
КУКУЈЕВЦИ       ЛЕТОПИС  ШКОЛСКА 2017/18.ГОДИНА             
ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНОГ – ВАСПИТНОГ РАДА 

Извештај о бројном стању ученика 

На почетку ове школске године било је уписано 126 ученика. У току године дошао је 1 

ученик. Укупан број ученика на крају школске 2017/18.године  је 127.  

Бројно стање ученика по разредима 

РАЗРЕДИ I II III IV V VI VII VIII 

УЧЕНИЦИ 9 21 25 15 21 11 17 9 

 НАСТАВНИЦИ 

 РАЗРЕДНА НАСТАВА 

Лемаић Илијана/Јелена Перић Професор разредне наставе 

Вурдеља Сања Професор разредне наставе 

Димитров Биљана Мастер учитељ 

Карличић Бојана ( Марјановић Горана) Мастер учитељ 

ПРЕДМЕТНА  НАСТАВА 

Тодоровић Биљана Професор српског језика 

Вејновић Елизабета Професор енглеског језика 

Крчмар Слађана Наставник енглеског језика 

Станојчић Весна Професор руског језика 

Остојић мс Милош Професор ликовне културе 

Јагодић Драгана Наставник музичке културе 

Лазић Биљана Професор историје 

Лалић Мирјана Професор географије 

Голубовић Биљана Професор физике 

Лазић Мара                                                         Наставник  математике 

Кендришић-Лакић  Јелена Доктор ветеринарске медицине 

Шушкић Сњежана Дипломирани хемичар 

Дражић Драган Професор TO 

Дудок Расћо 

Панић Горан 

Професор физ. васпитања 

Професор физ. васпитања 

Ђурић-Катановић Зоран Диплом. информатичар 

Куљански Весна Вероучитељка 

Одељенске старешине су: 

I –         Карличић Бојана (Mарјановић Горана), проф.разредне наставе 

II –       Лемаић Илијана( Јелена Перић), професор разредне наставе 

III –      Вурдеља Сања, професор разредне наставе  

IV –     Димитров Биљана, мастер учитељ 

V –      Дудок Расћо, 

VI –     Тодоровић Биљана, 

VII –    Панић Горан, 

VIII –  Лазић Мара 

На месту кординатора у ОШ  Бранко Радичевић – Кукујевци за школску 2017/18.годину  

распоређена је Димитров мс Биљана. 

 

Ритам радног дана 

Рад у школи у Кукујевцима 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, а завршава се у 13,20 часова седми час.Друга 

смена почиње у 13:30  часова ученици од 1.-4.разреда а у 13,00 ученици 2.циклуса.. 



 

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, хор и часове спортских и културних 

активности.  

На почетку школске године су извршена задужења наставника за ове активности. 

 

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 7. РАЗРЕДА   16. и 17. октобра је реализована дводневна 

екскурзија за ученике Шид-Опленац-Крагујевац-Врњачка Бања-Жича-Шид 

 

     
 

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 8.РАЗРЕДА  је реализована од 18. до 20. октобра. Шид-

Јагодина-Ниш-Ђавоља варош - Шид 

 

ШКОЛА У ПРИРОДИ    ХОТЕЛ „Сребрна лисица“ КОПАОНИК    Ученици 3. и 4. 

разреда су од 14.11. до 21.11. са својим учитељицама Биљаном Димитров и Сањом 

Вурдеља уживали у лепотама планине Копаоник. 

 

   



  
Колектив после наставе-учитељице и васпитачице издвојеног одељења Кукујевци 

 

Ученици 4. разреда су 21.септембра обележили Међународни  дан мира приредбом у 

холу школе.  Гостовали су ученици 4. разреда из Гибарца и Бачинаца. 

 

  
 

 

Такмичење рецитатора. Учествовали су ученици 1. и  4. разреда и сви  добили похвале. 

   
 

 

„Сунчана јесен живота“  ученици 1.-3. разреда су реализовали  приредбу за баке и деке.  

 



Поводом школске славе Светог Саве ученици виших разреда су са наставницом 

Биљаном Тодоровић припремили Свечану академију о животу и делу свеца.„Да 

живимо сви у слози Свети  Саво ти помози, почуј глас свога  рода,  српскога народа“ 

  
 

  
 

  
 

Eкскурзија ученика 1. разреда прваци су на једнодневној екскурзији у Тршићу уживали 

са својом  учитељицом Гораном Марјановић. 

 

Eкскурзија ученика 2.разреда  другаци су на екскурзији уживали  са учитељицом 

Јеленом Перић поред мириса из музеја хлеба у Пећинцима, одахнули су у прелепој 

природи   Засавице где су уз укусан ручак уживали у разним спортским играма. 

   

Eкскурзија ученика 3.разреда трећаци су уживали у разгледању најлепшег града -  

Новог Сада и његових  знаменитостима са својом учитељицом Сањом Вурдеља. 

      

 Eкскурзија ученика 4.разреда четвртаци су уживали у лепим пределима Ваљевског 

краја на својој опроштајној екскурзији од своје учитељице Биљане Димитров. 



        

   
 

  
 

На часу Ликовне културе ученици 4.разреда су израдили свој матурски пано заједно са 

учитељицом Биљаном Димитров. 

 

 
 

 



28.маја 2018.год. ученици 4. разреда су посетили своје другаре из Бачинаца и заједно 

обележили Светски дан лептира кроз ликовну радионицу. 

 

 
 

ПУНЕ РУКЕ ДИПЛОМА   Оливера Краснић, ученица осмог разреда из Кукујеваца, са 

дипломама из географије које је освојила на такмичењима ове школске године: ПРВО 

МЕСТО на Општинском такмичењу;ПРВО МЕСТО на Окружном такмичењу; 

ПОХВАЛНИЦА са Републичког такмичења.(наставница  Мирјана Лалић) 

 

 

  



Ђаци четвртаци су уз глуму, игру и песму припремили“Седам Снежана и патуљак“ . 

 

  
 

ЗАВРШНА ПРИРЕДБА УЧЕНИКА 4. РАЗРЕДА  Уз пригодан програм за родитеље, 

баке и деке који су ученици припремили са учитељицом  Димитров Биљаном, уз игру и 

песму су се опростили од учитељице спремни за будући пети разред. 

  
 

СПОРТСКИ ДАН И ДРУЖЕЊЕ СА ДРУГАРИМА ИЗ БАЧИНАЦА  Ученици 4.разреда 

су се  последњег дана четвртог разреда дружили и били домаћини својим вршњацима.  

 

    
Ученици 8.разреда су се од својих наставника опростили уз игру, песму и смех како би 

једни другима остали у лепом сећању.                                                                                           

 

Летопис Кукујевци припремиле: Биљана Димитров  и  Јелена Кендришић Лакић 


