
 
СЕЋАЊА  ЈЕДНЕ  УЧИТЕЉИЦЕ 

                   Почела сам да радим у Основној школи „ 29. новембар“, сада „Војвода Путник“, у 
Рипњу, у издвојеном одељењу ( „малој школи“ ), 15.9.1977. године. Поред среће, осећала сам и 

страх од  будућих првака, нове средине... Ни сама не знам шта ми је све тада пролазило кроз главу.  
          Велико школско двориште, травнати терени, тополе, жива ограда око школе, а испред школе 

паркић са шљунковитим стазама, украсним шибљем, ружичњаком и најлепша школска слика која 
ми је још увек у свежем сећању. Ученици II1 oко ружичњака чупкају траву, а учитељ Драган 
Голубовић им прича бајку. Тако је почело и траје пуних 35 година. 

                        Наследила  сам учитељицу Љубицу Матијевић, а сазнала сам да су у школи радиле и 
учитељице Нада Обрадовић, Радмила Живковић, Љиљана Јоксимовић , Љубина Грбић и Никола 

Станојевић.                        
                        Те   школске 1977/1978. чланови Актива учитеља били су : 

 Надежда Голубовић, разредни учитељ I1  

 Драгослав Голубовић, разредни учитељ II1  

 Живојин Пушевић, разредни учитељ II2  

 Вера Радовановић, разредни учитељ III1  

 Милица Лакићевић, разредни учитељ III2   

 Радмила Пушевић, разредни учитељ IV1  

 Душанка Булатовић, разредни учитељ IV2  

 Љиљана Крунић, дефектолог  

 Весна Радовановић, дефектолог 
                        Поред 16 редовних одељења, настава се одвијала и у два специјална одељења, затим 

у једном, а од школске 1986/1987. потпуно је укинуто. Од старијих колега и колегиница сам 
сазнала да је у школи некада било по три одељења сваког разреда, а да се годинама смањивао број 
деце, па је редовних одељења било 16, а неких година и 15. Осам генерација, које сам учила, имале 

су од 25 до 35 ученика, тако да сам се у генерацији са 14 ученика једва снашла. Надам се да ће се 
број деце повећавати и да ће учионице опет бити пуне.  

                      У односу на 1962. годину, школске 1977/1978. годину наставнички кадар се променио.  
На основу мојих и сећања колегинице, Стојанке Стојановић, наставници у старијим разредима су 
раније били: 

 СРПСКИ ЈЕЗИК -  Олга Симовић и Анђа Грдинић (пре њих Дара Крунић, која је предавала 
и руски језик и наставница  Бранка) 

 РУСКИ ЈЕЗИК -  Зорка Младеновић и Бојка Јовановић 

 МАТЕМАТИКА– Слободанка Лазаревић, Борислав Стојановић(на почетку предавао физику 

и хемију)и Стојанка Стојановић  

 БИОЛОГИЈА – Радомир Ристић ( пре њега Наталија Тамбурић ) 

 ИСТОРИЈА – Владислава Беба Сувајџић 

 ГЕОГРАФИЈА – Лела Радовић 

 ФИЗИКА И ХЕМИЈА – Станко Теофиловић ( пре њега Марија Вучковић )  

 МУЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – Мира Ивковић ( пре ње Зоран Марјановић ) 

  ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ – Весна Митић-Петковић ( пре ње Даница  Станковић и Нада 

Обрадовић )  

 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ – Веселин Чобанов ( пре њега Љиља Бузанчић )  

 ДОМАЋИНСТВО – Јагодина Јоксимовић 

ОПШТЕ  ТЕХНИЧКО ВАСПИТАЊЕ – Милорад Бошковић и Цветко Савић ( пре њих 
ВојиславЖивковић)

 



 
                        Први директор 1962. био је Милорад Јоцић, затим Станко Теофиловић и Драгић 
Агатоновић. Када сам почела да радим, директор је био Драгољуб Томић. Први секретар школе је 

био Драгић Шошкић, а када сам почела да радим секретар је био Зоран Марјановић, а 
рачунополагач, Миросава Јоксимовић.  

                        У школи је радила и ђачка кухиња. Куварица је била Јовић Станка и сервирка 
Манчић Божана. О хигијени у школи су бринуле Милица Ирић,  Милена Радмановић, Касија 
Павловић, Милица Величковић, Слободанка Стефановић, али и  Љубомир Исаиловић, који је  

учествовао и у  зидању школе. Ужину за ђаке на Станици возиле су трициклом  теткице или Љуба 
у специјалним термосима и плеховима. Они су нам уједно били и  веза са матичном школом , 

пошто није било телефонске везе. Матична школа је до 1979. телефонску везу имала преко 
централе фабрике „Минел“, а на Станици је телефонска веза успостављена средином осамдесетих.   
                        Зграда матичне школе се грејала “каљaвим“ пећима, које су делом биле у ходнику, а 

делом у учионици, тако да су ложене из ходника и на тај начин се грејала цела школа. У 
издвојеном одељењу су ложене „краљица“ пећи у учионицама и зборници. Централно грејање 

уведено је прво у матичну ( крај седамдесетих ), а две године после и у издвојено одељење.  
                       Почетком осамдесетих формирана је педагошко-психолошка служба. Први педагог је 
била Душица Трифуновић, а психолог Мелита Тершек.  

                        Током  година мог рада у овој школи  неки радници су отишли у пензију, неки нашли 
друго радно место, а неки нажалост преминули. Сви смо заједно васпитавали и образовали 

генерације ученика. Неки од њих су постали радници школе, а то су : 

 Стојанка Стојановић – пензионисана наставница математике 

 Јагодина Јоксимовић – наставница хемије  

 Милета Марковић-домар-ложач 

 Мирјана Драгаш – професор српског језика  

 Надица Иванковић – учитељица 

 Душанка Антонијевић – учитељица 

 Виолета Стојић – учитељица 

 Иван Марковић-домар-ложач 

 Славица Цвијановић-наставник верске наставе 

Неколико наших бивших ђака је радило у нашој школи (за стално, или на замени,на одређено 
време): 

 Славица Филиповић – учитељица  

 Драгојло Зувић – наставник ликовног васпитања 

 Драган  Петровић – наставник ликовног васпитања 

 Виктор Манић – наставник ликовног васпитања 

 Тања Станојевић– наставница историје 

 Ивана Искић – наставница немачког језика  

                         
                     За 35 година, проведених у школи,  доживела сам многе промене у згради, 

на згради, у дворишту... Набављана су наставна средства, нови намештај… 
Вероватно је требало и више! Дуго се питам шта би још у школи имали да се  

материјална  средства нису трошила на поправку поломљеног и уништеног. Да ли 
баш мора тако?  
Многи су радили у школи и отишли, много је деце завршило школу и отишло, а 

ШКОЛА остаје ту и чека многе нове генерације деце. Треба јој чувати и "тело" и 
"душу"!  

                                                                            

 



 
 

Некадашњи  директори школе : 
 
1. Бранко Шошкић-учитељ( до 1957.) 
2. Милован Јоцовић -учитељ(1957-1963.) 

3. Станко Теофиловић- наставник физике и хемије (1963.-1964.) 
4. Драгић Агатоновић- наставник математике (1964.-1977. и 1983.-1994.) 
5. Драгољуб Томић-професор математике (1977.-1983.) 

6. Драган Чарапић-професор историје (1994.-2000.) 
7. Снежана Николић-наставник разредне наставе (2000.-2003.) 

8. Радмила Јаковљевић-Симић-професор разредне наставе( 2003.-2006.) 
9. Дејан Гајић –професор разредне наставе( 2006-2010.) 
10. Илона Ердеш-професор математике ( од 2010. )   

 
 

 
Снежана Николић, учитељица са 35 година стажа 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 


