
ЛЕТОПИС 

1.09.2017. године  Свечани пријем предшколаца у 9:00 часова у фискултурној сали школе,праћен 

присуством директора,васпитача,родитеља и ученика,а у 10:00 часова пријем првака у присуству 

учитеља и родитеља. 

7.09.2017. године  одржан је  састанак представника Фондације „Ђоковић“,родитеља ученика 

разредне наставе / од првог до четвртог разреда / из издвојених одељења Качер и Стапари , а у 

вези одласка у камп на Копаонику. 

14.09.2017. године ученици петог и седмог разреда радили су иницијални тест из српског 

језика.Тест је радило 150 ученика петог разреда у матичној школи , 2 ученика из издвојеног 

одељења у Стапарима и 157 ученика седмог разреда, три ученика издвојеног одељења у 

Стапарима. 

18.09. до 23.09.2017. – ученици разредне наставе из ИО Качер и ИО Стапари боравили у кампу на 

Копаонику- Фондација Ђоковић. Боравило је 11 ученика из ИО Стапари, 19 ученика из ИО Качер и 

два учитеља- Александар Лојаница и Десимир Поповић. 

 

21.09.2017. године ученици петог и седмог разреда радили су иницијални тест из математике.Тест 

је радило 150 ученика петог разреда у матичној школи , 2 ученика из издвојеног одељења у 

Стапарима , 157 ученика седмог разреда у матичној школи и 3  ученика издвојеног одељења у 

Стапарима. 

 



21.09.2017.године у фискултурној сали организована је свечаност са доделама награда за ученике 

од трећег до седмог разреда за остварене резултате на такмичењима у школској 2016/2017. 

години.Ученици који су постигли спортске резултате биће награђени у недељи спорта. Свечаност је 

испраћена фотографисањем учесника од стране Фото „Звезда“. 

21.09.2017.године гости школе су били водитељи радионице у Трогену у Дечијем селу,  испред 

швајцарске  Фондације „Песталоци“. Гости су обишли школу, имали организован разговор у 

наставничкој канцеларији са ученицима и наставницима и директором школе. 

 

21.09.2017. године за ученике 4-2 и 6-4 у оквиру пројекта Основи безбедности деце реализована 

прва тема „Безбедност у саобраћају“ од стране пензионисаног инспектора МУП-а господина 

Јеверичића. Исте радионице реализоване су за сва одељења четвртог и шестог разреда до краја 

месеца. 

23.09.2017. године  познати ужички сликар Ђорђе Станић-Ђинги осликао је зид у мултимедијалној 

учионици. Школа већ поседује, са сликарских колонија у Качеру, неколико сликаревих дела.   

 

25.09.2017. године у школи је присуствовао саобраћајни полицајац Милосављевић, који је за 

ученике првог разреда  одржао час о правилима понашања у саобраћају. 



25.09.2017.године представници Про-кредит банке нашој школи су уручили донацију у виду 

намештаја и канцеларијске опреме. 

19.09.2017. године активности у Дечијој недељи од 2. до 8. октобра трећа ревија представа за децу 

„Октобарске чаролије“.Наши ученици од првог до четвртог разреда ће посетити позориште у том 

периоду трајања представа за децу.  

Весна Шекељић – новинарска секција- електронски школски лист „Андријаш“ као страница у 

оквиру фејсбук профила школе који је такође основала новинарска секција. Профил је активиран 

15. септембра 2017.године 

 

Патронажна служба је држала предавање о болестима прљавих руку. 

02.10.2017. године Нина Парлић из МУП-а у оквиру пројекта основи безбедности деце одржала 

предаванје на тему „Насиље као негативна друштвена појава“. Предавање важи за све шесте 

разреде,само су раѕличити термини за реализацију. 

02.10.2017. године ученици првог и трећег разреда у пратњи учитеља од 14:00 часова у Народном 

позоришту су гледали представу „Чаробњак из Оза“. 

 



03.10.2017. године ученици другог и четвртог разреда у пратњи учитеља од 12:00 часова у 

Народном позоришту су гледали представу „Уплакана Катарина“. 

04.10.2017. године у свим четвртим разредима патронажна служба одржала предавања о здравој 

исхрани. 

У четвртак 05.10.2017.године  су ученици фризерског смера из сердње школе „Радоје Љубичић“ 

били гости предшколаца у нашој школи,дружили се са нашом децом, правили им фризуре. 

 

05.10.2017. године ученици припремно предшколских група у пратњи учитељица су гледали 

позоришну представу „Палчица“ у извођењу ужичких глумаца. 

У петак 06.10.2017. године у нашој школи организован пријем првака у дечији савез. 

10.10.2017. године ученике припремних предшколских група посетио је стоматолошки техничар и 

извршио обуку правилног прања зуба. 

12.10.2017.године ученици припремних предшколских група из наше школе учествовали у 

традиционалном маскембалу поводом прославе дана града- дефиле кроз град и три плесне тачке. 

13.10.2017.годученициодељења 3-1 у пратњи учитељице Бојане Меденице су захваљујући 

разумевању запослених у Градској кући и луна парку Обилић возићем обишлиСтапарскубању.Била 

јеово лепа прилика за учење и уживање у лепотама нашег краја. 

14.10.2017.године  у оквиру дечије недеље „Трка за срећније детињство“и ученици наше школе од 

првог до осмог разреда су били учесници. 

14.10.2017. са почетком у 11:00 часова на градском тргу одржана је манифестација „Дечије игре 

без граница“ у оквиру обележавања дана Града Ужица.Наши ученици су узели активно учешће у 

манифестацији као посматрачи и као такмичари. Екипа наше школе је била изузетно успешна у 

такмичењу, освојивши друго место. 



17. и 18. 10.2017. године ученици предшколских група  посетили градску библиотеку где је 

реализована једна радионица. 

 

19.10.2017. ггодине у оквиру Спортске недеље предшколске групе су имале показни час физичког 

васпитања са наставником Николом Мићевић. 

 

21.10.2017.(субота) 3-2 са учитељицом Славицом Ристовић било на излету у Стопића пећини и 

музеју „Старо село“ у Сирогојну. Излет је организован у сарадњи са родитељима. 

 

25.10.2017. године ученицима првог разреда патронажна служба одржала предавање на тему 

„Чистоћа је пола здравља“. 



01.11.2017. године у школи је обележен Светски дан здраве исхране.Наставници биологије са 

ученицима , члановима еколошке секције, наставником физичког васпитања Николом 

Мићевићем,који води пројекат „Здраво растимо“ у холу школе поставили су мини трпезу са воћем 

и поврћем,цеђеним соковима и орашастим плодовима. У припремању трпезе учествовале су и 

предшколске групе са васпитачима.Послужени су током великог одмора у обе смене прво ученици 

нижих ,а потом и виших разреда. Демонстриране су и лагане и корисне вежбе од стране 

наставника физичког васпитања,које су ученици прихватили и одрадили. 

 

 

 

04.11.2017. године У школи је одржан семинар за наставнике Технике  и технологије под називом 

„Обука наставника за нови предмет Техника и технологија“. 

 

 

 



06.11.2017. године чланови вршњачког тима Ужичког центра за права детета доржали су две 

радионице за ученике шестог разреда на тему превенције дигиталног насиља. 

17.11.2017. године у школи је почела реализација пројекта „Здраво растимо“ у организацији 

Министарства просвете и Компаније „Нестле“. На данашњи дан одржана је презентација из оквира 

тог пројекта. 

 

17.11.2017. године комплетан актив трећег разреда је био у биоскопу и гледао филм „Дружина из 

џунгле“. 

23.11.2017. године уседамчасоваујутру двадесеторо наших седмака са наставницама Госпавом 

Топаловић, Весном Димитријевићи Исидором Шиљак кренуло је пут Трогена. У дечјем селу 

Песталоци боравиће две недеље у оквиру пројекта "Образовањезаправадетета". Заједно са њима 

отпутовали су и њихови вршњаци из ОШ "Нада Матић".  

 

 



24.11.2017. године ученици 3-2 и 3-3 су добили награде (ранчеве) за учешће на конкурсу 

београдске филхармоније. Марко Јовановић и  

25.12.2017.године одржана је новогодишња приредба за децу из припремног предшколског 

програма које су организовале ученице из одељења 7-1. 

26.11.2017. године  у ИО Стапари обележено 125 година од оснивања школе. Јубилеј је обележен 

свечаном академијом у којој су учествовали ученици и наставници издвојеног одељења и матичне 

школе. Прославу су помогли месна заједница и бројни спонзори. 

 

 

 

28.12.2017. 1-2, 1-3, 1-5 посетили су вртић „Бамби“ и уручили честитке деци у Бамбију. 

28.12.2017. године одржана је традиционална манифестација новогодишња чајанка у којој су 

узели учешће деца из припремног предшколског програма са својим васпитачицама, ученици 

старијих разреда школе и наставници школе. 

 

 

 

 

 

 

 



7 јануара 2018. године   група ученика из наше школе (предвођена вероучитељем Миланом 

Босићем) испред Цркве Св. Ђорђа учествовала у једном лепом догађају- ломљењу чеснице.  Осим 

што су похваљени за примерно понашање од стране црквених старешина ученик Кристијан Катић 

(одељење 5/5) је пронашао златни  

дукат у чесници. Због тога ће његово име (уз имена још двоје одраслих) бити унето у црквени 

летопис. Честитке.  

 

 

 

18. јануара 2018. године, ужички центар за права детета,  у Монтесори вежбаоници Учитељског 

факултета у Ужицу, одржао је обуку за 30 учитеља и васпитача на тему "Монтесори развојни 

материјали у функцији индивидуализације рада". Монтесори едукаторке Јелена Жунић - Цицварић 

и Јелена Симеуновић, презентовале су метод Марије Монтесори колегама из Прве основне школе 

и Основне школе "Нада Матић". 

 

 



19.јануара 2018. године ученици 3-1 имали су посебан час ликовне културе. Место учитељице 

преузео је Ђорђе Станић, сликар, који је кроз дружење малишанима откривао чаролију сликарског 

стварања. Судећи по сликама, задовољство је било обострано. 

 

 

 

 

 

 

 



Од 22. до 27. Јануара 2018. године у школи је низом активности реализована недеља средњег 

века.  Наставници Весна Шекељић, Јулија Филиповић, Зорица Николић, Миломир Максимовић и 

Госпава Топаловић, уз великоа ангажовање ученика, чланова драмске секције, исроријске и 

ликовне секције и ученика 6-2  реализовали су следеће активности: 

-стара имена / урађене су картице са 50 имена су носили ученици од 5-8 разреда 

 

 

-трпеза у средњем веку- уз предавања Миломира / присутни и ученици нижих разреда / 

                                                                      



- одећа и  оружје витезова средњег века, изложба грбови. штитови, заставе уз предавање 

Миломира / присутни и ученици нижих разреда / 

                                    

 

 



- тематски час- Путеви Светог Саве-5-2, 6-2 и 8-3- Госпава, Миломир, Весна и Јулија  и 8-3- Госпава, 

Миломир, Весна и Јулија 

 

 

     



31.01.2018. године ученици трећег разреда наше школе посетили су биоскоп и гледали цртани 

филм ,Фердинанд”  

7.03.2018.године након завршетка обуке ученика шестог разреда о правима детета, у нашој школи 

је одржано 28 вршњачких радионица, планираних Акционим планом на самој обуци. Шест тимова 

вршњачких едукатора одржало је радионице у својим одељењима на часовима одељењског 

старешине (шест одељења шестог разреда), а затим по две у 11 одељења трећег и четвртог 

разреда. Теме радионица су биле везане за права детета, потребе и жеље и спречавање насиља и 

дискриминације. Едукатори су били добро припремљени, деца су уживала на овим часовима. 

Ученици трећег разреда су се први пут срели са оваквим начином рада, а њихова евалуација 

радионица говори да су апсолутно одушевљени. Активности се реализују у оквиру пројекта који 

реализује Ужички центар за права детета, подржан од стране швајцарске Песталоци дечје 

фондације. 

 

 

 

                                                                                                                                      

У суботу и недељу, 10. и 11. марта 2018. године, у оквиру пројекта Образовање за права детета 

подржаном од стране швајцарске Песталоци дечије фондације,  у нашој школи је одржана обука за 

31 ученика шестог разреда.  

Током дводневног интензивног тренинга, ученици су упознати са садржајем Конвенције о правима 

детета, бавили су се темама превенције насиља,  мирног решавања сукоба, недискриминације и 

толеранције. Уживали су у радионицама кроз које су схватили разлику између жеља и потреба и 

својих права и обавеза.  Говорило се о стереотипима и предрасудама, као и о правима и 

обавезама у образовном систему и сукобу права. Значајан сегмент обуке је био посвећен 

документу Индекс остварености права детета у образовању и његовој примени у нашој школи. 

Ученици су планирали неколико акција које ће реализовати до краја школске године.  



Током оба дана атмосфера је била изузетна, о чему сведоче фотографије у прилогу.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. марта 2018. године МИ У ЕВРОПСКОМ КВИЗУ НОВЦА 

"Европски квиз новца" се 2018. године први пут организује као такмичење у читавој Европи, са 
циљем да се повећа финансијска писменост деце од 13 до 15 година. На националном такмичењу  
нашу школу представљали су ЈОВАНА ЈОКИЋ и ВУК ЗДРАВКОВИЋ, ученици 8-4 и освојили 
одлично ДРУГО МЕСТО у конкуренцији 70 школа из Србије. 

 

 

 

20.03.2018. године одржана је промоција књиге „Независна република Хрватска у Србији 1941“ 

аутора др. Милутина Живковића. Међу присутнима били су и ученици осмог разреда наше школе 

који су дошли да би сазнали нешто више о Другом светском рату на простору Србије ,тему коју 

тренутно обрађују на часовима историје. 

 



 

22.03.2018. године ученици из наше сколе 3-1 и 3-6 посетили су музеј и изложбу слика Ђорђа 

Станића. 

 

23 – 25 марта2018. године на часовима биологије предавачи Завода за јавно здравље су одржали 

предавање на тему „Болести зависности“. Алкохолизам у седмом разреду и социјализација полног 

нагона у осмом разреду. 

 

28.03.2018. године нашу школу су посетила деца из градских вртића. Програм је реализован у неколико 

учионица. У једној учионици наставник Горан Бојовић са својим ученицима показивао је гостима 

роботе. Показали смо се и као познаваоци фолклорних игара и ритмичке гимнастике. Да међу нама 

има и глумаца, потврдила су два сценска извођења - "Подела улога" и "Црвенкапа и вук". 

 

 



 

 

 

 

28.03.2018. године у холу школе постављена је ВАСКРШЊА ИЗЛОЖБА радова ученика другог, трећег и 

четвртог разреда. 

 

 



 

29. 03.2018 године наставници енглеског језика држали часове енглеског предшколцима 

 

 

 

 

 

У периоду од 12. до 30. марта групе ученика са обуке 6 разреда су одржале вршњачку едукацију у 

својим одељењима и одељењима трећег и четвртог разреда 

Представници саветовалишта за младе Дечијег диспанзера у Ужицу одржали су 18.04.2018. године 

предавање ученицима четвртог разреда на тему „Ненасиље и толеранција“ 

1.04.2018. године ученици 5-1 и 5-5 у пратњи наставника Милеве Рогић и Бранке Кремић посетили 

су Рециклажни центар текстила „Ретекс“.  

 



Од 10 до 17. априла 2018. године ученици четвртог разреда наше школе били су на рекреативној 

настави у Аранђеловцу 

 

25.04.2018. године ученици трећег разреда на чусу верске наставе,  пожелели да представе како 

изгледа Нојева барка.Гледано очима њихове маште, она би изгледала баш овако. 

 

 

 

 

 

 

 

 



У петак 27.04.2018. године ученици 7-2 и њихов разредни старешина Никола Мићевић уживали у 

вожњи бицикле до Стапарске бање. 

 

28. и 29. Априла 2018. Године ученици шестог разреда били на екскурзији на релацији Ужице –

Смедерево – Виминацијум – Сребрно језеро – Ресавска пећина – манастир Манасија – Крагујевац – 

Ужице. 

 



 

04.2018. године ученици 5-1 су у оквиру часа Чувари природе садили цвеће у жардињере у 

школском дворишту. 

 

Од 3 до 10. маја 2018. године на Златибору у „Спорт триму“ боравили наши ученици првог разреда 

 



8.05.2018.године након завршетка обуке ученика шестог разреда о правима детета, у нашој школи 

је одржано 28 вршњачких радионица, планираних Акционим планом на самој обуци. 

 

 

 

12.05.2018. године  Акција чишћења града- 70 ученика од 5-8 разреда- води их 10 наставника 

 

 

 



У суботу, 12. маја, у ИО Стапари одржан је Трећи пролећни фестивал "Међу јавом и мед сном", 

посвећен поезији Ђуре Јакшића. 

 

 

 

 

 

18.05.2018. године ученици ИО Качер су били веома креативни и маштовити направибши  макету 

цркве са портом. 

 



 

19.05.2018. године ученици осмог разреда били у посети компанијама из нашег краја и то: "Гинко" 

Пожега, "Импол севал" Севојно, Ваљаоница бакра Севојно и "Атлас" Севојно. 

 

 

19. и 20. Маја 2018. Године ученици петог разреда били на екскурзији на дестинацији Ужице- 

Кадињача- Соко град- Тршић- бања Ковиљача- Ваљево- Бранковина- бања Врујци- Дивчибаре- 

Јежевица- Ужице 

 

 



23.05.2018. године ученици четвртог разреда погледали су у РЦУ изложбу највеће макете на 

Балкану под називом “Свет око нас“ 

 

 

 

 

 

 



24.05.2018. године мала али одабрана екипа данас је бранила част наше школе на такмичењу из 

прве помоћи. Такмичење је организовао Црвени крст. 

 

 

25.05.2018. године захваљујући учешћу на пројекту Образовање за права детета, наша школа је 

недавно постала богатија за једну вредну и корисну ствар - школски разглас. 

 



Од 27 маја до 3. јуна одељења другог разреда била су на рекреативној настави на Тари у пратњи 

учитеља. 

Од 2 до 9. јуна реализована је настава у природи у Врњачкој бањи за ученике трећег разреда. 

 

 



У уторак 12. 6. 2018, организована је свечана додела Вукових и посебних диплома. Ученици ове 

генерације су носиоци 73 посебне дипломе које су стекли захваљујући успесима на такмичењима. 

 

18,19 и20 јуна 2018.године  реализован је завршни испит .Испит се састојао из српског језика, 

математике и комбинованог теста који је полагао  161 ученик. 

 

 

  

 

 


