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ЂУРА ЈАКШИЋ 

( 1832 – 1878. ) 

Историјски подаци школе 

 

                    На левој обали Дунава, а 50 км низводно од Београда, насупрот Смедереву,  

налази се Ковин - варошица са око 15.000 становника. Ковин је опшстинско место у 

Јужном Банату (Војводини) и обухвата 10 места. Близина реке Дунава и Делиблатске 

пешчаре чини га атрактивним несељем , а од Ковина ка северу почиње питома Банатска 

равница. 

 

       Положај општине Ковин у Србији 

 

 
         

 



 Прво забележено име Ковина  Castrum Keve датира из 895. године, када је 

означено као средњовековно утврђење. Бројни докази, међутим, говоре да је насеље 

знатно старије. У Центру за културу чувају се бројни предмети који су идентификовани 

као производ римске културе. По свему судећи ни Римљани овде нису били први 

становници. Извесно је да су у млађе камено доба постојала насеља. 

                         Међу 50 средњовековних вароши Баната једино су о привилегијама града  

Kevi сачувани подаци. Он се већ 1392. године назива civitas, а његиви становници не 

плаћају царину. После упада Турака у Банат 1439. год. већи део становништва је 

избегао. За време турске владавине Ковин је припадао Панчевачком санџаку и изгубио 

свој значај. 

                         Озбиљније насељавање Немаца у Ковин почиње 6. јуна 1770. год. када су  

из Беча послати нацрти за подизање цркве, парохијског дома, школске зграде, 

официрских квартира и граничраских кућа. Године 1775. отворена је школа. Државна 

грађанска школа отворена је 1904. године. После I светског рата, 1919. год. вароши је 

враћено старо име – Ковин. 

Прва училишта ( стари српски назив за школу) била су поред цркава или манастира, па 

је школство у Ковину везано за име свештеника Пане код кога је неколико ђака 

изучавало писменост од 1695 - 1705. године. Ковинска школа помиње се још 1776. год. 

у попису школа.Тадашњи учитељ био је Арсеније Милошевић, ђакон, касније 

свештеник. Након протеривања Турака 1788. год. у попису зграда помињу се две 

школске зграде – српско-православна и немачко-католичка. У српској школи у то време 

учитељ је био Павле Јосиповић из Руме. 

 

                  Према запису из 1813. год. за православну школу је речено да је дотрајала, 

склона паду, и да постоји потреба за већом зградом за још најмање 50 ученика ( уписан 

је био 51 ђак - 45 дечака и чак 6 девојчица). Од 1830. год. школа је имала једно 

одељење, да би се број деце постепено повећао и 1872 год. уписано је 253 ученика. 

Настава се већ одвијала у новој школској згради подигнутој 1860.године. На основу 

Закона о школама из 1868. год. школа је била дворазредна, 1883. четвороразредна, а 

1884. постала је шесторазредна. Управу над школом од 1868. год. вршио је Школски 

одбор. На основу Наредбе Краљевског Надзорника из 1896.год. виши разреди ( 4.5.6.) 

немачких, српских и румунских одељења постају мађарска одељења и у њима се 

искључиво предаје на мађарском језику. Забавиште је прикључено школи 1897.године. 

                           Из просторија школе се 1912.год иселила Грађанска школа која почиње 

са радом 1913. год. у новој школској згради- данашња ОШ “Ђура Јакшић”. Избијањем I 

светског рата 1914. год.школа је претворена у касарну, а наредне године војска се 

иселила из ње. До 1918. год. школа носи назив “Општинска основна народна школа”. 

Српске трупе улазе у Ковин 1918. године, а 1919. год. на ове територије примењује се 

школски Закон Краљевине Србије из 1904. год. по коме су школе могле бити државне 

или приватне. У Ковину је ова државна школа била организована и за припаднике 

националних мањина – Немце, Мађаре, Румуне уз обавезно учење државног језика - 

српског језика. Школа све до 1935. год. носи назив “ Државна основна школа у 

Ковину”.                           

                              По избијању II светског рата настава се одвијала претежно на 

немачком и мађарском језику. За време рата школа није радила у својој згради већ у 

закупљеним просторијама и то све до 1945. год. После рата 1946 год. школа добија 

назив “ Основна школа” ( школа има румунска и мађарска одељења док се немачка 

укидају). Школске 1945/46. год. био је уписан 791 ђак. Румунска и Мађарска одељења 

се гасе касних шездесетих година, јер није постојало интересовање родитеља да се 



ученици образују на овим језицима. Одлуком Школског одбора, од 16. августа 1957. 

год. школа постаје осмогодишња и добија назив који и данас носи  

Основна школа “Ђура Јакшић”.                       Школа је током вишедеценијског 

постојања извела на пут хиљаде младих људи који су се даље успешно школовали 

репрезентовали свој град, али и основну школу “Ђура Јакшић “ где су добили прва 

знања.  

 

На самом почетку 2004/2005. школске године завршена је велика инвестиција – 

реновирање кровног покривача, која је урађена захваљујући донацији Јапанске 

владе . 

 

Захваљујући донацији Владе Јапана 2004. године (у износу од 44 438 USA $, односно 

2.581.164,75 динара)  за поправку школског крова спречило се прокишњавање и 

пропадање школске зграде, која је иначе Законом заштићени објекат као споменик 

културе. Школска зграда је под претходном заштитом државе и убраја се у културна 

добра. Донацији је претходило потписивање уговора о бесповратној помоћи између 

амбасадора Рјуићи Танабеа и директора школе, Иванке Момиров у присуству 

председника Извршног већа Војводине, г. Ђорђе Ђукића. Примопредаја радова 

организована је 16.9.2004 године уз свечани дочек и банатски програм. У дочеку 

гостију учествовао је и претходни директор школе Обрад Филиповић. 

Како је изгледао дочек делегације Јапана – амбасадор, господин Рјуићи Танабе са 

својим Тимом -  Акира Сано, други секретар Јапанске амбасаде, председник Извршног 

већа Војводине, г. Ђорђе Ђукић, његов саветник г- ђа Емина Пајић, г. Бранимир 

Андрић, заменик покрајинског секретаријата за образовање и председник општине 

Ковин Славка Бранковића, а у пратњи директора школе Иванке Момиров, види се на 

приложеним фотографијама. 

 

 

Стари кров 

 

 
 



 

ДОЧЕК ГОСТИЈУ 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

Делегација Јапана – Њ. Е.амбасадор, господин Рјуићи Танабе са својим Тимом -  Акира 

Сано, други секретар Јапанске амбасаде, председник Извршног већа Војводине, г. 

Ђорђе Ђукић, г. Бранимир Андрић, заменик покрајинског секретаријата за образовање 

и председник општине Ковин СлавкО Бранковића, а у пратњи директора школе Иванке 

Момиров 

 

 



СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ – СЕЧЕЊЕ ВРПЦЕ  

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

ОБИЛАЗАК ШКОЛЕ 

 



ПОЗДРАВ ГОСТИЈУ ОД СТРАНЕ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ИВАНКЕ МОМИРОВ 

 

 
 

УРУЧЕЊЕ ЗАХВАЛНИЦЕ 

 

 
 



ПОЗДРАВНА РЕЧ Њ. Е. ЈАПАНСКОГ АМБАСАДОРА, ГОСПОДИНА РЈУИЋИ 

ТАНАБЕА 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЗДРАВНА РЕЧ  ПРЕДСЕДНИКА ИЗВРШНОГ ВЕЋА ВОЈВОДИНЕ, Г. ЂОРЂA 

ЂУКИЋA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЗДРАВНА РЕЧ - Г. БРАНИМИРA АНДРИЋA ЗАМЕНИК ПОКРАЈИНСКОГ 

СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 
 

 

 

 

НАКОН ОБРАЋАЊА ПРИСУТИХ,  УСЛЕДИО ЈЕ  

ПРОГРАМ У ХАЛИ ШКОЛЕ ПРИРЕЂЕН У ЧАС ГОСТИЈУ СА ОБЕЛЕЖЈЕМ 

БАНАТСКИХ МОТИВА 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

ЈОШ ЈЕДНОМ ПОЗДРАВ ОД СТРАНЕ Њ. Е. ГОСПОДИНА ТАНАБЕА 

 



СЛИКА ЗА ПАМЋЕЊЕ- Њ.Е. АМБАСАДОР ТАНАБЕ, ГОСПОДИН АНДРИЋ И 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ ИВАНКА МОМИРОВ 

 

 
 

ЗАХВАЛНИЦА ЈАПАНУ  и ЈАПАНСКОМ НАРОДУ 

 

 
 



ОПШТИ   ПОДАЦИ 2004/2005 

 

     Школа  је  организована  као  самостална  установа, у  оквиру  које  су  13  

одељења  виших  разреда - 5, 6. и 7. разред по 3 одељења, а 8. разред 4 одељења, а од 1 

– 4. разреда са по 3 одељења, односно  12  одељења  нижих  разреда. У школи постоје и 

и 2 одељења  за  децу  лако  ометену  у  развоју. До 1998. године школа је имала по 4 

одељења од 1 – 8. разреда. 

Образовно – васпитни рад се изводи на српском језику, а наставом је обухваћено 

563  ученика, од тога 296 дечака и 267 девојчица распоређених у 28 одељења – 25 

редовних и 3 специјална одељења.  

Нашу школу похађају и ученици из РСК и РС, као и са Косова. 

     За  реализацију  наставног  Плана  и  програма  ангажовано  је  37  

наставника  и  то  12  наставника  разредне  наставе  и  23  наставника  предметне  

наставеи 2 дефектолога. 

У школи раде и наставници из других школа. Настава је стручно заступљена, 

осим часова енглеског језика – предаје професорка бугарског језика и дипломирани 

медијатекар, библиотекар, које су положиле Б 2, као и један број часова српског језика, 

предаје апсолвент књижевности 

Ученици су углавном са подручја града Ковина, а осим њих школу похађају и 

ученици из Скореновца (који хоће да прате наставу на српском језику), Плочице, Гаја, 

Делиблата и Мрамора (редовна и специјална одељења) укупно 24 ученика. 

Полазници 1. разреда  су углавном били обухваћени предшколским васпитањем, 

тако да су дошли са солидним предзнањем. Испитивање спремности и способности 

деце за полазак у 1. разред  обавили су педагог и психолог школе током маја и јуна 

месеца, а на основу добијених резултата извршено је формирање и уједначавање 3 

одељења 1. разреда. 

Наставна година је реализована према Правилнику о календару о – в. рада за 

основне школе са седиштем на територији АПВ за школску 2004/2005. школску годину, 

који је издао Покрајински секретаријат за образовање и културу. Календар је много 

бољи него претходне године. 

Настава и други облици о – в. рада остварују се током 2 полугодишта. Настава се 

одвија у 2 смене – пре подне од 7.30, а по подне од 13.00 

Смене су подељење хоризонтално – нижи разреди су у једној смени, а виши у 

другој и мењају се на 2 недеље. 

Наставни план и програм за ученике од 1 – 7. разреда реализован је у току 36 

наставних недеља, односно 180 наставних дана, а за ученике 8. разреда у току 34 

наставних недеља, односно 170 наставних дана. 

У среду, 15. септембра 2004. године настава се изводи према распореду часова за 

уторак. 

     Прво  полугодиште  почело  је  у  среду  1.  септембра  2004., а  завршило  се  у 

петак, 24.  децембра  2004. 

 У  првом  полугодишту  било  је  78  наставних  дана. 

 Први класификациони период је био последње недеље октобра (25 – 29.10.2004., 

као и родитељски састанци. 

   У  току  школске  године  ученици  су  имали   јесењи,  зимски и пролећни  

распуст.  

   Јесењи распуст у трајању од 5 дана почео је у понедељак, 1. новембра 2004. 

године, а завршава се у петак. 5. новембра 2004. године.  

 Зимски распуст у трајању од 3 недеље почео је у понедељак, 27. децембра 2004., 

а завршио се у петак, 14. јануара 2005. године. 



 Подела књижица за 1. полугодиште била је 28.12.2004, након чега су 

организовани и родитељски састанци. 

За  време  зимског  распуста  организована  је  допунска  и  додатна  настава  за  

ученике. 

     Друго  полугодиште  почело  је у понедељак,  17.  јануара  2005. године, а  

завршило  се  3.  јуна  2005.  године за ученике 8. разреда, односно 17. јуна 2005. године 

за ученике осталих разреда.  

У другом  полугодишту  било  је  102  наставна  дана. 

Други класификациони период био је прве недеље априла (4 – 8 4.2005.) након 

чега су организовани и родитељски састанци. 

Подела сведочанстава и диплома ученицима 8. разреда  била је у четвртак, 9. 

јуна 2005. године, а подела ђачких књижица ученицима од 1 – 7. разреда била је 23. 

јуна 2005. године. 

Летњи распуст је почео у понедељак, 20. јуна, а завршио у среду 31. августа 

2005. године.  

ГПРШ су  утврђени следећи радни дани: 

 

Четвртак, 16.9.2004. приредба поводом посете Јапанског амбасадора 

Петак, 22.10.2004. Јесењи крос 

Петак, 28.1.2005.  Зимски спортски дан на Дунавцу 

Петак, 28.5.2005. пролећни крос 

Субота, 26.3.2005. Дан школе 

 

Од активности у току школске године планира се  

 Сајам књига – крај октобра 

 Школа у природи за ученике од 1 – 4. разреда – „Бели бор“ на Тари 

 Позоришне и биоскопске представе – једанпут месечно 

 Посета планетаријуму – 4. разред 

 Ботаничка башта од 5 – 8. разреда 

 Опсерваторијум Нови Сад од 5 – 7. разреда 

У школи се празнују државни и верски празници у складу са законом. 

Радно се прославља школска слава Свети Сава – 27.1. 2005., Дан државности, 

Сретење и Видовдан 28. јуни. 

Понедељак, 8. новембар 2004. Обележен је као Дан просветних радника 

 

Организација  наставе 

 

Обавезне наставне и ваннаставне активности планирају се на основу Плана и програма 

уз измену и допуне објављене у ПГПС број 5/95, и број 5/96, као и у складу са чланом 

65.став 6 Закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и 

васпитања (СГРС број 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94, 22/02, 62/03, 64/03, 58/04, 62/04) 

и Правилника о наставном Плану за први и други разред основног  образовања и 

васпитања (СГ – ПГ  број 10/04) 

 Наставници ће сачинити годишње и месечне планове и програме рада по 

предметима, са свим потребним елементима квалитетног планирања. 

На седници НВ усвојена је подела предмета на наставнике. 

 

 

 

 



    У  редовној  настави  и  даље  доминира  фронтални  облик  рада,  али је било и 

примене   других  облика  рада – учење  откривањем, групни  и  индивидуални  облик  

рада, лабораторијске  вежбе, примена  компјутерских  програма – у кабинету физике 

користи се компјутер у реализацији наставе, који ће омогућити савременији приступ 

настави физике и већћем ангажовању ученика, као и стављање ученика у активан 

однос, а не пасивног посматрача и примаоца информација. 

 Такође у кабинети информатике омогућен је приступ интернету, тако да је и то 

један од доприноса савременијем организовању наставе.  

 

А) Обавезни предмети у 1. и 2. разреду  били су: 

 

 Српски језик – 5 часова 

 Математика - 5 часова 

 Енглески језик - 2 часа 

 Свет око нас - 2 часа 

 Физичко васпитање - 3 часа 

 Ликовна култура – 1 у првом разреду, 2 часа у другом разреду 

 Музичка култура – 1 час 

 

Б) Изборни  предмети  

 

 Верска настава  

 Грађанско васпитање  

 Чувари природе 

 Народна традиција  

 Рука у тесту – откривање света 

 Немачки језик 

 

Енглески језик су изучавали сви ученици 1. и 2. разреда  

 

    Поред  радовне  наставе  организује  се  и  допунска  настава  за  ученике  

који  у  редовној  настави  нису  постизали  задовољавајуће  резултате  из  одређених  

предмета  и  области. Допунски  рад  се  организовао  током  целе  наставне  године, са 

1 часом недељно по предмети..  

     Осим  допунске  организована  је  и  додатна  настава  за  све  оне  ученике  од  4.  

до  8.  разреда  који  су  изнадпросечних  способности  и  оних  који  су  посебно  

заинтересовани  за  продубљивање  знања  из  одређених  научних  области. Планом  и  

програмом  одређен  је  1  час  недељно  током  целе  наставне  године  за  додатну  

наставу. 

 Изборна настава организована је из немачког језика за ученике трећег разреда  и 

основи информатике и рачунарства за ученике у 7. и 8. разреду. 

 

 

    Специјално  корективни  рад  се  одвијао  са  ученицима  који  су  на  тасту  

зрелости  показали  ниже  резултате  или  који  су  имали  сметње  вида, слуха, говора, 

манифестне  сметње  у  понашању као што су тикови, нервозне навике, ноћно мокрење, 

анксиозност... 

 

 



СЛОБОДНЕ  АКТИВНОСТИ 

 

    Слободне  активности  подразумевају  организовање  секција  према  интересовању  

ученика. И  ове  школске  године  организован  је  велики  број  секција  у  вишим  

разредима  и  то  су: литерарна, рецитаторска, драмска, информативна, језичка( 

енглески  и  немачки  језик), историјска, географска, математичка, љубитељи  хемије, 

физике  и  биологије, ликовна  и  музичка (хор  и  оркестар), КМТ (бродомоделарска, 

авиомоделарска и ракетно моделарство, саобраћанна, машинска, кибернетичка..., 

спортске  секције ( мушке  и  женске) – кошарка, фудбал, рукомет, одбојка, гимнастика. 

У  нижим  разредима  организују  се  на  нивоу  одељења  и  то  су  ритмичка секција. 

Ученици виших разреда учествовали су на свим такмичењима које је организовано. 

 На интернационалној манифестацији – Дани хармонике у Смедереву, наш 

ученик НЕМЕТ МИЉАН, ученик 8/4 разреда освојио је 1. награду. 

 На новогодишњем концерту класичне гитаре  у Дому културе учествовали су 

ученици наше школе. 

На литерарном конкурсу ЦК на тему „Крв живот значи“ наши ученици су награђени и 

похваљени. 

 На литерарном и ликовном конкурсу поводом обележавање Пробоја Сремског 

фронта  наши ученици су такође награђени и похваљени. 

 На 3. Смотри уметничког стваралаштва ученика Баната – ликовно, књижевно и 

филмско стваралаштво школи је додељена диплома за изузетан допринос развоју 

ликовног стваралаштва ученика на ликовним смотрама регионалног центра за таленте 

Баната. 

 Школа је била домаћин за следећа такмичења: 

 Кошарака – дечаци, девојчице 

 Српски језик 

 Рукомет девојчице 

 Школа је ове године била и пункт за пријемни испит за целу општину Ковин 

 

ЕКСКУРЗИЈЕ, ПОСЕТЕ ИЗЛЕТИ 

 

     Тродневна  екскурзија  8.  разреда  изведена  је  од  8. до 10. октобра  2004. 

године, а  маршута  је била Бечеј, Зрењанин, дворац Дунђерски, Зобнатица, Суботица, 

Палић у организацији ТА „Баскет турс“ из Ковина. 

     

Крајем  маја  и  почетком  јуна  реализоване  су  и  остале  екскурзије: 

1. разред – Београд 

2. разред – Вршац 

3. разред – Нови Сад, Сремски Карловци, Петроварадин 

4. разред – Опленац, Аранђеловац, Топола 

5. разред - Идвор, Српска Црња, Зрењанин  

6. разред – Тршић, манастир Манасија, Бања Ковиљача 

7. разред – Ниш, Нишка бања, Чегар ( 2 дана ). 

 

КУЛТУРНА  И  ЈАВНА  ДЕЛАТНОСТ 

 

    Културна  и  јавна  делатност школе огледала се у организовању и учешћу на 

свечаностима, приредбама, спортским и другим манифестацијама које су биле веома 

разноврсне и значајне.  

 У организацији наше школе биле су следеће манифестације и активности: 



 

 Током читаве школске године организовани су спортски сусрети, у хали школе 

које су организовали професори физичке културе – Ливијус Кокора и Драган 

Бугариновић. 

 И даље се преко разгласа школе ученици упознају са свим значајним црквеним 

празницима, празницима који су у црквеном календару обележени црвеним словом, 

које је увела директор школе Иванка Момиров. 

 Такође за време великог одмора пушта се музика – то је инструментална музика 

светских и наших великана, а петак је дан када младу, ученици бирају музику према 

својим интересовањима, али у сарадњи са наставником музичке културе. 

 

ПОСЕТЕ су биле разноврсне: 

 

ГАЛЕРИЈА – Октобарски  ликовни  салон, изложба  појединих  уметника, изложба  

уметничких  фотографија... током целе године 

 

ПОЗОРИШНЕ  ПРЕДСТАВЕ – „Пут се за путником рађа“, „Цар Ћира“,  „Буба у уху“, 

„Хајде да се играмо“, „Боинг боинг“, „Покондирена тиква“, „Рачунајте на нас “ - 

представа  ученика наше  драмске  секције, поводом обележавања Дана школе 

 

ФИЛМСКЕ ПРЕДСТАВЕ – „Међава и деда Мраз“, „ Гарфилд“, „Шрек 2“, „Острво 

црног гусара“, „Полар – експрес“, „Повратак у земљу Гаја“, „Зебра тркачица“ 

 

ГРАДСКА  БИБЛИОТЕКА – посета  библиотеци  и  упис  првака  у  чланство, 

сусрети с песником, изложба „Окамењени светови“, трибине... 

 

ПОСЕТА КОНЦЕРТИМА – у  организацији  Центра  за  културу  Ковин 

 

Једноднедво и полудневни ИЗЛЕТИ организовани у складу са ГПРШ 

 

СЕПТЕМБАР  2004. – свечани  пријем  првака  у Дому културе, где су ученици 2. 

разреда одиграли дечју позоришну представу „Снежана и седам патуљака“ у 

организацији учитељица Весне Анђелков и Марије Поповић  

 

ОКТОБАР  2004. – Обележавање  ДЕЧЈЕ  НЕДЕЉЕ –  

 

Поводом Дечје недеље организоване су музичке игре, такмичарске игре, спортски 

сусрети, акција „Друг – другу“ на нивоу школе, где су ученици направили поклоне за 

сиромашне ученике и ученике из специјалних одељења, долазак 11 ученика и 2 

наставника из ОШ Ј. Ј. Змај који су нам уручили 22 пригодна поклобна за ученике 

специјалних одељења, биоскопска представа, излет, пријем ученика 1 – их разреда у 

чланство библиотеке. 

 Ученици другог разреда одиграли су 2 позоришне представе „Снежана и седам 

патуљака“ за предшколце, као и ОШ „Десанка Максимовић“. Ученици школе Ј. Ј. Змај 

се нису одазвали позиву да присусвују овој предивној представи..  

 Поводом дечје недеље колегиница Мирјана Несторов је припремила наставна 

средства, а школа купила слаткише и пакет смо послали у Дом за заштиту деце и 

омладине „Ј. Ј. Змај“ у Београду. 



     У  сарадњи  са  Црвеним  крстом, поводом  обележавања  Дечје  недеље, 

организована  је  Трка  за  срећније  детињство под називом „Имамо циљ, дођите“, 

на  којој  су  учествовали  и  наши  ученици. 

Посета  међународном  САЈМУ  КЊИГА УЧИЛА И ШКОЛСКОГ ПРИБОРА  у  

Београду – 13.10.20204. 

 У периоду од 23 – 30.10.2004. ученици нижих разреда у ортанизацији ТА 

„Баскет турс“ – а боравили су у школи у природи на Тари у хотелу „Бели бор“. 

   

24. 10. 2004. био је јесењи крос и излет за све ученике. 

 

НОВЕМБАР  2004.  
 8. новембра  обележен  је  Дан  просветних  радника. 

 

12.  новембра  обележена  је 86 – то  годишњица  ослободилачких  ратова  1912 - 

1918.  Године, када је ослобођен Ковин од аустроугарске власти.. Ученици  виших  

разреда  положили  су  цвеће  на  ковинском  гробљу и присуствовали опелу. На гробљу 

је сахрањено 267 наших војника, око 230 аустријских и немачких војника. Увече на 

Академији учествовао је хор и оркестар, као и рецитал ученика наше школе, када су 

подељене и пригодне награде ученицима који су на литерарном и ликовном конкурсу 

победили.. 

 

ДЕЦЕМБАР  2004. –  

1.  децембар, Дан  борбе  против  СИДЕ, обележен  је  кратким  информацијама  

које  су  спремили  ученици  и  који  су  то  презентовали  преко  разгласа  и  путем  

едукативних  паноа. 

 Од 19 – 24.12.2004. у библиотеци и хали школе, а поводом завршетка првог 

полугодишта организован је квиз знања , забавне дечје игре и спортски сусрети. 

 29. децембра 2004. и 3. јуна  2005. године  огранизована је игранка у дискотеци 

„Пинк“, за ученике 7. и 8. разреда са својим ОС и професорима. 

 

ЈАНУАР  2005.  

 Свечана Академија поводом прославе Светог Саве била је 26. Јануара 2005. 

Године у Дому културе, где су учествовали наши ученици – рецитатори и хор школе. 

Сечење  славског  колача било је у хали школе 27.1.2005. у 12.00 у присуству оца 

Новака Петровића, а домаћин школе био је Обрад Филиповић. После сечења славског 

колача и пригодног програма за пензионере, раднике школе, ученике и родитеље, као и 

осталих уследила је  и  подела  переца  и славског  жита  за  све  ученике  и  запослене  

у  школи. Увече је била заједничка вечера са колективом ОШ „Ј. Ј. Змај“ у ресторану 

„Утва“. 

 

МАРТ  2005. – обележен  је  још  један  ДАН  ШКОЛЕ.  

Поводом  овог  датума  у  школи  су  у  току  недеље  организоване  разне  

активности: ученици нижих разреда  припремили су предивну приредбу, а ученици 

виших разреда припремили су дивну позоришну представу „Рачунајте на нас“. У 

спортској хали током недеље организовани су спортски сусрети у разним спортовима, а 

у петак одиграно је финале и проглашени су победници.   

Оно што је значајно споменути, а то је да су током неколико месеци уназад, пре 

Дана школе, ученици и наставник ликовне  културе осликавали зидове у школи и тиме 

допринели естетском уређењу школе. 

 



АПРИЛ  2005.  

 Поводим Дана планете Земље, 22.4.2005. ученици и професор биологије радили 

су на уређењу школске околине – садњом цвећа и украсног шибља, чиме су 

симболично у име школе подржали акцију чувања планете Земље. Свој допринос 

акцији дали су и родитељи и ученици тако што су поклонили саднице за школу. 

Поводом Ускршњих празника ученици су учествовали у хуманитарној акцији 

„Један пакетић – много љубави“, где су бослесницима НПБ послали ускршња јаја, 

слаткише, средства за личну хигијену, а другарима још и школски прибор... 

 

МАЈ 

 У организацији Спортског савеза организована је улична трка у којој су 

учесвовали ученици из целе општине Ковин 

28. маја 2005. био јепролећни крос и излет за све ученике. 

 У организацији Спортског савеза организована је улична трка у којој су 

учесвовали ученици из целе општине Ковин 

 

ЈУН  2005. 

Дан екологије 5. јуна 2005. обележен је одласком на излет.  

 

 На нивоу општине организована је бициклистичка трка у којој су учествовали и 

наши ученици. 16.6.2005. године ученици наше школе, професор Драган Бугариновић и 

директор школе Иванка Момиров, код „Пилане“ су дочекали бициклистичку трку која 

је пролазила кроз наш град. То је била међународна трка у којој су учествовали 

бициклисти из целог света. Доживљај је био незабораван. 

 

 
 



На крају  наставне  године  ученицима  8.  разреда  за  изузетан  успех  у  

учењу  и  владању, одлуком  НВ  додељено  је  57  диплома. Диплому  „Вук  Караџић“  

добило  је  10  ученика, а специјалне  дипломе  47 -  добило  је  33  ученика. 

  По  предметима  број  диплома  је  следећи: српски  језик – 3; енглески  језик – 3; 

математика – 1; хемија – 2; биологија - 2; географија – 2; ликовна  култура – 1; музичка  

култура – 14; ТО – 3; физичко  васпитање – 9; драмско  стваралаштво – 7 ученика. 

 Свечана подела сведочанстава за ученике 8. разреда била је у понедељак, 13. 

јуна 2005., а за остале ученике у петак, 24. јуна 2005. године. 

 Ученици носиоци дипломе „Вук Караџић“ од школе су добили књиге на поклон, 

као и ученик генерације. 

 

 За  ученика  генерације  проглашена  је РАДОВИЋ ЈАСНА  ученица  8/1  

разреда – одмерена, тиха, ненаметљива, успешна  у  свим  областима. 

Ученик генерације, ученици носиоци дипломе „Вук Караџић“,  као и женска 

кошаркашка екипа са професором Ливијусом Кокором, били су примљени код 

директора школе Иванке Момиров, где је уз пригодно послужење уследило и уручење 

награда. Исто дана примљени су и код председника Општине. 

 

 
 

Од укупно 562 ученика са позитивним успехом у јуну месецу разред је завршило 

533 ученика, 22 ученика иде на попшравни испит, а 7 ученика понавља разред. 

Сви ученици на крају наставне године добили су похвалницу за одличан успех и 

примерно владање.  



После поправног испита у августу месецу са позитивним успехом је завршило 

553 ученика, а 9 ученика понавља разред. 

 

Васпитно дисциплинске мере 

УОС – 52 ученика 

УОВ – 29 УДШ – 17 ученика 

СУНВ – 24 ученика 

 

Весели  и  предиван  програм  приредили  су  нам  ученици  нижих  разреда  на  крају  

наставне  године. 

 

ДРУШТВЕНО – КОРИСТАН РАД 

 

Обухватао је следеће активности: 

 Спортски динар 

 Динар за ЦК 

 Динар за библиотеку 

 Помоћ другу 

 Помоћ СРПСКОЈ ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРКВИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ 

ОЛТАРА у којој су учествовали сви ученици и радници школе и том 

приликом је скупљено 12.972,00 динара 

 Сакупљање „Дечјег динара“ за куповину беџева и добродошлица Дечјег савеза 

 Уређење матичних учионица и израда паноа по одређеним темама 

 Уређење школских терена и ружичњака испред школе 

 Садња украсног шибља у дворишту школе и код спортских терена 

 

ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ 

 

 Сакупљање уџбеника и школског прибора, одеће и обуће за сиромашну децу 

 Прикупљање прилога за ЦК 

 Акција „Један пакетић, много љубави“ 

 Ускршња јаја за болеснике из НПБ 

 

УРЕЂЕЊЕ ШКОЛЕ И ЊЕНЕ ОКОЛИНЕ 

 

Од планираног урађено је следеће: 

 Свако одељење виших разреда имало је свој део травнате површине или 

школског дворишта које је одржавало у току школске године 

 Ентеријер школе оплемењен је урамљивањем ученичких радова и цвећем 

 Зидови у ходницима одсликани су предивним муралима 

 Направљене су полице за цвеће и кућице за прице 

 Улаз у школу оплемењен је цвећем, постављена је и тепих стаза, а на зидовима  

уметничке фотографије 

 

ИСХРАНА УЧЕНИКА 

 је организована по принципу сервирања готове хране. Јеловник је направио 

кухињски одбор, а ужину је примало око 300 ученика. Ужина је ове године 

квалитетнија, обогаћена воћем, чоколадним млеком, јогуртом из амбалаже... Ужина се 

прима преко пекаре „Александар“, а цена ужине је 400,00 за септембар месец 2004. г. 



СТРУЧНИ ОРГАНИ 

 

Стручни активи школе радили су на основу свог програма рада, Закона о основној 

школи и по потреби. Активност им је била усмерена  на планирању наставног градива, 

корелацији наставног садржаја, допунске, додатне наставе, СА, такмичења... 

 

Одељенска већа, радила су у складу са ГПРШ и споственим програмом рада. Одржано 

је 12 седница на коме су разматрана питања о успеху, васпитно дисциплинским 

проблемима, реализацији наставе, ПО, екскурзији, договор око обележавања значајних 

датума, рад ОЗ... 

 

Наставничко веће радила су у складу са ГПРШ и споственим програмом рада и по 

потреби. Одржано је 17 седница на коме су разматрана питања планирање и 

програмирање о – в. рада, организовање стручног усавршавања, утврђивање успеха у 

учењу и владању,  васпитно дисциплинским проблемима и мерама,  праћење 

реализацији наставих и других облика о – в. рада, ПО, извештаја са екскурзије... 

Посебно ове године било је разговора о „мрежи“ школа, о статусу наше школе, јер је 

почила тиха кампања о гашењу наше школе. Поводом тога били су чести разговори на 

НВ, Савету родитељ, Школском одбору, а све је резултирало агресијом Општинске 

управе према школи, колективу и директору школе. Посебно иритирајући био је општи 

родитељски састанак, на иницијативи Савета родитеља, који је искоришћен да се школа 

прикаже у „лошем“ светлу. Од тада, па до краја наставне године просветни инспектор и 

дописи општинске управе не престају. Притисак је огроман. 

Поводом свега, директор школе, Иванка Момиров се обратила Министарству просвете, 

али се нико поводом дописа није огласио. О свему изнетом постоји документација у 

школи. 

Рад ОС је обухватао 4 подручја рада – рад са ученицима, сарадња са наставницима, 

сарадња са родитељима и административни послови у одељењу. 

 

Школски одбор радио је у складу са Законом о основној школи, Законом о основама 

система образовања и васпитања, Пословником о раду ШО и сопственим програмом 

рада. ШО  је радио у седницама  на којима је разматрао питања везана за рад школе – 

Извештаја о раду школе за протеклу годину, ГПРШ, доношење одлука о расписаивању 

конкурса, као и разматрања молби и давање мишљења директору школе за пријем 

кандидата, анализа успеха у учењу и владању... Одржано је 13 седница. Записници са 

састанка налазе се код секретара школе Тот Штефана. 

 

Решењем о именовању, именовани су чланови ШО који су чинили: 

 

Вања Рајић, подпредседник, 

Марија Михаиловић, 

Драгојла Савић, 

Славиша Несторовић, 

Душица Богданов, 

Татјана Пејов, 

Невена Банчов, 

Миланка Ладолеж, председник, која је једногласно изабрана.  

 

 



САВЕТ РОДИТЕЉА школе чине представници родитеља из свих одељења, укупно 25 

родитеља. Радили су по свом програму рада, а главне теме биле су успех и напредовање 

ученика, резултати такмичења, екскурзије, естетско учеђење школе... У ШО од чланова 

Савета родитеља били су изабрани – Душица Богданов, Славиша Несторовић, Предраг 

Миловановић. Председник Савета родитеља био је Милан Маодуш, који се веома 

ангажовао у раду. У току године одржано је 3 састанка, а родитељи су били веома 

ангажовани са веома конструктивним предлозима.  

Посебно треба наставити добру организацију општег родитељског састанка, који је 

организовао Савет родитеља. Општи родитељски састанак је протекао на 

најдемократичнији начин, а родитељи чврсти у свом ставу. 

 

Саставни део су и извештаји педагога – Вукадиновић Виолете, психолога, Снежане 

Алавање, библиотекара – Мирјане Трује, директора, Иванке Момиров. 

 

 

ЗАКЉУЧАК: 

 

 Наставни план и програм је реализован у потпуности 

 Током ове и претходних година колегиница Мирјана Несторов направила је 

предивну учионицу са преко 100 оригиналних наставних средстава. Захваљујући 

креативности и мукотрпном раду колегиница је утрошила много времена, знања 

и новца на реализацији истих који суприказани на Сабору учитеља у Пријепољу. 

Каква је реакција била види се из писма које је упутио Мирослав Маринковић , 

уредник часописа „Учитељ“. Све се налази у архиви школе. Поред наше школе 

колегиница је радила и за друге школе у општини, за Домове здравља и за Дом 

незбринуте деце у Београду. 

 У протеклој години имали смо боље услове за рад и захваљујући њима и раду 

свих нас  наши ученици постигли су боље резултате. На квалификациони испит 

изашло је 53 ученика и сви положили завршни испит, је је требало да освоје 

само 1 бод из сбаког предмета. 

 Током читаве године купована је стручна литература, купљено је 45 

појединачних књига, а школа је на поклон добила 50 књига. 

 Претходне године започело се са пројектом санација крова. Конкурисали смо за 

донацију Јапанске  амбасаде и ове године је тај посао интензивиран. Априла 

месеца представник Јапаске амбасаде посетио је нашу школу и том приликом је 

утврдио право стање. После тога смо узвратили посету Јапанској   амбасади и 

договорили се шта све треба да спремимо од документације, да бисмо 

конкурисали за донацију. У сарадњи са Општинском управом и ЈП  „Геоплан“  

из Ковина урађен је и спроведен читав поступак око документације  која је 

неопходна за  реконструкцију крова и целокупна документација достављена је 

Јапанској амбасади.  Одговор Јапанске владе о донацији уследио је 11.11.2003. 

када смо сазнали да смо добили донацију вредну преко 2.512.524,00. Убрзо је 

уследило потписивање Уговора са Јапанским амбасадором у Новом Саду, у ИВ 

Војводине у присуству господина Танабеа и господина Ђукић. Поред наше 

школе донацију су добиле и школа у Врбасу и Адашевцима. 25. јуна почеле су 

припремне радње, а од 1. јула 2004. почела је реконструкција крова која је 

завршена 20. августа 2004., после чега је уследио технички пријем. Целокупна 

документација, фазе изградње налазе се у документацији школе. 16. септембра 

2004. била је свечаност поводом завршетка радова. 



 У дворишту школе започета је доградња свлачионица при фискултурној сали 

коју спроводи Спортски савез у сарадњи са школом. Радови су планирани да се 

заврше до почетка нове школске године 2003/2004., а завршени су октобра 

2004/2005. г. 

 Крајем новембра 2004. године извршена је реконструкција водовода и 

канализационе мреже, а крајем августа 2005. завршена је реконструкција мокрих 

чворова у читавој школској згради. 

 У мају 2005. године купљена је медицинска вага за потребе наставе физичке 

културе. То је дигитална вага која у исто време мери висину и тежину. 

 Купљена су 3 телевизора за учионице 1. разреда, а један телевизор од породице 

Вујачић добили смо на поклон који је постављен у холу школе. 

 Такође је уведен нови сателитски телевизијски програм, а добили смо и нови 

телефонски број 013/744 – 895. 

 У кухињи су купљене металне витрине од рострфраја. 

 

 

 

ПРОБЛЕМИ 

 

 Као велика инвестиција остаје реконструкција грејне мреже, измена подова у 

учионици, као и кречење споља. 

 Проблем је и понашање појединих ученика, које је резултирало премештањем у 

друге школе 

 Из других школа дошло нам је неколико проблематичних ученика који су са 

успехом  завршили разред, јер је промена средине утицала на њихово понашање 

 Проблеми са Општинском управом, инспектором, појединим родитељима који 

су изманипулисани, али нама ствворили проблеме, који још нису решени 

 Проблем недостатка средстава за многе активности које су неопходне за живот и 

рад школе 

 

 

 

 



 
 

Директор школе  

Иванка Момиров                                                             

 

 

  Летопис  води  библиотекар 

                                                                                  Стоја   Сенка 


