


  

 Гоце Делчев (4. фебруар 1872 — 4. мај 1903) је био македонски и 
бугарски револуционар, вођа македонско-једренских револуционарних 
комитета     Завршио је средњу школу у Солунској бугарској мушкој 
гимназији „Свети Кирил и Методиј“ која је деловала под окриљем 
Бугарске егзархије. Уписао се у Војну академију у Софији у Бугарској 
1891. године. Касније, као питомац војне школе у Софији, тајно је 
посећивао социјалистичке скупове и ширио социјалистичку литературу,  
Делчев је постао бугарски учитељ у гимназији Бугарске егзархије у 
Штипу 1894. године, гдје се упознаје са Даметом Груевом, једним од 
основача револуционарне организације. Као резултат блиског 
пријатељства међу њима, Делчев се придружио тој Организацији 1895. 
године, убрзо поставши њен вођа. Августа 1903. године, на празник 
Илиндан, у Македонији је подигнут  Илиндански устанак против турске 
власти. Иако Гоце Делчев, који је погинуо у мају те године, није 
учествовао у њему, устаници су били надахнути његовим 
револуционарним идејама.
                                    



  

     Основна школа „Гоце Делчев“ налази се у центру Јабуке,у улици Трг 
Бориса Кидрича број 10.Село Јабука припада општини Панчево и 
удаљено је од града десетак километара.
     Школски објекат састоји се од  старе школске зграде саграђене 
1912.године и нове зграде која је подигнута 1963.године.
     После Првог светског рата, у доба Краљевине Срба,Хрвата и 
Словенаца,деца немачке националности похађала су наставу на 
немачком језику, а друга сеца на српскохрватском.До 1923.године 
извођена је настава и на румунском језику у комбинованом одељењу 
(од I до IV разреда).После одласка румунског учитеља деца тог 
одељења похађала су наставу на српскохрватском језику.Министарство 
просвете Краљевине Југославије је 1931.године одобрило да ученици 
румунске националности изучавају свој матерњи језик са три часа 
недељно,јер због броја деце није могло да се створи одељење на 
румунском језику.До почетка Другог светског рата у Јабуци су најбројнији 
били Немци,а потом Румуни.
     

 

       

О НАМА - ИСТОРИЈАТ



  

За време фашистичке окупације Јабуке од 11.априла 1941.године у 
шестогоди- шњој школи извођена је настава на немачком језику осим 
једног комбинованог одељења на румунском језику (од I до IV 
разреда), у ком је био испуњен минимум од 20 ученика. 

    

После завршетка Другог светског рата и исељавања Немаца из 
села у Јабуци је почело спровођење Закона о аграрној реформи и 
колонизацији 23.августа 1945.године. Земљу су добијали беземљаши 
и сиромашни сељаци из пасивних крајева нове Југославије, највише 
из Македоније,Херцеговине,Босне,Црне Горе и Далмације. Услед тога 
дошло је до промене националног састава становништва. 
Послератна  школа почела је са радом 1945 / 46.године. Имала је 502 
ученика.



  

  Настава се одвијала у две смене,на српскохрватском и румунском језику 
( једно комбиновано одељење од I до IV разреда са 18 ученика). Први 
управник послера- тне школе била је учитељица Софија Стојадиновић,а 
први учитељи  Драгутин Арсенијевић,Даница Бањанин,Ружица 
Јовичић,Милица Калинић,Босиљка Красо- јевић, Даринка Пејновић,Душан 
Пејнови,Јулијана Попин,Јулијана Путник и Ана Ферга.
    
После доласка досељеника школске 1947 / 48.године почела је настава 
на македонском језику.
     У Јабуци су 1948.године били организовани просветно-домаћилки 
курсеви за кројење,шивење,конзервисање воћа и поврћа. Свиларски 
курс( за гајење свилене бубе) почео је маја 1949.године,а последњи курс у 
селу је престао да ради 1950.године.
    



  

Школске 1949 / 50. Године отворена је седмогодишња основна школа,која 
1953.године прераста у осмогодишњу. Школске 1952 / 53.године у оквиру 
школе почело је са радом и забавиште. Одељење на румунском језику је 
радило до школске 1954 / 55.године.
     Осим курсева за описмењавање одраслих, од школски 1956 / 57.године 
почело је да ради и одељење за образовање одраслих и пољопривредна 
школа за тракто ристе,а просторије школе коришћене су у четири смене.
     Од 1959.године настава на македонском језику почела је полако да се 
замењу- је наставом на српскохрватском. Македонски нјезик учио се 
факултативно,а од 1973.године као језик друштвене средине и могао је да 
га изучава свако ко је желео.
     Нова школска зграда изграђена је 1963.године и настава је почела да се 
одвија у две смене.Дечији вртић почео је са радом 1982.године.
Од школске 1983 / 84.године изводи се настава за ученике са ограниченим 
способностима и сметњама у развоју.
     Школске 1984 / 85.године у школи је радило једно одељење за 
продужени боравак ученика од I до IV разреда и четири групе деце 
предшколског узраста.



  

                        Организација школе

        Oве школске године  школа броји 503 ученика  од првог до 
осмог разреда распо ређених у 23 одељења, 64 полазника 
припремног предшколског програма подеље них  у три групе и 
50 малишана узраста од 3 до 5 година у вртићу подељених у 
млађу и старију васпитну групу.Поред тога имамо издвојено 
одељење школе „Мара Мандић“ за децу са посебним потребама 
где је тренутно троје деце и проду жени боравак са 15 ученика. 
Настава се одвија у две смене, преподневна од 7ч 30м,  док 
часови у поподневној смени почињу у 12ч 30м за више разреде и 
у 13ч за ниже. Радно време библиотекара  је сваког дана од 9ч 
до 15ч. Предшколска установа ради такође у две смене: 
преподневна од 7ч 30м до 11ч 30м и попо- дневна од 12ч до 16ч. 
Радно време вртића је од 6ч до 17ч.

 
Колектив

Директор: Милосав Урошевић 

Секретар: Лидија Јасић   

Административно-технички радник: Александра Стефановски 

Психолог: Ана Марковић

Библиотекар: Весна Загорац 

Васпитачи: Припремна настава Јасмина Веса, Весна Анђеловић,Наташа 
Бокун Вртић:Јадранка Златковић,Светлана Илић,Сања Тренговски и Тања 
Митковски                                                                                                             
                                                                        



  

Разредна настава:                                                                                    
                                     
Силвија Ердељанац   I1                                                         
Светлана Поповић   I2                                                           
Маријана Савић   I3

Ружица Димић  II1                                                                
Бранкица Петров  II2                                                             
Тања Јовчић  II3 

Вања Спасић   III1                                                                
Лепосава Спиридонов  III2                                                   
 Биљана Петковски   III3   

Вера Спировски   IV1                                                            
Љиљана Јованов  IV2                                                            
Лидија Леу   IV3                                                                                           
                       
Македонски језик: Лилјана Лазареска                                                       
Енглески језик Милена Мркела,Рапајић Љиљана     

Одељенски старешина:   
                                                                                            
Зоран Симовић  V1                                                                
Јадранка Глигоров V2                                                            
Драган Вулин    V3
                                                               
Миљан Блазовић VI1                                                             
Александра Цветковић  VI2                                                    
Кристина Балан  VI3 
                                                             
Љиљана Тасковски VII1                                                        
Снежана Грбић VII2 
                                                              
Ивана Лашић  VIII1                                                               
Радмила Шарац  VIII2                                                            
Александра Чакован  VIII3                                                                    
                                                                             



  

Предметна настава:                     

                                                                                                                             
Српски језик: Александра Цветковић, Јадранка Глигоров, Ивана 
Јовановић 
Математика:Станислав Трогранчић,Љиљана Тасковски,Горан Спировски 
Eнглески језик: Ивана Лашић, Владана Дејановић Војводић                        
Немачки језик: Сузана Лазаревић Петровић                                                  
Француски језик: Горан Лишанин                                                                   
Македонски језик: Лилјана Лазареска                                                            
Музичка култура: Биљана Крстевска,Милан Мрђа,Жанијел 
Шубља,Тијана Крстевски
Ликовна култура: Миле Спировски                                                                 
Историја: Радмила Шарац                                                                                
Географија: Зоран Симовић                                                                             
Биологија: Кристина Балан                                                                              
Физика: Александра Чакован                                                                           
Хемија: Гордана Јовановић                                                                               
Техничко и нформатичко образовање: Снежана Грбић                              
Физичко васпитање: Миљан Блазовић, Драган Вулин  
Рачунарство и информатика: Горан Спировски
Грађанско васпитање: Сузана Лазаревић Петровић, Зоран Симовић, 
Радмила Шарац
Домаћинство: Гордана Јовановић                                                                   
Цртање.сликање и вајање: Миле Спировски                                                 
Веронаука: Владимир Петковић                                                                       
Педагошки асистент:Филип Ангеловски 

Помоћно особље:                                                                                             
                                
Домар: Јовица Дејановски,Драгиша Каранфиловски,Душан Илић                
Радник обезбеђења: Оливера Андрејевић                                                       
Сервирка: Светлана Илић      
Куварица:  Илина Дејановски                                                                            
Спремачице: Марица Евић, Румена Соколовски, Весна Ристемовски, 
Велика Цветковић, Сања Баљак, Драгана Кузмановић, Гордана 
Милошевић Влајкиновски, Гордана Стефановски
 



  

Изборни предмети:                                                                                           
                        
Грађанско васпитање,                                                                                        
Верска настава,                                                                                                  
Немачки језик,                                                                                                     
Француски језик,                                                                                                  
Домаћинство (VII-VIII),                                                                                        
Изабрани спорт,                                                                                                  
Основе информатике и рачунарства,                                                                
Македонски језик,                                                                                               
Цртање,сликање и вајање (III-VIII),                                                                   
Чувари природе(II-IV),                                                                                        
Лепо писање(I)                                                                                                    
Народна традиција
Шах  

Стручни тимови:                                                                                               
                 
Педагошки колегијум:                                                                                      
председник:  Милосав  Урошевић                                                                     
чланови:  Ана Марковић, Александра Цветковић, Зоран Симовић                
                               
Тим за инклузију:                                                                                              
председник: Ана Марковић                                                                                
чланови: Милосав Урошевић, Кристина Балан, Вања Спасић, Лепосава 
Спиридонов,                                                                                                        
                             
Тим за самовредновање:                                                                                
председник: Тања Јовчић                                                                                   
чланови: Александра Цветковић, Радмила Шарац, Наташа Бокун                
                                           
Тим за школско развојно планирање:                                                           
председник: Зоран Симовић                                                                              
чланови: Весна Загорац, Лидија Леу,Јасмина Веса                                         
                                    
Тим за заштиту деце од насиља ( у оквиру пројекта „Школа без 
насиља“)  председник: Ана Марковић                                                               
чланови: Милосав Урошевић, Лидија Леу, Силвија Ердељанац, Тања 
Јовчић, Вања Спасић, Зоран Симовић, Весна Загорац, Кристина Балан, 
Александра Чакован, Миљан Блазовић                
                                                          



  

Активности (хронолошки преглед значајних догађаја)

01.09.2015. Пријем првака                                                    
Ученици четвртог разреда су новим школарцима приредбом улепшали 
почетак школовања након које су учитељице прозвале своје нове ђаке 
прваке.

05 10.-10.10. 2015. Дечија недеља                                      
Ученици су недељу посвећену деци под слоганом  „Подршка породици 
– најбоља подршка деци“ обележили својим креативним ликовним и 
литералним радовима током недеље.

12.09.2015. Јесењи крос                                                       
Наставници физичког васпитања Миљан Блазовић и Драган Вулин 
организовали су на стадиону ФК „Југославија“ јесењи крос. 
Учествовали су сви ученици виших разреда.

03.09.2015. „Боје руја“                                                                                   
75 ученика петог и шестог разреда са наставницима Александром 
Цветковић, Кристином Балан и Снежаном Грбић је учествовало у 
покрајинској планираној акцији „Боје руја“ која се традиционално 
одржава на Чардаку у организацији планинарског друштва „Јеленак“.  
Ученици су имали прилику да се упознају са новим биљним и 
животињским врстама, као и са специјалним резерватом природе 
Делиблатска пешчара. Ученици су уживали у природи,шетњи и другим 
активностима.

23.10.2015. Полагање венаца на 
споменик Гоце Делчева                  
Поводом обележавања Дана 
македонске револуције 
представници Амбасаде 
Македоније посетили су нашу 
школу и положили венце на 
споменик Гоце Делче ва,а затим је 
одржана приредба коју су 
спремили ученици који уче 
македонски језик са елементима 
националне културе.



  

Октобар – новембар 2015. Школа у природи                           
Ученици I2 и III1 са учитељицама Светланом Поповић и Вањом Спасић 
провели су  седам дана од 23.10. до 30.10. на рекреативној настави на 
Дивчибарама ,а затим је отишла друга група од 30.10. до 06.11. одељења 
II2 и III 2  са учитељицама  Тањом Јовчић и Лепосавом Спиридонов.

28.10.2015. Сајам књига                                                              
Ученици су заједно са својим наставницима посетили Сајам књига у 
Београду.

30.10.2015. „Дан јабуке у Јабуци“                                             
Обележена је манифестација „Дан јабуке у Јабуци“.Тим поводом одржана 
је приредба у Дому културе,а након тога је организована дегустација 
производа од јабуке у холу школе. Присутни су имали прилику да у холу 
школе погледају изложбу ликовних радова наших ученика.   



  

Октобар - новембар 2015.“ За сунчану јесен живота“          
Заинтересовани ученици су учествовали на ликовном и литералном 
конкурсу „За сунчану јесен живота“ на тему „Не заборавимо 
никог,промовишимо друштво за све генерације“ коју сваке године 
организује Црвени крст из Панчева.Наши ученици су постигли  слдеће 
резултате:                                                                                                          
     
литерални радови:                                                                    
2. награда –  Анђела Танаскоски  V3                                           
3. награда – Анастасија Јамбрушић VII1 

ликовни радови:                                                                                               
3. награда Милица Конески IV2                                                                      
3. награда Алекса Јаћимовски V3    

14.11.2015. 12. Дечији позоришни фестивал                                               
Фестивал се традиционално одржава у Дому културе „Кочо Рацин“ у 
Јабуци.Ове године су учествовали ученици  IV1  одељења са 
представом „Љубав у седмом краљевству“.

03.12.2015. Фестивал науке                                                                           
80 ученика виших разреда са наставницом физике Александром 
Чакован, наста вницом хемије Горданом Јовановић, наставницом 
биологије Балан Кристином и наставницом техничког и информатичког  
образовања Снежанпм Грбић посетили су 9. по реду Фестивал науке у 
Београду под слоганом „Чуда су свуда“. Ученици су имали прилике да 
виде најразличитије експерименте и да се друже са младим научницима 
из целог света.

15.12.2015. Књижевно вече                                                                            
Ученици су са својим наставницима посетили књижевно вече у Дому 
културе где је гостовала наша књижевница Јасмина Петровић. Она је 
овом приликом предста вила неколико својих књига,а затим су ученици 
добили прилику да изложе своје радове и три најбоља су награђена.

Децембар 2015.                                                                                                
Новогодишњи програм Ученици који уче македонски језик са елементима 
национа лне културе са наставницом Лилјаном Лазаревски су 
учествовали уновогодишњем  дечијем програму на македонсом језику 
који је снимала телевизија Војводине.

  



  

27.01.2016. Школска слава Свети Сава 
Одржан је час посвећен Светом Сави, ученицима су подељене переце, а у 
холу школе  изложени су ликовни радови ученика на тему „Живот и дело 
Светог Саве“. Након тога у Дому културе одржана је приредба којој су 
присуствовали ученици, наставници, родитељи и гости.У зборници школе 
вероучитељ Владимир Петковић и свештеник Живан Митровић исекли су 
славски колач са директором и присутним колегама,а затим се славило уз 
пригодну забаву и послужење.

02.02.2016. Посета македонског Амбасадора                                                   
Македонски амбасадор Вера Јовановски Типко посетила је нашу школу, 
разгова рала са директором,присуствовала часу македонског језика и 
поклонила књиге школској библиотеци и ученицима који уче македонски 
језик. Ученици су заједно са својом наставницом Лилјаном Лазарески 
спремили пригодан програм где су показали своје умеће и знање тог језика.

22.02.2016. Дан матерњег језика                                                                         
Ученици који уче македонски језик са елементима националне културе 
учествова ли су у програму поводом обележавања Међународног дана 
матерњег језика у Иванову.



  

13.03.2016. Општинско такмичење из физике                                                  
Наша школа је и ове године као и прошле била организатор и домаћин 
ученицима на општинском такмичењу из физике.

Март 2016. Школа у природи                                                                               
Ученици  III3  и  IV2   са учитељицама  Биљом Петковски и Љиљаном 
Јованов боравили су од 11.03. до 18.03. на рекреативној настави на 
Дивчибарама.

21.03.1016. Окружно такмичење у рукомету за дечаке                                   
 Екипа јабучке школе је успела, уз велику подршку ученика, да се пласира у 
следећи ранг такмичења.Утакмице су се играле у хали,а наша школа је 
била добар домаћин.

22.03.2016.Окружно такмичење у рукомету за девојчице                             
Екипа девојчица је као и екипа дечака успела да се пласира у следећи ранг 
такмичења.Школа је била добар домаћин учесницима такмичења.



  

.


