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УВОДНА РЕЧ 

Школска 2021/22. година је почела 
1.9.2021. године.  Прво полугодиште је  
завршено 30.12.2021.  

Друго полугодиште је почело 24.1.2022. и 
трајало је до 10.6.2022. за ученике осмог 
разреда, односно до 24.6.2022. за ученике 
осталих разреда. 

Током школске године је због лошије 
епидемиолошке ситуације продужен зимски 
распуст, самим тим и број наставних дана.  

У краћем  периоду настава се одвијала по 
комбинованом моделу, док је већи део 
школске године протекао у непосредном раду 
свих ученика са учитељима и наставницима.  

Школом руководи Слободан Кнежевић, 
директор школе.  

Секретар школе је Гордана Симић.  

Психолог школе је Радмила Грујичић.  

Руководство школе, учитељи и предметни 
наставници су током целе школске године 
били на располагању ученицима и 



родитељима, тако да је школска година 
крајем јуна успешно приведена крају.  

Сви ученици и запослени су доследно 
поштовали препоручене мере заштите од 
вируса.   
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                                           СЕПТЕМБАР 2021. 
 
 
           Школска година је почела 1.9.2021.  
 

 На почетку  школске године директор школе је 
обишао сва подручна одељења и заједно са 
учитељицама дочекао ђаке прваке.  
 И ове школске године, поред матичне школе у 
Бунару,  издвојена одељења имамо у Белици, 
Лозовику, Драгоцвету, Међуречу, Шантаровцу и 
Шуљковцу. 
       
Директор је констатовао да су матична школа и сва 
подручна одељења спремни за рад и да школска 
година може несметано да почне. Са активностима 
се кренуло одмах. Рађени су угледни часови, 
тематски дани, пројекти, приредбе. Ученици су 
учествовали у раду секција, постизали резултате на 
такмичењима и поносно представљали  име школе 
„Бранко Радичевић“.  
 

                               



   Крајем септембра и почетком октобра обележен је 
ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА 2021.  

Ученици из Шуљковца и Драгоцвета су са Весном 
Васић, наставницом енглеског језика, одрадили 
пројекат на ову тему.  

           



              

                      

          

 

                                

 

 



                          ОКТОБАР  2021. 

  У октобру је традиционално, различитим активностима, 
обележена Дечја недеља.  

 Под насловом „Дете је дете да га волите и разумете“ 
трајала је од 4. до 10. октобра 2021. и кроз разне 
активности и радионице  представљена су  права детета, 
усвојени су појмови  толеранције и поштовања 
различитости.  

 

                                

 

У матичној школи у Бунару су се ученици од 1. до 4. 
разреда упознали са Конвенцијом о правима деце и 
направили Буквар дечјих права.  



                     

 
 
 
  Ученици из Шуљковца, Драгоцвета, Лозовика, Белице, 
Међуреча и  Шантаровца  су такође допринели 
обележавању Дечје недеље.  
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Разговарало се о праву деце да расту срећна и 
насмејана, сигурна и испоштована у свим 
аспектима живота. Ученици су своју креативност 
показали кроз ликовне и литерарне радове. 

У Драгоцвету су ученици старијих разреда са 
наставницом ликовне културе Јеленом Николић 
обележили Дечју недељу.  
                                                          

 
                 *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. октобра је обележен ДАН ЗДРАВЕ ХРАНЕ. 
 

              
 

                           
                 
 

 
  
 



 
 

У свим подручним одељењима наше школе, као и у 
матичној школи, ученици су разговарали са својим 
учитељицама о предностима  здраве хране.  
 
 

                           



                         НОВЕМБАР  2020. 
 
 

Током новембра су настављене свакодневне 
активности.  
 
20.11.2022. одржан је угледни час српског језика и 
књижевности. Наставна јединица је била обрада 
шаљиве народне приче „Еро са онога свијета“. 
Предметни наставник је Ана Стојановић. 
 

                  
    *** 
 
22.11.2022. одржан је Крос РТС –а. Организацијом 
кроса у нашој школи  позабавили  су се  наставници 
физичког васпитања Ивана Јевтић и Обрад Берјан.  
 

                      



 

  
 

 
 



 
 

           
     

               
 



                               ДЕЦЕМБАР  2021.  
 
Децембар је донео новогодишње расположење и 
радост   због завршетка другог полугодишта.  
Све планиране активности су успешно реализоване 
и ученици су могли безбрижно на зимски распуст.  

               * * * 
 
10.12.2021. часови српског језика и књижевности у 
Бунару и Драгоцвету били су посвећени сећању на 
великог Андрића и дан када је добио Нобелову 
награду за књижевност.  
Ученици су се кроз рад са наставницама Сањом 
Бошковић и Аном Стојановић упознали са беседом 
Иве Андрића „О причи и причању“. 
 

 
 



 
 

              *** 
24.12.2021.  у Бунару је одржан пројекат 
„Дигитално насиље“ у оквиру предмета 
информатика и рачунарство, са наставницом 
математике и информатике Јасмином Пејковић. 
 

                             
     
 
 
 



                                    *** 
28.12.2021. у другом разреду у Драгоцвету 
одржан је угледни час из српског језика. 
Учитељица Живадинка Дојчиновић је својим 
ученицима на занимљив начин представила 
штампана слова латинице Б и Г.  
 
    *** 
29.12.2021. у оквиру наставе информатике и 
рачунарства са наставницом Јасмином Пејковић, 
у Бунару је одржан пројекат „Дечије игре – некад 
и сад“  
 

 
 
             *** 
Крај  месеца донео је дух новогодишњих чаролија 
у нашу школу. У свим подручним одељењима је 
било шарено и весело, а посебно у матичној 
школи у Бунару где су наставници организовали 
поделу новогодишњих пакетића ученицима, 
избор најлепше украшене учионице и 



новогодишње сликање, у чему су сви уживали. 
Назив пројекта је био „Новогодишње чаролије“. 
 

  
 

 
 



 
 
            *** 
Весело је било и у Драгоцвету где је направљена 
велика новогодишња јелка коју су заједно 
окитили наставници и ученици.  
 

                           
   



 
 
 
     *** 
Ученици из Шуљковца су са учитељицом 
Данијелом Петковић реализовали тематску 
недељу „Новогодишње чаролије“, а са 
учитељицом Весном Софронијевић акцију 
„Честитка за друга“.  
 

                
                       Рад ученика из Бунара 
 
    *** 
Ученици из Шантаровца су уз песму и игру 
испратили стару годину.  



                       
 

 
 
         
 
 
Прво полугодиште је завршено 30.12.2021.  
Оцене свих ученика су биле закључене и могло је 
да се оде на заслужени зимски распуст.  
 
 
 
 
 



                    ЈАНУАР 2022.  
 
 
Друго полугодиште је почело 24.01.2022. 
повратком свих ученика у ђачке клупе и 
повратком на непосредан облик наставе. Због 
неповољне епидемиолошке ситуације зимски 
распуст је продужен неколико дана.   
Мере заштите су и даље биле на снази и 
поштовале су се.  
 

                         
  
 
 
       
 27. јануара 2021. обележен је Дан Светог Саве. У 
свим подручним одељењима и матичној школи 
приређене су приредбе посвећене светитељу 
Сави, заштитнику просвете, школа и ђака.  
 



        
 



 
 

              



  
 
 
 
  

                               ФЕБРУАР  2022. 
 
У фебруару је настављено са радом и редовним 
активностима.  
За ученике осмог разреда организована је 
припремна настава за полагање завршног 
испита.  
 
 *** 
Ученици првог разреда у Драгоцвету са 
учитељицом Снежаном Николић показали су 
своје знање из предмета дигитални свет.  
 

 
 



                     
 
 *** 
У Бунару и Драгоцвету су наставнице српског 
језика Сања Бошковић и Ана Стојановић са 
ученицима старијих разреда, кроз рад 
литерарне секције, реализовале пројекат 
„Читалачки клуб“.  
Сваког месеца је одржана по једна радионица 
на којој је анализиран одабрани роман и 
одрађене предвиђене пратеће активности.  
 

                 



 
 
              

            
 

                
 



                 
 
Сарадњом литерарне и ликовне секције школе, 
коју води наставница Јелена Николић,  
направљена је тематска изложба ученичких 
радова.  
Пројекат је трајао од  фебруара до краја 
школске године под називом „Удружене 
уметности“. 
 



    
 
 

         



                   
 

                    
     



 
 

                   *** 
12.2.2022. одржан је угледни час математике у 4. 
разреду у Драгоцвету. Са Снежаном Дацић, својом 
учитељицом, ученици су вежбали дељење разлике 
двоцифреним бројем.  
Решавањем задатака постепено су откривали слику 
Вука Караџића која данас краси зидове школе у 
Драгоцвету.  
 

                  
 



    
 
                  *** 
19.2.2022. у Јагодини је одржан општински ново 
такмичења из књижевности „Књижевна 
олимпијада“. Том приликом су ученице 7-2  из 
Драгоцвета Сташа Ђурђевић и Лена Милановић 
заузеле 2. место и пласирале се на окружни ниво 
такмичења. Предметни наставник је Ана 
Стојановић.  
 

                         
 
 



    
21.2.2022. у Бунару је одржана показна вежба 
Ватрогасне спасилачке јединице из Јагодине.  
 

 
 

 
 
          *** 
23.2.2022. обележен је Међународни дан борбе против 
вршњачког насиља. 

                             
 



 
 
 
 

  

                                                                                   *** 

 
  26.2.2022. ученици првог и другог разреда у Бунару успешно су 
релизовали пројекат „Засади дрво“.  
 

        
 

                                       



 
 
                                    МАРТ 2022. 
 
У првој недељи марта традиционално је обележен 
празник свих жена. Најлепши поклони за све наше 
мајке, баке, тетке направљени су у школи.  
 

                    
 
 

                         
    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                       
 
 

                        
 



          
 

 
     
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                        *** 
9.3.2022. у првом разреду у Драгоцвету, у одељењу 
учитељице Снежане Николић, одржан је угледни час 
из предмета свет око нас, са наставном јединицом 
„Животиње“. 
 
 

 
 

 
 
     
 



                                                     *** 
15.3. 2022. обележавамо Дан школе. Ученици су и ове 
године имали прилику да се такмиче и учествују у 
разним спортским дисциплинама.  
 
Сетили смо се нашег великог песника Бранка 
Радичевића.  
 
 
 

           
 
 

       
 
     



                                             *** 
 
Ученици 5. и 6. разреда у Бунару учествовали су у 
сарадничком часу који су припремиле Јасмина 
Пејковић, наставница математике и информатике, 
Сања Бошковић, наставница српског језика и 
књижевности и Јелена Арсић Арежина, наставница 
енглеског језика.  
 
Назив сарадничког часа је био „Размисли, реши, 
освој.“ 
 
    *** 
16.3.2022. одржан је општински ниво такмичења у 
футсалу. Дечаци наше школе заузели су 3. место и 
на најлепши начин представили школу.  
 

                    
 



 
      
                                              *** 
19.3.2022. одржано је Окружно такмичење из 
књижевности „Књижевна олимпијада“, на коме је 
Сташа Ђурђевић, ученица 7-2, освојила 3. место.  
 
Предметни наставник је Ана Стојановић. 
 

                   
 



    *** 
22.3.2022. на Општинском такмичењу из географије 
2. место је заузела Марија Ђокић, ученица 8-2. 
Тиме се пласирала на окружни ниво такмичења. 
 
Предметни наставник је Александра Пантић.  
 

                       
 
 
 
  
     
 
 
 
 
 
 



                              АПРИЛ 2022. 
 
 
     Почетком априла, у организацији Народне 
библиотеке из Јагодине, одржан је ликовни конкурс 
„Био једном један....Душко Радовић“.  
 
Том приликом је награђена ученица из Бунара 
Хелена Недељковић, чија је учитељица Ина 
Богосављевић.  
 
Такође је награђена и Сара Недељковић, ученица 5-
2 из Драгоцвета. Предметни наставник је Јелена 
Николић.  
 
 
                     
 

   
 
 



 
 

                     
  
     *** 
У  априлу је одржан пробни завршни испит за 
ученике осмог разреда. 
 
Решавали су тестове из српског језика и 
књижевности, математике и комбиновани тест. 
 



То је била одлична прилика да провере своје знање, 
савладају трему и заједно са својим предметним 
наставницима сагледају области које су слабије или 
боље савладане. 
 
Након урађеног теста предметни наставници су са 
ученицима урадили анализу резултата у циљу 
побољшања успеха на завршном испиту.  
 
     *** 
8.4.2022. одржан је угледни час музичке културе у 
трећем разреду у Драгоцвету. Ученици су са 
учитељицом Мирјаном Милетић обрађивали песму 
„Шапутање“ и слушали композицију „Бумбаров 
лет“.  
 
 

 
 
                                       
 
 
 
 



                                               *** 
 
9.4.2022. одржано је Општинско такмичење у 
атлетици за ученике основних и средњих школа. 
Наша школа је узела учешће у више дисциплина, а 
резултати су следећи:  
 
• Дисциплина 300 метара – девојчице: 

Елена Јаковљевић 6-2, 2. место 
Јована Ђорђевић 6-2, 3. место 
 

• Штафета за девојчице 4 пута 100 метара, 
узраст 5. и 6. разреда. 
 
3. место су освојиле:  
 
Елена Јаковљевић 
Јована Ђорђевић 
Ива Богдановић 
Јагода Маслар 
 

• Дисциплина скок у даљ – девојчице 
 
Петра Петровић 5-1, 3. место  
 
Честитамо девојчицама и предметним 
наставницима Ивани Јевтић и Обраду Берјану.  
 



        
 

            

                            



    
 
     *** 
10.04.2022. у Јагодини је одржано Општинско 
такмичење из биологије.  
 
Сташа Ђурђевић 7-2 освојила је 1. место, 
Анђелка Маслар 7-2 освојила је 3. место, 
Александар Вукић 6-2 освојио је 3. место.  
 
Сви су се пласирали на окружни  ниво такмичења. 
Предметни наставник је Јелена Миленковић.  
  

 
 



     *** 
 
Најрадоснији хришћански празник Ускрс свечано је 
обележен у матичној школи и свим подручним 
одељењима. Ученици су били креативни и 
учествовали у разним активностима.  
 

                   
 
 
 
 
 
 

                           
 



 

 
 

 

                                                 
 
 

    
 
 



                                         *** 
На манифестацији фарбања јаја поводом Васкрса 
Дарија Јаковљевић, ученица 2. разреда из 
Драгоцвета, освојила је 2. место. 
 
Вероучитељ је Никола Љубисављевић.  
 

                                               



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            МАЈ 2022.  
 
Лепи дани су донели већу активност.  
Ученици из Шуљковца су учествовали у акцији 
Савеза учитеља Републике Србије под називом 
 „С природом на ти“.  
 
Учитељице:  Данијела Петковић и Весна 
Софронијевић   
 
   



 
                                ЈУН 2022.  
 
Полако се приводила крају школска година.  
 
  *** 
У 7. и 8. разреду у Драгоцвету спроведен је пројекат 
под називом „Научна игра, акција – реакција“. 
Пројекат је обухватио технику и технологију, хемију, 
физику и ликовну културу. Ученици су научили како 
да праве квизове у различитим програмима и 
поновили знања из физике и хемије на неки нов и 
занимљив начин. На часовима ликовне културе су 
своје радове обрађивали у апликацијама. 
 
Предметни наставници: Милица Павловић, Радица 
Јовановић, Александар Орлић и Јелена Николић.  
 

                    
   



                                     *** 
21.6.2022. одржан је фестивал „Глумац школарац“ у 
организацији Школске управе у Јагодини. Нашу 
школу је представљао Александар Вукић, ученик 6-2 
из Драгоцвета“ који је одлуком жирија освојио 1. 
место са драматизацијом текста „Ово је 
најстрашнији дан у мом животу“ Јасминке 
Петровић.  
 
Предметни наставник је Ана Стојановић.  

   
 

              
 
           *** 



Крајем јуна прослављена је мала матура ученика 8. 
разреда. И ова генерација је успешно положила 
завршни испит и уписала жељене профиле и смерове 
у средњим школама.  
 

         
 

 
                 Одељење 8-1, одељењски старешина  
        Соња Антић 
 



 
           Одељење 8-2, одељењски старешина 
   Ивана Јевтић 
 
        *** 
Школску годину смо завршили међупредметним 
пројектом „Недеља културе, спорта, науке и 
уметности“ у старијим разредима у Драгоцвету и 
Бунару. У периоду од 20. до 24.6.2022. ученици су 
имали прилику да учествују у следећим 
активностима:  
• ИСТОРИЈА, СРПСКИ ЈЕЗИК И МУЗИЧКА 

КУЛТУРА обрађивали су период Косовског 
боја и Марка Краљевића кроз историјске 
податке, музику тог доба и народну 
књижевност.  
Предметни наставници: Соња Антић, Јелена 
Милојковић Веселиновић, Ана Стојановић.  
 



        

 
        



      
 

• Са Теодором Стефановић, наставницом 
немачког и италијанског језика, ученици 6. и 
8. разреда су откривали нова знања из области 
другог страног језика.  
 

                   
        



• Ученици 5. разреда из Драгоцвета су сами 
креирали књижевне и граматичке асоцијације 
које су решавали са ученицима млађих 
разреда. 
Предметни наставник је Ана Стојановић.  
 

 
 
 

                 
 
 
                        



 
• Ученици од 1. до 4. разреда су са наставницом 

енглеског језика Весном Васић учествовали у 
занимљивој активности са магнетном таблом 
под називом “ Let’s learn and play” . 

• Ученици старијих разреда из Бунара и 
Драгоцвета са наставницама српског језика и 
књижевности Сањом Бошковић и Аном 
Стојановић  и наставницом ликовне културе 
Јеленом Николић учествовали су у пројекту 
„Удружене уметности“. Том приликом су 
повезане ликовна и литерарна секција школе. 
Направљена је заједничка изложба ученичких 
радова.  
 

           



      
 
 
 
 

     
 
• Корелацију физике и физичког васпитања 

направили су предметни наставници Ивана 
Јевтић, Обрад Берјан и Александар Орлић кроз 
полигон комплексних задатака и рачунање 
брзине кретања сваког ученика.  

 



• На часу технике и технологије са наставницом 
Милицом Павловић ученици су презентовали 
неке од својих ранијих радова, учили како да 
рециклирају папир и такмичили се у игри 
танграм. 

 

                   Рециклажа папира 
 
 

    
Израда струјног кола и мерења напона и јачине 
струје у њему 



 
                           Пројекат – игра ТАНГРАМ 
 

 
Израда макете хоризонталног пресека куће са 
уређеним ентеријером 
                       *** 
 
 
 
 
 
 



Срећно, весело и шарено је завршена школска 
2021/22. година у Основној школи „Бранко 
Радичевић“. Колектив и ученици су отишли на 
заслужени одмор да би се од септембра спремно 
вратили својим новим обавезама.  
 
 
 
           *** 
 
   Летопис написала 
на основу фотографија и објава са Фејсбук странице школе  
 
   Ана Стојановић, 
  професор српског језика и књижевности 
 

     
 

 
 
     



 Ликовна секција школе 

 
 



               
 

    

 
 
 



                          

 
 



 
 

        



 
       Основна школа  
 „Бранко Радичевић“ Бунар 
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