
БАЧИНЦИ       ЛЕТОПИС  ШКОЛСКА 2017/18. ГОДИНА  

     

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНОГ – ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 Извештај о бројном стању ученика   На почетку ове школске године било је уписано 

72 ученика. У току године отишла су 3 ученика. Укупан број ученика је 69.  

Бројно стање ученика по разредима-одељењима: 

РАЗРЕДИ I II III IV V VI VII VIII 

МУШКИ 3 3 3 4 7 4 6 4 

ЖЕНСКИ 3 4 5 9 1 5 6 2 

СВЕГА 6 7 8 13 8 9 12 6 

 

НАСТАВНИЦИ: 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 

Ракић Тања   Професор разредне наставе 

Жанплонг Светлана  Професор разредне наставе 

Тодоровић Снежана  Професор разредне наставе 

Чањи Мирјана  Професор разредне наставе 

ПРЕДМЕТНА  НАСТАВА 

Лазаров Јована Српски  језик 

Вејновић Елизабета Енглески  језик 5.-8.разред 

Папуга Владислав Енглески језик 1.-4.разред 

Станојчић Весна Руски језик 

Остојић Милош Ликовна  култура 

Јагодић Драгана Музичка  култура 

Грозданић Мирослав Историја 

Лалић Мирјана Географија 

Пејић Милица 

Голубовић Биљана                         физика -                                                                                                     

Математика 

Кендришић- Лакић Јелена Биологија 

Радивојшић Јадранка Хемија 

Дражић Драган ТиО 

Дудок Расћо Физичко  васпитање 

Папуга Владимир Информатка 

Здравић Златица Русински језик  

Дангузов Дарко Веронаука православна 

Рац Дарко Веронаука грко-католичка 

 

Одељенске старешине су били: 

I – Чањи Мирјана 

II – Ристић Александра 

III – Ракић Тања 

IV – Жанплонг Светлана 

V – Лазаров Јована 

VI – Вејновић Елизабета,  

VII – Пејић Милица 

VIII – Лалић Мирјана 

Кординаторка у издвојеном одељењу Бачинци је Ракић Тања. 

 



Ритам радног дана 

Рад у школи у Бачинцима је организован у складу са Законом о основној школи. 

Настава и ваннаставне активности се одвијају у петодневној радној седмици. Ради се у 

две смене. Настава почиње у 7,30 часова. Друга смена почиње у 13,30. 

Организација ваннаставних активности 

Школа је организовала и различите облике ваннаставних активности : слободне 

активности ученика, допунску и додатну наставу, часове одељенског старешине, 

родитељске састанке, корективни рад, екскурзије и часове спортских и културних 

активности.  На почетку школске године су извршена задужења наставника за 

активности: 

РУКОВОДИОЦИ  СЕКЦИЈА 

Име наставника Секција 

Грозданић Мирослав Свакодневни живот у прошлости 

Дудок Расћо Спорт 

Кендришић- Лакић Јелена Биологија-Чувари природе 

Пејић Милица Математичка 

Папуга Владимир Информатика и рачунарство 

Лазаров Јована Литерарна, рецитаторска, драмска 

 

Септембар 2017. 

Прваци  су пошли у „праву“ школу,  добили поклоне и упознали учитељицу. Првог 

септембра школкске клупе попунили су и ученици виших разреда. Основне школе 

„Бранко Радичевић“ подручног одељења Бачинци. Посебна добродошлица приређена је 

петацима, који су се сада прикључили ученицима  виших разреда у  првој смени. 

БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ 

У среду, 13.09.2017. године у одељењу VI разреда у Бачинцима одржано је предавање 

"Безбедност деце у саобраћају" које су организовали припадници МУП-а. 

 

 

Октобар 2017.                                                                                                                                      
Почетак месеца октобра обележен је Дечјом недељом у оквиру које су одржане 

едукативне и  игровне активности. У уторак 03.октобра одржана је представа „Час 

глуме“, где су глумци из Београда 45 минута забављали ученике. 



    

ДЕЧЈА НЕДЕЉА - СПОРТСКИ  ДАН У БАЧИНЦИМА   Ученици од I до IV разреда из 

Бачинаца, имали су правог судију  - фудбалског тренера  Лазаров Зорана.  Осим 

позоришне представе,  ученици су у току Дечје недеље уживали и у спортским 

активностима на игралишту ФК „Бачинци“. Најпре је организован такмичарски крос 

као загревање, а потом и  утакмица. На кросу су прво трчале девојчице, а затим дечаци 

пролазивши кроз „левак“ помоћу којег је одређено  освојено  место. 

                   

         

     



ДЕЧЈА НЕДЕЉА – МАСКЕНБАЛ  У БАЧИНЦИМА - ШАРЕНА СТАЗА - ПОСЕТЕ 

     

На крају Дечје недеље организована је посета спомен-обележју Сремски фронт и 

Галерији „Сава Шумановић“ где су ученици могли понешто да сазнају о српској 

историји и култури, као и да разгледају старе предмете, оружје, али и слике једног од 

наших најпознатијих сликара које су непроцењиве вредности. 

                                                                                               

  

Општинско такмичење из стоног тениса одржано је дана 25.10.2017 године у спортској 

хали у Шиду. У екипној конкуренцији за девојчице, ученице Основне школе „Бранко 

Радичевић“ подручног одељења Бачинци, Поповић Сања и Дојчинов Марина  освојиле 



су прво место.Ученице су стекле право учешћа на Окружном такмичењу из стоног 

тениса.У екипној конкуренцији за дечаке Станојевић Милан и Јовић Мика  освојили су 

треће место.Сања је учествовала на окружном такмичењу у појединачној конкуренцији.         

     

 

Новембар 2017. 

 Поводом Вишњићевих дана, 04.новембра у Вишњићеву одржана је свечаност. Ученици 

осмог разреда из Бачинаца су у пратњи наставнице  Јоване Лазаров посетили ову 

манифестацију која је започела, најпре, у цркви, а потом обиласком гроба Филипа 

Вишњића и на крају приредбом у част слепог гуслара и народног певача. 

  

Дан школе обележен је 16.11. и у подручном одељењу Бачинцима активностима у 

којима су учествовали ученици виших разреда. Припремљена је приредба дечјих 

талената и спортски меч. Приредба дечјих талената организована је у холу школе. 

   



   

Ученици су припремили позорницу и места за седење публике. Публика су били 

ученици, наставници и предшколско одељење. Велики број ученика припремио је 

различите активности из различитих области. Водитељ приредбе била је ученица 6. 

разреда Валентина Лазаров. Ученици 5.разреда показали су своје таленте из области: 

гимнастике, ликовне културе, али и мађионичарске трикове. Ученици 6.разреда-- 

физичког васпитања, као и умеће у неколико фолклорних игара. Ученици 7.разреда—у 

фолклорним играма, уз пратњу хармонике којом се представио ученик Марко 

Радивојшић. Ученици 8. разреда -- умећем са лоптом, али и фолклорним играма. На 

крају је организован  фудбалски меч у фискултурној сали. 

 ДАН ШКОЛЕ - САЈАМ НАУКЕ У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ--Ученици  III и IV разреда  

   

Организовано је дружење ученика IV разреда из Гибарца,  Бачинаца и Кукујеваца 

 



ДЕЦЕМБАР   2017. 

НОВОГОДИШЊА  ЛИКОВНА РАДИОНИЦА  Трећи разред-учитељица Тања Ракић 

   

Новогодишње слике, I разред- Бачинци, учитељица Мирјана Чањи 

   

ЈАНУАР 2018.       25.01.2017. у 18 часова одржана је Светосавска приредба у 

подручном одељењу Бачинци. Ученици су, заједно са својим наставницама српског 

језика Joваном Лазаров и музичке културе Драганом Јагодић, припремили рецитације, 

песмице и пригодни скеч којим су забавили  присутне госте. Директор школе мр 

Далибор Фарбаш,  поздравио ученике, наставнике, родитеље и остале госте и пожелео  

срећну славу. Кумови су били ученици четвртог разреда, са својом учитељицом 

Светланом Жанплонг. Након приредбе, прослава је настављена у просторијама школе, 

где су се  ученици и гости,  почастили  и уживали  у пригодној музици. 

     



  

  

Обележавање Светог Саве у школи и у цркви. 

Учитељица Тања 

Ракић. 

 

 

 

 

 

ФЕБРУАР – МАРТ   2018.              Ускршња радионица 23.03.2018. на паноу                

Учитељица Светлана Жанплонг 

 

 

 

 

 

 



Ускршња радионица са родитељима.  26.03.2018. Учитељица Александра Ристић. 

   

Међународни дан планете Земље.  Јавни час 22. aприл. Учитељица Тања Ракић. 

   

АПРИЛ  2018.  

Међународно математичко такмичење „Кенгур без граница“ и  Математичко 

такмичење „Мислиша“  има све више такмичара.     Учитељица Светлана Жанплонг. 

  



Новинско-издавачка установа „Руске слово” из Новог Сада, у оквиру акције даривања 

књига месним и школским библиотекама, у местима и општинама у којима живе 

Русини,  13. априла, поклонила је књиге нашој  школи– Одељењу у Бачинцима и 

Парохији Црке Свети Лука у Бачинцима.  У школи у Бачинцима књиге су уручене за 

потребе наставе русинског језика као изборног предмета који изучавају две групе 

ученика, са  наставницм  Златицом  Сивч Здравић. Књиге су смештене у  школску 

библиотеку и доступне су свим ученицима и наставницима. 

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА I РАЗРЕДА 17.05. 2018. Маршрута:  Бачинци-манастир 

Троноша, Тршић, Бања Ковиљача , Сунчана река, Бачинци  учитељица Мирјана Чањи         

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА II РАЗРЕДА Маршрута: 16.05.2018.  Пећинци, Крушедол, 

Засавица, Сремска Митровица. Учитељица Алексндра Ристић.                                                            

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА III РАЗРЕДА Маршрута: Сремска Каменица, Нови Сад, 

Петроварадинска тврђава 15.05.2018.  Учитељица Ракић Тања                                                    

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА IV РАЗРЕДА  14.05.2018.  Маршрута: Шид-Бранковина –

Ваљево – Манастир Каона. Учитељица Светлана Жанплонг 

        



   

У току  другог  полугодишта реализоване су две екскурзије: екскурзија петог разреда - 

мај и екскурзија шестог разреда-април. Пети разред  је 18.05.2018. ишао на једнодневну 

екскурзију на Палић, у обилазак манастира Хопова, као и Зобнатице и Музеја 

коњарства. Koначна дестинација био је Палић, где су ученици уживали у шетњи  

обалом језера  и вожњи возићем заједно са својим одељењским старешинама као и у 

обиласку дивно уређеног  зооврта.  

   

Друго полугодиште обележила су и разна такмичења. Најбољи резултати постигнути су 

на такмичењу из биологије,  са мање успеха на такмичењима  из српског језика, 

математике и физике. 

Из биологије ученик Петар Божин (6.раз.)  пласирао се  на окружно такмичење. 

Такмичење „Мислиша“ одржано је 9.марта, учествовали су ученици петог (Јован 

Спасојевић, Душан Ђокић, Анастасија Томић и Бранко Гачић), шестог (Петар Божин, 

Валентина Лазаров, Милица Лукић, Јована Радивојевић, Снежана Палковљевић) и 

осмог (Мика Јовић) разреда, као и ученици нижих разреда. 

Такмичење „Кенгур“ одржано је 15.марта на ком су учествовали ученици петог (Душан 

Ђокић и Јован Спасојевић), шестог ( Јована Радивојевић, Снежана Палковљевић и 

Петар Божин) и осмог (Мика Јовић) разреда и већ поменути ученици нижих разреда. 



Смотра рецитатора-ученица Валентина  Лазаров,  је добила похвалу за своју рецитацију 

песме Десанке Максимовић „Обећала си да ћеш бити вечна“. 

ПРИЈЕМ КОД ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ  Ученици одељења IV-1 са учитељицом 

Сањом Степанчевић и ученици IV разреда из Бачинаца са учитељицом Светланом 

Жанплонг,  награђени на литерарном конкурсу "Крв живот значи",  били су гости у 

свечаној сали где су читали  своје радове. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТУРИЦА 12.06.2018. Ученици четвртог разреда су се растали од своје учитељице  

Жанплонг Светлане пригодном приредбом и направили својеврсни оригинални  пано. 

Јавни час „Дан лептира“. Учитељица Светлана Жанплонг. Свуда у свету се 28. мај 

обележава као Дан лептира. Различитим предавањима и акцијама настоји се подићи 

свест о очувању лептира, са посебном пажњом на очување ретких и угрожених врста.  

Занимљивости о животу лептира ученици IV резреда из Бачинаца, кроз  дружење са 

ученицима IV разреда из Кукујеваца обогатили своја знања о животу ових  бића. 

                                                                   

 

Летопис Бачинци припремиле Тања Ракић   и  Јована Лазаров.                                                          


