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Историјат школе 

 

Основана још далеке 1870. године, ресничка основна школа је дуги низ година, 

боље речено деценија, била једина образовна и културна установа у насељу. 

Сам развој школе имао је велике успоне и падове, а пролазио је и кроз многе 

историјске ломове и обнављања. Ипак, школа је увек била расадник знања, културе, 

стваралаштва и свих правих вредности, лучоноша који је свакако допринео укупном 

друштвеном развоју Ресника. 

Први сачувани Летопис школе датира из 1958. године. Први летописац је био 

учитељ Алекса Шеговић који чак и није радио у Реснику, а каснији летописци били су 

наставници школе. Међутим, приликом писања летописа наставници се нису 

руководили одређеном методологијом тако да су подаци уношени у овај документ 

често непотпуни, уочене су недоследности у избору тема о којима се писало и оне су 

биле углавном ствар избора самог аутора летописа. Зато су у појединим периодима  

изостављени врло важни подаци који се тичу појединих области из живота школе. Сама 

школа нема своју монографију.  

Сматрамо да ће савременом читаоцу бити интересантан овај текст јер је мало 

мештана Ресника који познају развој школе од њених почетака до данас.  

  Вредело је ...  

„Трепери бреза мирисом септембра и мрси косу несташном дечаку. Музика ветра 

звонку грају допуњује.  

У једну песму слило се све. И уздах младе учитељице што први пут ступа у 

учионицу. И од тог дана, далеког, а тако блиског, живи новим животом даривања без 

краја. И примања у недоглед. 

Испред учионице престаје све. У учионици почиње све. И траје. Као безброј 

звездица трепере очи знања жељне. 

Треба доживети погледе малишана тако бистре и наивне, тако жељне и 

искричаве – осетити невидљиву нит што их нераскидиво веже за цео живот, за учитеља, 

прву особу која у школи стаје пред њих и почиње грандиозно дело – стварање човека. 

Први расклимани зуб и прва суза због превисоке столице, и руменило на образу, и 

несташни чуперак и утрнули прстићи – све то се преплиће са првим словима, решеним 

проблемом, другарством. 

Учитељ није за оцене само, за један дан и годину једну. Учитељ је за цео живот. 

Зна то учитељица што већ утабаним стазама корача и сећа се брезе једног 

јесењег дана у једном селу. Колико пута је била мајка девојчици поцепане хаљинице и 
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нежна сестра што стихове пише. И научник који све зна, и чаробњак да све може, и вила 

да свуда стигне, и учитељица да учи и воли. Јер учитељ није за један дан, за оцене само и 

годину једну. 

Учитељ је за цео живот ! 

И док грицка посну корицу хлеба, смеши се учитељица у пензији плавокосом дечаку.  

Док чека у реду за хлеб црни – сећања се буде. И срећна је! Јер њено је дело мост на реци. 

И солитер у граду. И виртоуз на виолини. И пилот у висини. И ложач крај котла. И угаљ у 

котлу. И глумац у позоришту. И чистач на улици. Све је то њено, и зна да је вредело 

издржати. Не поклекнути пред потцењивачким погледом, пред омаловажавајућим 

односом бирократије, уценама газдарица и ситнишем у џепу. 

Можда ће ово помоћи некој младој учитељици, која устрептала, праћена шумом 

бреза, први пут улази у учионицу.“ 

Вредело је ...   

                                                         ( Непознати аутор ) 

 

Министарство просвете и црквених послова школске 1870/1871. године отвара 

основну школу у Реснику и поставља за учитеља Тому Никашиновића. Држава је 

плаћала учитеља, а школу је издржавала општина. У школу су ишли само дечаци. Тако 

је било прописано законом. 

Сама школа је била смештена у приватној кући мештанина Миливоја 

Стојановића. Била је то велика, пространа зграда од слабог материјала, тзв. чатмара. С 

предње стране, према путу, чатмара је имала чардак кроз који се улазило у једину 

учионицу. Тај чардак народ је звао „диванина“ и то име је дуго трајало у сећањима 

мештана. Диванина је била постављена на дрвеним стубовима, ограђена укусним 

дрвеним тарабицама од тесане грађе и имала је диван поглед на долину реке 

Топчидерке. Поред те једне учионице, школа је имала и стан за учитеља. 

Ова зграда служила је за школу све до 1894. године када је завршено зидање 

зграде од тврдог материјала. Драгомир Ђурђевић из Ресника, уз потврду Чедомира 

Савића, такође из Ресника, говорио је да је његов отац Живан Ђурђевић продао плац за 

школу, али не за новац, већ је у замену добио два хектара добре ораће земље у Гају и 

плац од 20 ари на којима су сазидали куће. 

Нова зграда такође није била велика. Имала је само две учионице и била је без 

станова за учитеље. Причало се да је зграда требало да буде већа и са становима, али да 

је план измењен. Но, не постоје никакви веродостојни подаци о томе, те ове приче не 

можемо прихватити као апсолутно тачне. Ипак, овако мала и неусловна зграда радила 

је тако све до 1957. године када су дозидане још две учионице. 
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Када је школа у Реснику отворена, била је троразредна са једним одељењем и 

једним учитељем, а такво је стање трајало све до 1903. године када је отворено друго 

одељење. Треће одељење отворено је 1911. године. 

О раду школе, од њеног оснивања (1870), па до Првог светског рата (1915), не 

можемо ништа рећи, јер не постоји документација, односно школска архива је 

уништена током рата, а такође не постоје ни подаци да ли је и како радила ресничка 

школа у току Првог светског рата. 

Школа у Реснику нема документацију која се односи на период између два 

светска рата, осим списка учитеља, управника школе, школских надзорника и чланова 

Школског одбора.Такође постоје подаци и о укупном броју ученика од школске 

1918/1919. година, па све до школске 1939/40. године. 

О раду школе за време окупације немамо никакву документацију. 

Ослобођење Ресника наступило је октобра 1945. године. Из рушевина се 

стварало ново друштво и нова држава. У тим околностима рад у нашим школама је 

заузимао једно од првих места, стога, где год је било услова, одмах по ослобођењу се 

кренуло са наставом. Ресник је био једно од оних места где се одмах започело са 

школским радом, а имена првих учитељица које су радиле после ослобођења су: 

Милица С. Миловановић , Драга Митић и Драгина Дражић. Још у првим данима рада 

имале су 160 ученика.  

Значајну прекретницу у развоју основне школе у Реснику чини формирање петог 

разреда основне школе школске 1957/1958. године. У овај разред су се уписала сва деца 

која су завршила четврти разред ресничке школе, али и деца из села Рушња. Извршена 

је прерасподела предмета на учитеље. Управитељ школе Милан Лазић био је ослобођен 

редовног разреда и предавао је географију, биологију, цртање и лепо писање (10 

часова). Радислав Бајкић је предавао математику и ручни рад, Зорка Лазић српски језик 

и наставу певања док се не нађе стручњак за овај предмет. Дана Станојевић је била 

одређена за предавача француског језика, а Милош Миловановић за фискултуру. У 

школској 1957/58. години радило се у две смене. Ваншколски рад је појачан „културно-

просветним уздизањем и забављањем омладине“ (Летопис, књига бр.1). Најбољи пут за 

реализацију овог циља, по мишљењу Наставничког већа, био је развој драмских 

активности.  

Школске 1958/1959. године настава се одвијала и у шестом разреду. Ову 

школску годину обележиле су велике тешкоће по питању простора, па се настава до 

децембра одвијала у три смене. На инцијативу Школског одбора, а уз помоћ НОО 

Раковица, просторије бившег ресторана у Реснику адаптиране су у две учионице и тако 

је омогућен рад у две смене. Намештај је био врло оскудан, стар и углавном преузет из 

других школа Раковице као расходован. Слична ситуација је била и са училима. Школа 

је располагала само дијапројектором, радио апаратом, грамофоном, плочама за 

француски језик, 45 дијафилмова, моделом човјечјег тела и нешто ситних учила. 

Постојала је школска ђачка књижница са 300 књига која је била смештена у једној 
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учионици због недостатка простора. При школи је радила ђачка кухиња; део намирница 

је добијан од Црвеног крста, а део од ученичких уплата које су износиле 150 динара 

месечно по ученику. Захваљујући разумевању Земљорадничке задруге у Реснику, 

школа је од исте добила једну њиву од 60 ари за своје потребе. 

Наставно-васпитни рад се одвијао у овој школској години у 11 одељења са 415 

ученика. У сваком разреду је било по два одељења, а шести разред је имао једно 

одељење. 

Године 1974/1975. школа добија име по песнику Кости Абрашевићу, а Дан 

школе се слави на дан песниковог рођења, 29. маја. 

Продужени боравак се први пут уводи у школу школске 1975/1976. године и 

школа ради са 45 одељења редовне наставе, два одељења продуженог боравка, три 

одељења за образовање одраслих и три специјална одељења Основне школе „Милоје 

Павловић“ чије је седиште било на Бановом брду. 

Укупно је било 1423 ученика и 69 полазника одељења за одрасле.  

            Решена су и три крупна проблема: завршена је фискултурна сала, пуштена је у 

рад трафо-станица сазидана у дворишту и оспособљене све просторије у старом делу 

школе. 

У организацији рада дошло је до промена, односно прешло се на кабинетску 

наставу. 

Године 1985/1986. у пензију одлази директор школе Никола Стаменковић, за 

чије име се везује златан период школе „Коста Абрашевић“.  Наследио га је, у наредној 

школској 1986/1987. години, професор српскохрватског језика Зоран Ристић.  

У школи је 1654 ученика. 

У школској 1987/88. години било је 1719 ученика. Ове године први пут су 

уведени часови пливања у оквиру физичког и здравственог васпитања који су се 

реализовали на базену „Кошутњак“.  

Поклањала се пажња и културном животу. У школи су гостовали Добрица Ерић, 

Гроздана Олујић, Крстивоје Илић, Љубивоје Ршумовић и аутор читанке за трећи 

разред, Вук Милатовић.  

Библиотекарска секција је уређивала пригодне паное за сваки празник.  

За ученике од првог до четвртог разреда постојало је 27 секција, а од петог до 

осмог разреда радиле су 42 секције.  

Те године школа је добила прву републичку награду за најуређеније и најлепше 

двориште Покрета горана Србије. 
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Школа и школство у Реснику постоје сада већ више од 149 година, али 

заједнички именитељ за све деценије постојања једне од најстаријих школа у Београду 

јесте недостатак простора; опремљеност училима и уређење школског простора сада су 

на завидном нивоу. 

  Бројни запослени су оставили свој траг кроз деценије постојања школе, 

свакодневно се трудећи да обезбеде квалитетну наставу и што боље услове рада својим 

ученицима. 

  Из ове школе је изашло много ученика, а велики је број и оних који су освајали 

награде и представљали школу у Реснику у најбољем могућем светлу. Из наше школе 

излазе генерације осмака које носе довољно знања, вештина и вредности које ће им 

бити потребне у животу. 
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Организација васпитно-образовног рада школе 
  

Табеларни преглед Календара образовно-васпитног рада основне 

школе за школску 2019/2020. годину  

*Према Правилнику о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. годину. 

 

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују 

се у току два полугодишта.  

Прво полугодиште почиње у пoнедељак, 2. септембра 2019. године, а завршава 

се у петак, 31. јануара 2020. године. Друго полугодиште почиње у уторак, 18. фебруара 

2020. године, a завршава се у уторак, 2. јуна 2020. године за ученике осмог разреда, 

односно у уторак, 16. јуна 2020. године за ученике од првог до седмог разреда.  

Обавезни облици образовно-васпитног рада за ученике од првог до седмог 

разреда, остварују се у 36 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних 

дана. Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне 

наставне седмице, односно 170 наставних дана. У оквиру 36, односно 34 петодневне 

наставне седмице, школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди 

дане у седмици. Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 

пута.  

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст. 

Зимски распуст има два дела – први део почиње у понедељак, 30. децембра 2019. 

године, а завршава се у уторак, 7. јануара 2020. године, а други део почиње у 

понедељак, 3. фебруара 2020. године, а завршава се у понедељак, 17. фебруара 2020. 

године.   Пролећни распуст почиње у понедељак, 13. априла 2020. године, а завршава се 

у  понедељак, 20. априла 2020. године. За ученике од првог до седмог разреда, летњи 

распуст почиње у среду, 17. јуна 2020. године, а завршава се у понедељак, 31. августа 

2020. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног 

испита, а завршава се у понедељак, 31. августа 2020. године. 

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о 

државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 

43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве  у  

Другом светском рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, 

геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – 
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спомен на Косовску битку. Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату 

празнује се 21. октобра 2019. године, Свети Сава 27. јануара 2020. године, Дан сећања 

на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. 

априла 2020. године, Дан победе 9. маја 2020. године, Видовдан ‒ спомен на Косовску 

битку 28. јуна 2020. године. Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања 

наставе, а Дан сећања на српске жртве  у  Другом светском рату, Дан сећања на жртве 

холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе 

су наставни дани, изузев кад падају у недељу.  

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не 

раде у дане следећих верских празника, и то:  

1) православци – на први дан крсне славе; 

2) припадници исламске заједнице ‒ 11. августа 2019. године, на први дан 

Курбанског бајрама и 24. маја 2020. године, на први дан Рамазанског бајрама; 

3) припадници јеврејске заједнице – 18. октобра 2019. године, на први дан Јом 

Кипура; 

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по 

Грегоријанском календару – 25. децембра 2019. године, на први дан Божића; 

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по 

Јулијанском календару – 7. јануара 2020. године, на први дан Божића; 

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по 

Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са 

другим даном Васкрса (католици – од 10. априла до 13. априла 2020. године; 

православци од 17. априла до 20. априла 2020. године).   

Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица на крају првог 

полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником. 

Време поделе сведочанстава и диплома на крају другог полугодишта, школа утврђује 

годишњим планом рада, у складу са овим правилником. Свечана подела ђачких 

књижица ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог полугодишта, обавиће 

се у недељу, 28. јуна 2020. године. 

Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 27. марта 2020. 

године и у суботу, 28. марта 2020. године, а завршни испит у среду, 17. јуна 2020. 

године, у четвртак,  18. јуна 2020. године и у петак, 19. јуна 2020. године. 
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Кућни ред школе 
 

Кућни ред школе дефинисан је правилником под називом Правила понашања 

запослених, ученика и родитеља у ОШ „Коста Абрашевић“. Ево неколико 

најважнијих извода из тог правилника. 

Члан 1 

Овим правилима уређују се међусобни односи и понашање запослених, ученика 

и родитеља у ОШ „Коста Абрашевић“.  

Запослени, ученици и родитељи дужни су да негују односе међусобног 

уважавања, поштовања, толеранције и разумевања и да својим радом и укупним 

понашањем доприносе развијању позитивне атмосфере у Школи, успеху у учењу и 

раду и афирмацији Школе. 

Члан 2 

Ступањем на рад запослени, а уписом у Школу ученик, преузимају обавезе и 

дужности у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о 

изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања и другим 

законима, подзаконским актима и општим актима школе који регулишу Правила 

понашања истих у установама. 

Члан 4 

Запослени, ученици и родитељи дужни су да се у Школи и активностима у 

организацији Школе ван школских просторија прикладно понашају, буду прикладно 

одевени уз поштовање уобичајених правила личне хигијене и уредности. 

У случају непоштовања одредби из става 1 овог члана, директор школе може 

захтевати или извршити удаљење запосленог, ученика, родитеља, странке или 

посетиоца. 

Члан 5 

Запослени, ученици, родитељи и странке дужни су да поштују стандарде 

пословних састанака: 

• на састанке се долази одговарајуће припремљен; 

• предлози се припремају унапред, писмено; 

• на састанке се долази благовремено; 

• поштује се редослед седења, тражи реч и не упада у реч другима; 

• говори се сажето, конкретно и учтиво; 

• поштују се ставови осталих учесника; 

• после састанка, без овлашћења и потребе, не прича се о састанку; 

• у случају потпуног неслагања, издваја се глас; 
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• уколико је неопходно излажење, састанак се прекида уз извињење и брзи 

повратак; 

• обавезно се искључују мобилни телефони. 

Члан 6 

У Школи је забрањено физичко, психичко и социјално насиље, злостављање и 

занемаривање деце и ученика, физичко кажњавање и вређање личности, односно 

сексуална злоупотреба деце и ученика или запослених. 

У просторијама Школе забрањено је пушење. 

У Школу не могу да се уносе алкохол, опијати, наркотичка и друга средства са 

психоактивним дејством. 

У Школу не могу да се уносе оружје, оруђе и друга средства којима се могу 

нанети озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета имовини 

Школе. 

За време наставе у учионицама наставници и ученици не могу да користе пејџер, 

мобилни телефон, вокмен и друга средства комуникације којима се ремети рад на часу. 

Члан 9 

Наставници су дужни да на рад долазе најкасније 15 минута пре почетка наставе 

и других облика образовно-васпитног рада, да се благовремено јаве директору Школе, 

помоћнику директора или главном дежурном наставнику уколико не могу доћи на рад 

или из оправданих разлога рад морају прекинути. 

Остали запослени дужни су да о изостајању са посла благовремено обавесте 

директора и секретара Школе. 

Члан 10 

Ученици су дужни да на наставу и друге облике образовно-васпитног рада 

долазе најкасније 10 минута пре почетка истих. 

Ученици за време наставе не могу без дозволе наставника напуштати час ни 

зграду чколе, а у супротном наставник је дужан поступити у складу са Правилником о 

моерама начину и поступку заштите и безбедности ученика. 

Ученик који закасни на час мора да присуствује часу и не сме да ремети 

одвијање наставе.  

Члан 11 

Одељењски старешина дужан је да обавести родитеља односно старатеља 

ученика одмах након што ученик изостане са наставе дуже од три дана. 
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Изостанке са наставе до једног дана ученику је родитељ односно старатељ дужан 

да оправда на основу личног разговора са одељењским старешином, а изостанке преко 

једног дана оправдава лекар путем лекарске потврде односно уверења. 

Изостанке до једног дана родитељ односно старатељ дужан је да оправда 

најкасније од три дана, а дуже изостанке у року од пет дана по повратку ученика на 

наставу. 

Уколико не постоји оправдан разлог, протеком рокова из става 3 овог члана, 

изостанци се сматрају неоправданим, одељењски старешина је дужан да их као такве 

евидентира и о томе обавести родитеље односно старатеље ученика. 

Одељењске старешине дужне су да одмах, након истека од 15 дана недоласка 

ученика на наставу, обавесте секретара, педагога и психолога Школе ради 

пријављивања надлежном органу државне управе. 

Члан 12 

Родитељи односно старатељи ученика дужни су да поштују ова Правила.  

Родитељ односно старатељ ученика дужан је да на позив директора, разредног 

старешне или другог овлашћеног радника Школе дође у Школу (родитељски састанак, 

дисциплински поступак, проблеми у учењу и понашању ученика, здравствени 

проблеми и сл.). 

Уколико се родитељ односо старатељ ученика више пута, без оправданог разлога 

не одазове позиву из става 1 овог члана, Школа ће, у складу са одговарајућим 

прописима, консултовати и обавестити надлежни орган државне управе (Одељење за 

друштвене делатности општине, Центар за социјални рад, Одељење ОУП Раковица за 

превентиву малолетничке деликвенције и сл.). 

Члан 18 

За спровођење ових Правила овлашћен је и одговоран директор Школе. 
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Наставни кадар и техничко особље 

 

Ред. бр.  Презиме и име  На радним задацима  

Школска 

спрема-

степен  

Рад-

ни 

стаж  

Проценат 

радног 

времена  

1. Шуњеварић Весна Директор 7 30 100% 

2. Здравковић Наташа  Пом. директора 7 24 50% 

3. Трајковић Александра Педагог 7 19 100% 

4. Ерор Ивана Психолог 7 5 100% 

5. Вукмировић Сњежана Социјални радник 6 17 50% 

6. Милосављевић Бранислав  Секретар 7 4 100% 

7. Благојевић-Бошковић Сања Библиотекарка 8 19 100% 

8. Петровић Верица Админ. техн. секретар 4 37 100% 

9. Живковић Благодарка Рачуновођа 7 31 100% 

10. 
Манојловић Бошковић 
Марина 

Проф. лик. културе 7  50% 

11. Марковић Стела Проф. лик. културе 7 18 100% 

12. Поповић Силвана Проф. српског језика 7 21 100% 

13. Пурић Јовановић Надежда Проф. српског језика 7 19 100% 

14. Величковић-Шућур Абелина Проф. српског језика 7 23 100% 

15. Лазаревић Биљана Проф. српског језика 7 15 100% 

16. Башовић Сања Проф. српског језика 7 15 100% 

17. Анђелковић Милица 
Проф. енглеског 
језика 

7 14 100% 

18. Шпика Зорица 
Проф. енглеског 
језика 

7 31 100% 

19. Козић Марина 
Проф. енглеског 
језика 

7 6 80% 

20. Тејић Мирјана 
Проф. енглеског 
језика 

7 37 100% 

21. Босанкић Јадранка 
Проф. енглеског 
језика 

7 22 100% 

22. Ранчић Зорица 
Проф. француског 
језика 

7 23 100% 

23. Славица Љубисављевић 
Наст. француског 
језика 

7 29 100% 
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24. Мишкељин Ивана 
Проф. француског 
језика 

7 13 56% 

25. НН Проф. математике 7  100% 

26. Ђорђевић Силвана Проф. математике 7  100% 

27. Ранчић Јагода Проф. математике 7 29 100% 

28. Јанкањ Јелена Проф. математике 7 15 100% 

29. Трбојевић Наташа Проф. математике 7 13 100% 

30. Јањић Биљана  Проф. математике 7  33% 

31. Марјановић Снежана Проф. информатике 7 26 100% 

32. Иветић Биљана Проф. физике 7 17 100% 

33. Костић Тијана Наст. физике 6 6 80% 

34. Костић Тијана Наст. хемије 6 6 20% 

35. Марија Мечанин 
Наст. хемије и 
биологије 

7 11 100% 

36. Стевуљевић Весна Проф. биологије 7 33 100% 

37. Ђорђевић Тања Проф. биологије 7 20 100% 

38. Драгана Попов-Милакара Проф. биологије 7 12 30% 

39. Лечић Жељко Проф. историје 7 9 100% 

40. Косовац Милена Проф. историје 7 19 100% 

41. Спасић Мимица Проф. географије 7 21 100% 

42. Момчиловић Марица Проф.географије 7 19 100% 

43. Милићевић Мирослава Проф. TиO 7 37 100% 

44. Маринковић Сања Наст. TиO 7 11 100% 

45. Зељковић Ирена Проф. TиO 7 16 90% 

46. Тошић Маријанка Проф. TиO 7 36 100% 

47. Башић Весна Проф. TиO 7 16 10% 

48. Санадер Гордана Наст. муз. културе 6 36 100% 

49. Вујанић Милунка Проф. муз. културе 7 17 70% 

50. Станојевић Драган Проф. физ. васп. 7 33 100% 
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51. Момчиловић Душко Проф. физ. васп. 7 27 100% 

52. Анђелковић Милорад Проф. физ. васп. 7 13 100% 

53. Костић Станислава Проф. физ. васп. 7 11 50% 

54. Недељковић Надица Проф. лик. културе 7 17 40% 

55. Шумаковић Мица Проф. разр. наставе 7 22 100% 

56. Костић Златка Наст. разр. наставе 6 32 100% 

57. Радоичић Јасмина Проф. разр. наставе 7 22 100% 

58. Спасић Миленија Проф. разр. наставе 7 38 100% 

59. Стојановић Бранислава Проф. разр. наставе 7 25 100% 

60. Лазаревић Миљана Наст. разр. наставе 7 5 100% 

61. Ристић Тања Проф. разр. наставе 7 29 100% 

62. Вукман Јасмина Проф. раз. наставе 7 20 100% 

63. Пухаловић Снежана Наст. разр. наставе 6 38 100% 

64. Аврамовић Јелена Проф. разр. наставе 7 4 100% 

65. Здравковић Наташа Проф. раз. наставе 7 24 100% 

66. Н. Н. Проф. раз. Наставе    100% 

67. Стојковић Јасминка Проф. разр. наставе 7 20 100% 

68. Матић Ксенија Проф. разр. наставе 7 24 100% 

69. Лазић Невена Проф. разр. наставе 7 28 100% 

70. Витас Милена Проф. разр. наставе 7 15 100% 

71. Денић Снежана Проф. разр. наставе 7 4 100% 

72. Манојловић Нада Проф. разр. наставе 7 31 100% 

73. Крстић Јадранка Проф. разр. наставе 7 26 100% 

74. Митровић Славица Проф. разр. наставе 7 4 100% 

75. Лојић Зорица Проф. разр. наставе 7 4 100% 

76. Сандић Весна Наст. разр. наставе 6 36 100% 

77. Његован Младен Наст. грађ. васп. 7 36 35% 
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78. Томић Наташа Вероучитељ 7 17 100% 

79. Кајзер Драгана Вероучитељ 7 3 50% 

80. Стојановић Србољуб Домар 3 38 100% 

81. Дувњак Момчило Домар 3 15 100% 

82. Н. Н. Спремачица 1  70% 

83. Симић Гордана Спремачица 1 26 100% 

84. Шарац Мила Спремачица 1 12 100% 

85. Радоичић Вида Спремачица 1 30 100% 

86. Вељковић Славенка Спремачица 1 31 100% 

87. 
Цветковић-Карановић 
Мирјана 

Спремачица 1 15 100% 

88. Шпијуновић Славица Спремачица 1 36 100% 

89. Крстић Наташа Спремачица 1 13 100% 

90. Шегрт Душица Спремачица 1 6 100% 

91. Гајић Слађана Спремачица 1 25 100% 

92. Ћировић Вера Спремачица 1 31 100% 

93. Јанковић Боска Спремачица 1 35 100% 

94. Поповић Виолета Спремачица 1 24 100% 

95. Павловић Марица  Спремачица 1 19 100% 

96. Михајловић Љиљана Спремачица 1 26 100% 

97. Васиљевић Срђан Педагошки асистент 4 7 100% 
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Активности школе у првом полугодишту 

 

 Настава у првом полугодишту школске 2019/20. године отпочела је у понедељак 

2. септембра 2019. године, у 8:00 за „плаву“ и у 14:00 за „црвену“ смену. Истог дана, од 

18 часова за „плаву“ смену и од 19 часова за „црвену“, организован је свечани пријем 

првака у Свечаној сали школе уз пратећи забавно-музички програм који је са својим 

одељењем IV/3 припремила учитељица Јасмина Вукман. 

 Првих дана септембра завршена је израда Годишњег плана рада школе за 

школску 2019/20. годину, а исти је усвојен на седници Наставничког већа 13. септембра 

2019. године. Овим планом су, између осталог, предвиђена и задужења појединаца и 

тимова за одређене врсте послова, за такмичења, свечаности, смотре и све остале 

манифестације које се организују у школи. 

 Настава у првом полугодишту реализована је у оквиру 101 наставног дана, почев 

од понедељка 2. септембра 2019. до петка 31. јануара 2020. године. Све што је 

планирано школским програмом и ГПРШ-ом, то је и реализовано. 

 Наставу је похађало 1127 ученика, распоређених у 44 одељења, 22 у разредној и 

22 у предметној настави. Планирани продужени боравак за ученике I и II разреда био је  

реализован према исказаним потребама родитеља, сваког радног дана, у периоду од 

6:00 до 18:00 часова. 

 Наставни кадар је стручно заступљен и број извршилаца одговара одлуци коју је  

донела Влада Републике Србије о максималном броју запослених. Oд кадровских  

промена треба поменути да је на место школског психолога, уместо Марије Боројевић, 

примљена Ивана Ерор, а да су у друге школе отишли наставник историје Жељко Лечић 

и наставница технике и технологије Весна Башић, те да је учитељица Снежана 

Станојевић отишла у заслужену пензију. 

 Од самог почетка школске године наши ученици ангажовали су се у разним 

акцијама и манифестацијама. Ученици четвртог разреда одлучили су да и ове године 

буду најбољи амбасадори своје школе ширећи радост, смех и љубав маскирани у 

разигране столове. Сјајним перформансом као победници Раковичког карневала 

гостовали су 14. септембра 2019. на Чивијашким данима у Шапцу, а већ наредног 

викенда били су „Весели ресторан“ на Rainbow фестивалу у Реснику. 

Сваке године 8. септембра широм света се обележава Међународни дан 

писмености. Ове године обележен је и у нашој школи. Ученици IV/1 су на часу 

одељенског старешине причали о врстама и значају писмености са својом учитељицом 

Браниславом Стојановић. Цртали су, истраживали и правили плакате које су потом 

изложили у холу школе да би сви њихови другари од другог до осмог разреда могли да 

прочитају разне занимљивости, а такође и да провере своју писменост решавајући неки 

од понуђених задатака на посебном радном плакату. Кроз игру и забаву ученици су 
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увидели колико је важно искоренити неписменост и да бити писмен значи живети 

лакше, лепше и квалитетније. 

Дана 16. 09. 2019. на часу одељенског старешине ученици IV/3 обележили су 

Међународни дан заштите озонског омотача. Ученици су читали и презентовали 

занимљивости о озонском омотачу и његовом значају за нашу планету. Направили су и 

пригодне паное који су изложени у холу школе и у учионици. 

Наша шккола је и ове године узела учешће у традиционалним духовним 

свечаностима под називом Пут духовности (17. – 21. септембар). Свечано отварање 

манифестације одиграло се баш у Реснику, 17. септембра, у порти цркве Св. Николаја 

Жичког, с почетком у 18 часова. Сабор духовне музике, као и духовне поезије, 

предавања о патријарху Павлу, групна изложба радова младих иконописаца, квиз за 

основце само су неки од садржаја ове значајне манифестације коју организује Општина 

Раковица и Центар за културу Раковица у сарадњи са Српском православном црквом. 

  Дана 25. септембра, у оквиру пројекта „Професионална оријентација“, у школи 

је организовано представљање Средње занатске школе (Раковица), а присуствовали су 

заинтересовани ученици и наставници. Дан касније, школска библиотекарка и 

директорка школе попуниле су пријаву ради конкурисања за још један пројекат – 

„Квалитетно образовање за све“.  

Од седмог до тринаестог октобра реализована је Дечја недеља. Овогодишњи 

слоган је био „Да право свако – дете ужива лако“, а ове године прослављен је и важан 

јубилеј – 30 година од настанка Конвенције о правима детета УН. 

На седници Наставничког већа у октобру директорка је присутнима представила 

бројне пројекте у којима наша школа учествује и ове школске године: „Е-твининг“, 

„Професионална оријентација“, „Читалићи“, „Покренимо нашу децу“, „2000 

дигиталних учионица“, „Превенција осипања за дечаке и девојчице Роме“, наводећи и 

да је школа конкурисала за пројекте „Квалитетно образовање за све“ и „Подстицање 

демократске културе у школи“. Директорка је такође обавестила чланове већа да смо и 

ове године позвани да учествујемо на Фестивалу стваралаштва младих у оквиру 

међународног Сајма књига и да ће се том позиву одазвати школска библиотекарка 

Сања Благојевић-Бошковић својом ауторском представом „Четири лица траже писца“, а 

у одабиру нове глумачке поставе (стара је у већини завршила основношколско 

образовање у току претходне школске године) и припреми исте за извођење представе 

помагаће јој наставница српског језика Биљана Лазаревић. Ауторка комада позвана је 

да са представницима глумачке екипе гостује у емисији „Фамилиологија“ на Радио 

Београду ауторке Весне Ћоровић Бутрић. И радијско гостовање и представа на Сајму 

књига реализовани су истог дана, 23. октобра 2019. на огромну радост и задовољство 

ауторско-глумачког тима и његових пратилаца (другари, родитељи, наставници).  

 Од ове школске године наша школа ушла је и у тзв. програм АМРЕС (Академска 

мрежа Србије) који је, у сарадњи са Министарством трговине, туризма и 

телекомуникација и Министарством просвете, науке и технолошког развоја, покренуо 
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пројекат „Развој ИКТ инфраструктуре у установама образовања, науке и културе“. Циљ 

је да све основне и средње школе у Србији добију приступ интернету преко Академске 

мреже Србије. Трошкове повезивања сноси АМРЕС који је за ту намену добио средства 

из буџета Републике Србије. АМРЕС не наплаћује школама коришћење интернета. 

Међутим, инсталацију и одржавање комплетне локалне информационо-комуникационе 

опреме унутар објеката финансира сама школа. На овај начин ученици добијају 

приступ поузданом и сигурном интернету. Сав саобраћај се филтрира, што значи да је 

онемогућен приступ сајтовима који садрже порнографију, педофилију, коцкарске игре 

и промовисање криминала. У сваком тренутку доступна је и корисничка подршка за 

проблеме у функционисању мреже. Све у свему, по броју пројеката у које смо 

укључени, у датом тренутку били смо најуспешнија школа на нашој општини. 

 Од 20. октобра до 1. новембра обележавали су се Дани слободе (везано и за Први 

и за Други светски рат). Одељењске старешине су на часовима одељењског старешине 

организовале разговоре и радионице на тему победе и ослобођења од окупатора како на 

крају тзв. Великог рата, тако и на завршетку Другог светског рата.  

 У октобру су наставници наше школе похађали и два програма стручног 

усавршавања: 18. и 19. октобра су две групе наставника одслушале обуку на тему 

„Вршњачко насиље – Боље спречити...“ у организацији МТС Споне, а 21. октобра је 

група од десетак учитељица и наставница присуствовала семинару „Борба против 

сексуалног злостављања и експлоатације деце на интернету у Србији и БиХ“ у Шестој 

београдској гимназији. 

Дана 4. новембра у Свечаној сали школе одржана су традиционална „Ђачка 

песничка сусретања“, тј. такмичење деце песника, које је организовала школска 

библиотекарка, а водила гошћа-песникиња Славка Грујичић. Читању такмичарских 

песама претходио је краћи забавни програм: ученици III/4 и III/5 су уз музичку пратњу 

и под диригентском палицом својих учитељица Милене Витас и Јасмине Радоичић, 

разгалили све присутне дивним извођењем неколико највећих поп хитова с краја 20. 

века. Првопласирани представници ниже и више наставе, Вукан Лазаревић III/1 и Нина 

Поповић VII/4, добили су прилику да се такмиче на општинском нивоу. 

Средином месеца новембра (тачније, 19. и 20. 11. 2019. године) за ученике 

седмог разреда држана су предавања на тему малолетничке делинквенције. Предавачи 

су били инспектори МУП-а Републике Србије.  

 Дана 16. и 17. децембра одржано је школско такмичење у рецитовању, најпре за 

млађи, а затим и за старији узраст. Број пријављених такмичара био је веома велики 

(преко 110 такмичара у два дана), публика је такође била бројна, а жири у саставу 

Ивана Ерор, Сања Башовић/Милена Витас и Сања Благојевић-Бошковић имао је врло 

тежак задатак. Пласман на општинско такмичење остварили су следећи ученици: Ива 

Милојевић IV/5, Дариа Суботић I/6 и Марко Стојановић III/2 из разредне наставе, те 

Јована Шарац VII/3, Немања Кузмановић VII/4 и Зоран Вучетић V/6 из предметне 

наставе. 
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Дана 21. децембра у информатичком кабинету школе одржана је обука за 

коришћење платформе Office 365 у оквиру пројекта АМРЕС. Обука је обавезна за све 

наставнике наше школе. 

Крајем месеца децембра организована је прослава Нове године за све 

заинтересоване ученике: 23. децембра у Пионирском граду, забављали су се од 12 до 15 

часова ученици млађих разреда, а од 17 до 20 часова и они нешто старији.  

 По окончању новогодишњих и божићних празника, наставило се прво 

полугодиште, а централни догађај свакако је била свечана академија поводом школске 

славе, Дана Светог Саве. Она је обележена 27. јануара, у понедељак, програмом који је 

отпочео у 13 часова, а припремиле су га учитељице трећег разреда Мица Шумаковић, 

Јелена Аврамовић и Драгана Богдановић, уз музичку подршку хора којим је руководила 

наставница музичке културе Гордана Санадер.  

Дана 31. 1. 2020. године завршено је прво полугодиште и ученици су отишли на 

заслужени одмор, све до половине фебруара. Распуст је „спојен“ са државним 

празником (Дан државности – Сретење) који се слави 15. и 16. фебруара 2020. године, а 

пошто су то ове године била два дана викенда, онда је и 17. 2. био нерадан дан, те је 

планирано да се са наставом у другом полугодишту стартује у уторак 18. фебруара 

2020.  

 

Активности школе у другом полугодишту 

 

 

Иако је било планирано да друго полугодиште почне 18. фебруара, 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је одлуку да се зимски 

распуст продужи за још недељу дана због епидемије грипа. Тако је настава отпочела 

тек 24. фебруара, најкраћи месец у години свео се на пет наставних дана, а школе су 

добиле задатак да за ову недељу продуженог распуста направе план надокнаде часова, 

који ће бити реализован у наредном периоду.  

Oдмах на почетку другог полугодишта формиран је тим за прославу сто педесет 

година постојања основне школе у Реснику, а за руководиоца тима именована је Сања 

Благојевић-Бошковић. Резервисан је и термин у Центру за културу Раковица за Свечану 

академију 29. маја 2020. године.  

Прве суботе месеца марта (7. 3.) наша школа била је домаћин општинског 

такмичења Књижевна олимпијада. Осим што смо се и овог пута показали као сјајни 

домаћини, наши ученици остварили су запажене успехе: Ана Гачић (седми разред) 

освојила је треће место, а у конкуренцији ученика осмог разреда Милош Лазаревић 

освојио је друго, а Исидора Симић треће место. 
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У марту месецу одржано је општинско такмичење рецитатора на којем је нашу 

школу представљало шест ученика, троје из разредне и троје из предметне наставе. 

Ученица Дариа Суботић I/6 својим казивањем „Пекмезасте песме“ освојила је 3. место 

на општини, а Јована Шарац, ученица VII/3, освојила је 2. место казивањем 

„Успаванке“ Мирослава Мике Антића. 

Интернет часопис за подстицање дечјег стваралаштва „Табла“ Нишког 

креативног студија у свом пролећном броју посветио је осам страница лепим стварима 

које раде ученици и наставници Основне школе „Коста Абрашевић“ представивши, 

фотографијама и текстом који су писали ученици, нашу библиотечку секцију „Млади 

библиотекари“. Поменути текст налази се на странама 8–15, на следећем линку: 

https://fliphtml5.com/bookcase/hmwa. Кликом на овај линк појавиће се „полица“ на којој 

треба пронаћи број назван „Пролеће 2020“ и кликнути на њега да би се могао 

прелиставати и читати. 

 Ситуација са епидемијом вируса корона постала је забрињавајућа и у нашој 

земљи, па је 15. марта донета одлука да се уведе ванредно стање и привремено 

обустави рад васпитно-образовних установа. Тако смо сви ми, почев од 16. марта 2020. 

године, прешли на модел тзв. „наставе на даљину“ што је значило да ученици (а по 

потреби и њихови родитељи) с наставницима комуницирају користећи расположиве  

информационо-комуникационе технологије (Вајбер групе, Гугл учионица, платформа 

Зум, електронска пошта – како се већ ко снашао и с децом/родитељима организовао и 

договорио). Ученици старијих разреда су пратили снимане часове на РТС-у из оних 

предмета чији се садржаји полажу на завршном испиту: из српског језика, математике, 

физике, хемије, историје, биологије и географије, док су ученици у разредној настави 

слушали наставу из свих предмета. Истини за вољу, иако је било веома тешко радити са 

ученицима по овом новом моделу, начин на који се та комуникација одвијала у 95% 

случајева био је и више него добар с обзиром на околности. Ученици су се у већини 

трудили колико су могли, прискакали су у помоћ и родитељи (некад и више но што 

треба      ), а наставници су показали висок ниво професионализма, прилагодљивости и 

нарочито емпатије, те је школска година успешно завршена.  

 Током овог периода ученици су се веома масовно одазивали позивима за учешће 

на литерарним конкурсима. Координатор свих активности на том плану била је 

школска библиотекарка. Само током априла послат је велики број ученичких радова на 

три литерарна конкурса: тема првог конкурса била је „Моја породица – моја слобода“, 

расписало га је Министарство просвете, а из наше школе послато је више од 20 

(прозних и поетских) радова ученика из разредне и предметне наставе; други је био 

конкурс Културног склоништа КРИК (седиште у Косовској Каменици) на тему 

„Размишљам...“ на који смо послали радове шест ученика: ученица седмог разреда 

Тамара Милошевић освојила је прву награду у категорији прозе (узраст од 5. до 8. 

разреда), Теодора Јоцић VIII/4 похваљена је за свој рад у истој тој категорији, а за 

посебно менторско залагање и рад захвалницу је добила и школска библиотекарка; 

трећи је конкурс носио забаван наслов „Ко каже да не читам лектиру“, а расписала га је 

https://fliphtml5.com/bookcase/hmwa
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ОШ „Ђура Јакшић“ из Јелашнице. Овај конкурс понудио је две теме за предметну 

наставу: 1. Марко Краљевић на прослави мог рођендана и 2. Преписка попа Ћире и 

попа Спире на Инстаграму. Прву тему обрадиле су у стиховима три наше ученице, а у 

прози још једна, док је на другу тему песму написала још једна ученица. Резултати 

конкурса су нас веома обрадовали: прву награду у категорији од 5. до 8. разреда 

освојила је ученица Ања Тацић VI/1 сјајном хумористичком песмом на тему „Марко 

Краљевић на прослави мог рођендана“, а Теодора Мицић, такође из VI/1, похваљена је 

за изузетан рад на исту тему. Организатори су послали дипломе у е-форми да их 

проследимо ученицама. 

Наставница српског језика Сања Башовић дошла је на идеју да се направи 

електронска књига ученичких литерарних радова и предложила библиотекарки Сањи 

Благоојевић-Бошковић да је реализује. Библиотекарка је на сајт школе ставила 

обавештење о овом пројекту и позвала не само ученике, него и њихове родитеље, као и 

све наставнике да се укључе у пројекат и допринесу томе да ову школску годину не 

упамтимо само по корони, него да у њој урадимо и нешто што раније нисмо радили. 

Наглашено је да ће у зборнику наћи место не само литерарни радови него и 

фотографиjе ученичких ликовних радова. На е-адресу библиотеке стигао је приличан 

број мејлова ученика, док су се родитељи одазвали у незнатном броју, као и 

наставници. Књига је „спакована“ током летњег распуста и на сајту школе појавила се 

почетком наредне школске године. Одлучено је да израда овакве врсте зборника, и у 

оваквом облику, постане школска традиција, а посао уредника (и техничког уредника) 

издања на себе је преузела библиотекарка школе. 

Важни датуми (Васкрс и Дан школе) обележени су виртуелно, пригодним 

садржајима постављаним на сајт школе. Тако је и школска година приведена крају, 

осмаци су 1. и 2. јуна полагали пробни завршни испит, а затим и онај прави, од 17. до 

19. јуна. Одмах након тога, 20. и 21. јуна, ученици седмог разреда отпутовали су на 

дводневну екскурзију (маршрута Ресник – Лазаревац – Топола – Опленац – 

Аранђеловац – Пожега – Ариље – Ивањица – Таково – Ресник), док је тродневна 

екскузија за ученике осмог разреда реализована од 2. до 4. јула.  

У међувремену, заседала је комисија за доделу Вукових диплома и титуле 

ученика и спортисте генерације. Ево списка награђених ученика. Носиоци Вукове 

дипломе на крају основног образовања за школску 2019/20. годину су: Ангелина 

Мишановић, Јелена Никчевић, Вељко Стојановић и Исидора Симић из VIII/1; Филип 

Вујадиновић VIII/2; Елена Драгаш, Урош Ињац, Марија Јокић, Милош Лазаревић и 

Катарина Милеуснић из VIII/3; Никола Деспенић, Душан Петровић, Лазар Секулић, 

Јована Церовић и Александра Шпијуновић из VIII/4; Ања Величковић, Стефан 

Владисављевић, Петар Кељаћ, Ружица Стевановић и Марко Црномарковић из VIII/5;  

Ана Милојевић и Марија Митровић из VIII/6. Ученик генерације је Милош Лазаревић 

VIII/3, а спортисткиња генерације Ана Лолић VIII/2.  
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Школа је, као и сваке године, била отворена током целог летњег распуста, сваког 

радног дана од 8 до 14 часова. Сезона годишњих одмора за наставнике почела је у 

понедељак, 6. јула 2020. године, а завршила се средином месеца августа. Заједничка 

жеља свих запослених у школи, а још више наших ученика и њихових родитеља, била 

је да се у септембру 2020. године вратимо у учионице и оставимо за собом и ову тешку 

годину и страшну пандемију вируса корона. 

 

  

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

СВИМ УЧЕНИЦИМА И ЗАПОСЛЕНИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „КОСТА 

АБРАШЕВИЋ“ ПРИЈАТАН ОДМОР И УЖИВАЊЕ У ПОСТИГНУТИМ 

УСПЕСИМА ЖЕЛИ АУТОРСКИ ТИМ ЛЕТОПИСА НА ЧЕЛУ СА САЊОМ 

БЛАГОЈЕВИЋ-БОШКОВИЋ!!! 

 

 

 

 

 

 

  


