
Сагласно конкурсу за доделу Светосавске награде, објављеном на сајту Министарства 
просвете, за категорију "ПРОСВЕТНИ РАДНИЦИ  запослени у предшколским установама, 
основним  и  средњим школама,  школама са домом ученика и високошколским установама", 

п р е д л а ж е м: 
ПЕТРОВИЋ ТОПЛИЦУ, професора разредне наставе из Алексинца 

 
и оњему дајем основне податке: 

ШКОЛА У КОЈОЈ РАДИ: Основна школа "Љупче Николић", Алексинац 
E-mail: tope@medianis.net  
 

Образложење предлога 

I  Квалитет рада са ученицима 

У свом раду примењује савремену образовну технологију, што обилато демонстрира 
и документује на сајту који је урадио и који се налази на интернет адреси: 
www.uciteljtoplica.wordpress.com. Доле написано, у овом и у осталим поднасловима, 
може се видети на поменутом сајту.  

Самостално израђује едукативне дискове. У свој рад увео је правило да увек на 
почетку школске године сваком свом ученику поклони по један диск за наставу. 
Тиме свом раду даје додатни квалитет, а ученицима додатни мотив за савремено 
учење. 

Квалитет рада потврђује изванредним резултатима које постиже на разним 
такмичењима, освајајући углавном прва места. Дуг би био списак успеха које су 
остварили његови ученици. Поменућу само два последња, остварена децембра 2010: 

а) Друго место на Републичком конкурсу "Нећу преко везе" који је објавила 
Агенција за борбу против корупције у сарадњи са Министарством просвете и 
Министарством за омладину и спорт. Напомињем да се ради о категорији ученика од 
I до VI разреда, а учитељ Топлица је овај успех остварио са ученицима који су II р.  

  

Свечаност доделе признања обављена је у Палати Србија, 9. марта 2010. (Детаљније 
на сајту www.uciteljtoplica.wordpress.com, линк "Нећу преко везе"). 

б) Радови ученика учитеља Топлице, нашли су се на основу Међународног конкурса 
(једини из Србије)  на престижном енглеском сајту The Sunday Telegaph / 
www.saatchi-gallery.co.uk (детаљније на сајту www.uciteljtoplica.wordpress.com, линк 
"Сандеј Телеграф"). 



II Учествовање у развијању и јавном представљању примера добре праксе 

 

Своја богата искуства и примере добре праксе 
учитељ Топлица јавно објављује, несебично дајући 
допринос нашој актуелној пракси.  

а) Његов рад  "Субјекат и предикат" (PowerPoint 
презентација) налази се у Бази знања Креативне 
школе, у категорији: Основне школе / српски језик 
и са преко 2400 преузимања један је од неколико 
најчешће преузиманих радова ! 

(Детаљније на сајту Завода за унапређивање 
васпитања и образовања - Креативна школа: 
www.kreativnaskola.rs) 

 
Насловна страна рада: "Субјекат и 

предикат" 
Број преузимања: преко 2400 

 

б) На свом сајту објавио је и омогућио преузимање 
наставних мултимедијалних садржаја које је лично 
урадио(детаљније: www.uciteljtoplica.wordpress.com, 
линк Знање/Наставни садржаји). 

в) Аутор је великог броја објављених радова, 
овде ћу поменути десетак: 

1. ОСОБИНЕ ОМИЉЕНИХ УЧЕНИКА НИЖИХ 
РАЗРЕДА ОШ, педагошко истраживање објављено 
у часопису "Учитељ, у броју 1612. 
 

2. ДЕТЕ И ФИЛМ, рад објављен у листу 
"Просветни преглед", у броју 1621, 
 

3. ЦИЉЕВИ ИСТИ ПУТЕВИ РАЗЛИЧИТИ, 
рад објављен у листу "Просветни преглед", бр. 1621, 
 

4. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ, 
рад објављен у листу "Политика" у броју 26.568,  
 

5. САМОСТАЛНИ РАД У ПОЧЕТНОМ ЧИТАЊУ 
И ПИСАЊУ, објављен у часопису "Учитељ", бр. 25, 

 
Детаљ са сајта учитеља Топлице 
Знање/Наставни садржаји 

6. КАКО УЧИТИ И НАУЧИТИ, педагошко истраживање, објављено у листу, 
"Просветни преглед", у броју 1652, 
 

7. САМОСТАЛНИ РАД УЧЕНИКА, рад објављен у "Просветни прегледу", број 1623, 
 

8. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ: ПОДСТИЦАЊЕ САМОСТАЛНОСТИ У РАДУ, рад 
објавјављен у листу "Просветни преглед", у броју 1772. 
 

9. ПЕТИ САБОР УЧИТЕЉА СРБИЈЕ: 
Рад са темом "Самостални рад ученика у настави почетног читања и писања", 
прихваћен и увршћен у дневни ред Сабора. 
 

10. ШЕСТИ САБОР УЧИТЕЉА СРБИЈЕ: 
Рад са темом "Индивидуализација наставе са освртом на индивидуализацију 
оцењивања, прихваћен је и увршћен је у дневни ред сабора. 
 
 

 



III  Примена савремених достигнућа, метода и техника у образовно-  
       васпитном раду 
У свом свакодневном раду 
рационално и сврсисходно 
користи савремена достигнуића, 
методе и технике. Овде ћу 
издвојити два: 
 

а) За родитеље својих ученика 
урадио је електронски дневник. 
Коришћење електронског 
дневника је једноставно и 
бесплатно. Детаљније на сајту 
www.uciteljtoplica.wordpress.com, 
линк: Инфо/Е-дневник. 

 

 
 

Детаљ са насловне стране електронског дневника 
учитеља Топлице 

 

б)  Крајем сваке године, за своје ученике организује Недељу флеш меморије, када 
комплетну наставу организује преко флеш меморије. Овде се подразумева велика 
припрема учитеља и максимално коришћење савремене образопвне технологије. 

  
Детаљније на сајту www.uciteljtoplica.wordpress.com, линк: Вести/Флеш меморија. 

 
IV  Допринос позитивној атмосфери и унапређивању квалитета рада    
       установе у којој ради (у настави и ваннаставним активностима), као и  
       њеном угледу у домаћим и међународним оквирима 
 

Својим радом даје значајан допринос позитивној 
атмосфери, унапређењу рада школе и њеном угледу.  
Аутор је великог броја школских дискова који се деле у 
разним приликама (школска слава, Дан отворених врата, 
посете другим институцијама). Овде бих издвојила два, 
већ традиционална, диска чији је он уредник: 
Електронска верзија школског листа "Основац" 
(поводом Дана св.Саве) и "Моја школа" (поводом Дана 
отворених врата и у сличним приликама).  
 

Захваљујући радовима ученика учитеља Топлице, лого и 
основни подаци о школи нашли су се на неколико 
сајтова. На пример, на напред поменутом енглеском 
сајту Сандеј Телеграфа (детаљније на сајту: 
www.uciteljtoplica.wordpress.com, линк Сандеј Телеграф). 

 
 
 
 

Ел.верзија шк. листа на диску 
уредник улитељ Топлица 



 
V  Ангажовање ван редовних професионалних обавеза 
 

а) Писање, рецензије и техничко уредништво 
књига и монографија 

Учитељ Топлица је аутор, рецензент или технички 
уредник осам књига: 

1. Коаутор књиге "Алексиначке жртве XX века" 
(Центар за културу и уметност, Алексинац, 2002) 

2. Рецензент књиге "Алексинац – лична карта" (Центар 
за културу и уметност, Алексинац, 2000) 

3. Лектор књиге "Век фудбала у Алексинцу" (Атеље 63, 
Алексинац, 2004) 

4. Лектор књиге "Алексинац и околина у листу "Ново 
време, 1941-1944" (Центар за културу и уметност, 
Алексинац, 2006) 

5. Технички уредник монографије "Делиградски 
корпус југословенске војске у отаџбини" (Центар за 
културу и уметност, Алексинац, 2007) 

6. Технички уредник књиге "На изворишту писмености 
– 170 година основне школе у Алексинцу" (Атеље 63, 
Алексинац, 2003)  

7. Технички уредник монографије "Радевац кроз векове 
и догађаје" (Атеље 63, Алексинац, 2002) 

8. Припрема за штампу монографије "Занатство у 
Алексинцу и околини од 1911. до 1944. године" (Центар 
за културу и уметност, Алексинац, 2009) 

 
учитељ Топлица један од три 

аутора ове књиге 
 

 
учитељ Топлица – технички 

уредник књиге објављене поводом 
170 година основне школе у 

Алексинцу 

 

 

б) Сарадник и партнер многих сајтова 

Сарадник је и партнер многих сајтова. На пример, партнер је сајта Кликни безбедно 
(детаљније на сајту: www.kliknibezbedno.rs, линк Партнери). 

 

 
 



в) Сарадња са друштвеном 
заједницом 

Поред редовних професионалних обавеза 
често и веома успешно се ангажује у 
разним активностима друштвене 
заједнице,  нарочито у еколошким 
активностима и културно-уметничким 
манифестација. У многим својим 
активностима афирмише просветарску 
струку и ученике. 

Често гостује на алексиначком радију и 
телевизији, углавном поводом тема које 
су у (ин)директој вези са просветом, 
образовањем и васпитањем. 

 
Гостовање на локалној телевизији-21.12.2010. 
(Детаљније на сајту учитеља Топлице, линк: 

Вести/Ми на ТВ-АЛТ) 

 

 
Ученици учитеља у еко-акцији 

(Детаљније на сајту учитеља Топлице, линк: 
Архива/Екологија) 

 
Учешће и победа у активностима градске 

библиотеке и локалног учитељског  
(Детаљније на сајту учитеља Топлице, линк: 

Архива/Победа 1) 
 

О овим и о осталим ангажовањима учитеља Топлице ван професионалних обавеза, 
можете видети на сајту www.uciteljtoplica.wordpress.com, линкови Инфо и Архива. 

 

 

 

ПОДНОСИЛАЦ ПРЕДЛОГА 

Анђелка Крунић, с.р. 
просветни инспектор 

27. 12. 2010.                                                                                                    у општини Алексинац 
 

 


