
ОШ "ВОЖД КАРАЂОРЂЕ" 
ВОДАЊ

Летопис 2021/22.



ДОБРОДОШЛИЦА ЗА
ПРВАКЕ

Нек све буде игри слично,

неко� причи што се воли..

зар то ни�е фантастично?

бити први пут у школи!



Ове године, свечани при�ем првака организу�е се по
следећем распореду: 

ЧЕТВРТАК, 01. 09. 2021. ГОДИНЕ:
- 8:30 У ШКОЛИ У МАЛОМ ОРАШЈУ

- 10:00 У ШКОЛИ У ВОДЊУ
 

СВИМ ПРВАЦИМА ЖЕЛИМО СРЕЋАН УЛАЗАК У СВЕТ ЗНАЊА
И РАДУЈЕМО СЕ ЗАЈЕДНИЧКОМ ОСМОГОДИШЊЕМ УЧЕЊУ И

ДРУЖЕЊУ!

 При�ем првака





ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ, ДА ГА ВОЛИТЕ
И РАЗУМЕТЕ 

Деч�а недеља 
од 04. до 10. октобра 2021. 



И ова Дечи�а недеља �е прилика да подсетимо да децa треба да
буду заштићена и срећна, да живе у подстица�ном, здравом и
сигурном окружењу у коме могу да остваре максимум сво�их

потенци�ала, а то се постиже континуираном бригом о заштити,
унапређењу и промоци�и дечи�их права у ко�о� учеству�у сви
релевантни друштвени актери. При�атељима деце Срби�е то �е
вишедецени�ска миси�а, али нам �е у томе помотребна помоћ
свих вас! Стога ће ове године, Дечи�а недеља бити обележена
под слоганом, чи�а инспираци�а су стихови песме Дете, нашег

великог песника Љубиво�а Ршумовића:
ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ

ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ



Имали смо разнобо�не дане! :) Од црвене, за радост, преко
жуте, за светлост, до зелене, за природу и здравље, па све до
шареног дана, када су наши ученици комбиновали бо�е како
год желе! 
Мењали смо места. :) Наши ученици су заузели место
наставника и овога пута они нешто предавали. Тек да виде
како �е то. :) 

А како �е Деч�а недеља изгледала код нас? 
Била �е то испуњена и весела недеља, и за наставнике и

за ученике. 
Ево ко�е су све биле активности ко�има смо се забавили, а, успут,
нешто и научили:



Радили смо експерименте и огледе. За�едно заронили у свет
науке на �едан нови начин. 
Правили смо изложбе. Посебне и само наше. :) 
Имали смо воћни дан. Од воћкица ко�е смо сви прикупили,
правили смо облике, животиње, пе�заже. Пустили машти на
вољу. 
Били хумани и помагали другима. Пакете са воћем наши
ђаци су однели Деч�ем одељењу у смедеревско� градско�
болници. 
И на кра�у - уживали у слатким воћним залога�има. :) 









На међународном фестивалу поези�е
"Смедеревска песничка �есен", на
конкурсу за основце под називом

"Златни кључић", ученик наше школе,
Страхиња Ружић, осво�ио �е друго
место. Ментор: учитељица Славица

Марковић, Мало Ораш�е.
 

Честитамо и поносни смо! 

Октобар �е - време за прве награде! 



 Био �едном �едан ексер
Био �едном �едан ексер,

вирио �е из плота.
Зато ни �едно дете ни�е смело

Ту да се мота.
 

Ексер �е био мали,
али да се играмо ту нам нису дали.
Нама се чинило као да нас зове,

као да жели са нама да дели та�не сво�е.
Отишао сам полако,
не би се усудио свако!

Али ексер неваљао �е био
и то уопште ни�е крио.
Боцнуо ме на брзину

                  и �а сам загребао на кривину.    

Био �едном �едан ексер,    Страхиња Ружић



Можда наше ђаке ових дана мучи то што се
оцене закључу�у, али нас то ипак не
спречава да се добро и забавимо. 
Нашу школу посетила �е весела дружина
глумаца и ученици из Водња и Малог
Ораш�а уживали су, за�едно са
наставницима, у представи "Потрага за Деда
Мразом". 
Хол школе украшен �е честиткама,
конфетама и лампионима. Уживамо за�едно. 

ДЕЦЕМБАР - КРАЈ ГОДИНЕ



Школска слава Свети Сава �е у нашо� школи традиционално
на�свечани�и дан, чак и кад нема приредбе. 
Ученици добро зна�у ко �е био Свети Сава и какав �е његов знача� и увек
за�едно са наставницима, да�у сво� допринос у обележавању овог дана. 
Од часова књижевности, када се упозна�у са важним књижевним
делима, али и пишу сво�а остварења, преко часова истори�е, на ко�има
се подсећа�у његовог истори�ског знача�а, ликовне културе, где и сами
дочарава�у његов лик, све до часове музичке културе, на ко�има изнова
увежбава�у хорске наступе како би га, макар и на даљину, што боље
обележили. 
Зато и ове године за�едно украшавамо хол школе и надамо се да смо га
и данас досто�ни. 

Јануар - у знаку Светога Саве



Јануар - у знаку Светога Саве



Светосавски литерарни
конкурс 

Треће место за нашу
ученицу 

 
На овогодишњем Светосавском

литерарном конкурсу, наша ученица
Теодора Митровић, осво�ила �е трећу

награду. 
Награда �е свечано уручена у Народно�

библиотеци града Смедерева. 



Васкршњи празници 
За мали пролећни одмор се ученици наше школе
поново спрема�у онако како на�боље уме�у -
креативно. 
Васкршње празнике дочеку�у ишарана �а�а, украси и
реквизити ко�е су наши ученици сами направили. 



Про�екат уређења школског дворишта у Малом Ораш�у
Тема про�екта: Уређење школског дворишта

Време реализаци�е: Пролеће 2022. 
Наставни предмети:
Ликовна култура Природа и друштво
Српски �език
 Свет око нас
      Про�ектна настава
    Час одељењског старешине
Циљ про�екта:
Циљ овог про�екта �е оплеменити простор школског дворишта украсним
 биљкама поводом предсто�ећег Дана школе.



¢Исходипро�екта: Ученикће знати: како сесади биљка, делове биљке,
чемуслужи сакси�а;
¢како се одржава�у биљке, уређењедворишта школе; фотографисатисве
активности(ученици); покосити траву.
¢Носиоци: учитељ, ученици, домар.
¢Методерада: истраживање, прикупљање, куповина, садња,
посматрање, разговор, креирање.
¢Про�ектни продукт: украшенодвориште цвећем, слике на терену, пано
са цртежима, осмех током рада.
¢Евалуаци�а: посматрање, процењивање, дискуси�а.
¢МалоОраш�е, 11-15.4. 2022.године

Мото про�екта: 
Посто�е само два неисцрпна наслеђа за ко�а се морамо надати да ћемо
их пренети сво�о� деци: крила и корени.





Организоване су спортске игре за све ученике наше школе;
Наши ученици су приредили пригодан програм;
Ученици из Малог Ораш�а и Водња су имали прилику да се упозна�у,
друже и одмере сво�е спортске снаге. 
Ипак су на кра�у сви били победници. :) 

Дан школе
20.05.2022. 

 
Дан школе обележили смо за�едно, низом акци�а и с�а�ним дружењем. 





Петар Стоилковић, 2. разред;
Ми�ат Митровић, 3. разред;
Вања Алекси�евић, 3. разред;
Кристи�ан Мате�ић, 4. раздред. 

48. ИЗВОР ЖИВЕ РЕЧИ - КОЛАРИ

На позив Основне школе "Или�а Милосављевић Коларац" из Колара,
ученици наше школе су учествовали у 48. манифестаци�и "ИЗвор живе
речи". 
Радове су слали ученици свих разреда, а чак четири наша ученика су
се нашла на списку награђених: 



Петар Стоилковић, 2. разред;
Ми�ат Митровић, 3. разред;
Вања Алекси�евић, 3. разред;
Кристи�ан Мате�ић, 4. раздред. 

48. ИЗВОР ЖИВЕ РЕЧИ - КОЛАРИ

На позив Основне школе "Или�а Милосављевић Коларац" из Колара,
ученици наше школе су учествовали у 48. манифестаци�и "ИЗвор живе
речи". 
Радове су слали ученици свих разреда, а чак четири наша ученика су
се нашла на списку награђених: 



Још мало наших награда
 

На школском такмичењу из
атлетике, Давид Јовановић, ученик
седмог разреда, осво�ио �е друго
место. Дисциплина - скок у даљ.
Ментор - наставница Дубравка.  

 
 



Још мало наших награда
На општинском такмичењу из
биологи�е, наш ученик, Алекса
Радовановић, осво�ио �е треће

место. 
Честитамо њему и нашем

наставнику Бобану! 



А кад смо већ код биологи�е...
Ево како наши ђаци примењу�у 

 научено. 
Рад од пластелина. 



ЈУН - КРАЈ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Јун �е омиљени месец свих наших ученика. 
Они тада завршава�у �ош �едну школску годину, одлазе на одмор
зрели�и, паметни�и, са новим успоменама. 
Ми оста�емо, чекамо старе ученике да се врате, неке нове да нам дођу,
а неке, са на�лепшим жељама, испраћамо у нове победе и нова
искуства.
Раду�емо се поновном сусрету! 


