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Основна школа „Бранко Радичевић“ 

               ОШ "Бранко Радичевић" је лоцирана  на подручју МЗ Марадик која поред насељеног 

места Марадик обухвата и насељено место Гладнош. Марадик је место на падинама Фрушке горе и 

налази се у зони здраве еколошке средине .У МЗ живе махом староседеоци, мада у месту има и 

преко 200 расељених лица. На Банстолу је лоцирана већина расељених лица.  

Школа ради у две смене. Настава се изводи на српском језику у комбинованом одељењу се настава 

изводи на мађарском језику односно двојезично, а као први страни језик од првог разреда ученици 

уче енглески језик. Од петог разреда као обавезан изборни страни језик учи се руски језик, а од 

првог као изборни учи се и мађарски са елементима националане културе 

Оба изборна језика уче се на основу добровољне опредељености родитеље ученика. Школа  је 

добила име по великом српском песнику Бранку Радичевићу.  

Школу похађају и ученици са оближњег Гладноша и Банстола, користећи јавни превоз  АП „Ласта“ 

као и ученици из околних места општине Ириг-Крушедол, Крушедолски Прњавор, које у школу 

углавном довозе родитељи. 

Назив школе ОШ „Бранко Радичевићић“ 

Адреса  Марадик, Жарка Зрењанина 1 

Контакт подаци школе:  

– Телефон/факс  022/ 506 603 

– Званични мејл школе sm.skolamaradik@neobee.net 

ПИБ 100703119 

Име и презиме директора школе Звонимир  Чаушевић 

Датум оснивања школе 1965. 

Датум прославе Дана школе 15. март 

 

          

mailto:sm.skolamaradik@neobee.net
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Септембар 

01.септамбар 2017. 

 Први септембарски дан за сваког ђака је један од најважнијих датума у години, завршава се 

летњи распуст и почиње нова школска година, овог септембра школска 2017/2018. 

 Они којима је ово сигурно један од најважнијих дана у досадашњем животу су они 

најмлађи, који су данас по први пут зачули школско звоно и сели у школске клупе, наши прваци. 

 У школу је пристигло укупно 28  нових ђака, који су распоређени у два одељења. Једно 

одељење које наставу похађа на српском језику и одељење ученика који наставу похађају на 

мађарском језику.  Нестрпљиво смо чекали да их упознамо и пожелимо добродошлицу.  Овог 

првог дана њиховог школовања, у холу школе, дочекали су их директор, педаго  и њихови будући 

учитељи - 

 Драгана Анђелковић и Ливиа Бардош,  као и старији другари, ученици сада петог разреда, 

који су специјално за њих припремили програм добродошлице. Ученици су од Општине Инђија 

добили на поклон прибор за рад.  

 Желимо им пуно среће током школовања, пуно петица, још више добрих другара и безброј 

тренутака за памћење. 

Срећно прваци! 
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20.септембар 2017.  

 Ученици комбинованог одељења који наставу похађају на мађарском језику посетили су 

Сенту у  организацији Националног савета мађарске националне мањине.  На једнодневну 

екскурзију кренули су заједно са другарима из Будисаве, Новог Сада, Гунароша и Србобрана. 

Имали су прилику да упознају лепоту и знаменитости Сенте, као и да размењују искуства са 

ученицима из других школа, али и склапају нова пријатељства. Ученици су путовали у пратњи 

учитељице Ливие Бардош и Сабо Норе, чланице Петефи Шандор програма.  

                  

 

    

26.септембар 2017. 
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Безбедност деце у саобраћају на првом месту. 

Црвени крст Инђије посетио је наше ђаке прваке и одржао мини едукацију на тему 

безбедности деце у саобраћају. Циљ ове акције је промовисање адекватног понашања свих 

учесника у саобраћају и тиме смањење броја повређених и страдалих особа у саобраћају.  

Едукативна радионица за ученике првог разреда омогућила је ученицима са се упознају са 

основним саобраћајним правилима, значењем појединих саобраћајних знаковова и све то на један 

занимљив начин и кроз игру.  

                                                                                                                                             

                         

26. септембар 2017. 

Ученици комбинованог одељења који наставу похађају на мађарском језику имали су 

посебан час музичке културе. Гост је био музичар Juhász Gyula из Сенте који је ученике упознао са 
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инструментима које он свира, а и ученицу су добили прилику да засвирају и можда открију нове 

таленте. 

 

                          

             

 

ОКТОБАР 

06.октобар 2017. 

 Историја је учитељица живота. 

 Ученициод петог до седмог  разреда  посетили су 6. 10. 2017. године са наставницом 

историје Иваном Петровић ''славну мајку градова'' Сирмијум (Сремску Митровицу) и обишли, уз 

пратњу кустоса, Музеј Срема, остатке палате римских царева и Цркву св. Димитрија.  
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02 -08. Октобар 2017. 

Дечија недеља: Градимо мостове међу генерацијама – за радост сваког детета 

Поводом обележавања Дечије недеље од 2. до 6. октобра организоване су многобројне активности 

у сарадњи наставника, педагога и чланова Ученичког парламента. 

Понедељак, 02.10.2017.  

Отворена је  Дечија недеља – Конвенција о дечијим правима –  ученици од првог до 

четвртог разреда  су са учитељицама на часовима упознати са Конвенцијом о дечијим 

правима, дискутовали на тему дечијих права, бојили илустрације из буквара дечијих права 

и израдили  плакате за учеионице „Моја права и обавезе“  
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Отворен је  ликовни и литерарни конкурса на тему „Ја и моји пријатељи свих генерација“, 

за све ученике; 

Отварена је хуманитарна акција „Прибор другу дати да и он може знати“ чији је циљ 

прикупљање школског прибора који ће даље бити прослеђен ученицима из социјалног 

угрожених породица; 

Постављена је „ Кутије пријатељства“ у холу школе у коју ученици остављају поруке за 

своје другове и другарице.  

Уторак, 03.10. 2017. 

Организовани су турнири у фудбалу и баскету за ученике од петог до осмог разреда - 

коодринатор наставник физичког васпитања; 

Одржан је  интерактивни часа верске наставе и грађанског васпитања под слоганом 

„Будимо деца“ где су ученици старијих разреда помагали млађим ученицима у изради 

ликовних радова на задату тему (ученици првог, другог, седмог и осмог разреда), радови су 

изложени у холу школе; 

„Наш мали биоскоп“ -  филмскс пројекција за ученике петог и шестог разреда. 

Среда, 04.10.2017. 

Организовани су турнири у фудбалу и баскету за ученике од петог до осмог разреда - 

коодринатор наставник физичког васпитања; 

Одржан је  интерактивни час верске наставе и грађанског васпитања под слоганом „Будимо 

деца“ где су ученици старијих разреда помагали млађим ученицима у изради ликовних 

радова на задату тему (ученици трећег, четвртог, петог и шестог разреда), радови су 

изложени у холу школе; 

„Наш мали биоскоп“ - филмска пројекција за ученике седмог и осмог разреда. 

Представници Ученичког парламента су у оквиру отворених врата посетили кабинет 

председника општине Инђија. 

Четвртак, 05.10.20017. 

„Замена улога“ – ученици од петог до осмог разреда су мењали наставнике и ваннаставно 

особље у њиховим дневним активностима.  

Одржане су радионице за децу од првог до четвртог разреда у сарадњи са члановима 

удружења „Вилин салаш“ , радионице су тематиски биле подељене по разредима: у првом 

разреду ученици су израђивали лутке од картонских тањира, кестења и различитих 

семенки, у другом разреду задатка је био „оживети клип кукуруза“, ученици трећег разреда 

су израђивали цветне аранжмане, док су ученици четвртог разреда правили лукте од чарапа 

и разних материјала. 
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Одигране су финалне утакмице у баскету и фудбалу као и одбојкашка утакмица екипе 

ученика против екипе наставника. 

Петак, 06.10.2017. 

Одржана је  приредбе поводом пријема првака у Дечији савез коју су организовали ученици 

другог, трећег и четвртог разреда са учитељицама; 

Додељене су  дипломе учесницима турнира и конкурса. 
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11. октобар 2017. 

 Ученици од петог до осмог разреда упутили су се на једнодневни излет у пратњи 

наставнице математике Тање Савић, наставице историје Иване Петровић и педагога Слађане 

Рашић и обишли Ботаничку башту „ Јевремовац“ и Српску академију наука и уметности у 

Београду. Била је ова јединствена прилика за ученике да виде различите и јединствене биљне 

врсте, али и да обиђу највишу научну и уметничку установу Репубилике Србије.  

 

 

13. октобар 2017. 

 

 Изложба кућних љубимаца 

 Одговоран однос према животињама и љубав се развијају од најранијих дана, а ученици су 

се поново показали на висини задатка.  И ове године школско двориште красили су кућни 

љубимци. Посетиле су нас разне врсте паса, мачке, птице, корњача, хрчци, али и једна коза. 

Награђени су љубимци, али и њихови власници, а сви учесници су добили захвалницу.  
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12. октобар 2017. 

 „ Трка за срећније детињство“ 

Хуманитарно-рекреативна „Трка  За срећније детињство“ одржана је и ове године.  Велики број 

деце подржао је ову традиционалну манифестацију која подстиче хуманост, промовише здраве 

стилове живота и шири идеју волонтерског рада.Као и раније, ученици наше школе су масовним 

учешћем у трци показали да подржавају здрав начин живота. Честитамо свима, а посебно 

најбржима. 
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20. октобар 2017. 

 53. Атлетске уличне трке 

 Поводом ослобођења Инђије у Другом светском рату у петак, 20. октобра, одржане су 53. 

Атлетске уличне трке са почетком у 12 часова. Ученици од трећег до осмог разреда учествовали су 

на тркама и још једном показали спортски дух и промовисали здрав начин живота. Ученик  седмог 

разреда, Данило Чепреги освојио је прво место, а ученица шестог разреда Анђела Белановић 

високо пето место у веома јакој конкуренцији.  
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21. октобар 2017. 

 

 Развијање еколошке свести 

 У оквиру предмета Народна традиција, ученици трећег и четвртог разреда учествовали су у 

радионици израде еко торби у прелепом и природном амбијенту „Вилиног салаша“ у организацији 

истоименог удружења жена. Ученици су вредно радили, цртали, лепили, везли торбе које су 

израђене од еколошких материјала и погодне за вишеструку употребу, а након напорног рада 

уживали у доручку и прелепом јесењем дану на салашу. 
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НОВЕМБАР 

16. новембар 2017. 

 Међународни дан толеранције . 

 Чланови Ученичког парламента одржали су предавање за ученике од првог до четвртог 

разреда. Ученици су имали прилику да чују више о толеранцији и толерантном понашању уз 

подсећање да је веома важно да будемо толерантни сваког дана. 
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ДЕЦЕМБАР 

14. децембар 2017. 

Ученици су посетили 11. Фестивал науке на Београдском сајму и прошли кроз чудесни свет 

науке са осталим посетиоцима сајма који су жељни  научне забаве и нових сазнања. Слоган 

естивала науке „ Један на један“ омогућио је ученицима да изађу на црту највећим научним 

изазовима. Такође су добили прилику да у контакту са научницима испробају различите научне 

експерименте и упусте се у незаборавне научне авантуре. 

 

 

15. децембар 2017. 

 Ученици од првог до четвртог разреда у сарадњи са удружењем жена „Вилин салаш“ 

украшавалии су празничне еко-торбе, а помоћ су им пружали и родитељи и ученици седмог 

разреда. 
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19. децембар 2017. 

У сусрет 2018. години... 

 Мали креативци правили су украсе и октили јелку у празничном расположењу. Такође, 

чланови Ученичког парламента одлучили су да дају свој допринос уређењу школе и израдили 

украсе. Јелка је спремана и Нова Година може да стигне.  
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20.децембар 2017. 

 Новогодишња представа „ Новогодишња заврзлама“ 

У госте су нам дошли Деда Мраз и глумачка екипа представе „ Новогодишња заврзлама“.  

 

28. децембар 2017. 

 Ученици првог и другог разреда су присуствовали новогодишњем програму у Инђији и 

погледали представе које су припремили ученици ОШ „Јован Поповић“, ОШ „Душан Јерковић“ и 

ОШ „Петар Кочић“. 
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ЈАНУАР 

27.јануар 2018. 

 Један од најсвечанијих дана у години, у свакој школи је дан обележавања школске славе 

Светог Саве. Тако је било и овог 27. јануара у нашој школи, свечано и достојанствено. Обележили 

смо славу како то доликује свакој домаћинској кући, уз икону, славски колач, жито, свећу, уз 

присуство великог броја ученика, родитеља, колега, пријатеља школе. 
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ФЕБРУАР 

02. фебруар 2018. 

 У ове године организована је школа клизања за ученике основних школа са територије 

општине Инђија. Ученици трећег и четвртог разреда посетили су клизалиште у центру Инђије 

добро се забавили и научили још једну нову вештину. 
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09. Фебруар 2018. 

Сада већ традиционална дружења са дечијим песницима су посебно интересантна 

ученицима, а тако је било и овог пута. Дарко Главаш, песник из Инђије, био је гост у нашој школи, 

а припада генерецији српских књижевних стваралаца, чија поезија подстиче децу на читања и 

размишљање. Наши ученици од првог до четвртог разреда дружили су се са песником и кроз 

загонетке, питалице, брзалице, мозгалице уз вођство Дарка Главаша долазили су до нових сазнања.  

 

22. фебрауар 

 Посета позоришту – Ученици од првог до четвртог разреда били гости у Културном центру 

из Инђије и погледли представу „ Црвенкапа и вук“. 
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28. фебрауар 

 Ученици од петог до осмог разреда, у пратњи наставница Тање Савић и Бојане Берић 

упустили су се у ову зимску авантуру и у Леденој дворани Спенса показали своја клизачка умећа.  

 

МАРТ 

08. март 2018. 

 Ученици трећег и четвртог разреда на часовима грађанског васпитања израђивали су 

папирне цветове- наруквице за сваку девојчицу у школи. Направљено преко 100 цветова који су 

подељени 08.марта свим ученицама и наставницама и ваннаставном особљу у школи. 
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09. март 2018. 

 Ученици осмог разреда су 09.03.2018. године у оквиру програма професионалне 

оријентације посетили 13. Сајам образовања „Путокази“ у Новом Саду у пратњи педагога Слађане 

Рашић и одељенског старешине Стане Нанић.  

 Полазак је био организован у 9 часова испред школе, након чега смо се упутили у 

Чортановце где су нам се придружили и ученици ОШ „Ружа Ђурђевић Црна.“ Долазак на сајам био 

је у 10 часова када је и отворен други дан сајма. 

 На сајму су ученици имали прилику да разговарају са представницима свих државних 

средњих школа у Новом Саду и добију одговоре на питања везана за смерове, трајање школовања, 

политику уписа, предмете и дисциплине које се изучавају током школовања као и сва остала 

питања која су од значаја приликом доношења одлуке о упису у средњу школу, као и да прикупе 

неопходне материјале који ће бити изложени у школи и на располагању свим ученицима. Такође, 

ученици су имали и прилику да посете и Сајам књига који је такође одржан у хали Новосадског 

сајма. 

15. март 2018. 

 Дан школе 

 И ове године свечаном приредбом обележен је дан школе 15. март. За богат програм биле 

су задужене учитељице, наставнице српског језика и музичке културе. Значајан допиринос у 

остваривању овогодишњег програма да је и родитељ Стеван Грујић који је у пратњи музичара 

одсвирао две нумере. 

  



Летопис, школска 2017/2018. година 
 

29 
 

  

 

16 – 22. март 2018. 

 Успешна сарадња са удружењем жена“Вилин салаш“ током целе школске године 

успешно је настављена у за време Ускршњих празника. Удружење жена одржало је још једну 

креативну радионицу за ученике од првог до четвртог разреда , а овога пута тема је био Ускрс па 

су ученици правили зеке, еко торбе са ускршњим мотивима, кецеље.  
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20. март 

 Међународни дан среће 

 Срећа може да се научи и треба почети још данас. Дан без смеха је изгубљен дан. Чланови 

Ученичког парламента одлучили су да обрадују ученике наше школе и 20. Марта за сваког ученика 

припремили бакин колач. Ученици су такође писали на папирима шта је за њих срећа, а наш 

„срећни пано“ био је изложен у холу школе. 
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24. март 2018. 

Ученици наше школе учествовали су на 38. Отвореном кросу Срема који је одржан у 

Инђији. 
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АПРИЛ 

02. април 2018. 

 Ученици шестог, седмог и осмог разреда добили су прилику да на кратко постану 

студенити. Посетили су Природно-математички факултет у Новом Саду, Департман за математику 

и информатику, дружили се са студентима, разгледали факултет и учествовали у радионицу коју су 

им припремили домаћини, студенти математике. 
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22. април 2018. 

 Дан планете Земље 

 Дан планете Земље је дан свих нас. Све што радимо, добро и лоше, за нашу животну 

средину  највише утиче  на наш живот,  и зато је важно да не мислимо  на Дан планете Земље и 

како да јој помогнемо само овог дана, већ сваког дана у години. Један дан не може да промени 

ништа ако свакодневним неодговорним односом према животној средини и окружењу у коме 

живимо, загађуемо  земљу, воду и ваздух и угрожавмо биљне и животињске врсте. Одговорни 

однос прена нашој племенитој Планети која нам даје живот је одговорни однос према садашњости 

нас самих, али и одговорни однос према будућности наше деце. Ми смо одлучили да дамо мали 

допринос нашој планети и тог дана смо уређивали школско двориште и посадили цвеће. 
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27. април 2018. 

 Наставници у школским клупама. 

 У нашој школи одржан је семинар „ Настава усмерена на ученика“. Наставници су 

унапређивали своја знања о савременим методама и облицима рада, пројектној настави, а гости у 

школи су нам биле колеге из ОШ „Браћа Груловић“ из Бешке. 

         

МАЈ 

05. 05. 2018. 

 Чланови Ученичког парламента су покренули акцију прикупљања новчаних средстава за 

девојчицу Уну Бихорац која болује од тешке болести и неопоходна су јој средства како би 

наставила лечење. Дана 05.05. 2018. Године у школи су организовани спортских турнири,а циљ је 

управо био прикупљање новчане помоћи. Турнири су се одиграли у следећим категоријама: 

Нижи разреди – девојчице су се такмкичиле у игри „Између две ватре“, дечаци у фудбалу. 

Виши разреди – Девојчице су се такмичиле у одбојци, а дечаци у фудбалу. 
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Ученици виших разреда су донирали за учешће на турниру, 200 динара по сваком учеснику, док су 

ученици нижих разреда добровољно убацивали новчани прилог у кутију. Такође, сви ученици и 

наставно и ваннаставно особље имало је прилику да у кутију коју су израдили ученици, убаци 

новчани прилог. Укупно је сакупљено 19.056 динара и сав новац је уплаћен на рачун Уне Бихорац.  

Турнири су прошли у најбољем реду , спортском духу и израженим осећајем хуманости и 

солидарности међу ученицима. Захвалница и похвале ученици су добили и од фондације „Буди 

хуман“ која прикупља средства за Уну Бихорац. 
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09. мај 2018. 

Ученици првог и другог разреда учествовали су на општинском превенству у Малим олимпијским 

играма . На забавном  полигону и полигону спретности освојили су четврто место и добро се 

провели.  
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11. мај 2018. 

 Светски дан писања писама обележава се 11. Маја. Ученици трећег и четвртог разреда, на 

часу грађанског васпитања, учили су о овој лепој традицији писања писама и одлучили да и они 

обрадују драге особе и пошаљу им писма.  

 

14. мај 2018.  

Једнодневна екскурзија за ученике I,  II , III  и  IV разреда, са двакомбинованаодељењана 

мађарском језику планирана Програмом рада школе реализована је на релацији Суботица - Палић  

дана 14.5.2018.године. 

Бројно стање ученика  који су ишли по одељењима: 

I разред 25 ученика, учитељица Драгана Анђелковић 

II разред 18 ученика,учитељица Виолета Кијачки 

III разред 19 ученика , учитељица Весна Ковачевић 

IV разред 18 ученика , учитељица Зорица Савић 

I разред одељење на мађарском језику, 4  ученика , учитељица Харгита Халас 

Комбиновано одељење на мађарском језику 4 ученика , учитељица Ливиа Барош 

Вођа пута Марко Мандраш, наставник енглеског језика 

Укупно 87 ученика и шест учитељица. 
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 Извођач екскурзије била је туристичка агенција „КОРАЛ ТУРС“ из Руме, која је 

одговорила на захтеве предвиђене планом и програмом. 

 На пут смо пошли дана 14.05.2017. године. Скуп ученика испред школе био је у 07:45 

часова. Након обављеног прегледа обезбеђења у документацију о техничкој исправности аутобуса, 

кренули смо у 8 часова на одредиште. 

 Путовање је било пријатно уз пратиоца групе испред туристичке агенције и возача у 

удобној и комфорној вожњи.  

 На путу до Суботице направљена је краћа пауза на бензијској пумпи „OMW“где су ученици 

обавили доручак. Потом смо наставили путовање до одредишта. 

 У Суботицу смо стигли у 11:00 часова како је било предвиђено програмом путовања. 

Потом је уследио обилазак Градске куће – главне сале. Причом водича – кустоса приближио је 

посећено место прилагођено узрасту и потребама деце. Уживали су у декоративном ентеријеру 

саме зграде обогаћене мотивима мађарског фолклора, кроз стилизоване шаре цветова, цветног 

накита од керамике и кованог гвожђа са прекрасним витражима. Те су ученици имали прилику да 

виде како изгледа сала која се користи за заседање Скупштине, концерте и друге важне скупове.  

 Након тога су ученици наставили шетњу кроз центар Суботице где су имали прилику 

да виде велику плаву фонтану и упознају се са окружењем самог града. 

 Путовање је настављено ка Палићу. Тамо је посећено Палићко језеро. Ученици су се 

упознали са карактеристикама језера и наставили обилазак зоолошког врта. 

 У ЗОО врту су имали прилику да погледају 170 животињских врста, односно око 2000 

примерака животиња које су смештене у четрдесетак волијера, кавеза или објеката. Поред 

животињских врста, ученици су могли да погледају у склопу ЗОО-врта и ботаничку башту која 

представља збирку многих аутохтоних и нетипичних лишћара и четинара, као и сезонских 

цветница и уживају у самом амбијенту. 

 Рекреативно – забавни део програма употпунио је боравак у парку ЗОО врта где је 

настављено дружење и игра ученика која је трајала до повратка кући. 

 Долазак у Марадик је био у 18:30 часова испред школе, предвиђено сатницом, где су 

децу дочекали родитељи. 

 За време боравка на екскурзији ученици су били расположени, здрави, послушни. 

Придржавали су се договорених правила понашања, која су у основи имала културно опхођење и 

одговарајућу дисциплину. Ученици су одржавали ред, личну хигијену, хигијену у превозу и на 

јавним местима и заслужују сваку похвалу. 

 Закључујемо да су сви планирани васпитно – образовни циљеви и задаци у потпуности 

реализовани, чему је допринела квалитетна стручна и техничка организација, која је омогућила да 

план изведемо у потпуности на опште задовољство ученика, учитеља, родитеља и осталих 

реализатора једнодневне екекурзије. 
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11. мај 2018. 

Једнодневна екскурзија за ученике V, VI, VII и VIII разреда, планирана Програмом рада 

школе реализована је на релацији Орашац – Аранђеловац – Топола  - Опленац  дана 

11.5.2018.године. 

Бројно стање ученика  који су ишли по одељењима: 

V разред 19 ученика, ОС Марко Мандраш 

VI-1  разред 8 ученика, ОС Милан Ињац  

VI-2  разред 8 ученика , ОС Бојана Берић 

VII разред 15 ученика , ОС Тања Савић 

VIII разред 15  ученика , ОС Стана Нанић 

Вођа пута Бојана Берић, наставник географије 

Укупно 65 ученика и пет наставника. 
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 Извођач екскурзије била је туристичка агенција „КОРАЛ ТУРС“ из Руме, која је 

одговорила на захтеве предвиђене планом и програмом. 

 На пут смо пошли дана 11.05.2018. године са поласком у 8:00 часова испред 

школе.Путовали смо преко Београда, са успутним паузама ради одмора и освежења, до Тополе и 

посетили Карађорђев конак и цркву.  

 Посета Опленцу изнад Тополе и уздиже се бела мермерна петокуполна црква св. Ђорђе, 

сада Маузолеј. Задужбина краља Петра I Карађорђевића, а изграђена је од 1904-1912 године. 

Мозаичка декорација у самој цркви рађена је као збор копија фресака најбољих дела 

средњевековног сликарства у Србији. Село Орашац надомак Аранђеловца је место договора о 

подизању Првог српског устанка и проглашења Карађорђа Петровића врховним вождом, на 

Сретење, 15. фебруара 1804. године. У знак сећања на овај велики догађај подигнута је у Орашцу 

црква Вазнесења Господњег. Спомен школа и спомен чесма у Марићева јарузи, музеј и скулптура 

Карађорђа и тако формиран споменички комплекс.  

 Посета Буковичкој бањи разгледање бањског комплекса, шетња по Аранђеловачком парку, 

обилазак извора. После обиласка извора и буковичке бање одлазак у пећину Рисовача. Обилазак 

пећине Рисовача уз пратњу стручног водича.  

 Повратак у Марадик је био у 20:30 часова. Све је протекло у најбољем реду. 

ЈУН 

11. јун 2018. 

 Ученици другор, трећег и четвртог разреда учествовали су на песничким сусретима „ Певај 

равницо“. Ученица другог разреда Сашка Шиндлер је освојила треће место, Ученици тијана Кугли, 

Леа Хупик, Александра Живанчевић, Михајло Кадвањ, Ива Петрик и Ема Зекић су награђени 

збирком песама у којој су објављене њихове песме.  
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13. јун 2018. 

 Завршна приредба четвртог разреда 
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Ђак генерације 
 

            На основу објективних критеријума за избор ђака генерације за школску 2017/2018. 

годину изабрана је ученица Ивана Јовановић која је носилац Вукове дипломе као и 

посебне дипломе из биологије.  

Својим радом и трудом како у наставним тако и ваннаставним активностима, 

ученица је постизала запажене резултате на општинским и окружним такмичењима,  а 

уједно показивла колегијалност,солидарност,толеранција и културни однос према 

ученицима и наставницима.  

 

Најзапаженије резултате остварила је из биологије: 

5. разред – 2. место на општинском такмичењу 

6. разред – 3. место на окружном такмичењу 

7. разред – 3. место на општинском такмичењу 

8. разред – 3. место на општинском такмичењу 

Такође, у 8. разреду освојила је два трећа место на општинским такмичењима из 

географије и  физике.  

Током школовања, показивала је интересовања за различите области и предмети па 

самим тим учествовала и на многобројним такмичењима из математике, српског језика, 

хемије, на књижевној олимпијади, Мисиши, Кенгуру. 

Члан ученичког парламента у 7. и 8. разреду где је учествовала у планирању и 

организацији многобројних активности, хуманитарних акција и спортских турнира. 

Редовно је учествововала  и на ликовним конкурсима.  
 

Резултати ученика на такмичењима 

Такмичење 

(предмет, 

област, спорт) 

Време и место Ниво Учесници и пласман 

 

 

Стони тенис 

 

 

10.10.2017. Инђија 

 

 

Општинско 

Стефан Станковић – 2. место 

Јован Милошевић – 3.место 

Данило Чепреги (7. Разред) 

Александар Балог (6. Разред) 

Шах 03.02.2018. Инђија Општинско Александра Петаков  (први разред)– 

прво место  

Физика 18.02.2018. – 

Марадик 

Општинско Ивана Јовановић (8.разред) – треће 

место 

Теодора Ђокић (8.разред) 

Дарко Божић (8.разред) 

Ана Станковић (7. Разред) 

Мелита Ипач (7.разред) 

Давид Кугли (6.разред) 

Тамара Јагетић (6. Разред) 

Ивана Кукољ (6.разред) 
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Математика Инђија Општинско Јована Станковић (3.разред) 

Михајло Кадвањ (3. разред) 

Кристијан Радоњић (3. разред) 

Ема Зекић (4. разред) 

Марија Милаковић (4. разред) 

Сара Павловић (4. разред) 

Тамара Јагетић (6. разред) 

Дарко Божић (8. разред) 

Ивана Јовановић (8. разред) 

Теодора Ђокић (8. разред) 

Географија  11.03.2018. 

Крчедин 

Општинско Ивана Јовановић (8. Разред) – треће 

место 

Теодора Ђокић (8.разред) – треће место 

Дарко Божић (8.разред) 

Техничко и 

информатичко 

образовање 

10.03.2018. Инђија Општинско Дуња Божић (5. Разред) 

Тања Кукољ (5. Разред) 

Немања Шуша (5.разред) 

Сара Ипач (6. Разред) 

Алекса Павловић (6. Разред) 

Теодора Бекер (6. Разред) 

Књижевна 

олимпијада 

12.03.2018. Инђија Општинско Ивана Јовановић (8.разред) 

Теодора Ђокић (8.разред) 

Шах 18.03. Инђија Окружно Александра Петаков (1. разред) – прво 

место 

Историја 17.03.2018. Бешка Општинско Анђела Белановић (6.разред) – прво 

место 

Стефан Станковић (6.разред) – друго 

место 

Алекса Павловић (6.разред) – треће 

место 

Биологија 17.03.2018. Општинско Михајло Рушнов (5. Разред) – треће 

место 

Ивана Јовановић (8. Разред)- треће 

место 

Српски језик 26.03. 2018. 

Инђија 

Општинско Тамара Јагетић (6. разред) 

Анђела Белановић (6. разред) 

Ивана Јовановић (8.разред) 

Теодора Ђокоћ (8. разред) 

Шта знаш о 

саобраћају? 

21.април, Бешка Општинско Тања Кукољ (5. Разред) – Прво место 

Данијела Драгичевић (5. Разред) – 

треће место 

Михајло Фаин (6. Разред) – треће место 

Фудбал  Општинско Девојчице – Теодора Ђокић (8.разред) 

- Ивана Јовановић (8.разред) 

- Станислава Здјелар 

(8.разред) 
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- Жељка Татић (8. Разред) 

- Милица Белановић (7. 

Разред) 

Мале 

олимпијске игре 

09.05.2018. Инђија Општинско Први разред – 4. Место (забавни 

поллигон) 

Други разред – 4. Место (полигон 

спретности) 

Шах 18.03.2018. Инђија Окружно Александра Петаков (1.разред) – прво 

место  

 

Успех ученика на завршном испиту 

 

Осми разред је у школској 2017/2018. години  похађало 19 ученика ( девојчица и 13 дечака). 

Школску годину је са позитивним успехом завршило свих 19 ученика ( 1 ученица након полагања 

поправног испита из биологије у јунском року и два ученика која су упућена на поправни испит из 
биологије и историје. Оба ученика су биологију положила у јунском року, док су историју 

положили  у августовском року. Завршни испит је тако, у јунском року полагало 17 ученика, од 

чега је њих 16 полагало у сали за физичко васпитање, док је ученик који је наставу похађао по 

ИОП2 завршни испит полагао у учионици у пратњи личног пратиоца. Ученици су полагали : 17. 
јуна – српски језик; 18. јуна – математику ; 19. јуна – комбиновани тест . Примедби на ток 

полагања завршног испита од стране дежурних наставника, супервизора и представника 

министарства није било.  
 

 

 Школа је забележила одличан успех на завршном испиту. Укупан просек остварених 

бодова на завршном испиту је други по реду међу школама у општини Инђија. Ученици су највећи 
просечан број бодова остварили на комбинованом тесту – 13, 29 бодова што је и највећи број 

бодова међу општинским школама и самим тим изнад општинсог просека, док је овај резултат 

нешто нижи од окружног просека. На тесту из српског језика просек бодова је 11,50 што је изнад 
општинског просека, а мало нижи од просека на нивоу округа (12.09). На тесту из математике 

просечан број бодова је 9,09 што поново други резултат по реду међу општинским школама, мало 

испод просека на нивоу округа.  
 

  

У односу на републички просек:  Српски језик 11,50/11,90 – испод просека 

                                                                 Математика 9,09/10,04    - испод просека 
                                                                    Комбиновани 13,29/12,60  - изнад просека 

 

 

Најмањи/највећи број постигнутих бодова 

 

Српски језик -бодови Математика-бодови Комбиновани тест-бодови 

Најмање највише Најмање Највише најмање Највише 

6 16,5 5 15,5 9,5 20 
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Наставни 

предмет 

Про 

се 
чно 

бод 

Фреквенција ученика према постигнутом броју бодова на 

завршном тесту по предметима (број и проценат) 

0* - 5 бодова  

(0%-25%) 

5,5–10 бодова 

(26%-50%) 

10,5–

15бодова 

(51%-75%) 

15,5 – 20 

бодова (76%-

100%**) 

 

Српски језик 11,50 

 

0% 9 ученика 

43,4% 

8 ученика 

42,1% 

2 ученика 

10,5% 

 

Математика 8,22 2 ученика 
10,5% 

13 ученика 
68,4% 

3 ученика 
15,8% 

1 ученик 
5,2% 

 

Комбиновани  

Тест 

11.12 0% 4 ученика 

21,05% 

11 ученика 

57,9% 

4 ученика 

21,05% 

 

 

Фреквенција ученика 

према постигнутом броју 
бодова на завршном 

тесту по предметима 

(број и проценат) 

0 - 15 

бодова  
(0%-25%) 

15,5–30 

бодова 
(26%-

50%) 

30,5–45 

бодова 
(51%-

75%) 

45,5 – 60 

бодова 
(76%-

100%**) 

Просек  
Укупно 

 
30 

 

0 % 7 ученика  
36,8% 

11 
ученика 

57,9 % 

1 ученик 
5,2% 

 
 

         У односу на прошлу школску годину  већа  је успешност ученика на завршном испиту на 

свим тестовима . На завршном тесту прошле школске године у категорији до 25% било је 6 

ученика, док ове школске године ни један ученик није имао мање од 15 бодова. Школске 
2017/2108. године највећи број ученика је у категорији између 30,5 и 45 бодова (57, 9%) што је 

значајно већи проценат у односу на претходу школску годину . На тестовима из свих предмета 

просечан број бодова је изнад просека школске 2016/2017. године.  
 


