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Ппщтпвани шитапци,  

Овпгидщои брпј нащег листа изащап је ппд ппсебним пкплнпстима. 

Наиме, брпј смп урадили ретрпактивнп збпг пандемије кпвида 19. Затп 

није билп мпгуће да се, какп је тп инаше наща пракса, пбјаве најуспещнији 

радпви нащих ушеника. Пажоу смп усмерили на активнпсти кпје су 

реализпване, а кпје смп забележили и пбјавили на нащпј фејсбук страници 

кап и у Летппису кпји врлп успещнп уређује наща библиптекарка Јелена 

Недељкпвић. Хвала свима на разумеваоу, најважније је да смп прпдужили 

кпнтинуитет и трајаое нащег листа. Нека дани пред нама буду бпљи и 

успещнији. 

Уредник брпја 

  



НАША ШКОЛА ДОБИТНИК РЕПУБЛИЧКЕ 
СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ 

 

 

Међу 28 добитника Светосавске награде које је Министарство просвете 
доделило за изузетне резултате у области васпитања и образовања, нашла се 
и наша школа. Ово изузетно признање, које иде у руке појединца или 
институције, додељује се по одлуци комисије, која мери допринос васпитању 
и образовању. Тако су добитници из сфере просвете школе и факултети, 
директори и декани, наставници и учитељи, васпитачи и ученици, а међу 
њима и Основна школа „Вук Караџић“ из Житковца. У образложењу награде 
стоји да школа свој успех дугује посвећеним наставницима, стручним 
сарадницима и педагошком асистенту. 

У школи постоји доследна посвећеност сваком ученику, посебно 
ученицима из осетљивих група. Установа је препозната као једдна од 
педагошки најквалитетнијих установа у пројекту чији је циљ смањење 
осипања из основног образовања – стоји такође у образложењу. 

 



НАША ШКОЛА ДОБИТНИК РЕПУБЛИЧКЕ 
СВЕТОСАВСКЕ НАГРАДЕ 

 

Житковачка школа „Вук Караџић” један је од овогодишњих добитника 
републичке Светосавске награде коју додељује Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја. Награда је уручена директору школе Милану Динићу на 
свечаности коју је приредио министар Младен Шарчевић. Житковачка школа 
награђена је за вишегодишњи допринос квалитету основног образовања и 
васпитања у Републици Србији. 

По речима директора школе Милана Динића, ова награда је потврда 
вишегодишњег рада и труда који је колектив уложио у развој школе. 

 

 

− Ево већ је четврта година како радимо на пројекту ‘Заједно ка средњој 
школи’ где радимо са ученицима и ђацима из депримираних средина при 
преласку у средњу школу, тако да смо са њима имали фантастичне резултате. 
Узгред, имали смо и веома добре резултате по питању безбедности ученика у 
самој школи − наводи директор Динић само неке од разлога који су 
житковачку осмолетку довели у ред добитника Светосавске награде.



Овако смо почели ... 

Другаријада 

 
 

Више од 130 малишана из мање развијених средина, узраста од седам до 
десет година, провело је шест дана на Копаонику у оквиру кампа пријатељства 
Другаријада, који су свечано отворили Јелена и Новак Ђоковић. Међу њима су 
били ученици и учитељи наше школе из издвојеног одељења у Горњем 
Сухотну.Била је то динамична екскурзија са мноштвом спортских и 
авантуристичких активности, креативних и уметничких радионица. 

 

 

 
 

Дечја недеља 
 
Ове године, Дечија недеља 

обележава значајан јубилеј, 30 
година Конвенције Уједињених 
нација (УН) о правима детета, 
најзначајнијег међународног 
документа у области људских права 
који се тиче детета, као и најшире 
прихваћеног правног инструмента 
за заштиту људских права. Тим 
поводом, у нашој школи 
организован је низ активности 
којим је поменути јубилеј обележен.  



РАДИОНИЦЕ / АКЦИЈЕ 

 
 

 

 

ЈЕСЕЊИ ВАШАР 

 
 
 

 

ДРВО ДЕЧЈИХ  ПРАВА 

ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА 
 

Европски дан језика, 
26.септембар, је ове године 
обележен низом радионица 
на часовима језика -
енглеског, српског и руског. 
Ученици су сазнали нешто 
више о народима који живе у 
Европи и језицима којима они 
говоре. Уживали су у учењу 
кроз различите 
активности:квизове, 
презентације, истраживања, 
учење и писање лепих речи 
на разним језицима, израду 
паноа, луткица и 
застава.Сазнали су колико је 
познавање језика важно за 
живот у савременом свету. 



Пројекти 

ОБУКА ЗА КООРДИНАТОРЕ 
 

 
 

У оквиру пројекта "Заједно ка средњој школи-подршка деци из осетљивих 
група у преласку у средњу школу", за наше координаторе организован је дводневни 
радни састанак у хотелу Парк, у Београду.  Теме састанка су биле новине у 
образовном систему, израда приручника за школе, и представљање идеја за другу 
фазу реализације пројекта 
 
 

ИКО - КЛУБ 
  

Наша школа је путем конкурса изабрана за учешће у пројекту „ИКО Клуб – 
Превазилажење сегрегативног мултикултурализма: родитељи и наставници ка 
интеркултурализму”, који реализују Фондација за отворено друштво у партнерству 
са Националном асоцијацијом родитеља и наставника Србије и Центром за 
образовне политике.  

Основни циљ овог пројекта јесте јачање интеркултуралне димензије 
образовања у предшколским установама, основним и средњим школама у Србији 
и јачање отворености према културним различитостима и другим 
интеркултуралним вредностима као што су толеранција, солидарност, 
антидискриминација. Пројекат ће се реализовати кроз активности образовних 
институција и клубова наставника и родитеља у различитим градовима у Србији. 
  



 

Пројекти 

 ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 30 ГОДИНА ОД УСВАЈАЊА УН КОНВЕНЦИЈЕ О 
ДЕЧИЈИМ ПРАВИМА 

 
Низом активности поводом  20. новембра, дана када је усвојена Конвенција 

о дечијим правима од стране УН, ученици наше школе у сарадњи са Песталоци 
дечијом фондацијом и Центром за образовне политике, обележили су овај 
значајан датум. Након радионице прављења беџева са порукама о дечијим 
правима они су анкетирали пролазнике на улици о томе колико познају дечија 
права и конвенцију. Најављене активности одржане су на платоу Центра за 
културу и уметност општине Алексинац, а организатори су упутили позив свим 
основним и средњим школама из Алексинца да се придруже акцији, да заједно 
обележе овај значајан јубилеј и помогну у промоцији дечијих права. 
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Пројекти 

 
ПАРТНЕРСКИ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

 
Почетак новог пројекта на развоју интеркултуралности са основном школом 

из Новог Пазара и њиховим клубом родитеља и наставника, преко Националне 
асоцијације родитеља и наставника Србије и наших старих сарадника, Центра за 
образовне политике: одржана је дводневна обука у Београду, на којој су 
учествовали представници наше школе, педагошки асистент Петровић Наташа и 
стручни сарадник - психолог школе Анђелковић Младен. 
 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 
 

С обзиром да је настава фокус нове трогодишње фазе пројекта "Заједно ка 
средњој школи", више активности ће се односити на подршку квалитетној настави 
него у претходној фази. Тако смо урадили и пројектну активност у којој су 
учествовали наставници који предају 6. Разреду. Кроз заједничку тему под 
називом Марко против Марка, свако има задатак да из свог предмета обради 
лик Марка Краљевића. На овај начин ученици ће моћи да сагледају ову историјску 
личност и књићевног јунака. Кроз пројекат радили смо анализу, истраживање, 
квизове, презрнтације, а имали смо и књижевне и литерарне радове. 

 

             
  



Креативци  

КАД ПОРАСТЕМ БИЋУ... 

 
Овако су нашом школом парадирали мали морнари, војници, фудбалери, пекари, 
фризери, у ствари, наши ученици под маскама и костимима на тему Кад порастем 
бићу ... 
 

СВЕТСКИ ДАН ЉУБАЗНОСТИ 
 

У одељењу 5/1 занимљивом радионицом обележен је Светски дан 
љубазности. Библиотекарка Јелена и наставница Бранка су демонстрирале 
љубазно и нељубазно понашање и навеле ученике да се сете што више речи којима 
се исказује љубазност или које на љубазност асоцирају. Ученици су покушали да 
објасне зашто су неки људи љубазни,а неки не ,а затим одглумили ситуације из 
свакодневног живота при којима се испољава нечија љубазност или нељубазност 

 

 

  



Добро нам дошли! 

ПЕСНИЦИ ЗА ВАС 

 
ПРЕВЕНТИВНА АКТИВНОСТ 

         

 
ОБРАЗОВАЊЕМ ДО БОЉЕГ ЖИВОТА 

 
  За ученике од првог до четвртог разреда ромске националности и њихове 

родитеље у нашој школи је одржана радионица коју је организовао Мобилни тим за 
социјалну инклузију Рома и Ромкиња општине Алексинац. Тема радионице је 

била „Значај спровођења квалитетног и редовног образовања ромских ученика који 
ће неминовно допринети побољшању стандарда живота ромске заједнице, али и 

друштва уопште.ˮ.  

Памтићемо лепо дружење 
најмлађих ученика са 
песницима Дејаном Алексићем и 
Милојем М. у организацији 
алексиначког центра за 
културу. 
 

Школски полицајац одржао је предавање 
првом и четвртом разреду о пословима које 
обавља полиција, како да се заједно боримо 
против насиља (физичког, електронског, 
психичког ...) и како да превазиђемо проблеме 
изазване насиљем. 



 

 

Добро нам дошли! 

 
Преко 200 ђака на превентивно-здравственом предавању на тему 

"Хепатитис А и Б" 
 

 
У циљу спровођења превентивно здравствене заштите Дом здравља Алексинац 
и Црвени крст Алексинац организовали су едукативно предавање на тему 
"Хепатитис А и Б". Ученици од V до VIII разреда ОШ " Вук Караџић"  упознати су 
са проблемима и последицама које иза себе оставља Хепатитис А и Б. 

 
НОВОГОДИШЊА РАДИОНИЦА СА РОДИТЕЉИМА 

 

 

 
 

Родитељи ученика 4-1 су и ове године уживали у изради 
новогодишњих декорација заједно са својом децом и њиховом 
учитељицом Виолетом. 



Да прославимо – да обележимо 

КАКО СМО ОБРАДОВАЛИ ПРВАКЕ 
 

 
 
На иницијативу Ученичког парламента,у нашој школи спроведена је акција 
прикупљања материјала за новогодишње пакетиће, које је потом нашим 
најмлађим и социјално најугроженијим ђацима доделио Давид Мраз, 
председник Ученичког парламента. 
 

НОВОГОДИШЊА ПРЕДСТАВА 

 
Глумци алексиначког ,,Театра 91" извели су представу за децу радника школе, 
којој је након тога Деда Мраз поделио новогодишње пакетиће. 
 

 
 

 



Да прославимо – да обележимо 

ЛЕГЕНДА О БОЖИЋНОМ ДРВЕТУ 
 

У одељењу II-1 реализована је радионица, чији је крајњи резултат био 
израда сликовнице за библиотеку под насловом Легенда о божићном дрвету. Циљ 
часа био је да се ученицима на занимљив начин прикажу људске врлине и мане, 
као и да се они подсете на све што знају о Божићу. Након што су се кроз игру 
опробали у квизу знања, ученици су погледали цртани филм, а потом су сами 
израдили интерактивну књигу коју су поклонили библиотеци. Аутори ове 
радионице су вероучитељ Никола и библиотекарка Јелена. 
 

 

Свети Сава – тематски дан 
 

Учитељица Виолета је уз сарадњу са библиотекарком Јеленом и 
родитељима ученика, реализовала низ активности на тему живота и дела великог 
српског просветитеља. Њени ђаци су имали прилике да гледају филм, решавају 
квиз, учествују у играма откривалица, асоцијација, допуњаљки, слагалица, да чују 
народна и стваралачка дела о Светом Сави, да раде мозаике, певају, траже излаз из 
лавиринта, драматизују текст, склапају фигуре од геометријских облика, а све уз 
активно учешће њихових родитеља. Овакав облик рада, пример интегративне 
наставе, учинио је да се, уз активно учење, наши ђаци и добро забаве. 

 

 
 

 



 

Дан Светог Саве 

ОБЕЛЕЖЕНА ШКОЛСКА СЛАВА 

 
Савиндан је у нашој школи обележен сечењем колача у цркви, а потом и 

културно-уметничким програмом за чију су реализацију ове године били задужени 
Драгиша Марковић, професор српског језика и Милан Петковић, професор музичке 
културе. 
 

 

 



 

Дан Светог Саве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Савијени над књигом – усправно ходамо 

28. фебруар, Национални дан књиге, обележен је у нашој школи тако што 
смо се одазвали позиву Друштва школских библиотекара за учешће у пројекту под 
називом ,,Читајмо гласно". Ученици 5, 6. и 7. разреда читали су и сценски 
приказали цитате и делове својих омиљених књижевних остварења. Могли смо 
чути стихове и мисли из дела различитих жанрова, домаћих и страних писаца, а 
посебно је истакнут значај читања књига за интелектуални, социјални и морални 
развој личности. Организатори овог догађаја су школски библиотекар и Стручно 
веће српског језика. 

 

 
 

ЧИТАЛИЋИ КЛИКЕРАШИ 

 

 
  

У нашој школи одржан је школски круг такмичења ,,Читалићи кликераши" 
у коме наши ђаци традиционално учествују. У тестирању читалачких вештина 
опробало се 89 ученика од првог до шестог разреда. 
 

 



Школа за 21. век 

 

 МИКРО БИТ УРЕЂАЈИ НА ЧАСУ МАТЕМАТИКЕ 

 

 
ДРУГА НАГРАДА ЗА ДАНИЈЕЛУ СТЕФАНОВИЋ 

  

 
 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација донело је одлуку о избору 
радова који се награђују на наградном конкурсу „Дигитални час“ у школској2019/20. 
години. 

Наша учитељица Данијела Стефановић, заједно са наставницом математике 
Биљаном Веселиновић и педагогом Еленом Стојановић из Основне школе за децу са 
сметњама у развоју „Смех и суза“ из Алексинца, освојила је другу награду у категорији 
радова из МАТЕМАТИКЕ, РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ И ТЕХНИЧКОГ И 
ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА, заједничким радом под називом Чаробне слике. 

  

У оквиру пројекта ,,Школа за 21. век" 
Министарство просвете организовало 
је тродневну обуку 8 наставника наше 
школе ради њиховог оспособљавања за 
употребу микро бит уређаја у 
настави. Александра Миловановић, 
наставница математике, је одржала 
угледни час у току кога су ови уређаји 
први пут успешно примењени у нашој 
школи 



Наши такмичари 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

 

 
 

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ НАШИХ МЛАДИХ ПРОГРАМЕРА 
 

 
На такмичењу у програмирању (Микробит) које организује British Council у 

партнерству са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, пројекат ученика 6. разреда Лазара Вучића и Петра Милошевића, са 
ментором Милошем Петровићем, у огромној конкуренцији, направио је велики 
успех и изборио место међу 20 најбољих и пласман на наредни ниво, где ће се 
бирати победници на републичком нивоу. 

 
ВЕЛИКИ УСПЕХ НАШИХ ТАКМИЧАРА 

 

                           
 

 

Наша школа била је домаћин 
Општинског такмичења из 
математике. За ученике од 2-8. 
разреда. На окружни ниво 
такмичења пласирало се шесторо 
ученика наше школе. 
 

 

 



Наши такмичари 

На Окружном такмичењу из Руског језика ученик Јован Недељковић 
освојио је 1. место чиме се пласирао на републички ниво такмичења. Предметни 
наставник је Вера Рајковић. На Општинском такмичењу из хемије ученица седмог 
разреда наше школе Мартина Шпичак (предметни наставник Сунчица 
Стевановић) освојила је 1. место и пласирала се на окружни ниво такмичења. На 
Општинском такмичењу из историје ученици наше школе остварили су 
изванредне резултате. ПРВО место освојило је чак 6 ученика: Уна Миленковић 
(пети разред), Теа Миловановић, Аница Станковић, Матеја Крстић, Новак 
Милосављевић и Марко Спасић (осми разред). ТРЕЋЕ место и пласман на 
окружни ниво такмичења остварио је ученик шестог разреда Душан Живковић као 
и ученици седмог разреда Мартина Шпичак и Павле Величковић. Предметни 
наставник: Милан Петровић. 

 
УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ 

 
На седници Наставничког већа, одржаној 8.6.2020. једногласно је усвојен 

предлог да се за Ученика генерације прогласи Јован Недељковић (8/1). Јован је 
носилац Вукове дипломе и учесник многих такмичења из различитих 
предмета где је и освајао награде на свим нивоима. За Спортисту генерације 
изабран је Марко Спасић (8/2),  освајач многих награда на спортским 
такмичењима. 

 

 
 
 
 



 

У здравом телу здрав дух! 

СТАРЕ, ЗАБОРАВЉЕНЕ ИГРЕ 
 

       
У Дечјој недељи сетили смо се заборављених игара и учествовали смо у 

спортским турнирима. Ученици нижих разреда забављали су се играјући  игре попут 
ластиша, школице или навлачења конопца, док су се мало старији ђаци такмичили 
на општинско нивоу, па је тако екипа наше школе освојила прво место и златну 
медаљу на ,,Пекарским данима" у категорији ,,Игре без граница" и  треће место на 
општинском турниру у баскету. 
 
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СВЕТСКОГ ДАНА  ЖИВОТИЊА 
 

 
 

 ЕКО ДАН

 

А онда је уследио вирус ковид 19!  

Учитељица Виолета Грујић је, 
поводом Светског дана животиња, 
одржала угледни час у току кога је 
приказала пример интегративне 
наставе кроз групни рад. 

Ученици II-1 су овај да посветили 
бризи за околину, па су са учитељицом 
Мирјаном Станојевић организовали 
акцију чишћења парка. 
 



Шкпле су затвпрене, клупе су ппустеле, 

у нас су се уселили страх, несигурнпст, неизвеснпст ... 

 

 

 У Републици Србији је због пандемије вируса корона проглашено 
ванредно стање . Од 16. марта 2020. године све предшколске установе, 
основне школе и факултети су затворени  до краја школске године. 
Наставни програм је емитован преко емитера јавног сервиса Радио-
телевизије Србије.  

 На основу упутстава добијених од Министарства просвете, наша 
школа је организовала наставу користећи платформе намењене 
даљинској комуникацији (Microsoft Teams, Viber, Google classroom...), а 
сва потребна обавештења ученици и родитељи добијали су од 
наставника, директора и могли су их пронаћи на сајту школе. 
 
www.zitkovac.edu.rs 
фејсбук страница Основна школа “Вук Караџић“ Житковац 
oszitkovac@gmail.com 
 
 
 
 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
http://www.zitkovac.edu.rs/
mailto:oszitkovac@gmail.com


Подршка ученицима током пандемије!   

  

 

Ученици су свакодневно добијали подршку од директора школе, стручне службе и 

наставника. У свим видовима рада осећала се неизмерна снага свих нас, да 

истрајемо у тешкој ситуацији. Наставници и стручна служба преко својих група 

давали су предлоге, решења, мотивационе поруке својим ђацима.  

 

 

https://www.facebook.com/skolazitkovac/?__cft__%5b0%5d=AZUwnvhx7v77JHDM7Hre1k55b8pMRu9jsVjwW5jZmbvfXB5iV4nLsv9nOlo14FEYRZDzszINgVoj8mVH-ZePQHRvx-nyj9I6_oF-_us6sJk5oyOn8DUy5t-c6ja344pKJt_V-5TbafnB2FvDige_V3yU&__tn__=%3C*F
https://www.facebook.com/skolazitkovac/?__cft__%5b0%5d=AZUwnvhx7v77JHDM7Hre1k55b8pMRu9jsVjwW5jZmbvfXB5iV4nLsv9nOlo14FEYRZDzszINgVoj8mVH-ZePQHRvx-nyj9I6_oF-_us6sJk5oyOn8DUy5t-c6ja344pKJt_V-5TbafnB2FvDige_V3yU&__tn__=%3C*F


И док су ђаци и наставници радили од 
куће... 

То што се настава одвијала на даљину и без доласка ученика и наставника у 
школску зграду, не значи да је она била пуста. Напротив, настављено је уређење 
школског простора, па је тако уређен ходник испред  фискултурне сале, која је 
добила нову опрему. Неке учионице добиле су нове столице, инсталирани су 
ормарићи за ученике, чиме је испуњена њихова давнашња жеља. У дворишту 
школе обновљене су бетонске стазе и направљена је још једна зелена површина. 

 

 

 

   

  



У школи се увелико реновирало 

 

   

 

 

С обзиром да наша школа учествује у пројекту „Заједно ка средњој 

школи“, дечја фондација Песталоци омогућила нам је, тј, иницирала је набавку 

опреме како би ученицима обезбедила неопходне услове за праћење насатве на 

даљину. Тако су наши ученици који немају телефон или рачунар, добили на 

коришћење таблете преко којих су неометано могли да прате онлајн наставу. 

 

 



Дани славља! 

Државни секретар за спорт у Министарству омладине и спорта 

Предраг Перуничић свечано је отворио фискултурну салу у Житковцу. 

 

  

 

Екскурзија оних који су успели да је у данима короне организују 

 
Ученици 1/1 ,1/ 2 и 1/3 ( Моравац ) су 24.6.2020. год. били на екскурзији у 

Сокобањи. Екскурзија за ученике 2. разреда реализована је на релацији Житковац 
– Врњачка Бања. Ученици 3/1 и 3/2 одељења из Житковца посетили су Крагујевац, 
Опленац, Тополу и Буковичку Бању. Група од 52 ученика 8. разреда реализовала 
јетродневну екскурзију на релацији Житковац– Нови Сад – Палић – Суботица– 
Житковац. 

 

 

 



Дани славља! 

ДОДЕЛА НАГРАДА ВУКОВЦИМА И ЂАКУ ГЕНЕРАЦИЈЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. 

ГОДИНУ 

       

Поносимо се нашим ученицима који су и у тешким данима показали да 

младост, упорност и љубав према учењу и раду не може ништа зауставити. 

Свакако, у време тешке пандемије вируса корона сви наставници и ученици 

показали су велику солидарност, спремност на рад, као и професионалност. 

Зато одговорно можемо рећи да је Основна школа „Вук Караџић“ из 

Житковца одговорила изазовима, успешно преусмерила непосредни рад из 

школе на онлајн платформе и успешно завршила школску 2019/20. годину.  

И да не би било да се сами хвалимо, подсетићемо се како су други писали о 

нама. 



Јован Недељковић „Да ли се исплати 
бити свој?“  

Да се вратимо на почетак приче ... 

Након  добијања Светосавске награде, уследио је позив нашем директору од 

борјних  телевизијских и новинарских екипа које су желеле да обиђу школу, да 

сниме простор у коме се ради, да пропрате начин на који се ради, и коначно, да 

поразговарају са наставницима и ученицима наше школе. У тим данима било је 

изузетно лепо бити део колектива Основне школе „Вук Караџић“ из Житковца. А 

што је најважније, тако је и сада.  

 

 

                   



Да, исплати се бити свој! Наша школа је 
прави пример. 

 

 

 

 

                                    


