спровођење радионица, реализује поједине 

радионице заједно са наставницима и организује родитељске састанке. 

Пројекат се реализује кроз петофазни модел, односно кроз пет корака до доношења 

одлуке: самоспознаја, информисање о занимањима, могућности школовања, реални сусрети 

и одлука о избору занимања. Циљ је изградња школског и ваншколског система 

професионалне оријентације за младе на прелазу између основне у средњу школу. Ученици 

кроз радионичарски рад и реалне сусрете са светом занимања оснажују своје компетенције 

за правилан избор будућег занимања. Они, најпре, упознају и освешћују своје склоности, 

интересовања, способности и слабости, затим сакупљају информације о жељеном занимању, 

сусрећу се са реалним светом рада и начином обављања жељеног занимања, да би, на 

крају, имајући све претходно у виду, донели што оптималнију одлуку о избору будућег 

занимања. 
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Нове технологије и новине у раду школе  

Брз развој технологије у 21. веку донео је много промена у процесу образовања. У 

нашој школи те се промене највише огледају у увођењу електронског учења и новом начину 

промоције активности школе и постигнућа ученика и наставника, тј. организацији школског 

маркетинга. Зато ћемо се у овом делу подробније позабавити овим темама. 

Е-учење је интерактиван процес између наставника и ученика, који се остварује 

помоћу ИКТ-а (рачунара и интернета, тј. електронских медија). У савременој настави 

степени коришћења електронског учења су различити. У зависности од заступљености 

метода и техника учења уз помоћ рачунара и интернета разликује се: ИКТ, хибридна и 

онлајн настава.35 Примена е-учења у школи указује на квалитет образовног процеса, јер се 

њиме надограђује и унапређује настава и ствара простор за организацију програма 

целоживотног учења. 

 

Електронско учење у нашој школи 

Увођење е-учења у раду наше школе почиње 2011. године. Рачунари, мобилни 

телефони и приступ интернету су тада у већој мери постали доступни деци и одраслима 

(ученицима и наставницима) који су се у проналажењу информација све више окретали е-

изворима. Те године су у школи опремљене 3 дигиталне учионице. Наставници и 

библиотекар се укључују у савремене токове наставе и учења и у своје активности уводе е-

учење. Кроз тимски рад се организују часови тематске, интердисциплинарне и пројектне 

наставе. Сарадња наставника и библиотекара доприноси развоју информационе, медијске и 

дигиталне писмености ученика и оспособљавању ученика за употребу и примену ИКТ за 

учење. 

У школи се примењују сви облици е-учења: ИКТ, хибридна и онлајн настава. Развојним 

планом школе за период 2014 – 2018. предиђено је остваривање циљева за побољшање 

рада школе међу којима су: Планирање и реализација пројектне и тематске наставе и 

оспособљавање ученика да повезују знања међу различитим предметима, Повећање 

примене иновативних метода и облика рада и примене ИКТ-а у настави, Побољшање 

информационе и медијске писмености ученика и развијање стваралачких способности, 

креативности, естетске перцепције и укуса, Промовисање резултата рада ученика и 

наставника. 

У организацији и реализацији активности за остваривање ових циљева учествују 

наставници и библиотекар. Библиотекар израђује наставни материјал у дигиталној форми и 

поставља га на Мудл платформи и на посебним странама школског сајта. Припремио је 

материјал за курсеве Библиотека36 и Дигитална библиотека37 у вези са библиотекама, 

књигама, читањем и информационом и медијском писменошћу који користе ученици и 

наставници за самостално учење, али и током реализације школских пројеката. Остали 

садржаји су посвећени појединим темама из наставног плана и програма и настали су у 

сарадњи библиотекара и наставника, а део чине и дечији радови. 

Од 2011. до 2017. године организовано је десетак школских пројеката и бројни часови 

тематске наставе уз примену е-учења. Кроз њих ученици су стицали и повезивали знања из 

различитих наставних предмета, решавали задатке и осмишљавали њихову презентацију, 

развијали критичко мишљење и креативност и вредновали ток и постигнућа активности. 

ИКТ су коришћене у свим фазама: у планирању, реализацији, вредновању и промоцији.  

                                       
35 ИКТ настава се одвија на традиционалан начин уз делимично присуство технологије, на пример 
коришћењем ПП (PowerPoint) презентација током часа или веб страница са информацијама о некој 
теми. Хибридна или комбинована настава се већим делом одвија у учионици, али се један део 
активности одвија онлајн, када се део наставе замењује самосталним онлајн учењем (део наставног 

материјала налази на интернету, или ученици учествују у изради наставног материјала који се 

поставља на интернет), или се остварује онлајн комуникација са ученицима (достављање 
информација, наставног материјала, предаја домаћег задатка, дискусије). Онлајн настава се одвија 
потпуно у онлајн окружењу (на интернету) као учење на даљину. Да би се она у потпуности 
реализовала потребно је да сваки ученик има на располагању рачунар и квалитетну интернет везу код 
куће. Учење на даљину омогућава ученицима приступ материјалима за учење, мултимедијалним 
презентацијама и осталим образовним ресурсима преко интернета, као и тестирање, проверу знања на 

свим нивоима, електронску комуникацију са наставницима и другим полазницима курса. За израду 
текста је коришћен материјал са семинара „Електронско учење“, који је реализован током 2009/2010. 
године у организацији Електронског факултета Универзитета у Нишу 
36 Библиотека, http://superucenje.org.rs/ucenje/course/view.php?id=14 (преузето 1.4.2017) 
37 Дигитална библиотека, http://superucenje.org.rs/ucenje/course/view.php?id=14 (преузето 1.4.2017) 

http://superucenje.org.rs/ucenje/course/view.php?id=14
http://superucenje.org.rs/ucenje/course/view.php?id=14
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Ток пројеката и начин праћења и вредновања пројеката и примене е-учења 

представљени су на различите начине: 

- кроз прилоге за школски лист Чаролије38 које израђују ученици, наставници и 

библиотекар, 

- кроз прилоге на веб страни школе Настава; Школски пројекти39 и Архива40, 

- пријављивањем радова на конкурсе „Дигитални час“41 и „Креативна школа“42,  

- сарадњом са другим библиотекарима и наставницима у међушколском пројекту Ошто 

перо и Оштро Перце, 

- приказивањем активности на семинарима и стручним скуповима, 

- израдом чланака за часописе и зборнике43. 

 

 

Промовисање рада школе и успеха ученика најбоље је остварено кроз школски 

часопис и активности школе у локалној заједници. Ученици су учествовали на ликовним и 

литерарним конкурсима и презентовали су своје радове на манифестацијама у општини. 

Школска веб страна постављена је крајем 2010. године.  

Тако су остварени циљеви за побољшања рада школе у областима Етос и Ресурси. 

                                       
38 Чаролије, www.osmiloradmarkovic.edu.rs/e_carolije (преузето 1.4.2017) 
39 Основна школа „Милорад Мића Марковић, www.osmiloradmarkovic.edu.rs/nastava/14-skolski_projekti 
(преузето 1.4.2017) 
40 Основна школа „Милорад Мића Марковић, www.osmiloradmarkovic.edu.rs/nastava/15-arhiva 

(преузето 1.4.2017) 
41 „Дигитални час“ је наградни конкурс који је организовало Министарство за телекомуникације и 
информационо друштво од 2010. до 2013. године. Конкурс је био намењен наставницима основних 
школа који успешно користе информационе и комуникационе технологије у настави. На конкурс је 
пријављиван рад, приказ наставне јединице, која се према важећем наставном програму реализује од 
једног до четири школска часа, а који показује употребу информационих технологија као наставног 

средства, применљиве у настави и усклађене са задацима и циљевима часа. (Дигитална агенда, 

www.digitalnaskola.rs/konkurs/dc3/zbornik/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/) 
42 Програм (Конкурс) „Креативна школа“ трајао је од 2004. до 2014. године, а спроводили су га Завод 
за унапређење образовања и васпитања и компанија Мајкрософт, уз подршку Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Конкурс је био намењен наставницима и стручним сарадницима у 
основним и средњим школама у Републици Србији, чији радови представљају примере добре праксе 
наставе и остваривања образовно-васпитних циљева применом информационих технологија. 
43 Активности су представљене кроз прилоге школског библиотекара за часопис „Школски 
библиотекар (www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/index.php/aktivnosti/publikacije/19-casopis) и зборнике 
радова које је након семинара „Смотра стваралаштва школских библиотекара“ објавило Душтво 
школских библиотекара Србије (www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/index.php/aktivnosti/publikacije/20-
zbornici). 

http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/nastava/14-skolski_projekti
http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/nastava/15-arhiva
http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/dc3/zbornik/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/
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Маркетинг школе 

Програм школског маркетинга је део годишњег плана рада школe и обухвата 

активности интерног и екстерног маркетинга.  

Маркетинг и промоција школе одређени су бројним документима. „Закон о основном 

образовању и васпитању“44 (Вођење летописа и представљање рада школе, Члан 52) каже 

да је школа дужна да има своју интернет страну и да води летопис за сваку школску годину. 

У области Етос један од стандарда је „Резултати ученика и наставника се подржавају и 

промовишу“, а индикатори подразумевају да се резултати ученика и наставника јавно 

истичу и промовишу и да се у школи организују различите школске активности за ученике у 

којима свако може имати прилику да постигне резултат. Успешне промотивне активности су 

део успеха школе и оне се, кроз процес самовредновања, стално унапређују. 

Маркетингу се у нашој школи придаје велика пажња. Израђује се Маркетиншки план 

који је повезан са Развојним планом школе, а циљеви су: Побољшање мишљења наставника 

и ученика о школи и неговање њене добре слике у свакодневном раду и грађењу позитивне 

атмосфере, Побољшање мишљења ученика и родитеља о школи, Представљање постигнућа 

ученика и наставника у локалној и широј заједници. 

Промоције рада школе се између осталог остварује кроз школске пројекте, школски 

лист и школску веб страну.  

 

Школски пројекти, електронско учење и маркетинг 
Први велики пројекат био је Оштро перо (аутори Слађана Галушка и Анђелка Танчић), 

који је финансирао Градски секретаријат за образовање Београд. У њему је учествовало 150 

ученика виших разреда из шест београдских основних школа од 24. октобра до 20. 

децембра 2011. Електронско учење одвијало се на Мудл платформи Супер учење45. Ученици 

су у затвореном курсу Оштро перо пратили лекције у вези са писањем приказа и израдом 

трејлера за романе, приче и приручнике. Читали су књиге (збирку прича, роман и 

приручник), разговарали о њима са библиотекарима и размењивали утиске на форуму са 

вршњацима. Писали су приказе и израдили трејлере (уз помоћ библиотекара и наставника 

информатике) који су били најбоља препорука за читање деци која нису била укључена у 

пројекат.  

Пројекат је допринео побољшању информационе, медијске и дигиталне писмености 

ученика, као и развијању критичког мишљења и креативности. Такође, повећан је број 

прочитаних књига и корисника библиотеке. Ученици који нису учествовали у пројекту чули 

су о њему и књигама, па су хтели да их прочитају. 

Лекције на курсу Оштро перо су искоришћене у ОШ „Милорад Мића Марковић“ и за 

заједничке часове библиотекара и наставника информатике и рачунарства и српског језика 

у осмом разреду и увођење ученика у електронско учење (учење на даљину) кроз часове 

тематске наставе „Приказ књиге“. Коришћени су рачунари у дигиталној учионици, Мудл 

платформа за електронско учење и програми Microsoft Office 2010, Picasa и Windows Movie 

Maker. Ђаци су уређивали своје профиле, упознали се са садржајем лекција, учествовали у 

дискусијама на форуму и решавали задатке у оквиру лекција. У оквиру тих часова ученици 

су уз помоћ наставника и библиотекара направили и трејлер за роман „Заврти уназад“. 

Припремљен је материјал за конкурс „Дигитални час 2 2011/2012“46, а рад под називом 

„Приказ књиге“ је освојио две награде: друго место и награду за интердисциплинарност. 

Пројекат је настављен и наредних година под именом Оштро Перце са новим 

наставним материјалом, новим насловима и новим задацима за ђаке из области 

информационе и медијске писмености.  

За пројекат О јабукама и људима библиотекар је израдио наставни материјал за 

ученике седмог разреда, а активности су реализовали библиотекар и наставници српског 

језика и информатике и рачунарства током фебруара и марта 2012. године. Представљен је 

у 9. броју школског листа Чаролије и на веб страни школе. Активности су и део рада „О 

јабукама и људима“, који је пријављен на конкурс „Креативна школа 2011/2012“ и ушао је у 

Базу знања. 

                                       
44 Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Закон о основном образовању и васпитању, 

http://www.mpn.gov.rs/images/content/prosveta/pravna_akta/doneseni_zakoni/zakon_o_osnovnom_obraz

ovanju_i_vaspitanju.pdf  
45 Супер учење, http://www.superucenje.org.rs, (преузето 1.4.2017). 
46 Дигитална агенда, Зборник радова програма „Дигитални час 2 2011/2012”, 
http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/dc2/zbornik/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/razred_8/Informatika%2
0i%20ra%C4%8Dunarstvo/982.html (преузето 1.4.2017). 

http://www.mpn.gov.rs/images/content/prosveta/pravna_akta/doneseni_zakoni/zakon_o_osnovnom_obrazovanju_i_vaspitanju.pdf
http://www.mpn.gov.rs/images/content/prosveta/pravna_akta/doneseni_zakoni/zakon_o_osnovnom_obrazovanju_i_vaspitanju.pdf
http://www.superucenje.org.rs/
http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/dc2/zbornik/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/razred_8/Informatika%20i%20ra%C4%8Dunarstvo/982.html
http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/dc2/zbornik/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/razred_8/Informatika%20i%20ra%C4%8Dunarstvo/982.html
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Часови пројектне наставе приказани су и на семинару „Смотра стваралаштва школских 

библиотекара“, 27. априла 2012. године у Нишу, а рад „Тематска настава О јабукама и 

људима“ објављен је у зборнику Школска библиотека и креативни тим. 47  

 

Пројекат Комуникација је током септембра и октобра 2012. године донео активности 

посвећене писмености и комуникацији и обележавању Дана писмености и Дечје недеље 

кроз часове редовне наставе и просветно-културне делатности у библиотеци. Припремљен 

је наставни материјал за часове у осмом разреду и постављен на школској веб-

страници.Пројекат, као и часови тематске наставе Лого, представљени су на семинару 

Смотра стваралаштва школских библиотекара у Београду, 28. октобра 2013. године. 

О њима су израђени текстови „Добра комуникација – успешна школа“ (аутор Слађана 

Галушка) и „Лого Смотре - Лепо је цртати“ (аутори Нада Аранђеловић и Слађана Галушка) 

за зборник Школска библиотека зa 21. век 48.  

Током јануара и фебруара 2013. године реализован је пројекат Шпанија, са ученицима 

шестог разреда, а реализацију су се укључили наставници шест предмета и библиотекар. 

Представљен је на школској веб-страници, у Чаролијама број 11 и кроз рад „Поздрав из 

Шпаније“, који се налази се у Бази знања „Креативна школа 2012/2013“. 

Исте године у марту и априлу организована су два пројекта у сарадњи библиотекара и 

наставника, а наставни материјал је постављен у два отворена курса: „Екологија“49 (за 

ученике млађих разреда) и „Мостови“50 (за ученике шестог разреда). Дечији литерарни и 

ликовни радови настали током пројеката (бајке, илустрације, текстови у вези са 

обележавањем Дана планете Земље, цртежи и фотографије) су део дигиталног садржаја. 

Оба курса имају и део за проверу знања – квиз у вези са лекцијама које деца проучавају. 

Материјал и припреме за ове часове део су радова који су освојили друго и треће место на 

конкурсу „Дигитални час 2012/2013“.  
Посебно је успешна била школска 2013/2014. година, када су обележена два велика 

јубилеја, годишњице рођења Његоша и Нушића, и организоване праве позоришне 

представе и мултимедијални догађаји. 

                                       
47 Друштво шкколских библиотекара Србије, Школска библиотека и креативни тим: електронски 
зборник радова са Смотри стваралаштва школских библиотекара одржаних 2010-2012. године,  
http://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/images/dokumenti/Zbornik/Smotra12_zbornik.pdf 
48 Друштво шкколских библиотекара Србије, Школска библиотека зa 21. век: електронски зборник 
радова са Смотре стваралаштва школских библиотекара одржане 28. октобра 2013. године у Београду 
http://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/images/dokumenti/Zbornik/Smotra13_zbornik.pdf  
49 Екологија http://superucenje.org.rs/ucenje/course/view.php?id=8  
50 Мостови http://superucenje.org.rs/ucenje/course/view.php?id=9 

http://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/images/dokumenti/Zbornik/Smotra12_zbornik.pdf
http://www.skolskibibliotekari.edu.rs/sajt/images/dokumenti/Zbornik/Smotra13_zbornik.pdf
http://superucenje.org.rs/ucenje/course/view.php?id=8
http://superucenje.org.rs/ucenje/course/view.php?id=9
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У пројекте Његош – историја, уметност, фантазија и Школа и позориште укључени су 

ученици седмог и осмог разреда, десет наставника, библиотекар и педагог. Примењена је 

хибридна настава – настава се већим делом одвијала у учионицама, али су ученици пратили 

е-наставне материјале у курсу Библиотека, као и из других електронских извора 

информација, и учествовали у изради задатака, тј. дела наставног материјала - радови у 

различитим медијским формама: телевизијске емисије (вести, ток шоу, рекламе,...), 

представе, плакати, интервјуи, илустрације итд. Почетак реализације пројекта Школа и 

позориште обележило је гостовање директора Музеја Народног позоришта Драгана 

Стевовића и позоришног и филмског глумца Дејана Матића. Они су са ученицима 

разговарали о позоришту, филму и телевизији, о глуми и настанку представе и начину на 

који глумац гради лик. Гости су били веома задовољни часовима које су провели са 

ученицима, о томе су постављали прилоге на друштвеним мрежама, а библиотекар је 

написао текст о посети Драгана Стевовића који је објављен у „Позоришним новинама“. 

Наставници разредне наставе, наставница енглеског језика и библиотекар 

реализовали су са ученицима млађих разреда пројекат Бајка кроз примену хибридног 

учења. Он је важан јер су у њега укључени ученици четвртог разреда из сва три објекта 

школе што је допринео бољој комуникацији међу ученицима и наставницима. Активности су 

представљене и родитељима на крају школске године кроз позоришне представе што је 

побољшало и комуникацију између школе и родитеља. 

Посебност ових дешавања је била што су поједини часови организовани као емисије 

новоосноване школске телевизије 51, што је условило и нов начин презентовања коначних 

продуката на посебној страни школског сајта (мултимедијалне презентације, текстови, 

фотографије, аудио и видео прилози итд.) за које су ученици и наставници добили много 

похвала.  

Ова три пројекта допринела су стварању добре атмосфере у школи, ученици, 

наставници и родитељи су били задовољни постигнутим резултатима. О њима су израђени 

прилози за школски лист, бројеви 15, 16 и 17.  

Све ове успешне активности су приказане кроз шест радова пријављених на конкурс 

„Креативна школа 2013/2014“ који су ушли у Базу знања.  

Наредне 2014/2015. године реализована су три школска пројекта (Оштро Перце, 

Медији, бајка и авантура и Одељењски часопис) у којима је примењено е-учење и 

коришћен е-наставни материјал из курса Библиотека. За пројекат Здравље наставни 

материјал је постављен на посебној страни школског сајта 52. Активности из пројеката Здрав 

живот и Одељењски часопис, представљени су и кроз радове пријављене на конкурс 

„Дигитални час“.  

Пројекат Јубилеји je започео 2015/2016. и настављен 2016/2017. Прикупља се 

документациони материјал у вези са историјом школе ради израде монографије. Ученици 

раде литерарне и ликовне радове на тему „Школа некад и сад“, праве интервјуе са бившим 

ђацима уживо и онлајн. Библиотекар и наставник разредне наставе у Поповићу су у оквиру 

тог пројекта са ученицима четвртог разреда реализовали часове тематске наставе Очување 

културне баштине. Деца су пратила лекције у курсу Очување културног наслеђа 53, а онда 

су уз помоћ наставника и библиотекара израдила разгледнице колаже у програму Canvas на 

којима су представила културна добра свог села. Библиотекар је 2016. формирао дигиталну 

библиотеку под називом Супер библиотека54, а онда са наставницима српског језика и 

информатике и рачунарства организовао часове тематске наставе Дигиталне збирке за 

ученике седмог разреда. Ђаци су стицали знање о дигиталним библиотекама, као и о начину 

формирања дигиталних збирки на платформи LoCloud Collections, припремали елементе 

збирки и постављали дигитални материјал у новоформирану школску дигиталну библиотеку. 

На Конкурсу „Дигитални час 2016/2017“, рад „Дигиталне збирке“ је освојио трећу награду. а 

у Зборнику радова 55 је и рад „Очување културне баштине“. 

 

                                       
51 Један од циљева пројекта „Његош – историја, уметност, фантазија“ био је развијање медијске 
писмености ученика, па је осмишљен као телевизијски програм сачињен из више емисија. Телевизија 
је добила име ТВМ3, израђен је њен лого, као и лого једне емисије. Програм је изведен у студију 
(учионици) уживо, а затим представљен широј публици кроз презентацију на веб страни школе 

(www.osmiloradmarkovic.edu.rs/strane/projekti/njegos/mediji.html). 
52 Основна школа „Милорад Мића Марковић“, www.osmiloradmarkovic.edu.rs/zdravlje  
53 Очување културног наслеђа, http://superucenje.org.rs/ucenje/course/view.php?id=17 
54 Супер библиотека, http://superbiblioteka.locloudhosting.net (преузето 1.4.2017). 
55 Дигитални час, http://zbornikradova.mtt.gov.rs/zbornik (преузето 1.4.2017). 

http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/zdrav_zivot
http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/zdrav_zivot
http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/radost
http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/strane/projekti/njegos/mediji.html
http://superbiblioteka.locloudhosting.net/
http://zbornikradova.mtt.gov.rs/zbornik
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Школски лист Чаролије 

Први број школског листа Чаролије објављен је 2005, а наредне године, због 

недостатка новца за штампу, обустављен је рад на другом броју. У марту 2007. године 

договорено је да се школски лист израђује у електронској форми и да се кроз њега 

презентује рад школе, постигнућа ученика и наставника. Задужење главног и одговорног 

уредника Чаролија добио је библиотекар, у редакцији су наставници српског језика и 

ликовне културе, педагог и још неколико наставника, а сарадници су сви остали наставници 

и ученици који имају прилоге за часопис. Наставници учествују у уређивању броја избором 

најбољих литерарних и ликовних радова ученика, израдом фотографија и подстицањем 

ученика да пишу и цртају на одређене теме. Педагог има значајну улогу у уређивачкој 

политици. Он и библиотекар деле радни простор, заједно организују и реализују поједине 

активности из Развојног плана, радионице, трибине, заједничке часове са наставницима и 

сл. Из те сарадње се развијају и идеје о садржају часописа.  

Часопис је објављиван до 2010. године за Дан школе, у мају. Неколико примерака, 

који су постављани у холовима сва три објекта школе, као и у Општинској библиотеци 

Сопот и огранку у Малом Пожаревцу, штампали су се на штампачу у боји и били су доступни 

и читаоцима у локалној заједници. Библиотекар је урадио целокупан посао куцања и 

уређивања радова за првих неколико бројева. У школи ученици нису имали прилике да 

помогну, јер у школској библиотеци нема читаоничког простора, нити рачунара намењених 

њима на којима би могли да пишу текстове, а ситуација се променила од опремања 

дигиталних учионица 2011. године. Библиотекар и наставник информатике и рачунарства 

подстичу ученике и наставнике на развијање информационе, медијске и информатичке 

писмености, те се у дигиталним учионицама припремају и прилози за Чаролије. Од 

постављања сајта школе, 2010. године, Чаролије 56 су добиле своју страну и доступне су 

читаоцима у електронској форми. Већи део сваког броја посвећен је дешавањима у школи и 

активностима из развојног плана и школског програма, ту су и прилози о успесима ђака на 

такмичењима, о здравом животу и екологији, савети педагога и лекара, различите 

занимљивости из науке и рада наставника, као и рубрике инспирисане актуелним 

дешавањима у школи и ван ње. 

Чаролије су објављиване једном годишње од 2007. до 2009. године, 2010. и 2011. 

објављена су по два броја за текућу школску годину, 2011/2012. објављена су три броја, а 

2013/2014. године четири. Први број је имао 32 стране, корице су штампане у боји и 

средишња два листа, јер су ту били ликовни радови ученика. Сви остали бројеви, такође 

имају 32 стране, осим броја 17, који је проширен на 40 страна. 

Већи део сваког броја посвећен је дешавањима у школи и активностима из Развојног 

плана и Школског програма. Ту су и прилози о успесима ђака на такмичењима, о здравом 

животу и екологији, савети педагога и лекара, различите занимљивости из науке и рада 

наставника, као и нове рубрике, инспирисане актуелним дешавањима у школи и ван ње.   

Постоје сталне рубрике у листу као што је Дечије стваралаштво, али и ту постоје 

изузеци, број 16 је тематски посвећен причи о позоришту, те су дечији радови уклопљени у 

прилоге о теми, а бројеви 18 и 20 су посвећени бројним дешавањима током школске 

2014/2015. године, па је, такође, изостала та рубрика. Специјални број Чаролија (број 21) 

којим се обележава десети рођендан објављен је у мају 2015. за Дан школе. Он штампан у 

80 примерака и подељенје гостима током програма за обележавање Дана школе, а публици 

је доступан и у електронском облику. У њему је представљено оно најбоље што је урађено 

током школске 2014/2015. године, као што су часови тематске и пројектне наставе, успешни 

угледни часови и сл. Активности о којима постоје прилози у претходна три броја само су 

споменуте, а опширнији текстови су о новим догађајима. Пети број за ову школску годину 

изашао је у јуну 2015.  

Школске 2015/2016 објављена су четири броја. Чаролије бр. 23 објављене су у 

јануару 2015. и у њима су представљене активности из првог полугодишта, часови тематске 

наставе и заједнички часови, као и многе ваннаставне активности. За Дан школе у мају 

2016. израђен је број 24 и он се, осим у електронској форми, појавио и као штампани и 

представљен је публици током самог програма прославе. Тим бројем је обележена и 

десетогодишњица излажења школског листа. У њему су споменуте најважније активности 

реализоване током школске године, али има и нових текстова из свих области рада школе. 

Јунски број 25 доноси прилоге о пројектима, дешавањима у школи, дечијем стваралаштву, 

екскурзији и завршетку школске године. Чаролије бр. 26 у јулу су донеле прилоге о 

                                       
56 Школски лист, http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/carolije/ 

http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/carolije/
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маркетиншком плану, сарадњи са родитељима, професионалној оријентацији ученика 

седмог и осмог разреда и стручном усавршавању наставника. Сви бројеви имају 32 стране, 

осим броја 25 са 36 страна.  

Ова година је донела новине у садржају, уведене су нове рубрике. Тако ученица 

Анђела Стојановић извештава о дешавањима у школи и ван школе у рубрици „Из 

бележнице“ кроз дневничке белешке у броју 23, 24 и 26, у рубрици „Представљамо“ 

доносимо малу збирку литерарних радова ученице Тијане Глишић (број 23), необичне 

литерарне радове ученика четвртог разреда из Мале Иванче (број 24), интервјуе са бившим 

ученицама наше школе Кристином Косанић и Татјаном Сретеновић Рајичић (број 25), и 

представљамо ученике осмог разреда (број 26). „Забавне стране“ су посвећени смешној 

страни школе, тј. хумористичким анегдотама из школског живота, али ту су и прилози о 

екскурзијама и излетима.  

Још четири школска листа појавила су се 2016/2017. Чаролије број 27 су објављене у 

фебруару 2017. У њима су представљени бројни прилози о дешавањима из првог 

полугодишта школске 2016/2017. године: програми за обележавање важних дана и 

догађаја, излет за ученике петог и шестог разреда, одлазак у позориште, радионице за 

ученике и родитеље, гостовање на позоришном фестивалу итд. Посебне стране су 

посвећене пројектној и тематској настави, угледним часовима и радовима који су се нашли 

у Зборнику „Дигитални час 2016/2017“. Наредни број је објављен за Дан школе у мају 2017. 

Осим у е-форми, овај број се појавио и у штампаном облику, а штампање су помогли 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Градска општина 

Сопот и Занатско браварска радња „Три МБ Универзал“ Мала Иванча. У њему су 

представљени активности са часова тематске и пројектне наставе Јубилеји, Моје тело и 

Пролеће, као и примери сарадње са родитељима кроз радионице поводом обележавања 8. 

марта. Чаролије 29 и 30 објављене су у јуну 2017. У њима су прилози на бројне теме: 

интересантни часови, екскурзија, обележавање краја наставне године за четвртаке и 

осмаке, прослава Дана школе, учешће ученика на такмичењима и конкурсима. Такође, 

представљене су и активности из неколико школских пројеката (Јубилеји, Шекспир, 

Професионална оријентација..), као и оне у вези са стручним усавршавањем. 

 

Веб-страница школе  

Веб страница57 постављена је крајем 2010. године, као реализација једног од циљева 

Развојног плана – Израда интернет презентације школе. Њено уређивање поверено је 

библиотекару. Највећи део простора посвећен је часовима тематске и пројектне наставе (у 

менију Настава), школском листу и стручном усавршавању наставника. Од 2011. године 

веб-страници је прикључена и виртуелна учионица 58, на којој је организован електронски 

курс Оштро перо, а затим и други курсеви за ученике у оквиру школских пројеката и 

курсеви за наставнике. 

У главном менију је и посебан део Библиотека у коме су прилози о активностима 

школске библиотеке, информационој и медијској писмености, важним данима који се 

обележавају током године и линк за дигиталну библиотеку под именом Супер библиотека.59  

Улога библиотекара у уређивању школске веб стране обухвата израду прилога за 

поједине стране, уређивање прилога колега, било да је то наставни материјал, или 

презентација са стручног усавршавања, осмишљавање садржаја и менија у оквиру страна 

на којима су представљени школски пројекти, израда колажних фотографија за нове 

стране, итд. Библиотекар уређује и Мудл платформу, виртуелну учионицу, аутор је лекција 

и предавач на електронским курсевима.  

 

                                       
57 Основна школа „Милорад Мића Марковић“, http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs 
58 Супер учење, http://superucenje.org.rs/ucenje 
59 Као део реализације активности пројекта Јубилеји 2016. формирана је дигитална библиотека наше 
школе под називом Супер библиотека. Она је налази на платформи LoCloud Collections, на адреси 
superbiblioteka.locloudhosting.net/. Пројекат којим се обележавају годишњице школе, 175 година 
постојања школе у Поповићу, 150 у Малом Пожаревцу и 110 година у Малој Иванчи, започео је током 
школске 2015/2016. године, а настављен је и 2016/2017. године. Међу циљевима пројекта су: 
прикупљање и дигитализација документационог материјала у вези са историјом школе и формирање 

дигиталне библиотеке као део очувања културне баштине; развијање креативности ученика кроз 
израду литерарних и ликовних радова на тему школе; дигитализација и постављање радова у 
дигиталне збирке школе. Дигиталну библиотеку је формирао библиотекар и поставио неколико 
објеката. Затим су на часовима информатике и рачунарства ученици седмог разреда, примењујући 
знање о дигиталаним библиотекама, поставили део дигитализованог материјала у вези са школом. 

https://superbiblioteka.locloudhosting.net/
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Културна и јавна делатност 

Сусрети са писцима 

Ученици наше школе су се последњих неколико година дружили са Урошем 

Петровићем, Јасминком Петровић, Бранком Стевановићем, Мошом Одаловићем, Љубицом 

Сикимић, Тодом Николетићем, Мирославом Кокошаром и Милијаном Мартиновић.  

Песник Слободан Ђекић који је пореклом из Мале Иванче, а живи и ради у Вршцу, 

традиционално, сваког пролећа посећује нашу школу и дружи се са ђацима. Тада се 

промовише најновији зборник дечијих радова Литерарне стазе у којем су сваке године 

многа литерарна остварења ученика наше школе. 

 

Обележавање важних дана 

Важни дани током године 

обележавају се у нашој школи 

разноврсним активностима које често 

прерасту у часове тематске наставе или 

пројекат. То је и прилика да се родитељи 

укључе у реализацију школских 

активности, па се организују часови и 

радионице у којима заједно учествују 

деца, родитељи и наставници, или се 

одржавају трибине за родитеље на 

којима се разговара о појединим темама. 

Део ових активности су такмичења и 

приредбе током којих ученици могу да 

покажу своје могућности, таленте и 

способности, као и да се подстичу на 

јавне наступе. 

Овде ћемо споменути само неке од 

тих датума и прослава. Детаљније прилоге о бројним активностима реализованим 

последњих десетак година поводом важних дана, можете пронаћи у школском листу.  

У септембру се обележавају Дан писмености (8. септембар), Европски дан језика и 

Дани културне баштине. На часовима ликовне културе ученици цртају на теме у вези са 

писменосшћу и културном баштином. Најбољи радови се излажу и у библиотеци у Малом 

Пожаревцу, а тамо се одржавају часови библиотекара и наставника српског језика, 

историје, народне традиције и тиме се успоставља сарадња школе и локалне заједнице. 

Почетак октобра је време Дечије недеље, а затим следе Дан здраве хране (16. 

октобар) и Дан јабуке (20. октобар), па Месец књига и Месец школских библиотека који се 

протежу до краја новембра. Ученици одлазе на Сајам књига, а у сарадњи са Градском 

библиотеком у Сопоту, тј. у Малом Пожаревцу одржавају се часови у и организују 

разноврсни програми. Тако је у Библиотеци „Милован Видаковић“ у Сопоту, 28. новембра 

2011. године обележен Месец књиге и Месец школских библиотека програмом под називом 

Читање је забава у коме су учествовали ученици, наставници и библиотекари општине 

Сопот. Библиотекар Слађана Галушка је представила пројекат Оштро перо у коме су 

учествовали ученици шест београдских школа, међу њима и ученици ОШ „Милорад Мића 

Марковић“, а чији је циљ промовисање читања из задовољства и забаве.60 Ово је била прва 

сезона пројекта који ће своје успешно постојање наставити наредних година.  

У новембру се обележава Дан толеранције, а у децембру се организују активности 

којима се најављује долазак нове године. 

У фебруару се обележава Дан матерњег језика, а у марту Дан жена и Дан поезије.  

Поводом обележавања Дан жена организују се креативне радионице за ученике 

млађих разреда и њихове родитеље (израда поклона за маме), спортска и кулинарска 

такмичења. Посебно су важне приредбе током којих деца изводе колажни програм, 

састављен од краћих рецитација, драматизације занимљивих текстова, песама и плесних 

тачака. У публици су маме, баке, тетке и сестре, али и мушки чланови породице. 

За Дан поезије се организује школско такмичење рецитатора. Представници свих 

одељења се окупљају у Малој Иванчи и уз присуство публике, (ученика једног одељења) 

надмећу се за учешће на општинском такмичењу. 

                                       
60 Чаролије број 9, https://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/images/carolije/carolije_br_9.pdf 
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Свети Сава – 27. јануар 

Од 1991. у школи се поново слави дан Светог Саве у сваком објекту посебно. У холу 

школе изложу се ликовни радови на тему Свети Сава. Ученици, родитељи и наставници 

присуствовују литургији у Поповићу и Малом Пожаревцу, после тога у школи се у присуству 

свештеника пресече славски колач и одржани свечана академија, пева се Химна Светом 

Сави, деца говоре о животу Светог Саве. У Малом Пожаревцу парох Драган Мудрић у 

договору са наставником историје организује литерарни конкурс на тему „Свети Сава“.  

 

Међународни дан дечије књиге и Светски дан књиге и ауторских права 

Април је препознатљив по два дана у вези са књигама и читањем, Међународни дан 

дечије књиге (2. април) и Светски дан књиге и ауторских права (23. април), који се 

обележавају различитим активностима.  

Држе се заједнички часови наставника српског језика и библиотекара, говорио о 

историји књига и библиотека, о важности читања и умењу проналажења информација у 

библиотеци. Ученици се подстичу на читање књижевних и научнопопуларних текстова, а 

затим разговарају о прочитаним делима са наставницима и библиотекаром, говоре о томе 

шта воле да читају и зашто и шта су научили из књига. 

Ученици осмог разреда присуствовали су обележавању Светског дана књиге у Градској 

библиотеци Сопот 29. априла 2009. године. После приче о почетку обележавања тог дана 

ученици наше школе и ОШ „Јелица Миловановић“ 

из Сопота и Економске школе Сопот су казивали 

познате стихове, разговарали о књигама које 

читају и препоручивали их својим друговима, 

говорили о вредности књиге и својим 

списатељским афинитетима. Ученици су поводом 

овог дана израдили и ликовне радове и они су 

били изложени у холу Библиотеке. 

Међународни дан дечије књиге обележен је 

2009. додељивањем награда победницима на 

конкурсу Телекома и Библиотеке града Београда 

за најбољу СМС поруку на тему „Тајна“. Јована 

Несторовић, ученица VII1 разреда наше школе, 

освојила је другу награду, мобилни телефон и 

књиге, за поруку: „У пролеће свако дете у души је 

тајну скрило, кад погледаш боље очи, пола тајне 

извирило.“ 

Ови дани су и прилика да се обележе 

годишњице појединих писаца и да се разговара о 

њиховим делима, на пример 2010. године 

обележене су годишњице Антоан де Сент 

Егзиперија и Марк Твена. Ученици шестог и осмог 

разреда у Малом Пожаревцу су уз помоћ 

наставника израдили пано на тему живота и рада Антоана де Сент Егзиперија и читали су 

радове на тему Лет кроз детињство – писмо Малом принцу, што је била тема обележавања 

Међународног дана дечије књиге. 

Смотра стваралаштва школских библиотекара одржана је у Нишу 27. априла 2012, 

током недељеље активности поводом Светског дана књиге.  

Наставник ликовне културе и библиотекар су подстицали ученике на израду ликовних 

радова на конкурс Друштва школских библиотекара за заштитни знак треће Смотре 

стваралаштва школских библиотекара. Ученици су израдили веома успешне радове, а рад 

Сање Туфегџић је освојио прву награду и постављен је на програм рада Смотре. 

Стогодишњица рођења Бранка Ћопића обележна је 2015. програмом у коме су 

учествовали ученици свих разреда кроз јавне часове у сва три објекта школе, као и у 

органку Градске библиотеке Сопот у Малом Пожаревцу, што је део сарадње са локалном 

заједницом. 

 

Дан планете Земље – 22. април 

Овај дан се у школи облежава бројним активностима за ученике свих разреда. То је 

време извођења часова теренске наставе, али и повезивања садржаја више предмета кроз 

пројекте повећене екологији.  
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Дан школе – 24. мај 

Мај је месец посвећен припремама и одржавању приредбе којом се обележава Дан 

школе. Тог дана се традиционално сви ђаци и сви запослени окупљају на заједничкој 

прослави у Малој Иванчи. Тог дана ђаци се представљају својим друговима, родитељима и 

гостима, певају, свирају, рецитују, глуме, играју и надмећу се у спортским дисциплинама. 

Ученици који су постигли најбоље резултате на такмичењима у току школске године се 

похваљују и награђују књигама. 

Годинама се овај дан обележавао у дворишту школе, с обзиром да у самој згради нема 

просторије у којој би се окупили и домаћини и гости. У школи је 22. маја 2012. прослављен 

Дан школе у присуству ученика, родитеља, наставника и гостију. Ученици су извели 

пригодан програм, директор је похвалио ученике који су освојили награде на општинским и 

градским такмичењима за успешан рад. Спортске игре и одељењска такмичења су била 

највеселији део прославе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наредне године, 24. маја 2013, био је тмуран и кишовит дан, па је приредба за Дан 

школе изведена у једној учионици. На почетку програма директор школе је подсетио 

присутне на резултате и успехе ученика у знању и стваралаштву током школске године и 

истакао да нема такмичења, нити конкурса на којима су учествовали наши ученици, а да се 

нису вратили са завидним наградама или одличјима иако објективно радимо у најтежим 

условима и имамо мали број ученика. 

Угледни час из српског језика 

„Сумњиво лице“, одржан у VIII1, у 

мају 2014. имао je велики одјек у 

школи и са обзиром да учионица није 

могла да прими све оне који су хтели 

да га прате представа „Сумњиво 

лице“ је приказана ученицима и 

наставницима на прослави Дана 

школе 24. маја. 

Од 2015. Дан школе се 

обележава у обновљеном Дому месне 

заједнице у Малој Иванчи. 

Посебно је свечано било 2016. 

и 2017. када је када је приредба 

била део пројекта Јубилеји или је 

тема посвећена путовању о чему 

пишемо у наредним поглављима.  
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Стручно усавршавање 

Стручно усавршавање је од 2000. реализовано у школи кроз одржавање угледних 

часова, предавања на нивоу актива, одељењских већа и Наставничког већа. Наставници су 

присуствовали стручним семинарима и усавршавали се и кроз организацију општинских 

такмичења учешћем у раду општинских актива предметних наставника. Неколико 

наставника је наставило даље школовање на Учитељском факултету. Један од облика 

усавршавања је и праћење стручне периодике, часописа и листова: „Педагогија“, 

„Иновације у настави“, „Учитељ“, „Настава и васпитање“, „Просветни преглед“ и др. 

Држани су угледни часови уз коришћење додатног материјала за обраду наставне 

јединице и уз веће учешће ученика, што је те часове учинило динамичнијим и успешнијим. 

Наставници су имали предавања на седницама стручних већа и Наставничког већа, 

повећано је коришћење стручне литературе и некњижног фонда библиотеке. 

Стручно усавршавање од почетка 21. века се остварује, осим кроз похађање 

акредитованих програма стручног усавршавања, и кроз активности које које се одвијају 

унутар школе и кроз оне које самоиницијативно предузима наставник. Од 2012. 

професионални развој наставника и стручног сарадника постаје облик целоживотног учења, 

то је процес који подразумева стално развијање компетенција ради квалитетнијег 

обављања посла и унапређивања развоја ученика, односно нивоа њихових постигнућа.  

У области стучног усавршавања у нашој школи су направљени велики кораци – осим 

што су похађали различите стручне семинаре и скупове, наставници и стручни сарадници су 

били и излагачи и организатори бројних облика стручног усавршавања. Колико се важности 

придаје овом сегменту рада показује и посебна страна на веб презентацији школе.61 

 

Стручно усавршавање ван установе  

Наставници и стручни сарадници наше школе су стицали и усавршавали компетенције 

током последњих пет година на бројним стручним семинарима и скуповима у више 

приоритетних области. Резултати су нова знања и искуства и боље вештине комуникације, 

сарадње и тимског рада, који су примењени у планирању, реализацији и вредновању 

многих активности у оквиру часова тематске, пројектне, интердисциплинарне наставе и 

угледних часова. Тако је побољшан квалитет и атрактивност образовно-васпитног рада и 

повећана успешност ученика у свим сегментима. Успех ученика се огледа у броју освојених 

награда на такмичењима и конкурсима, као и у одличним литерарним и ликовним радовима, 

презентованим у школском листу Чаролије. 

Значајна је и чињеница да све више наставника усавршава компетенције у области 

ИКТ-а, да се више користи електронско учење на часовима и да наставници израђују 

електронски наставни материјал и постављају га на интернет (блог, мудл платформа, сајт 

школе). Наставници су учествовали на конкурсима „Креативна школа“ и „Дигитални час“ и 

четири рада су награђена, што, такође, показује успешност рада школе.  

Овде ћемо навести примере неколико семинара којима су наставници и стручни 

сарадници наше школе присуствовали као реализатори или учесници.  

Стручни скуп, конференцију, под именом „Портфолио и лични план професионалног 

развоја“ организовали су 17. априла 2013. Друштво школских библиотекара Србије и 

Педагошко друштво Србије. Овај скуп је био важан и за нашу школу, јер су у реализацији 

скупа као предавачи учествовале Слађана Галушка и Наташа Демић, библиотекар и педагог 

школе, а три наставника су били учесници скупа. У пленарном делу предавачи су били 

Бранка Шегрт и Мирослав Павловић, саветници из Сектора за стручно усавршавање и 

напредовање у ЗУОВ-у. У другом делу скупа, учесници су подељени у две групе и радили су 

са предавачима и модераторима, библиотекарима и педагозима. У школском листу је 

објављен текст Слађане Галушка под називом „Портфолио, лична (и) професионална 

филозофија и лични план професионалног развоја“62 у коме је презентовано једно од 

излагања са скупа. 

„Смотра стваралаштва школских библиотекара“ je стручни семинар организован од 

2010 до 2013. године, чија је основна концепција презентација примера добре праксе. На 

Смотри одржаној у априлу 2012. у Нишу Слађана Галушка је представила активности из 

школског пројекта „О људима и јабукама“. На последњој Смотри, одржаној 28. октобра 

                                       
61 Основна школа „Милорад Мића Марковић“, http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/strucno 
62 Чаролије број 12, https://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/images/carolije/carolije_br_12.pdf 

http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/strucno


Прича о школи 

110 

2013. 63 у ОШ „Ђорђе Крстић“ у Београду, четири колегинице су представљале нашу школу. 

Софија Зећовић, Наташа Демић и Слађана Галушка су учествовале са радом на тему 

„Комуникација“, Нада Аранђеловић са радом на тему „Лого“. Наташа Демић и Слађана 

Галушка су говориле о пројекту „Комуникација“ који је реализован током школске 

2012/2013. године и истакле његове утицаје на побољшање рада школе које се наставља и 

у 2013/2014. години. Нада Аранђеловић је говорила о току израде ликовних радова, 

припреми материјала за конкурс и за изложбу. 

На Смотри су били изложени радови ученика наше школе на тему „У бојама Смотре – 

Лого“ и постер којим се представља рад ученика и наставника ликовне културе. Иако 

радови нису били награђени, били су запажени и похваљени на изложби, а наша школа је 

представљена на најбољи начин. Презентације припремљене за Смотру, најбољи ликовни 

радови и кратки прилог о Смотри и изложби ликовних радова постављени су на сајту школе 

у оквиру текста Стручно усавршавање 2013/2014.64  

Током школске 2014/2015, 2015/2016. и 2016/2017. године наставници и стручни 

сарадници су похађали заједно неколико семинара организованих у школи. (Методе и 

облици ефикасне наставе и учења - базични ниво, Оцењивање у функцији ефикасног учења 

и сазнавања у настави,  Развијање информационе и медијске писмености наставника и 

ученика – кључ за целоживотно учење, Планирање и реализација додатне образовне 

подршке деци, ученицима са сметњама у развоју у вртићу, школи,  Казивање уметничког 

текста (поезија и проза). Рецитација - стваралачки чин. Естетика говорних облика.) 

Осим тога школа је у септембру 2014. године укључена у пројекат Подршка систему 

осигурања квалитета на националном нивоу и нивоу установе, који реализује Завод за 

вредновање квалитета образовања. Пројекат је обухватио семинар Примена тестова знања 

у основној и средњој школи и пројекат 

Развионица – Подршка развоју људског 

капитала – опште образовање и развој људског 

капитала (јануар – јун 2015.).65 

Ефекти ових семинара су двојаки: у вези 

са начином реализацијом обуке и са применом 

наученог. Како је део реализован онлајн, 

поједини наставници су стекли искуства у е-

учењу и унапредили вештине информатичке 

писмености. Праћење активности у школи, кроз 

посете педагога и директора, показало да је на 

часовима неких наставника боља организација 

рада и да су наставници почели да примењују 

разноврсније методе рада. Слична запажања су 

изнели и ученици у анкети у вези са насталим 

променама у настави, која је рађена у склопу 

пројекта Развионица. 
 

Стручно усавршавање у установи 

Стручно усавршавање у установи се реализује кроз различите облике: часови 

тематске/пројектне наставе и угледни часови (анализа и дискусија и приказ активности); 

приказ стручног семинара; приказ стручног чланка и приручника; радионице у оквиру 

школских пројеката. Наставници присуствују угледним часовима колега, што омогућава 

много бољу анализу након часа, као и размену искустава и добрих идеја. Посебно су 

интересантне активности у јуну, када на седницама стручних већа наставници презентују 

најуспешније активности (поједини часови, тематска настава, слободне активности, 

приредбе, ванучионичка настава и сл.) једни другима, а затим поједине, најбоље, примере 

и на седници Наставничког већа. 

Током школске 2012/2013. године организована су предавања на различите теме, 

прикази часова, стручних семинара, текстова, књига и веб страна. У јануару 2013. је 

приказан пројекат Комуникација и стручни семинар посвећен Правилнику о оцењивању. 

 

                                       
63 Семинар је акредитован под бројем 6 у Каталогу за 2012/2013, 2013/2014 
64 Стручно усавршавање ван школе, www.osmiloradmarkovic.edu.rs/strucno/23-arhiva 
65 Активности стручног усавршавања ван установе и у установи детаљно су приказани у Извештају о 
стручном усавршавању 2014/2015, 
http://www.osmiloradmarkovic.edu.rs/images/OS_MICA/strucno/strucno_izvestaj_14_15.pdf 
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Наставници и ученици наше школе реализовали су пројекат Његош – историја, 

уметност, фантазија, поводом обележавања 200 година од рођења Његоша. Одржана су два 

јавна часа, у Малој Иванчи, 5.12.2013. и Малом Пожаревцу, 26.12.2013. Иако и један и 

други, због многобројних активности и присуства великог броја наставника, припадају 

стручном усавршавању у школи, онај у Малом Пожаревцу, био је део седнице Наставничког 

већа, и зато веома важан за промоцију рада школе и постигнућа ученика и наставника. Тада 

је представљено прво извођење јавног часа, и репризиран већи део. Део програма био је 

изведен у новој варијанти, као емисија истог типа (интервју), али са другим гостима и 

питањима. Како је то била предновогодишња емисија, имала је и додатне елементе који 

нису постојали у првој верзији. Анализа и дискусија су биле део самог програма, што је 

целу причу учинило необичном. Део стручног усавршавања су и јавни часови одржани у 

оквиру пројекта „Бајка“: у Поповићу су пред публиком приказане представе „Бајка о бајци“ 

„Са Алисом и Пепељугом“ у Малом Пожаревцу „Пепељуга у 21. веку“ и у Малој Иванчи 

„Успавани принц“. Вредновање активности је урађено делом после представа и у њему су 

учествовали ученици, а делом током седница Наставничког већа., када су наставници 

дискутовалии анализирали ток пројекта. 

 

 

 

Наредне године 2014/2015. на сличан начин су организоване активности у оквиру 

пројекта за обележавање стогодишњице рођења Бранка Ћопића: одржани су јавни часови 

којима су присуствовали наставници и ученици, а на седници Наставничког већа је 

разговарано о резултатима. И јавни часови у оквиру пројеката „Медији, бајка и авантура“, 

„Здрав живот“ и „Одељењски часопис“ у априлу, мају и јуну 2016. део су стручног 

усавршавања у установи.  

Од 2012. године шест наставника и библиотекар учествовали су на наградном 

конкурсу Дигитални час, пријављено је осам радова, четири су награђена, а сви су у 

Зборницима радова. На наградном конкурсу Креативна школа учествовали су библиотекар и 

осам наставника од 2012. до 2014. године. Пријављено је осам радова и сви су у бази знања 

Креативне школе. 

Од 2014. до 2017. године учитељи у Малој Иванчи и Поповићу су организовали 

пројекте који подстичу предузимљивост ученика, Ускршњи вашар и Новогодишњи вашар,. 

Осмишљене су и реализоване бројне активности у области ђачког предузетништва и 

укључени су и ђаци и њихови родитељи. 

 

 

 

Хоризонтално учење – наставници уче у дигиталној учионици 
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Прича о школи кроз радове ученика и наставника 

 

Овај део књиге чине радови настали различитим поводом. Ту су литерарни радови 

ученика настали поводом конкурса у школи и ван ње, као и радови објављени у школском 

листу, као и прилози настали у пројекту Јубилеји.  

 

 

 

Моја мала сеоска школа  

По градовима, знам, постоје веће и лепше школе од моје. Пуно простора, блештави 

зидови, широки холови, сале, кабинети, амфитеатри и базени... 

А моја мала сеоска 

школа наспрам њих сасвим 

скромно стоји. Није ни висока 

ни раскошна. Не красе је ни 

мермер, ни зидови од стакла, 

ни трага дугиних боја на њој 

нема. Њене учионице 

прстима једне руке бројимо и 

свака је наизглед сасвим 

обична, скромни намештај, 

излизане табле, старински 

подови који тужно шкрипе... 

Много тога нема моја 

школа. Али зато има нешто 

што новац не може купити и 

што никаква метропола и 

моћни људи не могу 

набавити, а то је овај осећај 

топлине, припадности и 

љубави које овде свако од 

нас проналази. 

Најдрагоценији тренуци наших дана и нашег детињства управо су они које проводимо 

у школи. Наравно, има дана када гунђамо, када нам је преко главе градива, писмених, 

контролних, тестова, када стрепимо од пропитивања, смишљамо свакојаке наивне и 

озбиљне изговоре и по ко зна који пут, узалуд, себи обећавамо да ћемо за следећи час све 

научити... 

Али када овако мај замирише, када затрепере наше скривене љубави, када сви скупа 

седимо у нашем зеленом дворишту и присећамо се екскурзија, дружења и анегдота из 

ђачког живота, ТАДА ЗАИСТА УЖИВАМО и осећамо да нема лепшег места на свету од окриља 

наше школе. И наставници тада постају мекши, ведрији и блажи. Не разговарамо тада само 

о падежима, теоремама, биљкама и биткама, него покрећемо и неке занимљивије теме, 

понекад се поверимо, често и нашалимо и онда дуго памтимо бисере тих тренутака, баш као 

што их памте и наши дедови и родитељи, који су такође прва знања, другарства и искуства 

стицали у овој скромној и гостољубивој згради. 

Ми који ускоро одлазимо већ осећамо благу сету, већ предосећамо да никада и нигде 

више неће бити као у нашој основној школи. Нигде се више нећемо осећати тако лепо као 

свој на своме. Нигде више неће бити наста 

 

вника који умеју толико праштати, толико знања пренети, тако утешити и тако добро 

нас познавати.   

И зато, где год да одемо, шта год да у животу постанемо, увек ћемо се са радошћу 

сећати наше мале школе и сигурно је нико од нас не би мењао ни за једну бљештавију и 

лепшу. Уосталом уз наша знања и таленте, уз наша ведра лица, осмехе и блиставе погледе 

– ово и јесте најбогатија и најлепша школа коју знам. 

 

Теодора Марковић VIII1  

(Рад је написан 2013. године и објављен је у школском листу Чаролије.) 
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Моје село 

Зовем се Анђела. Имам осам година и живим у Малом Пожаревцу. Моје село се налази 

у широј околини нашег главног града. Неком странцу би можда моје село изгледало као 

сасвим обично место и ја се не бих наљутила на њега, зато што он посматра само својим 

очима, а ја гледам и срцем. Ја волим његове простране воћњаке, прелепа, уређена 

дворишта, зелене цветне ливаде, а највише волим вредне и раздрагане људе мога краја. 

Не могу да се одлучим које годишње доба је најлепше у мом селу. Пролеће увек шири 

дивне мирисе из разбарушених крошања кајсија, јабука и шљива и стидљивих жбунића 

љубичица. Лето трепери на сунцу, док деца уживају у распусту и предивним плодовима које 

су родили они пахуљасти априлски цветови. Жути септембар доноси слатко грожђе и 

кукурузе, а крећу и школске радости. Јесење кише кратко посеју досаду, али убрзо стигну 

зимске чаролије и свуда по белим брежуљцима ничу весела, румена дечија лица, а смех и 

радост одзвањају.   

У мом селу постоје два посебна и жива места. Прво место је моја мала школа, где се 

сваког дана весело скупљамо, дружимо, учимо и маштамо. Школа је за нас широм отворена 

и после наставе када усхићено журимо на шарене састанке фолклорне секције. Тада сви 

уживамо играјући, у дивним ношњама, наше традиционалне игре и певајући прекрасне 

изворне српске и руске песме. Родитељи који нас увек прате и посматрају изгледају 

поносно и такође уживају. Друго место где је увек мирно и свечано је наша мала бела 

сеоска црквица. Недељом и празницима звук звона окупља наше људе који долазе увек 

лепо обучени, ведри и љубазни. Волим да осетим мирис тамјана, да чујем топле речи нашег 

свештеника и да после дуго у себи понављам мелодије које сам чула из певнице. 

Мислим да је моје детињство у селу лепо. Можда немам кућу у облику дворца или неке 

друге скупе ствари, али имам пуно љубави, уживам у чистој природи, јурим са мојим малим 

псом по дворишту и имам свој омиљени кутак где сваког дана читам неке прелепе дечије 

књиге и сањам да једног дана и сама напишем једну. 

Једном су моји мама и тата разговарали о томе да ли би било боље живети у великом 

граду, а ја сам се растужила и рекла да они никада не могу наћи такво место у коме ћу ја 

имати све што имам и волим у мом селу. 

Анђела Стојановић II2 

 
Рад је освојио другу награду за литерарни рад на Конкурсу „Мој град моја улица“, који је 2016. 

организовао Међународни фонд јединства православних народа и Дечији руски културни клуб у 
оквиру Основне школе „Свети Сава“ из Београда. 
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Моје село - моја улица  

Моје село је надомак Београда и зове се Мали Пожаревац. Добило је име по великом, 

страшном пожару који је захватио многе шуме које су изгореле. Вредни људи овог места су 

са доста труда, рада и улагања све обновили и заборавили на ту страшну трагедију која их 

је задесила. 

Када стигне лето слије се река деце и одраслих који долазе да се одморе од буке и 

загађеног ваздуха у граду. У селу нема фабрика само једна мала ливница која више не 

ради, па је ваздух чист. А у јутарњим сатима свеж, хладан понекад и оштар. За то су 

задужене две планине које га окружују - Авала и Космај. 

Пред зору се само чују петлови који кукурикањем најављују нови дан. Поред хорова 

птица и зелених ливада са доста цвећа где се чује зујање пчелица и види игра лептира је 

једино што постоји. Мирис белог багрема измами сваком пролазнику осмех на лице. 

Зеленила украшавају дворишта, а јеле и борови поред кућа су задужени да вечно стражаре. 

Шуме и све животиње у њој имају задатак да штите село од буке која настаје од аутопута 

Београд - Ниш. Пропланци изнад ораница, воћњака и башта су пуни белих и плавих 

љубичица и јагорчевине. Могу се набрати пуне корпе цвећа које мирисом као да људима 

олакшавају напоран и тежак посао.  

Улице су асфалтиране, а уличне светиљке осветљавају пут као небо пуног Месеца са 

милионима звезда. У самом центру села налази се вртић, пар продавница и пекара која 

мами пролазнике мирисом укусног пецива да уђу и да га пробају. Ту су и пошта и кафић за 

младе, а за оне мало старије кафана где људи остају до касно и уз чашицу се договарају и 

решавају многе проблеме. Мало даље од центра је основна школа где се од јутра па до 

касно поподне чује дечија вриска и граја. Иза школе се налази црква и манастир Свети 

Илија. Млади се у њој венчавају. А чује се и плач беба када се крсте. 

Кроз село пролази неколико аутобуских линија, а поред постоји магистрални пут који 

води до Младеновца, Аранђеловца... На пар стотина метара је аутопут, који спаја многе 

градове Србије. У мом селу постоји железничка станица близу наше мале реке Раље. Дрвеће 

око ње је окићено гнездима разних птица, па чак се нађе и по неко ластино гнездо које, по 

веровању, даје срећу с надом да ће још дуго постојати и ласте, и гнездо, и село. Постоје и 

природни извори од којих је највећи Мирковица који је озидан каменом и има добар 

притисак воде целе године. Ту се сакупљају деца после школе да се друже и причају о 

догодовштинама. 

Природа, сви њени облици, звуци и мириси, чине живот у селу дивним. А, они који 

никада не би дошли да овде живе, много пропуштају. 
 

Лазар Остојић VIII2 
 
Рад је освојио похвалу за литерарни рад на Конкурсу „Мој град моја улица“, који је 2016. 

организовао Међународни фонд јединства православних народа и Дечији руски културни клуб у 

оквиру Основне школе „Свети Сава“ из Београда. 
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Мој крај 

Да сам баш неки таленат за географију, и нисам. Тешко ми је, због тога, да са 

сигурношћу путнику намернику објасним на ком се тачно степену географске ширине и 

дужине налази мој крај. Не знам ни да потенцијалном новом госту објасним да ли ће од 

Београда кренути на север или на југ, источно или западно, да би дошао до Мале Иванче. 

Када сам далеко, ослушнем своје срце. Оно ми увек покаже пут до мог краја и мог завичаја. 

Мала Иванча је село које се налази недалеко од Београда. У том селу налазе се 

прекрасне улице пуне цвећа и дрвећа. Мој крај је најлепши управо у јуну. Онда кад све 

озелени и ошарени. 

Прави је осећај када ујутру идем у школу. Удишем чист ваздух и посматрам дворишта 

људи који већ од раног јутра седе и уживају на својим терасама. Гледам кровове кућа 

окупане јутарњим сунцем. Срећна сам када махнем Анђи пекарки и осетим заносан мирис 

свежег пецива. Урезујем сваку слику у сећање и срце ми је пуно. 

Уживам у вожњи бициклом са својим друштвом из краја. Често одлазимо до оближњег 

језера Трешња и уживамо купајући се. Зими се језеро заледи па направимо клизалиште и 

клизамо се до миле воље. 

Могла бих да нашироко и надугачко причам и пишем о мојој Малој Иванчи. Да 

описујем њене брежуљке, њене шуме, ливаде, ону речицу Раљу што Малу Иванчу раздваја 

од Малог Пожаревца и Поповића. Да описујем каква је у пролеће, лето, јесен и зиму. Да вам 

кажем како је сада најлепша, како сва буја, расте, жубори, зуји, бруји, мирише. Могла бих и 

не бих лагала. Али шта је опис свега тога? Па свака шума је подједнако лепа, сваки поток, 

водоскок, сваки лептирић ма где на свету био је леп. 

Удишем тај ваздух пун мириса.Ослушкујем поново и поново. Поново и поново упијам. 

Упијам сваку слику, сваки покрет и звук. Урезујем их опет у своје сећање и у своје око. И 

опет ми је срце пуно. 

Једнога дана, када будем била далеко од родног краја, извући ћу те слике из свог ока 

и из свог сећања... Оне, те слике, чуваће ме и враћати родном крају - тамо где сам се 

родила, направила прве кораке и тамо где су моји корени и где је све моје. 

 

Тијана Глишић VI1 

Мој завичај 

Мали Пожаревац, мали по имену, али велики по пространству. Видик у мом селу се 

пружа од Букуље до Авале, Смедерева па све до Космај планине. Ушушкао се мој завичај 

између три села. Опасао се шумама, залио водом са извора Мирковице, Горњака, Токинице 

и Ћерамиде. Вода је чиста и питка, а извори помало заборављени. Простране ливаде чекају 

косаче. Редовно их посећују пчеле, јер у мом селу има доста кошница. Брескве, јабуке, 

шљиве, крушке, као некакви војници стоје право, посађене у реду. Када воћке процветају у 

госте им долазе вредне пчеле. 

Становници села се баве земљорадњом, воћарством, али су и запослени у Београду, 

Младеновцу, Сопоту. Добили смо уређен дом културе, пошту, вртић, амбуланту, основну 

школу, пекару, продавнице. Ујутру се из свих сокака могу видети веселе колоне ђака, јер се 

наша школа увећава сваке године. Из вртића се сваког дана чује весела граја малих 

становника Пожаревца, јер нас је сваки дан све више. Лепо је у мом селу, имамо свега: 

шума и пуно дивљачи у њој, њива препуних родних стабала, кукуруза и жита, лепих, 

уређених дворишта са пуно мирисних башта. 

Са пролећа и ране јесени у село стиже ветар са Космаја. То је нама најближа планина. 

Када њу прекрију тамни облаци знамо да ће бити киша. Гледа нас споменик подигнут палим 

борцима. Издигао се из букове и храстове шуме, па смерно гледа околину са 626 метара 

висине. Зато позивам све путнике, велике и мале другове да дођу, да сврате до мог села, 

јер има шта да се види. Село је, али мени драго, јер сваког дана могу слободно да викнем и 

поздравим околину, а нарочито Космај, мој завичај. 
 

Анђелија Симић VI2 

 
Радови су настали поводом Конкурса „Мој град моја улица“, који је 2016. организовао 

Међународни фонд јединства православних народа и Дечији руски културни клуб у оквиру Основне 
школе „Свети Сава“ из Београда. Сви радови који су послати на конкурс објављени су у школском 
листу Чаролије, број 24. 

 

Љиља Савић V1  
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Пројекат Јубилеји 

У априлу 2016. је организован конкурс Школа некад и сад, кроз који су ученици 

показали способноси у области литерарног и ликовног стваралаштва. Најбољи радови су у 

школском листу Чаролије, број 25, а били су и део изложбе постављене за Дан школе у сали 

Месне заједнице Мала Иванча. Други део изложбе, постављене у холу школе, чинили су 

панои на тему историје школе. 

 

У овом делу књиге о школи представљамо неколико најуспешнијих дечијих литерарних 

и ликовних радова на тему Школа некад и сад и програм приредбе за Дан школе 2016. 

Следе интервјуи са бившим ђацима Томиславом Јовановићем, Татјаном Сретеновић Рајичић 

и Кристином Косанић и текстови које су написале Ружица Будимкић и Марина Луковић, 

некада ђаци, а данас наставници школе, у којима се сећају школских дана и упоређују 

школу некад и сад. Ту је и текст Софије Зећовић који је освојио трећу награду у категорији 

одраслих на конкурсу „Космај- мој завичај“ 2016. године.66  

 

 

 

                                       
66 На овом књижевном конкурсу за најбоља остварења у области поезије и кратке прозе који 
организује Градска општина Сопот у сарадњи са Библиотеком „Милован Видаковић“ од 2013. учествују 
и ученици наше школе и сваке године освајају неку од награда.Тако је 2016. у категорији старијих 
основаца 19 ученика наше школе добило захвалнице за учешће, Тијана Глишић, ученица VII1, 
освојила је прво, а Анђелија Симић, ученица VI2, друго место. 
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Софија Милићевић I1  

Андријана Митрашиновић I1  



Прича о школи 

119 

Моја мала сеоска школа 

 

Реч школа води порекло од грчке речи shole која је у старом грчком језику 

значила: доколица, беспослица, одмор, забава. У почетку је школа у Грчкој била 

место у коме су се окупљала беспослена деца робовласника како би проводила 

заједничко време у игри, забави па је у почетку била место за забаву. 

Како је време пролазило, деца су почела озбиљније да уче и раде, а посебна 

пажња се обраћала телесној вежби - гимнастици, по чему је једна врсте школе и 

добила назив - гимназија. 

Школа одавно више није место само за забаву. Забаве има понајмање. Ипак, 

ако занемарим строге законске дефиниције школе и зидарске параметре, школа је 

за мене много више од зграде, гомиле креча, камена, цемента, арматуре, шодера и 

ко зна чега још не. Али не било која школа, него моја школа, Основна школа 

„Милорад Мића Марковић“. Она је место где сам стекла прва знања, научила 

прва слова, стекла другове за цели живот. Све ми је њено драго: и она зелена 

мусава табла, и зидови прекривени нашим пројектима, и онај поломљени шестар, 

и сунђер, и креда. Школа је за мене мој први учитељ Синиша Босић и моја 

разредна Данка, и моји предметни наставници. Да није њих, не би било ни моје 

школе. Школа и они у њој ме усмеравају, воде ка циљу. Сваког септембра школа 

насмејана дочека масу нових ђака жељних знања. Сваког јуна школа испрати 

генерацију свршених осмака на животној прекретници. И дуго, дуго им маше... 

Моја школа су и сви моји другари, њих 20, и сви они други, из других разреда. 

Моја школа је и наша директорка Ксенија, и школски библиотекар, и педагог, и 

теткице и домар. Сви ми заједно смо на броду који плови у неко боље сутра. 

Има великих и лепих школа. Моја, истини за вољу, није ни претерано 

велика, ни претерано лепа, али изнедрила је вредне, поштене, велике људе. 

Саграђена је давне 1907. године и дограђена 1959. године. Грађу су доносили 

мештани села, а и циглу су пекли сами. Створили су тиме залог за будућност. 

Школски плац је имао хектар површине, био је ограђен, а онда још једном 

ограђен оградом од плетене жице (за сваки случај, да ђаци не побегну). Имала је 

три капије зелено обојене, а на једној капији мали уграђени авион са пропелером 

који се окретао на ветру, и симболизовао нове тековине. На бетонским стубовима 

око школе биле су велике саксије са цвећем зелено обојене. Испред школе била је 

ливада са цвећем и мала шумица туја и борова. Нешто ниже, налазио се виноград 

са хиљаду чокота винове лозе, кошнице са пчелама. Данас, моја школа нема лепу 

фасаду, нема нормалне олуке ни надстрешницу. Моја школа нема нормалну 

фискултурну салу. Тоалети нису на завидном нивоу, клупе и подови шкрипе и не 

само они. Наставници су незадовољни, нема наставних средстава, ни мотивације 

у друштву да се нешто промени. 

Нема више винограда ни зеленог грожђа, нема више кошница са пчелама ни 

саксија са цвећем. Нема малог авиона са пропелером што се окреће на ветру. Али 

има малих плавих, смеђих, црних главица жељних знања и плавих, зелених, 

црних окица. Има граје, смеха, весеља, цике и вике. Даће Бог да их буде још 

више, јер докле је њих, биће и школе. 

Тијана Глишић VI1 
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Давне 1862. године почела је изградња прве школе у Малом 
Пожаревцу, а 1866. школа је почела са радом. У тој школи биле су собе 
у којима су спавали учитељи и ђаци. Ђаци су у њој боравили пет дана у 
недељи. Нису имали ни свеске, ни књиге као ми, него малу таблу, 
креду и сунђер. Када наставник обрише таблу и они обришу своју. 
Многа деца су долазила из оближњих села, из Шепшина, из Сенаје и из 
других. Прва школа се налази у школском дворишту, на месту где сада 
живи учитељица у пензији, друга сада није у функцији, а трећа школа 
је ова у коју ја идем. 

Матична школа се данас налази у Малој Иванчи, ми смо друго 
одељење, а Мали Поповић је треће одељење истоимене школе.  

Некада су учитељи носили униформе и били строги и понекад су 
кажњавали ученике ударањем прутићем по длановима. Немирни ђаци 
су ишли у ћошак, клечали на кукурузу ког су доносили за сабирање и 
одузимање на математици. Табла је била са једне стране у линијама, а 
са друге у коцкицама. Сада је потпуно зелена. 

Некада су девојчице носиле кикице, играле се и плетеним 
луткицама и ластиша и стидљиво се дружиле са дечацима. Сада је све 
много другачије. Девојчице се шминкају, изговор им је да не воле игру, 
а уствари је воле. 

Током Другог светског рата учионице су биле касарне војника. У 
нашој школи раније није било терена за играње. Све је било другачије 
и чудније. Сада је све модерније.  

Некад су се деца више дружила, а данас је тога све мање и мање. Ко 
зна шта ће донети ново време? Можда ће бити боље, али ја волим ову и 
овакву, своју школу. 

Сандра Пошмуга VI2 

 Јована Косанић III3  Тијана Грујић I2  
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Дан школе 2016. 

 

У уторак, 24. маја 2016. 

године, у сали Дома културе у 

Малој Иванчи, прослављен је 

Дан школе. 

Било је нарочито свечано 

због чињенице да су своје 

значајне јубилеје обележиле 

све три наше школе.  

У складу са тим, цео 

програм приредбе тематски је 

био везан за институцију школе 

у нашем крају, њен значај и особености у различитим временским епохама. На самом 

почетку приредбе, пред великим бројем присутних, хор ученика петог разреда отпевао је 

химну „Боже правде“.  

Први минути након државне химне одвојени су за подсећање на историјат наше школе 

уз пратећу презентацију. Између осталог, наглашено је и то да су културно – уметничке 

активности увек биле неговане у нашој школи, па је у складу са тим уследио фолклорни 

наступ са играма из Шумадије које су разгалиле и наше најстарије посматраче. 
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Након тога, ученици нижих разреда из Мале Иванче, провели су нас кроз време и 

приказали музику, игре, плес и костиме који су били актуелни у школи у различитим 

епохама наше ближе прошлости, завршивши са модерним звуком и ђускањем. После игре и 

песме наши ђаци су показали и своје глумачке таленте. 
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Специјално за ову прилику, ученици из Мале Иванче и Поповића, уз помоћ својих 

наставника, осмислили су занимљиве и духовите драмске текстове са школском тематиком и 

показали колико је савремена настава далеко од некадашњих строгих и крутих начела.  

Затим је хор отпевао познату песму „Ау, што је школа згодна“, а ученици из Малог 

Пожаревца су у свом драмском комаду показали да школа уме бити и незгодна, нарочито 

када падају слабе оцене.  

 
У наставку програма ђаци су демонстрирали и своје добро знање француског језика. 

За сам крај приредбе вратили смо се нашој традиционалној уметности која је актуелна кроз 

сва времена и чули прво песму „Пукни зоро“, а затим су наши мали фолклораши све 

присутне забавили својим оригиналним ношњама и игром „Катанка“. 

 
 



Прича о школи 

124 

 
Осмишљеним и изведеним програмом наши ученици и наставници, показали су колико 

се код нас негују различити таленти и колико се цене култура и уметност. 

Ипак, нарочито смо поносни на резултате у учењу и успехе које су наши ђаци 

остварили на овогодишњим такмичењима, па је на завршетку програма директорка школе 

Ксенија Илић доделила књиге најуспешнијим ученицима.   

Програм обележавања Дана школе настављен је у школи свечаним ручком за 

запослене и госте.  

 

 

 

У школском листу Чаролије, број 25 представљен је део програма који је публика 

видела током приредбе: драмски текст „На часу географије“ који је настао на основу 

стварног догађаја на часу географије и текст „Весела страна школе“, састављен из 

анегдотских прича са часова у одељењу Ружице Будимкић у Поповићу и стихова посвећених 

наставнику Мићи Јевтовићу.  
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Интервјуи 

Интервју са Томиславом Јовановићем 
 

Господине Јовановићу, Ви сте похађали ОШ 

„Милорад Мића Марковић“ као и ми данас, па да ли 

можете да упоредите школу некад и сада? 

 

Драги ученици, 

Обрадовали сте ме својом жељом да са мном 

поразговарате. Необично је и лепо што је наша школа у свом 

крилу однеговала толике генерације. Сви ми који смо у њој 

провели време школовања осећамо нераскидиву припадност 

тој матици. Ми ђаци, било да смо некадашњи или садашњи, 

као да смо једни другима род, јер смо одгајани у нашој школи, 

учили и дружили се под истим кровом, носили свако свој сан о 

животу који ће доћи после окончања основне школе. Тај сан углавном значи први корак ка 

одласку из нашег села и одлазак у велики град, а тамо шта нас чека, за свакога је 

непознато. Важно је да се има тај сан, јер без њега можемо да се изгубимо. Тај сан је 

заправо љубав према ономе што желимо да кроз даље школовање постигнемо. То вам 

говорим не само из личног искуства и пређеног пута, него поучен свеопштим сазнањима да 

нема ничег важнијег и темељнијег у људском трајању од учења и образовања. Најбоље се 

учи и отвара нове видике и неслућене могућности оно што заволимо током школовања. У 

томе нам помажу наши родитељи, учитељи и наставници који брину да будемо вредни и 

успешни, да стекнемо радне навике и да не посустајемо и не пођемо странпутицом. Магија 

којом нас неки од наставника привуку ка области коју нам предају често буде пресудна да 

се определимо и изаберемо школу у даљем школовању. Својом личношћу ти наставници 

остају наши путокази кроз цео живот – они су наши велики учитељи, они су наши покретачи 

и чувари сна који нас уводи у велики свет. Од нас зависи хоћемо ли и можемо ли изнети 

своје снове и остварити их. Ја вам желим да у томе истрајете и не клонете, јер младост је 

препуна жеља и снова – треба их само пратити и потрудити се да успете. 

Када је моја генерација учила у истој школи у којој сте ви сада, тада школа није имала 

своје име као што га сада има – звала се Основна школа у Малој Иванчи. Наше учење тада 

и ваше сада у знатној мери разликује се, али је суштина остала иста – а то је учење и 

стасавање кроз школовање. Разлике су најпре у другачијем животу. Село је тада било са 

земљаним путевима, па када би падале кише, на њима би било дубоког блата, те смо ми 

ђаци долазили неким пречицама ван путева како бисмо макар колико неискаљани долазили 

у школу. Ипак то није било могуће да не будемо и по чизмама каљави, јер свуда је било 

раскаљане земље. Долазећи у школу каљаве обуће, одлазили бисмо дубље у двориште, то 

јест у воћњак, где је било више траве, па бисмо полулежећки трљали чизме да поскидамо 

блато, иначе нас послужитељ чика Миливоје не би пуштао да уђемо каљави у „ученице“, 

како је он говорио. Данас су сви путеви кроз село асфалтирани, што је неупоредив 

напредак у односу на раније време.  

На почетку мог школовања струја није још стигла у сваку кућу, а осветљавање је било 

петролејским лампама. Сећам се домаћих задатака које је требало исписати уз оскудно 

осветљење петролејке. Ту пригушену светлост која пада на моју свеску и сада могу да 

оживим у сећању и ма колико да је она била недовољна и неупоредиво слабија од 

електричне сијалице, мени је драга и као да на посебан начин изнова блиста макар и 

слабашним зрацима. Касније је било прелепо када је засијала сијалица у кући. Када би 

нестајало струје, палила се и свећа уместо петролејске лампе. 

Први радио апарати за нас су били права реткост па чак и недостижни за дуже време. 

Око њих се окупљао млађи мушки свет нарочито суботом и недељом када су се играле 

фудбалске утакмице. У школи би понедељком све брујало међу дечацима у коментарисању 

утакмица. Окупљали би се на одморима и жустро разматрали како је протекла која 

утакмица, нарочито она у којој би играла Црвена звезда. Само ретки навијали су за 

Партизан. А мени нису привлачила та препирања око тога ко је како доживео коју утакмицу. 

Стајао бих на одмору ван тог зачараног круга дечака који би се скоро побили доказујући 

своје виђење нарочито давања голова. Гледао бих их и осећао се усамљено. Што је још 

чудније, тада још није било телевизије и утакмице су преносили радио репортери, од којих 

је најпознатији био Радивоје Марковић.  
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Тадашње генерације биле су много бројније него данас. Наша је бројала преко 

четрдесет ђака, и то само из Иванче, а доласком у петом разреду ђака из Поповића било нас 

је још више.  

У Иванчи тада није било амбуланте. Ишло би се пешке у Раљу преко ливада ако би се 

неко разболео. Сећам се неких од таквих мучних пешачења под температуром да би се у 

Раљи примила инјекција или да ме прегледа лекар.   

 

 

 

 

Скоро сви ми морали смо уз учење да се посветимо неком од послова у породици. То је 

значило да чувамо овце, свиње, а понекад и говеда. Све то требало је уклопити са учењем. 

Као да смо грабили време да научимо лекције и да решимо домаће задатке. Како смо 

одрастали и прелазили у више разреде, морали смо у понечему и од пољских радова да 

учествујемо: да копамо и беремо кукуруз, беремо јагоде, које су се онда гајиле на великим 

површинама и продавале на откупу у селу, или носиле у Београд, па чак и у неке градове 

ондашње Југославије. Било је и много шљива и пуркача које смо такође брали и углавном 

омлаћене купили како би се пекла ракија од њих. Помагали смо када би се жњело жито, у 

то време још српом, а онда косом и косачицом. Сакупљали смо сено и денули га на ливади а 

онда на кола. Родитељима смо помагали ујесен да накрешу лисник за овце како би имале 

преко зиме да се хране и од тога. Када би се орало, били смо скоро редовно пред говедима 

како бисмо их водили да не скрену из бразде док би очеви држали плуг. Преко лета, за 

време распуста, ако бисмо имали задужење да чувамо овце, уживали бисмо играјући се 

сакупљени по више нас на истој испаши. Наравно, овце би повремено отишле у нечији 

кукуруз или детелину док се ми у непажњи занесемо у игри и не обратимо пажњу на њих. 

Наша школа тада је имала једну њиву у Таловима на којој смо као ђаци радили учећи се 

ономе у чему смо иначе проводили знатно време у својим породицама. Сећам се да смо на 

тој њиви брали кукуруз, од чије продаје је новац било за наше екскурзије. 

Радовали смо се празницима када су били вашари. Један од њих био је на Богородицу, 

14. октобра. То је истовремено и Дан ослобођења села у Другом светском рату. Тада би се у 

школском дворишту окупљало цело село, па и људи из околних места. Играло би коло, а 

понекад и два кола у исто време. Углавном су свирали наши свирачи из Петог реона. Главни 

инструменти били су хармоника, виолина и бас. 

Други разред, два одељења 1958. године 
Томислав Јовановић је други слева у горњем реду 

Са ученицима је учитељица Слободанка Петровић 
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Било је и ситничара који су продавали играчке, али и шарене бомбоне, лицидерска 

срца и јабуке умочене у растопљени обојени шећер. Ми деца углавном смо пили кабезу 

хлађену у бурадима са ледом. Данас таквог пића нема у том облику. Онда још није 

постојала кока-кола, а и није боља од кабезе. То весеље и осећање радости у школском 

дворишту и сада бруји у мени. Зими су у дому културе биле игранке на којима је обавезно 

играло коло. Касније су у истом дому приказивани филмови. Ишли смо на вашар на Светог 

Илију у Мали Пожаревац код цркве, на Велику Госпојину на Трешњу, четвртог јула у Мали 

Пожаревац код споменика стрељанима у Другом светском рату, а седмог јула у Петроњак 

или Лињак, у атару села Дражња.  

Обавезно смо се причешћивали за Ускрс у цркви у Поповићу. Морали смо да прођемо 

кроз цео ускршњи пост. Највише смо јели пекмез од шљива намазан на хлеб. Сва друга јела 

била су наравно посна и не сасвим укусна. То је значило да у време поста не можемо да 

мажемо маст на хлеб, што нам је било омиљено јело. У порти цркве у Поповићу за Ускрс је 

био и вашар. Нас децу за тај дан родитељи су обавезно понављали, како се то звало, новом 

одећом и обућом, па смо се и томе радовали. 

Све ово што сам вам споменуо, неодвојиво је повезано са нашим школовањем, јер 

школа није одвојена од живота, она га прати, понекад то не препознајемо довољно, јер 

мислимо да је живот само оно што ми познајемо, а он је много распрострањенији и 

садржајнији у срединама које нам нису доступне. Школа доноси неке суштине свеколиког 

људског искуства и зато треба што боље допрети до тајни које нам се нуде кроз наставу. 

Можда сте очекивали да вам укратко објасним разлике између мог и вашег времена 

школовања, али то се не може истински дочарати у неколико реченица. Знајте да сам вам 

тек понешто дочарао од времена које је било пре више од пола века, када сам завршио 

школовање у Иванчи. 

 

 

 

Да ли се сећате неке анегдоте или занимљивости из основне школе? 

За нас је одлазак у Београд био увек велики догађај. Понекад је то било са 

родитељима, када би нас повели на пијац, или, врло ретко са школом. У то време није било 

аутобуса, него се за Београд путовало само возом. Једном је требало да нас наставници 

поведу да идемо на један дан у Београд. Није било извесно да ли ће бити лепо време, јер је 

речено ако пада киша, онда нећемо ићи. Претходног дана је падала киша и могла је да се 

настави и сутрадан. Ми смо толико били жељни да буде леп дан, да смо, чувши од старијих 

како се зауставља киша, узимали ножеве и забијали их у земљу молећи се да киша 

престане. Да ли је то помогло, нисмо могли да знамо, али смо веровали да је и то допринело 

што киша није падала следећег дана и ми смо отишли срећни за Београд.  

Томислав Јовановић и његови другови на крају осмог разреда 1964. 

У првом реду су наставници Томислав Раденковић, Коста Динић, Зоран Јовановић, 
Марко Вуковић, Ангелина Раденковић 
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Свест о Београду допирала је до нас деце преко светлости која се ноћу познавала на 

небу тамо где је тај велики град. То је било могуће видети као неку сабласну тајновитост јер 

у Иванчи у то време није било уличног осветљења и небо је ноћу било препуно звезда са 

благом обасјаношћу која се познавала изнад Београда коме смо тежили од малена. У њега је 

најлепше доћи када се школујемо и учимо о томе где смо и шта желимо. Он нам пружа 

неслућене могућности. 

Шта је Вас мотивисало да вредно учите и да се образујете? 

Не могу тачно да знам шта ме је покретало да учим, али осећао сам кроз учење које 

смо стицали у школи да ми се открива један велики свет који је тајновито боравио у 

књигама. Лепо је осећање када схватите да учењем померате неке невидљиве границе у 

себи и око себе. 

Некада није било данашње модерне технологије а деца су имала више жеље 

за образовањем. Како ви то објашњавате? 

Наша жеђ за сазнавањем кроз школско образовање била је очигледно далеко већа 

него данас, јер ми нисмо имали друге могућности да допремо до онога што је ван наше 

средине. За нас су илустрације животињског света, а поготову прикази морских дубина, на 

картонима окаченим по зидовима учионице биле нешто предивно. Били су то једноставни 

цртежи у боји, који су нам дочаравали изглед животиња о којима смо учили. Данас су 

могућности да сазнајемо о животу и најтајновитијих животиња такве да преко филмова 

научимо поузданије и детаљније него са оскудних цртежа пре пола века. Ипак је све 

примерено свом времену и достигнућима у њему. 

Због поплаве модерних технологија и нових начина међусобне комуникације, 

деца данас све мање одвајају времена за читање и дружење, па да ли имате неки 

савет у том смислу? 

Свакако да нове технологије привлаче, нарочито младе, и не треба бежати од тога. Зар 

да се не спознају и не користе фантастичне могућности нових комуникација? То су 

достигнућа ових времена и треба их пратити, али треба разумети и то да сва та достигнућа 

нису сама себи сврха, него су наша помагала у лагоднијем животу. Оно што носи опасност 

од прекомерног препуштања таквим видовима одвлачења пажње у суштини води ка 

одузимању нашег драгоценог времена датог нам за нека дубља проживљавања, која су 

свакако окренута непосреднијем дружењу, бављењу у дивном окружењу наше природе и 

чешћем читању. А не треба бежати и од помоћи својим родитељима у понеком послу. Они то 

заслужују иако можда неће да нам кажу. 

Шта је Вас у детињству и младости окретало ка књигама и књижевности? 

Најпре су ме напајале јуначке српске песме осећањем љубави према славним 

јунацима, а онда и неке од дечјих књига мамиле су ме да их читам. Понекад је читање 

таквих књига било онемогућавано другим обавезама, па је још милије и жељеније било 

ишчекивање када ће се наставити тамо где се стало. Књижевност ми је доносила врсту 

блага које се не може исказати. То благо, када га приграбите из књига, заувек остаје у вама 

и носите га као немерљиву вредност, која се испољава у задовољству што свет око себе 

осећате на другачији, виши начин. Тај свет више није саткан само од обичне свакодневице 

кроз коју пролазимо, него се он меша са другим световима, било далеким и неухватљивим, 

или што постојимо у свету у коме је обасјана наша душа јер не мрзимо, нисмо безвољни и, 

изнад свега, отворени смо чистог срца према према другоме. 

Успевате ли да мотивишете своје студенте на рад данас када знамо да 

факултетска диплома не гарантује чак ни запослење, а камоли добру зараду? 

Срећан сам што сам професор на факултету на који долазе посебни млади људи који 

студирају књижевност и језик. Зашто су они посебни? 

То су они ученици који су дошли из претходног школовања и заволели књижевност. 

Они нису залутали да то студирају, него из најдубље жеље постали су студенти филологије. 

Они припадају оним особама које су у књижевности откриле меру своје љубави према 

људском стваралаштву и прави смисао свог даљег пута кроз нова откривања и проучавање 

дела написана на свом језику и на језицима других народа. Таквим особама није најпре на 

уму да ли ће имати добру зараду када буду почели да раде. Они носе у себи нешто вредније 

од сваког новца, а то је љубав према струци коју су одабрали. 

Ако такво задовољство не постоји у сваком послу, а и учење је врста делатности која 

нас преноси у бољи свет, онда не може бити напретка и трајног осећања да је вредело што 

смо имали прилику да остваримо свој сан. 

Зато вам свима желим сваки успех у даљем школовању. 
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Интервју са Татјаном Сретеновић-Рајичић 

Опишите нам како је било у школи кад сте били ђак. У којој клупи сте седели? 

Које предмете сте волели? Ко вам је био омиљени наставник? 

Насмејали сте ме овим питањем, јер се, ето - не сећам у којој сам клупи седела. 

Мислим да сам у млађим раздредима обично била у првој клупи, али у старијим разредима 

сам израсла па су ме премештали да седим углавном позади, кад сам постала „висока“. 

Сви предмети су ми добро ишли. Највише сам волела математику и спорт. Спортски 

одгој мојих родитеља свакако је допринео томе (тата је тренирао школски одбојкашки тим, 

својевремено се бавио боксом и био заиста спортски тип; мама је врстан пливач, а као дете 

из ловачке породице она одлично барата оружјем и добар је стрелац). И након основне 

школе тренирала сам разне спортове (карате, пливање, стони тенис, одбојку). 

Ја сам дете просветних радника, већина наставника су били посетиоци у нашој кући и 

многи од њих кућни пријатељи. Веома је тешко, поготово са ове дистанце, посматрати их 

као наставнике и ништа више, јер сам увек некако знала мало више о њима, познавала 

понекад њихову децу, дружила се 

са њима. Ишли смо са некима на 

заједничка породична летовања…  

Не могу да кажем да неког 

нисам волела. Највише сам, 

наравно, волела наставника 

математике, мога тату Драгана 

Сретеновића, и увек ми је било 

жао што ми моја мама, учитељица 

Илонка Сретеновић није била 

учитељица.  

Са великим пијететом се 

сећам многих наставника, и имам 

велико поштовање према многима 

од њих, без обзира да ли су ми 

предавали или не, јер сам их 

познавала и као наше породичне 

пројатеље.  

Не могу, а да не споменем Даницу и Раденка Јововића, Славољуба Лазаревића, 

Љиљану Бирач, Веру Нинковић, Раду и Драгишу Којића. Листа је подужа. Дивни људи.  

Шта сте студирали и зашто баш то? 

Студирала сам Молекуларну биологију и физиологију на Биолошком факултету у 

Београду, магистрирала сам из области генетике, докторирала на тему Физиологија биљака. 

Претпостављам да сам то одабрала зато што сам одувек била радознала. Молекуларна 

билогија ме је интересовала јер сам желела да схватим како функционишу системи и 

организми, а одатле су кренула интересовања ка генетици, молекуларној генетици и тако 

даље.  

Којим се послом бавите сада и колико дуго? Да ли сте открили нешто ново? Да 

ли тај посао опасан? 

Временом сам прешла у воде бизниса и примењивања научних истраживања у 

пословне сврхе, јер сам била радознала да видим како изгледа практична примена научних 

сазнања. Занимања којима се бавим су се мењала како сам сазревала. У основи, мислим да 

сам од малих ногу охрабривана и одгајана да решавам проблеме размишљајући, или, како 

би моји родитељи рекли, „користећи мозак”. 

Сад сам руководилац у међународној компанији. Врста посла којим се ја тренутно 

бавим је таква да вас напросто води на константно напредовање, што подразумева да се 

бавите различитим пословима… ако ме питате о овој врсти посла којим се сада бавим, 

рецимо да сам у тој бранши неких осам година.  

Знам да звучи филозофски, али човек стално открива нешто ново, учи нешто ново 

сваког дана. Велики део своје каријере провела сам бавећи се истраживачким, научним 

радом, и ту се подразумева да су вам открића у опису посла. 

Радила сам са „опасним” материјама и методама у лабораторији, где понекад 

протоколи налажу да користите радио-активне материје, или изразито токсичне материје, 

опасне хемикалије или вирусе, али постоје правила како се ти експерименти изводе и такав 

рад је безбедан када се спроводи по ригорозним протоколима, за које пролазите посебну 

врсту обуке. 
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Да ли мислите да су наставници бар мало заслужни за то што сте постали? 

Наравно да јесу. Улога наставника у формирању детета и његовог погледа на свет, 

начина размишљања и учења како да открију у себи оно што их чини посебним и што ће их 

припремити да буду дивни и добри људи, од изузетног и непроцењивог значаја је за децу, 

породицу и друштво у целини. 

Опишите нам место у ком живите. 

Сада живим у Холандији. Током докторских студија сам повремено боравила у Великој 

Британији, потом сам радила постдокторат у Немачкој, а онда сам добила посао у 

Холандији, где и данас живим. Ротердам је космополитски град, пословни и финансијски 

центар Холандије. Град је током другог светског рата готово до темеља порушен 

бомбрадовањима, те је данас релативно нов. Познат је по модерној архитектури. Лежи на 

великој реци и веома близу мора, пун је канала и језера, као и зеленила. У Ротердаму данас 

живи преко 160 нација и није никакво чудо да у центру града на улици готово да и не 

чујете холандски језик. 

Људи са простора бивше Југославије који овде живе обично за српски језик кажу: 

„Говорите ли наш језик?“ Тиме се избегавају неумитне расправе говоримо ли српски, 

хрватски, босански или шта већ… Људи у Ротердаму су веома пријатни, отворени, а град 

сам по себи је веома динамичан. Ротердам је на три сата од Париза, четири сата од 

Лондона, близу је Брисел, Луксембург, Немачка... 

Каква је разлика измеђи Србије и Холандије? 

Ја волим да кажем да су Србија и Холандија сличне. У принципу, увек волим да 

налазим сличности, више него разлике у животу. И Србија и Холандија су мале земље и 

имају слични историјски сентимент према Другом светском рату. У обе државе људи понекад 

воле да носе истакнуто „фирмирану“ гардеробу. И у Холандији, као и у Србији, људи се 

доста баве пољопривредом. Равнице у Холандији су исте као и равнице у Војводини…  

Оно чега нема у Холандији су планине. Сунчани дани су празник, јер је често 

кишовито и облачно. Дани су овде лети знатно „дужи“ (мрак пада око 22.30), али зими 

знатно „краћи“. 

Улице у Холандији су веома чисте, нема просјака, бескућника. Животни стандард је 

релативно висок, школски систем врло компликован, али су издвајања за децу, образовање 

и здравство огромна и резултат је видљив. 

Да ли долазите у Мали Пожаревац? Да ли сте остали у контакту са 

пријатељима из родног места?  

Ја долазак у Мали Пожаревац зовем доласком кући. Бар једном годишње породица се 

окупи, обично око Божића. Са пријатељима из школе немам стални контакт, али кад год сам 

код куће и кад се сретнемо, срдачно се испричамо. 

Дозволите ми један мали додатни коментар. Знате, ваша основна школа је много више 

него пуко сећање на школске дане. 

У вашој школи и школском дворишту су зими понекад просветни радници држали 

међусобни турнир у стоном тенису, а лети су се играле одбојкашке утакмице док не падне 

мркли мрак, а наш тим је био „Комшилук против осталог света“. 

Ту је својевремено дочекан Јосип Броз (председник тадашње Југославије, покрета 

Несврстаних и још којечега); ту су снимали „Повратак отписаних“ и ми смо као клинци 

упознали Драгана Николића, Пају Вујсића, Воју Брајовића, Злату Нуманагић – не можете да 

замислите то усхићење.  

Ту су својевремено тренирале 

одбојку девојчице које ће освојити 

сребро на републичком такмичењу, а 

да ни дресове нису имали… И још 

много тога. 

Где год да се нађем, а путујем 

често, на ком год да сам континенту, 

ако угледам школарце и присетим се 

моје основне школе, осмех ми се 

развуче на лицу. Сваки пут. 

 

 
Напомена: За илустрацију текста 

коришћен је кадар из филма „Повратак 

отписаних“ на ком се види како је школа 
изгледала 1976. године. 
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Интервју са Кристином Косанић 

Кристина, хвала што 

сте пристали да одвојите 

време за овај интервју. За 

почетак нам реците, какве 

успомене Вас везују за ОШ 

„Милорад Мића Марко-

вић“?  

Сећате ли се нечега 

нарочито занимљивог из 

школских дана? 
 

Период основне школе, 

одрастање и свој први 

контакт са школом памтим 

као један од најлепших у 

свом животу. Као и већину 

особа везују ме многе лепе 

успомене, догађаји, прија-

тељи, наставници. Било је 

врло интересантно ући у њу 

као мало дете, несигурно и са 

страхом шта ме чека, а потом 

изаћи из ње са прилично јасном идејом о својој будућности и путу који ћу одабрати. 

Цео тај период памтим као јако безбрижан, пун дружења, екскурзија, рођендана и 

упознавањем пријатеља које и дан данас чујем када год нам време допусти. Прво стицање 

одговорности, прилагођавање и стицање вештина и знања које су ми тадашњи наставници 

усадили, због чега ћу им заувек бити захвална. 

Безброј анегдота са часова које ћу увек памтити, пуно смеха, безбрижности и 

враголија на вешалици школског дворишта са које смо обожавали да се преврћемо за време 

одмора. 

Једна ствар која је посебна код наше школе, је то да је мала, самим тим, сви смо се 

познавали и тај осећај ушушканости не бих никада променила за другу средину. 

Били смо поносни на своје наставнике, који су били максимално посвећени нама и 

захваљујући томе постизали смо завидне резултате на разним такмичењима. Знало се да су 

из наше школе најбољи рецитатори, математичари и познаваоци граматике како српског 

тако и других језика. 
С обзиром на то да сте дете просветног радника наше школе, да ли Вам је то 

била олакшавајућа или отежавајућа околност током основне школе? 
Вагајући предности и мане, морам признати да никакву олакшицу нисам осетила, чак 

напротив, у већини прилика је представљало отежавајућу околност; у смислу додатног 

притиска и још већег доказивања свима да је иза успеха искључиво мој труд, рад и знање. 

У почетку сам због те чињенице осећала потешкоће у прихватању у друштву, да би током 

следећих година, како смо одрастали и постајали зрелији све дошло на своје. 

У сваком случају срећна сам што смо се моја породица и ја одлучили за ову школу, јер 

ме је апсолутно спремила за живот у сваком смислу, како знању тако зрелости и стрпљењу.  
Касније сте се определили за медицину, па нам реците шта Вас је мотивисало 

да се одлучите за тај факултет? 
Школујући се, многе професије су ме привлачиле, али кључан тренутак и коначна 

одлука је пала средином средње школе. Одувек ме је фасцинирао степен одговорности и 

важности које носи ова професија са собом. Сматрам да било која грешка у осталим 

професијама се може исправити, поправити; док у медицини морате бити апсолутно сигурни 

у сваки свој корак и одлуку. Осмех и захвалност пацијента које отпуштам из болнице 

његовој кући, речи захвалности, поверење које имају у свог лекара је нешто специфично и 

посебно. Ми смо уз њих у најтежим и у тренуцима у којима се осећају најслабији, да им 

помогнемо, вратимо наду и осмех на лице и  очувамо оно највредније што поседују, њихово 

здравље. Сматрам је једном од најхуманијих, натежих али у исто време и најлепших 

професија. 
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Сада живите у Шпанији, па нас занима шта је то сто Вам највише недостаје 

када сте далеко од своје земље? 

На првом месту највише ми недостају моја породица и пријатељи, није лако бити 

далеко од својих драгих особа, али имам срећу да Мадрид није много далеко, за само  пар 

сати сам поново у својој земљи. 

На пример, имам многе колеге који су и са 

других континената и којима је све то много 

компликованије. Наравно, недостаје ми наша храна: 

пљескавице, ћевапи, гибаница и сарма моје баке, 

мамина чорба и мусака… Када ме ухвати носталгија 

на паузи дежурства отворим своју Плазму (коју моје 

колеге већ познају и траже). Недостају ми домаћи 

филмови и разне емисије које пратим преко 

интернета. Зато су ми кофери при сваком одласку и 

доласку препуни свих ствари које ми фале а могу се 

спаковати. 

Можете ли кратко да упоредите живот у 

Србији и у Шпанији? 

Веома је изненађујуће али је темперамент 

наших народа јако сличан, и Шпанци су отворен, 

љубазан, весео народ који воли да ужива у сваком 

дану. Медитерански дух, улице и барови препуни људи у свако доба дана (осим „сиесте“ тј. 

њихове поподневне дремке), близина мора, која омогућава да си за само три сата на плажи. 

Земља која је сума пуно земаља и култура у једном, од шкотских утицаја у Галисији на 

северу, преко утицаја арапске културе у Андалузији на југу. Јако сам срећна да имам колеге 

са Кубе, Јужне Америке, Немачке, Пољске и да тако упознајем многе језике, културе и 

размењујемо знања и искуства. И овде су типична честа окупљања са пријатељима и 

колегама, волимо да идемо на тапас (вечере са разноврсном храном у малим порцијама) и 

да се дружимо. 
Опишите нам један свој просечан дан. 

Мој радни дан креће рано, волим да га започнем типичним шпанским доручком, тостом 

са маслиновим уљем и кремом од парадајза, затим пешачим до болнице и креће нови дан са 

новим и старим пацијентима. Поподне, волим да трчим и да се тако опустим или поновим и 

учим ствари које ми требају и спремим се тако за нови радни дан. Викендом идем на 

утакмице Реал Мадрида и уживам у фудбалу. Пошто градим живот са спортским новинарем, 

познајемо и дружимо се са многим српским спортистима који живе овде и то ми пружа 

могућност да причам мало и на свом језику и уживам са својим људима. 
Веома сте млади, а доста тога сте већ постигли. Какви су Вам даљи планови? 

Хвала пуно, мислим да још пуно тога треба тек да постигнем. Да растем профе-

сионално и даље, не искључујем могућност да 

одрадим и другу специјализацију, да 

балансирам између породице и професије. Да 

иако овде градим свој живот никада не 

заборавим моје корене то одакле сам и да 

одржим и негујем пријатељства на даљину. 
За крај бисмо волели да оставите 

неку поруку за све наше ученике који 

буду читали овај интервју. 
Желим да поручим свим ученицима да 

уживају у својој безбрижности и детињству, 

да сваки корак који данас начине је кључан 

за њихову будућност и да увек прате своје 

жеље и циљеве. Образовање, рад и труд је 

нешто што отвара многе могућности и врата 

читавог света. Да увек буду поносни на 

чињеницу одакле су, да никада не забораве 

праве пријатеље.  

Уживајте у свом одрастању! 
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Ружица Будимкић, ђак и наставник 

Школовање 

Већ 35 година радим као учитељ у 

овој школи. 

Пре тога сам осам година била ђак 

У Малом Пожаревцу. Пошто сам живела 

у сиромашној породици, моје школовање 

је протекло уз пуно одрицања. Нисам 

била гладна, али сам за ужину носила од 

куће оно што ми је мама спремала. 

Учила сам из половних књига или из 

оних које су ми поклањали старији 

рођаци. Пешачила сам до школе и назад 

по неколико километара јер ми је кућа 

била на крај села. Дешавало се да ме у 

првом разреду, када напада велики 

снег, тата носи до пола села јер ситна, 

каква сам била нисам могла да га 

прегазим. Од пола села бих настављала са друговима. Родитељи су се мучили да брату и 

мени обезбеде нормалан живот; мама је шила, а тата је одлазио на туђе њиве да копа. 

Копао је иако је био повређен у судару возова и био већ у пензији. Узимали су туђе њиве у 

закуп и обрађивали. Врло често сам после школе одлазила да им помажем на њиви или бих 

им код куће тако мала припремала вечеру и сређивала кућу. 

Учила сам увече до касно у ноћ и трудила се да будем одличан ђак. Из школе носим 

лепе успомене на учитељицу и наставнике. Посебне успомене ме вежу за мог, сада већ 

покојног, наставника Драгана Сретеновића. Уз њега сам заволела математику, али је још 

важнији за моје даље школовање. На крају осмог разреда сам желела да упишем Педагошку 

акадамију која је трајала 6 година. Када сам то рекла родитељима, у кући је настао хаос. 

Тата је галамио и говорио како немају новаца за толико дуго школовање, а мама је само 

ћутала и вероватно у мислима пребирала на који начин би могли да ми то приуште. Њено 

ћутање сам схватила као подршку. Када смо у школи причали шта желимо да упишемо, 

рекла сам наставнику Драгану да не знам јер за оно што волим немам татин пристанак. 

Објаснио ми је да се за све треба изборити и не одустајати. Разговарао је и са мојим 

родитељима. Тата ми је после тога поставио такорећи ултиматум да ако не положим 

пријемни не идем нигде. Пристала сам јер ништа друго нисам ни желела. Пријемни сам 

положила и након школовања запослила се у мојој основној школи. Једно време сам чак 

радила у колективу са мојим омиљеним наставником. С обзиром да је обележио мој даљи 

живот, увек ћу га се радо и са поштовањем сећати. 

 

Васпитна мера моје маме 

Била сам ученик првог разреда и имала стару учитељицу Ану. Она је понекад долазила 

на часове са ушивеним најлон чарапама или понеком флеком на блузи. Немирна по природи 

ја сам ту сваку флекицу примећивала, гуркала осталу децу и показивала им. Тада нисам 

знала да је учитељица све то видела. Она је после једног родитељског састанка замолила 

моју маму да остане да попричају. Објаснила јој је о чему се ради и колико је њој због тога 

непријатно. Мама је била згранута и обећала учитељици да се то више неће поновити и да 

ће то она решити на свој начин. 

Пошто је моја мама шила, муштерије су јој остављале комаде платна од којих је она 

мени шила сукњице и блузице. Иако то нису били куповни комади одеће, они су били лепи 

и ја сам сваког дана уредна ишла у школу. То што је било мало исфлекано или ушивено сам 

носила код куће. Мама ми је иначе сваког дана преко кревета уредно слагала шта ћу тај дан 

обући јер се дешавало да не буде у кући када се ја спремам за школу. Сутрадан по 

родитељском састанку мама је око десет отишла у башту удаљену око 400 метара. Када је 

дошло време за школу, ушла сам у собу да се обучем. Дочекало ме је непријатно 

изненађење; преко кревета је лежала упрљана сукњица, блузица без два дугмета и 

поцепане чарапе. Почела сам да плачем, али сам морала то да обучем. Време је пролазило и 

ја сам морала у школу. Изашла сам из сокака и почела да плачем јако да би ме мама чула. 

Нисам хтела да тако обучена изађем на главну улицу. Мама је вероватно чула мој плач, али 

није реаговала. Комшије су је звале, а она је само одмахивала мотиком. 

Ружица Будимкић као учитељица 1988. 

Ружица Будимкић као ђак 1965. 
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У једном тренутку се полако усправила и лаганим кораком кренула према мени. 

Плакала сам док су ме комшије гледала са сажаљењем и грдиле маму. Када је стигла до 

мене, почело је испитивање: „Зашто плачеш? Шта ако си поцепана, нека и тебе мало 

гледају као ти учитељицу! Да ли је лепо то што си радила?“ 

После мојих обећања да нећу више показивати на учитељицу, дозволила ми је да 

обучем друге ствари. Тог дана сам трчећи стигла до школе. Данима нисам смела, што од 

срама, што од страха, да учитељици погледам ни у очи, а камоли у одећу и чарапе. 

 

Школа некад и сад 

Када упоредим школу некад и сад, разлика је огромна. Сам полазак у први разред је 

за мене био једна огромна промена у животу. Требало је да упознам и учитељицу и све 

другове. Сада је то сасвим другачије. Деца похађају предшколски програм и ту се већ 

упознају и друже. У Поповићу су они са нама у истој згради и укључени у живот школе кроз 

заједничке активности. Док сам била ђак, у школи је било мало наставних средстава: креда, 

табла и стари глобус. Сада деца и у кући и у школи користе компјутере, таблете, 

пројекторе... Наставници се труде да им на разне начине што боље представе ново градиво 

и олакшају учење.  

Нешто што ми је остало у баш лепом сећању је дружење ученика. Пошто нисмо имали 

технолошке занимације као данас, били смо упућени једни на друге. Одморе смо проводили 

уз лопту, шуге и друге групне игре. У школи смо поштовали правила понашања јер су и 

наставници били строжи. Нисмо се усуђивали да износимо своје ставове, док је сада 

комуникација између ученика и наставника сарадничка. Ученици слободно износе мишљења 

и предлоге, чак и замерке на рад наставника. Деца су сада отворенија за сарадњу током 

часова. По мом мишљењу деца су раније више учила и имала више поверења у наставнике. 

Нису их прогањали за оцене, него за знање. Било је добрих ђака и наша школа је и тада 

била позната по успесима на такмичењима. Сећам се једног такмичења из математике када 

смо пешице ишли до Ђуринаца неколико километара, јер није било превоза, а одатле 

редовним превозом и исто тако се враћали. Питам се да ли би данас деца пристала на то. 

Разлика у школовању има још пуно: пољски тоалети, грејање на бубњару, земљани и 

блатњави путеви, покисли ученици, неки чак и мокрих ногу... 

Сада је све другачије и сви се трудимо да деци олакшамо школовање. 

 

Ружица Будимкић, учитељица 
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Утисци и сећања Марине Луковић 

Више од једног века моја породица је везана за ову нашу школу. Мој деда, Живорад 

Јовановић, тридесетих година двадесетог века био је ученик ове школе. Деда је волео 

школу и увек се радо сећао школских дана. Волео је да нам прича како је са својом браћом 

и сестрама одлазио на часове, шта су радили и како су се забављали. Пролазили су истим 

овим ивањачким стазама којима су пролазили мој тата, стриц и остали рођаци педесетих 

година прошлог века. Деда се шездесетих година радо одазвао позиву да помогне у 

обнављању школе и подизању спрата. Са додатним учионицама школа је могла да 

функционише као осмогодишња. 

 

 

 

 

Школа некад и сад 

Кренула сам у први разред 1985. године. Моја учитељица је била Ангелина Илић, 

диван педагог и пријатељ са којом сам и даље у контакту. Било нас је 39 ученикау 

одељењу, не рачунајући ђаке из Малог Пожаревца и Поповића. Дивни дани проведени у 

школским клупама! Ту су се јавиле прве симпатије и исковала права и искрена 

пријатељства. Много се учило, много више него данас. Са учитељицом Гилом сви часови су 

били забавни, али највише смо се радовали часовима физичког васпитања. Такмичили смо 

се у игри Између две ватре. Моје одељење је редовно побеђивало. Током зимских месеци 

физичко смо имали у учионици. Тада се играла игра „Јакове, где си“. Једном ученику 

марамом вежемо очи и он нас тако тражи по учионици. Е, тада се од смеха и граје није чуло 

звоно! Школа је постала нарочито узбудљива када је и моја млађа сестра кренула у први 

разред. Тада смо заједно одлазиле и враћале се из школе, препричавале догодовштине са 

часа. 

 

Школа у Малој Иванчи после доградње спрата, 1960. 

На слици је учитељица Радмила Којић са ученицима 
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Ове школске 2016/2017. године, првог септембра ушла сам у моју учионицу у 

другачијој улози. Предајем српски језик и књижевност шестацима. У учионици је и даље 

моја клупа. Стајала сам тог првог септембра испред мојих ученика и једва сам успела да 

савладам узбуђење и одушевљење што радим у мојој школи, у мојој учионици. Навирала су 

сећања из школских дана, све оне дивне ствари које се не заборављају. Одзвањао ми је 

смех мојих школских другара. То осећање ме није напуштало целе школске године. 

Покушавам да моји часови бар донекле буду забавни и интересантни као часови српског 

језика наставника Миће Јевтовића. Са нестрпљењем смо чекали те часове. Колико смо се 

само смејали! Градиво се учило брзо, кроз шалу и смех. Наставник је смишљао вицеве на 

којима смо обрађивали тешке лекције из граматике. И данас их памтим. Волим када ме ђаци 

испрате из учионице коменаром да је час био занимљив и да су уживали. Тада се исплате 

све оне непроспаване ноћи током студија проведене над књигом. 

Посебно задовољство било је сазнање да су родитељи појединих ученика школе моји 

школски другови. Невероватно је да смо на неки начин поново заједно, поново у школи. А 

кад сам их сусрела на ходнику, мојој срећи није било краја! 

У мени се увек јављао неописиви страх када је требало да одем на спрат школе. Тамо 

је била зборница, кабинет за директора и школског педагога. Због тога ми је цео спрат 

изгледао страшно. Сада улазим у зборницу, разговарам са колегама који су увек спремни да 

ми помогну у свему. Директорка и педагог су увек љубазне и насмејане, а атмосфера у 

школи је пријатна. Питам се да ли се и садашњи ђаци плаше тог сусрета са зборницом. 

Данас је то још једна просторија у школи. 

Зграда школе изгледа другачије, обновљена и модерна пружа ученицима много више. 

Ми нисмо имали ни тоалете, већ смо морали да идемо у пољски клозет. С десне стране 

школе била је чесма, па је зими било језиво ту опрати руке. Ту смо прали и обућу да не 

улазимо каљави у учионице. Домар Драга је проверавао да ли смо каљави, и враћао по 

неког ученика на чесму да боље опере обућу. Уместо данашња два улаза, школа је раније 

имала три, централни, и с леве и десне стране по један за кабинет општетехничког 

образовања и библиотеку. Много тога се променило, чак и називи предмета. Ми смо 

одговарали познавање природе и друштва и српскохрватски језик, а нисмо имали 

информатику. Учили смо руски језик од трећег разреда. 

Проучавајући грађу уписница из 19. века, одушевило ме и учинило изузетно поносном 

што су моји преци међу првима у Малој Иванчи увидели значај школовања и образовања и 

уписивали своју децу у школу. Нарочито ми је драго што ће и моје име остати забележено у 

попису наставника ове школе. 
 

Марина Луковић, наставник 

Марина Луковић, ученик другог разреда, у првом реду деце која стоје, десета од 
учитеља Боже 

Рекреативна настава за ученике млађих разреда 1986. на Тари 
На фотографији су учитељице Ружица Будимкић и Ангелина Илић 

и учитељ Божа Јовановић. 
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Космај - мој завичај 

Крај септембра око мене на све стране мирише рана јесен. Дан необично светао и 

топао. Али не осећам лепоту дана, кренула сам у Малу Иванчу на разговор за посао. 

„Боже, где ли је то место?“ Седам у „Ласту“ и крећем. Чини ми се на пут око света. 

Никад да стигнем. Изгледа да се овде све завршава, или све почиње.  

Око мене промичу воћњаци. Модре се шљиве, јабуке се савиле од „тешка рода“. Не 

видим ништа, или боље речено, видим само понешто, што привлачи моју пажњу. Пут је дуг. 

Нико ни са ким не разговара, сви су у неком полусну, покушавајући да се задрже на 

климавим, дрвеним столицама.  

Најзад, сам стигла. Помислих у себи, на крај света. Ушла сам у школу. Након десетак 

минута сам позвана на разговор у директорову канцеларију. Тамо седи неколико особа. 

Представљам се. Затим следе уобичајена питања комисије. „Одакле сте, колико имате 

година, јесте ли удати?“ Таква је процедура. „Разговор као разговор, ништа посебно, али 

завршио се“, помислила сам. „Сад је готово, враћам се кући. Било је, шта је било“. Нисам 

ништа посебно очекивала.  

Али, изненада, потпуно неочекивано, десило се чудо, иако се чуда ретко дешавају. 

Добила сам телеграм следеће садржине, и сад се сећам иако је прошло много година: 

„Примљени сте. Дођите на посао сутра!“ Не могу да верујем. Да ли да вриштим, скачем, 

урлам, срећна и пресрећна почела сам да љубим своје укућане: маму, тату, сестру.  

Каква срећа! И тако је почело 9. октобра 1985. године. Почела сам да радим у школи. 

Била сам млада, амбициозна, срећна и задовољна. Почињем да радим и почињем да учим. 

Имала сам дивне колеге који су ми пружили несебичну помоћ и подршку. Бојим се, да било 

чије име споменем, да не заборавим оно друго, јер сам, заиста била окружена дивним 

људима. Али, ипак поменућу имена брачног пара Сретеновић: Илонку и Драгана, као и мог 

драгог колегу Мићу. Учила сам од њих, врсних људи и педагога.  

Првог пролећа по мом доласку у Мали Пожаревац одржавала се свечаност на Космају. 

Била сам „нова“ и како је говорио тадашњи директор „млада и невешта “, па нисам добила 

задужење за спремање програма на Космају, за разлику од мојих колега Миће и Жане. Била 

сам само сведок догађања. Свечана Академија је изведена на Космају поред споменика који 

је подигнут Космајском партизанском одреду. Споменик је врло препознатљив, висок је са 

крацима који симболизују слободарски дух народа. Споменик је видљив из различитих 

углова, па је симбол читавог краја.  

Ту је било много званица, истакнутих личности из политичког и јавног живота 

општине, града, државе. Ко су биле званице? Не сећам се, можда само неких, као на пример 

Драже Марковића. Моја пажња је била усмерена на програм који је извођен и на моје 

колеге: Жану и Мићу, који су мењали боје на лицу и дрхтали као јасике на ветру. „Ух, добро 

је што нисам морала и ја да учествујем у томе“. Не знам како бих се снашла. Била је то 

велика одговорност и обавеза коју је ваљало урадити како треба. И они су, бар по мом 

скромном мишљењу то и урадили и одрадили. 

А онда, дође ред и на мене. Али, то није био споменик на Космају, него онај у Малом 

Пожаревцу који је такође, сведок прошлости и страдања. 

Само што сам сада била сама. Истина је да су се мењала времена, а са њим и 

политичка власт, али и програм, академија, како год да се то звало и пред било ким 

изводило, ја сам с групом деце стајала поред споменика, исто онако, или можда другачије; 

дрхтала сам као јасика на ветру исто онако као и моје колеге.  

Али, све је то део прошлости за коју сам везана и којој припадам. Из школе су изашле 

бројне генерације мојих ученика, многи су сада родитељи, а неки су чак постали и баке и 

деке. Извела сам много генерација, свако од њих је пронашао себе и свој пут. Постали су: 

економисти, правници, професори, занатлије, пољопривредници, постали нешто и 

остварили своје снове, али оно што је најважније постали су људи: велики, прави, поштени, 

вредни, савесни, одговорни. Постали су људи - у правом смислу те речи. 

Поносна сам на све њих, на посао који радим с огромном љубављу и ентузијазмом као 

да сам на почетку свог радног века, а не, скоро на крају, јер су сви они - мој минули рад на 

који сам врло поносна. 

Зато, иако Мали Пожаревац, па ни Космај, па ни Сопот нису мој родни завичај, већ је 

то Београд, волим овај крај као да сам у њему рођена. А, тридесет и два није мали број, јер 

сам толико година провела баш овде, у овом крају, зато га и сматрам својим. 

 

Софија Зећовић 
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 Дан школе 2017. 
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Запослени  
 

Управа школе 

Ксенија Илић, директор 

 

 

 

Администарција 

Заре Зарев, секретар 

Јасмина Пантелић, шеф рачуноводства 

Зорица Димитријевић, благајник 

Ранка Стевановић, административни радник 

 

 

 

Стручни сарадници  

Наташа Демић, педагог 

Слађана Галушка, библиотекар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разредна настава 

Гордана Косанић 

Синиша Босић 

Наташа Пејовић   

Сандра Пајић 

Љиљана Вићовац 

Тања Ћирковић 

Босиљка Ћорковић 

Десанка Милојковић 

Ружица Будимкић 

Сања Петровић 
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Предметна настава 

Данка Стојановић, наставник српског језика 

Софија Зећовић, наставник српског језика 

Ружица Танасковић, наставник математике  

Новка Боричић, наставник математике 

Марина Ружић, наставник енглеског језика 

Јелена Стевановић, наставник енглеског језика 

Живослава Панчић, наставник француског језика 

Слободан Карановић, наставник историје и ГВ 

Радица Јаћимовић, наставник географије 

Бранка Миладиновић, наставник биологије и хемије 

Наташа Булатовић, наставник физике 

Славојка Берић, наставник хемије 

Саша Живановић, наставник ТИО и ИИР 

Мирослав Станковић, наставник физичког васпитања 

Милена Илић, наставник физичког васпитања 

Нада Аранђеловић, наставник ликовне културе 

Маја Вучић, наставник музичке културе 

Бојан Миленовић, вероучитељ 

Немања Мудрић, вероучитељ 

 

 

Помоћно–техничко особље 

Милованка Јанковић 

Миољка Милосављевић 

Вукосава Косанић 

Слађана Трајковић 

Марина Рњаковић 

Драган Јаковљевић 

Зоран Јовановић 
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У школској 2016/2017. школу је похађало 270 ученика у 19 одељења.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екскурзија 
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Први разред 

 

I1 – Мала Иванча, одељењски старешина Сандра Пајић 

1. Бабић Младен      6. Марковић Александра 11. Митровић Милош 

2. Божанић Ана      7. Марковић Благоје  12. Ољача Марко 

3. Ерић Лазар       8. Милићевић Лазар  13. Станковић Александра 

4. Којић Душан      9. Милутиновић Михајло 14. Стевановић Матеја 

5. Крстић Вања     10. Митровић Александра 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I2 - Мали Пожаревац, одељењски старешина Десанка Милојковић 

1. Вуковић Јована  6. Ићитовић Вишња   11. Николић Теодора 

2. Гајић Ања   7. Јововић Вукан   12. Симић Вељко 

3. Гајић Михаило  8. Марковић Јелена   13. Трајковић Кристина 

4. Ђуричић Анђелија  9. Милошевић Вероника 

5. Ђурић Павле  10. Николић Анита 
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Други разред 

 

II1 – Мала Иванча, одељењски старешина Гордана Косанић 

1. Бабић Теодора  8. Козић Катарина       14. Митрашиновић Андријана 

2. Бајић Митар  9. Којић Кристина       15. Митровић Данијел 

3. Димитријевић Далибор 10. Костадиновић Михајло      16. Радовановић Борис 

4. Димитријевић Јован  11. Марковић Симонида      17. Стојановић Марија 

5. Ђорђевић Кристина  12. Милићевић Софија      18. Тришић Давид 

6. Жмурић Марија   13. Милутиновић Милан      19. Ширник Душан 

7. Јовановић Марија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II2 - Мали Пожаревац, одељењски старешина Љиљана Вићовац 

1. Васиљковић Силвија 5. Јововић Афуму Ђорђе    8. Петровић Ђорђе  

2. Грујић Тијана  6. Кретић Тамара   9. Петровић Теодора 

3. Живковић Сара  7. Менићанин Димитрије  10. Пешић Стефан 

4. Јовановић Илија  
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Трећи разред 

 
III1 – Мала Иванча, одељењски старешина Синиша Босић 

1. Зорјани Селма  5. Милосављевић Милош  8. Митровић Драгана 

2. Илић Андреја  6. Митрашиновић Андреја  9. Пантелић Страхиња 

3. Лучић Анђела  7. Митровић Борис   10. Ширник Лука 

4. Микић Наталија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III2 - Мали Пожаревац, одељењски старешина Тања Ћирковић 

1. Васић Веља   6. Милошевић Викторија  11. Симић Вукашин 

2. Ђорђевић Огњен  7. Николић Ђорђе   12. Симић Михаило 

3. Илић Марко   8. Николић Стефан   13. Станковић Виктор 

4. Кретић Стефан  9. Петровић Војин   14. Станковић Николина 

5. Марковић Јована  10. Петровић Кристина  15. Стојановић Анђела 
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Четврти разред 

 

IV1 – Мала Иванча, одељењски старешина Наташа Пејовић 

1. Бабић Невена  6. Митровић Драган   11. Павловић Тања 

2. Глишић Јована  7. Митровић Марко   12. Ранковић Вук 

3. Јовановић Марина  8. Митровић Тијана   13. Ристић  Анђела 

4. Коврлија Немања  9. Ољача Јована   14. Ристић Милош 

5. Милутиновић Марко 10. Павловић Нина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV2 - Мали Пожаревац, одељењски старешина Босиљка Ћорковић 

1. Вујић Анастасија   6. Николић Марија  10. Пошмуга Тијана 

2. Јовановић Јован   7. Николић Тамара  11. Савковић Нина 

3. Менићанин Анђела  8. Петровић Ена  12. Станковић Матеја 

4. Милошевић Никола  9. Поповић Лазар  13. Станковић Милица 

5. Митровић Марија 
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Комбинована одељења I3/III3 и II3/IV3 - Поповић 

 

I3    III3, одељењски старешина Сања Петровић 

1. Јовановић Лука  3. Петровић Ања   1. Векић Aња   

2. Кузмановић Вук  4. Трајковић Милица  2. Павловић Данијела 

          3. Пантелић Лука 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

II3     IV3, одељењски старешина Ружица Будимкић 

1. Ђоковић Нађа   1. Будимкић Тамара  5. Љубичић Александар 

2. Кузмановић Јован   2. Будимкић Теодора 6. Петровић Андриана 

3. Марјановић Кристијан  3. Васић Бранислав  7. Радовановић Емилија 

4. Пантелић Анђела   4. Косанић Јована 

5. Радовановић Теодора 
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Пети разред 

 
V1 – Мала Иванча, одељењски старешина Марина Ружић 

1. Бабић Данијела  6. Јоксимовић Ања    11. Пантелић Иван 

2. Векић Светлана  7. Косанић Урош   12. Радовановић Јелена 

3. Јовановић Катарина  8. Кузмић Милена    13. Ристић Вељко 

4. Јовичић Јелена  9. Марковић Ана   14. Тошић Анђела 

5. Јовичић Лука  10. Ољача Драган 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

V2 – Мала Иванча, одељењски старешина Саша Живановић 

1. Божанић Марија  6. Марковић Анђела   11. Ристић Јелена 

2. Бранковић Катарина 7. Милетић Маријана  12. Синани Алекса 

3. Дојчев Сања  8. Плавшић Алекса   13. Станојевић Матеја 

4. Јовановић Мирослав 9. Протић Дејана   

5. Маринковић Данијел 10. Ристић Анђела 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



Прича о школи 

149 

V3 – Мали Пожаревац, одељењски старешина Маја Вучић 

1. Влајић Младен  7. Петровић Вељко 

2. Вуковић Лидија  8. Ристић Филип 

3. Грујић Вања  9. Ристић Сара 

4. Грујић Тамара  10. Симић Алекса 

5. Ђорђевић Мирко  11. Станковић Матеја 

6. Павић Немања 
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Шести разред 

 

VI1 – Мала Иванча, одељењски старешина Ружица Танасковић 

1. Васиљковић Давид  7. Којић Марија   13. Секулић Стева 

2. Васиљковић Дејан  8. Кузмић Милица   14. Станојевић Данијела 

3. Васиљковић Драган  9. Милетић Михаило  15. Стевановић Сузана 

4. Глишић Вељко  10. Петровић Милица  16. Трајковић Стефан 

5. Ђекић Миладин  11. Радосављевић Марина  17. Трајковић Тамара 

6. Јовановић Бојана  12. Савић Љиља 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI2 – Мали Пожаревац, одељењски старешина Бранка Миладиновић 

1. Бабић Милош  6. Вујиновић Лука   11. Пантић Михајло 

2. Бошњаковић Денис 7. Јанковић Ђорђе   12. Поповић Јована 

3. Божић Филип  8. Менићанин Милица  13. Симић Анђелија 

4. Васиљковић Анђела 9. Милутиновић Александра 14. Станковић Далибор 

5. Вујиновић Лука  10. Остојић Михаило  15. Станојевић Милан 
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Седми разред 

 

VII1 – Мала Иванча, одељењски старешина Данка Стојановић 

1. Бабић Анђела  8. Јовичић Никола   15. Митровић Александра 

2. Божанић Александра 9. Јовичић Стефан   16. Митровић Слободан 

3. Глишић Тијана  10. Јоксимовић Анита  17. Огњеновић Вукашин 

4. Дојчев Слободан  11. Марјановић Анамарија  18. Павловић Сара 

5. Ђорђевић Денис  12. Марковић Кристина  19. Станковић Милош 

6. Илић Андријана  13. Марковић Стефан  20. Стојановић Лука 

7. Јанковић Ана  14. Матејић Матеја   21. Стојановић Матеја 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII2 – Мали Пожаревац, одељењски старешина Јелена Стевановић 

1. Алексић Анђела  7. Јовановић Немања  13. Петровић Душан 

2. Божић Теодора  8. Митровић Ана   14. Петровић Николина 

3. Вукмирица Раде  9. Нешић Исидора   15. Пошмуга Сандра 

4. Димитријевић Марина 10. Павловић Немања  16. Радовић Никола 

5. Илић Алекса  11. Павловић Сандра  17. Симић Василије 

6. Ићитовић Михаило  12. Пантелић Јована  18. Симић Вук 
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Осми разред 

 

VIII1 – Мала Иванча, одељењски старешина Слободан Карановић 

1. Буквић Тамара  8. Марјановић Лука   15. Мољевић Лука 

2. Васић Анђело  9. Марјановић Стефан  16. Ненадовић Матеја 

3. Векић Тамара  10. Марковић Анђела  17. Пантелић Ивана 

4. Ђорђевић Марко  11. Марковић Никола  18. Пантелић Јована 

5. Жмурић Оливера  12. Милићевић Младен  19. Петровић Никола 

6. Јовановић Данијел  13. Мирковић Радован  20. Ристић Марија 

7. Којић Лазар   14. Митрашиновић Милица 21. Стевановић Стефан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII2 – Мали Пожаревац, одељењски старешина Мирослав Станковић 

1. Алемпијевић Нина  5. Димитријевић Сава  9. Милошевић Лука 

2. Васиљковић Наташа 6. Јаковљевић Николина  10. Савковић Матеја 

3. Васић Слађана  7. Крупежевић Јована  11. Симић Анђела 

4. Гајић Младен  8. Менићанин Михаило  12. Станковић Михаило 
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Резултати 2016/2017. 
 

Рад школе у школској 2016/2017. години је био веома успешан. Остварени су изузетни 

резултати у поједним областима Акционог плана 2016/2017. 

Планирано је и успешно реализовано више школских пројеката и часова тематске 

наставе, посебно у разредној настави, током којих су наставници примењивали разноврсне 

облике рада. Резултат бројних активности је да су ученици повезивали садржаје из 

различитих области, ново градиво са претходно наученим, а наставне садржаје са 

примерима из свакодневног живота. Ванучионичка и теренска настава реализоване су кроз 

различите активности: у оквиру пројеката Новогодишњи вашар и предузетништво, 

организацијом излета на Космај и Трешњу, организацијом посета позоришним представама 

или важним институцијама и установама културе, током извођења наставе у природи за 

ученике млађих разреда и појединачним часовима током у разредној и предметној настави. 

Ученици су учествовали на општинским такмичењима и били веома успешни. На 

градским су остварени одлични резултати: Катарина Бранковић, ученица V2 - прво место из 

српског језика, Ана Марковић, ученица V1 - прво место из биологије, Михаило Ићитовић, 

ученик VII2 - друго место из географије. 

Ученици су учествовали и на књижевном конкурсу Космај- мој завичај за најбоља 

остварења у области поезије и кратке прозе, који организује Градска општина Сопот у 

сарадњи са Библиотеком „Милован Видаковић“. У категорији старијих основаца 19 ученика 

наше школе је добило захвалнице за учешће, Тијана Глишић, ученица VII1, освојила је 

прво, а Анђелија Симић, ученица VI2, друго место. У категорији одраслих треће место 

освојила Софија Зећовић, наставник српског језика наше школе. 

Анђела Стојановић, ученица III2, освојила је другу награду у пројекту Библиотеке 

града Београда „Читам, па шта?“. 

Илија Јовановић, ученик II2, освојио је похвалу за ликовни рад на 13. Mеђународном 

фестивалу дечјег стваралаштва „Вода Вода - Креативна чаролија“. 

Наставници су похађали стручне семинаре и стечена знања су применили у планирању 

и реализацији бројних активности. Тако су учитељи у Малој Иванчи органзовали часове 

тематске наставе У оквиру стручног усавршавања у установи наставници, стручни 

сарадници и директор су размењивали искуства, организовали предавања и радионице на 

стручним већима и Наставничком већу, одржано је шест угледних часова и реализовано 

седам пројеката. Наставници и стручни сарадници су учествовали у раду стручних 

друштава, раду комисија и организацији општинских и градских такмичења и сл. 

У области Образовна постигнућа ученика побољшани су резултати ученика осмог 

разреда на завршном испиту. Наставници и педагог су учествовали у планирању и 

остваривању индивидуалних образовних планова за 15 ученика. Пројекат Професионална 

оријентација је допринео да ученици развијају интересовања у различитим научним 

областима, а ученике осмог разреда усмеравао у избору средње школе, чиме су остварени 

циљеви из области Подршка ученицима. 

Побољшана је комуникација међу запосленима у школи и развијање осећања 

припадности колективу кроз окупљања поводом важних дана у току школске године, 

нарочито реализацијом пројекта Јубилеји. Остварена је одлична сарадња са родитељима, 

посебно током реализације школских пројекта и током обележавања важних дана у школи. 

Сарадња са локалном заједницом се одвијала кроз учешће у спортским, културним и 

просветним манифестацијама, као и сарадњом запослених са стручним друштвима и 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја. 

Маркетиншки план је успешно остварен кроз одржавање заједничких часова ученика 

седмог и осмог разреда, школска такмичења, угледне часове, часове тематске и пројектне 

наставе. Остварена је сарадња са другом школом у Поповићу која је део ОШ „Цана 

Марјановић“ из Раље. Ученици и наставници наше школе су посетили другове и колеге у 

суседној школи и одржали заједничке часове, а затим су били домаћини заједничким 

сличном дружењу у нашој школи. Промоција учења и знања се одвијала континуирано кроз 

обавештења о успесима ђака на сајту школе и у школском листу. Штампан је специјални 

број Чаролија за Дан школе у мају 2017. у коме су представљене активности за 

обележавање великих годишњица школе. Осим тога објављена су још три број часописа и 

сви су постављени у електронској форми на веб страни школе. 

Организовани су дани отворене школе кроз различите активности (пројекте, 

радионице, јавне часове, прославе важних дана), којима су присуствовали родитељи, као 

учесници заједно са децом и наставницима, или као посматрачи.  
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Приредба за Дан школе 

 

У сали Дома културе у Малој Иванчи прослављен је Дан школе, 24. маја 2017. године. 

У програму су учествовали ученици млађих разреда сва три објекта наше школе, а свака од 

тачака је на свој начин промовисала неке важне идеје које је потребно неговати од 

детињства. Тако смо показали да, поред обавезног школског градива, у нашој школи деца 

се уче и непролазним и тако битним вредностима као што су: пријатељство, толеранција, 

неговање и прихватање различитости, добра комуникација, отвореност и љубав.   

Програм су отворили ученици из Мале Иванче са две веселе хорске тачке и драмском 

игром која управо шаље поруке о важности 

повезивања људи и грађења пријатељских веза. 

Девојчице из Поповића извеле су дивну 

плесну тачку уз звуке традиционалне грчке 

музике, јер се људи најлакше и најлепше 

повезују путем игре и песме. Караван 

пријатељства је наставио да „путује светом“ - 

ученици из Малог Пожаревца су одабрали неке 

занимљиве културе и на весео и занимљив начин 

их представили речима и игром.  

За крај програма ученици из Поповића су 

извели драмски приказ о љубави који је написао 

велики домаћи писац Бранислав Нушић, а потом 

и песму која поручује колико је важно чувати 

своје, јер само народ који негује и поштује своје, 

може прихватати и поштовати туђе. 

Поред ових лекција о пријатељству, 

дружењу и љубави, ђаци су током школске 

године одлично савладали и оне друге праве 

школске лекције из свих предмета. О томе 

сведоче заиста бројне награде са општинских и 

градских такмичења на које смо посебно 

поносни. Директорка наше школе Ксенија Илић 

је доделила награде и дипломе најуспешнијим 

ученицима. Након свечаног дела програма, за 

запослене и госте организован је коктел у 

просторијама школе.  
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Школа данас и поглед у будућност 

Улога школе у овој средини је веома велика као носиоца образовно-васпитне 

делатности, али и културне и спортске делатности. 

Верујемо да ће наредне школске године донети много успешних активности и да ће 

постигнућа ученика и наставника бити још већа. 
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Литература 
 

Текст о раду школе је урађен на основу следећих извора: 

- „Монографија Основне школе Поповић број 1“, који је сачинила Милка Мраковић, 

управитељ школе, 15.3.1961. пред припајање школи у Малој Иванчи, а налази се у архиви 

школе, 

- „Летопис школе у Малој Иванчи“, непознатог аутора, који се налази у архиви школе 

(Текст није потписан, али се из његовог садржаја види да је писан 1960. или 1961. када је 

школа постајала осмогодишња и када је настао и текст Милке Мраковић, па се може 

претпоставити да га је сачинио тадашњи управитељ школе у Малој Иванчи Милош 

Петровић.), 

- Књига записника са седница Савета радне заједнице и Управног одбора Основне 

школе „Љубивоје Гајић“ Мали Пожаревац из 1969/1970, која се налази у архиви школе 

- Годишњи програм рада за 1966/1967. Основне школе у Малој Иванчи (налази у 

архиви школе), 

- Уписници за период 1890. до 1935. (налазе се у школској архиви),  

- Записници са седница Савета ОШ „Милорада Мића Марковић“ 1978 – 1983. (налази у 

архиви школе), 

- Годишњи план рада за 1986/1987 годину (налази у архиви школе),, 

- Записници са седница Наставничког већа 1987 – 1990. (налази у архиви школе), 

- Извештаји о раду школе 1993 – 2000. (налази у архиви школе), 

- Разговори са бившим ђацима и наставницима у вези са радом школе, 

- Интервјуи са бившим ђацима сачињени током школске 2016/2017. 
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