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О ШКОЛИ

Основна школа „Милоје Закић“ основана је
одлуком СО Куршумлија 07.05.1981. године.
Школа је лоцирана у насељу „Расадник“, а
назив је добила по народном хероју Милоју
Закићу. Настава у новоизграђеној школској
згради почела је да се изводи 31. августа 1981.
године са наставним кадром који је преузет из
тадашњих основних школа и једног броја који
је обезбеђен путем конкурса.
Школа је тада у свом саставу имала 12
издвојених одељења и то: осморазредно одељење
у Луковској Бањи и четвороразредна одељења у
селима Штава, Сеоце, Бабица, Трећак, Мерћез,
Сагоњево, Жуч, Коњува, Мачковац, Тмава и
Спанце. Како су се села празнила, тако се
смањивао и број ђака, па су и издвојена
одељења, једно по једно, престајала са радом.
Школске 2017/18. Године, поред матичне школе,
настава се још одвијала у четвороразредним
одељењима у Мерћезу, Жучу, Сагоњеву, Коњуви
и Мачковцу, као и осморазредном одељењу у
Луковској Бањи.
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Данас је ово модерна установа која се
простире на површини од око 7900м² и чији
је приоритетни задатак свестрани развој
ученикове личности. Просторне услове
рада у матичној школи чини 17 учионица
опште намене, специјализовани кабинети за
већину

предмета,

библиотека

са

фискултурна

преко

15000

сала,
књига,

трпезарија са кухињом у којој се дневно
храни око 400 ученика, канцеларије за
наставно

и

ненаставно

особље,

зубна

амбуланта, радионица и котларница.

СЕПТЕМБАР

ПРИЈЕМ ПРВАКА

1. септембра је у вишенаменској сали наше школе приређен свечани дочек првацима, за које
су ученици млађих разреда припремили пригодну приредбу како би им пожелели
добродошлицу. Ове школске године је први пут у ђачке клупе село 47 ученика, од чега су њих
42 похађали наставу у матичној школи, а остали у издвојеним одељењима наше школе.
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ПРОГРАМ „ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ”

Од 1. септембра, Министарство унутрашњих
послова,

у

сарадњи

са

Министарством

просвете, науке технолошког развоја, започело
је

са

реализацијом

програма

„Основи

безбедности деце”. Циљ програма био је
стицање нових и унапређење постојећих знања,
вештина и ставова ради подизања безбедносне
културе

ученика.

припадници

Наставу

Министарства

су

изводили

унутрашњих

послова, а области које су биле реализоване
кроз наставу су:
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 Безбедност деце у саобраћају;
 Полиција у служби грађана;
 Насиље као негативна појава;
 Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола;
 Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа;
 Превенција и заштита деце од трговине људима;
 Заштита од пожара;
 Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода.
Програм „Основи безбедности деце“ је у школској 2017/18. години реализован кроз час
одељењске заједнице, једном месечно, са ученицима четвртог и шестог разреда.

МОБИЛНИ ПЛАНЕТАРИЈУМ

19. септембра је у нашој школи приказан путујући планетаријум Центра за промоцију науке,
сферни биоскоп коjи проjектуjе слике звезданог неба и неброjених спектaкуларних обjеката у
нашем универзуму. Пројекције у путујућем планетаријуму су биле прилика за проширивање
знања из области природних наука. Приче о планетама, звездама, ротацији наше планете или
атмосфери, изазвале су велику радозналост код школараца и на изузетно занимљив и атрактиван
начин их ближе упознали са астрономијом и сродним наукама.
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ЛИКОВНИ И ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС „КЊИГЕ СУ У МОДИ“

Школски портал је у септембру расписао ликовни и литерарни конкурс „Књиге су у моди“.
Конкурс је трајао од 18. септембра до 9. октобра 2017. године. Задатак за ученике је био да кроз
цртеж или текст представе своју омиљену књигу. Школски портал је, поред награда за најбоље
радове, наградио и 23 школе за допринос афирмацији читања. Међу њима била је и наша школа,
а наши вредни ученици обрадовани су лепим поклонима у виду слаткиша, књига и материјала за
рад, што ће им свакако бити подстрек за даља такмичења.

ОКТОБАР

ДЕЧЈА НЕДЕЉА

Од 2. до 6. октобра обележена је Дечја недеља под слоганом ,,За радост сваког детета''. Дечја
недеља се сваке године одржава у месецу октобру, са циљем скретања пажње јавности на децу и
младе, на дете као носиоца права, на потребе деце у породици, друштву и локалној заједници, на
њихово право да одрастају у што бољим условима, на једнаке шансе за развој и остварење
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потенцијала. У нашој школи су током Дечје недеље организоване бројне активности за ученике
млађих и старијих разреда. Програм активности је био следећи:
ПОНЕДЕЉАК - Постављање изложбе дечјих радова на теме „Јесен“ и „Конвенција о правима
детета“;
УТОРАК - Обилазак касарне „Топлички јунаци“ у Куршумлији;
СРЕДА - Спортски дан;
ЧЕТВРТАК - Украшавање хола школе и радионица „Поруке пријатељства“;
ПЕТАК – Радионица ,,Будимо породица'' за ученике млађих разреда у реализацији наставнице
веронауке Марине Пајковић.
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ЉУБАВ, ШТА ЈЕ ТО?

Народна библиотека „Раде Драинац“ из Прокупља је ове године, већ пету годину заредом,
организовала позоришни фестивал дечјих представа „Лектирићи екс ју фест“. У склопу тог
фестивала у нашој школи је одиграна представа „Љубав, шта је то“ у режији Јасмине Ћирковић
Драгићевић и Славице Павличевић, а у извођењу чланова драмске радионице „Креативни пут“
Културног центра „Драинац“ из Блаца.

НОВЕМБАР

4. новембра је нашу школу посетила глумачка
екипа позоришта „Бубамара“ из Београда. У
вишенаменској сали школе ученици нижих разреда
имали су прилику да присуствују њиховом игрању
представе „Време је за бајку“.
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9. новембра је организована једнодневна екскурзија
за ђаке-добитнике награда на литерарном конкурсу
поводом Видовданског сабора, који је расписао прота
Младен Симић у сарадњи са Удружењем Топличана у
Београду. Међу добитницима награда је било чак седам
ученика ОШ „Милоје Закић“, који су у пратњи
наставнице ликовне културе Душице Николић и
наставнице

веронауке

Марине

Пајковић

обишли

манастире Студеница и Жича, као и Врњачку Бању.
Ученици су се дружили са својим вршњацима из других
школа, видели и научили пуно тога занимљивог о
српској средњевековној култури, уметности и историји
уопште.
14. новембра је Општинска организација слепих и слабовидих обележила три година
постојања и прославила славу Свети Врачи. Ученици и учитељи основне школе „Милоје Закић“
придружили су се прослави припремивши пригодан програм за присутне.

10

23. новембра, у вишенаменској сали школе, изведена је представа „Сумњиво лице“, у режији
наставнице српског језика Милке Тошић. Полазници драмске секције „Ратко Павловић-Ћићко“
из Прокупља приредили су нашим ученицима прави ужитак, и на занимљив и разумљив начин
дочарали чувено Нушићево дело.

29. новембра Дечји театар „Додир“ дао је
допринос у борби против насиља извођењем
представе за децу „Стоп насиљу“. На едукативан и
хумористичан начин, уз помоћ познатих јунака
прича, стихова, песме и игре, глумци су успели да
пренесу деци како се осећа неко ко чини насиље и
неко над ким се насиље врши, као и како се
суочити са насиљем и како га потиснути. Пренета
је племенита порука деци да се труде не повређују
друге и да проблеме решавају на миран начин, чиме
је потпомогнут

труд и рад наше школе на

спречавању ове пошасти савременог доба.
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ДЕЦЕМБАР
СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ СИДЕ
Поводом обележавања Светског дана борбе против сиде, у вишенаменској сали школе је 1.
децембра одржано предавање за ученике седмог и осмог разреда. Лекари куршумлијског Дома
здравља су упознали ученике са значењем скраћеница ХИВ и СИДА, начином преношења и
фазама развоја болести, као и мерама заштите.
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„БИРАЈ РЕЧИ, НЕПИСМЕНОСТ СПРЕЧИ“

08. децембра 2017. године ученици петог разреда су са својим наставницима Ружицом
Бојовић и Браниславом Костићем одржали час на тему „Бирај речи, неписменост спречи“. Час
је одржан у оквиру пројекта Министарства културе и информисања Републике Србије. Велики
допринос часу дали су и: Дејан Синђелић - наставник информатике, Наташа Миладиновић психолог, Боривоје Петровић - педагог и Душица Николић - наставница ликовне културе.

ПРОЈЕКАТ „БЕЗБЕДНОСТ ЗА СВЕ“
Представници ПС Куршумлија су у оквиру пројекта МУП-а одржали предавање и тестирање
ученика трећег разреда под називом ,,Безбедност за све''. Предавање је одржано 13.12.2017.
године у вишенаменској сали школе.
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САЈАМ НАУКЕ

Од 14. до 17. децембра, јeданаесту годину заредом, на Београдском сајму је одржан највећи
научни фестивал у региону – Сајам науке. Ученици шестог, седмог и осмог разреда су у пратњи
наставнице физике Биљане Бановић, психолога Наташе Миладиновић и педагога Боривоја
Петровића посетили сајам и кроз едукативне и интерактивне поставке се упознали са научним
достигнућима. Бројни експерименти, изуми и научни пројекти одушевили су наше ђаке и
проширили њихова знања из физике, хемије и роботике.
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НОВОГОДИШЊА ПРИРЕДБА

Поводом обележавања Нове године и Божића, у матичној школи и у Луковској бањи су 29.
децембра одржане две приредбе. Том приликом су ученицима првог разреда подељени
новогодишњи пакетићи.

Крајем децембра је за ученике од првог до осмог разреда одржано предавање о
пиротехничким средствима и могућим опасностима приликом њиховог коришћења.

ЈАНУАР

Центар за унапређење квалитета живота „Преображење“, у сарадњи са старешинством Храма
Св.Петке у Нишу, организовао је наградни конкурс за најлепши цртеж и литерарни рад на тему
„Божић, Божић – благи дан“. Конкурс је био расписан 29. новембра и трајао је до 25. децембра.
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На конкурсу су учествовали и ученици наше школе, и
освојили две награде. Награђене ученице су Катарина
Чарапић (4/2) и Елена Гашић (3/2). Ученице су у пратњи
наставнице веронауке присуствовале Литургији која је
одржана 8. јануара у цркви Свете Петке поводом
празника Сабора Пресвете Богородице, након које је
приказана представа за око 560 окупљених малишана
предшколског узраста и ученике до четвртог разреда
основних школа, а потом подељене награде.

ШКОЛСКА СЛАВА – СВЕТИ САВА

27. јануара одржана је приредба поводом обележавања школске славе – Светог Саве, како у
матичној школи, тако и у издвојеном одељењу у Луковској бањи. Пригодним текстовима,
рецитацијама, песмама и игром, представљени су живот и дело Светог Саве. Дан посвећен
светитељу и просветитељу сваке године се припрема с великом љубављу, радошћу и жељом
ученика да у прослави следеће године узму веће учешће. Приредби је присуствовао велики број
званица, ученика, родитеља и запослених школе..
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Крајем јануара су одржане и приредбе у издвојеним одељењима наше школе, а поводом
обележавања школске славе и краја првог полугодишта.
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„СВЕТОСАВСКИ КОНКУРС“ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ИЗ КУРШУМЛИЈЕ

Велики успех ове године ученици су остварили на
литерарном Светосавском конкурсу Народне библиотеке
када су награђени: Вељко Нешић (6/2) – прво место, Ива
Ковачевић (6/3) – друго место и Симона Јовановић (6/2) –
треће место. Ива и Симона су новчано награђене, а Михајло
је добио вредну калиграфију оца Григорија из Манастира
Светог Николе у Куршумлији.
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ФЕБРУАР
27. фебруара су у школском дворишту одржане „Игре на снегу“. Ученици су уживали у
грудвању, клизању, прављењу Снешка Белића.

МАРТ
Почетком марта месеца ученици старијих разреда су са својим разредним старешинама
учествовали у радној акцији уређења школског дворишта. У оквиру ове акције очишћене су и
уређене зелене површине, канал у близини школе, посађено је цвеће... Циљ акције био је
развијање еколошке свести код ђака.
Од 16 до 17. марта у школи је организован дводневни семинар „Професионализација
одељењски старешина у сарадњи са родитељима“. Водитељке семинара биле су Бисерка
Светозаревић и Маја Врачар.
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19. марта су ученици старијих разреда пратили он-лине позоришну представу ,,Како да
упропастите свој живот онјлајн''. Представа је одржана у Културном центру Нови Пазар у
оквиру школске кампање о безбедности и заштити деце на интернету, а иницијатор кампање је
било Министарство туризма, трговине и телекомуникација. Представу је пратило око 400
основних школа у Србији путем живог интернет преноса.

Васкрс, најрадоснији хришћански празник, обележен је бројним активностима реализованим
у току Васкршње недеље, од 19. до 23. марта. План активности је био следећи:
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ПОНЕДЕЉАК - Квиз за ученике 3. Разреда; у квизу је својим знањем победило одељење 3/1;

УТОРАК - Потрага за Васкршњим јајетом; ученик 4. разреда Михајло Вукомановић је
пронашао васкршње јаје и освојио награду.

СРЕДА – У вишенаменској сали је одржан јавни час где су ученици израђивали ликовне и
литерарне радове на тему „Васкрс“; аутори најбољих радова награђени су дипломама.
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ЧЕТВРТАК - Излет до манастира Светог Николе; ученици су са својим учитељима и
наставницом веронауке посетили поменути манастир.

ПЕТАК - Приредба и радионица за предшколце „Христос Васкресе - радост донесе“
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АПРИЛ

20.04. - ученици су учествовали у постављању изложбе поводом обележавања Дана планете
Земље. Они су се потрудили да различитим техникама дочарају мотиве из природе.
23. 04. - Народна библиотека је, обележавајући Светски дан књиге, приредила изложбу у
вишенаменској сали школе. Изложба је била тако конципирана да је подједнако заинтересовала
и ученике и наставнике јер су изложена најактуелнија дела из свих области знања и
стваралаштва, свега око 500 наслова.

23

Ученици нижих разреда су истог дана, 23. априла, а поводом Дана војске Србије, обишли
касарну „Топлички устанак“. Тамо су имали прилику да се упознају са војном опремом и
наоружањем.
26.04. - Позориште „Додир“ је извело позоришну представу „Зелена планета“. Представа је
конципирана као дечја бајка којом се развија свест деце о очувању животне средине.

МАЈ
ДАН ШКОЛЕ

9. маја је наша школа прославила 37 година постојања. Дан школе је традиционално
обележен уз богат културно-уметнички програм који су припремили ученици са својим
наставницима. Свечаности је присуствовао велики број званица, ученика, родитеља,
наставника... Овом приликом подељене су и награде најбољим ученицима за остварени успех на
такмичењима.

КРОС РТС-А

11. маја је у школском дворишту, а под покровитељством Министарства просвете, науке и
технолошког развоја, организован Крос РТС-а „Кроз Србију“.

СМОТРА „ЧИТАЛИЋИ 2018“

Ученице Тамара Пећаранин (5/1) и Ива
Ковачевић

(6/3)

учествовале

су

на

„ФБ

турниру“

и биле позване на Републичку

смотру „Читалићи 2018“ у Алексинцу. Смотра
је трајала два дана, 20 и 21. маја. Тамара и
Ива су тамо учествовале у радионицама које су
водили најпознатији савремени дечји писци:
Градимир Стојковић, Виолета Јовић, Власта
Ценић ... Провеле су два незаборавна дана у
Алексинцу дружећи се са писцима и вршњацима из целе Србије. Ива Ковачевић је предстравила
нашу школу и вокалним извођењем народне песме на завршници смотре у Центру за културу.
На такмичењу су учествовале и ученице млађих разреда Јана Томић (3/1) и Катарина Чарапић
(4/2).

„ИГРЕ БЕЗ ГРАНИЦА“

30. маја су у спортској хали „Чика Душко
Јовановић“ у Блацу одржане друге по реду „Игре без
граница“. Организатор манифестације била је основна
школа „Стојан Новаковић“. Ученици млађих разреда
такмичили су се у пет игара, док су ученици старијих
разреда савладавали полигон препрека. Ученици наше
школе постигли су следеће резултате:
МЛАЂИ РАЗРЕДИ
Дечаци: друго место
Девојчице: треће место
СТАРИЈИ РАЗРЕДИ
Дечаци: друго место
Девојчице: друго место

ЈУН
8. јуна је у вишенаменској сали школе одржа мултимедијалн и јавни час на тему „Медијација,
решавање конфликтних питања и сукоба уз помоћ треће особе, посредовањем“. Овај
интерактивни час одржали су чланови Тима за вршњачку медијацију у школи и то: Ружица
Бојовић-професор српског језика, Ивана Милосављевић-професор разредне наставе, Весна
Милетић-професор енглеског језика, Миљана Стефановић-професор географије, Биљана
Бановић-професор физике, Снежана Минић Миљковић- професор грађансог васпитања,
Данијела Чоловић-професор разредне наставе и група ученика-школских медијатора из млађих
и старијих разреда. Најважнија порука од самог почетка часа, који је започео конфликтом, па до

краја и његовог правилног разрешавања, је да сваки вербални сукоб, па и безазлени, одмах треба
ненасилно решавати, јер он нарушава добру комуникацију.
Иначе, током године је одржано преко 20 радионица на тему ненасиља и конструктивног
решавања сукоба.

Истог дана, 8. јуна, ученици осмог разреда
су обележили малу матуру. Мали матуранти,
њих 68, пре почетка славља у школи
традиционално су продефиловали центром
града са својим разредним старешинама.

9. јуна, трећу годину заредом, у хали
Спортског центра у Куршумлији су одржане
Спортке игре младих,

највећа спортске

манифестација за децу и омладину у региону
чији је основни циљ промоција здравог начина
живота

и

пријатељства.

Ученици

су

се

такмичили у малом фудбалу, баскету, одбојци,
рукомету, шаху, тенису, стоном тенису, одбојци
на песку, атлетици и у игри „Између две ватра“.
Ученици наше школе су освојили бројне
медаље, а екипа ,,Тигрови'' пласирала се на државно првенство у игри „Између две ватре“, које
се одржало од 23. до 27. јула у Београду. Наши „Тигрови“ нажалост нису успели да освоје
медаљу.

РЕЗУЛТАТИ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА
Током школске 2017/2018 године ученици наше школе учествовали су на разним такмичењима
и остварили запажене резултате.
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/
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Анђела Шејић
Јелена Крстић
Јована Недељковић
Миљан Васић
Ивана Тодосијевић
Роберт Ритер
Јана Томић

/
/
/
/
1.
2.
2.
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
2.
1.

/
/
/
/
Ружица Бојовић
Ружица Бојовић
Ружица Бојовић
Горица Митровић
Биљана Манић
Ружица Бојовић
Биљана Манић
Биљана Манић
Горица Митровић
Горица Митровић
Горица Митровић
Горица Митровић
Катарина Пујовић
Мирјана Палибрк

ТАКМИЧЕЊЕ

МАТЕМАТИКА

СРПСКОГ
ЈЕЗИКА И
ЈЕЗИЧКЕ
КУЛТУРЕ

„ЧИТАЛИЋИ
2018.“

ТИО
РЕЦИТАТОРИ
ХЕМИЈА
ГЕОГРАФИЈА

4.
7.
5.
3.
7.

1
1
3
1
1.

8.

2

7.

2

Катарина Чарапић
Милица Васић
Ива Вукоичић
/
Милица Васић
Васић Миљан
Анастасија Митровић
/
/

РЕПУБЛИЧКА

Јасмина Радовановић
Ружица Бојовић
Ивић Небојша
/
Мирослава Ђуровић
Мирослава Ђуровић
Мирослава Ђуровић
/
/

1.
3.
2.
/
1.
2.
3.
/
/

ТАКМИЧЕЊА

ТАКМИЧЕЊЕ

РАЗРЕД

БРОЈ
УЧЕНИКА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
УЧЕНИКА

ОСВОЈЕНО
МЕСТО

ПРЕДМЕТНИ
НАСТАВНИК

МАТЕМАТИКА

8.
7.

1.
2

8.
3.
4.
7.
5.

1
1
1
1
1

Ђорђе Ристић
Милица Васић
Милица Ђурић
Анђела Ритер
Јана Томић
Катарина Чарапић
Милица Васић
Ива Вукоичић

4.
/
/
/
/
/
/
/

Соња Плавшић
Ружица Бојовић
Ружица Бојовић
Горица Митровић
Мирјана Палибрк
Јасмина Радовановић
Мирослава Ђуровић
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НОСИОЦИ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ
АНЂЕЛА РИТЕР (8/1)
МИЉАН ВАСИЋ (8/2)
АНАСТАСИЈА ДОШОВИЋ (8/2)
АНАСТАСИЈА МИТРОВИЋ (8/3)
ЈОВАН ЧОЛОВИЋ (8/3)
АНДРИЈАНА ЂОКИЋ (8/3)

УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ

Награда „Ученик генерације“ за школску
2017/2018. додељена је ученику Миљану
Васићу. Током основне школе Миљан се
истакао великим радом и низањем успеха на
многим пољима. Учествовао је и освојио
награде на бројним такмичењима, показао се
као одан и омиљен друг. Својим вршњацима
Миљан на крају осмогодишњег школовања
поручује:
„Трудите се да сваким даном будете све бољи,
да тежите ка остварењу својих циљева.
Будите упорни и истрајни у ономе што радите
јер се труд увек исплати. Верујте у себе,
немојте да посустајете пред препрекама.
Желео бих да се захвалим свим наставницима што су ме подржавали и
помагали ми да постигнем добре резултате, такође бих се захвалио свим
радницима школе који су нам изашли у сусрет када нам је то било
потребно.“

