ОСНОВНА ШКОЛА
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Улица VIII бр. 2.
Тел/фах: 021/6520-142
е-mail: osveljkovlahovic@mts.rs

ЛЕТОПИС
ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020.
ГОДИНУ

На основу Закона о основама система образовања и васпитања и
докумената који из њега произилазе, Школски одбор на седници од 14. 09.
2020. године је усвојио Извештај о реализацији годишњег плана рада за
школску 2019/20. годину.
Поштујући календар образовно-васпитног рада, који је школи достављен
од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,
кренуло се у реализацију образовно-васпитног процеса 02.09.2019. године.
Из наведених поглавља, табела и података, као и текстуалног дела овог
Извештаја, може се јасно сагледати целокупан рад у току школске 2019/20.
године.
Извештај о реализацији годишњег плана рада се базира на Годишњем
плану и програму рада школе за школску 2019/2020. годину и условима рада у
тој школској години.
Настава у школи се одвијала у складу са Правилником о календару
образовно васпитног рада основних школа за школску 2019/2020. годину.
Прво полугодиште је почело у понедељак, 2. септембра 2019. године, а
завршено је се у понедељак, 23. децембра 2019. године. У првом полугодишту има 80
наставних дана.
Друго полугодиштеје почело у среду, 15. јануара 2020. године и завршеноје:
- у уторак 16. јуна 2020. године, за ученике од првог до седмог разреда,
- у уторак, 02. јуна 2020. године, за ученикеосмог разреда.

Услед епидемије грипа, настава је била обустављена у периоду од
12.02.2020. до 21.02.2020. Надокнада часова је извршена након наставка
наставе.
15.03.2020. је услед проглашења ванредног стања и епидемије вируса
Ковид 19 у Републици Србији, на основу одлуке Министарства просвете, науке
и технолошког развоја обустављена је настава у школама, а школска година је
наставила реализацију онлајн путем различитих система учења до краја
школске 2019/2020.године.
Општи је закључак да је школа реализовала предвиђени план и програм
рада.

УПРАВА ШКОЛЕ

Р.бр. Име и презиме запосленог
1. Љубица Грубач
2. Нада Мандић
3.
4.

Бојана Марковић/ од октобра Ивана
Чупељић
Светлана Радић/ Данијела Николић

Радно место
директорка
секретар

Врста радног односа
неодређено време
неодређено време

педагог

одређено време/неодређено
време од јуна месеца
неодређено време/одређено
време од фебруара месеца

шеф
рачуноводства

Годишњи план и програм у овој школској години реализовали су:
А)

Р.бр.
1.
2.
3.

Разредна настава

Име и презиме запосленог
Дина Заварко
Иван Станојловић
Тамара Остојић Грегус

4. Ђурђица Лалић
5. Снежана Станојловић
Б)

Р.бр.
1.

Разред
I
II
III

IV
боравак

Звање у струци
проф.разредне наставе
проф. разредне наставе
проф. разредне наставе

проф разредне наставе
проф. разредне наставе

Врста радног односа
неодређено време
неодређено време
одређено
време/неодређено
време од јуна месеца
одређено време
неодређено време

Предметна настава
Име и презиме

Предмет

Марија Божић

Библиотека

Звање у струци
професор
српске
књижевности и
језика

Врста радног односа
неодређено време

2.
Бранислава Шакић

Српски језик

Надежда Чолић

Математика

Александра Рајачић

Енглески језик

5.

Зорица Станковић

Биологија

6.

Жељка Томашев Галовић

7.

Рамадан Дервишевић

3.
4.

8.

Ковиљка Прошић Пилиповић

9.

Тијана Петровић

10.
Даниела Игњатић
11.
12.

Ержебет Анђелић
Јелена Савић/Марија Шобић

13.
14.

Душан Јовановић
Марија Карановић

15.

Тања Шушковић
16.
17.

Јасна Кекић
Смиљана Нинков Ђорђевић

18.

Данијела Ђорђевић

Г) Помоћно

Р.бр.
1.
2.

Физика
Историја
Географија

професор
српске
књижевности и
језика
професор
математике
професор
енглеског
језика и
књижевности
професор
биологије
професор
физике

неодређено време

професор
историје
професор
географије

неодређено време

неодређено време
неодређено време

неодређено време
неодређено време

неодређено време

наставник
неодређено
немачког језика време/одређено време
одређено време
професор
Физичко
физичког
васпитање
васпитања
професор
неодређено време
Музичка култ.
музичке културе
професор
одређено време
Хемија
хемије
Тех.и инф. обр. професор тио
одређено време
професор
неодређено време
Информатика
информатике
професор
неодређено време
Ликовна култ. ликовне културе
Немачки језик

Верска настава
Грађанско
васпитање
Матерњи јазик
са елементима
националне
културе- ромски
језик

професор
верске наставе
Професор
историје
Професор соло
певања

одређено време
одређено време
одређено време

особље

Име и презиме запосленог
Драгица Брет
Ружа Четник

радно место
куварицасервирка
спремачица

врста радног односа
одређено време
неодређено време

3.

Зорица Лешкић

спремачица

неодређено време

7.

Тодор Ленатов

домар -ложач

неодређено време

Р.бр. Име и презиме
запосленог
1. Драгица Бретт

радно
место
куварицасервирка
спремачица
спремачица
домар ложач

врста радног односа

2. Ружа Четник
3. Зорица Лешкић
7. Тодор Ленатов

одређено време
неодређено време
неодређено време
неодређено време

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА
Школу похађају ученици са територије месне заједнице Шангај. Школа броји
147 ученика који су распоређени у 8 одељења. Мали број одељења омогућава
извођење разредне и предметне наставе у преподневној смени. Продужени боравак
обухватра ученике 1. и 2.разреда. У току школске године није било миграције ученика.

Разред

I

II

III

IV

V

VI

VII

18

23

18

24

15

12

21

18

23

18

24

15

12

21

VIII

УКУПНО

Почетак
школске
2019/2020.

16

147

године
Крај школске
2019/2020.
године

16

147

ОБЛИЦИ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

И ове школске године у школи су реализоване активности у
продуженом боравку. Због ажурирања личне документације ученика,
боравак је почео са радом 16. септембра.
У почетку је било уписано 38 ученика (12 ученикa из првог разреда; 18 ученика из
другог разреда; 3 ученика из трећег разреда; 5 ученика из четвртог разреда).
Ученицима је пружана помоћ и подршка у изради домаћих задатака, а родитељима су
слате препоруке како да помогну својој деци,како да на креативне, забавне и
едукативне начине испуне слободно време и олакшају им период током ванредне
ситуације. Садржаји и активности планиране за реализацију у продуженом боравку
прилагођене су раду у ванредним околностима.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

Библиотекари школе су: Александра Рајачић, наставница српског језика- Марија
Божић.

Радно време библиотеке: понедељак, уторак, петак од 12:30 – 17 часова
Ученици су се задужили за 109 кЊига у првом полугодишту, 57 у другом,
укупно 166.
Ученица Јасмина Елези задужила се за убеник географије за седми разред.
Учитељице Дина, Ђурђица и Тамара задужиле су се за укупно осам приручника
за наставу.
Купљено је 146 књига, а на поклон добијено 125, што је 271 књига укупно.
Активности:
6.3.2020. године - са ученицима првог и трећег разреда и учитељицом
Тамаром Грегус Остојић у оквиру секције Моћко - читање песама о мајци и
креативна радионица - прављење честитки за Осми март.
10.3.2020. године - са ученицима четвртог разреда и учитељицом Ђурђицом
Стојковић - читање бајке браће Грим Царево ново одело и разговор са
ученицима после читања бајке.
Започела сам рад на класификацији књига у библиотеци. Књиге на полицама
су поређане по ауторима, по азбучном реду. У наредној школској години
планирам њихово увођење у инвентарну књигу.

РАД СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ
У

школи су организоване слободне активности из следећих области: наставне

групе,културно-уметничке, техничке и спортско – рекреативне активности. Од
друштвених организација заступљени су: Црвени крст, Дечији савез, Млади еколози и
Покрет горана ,Мали волонтери, и Фер-плеј тим.

АКТИВНОСТИ

БРОЈ

БРОЈ ЧАСОВА

РУКОВОДИЛАЦ

УЧЕНИКА

ПЛАНИРАНО

ОДРЖАНО

17

12

11

10

36

35

Филмска секција

64

8

8

Александра Рајачић

Саобраћајна

28

14

14

Душан Јовановић

Моћко

21

36

35

Хор и оркестар

14

18

НАСТАВНЕ ГРУПЕ
Географија

Ковиљка ПрошићПилиповић

КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКЕ
Драмско –
рецитаторска

18

Бранислава Шакић

Тамара ОстојићГрегус
Ержебет Анђелић

Друштвено-ангажоване
Ђурђица Марковић

Мали волонтери

21

36

35

Спортска секција

16

36

36

Даниела Игњатић

Еколошка секција

12

10

10

Зорица Станковић

Надежда Чолић

РЕАЛИЗАЦИЈА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ

Према школском календару за 2019/2020. годину, школа је организовала допунску и
додатну наставу и за време зимског распуста, у циљу поправљања слабих оцена на
крају првог полугодишта.

Одељење
II

разред

III разред

IV разред
од V - VIII
разреда
од V - VIII
разреда
од V - VIII
разреда
од V - VIII
разреда
од VI - VIII
разреда
од V - VIII
разреда
од V - VIII
разреда
од VII - VIII
разреда

Предмет
Математика и српски
језик
Математика и српски
језик
Математика и српски
језик

Број часова

Реализатор

36 часова

Дина Заварко

36 часова

36 часова

Тамара Остојић
Грегус
Ђурђица
Марковић

Српски језик

21 часова

Бранислава Шакић

Математика

29 часова

Надежда Чолић

Немачки језик

36 часова

Тијана Петровић

Енглески језик

36 часова

Физика

26 часова

Биологија

Историја

41 час

21 часова

Александра
Рајачић
Жељка Томашев
Галовић
Зорица Станковић
Рамадан
Дервишевић
Јелена

Хемија

11 часова

Савић/Марија
Шобић

од VII - VIII
разреда

Ковиљка
Географија

36 часa

ПрошићПилиповић

РЕАЛИЗАЦИЈА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ

ПРЕДМЕТ

РАЗРЕД

БРОЈ
ЧАСОВА

Српски језик / Математика

1.

-

Српски језик / Математика

2.

-

Српски језик / Математика

3.

Српски језик / Математика

4.

36

6. 7. 8.

9

Немачки језик

5. 6. 7. 8.

9

Математика

5. 6. 7. 8.

36

Српски језик

5. 6. 7. 8.

36

Енглески језик

5. 6. 7. 8.

36

Физика

-

Географија

5. 6. 7. 8.

36

Биологија

5. 6. 7. 8.

31

Историја

5. 6. 7. 8.

6

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ

Припремна настава је организована, почевши од децембра месеца и одвијала се до
полагања завршног испита. Настава се организовала из српског језика, математике,
историје , географије , физике , биологије и хемије, како би помогли ученицима око
полагања завршног испита и уписа у средњу школу.

УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА И ОСТАЛИМ
КУЛТУРНИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА

-Дарио Лимани, освојио треће место на општинском такмичењу из историје
освојио треће место;
- Анита Јонузовић четврти разред и Лола Митић други разред су на конкурсу
Еко пред освојиле објаву фотографија и текстова у часопису „Чувари равнице“

ДРУШТВЕНА И КУЛТУРНА АКТИВНОСТ ШКОЛЕ

ОБОГАЋЕНИ ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД

Поводом реализације пројекта Обогаћени једносменски рад били смо гости у
емисијама РТВ 1 „ Добро јутро, Војводино“ и „Доброј јутро, лењивци“, а школу
је такође посетила и ТВ екипа за снимање прилога за „Новосадске
разгледнице“.
Емисије можете погледати на следећим линковима:
https://www.youtube.com/watch?v=hxtXyn89rj4
https://youtu.be/i85EqkDLCr4

Обогаћен једносменски рад
је скуп ваннаставних активности
које осмишљавају и рализују
наставници наше школе. Прошле
године међу најомиљенијим
активностима, на основу анкете
спроведене међу ученицима
млађих разреда, била је активност
Играјмо се кроз учење, учимо кроз игре коју је водила, а води и ове школске
године, учитељица Ђурђица Марковић.
Ове године ученицма су понуђене следеће активности: Свет
интеркултуралности (водитељка активности Ивана Чупељић, педагог),
Говорништво (водитељка активности Бранислава Шакић, наставница српског
језика), Правимо одељењске вртове (водитељка активности Ковиљка
Пилиповић, наставница географије), Моја школа - моја позорница (водитељка
активности Тамара Остојић Гргус, учитељица), Развијање физичке културе и
културе живљења и Тенис у школама (водитељка активности Даниела Игњатић,
наставница физичког васпитања), Мала дневна музика (водитељка активности
Ержебет Анђелић, наставница музичке културе), Креативна математика
(водитељка активности Надежда Чолић, наставница математике), Лепо у нама и
око нас (водитељ активности Иван Станојловић, учитељ), Чувари природе и
заштита животиња (водитељка активности Снежана Станојловић, учитељица),
Играјмо се кроз учење, учимо кроз игру (водитељка активности Ђурђица
Марковић, учитељица), Цртамо и сликамо (водитељка активности Дина
Заварко, учитељица) и Подршка у учењу која је, због коронавируса, ове године
приоритетна активност.
.

ТЕНИС У ШКОЛЕ
У сарадњи са Тениским савезом Србије, у нашој школи настављен je
пројекат за ученике 1. до 8. разреда под називом ,,Тенис у школе”. Савез је
обезбедио сву потребну опрему, едукацију наставнице физичког васпитања као
и помоћног тениског тренера. Од ове
школске године активности се
реализују у склопу Једносменског
обогаћеног рада.
Тенис је бесконтактни индивидуални
спорт који је могуће изводити на
отвореном простору, на раздаљини и уз
поштовање безбедносних препорука те
су наши ученици имали прилике, када
су временски услови то и
дозвољавали, да науче нове вештине и овладају овим спортом.
Кроз различите активности тежило се заједничком циљу, а то је развијање и
практиковање тениске игре, здравих животних стилова, потребе неговања и
развоја физичких способности као и љубави према спорту. Ученици су
развијали моторичке способности погодне за тениску игру, имали су
могућности да задовоље своје потребе и интересовања за бављењем спортом,
оспособљени су да правилно изводе тениске
елементе, да врате лоптицу преко мреже, да
сервирају и да броје поене, изводе разноврсне
елементарне облике кретања и вежби.
Осим моторичких и спортских вештина развијане
су и менталне
вештине и
поштовање
фер-плеја.

СВЕТОСАВСКА ПРИРЕДБА
Ученици наше школе су свечаном приредбом коју су осмислиле
наставнице Ержика Анђелић и Јасна Кекић обележили овај значајан датум.
Кроз духовне песме и рецитал посвећен великану наше духовности и првом
учитељу, ученици су подсетили све присутне на допринос Светог Саве нашој
култури и историји. Свети Сава је говорио да вера без добрих дела није
довољна те да добра дела чине човека добрим.
Свештеник Бранко Ћурчин је након освештања славског колача честитао
ученицима, наставницима и гостима празник и подсетио на важност знања, на
одговорност оних који преносе знање и на труд који је неопходан да би се до
знања дошло. Упутио је све присутне да поштују једни друге јер само тако
народ може да напредује. Кум школе, Иван Радојичић је предао кумство
Славици Петровић.
Директорка Љубица Грубач уручила је плакету и поклон Марији
Костић, ученици 8.разреда, која је заслужено понела титулу Светосавско дете.
Награду је добио и ученик, тада 7. разреда, Александар Цакић за изузетне
успехе у учењу и на такмичењима.

ПРОЈЕКТИ

У пројекту Града Новог Сада , ЈКП ,,Градског зеленила”
и Координационог тела Града Новог Сада ,,1.000 стабала
за Нови Сад” узела је учешће и наша школа и послала
своју делегацију.
Ученици тадашњег шестог разреда и њихова
разредна Даниела Игњатић изабрали су и засадили своје
дрво у Лиманском парку. Дали су му име Борислав.
Ускоро ће и прослава првог рођендана. Порасли су и
другари - сада иду у 7. разред.

ШКОЛА БЕЗ ГРАНИЦА И ЕРАЗМУС +
У јуну ове године нашој школи је одобрен пројекат
,,Школа без граница“ с којим смо учествовали на
конкурсу за Европске пројекте Еразмус +.
Еразмус + је програм Европске уније који
обезбеђује финансирање пројеката за сарадњу у три
области: образовања, младих и спорта. Чини део
плана ширег развоја и унапређења школе, садржаног у Европском развојном
плану, документу који важи за наредних пет година.
Наш пројекат је из области образовања и односи се на стручно
усавршавање наставника за позитивну дисциплину и мотивацију ученика за
учење како на часу тако и ван њега. Група одабраних наставника ће у току
следеће школске године путовати у Шпанију са циљем да унапреде своје
вештине у овом пољу. Обићи ће школу која је слична нашој - има мањи број
ученика, велику разноликост и исте вредности. Након повратка са стручног
усавршавања, све научено наставници ће поделити са другим наставницима,
заједницом, ученицима и родитељима.
Овај пројекат ће значајно допринети циљевима које је смо ми, као школа,
поставили себи. Желимо да наша школа буде школа за сваког ученика, здрава,
квалитетна и безбедна за све. Желимо да негујемо толеранцију, уважавање
различитости, мултикултурализам и креативност код ученика.

ЗИМНИЦА
У току школске 2019/20. године смо учили
на различите начине, у природи, у учионици али и
„на даљину“. Ипак нам је много драже учење било у
учионици и природи. Приказаћемо пројекат ученика
шестог разреда који смо радили током првог
полугодишта претходне школске године.
Пројекат се звао ,,Зимница”. У оквиру овог
пројекта повезана су знања из више наставних
предмета: географије, биологије, математике и информатике.
Циљ пројекта је био упознавање процеса производње поврћа, његово
порекло као и припрема зимнице на традиционалан начин.
Посетили смо баку и деку нашег друга Вељка Васиљевића и упознали се
са процесом производње поврћа у башти и пластенику. Израчунавали смо
колико којих намирница нам је потребно за
припрему зимнице.
Чистили смо поврће, сецкали и лудо се забављали!
Припремали смо налепнице за тегле!

Приказали географско порекло појединих биљних
врста. На крају пројекта су ученици направили интересантан квиз „ Препознај
ме!“ у виду презентације.
Шта су ученици рекли о пројекту и шта им се допало:
„Самостално смо истраживали!“
„Више наставних предмета је било укључено у пројекат.“
„Учили смо кроз игру.“
„Делили смо материјал и прибор за рад.“
„Неки ђаци који су били посвађани су се
помирили и боље упознали кроз пројекат.“
Све у свему, био је ово занимљив и садржајан
пројекат, а знање стечено на овај начин
ученици ће моћи практично да употребе.

Penfriends почетак у нашој школи
Penfriend јесте онлајн пријатељ са којим се ученик дописује и на тај
начин вежба свој енглески језик.
У школској 2020/2021. години, започели смо ту традицију, са ученицима
старијих разреда уз помоћ наставнице енглеског језика Иване Ћирић.
Дописивање се одвија путем Cambridge Assesment English Penfriends сајта. За
сада смо успоставили комуникацију са вршњацима из Јапана,Турске и
Аргентине.

ПРОДУКТИ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ
У току марта ове школске године, услед проглашења ванредног
стања, настава је почела да се реализује на даљину. Сви ученици
наше школе пратили су наставу преко ТВ наставе на РТС-у. Такође
су додатна упутства од наставника добијали путем платформе Гугл
учионице. Биљке
Природа и друштво:

Народна традиција: Посластичари

Акција ,,Дуга“, симбол наде током коронавируса и подршка лекарима, започета
је у Енглеској током ширења памдемије. Убрзо се раширио по целом свету.
Многобројна деца су, док су била затворена у својим кућама, цртала дугу и
лепила је на
прозор.

СВЕЧАНА ПРОСЛАВА МАЛЕ МАТУРЕ

Ученици осмог разреда су присуствовали
свечаној додели сведочанства у нашој школи. У
складу са мерама заштите у условима пандемије,
под маскама и на растојању, ушли су у
фискултурну салу лепи и дотерани како и
доликује тако значајном догађају. Свечаности су
присуствовали наставници наше школе и
родитељи. Ученици генерације Јасмини
Елезовић уручена је Вукова диплома и пригодан
поклон.
Са ученицима су се опростили њихов одељењски старешина Рамадан
Дервишевић, учитељица Снежана Станојловић, садашњи педагог Ивана
Чупељић, бивши педагог Бојана Марковић и директорка Љубица Грубач. Сви су
им пожелели много среће у будућем животу да постану успешни и честити
људи. Након свечане поделе сведочанстава, ученици су у организацији
родитеља прославили матурско вече у ресторану уз музику и песму.

АМБАСАДОРИ НАШЕ ШКОЛЕ

2019/2020.

Јасмина Елезовић

Марија Кост ић

ученик генерације
2019/2020.

„Светосавско дете“
2019/20.

ПРИЈЕМ ПРВАКА
У нашу школу се школске 2020/21. године уписало четрнаест првака.
Ова школска година почела је необично и узбуђење због поласка у школу
подигло се на још виши ниво. Изостао је свечани дочек првака и подршка
старијих другара. Ипак учитељица Снежана Станојловић се потрудила да
лепим дочеком и шареним веселим сликама у учионици овај дан првацима
учини магичним. Обавезну дистанцу између ученика приликом уласка у
школску зграду учинила је забавном помоћи пластичних обручева. Осмех су
скривале маске, али су зато очи свима сијале радошћу и узбуђењем.
Пријатељи наше школе, Удружење Срећни људи, даровало је нашим
најмлађим ђацима школски прибор, а Универ експорт ваучере за куповину
школског прибора.

РЕАЛИЗАЦИЈА И АНАЛИЗА ЗАВРШНОГ ИСПИТА
Завршни испит су ученици осмог разреда полагали 15,16 и 17.06.2020.године.
Полагању завршног испита је приступило свих 16 ученика одељења, током сва
три дана испита. Испит су полагали у две учионице школе, у групама по 8
ученика, поштујући епидемиолошке мере. Преглед тестова је вршен
централизовано, са појединим задацима које су у комисијама прегледали
наставници. Ученици су имали могућност увида у тестове путем портала
http://upis.mpn.gov.rs, као и у школи посредством директора.
Резултати ученика на Завршном испиту, на нивоу одељења су:
Српски језик (2 бода најниже, 18,5 највише) просек 8,29
Математика (4 најниже, 18 највише) просек 10,70
Комбиновани тест (8 најниже, 18,5) просек 14,12.
Ученици су распоређени у средње школе према листама жеља, сви ученици су
распоређени у првом кругу, већином у прве жеље са листе жеља. Једанаест
ученика је искористило право на увећан број бодова на основу афирмативних
мера. У прилогу Извештаја ће се налазити Анализа резултата завршног испита
за школску 2019/2020.годину.

ИСПРАТИЛИ СМО У ПЕНЗИЈУ
НАСТАВНИКА ИСТОРИЈЕ РАМАДАНА ДЕРВИШЕВИЋА
Наставник историје, Рамадан Дервишевић, након
четрдесет година преданог рада, отишао је у заслужену
пензију.
Учио је родитеље па чак и баке и деке наших ученика. О
њему се преносила прича са генерације на генерацију, са
колена на колено да је строг, али праведан наставник.
Говорио је својим ученицима да је историја учитељица
живота и трудио се да то никада не забораве.
Неколико пута сам имала прилике да чујем
Рамаданове бивше ђаке како говоре да су се љутили на наставника што је
тражио од њих да уче историју, али када су дошли у средњу школу видели су
заправо колико су много знања усвојили уз свог наставника. Поносно су му
истицали да из историје у средњој школи имају највишу оцену. То је заиста
највећа награда за наставника – добити похвалу од ученика да их је вешто
водио путем знања.
Колеге ће Рамадана памтити као човека пуног енергије, позитивних
размишљања, спремног да прискочи у помоћ, храброг да се суочи са
савременим технологијама у свом раду, расположеног за шалу, песму и игру.
Причао нам је да је осамдесетих година прошлог века са тадашњим
ученицима садио дрвеће око Рафинерије.
Та стабла и данас стоје. Снажних и густих
крошњи, симболишу радни век једног
наставника. Када се младо дрво правилно
засади, уз добру негу, његов корен буја,
упорношћу савладава тврду земљу и
покоји камен што му се нађе на путу.
Наставник ученика залива знањем од
којег младо биће расте. Корен му је све
снажнији, бори се, не одустаје и тако, са
протоком времена који је са историјске
тачке немерљив, младица постане велико
дрво, а ученик постане млади човек
спреман да закорачи у нову етапу живота.

Дрво по дрво, ученик по ученик, година по година и оста после наставниковог
рада густи дрворед.
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Школска 2019/2020. година
завршена је закључно са
31. авустом 2020.

