
ЛЕТОПИС 2013/14. 

ОСНОВНА ШКОЛА „МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ“ НАТАЛИНЦИ 

 

Шкплска  2013/2014. гпдина ппшела је у ппнедељак 02.09.2013.  

 

На ппшетку щкплске гпдине уписанп је укупнп 204 ушеника пд кпјих 117 у матишнпј 

щкпли, 36 у Клпки, 25 у Јункпвцу, 17 у Шумама и 9 у Гпрпвишу. Ушеници су ппдеље- 

ни у укупнп 13 пдељеоа. 

 

У нижим разредима наставу држе : у матишнпј щкпли Биљана Спасић (I и III) и Гпрдана  

Маркпвић (II и IV), у Јункпвцу Мирјана Грастић (I и III) и Драгана Илић (II и IV), у Клпки 

Марина Глищић (I и III) и Бранкица Стпјадинпвић (II и IV), у Шумама Весна Пантић (I  

и IV) и Зприца Срећкпвић (II и III), у  Гпрпвишу Бранислав Гајић ( пд I дп IV). 

 

Предметну наставу вищим разредима држе : српски језик – Марија Мутавчић, 

Руски језик – Виплетка Тпдпрпвић, технишкп и инфпрматишкп пбразпваое – 

Ненад Куршубић, математику – Јасмина Јевтић, истприју – Зпран Ачић, гепгра- 

фију –Дејан Стпјкпвић, биплпгију –Драгана Ристић, хемију –Зпран Прптић, фи- 

зику – Споа Зпрклија, ликпвну културу – Срђан Арсић, музишку културу – Алек- 

сандар Бпгданпвић, физишкп васпитаое – Снежана Живпјинпвић ( кап и сппрт- 

ске активнпсти ), енглески језик – Тамара Брадпоић, верску наставу – Маркп  

Стеванпвић, дпмаћинствп и шуваре прирпде – Драгана Ристић и грађанскп ва- 

спитаое –Снежана Живпјинпвић. 

 



 

Директпр щкпле је Верица Радпсављевић, секретар Јасмина Миладинпвић Пе- 

Трпвић, библиптекар Смиљка Матић, сервирка Славица Петрпвић, дпмар-лпж- 

аш  Дејан  Димитријевић  и  радници на пдржаваоу  хигијене :  Рада  Радпјевић 

и Зприца Димитријевић  у  Наталинцима,  Верица  Спасић  у Јункпвцу, Љубища 

Никплић  у  Шумама,  Гвпзден  Маркпвић  у Клпки  и Зприца Глищић у Гпрпви- 

шу. 

 

Активнпсти ушеника у тпку пве щкплске гпдине: 

 

Септембар: 

10.09.2013. у 10 шаспва пдржан је крпс РТСа . Ушествпвала је већина уше- 

ника щкпле. Ушеници I и II разреда тршали су на 200 м , III и IV на 400 м а 

пд  V – VIII на 500 м. Од ушеника I разреда на циљ су стигли први ушеници 

Јанкп Алексић и Нпвак Јевтић, пд ушеника II разреда Наталија Михајлпвић 

, пд ушеника III разреда Иван Радпјевић, пд ушеника IV разреда Александар 

Михајилпвић, пд ушеника V разреда Вељкп Станпјевић и Милица Јевтић, 

пд ушеника VI разреда Владимир Павлпвић и Катарина Благпјевић, пд у- 

шеника VII разреда Немаоа Радпјевић и Слађана Антпнијевић и пд ушени- 

ка VIII разреда Александар Стпјанпвић и Марина Јевтић. 

28.09.2013. пдржан је јесеои крпс за све ушенике пд I –VIII разреда. 

На циљ су стигли први следећи ушеници: I разред – Ђпрђе Бпгићевић и Са- 

ра Јпванпвић, II разред – Бпјан Младенпвић и Наталија Михајлпвић, III раз- 

ред – Иван Радпјевић и Маријана Милпванпвић, IV разред – Александар М- 



ихајилпвић и Милена Мијалкпвић, V разред – Александар и Милица Јевтић, 

VI разред – Владимир Павлпвић и Невена Јевтић, VII разред – Александар   

Станкпвић и Јелена Радпјевић и VIII разред – Александар Стпјанпвић и Не- 

Вена Филиппвић. Све шеститке нащим тркашима! 

 

Октпбар: 

04. 10. 2013. пдржан је турнир у малпм фудбалу за девпјшице и дешаке пд 

V – VIII разреда. Играп је пети разред прптив щестпг и резултат је бип : 

1 : 2 кпд девпјшица и 1 : 7 кпд дешака. У утакмицама седмпг разреда прптив 

псмпг резултат је бип : 1 : 2 кпд девпјшица и 0 : 1 кпд дешака. За најбпљег иг- 

раша турнира прпглащен је Владимир Павлпвић – ушеник VI разреда. 

10. 10. 2013.  

У пквиру Дешје недеље ушеници млађих разреда из целе щкпле ищли су у  

ппсету истуренпм пдељеоу у Клпки. Тамп су се дружили, играли фудбал и 

између две ватре, прганизпвали такмишеоа у скакаоу у чаку, скакаоу веза- 

них нпгу, нпщеоу коиге на глави итд. Кап круну дружеоа извели су сви свпј 

мали, пригпдан прпграм кпји су припремили за пстале другаре. 

Истпг дана у матишнпј щкпли је гпстпвала представа из Бепграда. Тп је мпнп- 

драма Милпвана Витезпвића : „ Мудри и јунашни впјвпда Јанкп Катић“ у ин- 

терпретацији глумца Александра Дунића. Представи су присуствпвали заин- 

тереспвани ушеници старијих разреда. 

Дп краја месеца пктпбра имали смп јпщ некпликп сппртских активнпсти : 

18. 10. – пдржанп је такмишеое у фудбалу на стадипну  ФК: Шумадинац за 

ушенике и ушенице  VII и VIII разреда а 21. 10. за ушенике и ушенице  V и VI 



разреда наще щкпле кпји су играли прптив врщоака из ОШ: „Сестре Радп- 

вић“ из Белпсаваца. Ппследое недеље пдржанп је и такмишеое ушеника 

VI,VII и VIII разреда у кпщарци. Лепп време  ищлп је на руку нащим сппрти- 

стима па не шуди щтп су ппстизали дпбре резултате! 

 

Нпвембар: 

09.11.2013. прганизпвана је ппсета „ Плази „ у Крагујевцу за заинтереспване 

ушенике V и VI разреда. У шувенпм тржнпм центру ушеници су гледали филм 

„ Впјна академија 2“, забављали се у играпници и ппсетили пмиљени рестп- 

ран брзе хране „ Мек Дпналдс“. Сви ушеници су били пдущевљени пвпм ппс- 

етпм и траже да се такве ппсете шещће прганизују! 

11.11.2013. Дан примирја пбележен је нераднп али су ушеници на шаспвима 

истприје уппзнати са оегпвим знашајем и симбпликпм. 

 

Децембар: 

16.12.2013. у щкпли су гпстпвали мађипнишари са свпјпм представпм за све 

заинтереспване ушенике и наставнике. 

28.12.2013. на крају пплугпдищта пдржана је нпвпгпдищоа представа у кпјпј 

су пригпдан прпграм извели ушеници млађих разреда и петаци. Рпдитељи су 

ппсле приредбе ищли на рпдитељске састанке а деца на свпје мале нпвпгпди 

щое журке.. 

 


