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Школа по мери ученика 

Од свог оснивања, па до данашњих дана, 

наша школа се увек трудила да прати 

савремене образовне токове и да услови у 

којима њени ученици уче буду једнаки 

условима које имају ученици у великим 

градским срединама. О овоме најбоље 

сведочи чињеница да је наша школа једна 

од 20 Microsoft Innovative School у Србији.  

 

Наши ученици данас раде у пријатном и 

подстицајном амбијенту, обогаћеном 

савременим ИКТ, иновативним методама 

наставе, инклузивним приступом. Модерна 

и савремена настава,  усклађена са 

узрасним и развојним карактеристикама 

ученика, њиховим индивидуалним 

потребама и интересовањима јесте оно 

што карактерише ОШ „Ђура Јакшић“.   

 

 

 

Стварање савремене школе-пројекти у 
које је школа укључена 

 
Поред пројекта „Оснаживање школа за 
инклузивно образовање“, током неколико 
последњих година школа је учествовала у 
многобројним пројектима, акцијама и 
конкурсима: Растимо заједно, Дигитална 
школа, Фибоначи, Мислиша, Очистимо 
Србију, као и у међушколским пројектима: 
Дечији фестивал хлеба, Лингвистичка 
радионица „Деца говоре“, Електронски 
курсеви „Медијска писменост“ и 
„Креативно писање“, Школски календар 
сећања „Дан по дан“.  

 

Мала сеоска школа представник Србије 

на светком такмичењу 

 

Пројекат „My students from little village 

are global citizens“ који су креирали 

ученици 4. разреда са својом учитељицом 

Славицом Гомилановић, представљао је 

Србију на Мајкрософт Партнер у учењу 

Европском форуму иновативних 

наставника који је одржан марта 2012. у 

Лисабону. Наведени рад освојио је 3. 

награду у катагорију критичко мишљење и 

изградња знања и пласирао се на светско 

такмичење у Прагу. Овај успех наше 

школе нашао се на насловној страни 

Просветног прегледа.  
 

 

 

 

 

 

 
ОШ „Ђура Јакшић“ налази се у селу 

Орешковица, 14 километара југозападно од 

Петровца на Млави. Oпштина Петровац је 

друга по величини у Браничевском региону 

и позната је по разноврсним природним 

карактеристикама (плодна равница Стиг, 

Хомољске планине, спа центар Ждрело). 

Одликује се и споменицима културе, међу 

којима су најпознатији средњовековни 

манастири Витовница (13. век) и Горњак 

(14. век). 

 

Основана је давне 1893. и ове године је 

прославила свој 120. рођендан. Први учитељ 

био је Јован Лазић, родом из Жабара. 

Осмогодишња постаје тек школске 

1953/54. године, а свој пуни капацитет 

достиже 1957. године када јој се 

прикључују четвороразредне школе из 

Добрња и Вошановца. Име нашег чувеног 

песника и сликара Ђуре Јакшића са поносом 

носи скоро пола века, од 1964. године. 

Школа у Добрњу основана је 1832. године, 

а школа у Вошановцу 1878. године.   

 

 

 

  



Активности ученика и наставника 

У нашој школи присутан је велики број 

ваннаставних активности. Традиционално 

су присутне фолклорна, рецитаторска, 

драмска и спортска секција, хор, а 

последњих година им се придружила 

информатичко-медијска секција.  

 

На овај начин успели смо да направимо 

спој старог и новог, очувамо народну 

традицију, али и упловимо у савремене 

образовне токове. То смо постигли 

сталним стручним усавршавањем 

наставника, чиме је школа постала центар 

професионалног развоја за све наставнике 

општине. Наставници школе су стеченим 

знањима и ентузијазмом остварили 

запажене резултате на националним 

такмичењима: Креативна школа-1. 

награда 2010. године, Дигитални час 3. 

награда, 2011, 2012. и 2013. године.  

 

 

 

 

 

 

 + 381 12 345 836 

 os.djurajaksic@oreskovica.com 

 
http://osdjurajaksicoreskovica.nasaskola.rs  

  

https://sr-

rs.facebook.com/OsDuraJaksicOreskovica 

 

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“  

ОРЕШКОВИЦА 

 

 

 

 

Нашашкплајемалаиналази

сеуједнпмселузакпјеби

мпжданекпрекапдаје„на

крајусвета“.Међутим,упвпм

данашоемглпбалнпм

времену,временунаукекпја

ппвезујесве„неппвезане

крајеве“,вишенеппстпји„крај

света“.Нашиуспеси,наша

ппвезанпст,нашежељеимпћ

дастварампипбликујемп

бпљисвет,заједнпсанашим

ученицима,сврставанасмеђу

ретке,привилегпване,чије

учипницеимају„ппгледу

свет“. 


