
ЛЕТОПИС- ШКОЛСКА 2018/19.година 

03.09.2018. 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.  

 

19.09.2018. године у одељењу 4-5, одржан је тематски дан са темом “Хармонија боја, стихова и бројева“ . Часу је 

присуствовала професорка Учитељског факултета Кристинка Селаковић. 

 

20.09.2018. Двадесет  ученика седмог разреда и три наставнице наше школе кренуло је на пут у Швајцарску где 

ће 15 дана боравити на интеркултуралној размени у Дечијем селу Песталоци фондације у Трогену.  



 

 

4.10.2018. -  Ученици наше школе су учествовали у акцији осликавања школског дворишта у оквиру Дечије 

недеље са мотом “ Имам право да живим срећно и здраво“ . Учешће су узели ученици другог и четвртог разреда, 

као и предшколци. 

5.10.2018.год-  Одржан је заједнички час физичког васпитања ученика другог и четвртог разреда  у оквиру 

обележавања Дечје недеље -имам право да живим срећно и здраво. 

 

6. 10. 2018.- На Градском стадиону 6.10.2018 је, у организацији Црвеног крста, одржана трка "За срећније детињство". 

Ученици наше школе су били најбољи у конкуренцији основних школа. 



 

 

8,  9, 10. 10. 2018. године- Одржане су превентивне радионице за ученике четвртог разреда на тему „ Ненасилна 

комуникација“ . Предавач је био педагог из Дома Здравља. 

9.10.2018. године- Почела су предавања припадника Министарства унутрашњих послова за ученике четвртог и 

шестог разреда која ће трајати у току целе школске године. 

16.10.2018. године- ученици четвртог разреда и њихови другари из ИО Стапари у пратњи учитеља и наставника 

посетили су Народно позориште Ужице и уживали у представи „Звонар Богородичине цркве у Паризу“ у оквиру 

фестивала „Мали Јоаким“. 

17.10.2018. године- ученици другог разреда присуствовали представи “Збрка око вука“ 

18.10.2018. године- деца из припремног предшколског програма присуствовали представи “Несрећна Кафина“ 

 



 

 

19.10.2018.год.- Деца из припремног предшколског програма су воћним декорацијама које су сами правили и, 
наравно, уживали у њима, подсетили су све на важност здраве исхране. 

 

 

 

 

20.10.2018.год.- Чланови верске секције, провели су дивно вече у Народном позоришту дружећи се са члановима 
Дечјег црквеног хора из Ужица и Јеленом Томашевић. 

 

28. 10. 2018. год-  Ученици Прве основне школе који су су укључени у рад пројекта Дворска канцеларија посетили 

су, у пратњи наставника историје Миломира Максимовића, два најбоље очувана средњовековна храма у околини 

Ужица – Св. Ахилија у Ариљу и Белу цркву у Карану у недељу 28. октобра. Наши ученици представљају дворску 

канцеларију Ђурђа Бранковића, па су се спрам тога и спремили за излет: израђене су мајице и беџеви са 

живописним Ђурђевим грбом – црвеним лавом који  се пропиње између плавих бивољих рогова.  се пропиње 

између плавих бивољих рогова. 

 

 



 

03.11.2018. године у нашој школи реализован семинар "Пројектна настава у функцији образовања и васпитања за 

смањење ризика од непогода". Семинару су присуствовали професори разредне наставе и професори географије. 

 

 

28.11.2018. године  - УЧЕНИЦИ 5-1, 7-1 И 8-5 У ПОСЕТИ МУЗЕЈУ. 

 

 

Током новембра за  све ученике шестог разреда педагог дз- Ужице одржала је превентивна предавања на тему 

"Ненасилна разрада конфликата-ненасилна комуникација". 

14. и 15. новембра представници поливалентне службе Ужице одржали превентивно  предавање за ученике 

првог  разреда на тему вашљивост. 



30.11. 2018. године11 ученика 4-4 учествовало је  на једном занимљивом математичком такмичењу које 

организује Математичко друштво "Архимедес". У питању је Интернет математичка олимпијада. Након два кола и 

решавања 12 логичких задатака, пласман на републичко финале обезбедило је 7 ученика 4-4 који су имали 

максималних 17 бодова. 

 

2.12.2018.год. неколико ученика наше школе са наставницом физике Јеленом Дејовић посетило је фестивал науке 

у Београду. 

У недељу,  2. 12. 2018. године, у Београду је одржано Републичко финале Интернет математичке 

олимпијаде. У финалу је учествовало седам  ученика  IV-4 одељења. 

 

 

 

 

 

 



5 децембар 2018. ученици седмог разреда посетили су Народну библиотеку и присуствовали отварању изложбе 

текстова и књига писаних  Брајовом азбуком. 

 

6. и 7. децембра 2018 године представници поливалентне службе Ужице одржали превентивно  предавање за 

ученике другог   разреда на тему  хигијена. 

10.децембра 2018.године представник ПО-Ужице Дејан Даниловић одржао је  превентивно предавање на тему 

Превенција дигиталног насиља за родитеље представнике  Савета родитеља. 

12. 12. 2018. године- Издавачка кућа “Бигз“ је школи поклонила шест комплета зидних плаката за сваки предмет 

за ученике првог разреда 

21.12.2018. године – Ученици седмог и осмог разреда наше школе посетили су РЦУ, где су учествовали у 

радионици „ Креирајмо нервну ћелију“, у организацији Природно – математичког факултета из Крагујевца. 

22. 12. 2018. године- Традиционално и ове године је обележен Дан школе. Ове године наша школа је прославила 

189 година постојања 

 

 



 

 

 

 24.12. 2018.- Ученици наше школе су заједно са родитељима, бакама, декама и учитељицама правили честитке и 

новогодишње украсе. Рукотворине ове веселе и маштовите дружине су касније изложене у холу школе. 

 

 

 

27.12.2018. године одржан је тематски час у коме су учествовали наставници историје,географије,музичког и 

српског језика. 

 



 

 

 

8.01.2019. године нашу школу је посетио голман Црвене Звезде и канадске реперезентације Милан Борјан. 

 

 

11.01.2019. године  школа је на основу учешћа у пројекту „Вода прети“ у организацији Савеза Учитеља Србије 

добила лап топ. 

 

    



27.01- И ове године наша школа је прославила школску славу - Савиндан. Учинили смо то онако како доликује 

правим домаћинима - свечано, с поштовањем према лику и делу Светог Саве и радујући се гостима, пријатељима 

школе. 

 

  

    

02.02.2019.године- Приликом поделе ђачких књижица, у холу Прве основне школе је постављена слика 

знаменитог ужичког (и наше школе) добротвора г. Војислава Лалета Стефановића.  

 

 

04.02.2019. године Ученици IV-4 су по други пут  НАГРАЂЕНИ на Aqua Viva конкурсу "ПОКРЕНИМО НАШУ ДЕЦУ" 

веома вредним пакетом реквизита.  

 



1.03. 2019. године -Ученици 4-1, 4-6 и 3-2 посетили су изложбу Александре Гордић "ВЕЗ" у Градској галерији и 

учествовали у радионицама. Деца су уживала стварајући своја мала уметничка дела, а ауторка изложбе ће од 

дечјих радова направити један заједнички рад. 

 

 

14.03. 2019.године- Ученици 4-2 са учитељицом Славицом Ристовић улепшали су дан нашим предшколцима - 

поклонили су им радове које су направили на радионицама. 

 

15.03 2019. године-наши најмлађи другари, предшколци, постили су Народну библиотеку. Учествовали су на 

радионици, упознали се са запосленима и на поклон добили чланске карте библиотеке. 

 

 

 

 

 



18.03.2019. године-Ученици 6-5 и наставник Никола Мићевић у шетњи кроз кањон. 
 

 

22.03 2019.године-На конкурсу који је поводом Светског дана вода расписало Јавно комунално предузеће 
"Водовод" у сарадњи са РЦУ, ученици наше школе били су веома успешни. 
ЈОВАН ГОГИЋ, ученик трећег разреда, освојио је другу награду. 
КРИСТИНА КУРЛАГИЋ, ученица шестог разреда ИО Стапари, освојила је трећу награду. 
Награде су уручене у петак, 22. марта, у просторијама ЈКП "Водовод".... 

 
 

24.03.2019. године-група од 33 ученика шестог разреда наше школе је имала обуку у оквиру пројекта Образовање 

за права детета.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=437096330364657&set=pcb.437096690364621&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBkkY2nR5BC3a_HHJZLec8hFiE4CjyRnSEn4R8DZePxeNrqhEMIoDRS-4jjgQa6KTNGUPzAAhJut_rC
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=437096330364657&set=pcb.437096690364621&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBkkY2nR5BC3a_HHJZLec8hFiE4CjyRnSEn4R8DZePxeNrqhEMIoDRS-4jjgQa6KTNGUPzAAhJut_rC


27, 28. 03.2019.године- већ трећу годину у ово време дочекујемо нама драге госте, будуће прваке из градских 

вртића.. Током посете имали су прилику да упознају школски простор, да виде како се код нас учи и дружи. 

Дочекали су их и угостили ученици нижих разреда.  

Као успомену на ово дружење, будући прваци понели су балоне које су им спремили прваци, беџеве, рад 

ученика и учитеља трећег разреда и, надамо се, жељу да се овде врате у септембру. 

Надамо се да су уживали! 

 

 

3.04.2019.године-Данас су ученици 4-2 и 4-5 решавали тестове у оквиру Међународног истраживања трендова у 

поучавању математике и природних наука - TIMSS 2019. Организатори и реализатори тестирања су координатор 

Весна Ешпек Дебељевић, педагог школе, и њена сарадница Нада Радојичић, професор разредне наставе. 

Тестирању су присуствовале и одељењске старешине Славица Ристовић и Мирела Лазић. 

 



4.4. 2019.  -Тим наставника (Биљана Богдановић, Мирела Лазић, Јелена Дејовић и Саша Јевтовић), након 
радионице у Школској управи Ужице, организовао је и реализовао два часа са ученицима 4-6,4-5,6-2 и 6-3. 
Ученици су кроз игру и групни рад повезали садржаје математике и физике . Шестаци су објашњавали 
четвртацима, али и малени су имали шта да кажу и покажу старијим друговима. Било је весело и радно. 
 

   
 

  
 
 
6.4.2019. -Данас је одржано Регионално такмичење из Технике и технологије. СТЕВАН СОКИЋ, ученик шестог 
разреда,освојио је треће место и обезбедио учешће на републичком такмичењу. 
Истог дана је у ОШ "Нада Матић" одржано Регионално такмичење из српског језика.  
ВАЛЕНТИНА НОВАКОВИЋ, ученица петог разреда, освојила је треће место. 
УНА МИЛИВОЈЕВИЋ, ученица шестог разреда, освојила је треће место. 
ДРАГИЦА ГАВРИЛОВИЋ, ученица седмог разреда, освојила је друго место. 
САРА КАРАКЛАЈИЋ, ученица седмог разреда, освојила је друго место и пласирала се на републичко такмичење. 
 
7.4.2019. - Јуче је одржано Републичко такмичење из физике. МАТЕЈА ГЛИБЕТИЋ, ученик шестог разреда, освојио 
је ДРУГО МЕСТО. 
 
7.4.2019. -Данас је одржано Окружно такмичење из историје. 
МАРКО РАДИВОЈЕВИЋ, ученик шестог разреда, освојио је ПРВО место. 
МАТЕЈА ГЛИБЕТИЋ, ученик шестог разреда, освојио је ТРЕЋЕ место. 
 
8.4.2019. - На Општинском такмичењу у одбојци, девојчице Прве основне освојиле су прво место. У полуфиналу 
победиле су екипу ОШ "Душан Јерковић", а у финалу екипу ОШ "Стари град" са 2-0. 
Следећа станица - Пријепоље и регионално. 
 



 
 

9.4.2019. - IV-4, IV-2 учествују  у трећем изазову "Не прљај. Немаш изговор!"  

10.4.2019. - Данас је у стрељани наше школе одржано Општинско првенство у стрељаштву. 

Екипа дечака - САША МИЛОШЕВИЋ, МИЛОШ БОЖИЋ, ДАНИЛО ГРУЈИЧИЋ - освојила је друго место. 

Екипа девојчица - ЈАНА ШОПАЛОВИЋ, ИВА МИТРОВИЋ, ЈОВАНА ВУКОВИЋ - освојила је друго место. 

На окружно такмичење пласирали су се Данило Грујичић, другопласирани у појединачној конкуренцији, и Јана 

Шопаловић, као најбољи појединац наше женске екипе.  

 

 

 

12.4.2019. - "МИСЛИША", 2019 

И ове године ученици наше школе учествовали су на такмичењу "Мислиша". 

Другу награду су освојили: Вук Пејовић и Нада Тодоровић (3. разред); Анђела Бацетић, Јагош Ђурковић, Петар 

Зечевић и Мина Шкоро (4. разред). 

Трeћу награду су освојили: Вук Бацетић (2. разред); Теодора Север (3. разред); Анђела Аџић, Немања Лазић, Јана 

Пековић, Ивона Перовић, Андреј Радовић и Марта Тодоровић (4. разред). 

Похвале су додељене Матији Старчевићу (1. разред), Сергеју Курћубићу, Лени Смиљанић, Маши Старчевић, 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=446663766074580&set=pcb.446667879407502&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBC-2wPJmiLLUpUmP358LNeXY_10-MxF0yDRl0U_ZcnrhywkEJHutHaXpv67F81iM50L9SEsNC35hOf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=446663766074580&set=pcb.446667879407502&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBC-2wPJmiLLUpUmP358LNeXY_10-MxF0yDRl0U_ZcnrhywkEJHutHaXpv67F81iM50L9SEsNC35hOf


Дамјану Ћуку (2. разред), Матији Барјактаревићу, Јовану Гогићу, Ањи Дробац, Андрији Зечевићу, Николини 

Калабић (3. разред), Сандри Јанковић, Михаилу Јевтовићу, Неди Минић, Ањи Пековић, Василију Петронијевићу, 

Михаилу Петронијевићу и Тари Тадић (4. разред). 

Координатор такмичења Гордана Никовић. 

14.4.2019. - Данас је одржано Окружно такмичење из биологије. 

УРОШ БУРЛИЋ, ученик седмог разреда, освојио је прво место. 

МАГДАЛЕНА ПОЊАВИЋ, ученица седмог разреда, освојила је треће место. 

Обоје су остварили директан пласман на републичко такмичење. 

14.4.2019. - Данас је одржано Окружно такмичење из географије. 

У конкуренцији ученика седмог разреда, ОГЊЕН НОВАКОВИЋ освојио је прво место и пласирао се на републичко 

такмичење. АНЂЕЛИНА ВУЧЕТИЋ и НИКОЛА АРЕЖИНА били су други, а МИЛОШ СРЕТЕНОВИЋ трећи. 

Међу ученицима осмог разреда, ЈОВАН РАДЕЉИЋ освојио је прво место и пласирао се на републичко такмичење. 

УРОШ ЋОСИЋ освојио је друго место. АНА ЈОКСИМОВИЋ, ТИЈАНА ЈОКСИМОВИЋ, САРА КНЕЖЕВИЋ и НЕМАЊА 

ТАНАСКОВИЋ освојили су треће место. 

 

 

15.4.2019. - Ни хладњикаво време, ни понека кап кише нису спречили наше другаре из ИО Стапари да крену пут 

Стопића пећине и етно-села Сирогојно. Са собом су повели и свог учитеља и наставнице, па је ова весела дружина 

уживала у заједнички проведеном дану. 



 

 

 

 

15.4.2019. - У финале такмичења "Кенгур без граница" пласирали су се: АЊА ПЕКОВИЋ 1. награда, ТАРА ТАДИЋ 1. 

награда, МИХАИЛО ЈЕВТОВИЋ 1. награда, АНЂЕЛА АЏИЋ 3. награда. 

Похваљени су ЈАНА ПЕКОВИЋ, МИНА ШКОРО и НЕМАЊА ЛАЗИЋ. 

18.4.2019.- У сусрет Ускрсу наши другари из ИО Качер на свој креативан начин пожелели су срећне празнике 
свим људима добре воље. 
 



 

  

 

20.4.2019. -Математика + физика+физичко васпитање+историја>не желимо да звони за крај часа! 
Ученици 4-4 и 6-1 су са наставницима Весном Димитријевић, Нином Вукић, Невеном Милосављевић и Бранком 
Мићовићем на занимљив начин повезали садржаје и применили научено из области МЕРЕЊЕ И МЕРЕ. 

 

    

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=454257918648498&set=pcb.454258678648422&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCQmmGRLvQGmKV0t4EHNPkBHiSEpIvRj8Gz8qFIisyT2ouKBS84tyArD-Yofv2bplSXykjEZCnbjXM2
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=454257918648498&set=pcb.454258678648422&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCQmmGRLvQGmKV0t4EHNPkBHiSEpIvRj8Gz8qFIisyT2ouKBS84tyArD-Yofv2bplSXykjEZCnbjXM2
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=455229105218046&set=pcb.455229555218001&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCe_b3_jCXW5UxDuqq8su3JZFZVWeCmw0R5FQWXWXYdYGEWek8oSD1gtBK7K_yWNRntTZpf6B-6Shhl
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=455229105218046&set=pcb.455229555218001&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCe_b3_jCXW5UxDuqq8su3JZFZVWeCmw0R5FQWXWXYdYGEWek8oSD1gtBK7K_yWNRntTZpf6B-6Shhl


20.4.2019. - Након завршетка иницијалне обуке ученика шестог разреда, у нашој школи је одржано 16 вршњачких 

радионица планираних Акционим планом на самој обуци. Шест тимова вршњачких едукатора одржало је 

радионице у својим одељењима на часовима одељењског старешине, а затим по једну у 11 одељења трећег и 

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

дискриминације. 

Ученици трећег разреда су се први пут сусрели са оваквим начином рада и били су одушевљени. 

Активност се спроводи у оквиру пројекта Образовање за права детета који реализујемо у сарадњи са Ужичким 

центром за права детета и уз подршку швајцарске Песталоци дечје фондације. 

  

20.4.2019. - МАЛИ И ВЕЛИКИ АНДРИЈАШИ, СА ЧЛАНОВИМА ЦРКВЕНОГ ХОРА, УЛЕПШАЛИ СУ ДЕЧЈИ ПРАЗНИК 

ВРБИЦУ 

 

 

 

 

 



22.4.2019. - Завирили смо у учионицу наших другара првака у ИО Качер. Кажу да им је веома занимљиво на 

часовима енглеског. Користе дигитални уџбеник, учили су GLOVE PUPPETS, правили животиње од пластелина, 

слушали причу. 

На часу енглеског језика уживали су и трећаци. 

 

 

22.4.2019. - Данас су најмлађи, нешто старији и они најстарији ученици наше школе учествовали у постављању 

Васкршње изложбе. 

  

24.4.2019. - На травњаку испред наше школе организовано је такмичење у старој хајдучкој дисциплини БАЦАЊЕ 
ПОТКОВИЦЕ НА МОТКУ. Такмичење је организовано у оквиру слободних активности Свакодневни живот у 
прошлости. У надметању су учествовали ученици 5-5 одељења. Победник Урош Секулић добио је диплому "Батли 
погодак".  
Био је то спој спорта, традиције, историје и забаве. 
 



  

24.4.2019. - Ученици 4-2 данас су своју учионицу заменили за једну у ИО Стапари. Посетили су своје другаре, 

учили, дружили се. У етно-селу Стапарски вајати украшавали су ускршња јаја. Не би имали ништа против да овај 

лепи дан понове. 

  

  

26.4.2019. - УСКРШЊЕ ПРАЗНИКЕ ОБЕЛЕЖИЛИ И ПРЕДШКОЛЦИ, НАЈСЛАЂИ АНДРИЈАШИ! 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=457133721694251&set=pcb.457134845027472&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA-tUY6uHWjiZWpDsmpnb5Sbf31wFjsp10qq0Y8YZvwYFR4zuq6mSm7kkp5eR3Q4zZA5gqsT2XB7vxX
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=457133721694251&set=pcb.457134845027472&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA-tUY6uHWjiZWpDsmpnb5Sbf31wFjsp10qq0Y8YZvwYFR4zuq6mSm7kkp5eR3Q4zZA5gqsT2XB7vxX


26.4.2019. - Јуче је у нашој школи одржан KAHOOТ, интерактивни квиз о правима детета. Квиз су припремили 

ученици шестог разреда - вршњачки едукатори који су прошли иницијалну обуку о правима детета. Такмичари су 

били ученици трећег и четвртог разреда који су имали прилику да покажу шта су научили од својих другара. Било 

је узбудљиво и неизвесно до самог краја. Најбољи и најбржи били су ученици 3-5. Честитамо! 

Хвала свима који су учествовали у припреми и реализацији квиза.  

Квиз је део пројекта Образовање за права детета који реализујемо у сарадњи са Ужичким центром за права 

детета и уз подршку швајцарске Песталоци дечје фондације. 

  

27.4.2019. - "МАЛИ ПЈЕР" - ВЕЛИКИ УСПЕХ 

На Окружном такмичењу за најбољу дечју карикатуру "Мали Пјер" наши ученици су постигли сјајан успех. У 

категорији ученика од 1. до 4. разреда, другу награду су освојили Николина Марковић 2-2 и Уна Дејановић 2-2. 

Трећу награду освојио је Вукашин Вранић 2-2. 

Давид Бамбур 5-1 освојио је трећу награду у категорији ученика од 5. до 8. разреда. 

Ове године смо имали част да у жирију буде чувени Добросав Боб Живковић. 

 



 

27.4.2019. - УЧЕНИЦИ 5-4 У ПОСЕТИ ЦЕНТРУ ЗА РЕЦИКЛАЖУ ТЕКСТИЛА 

Ученици су посетили Центар у оквиру предмета Грађанско васпитање. 

 



27.4.2019. -"СВЕТА ЛОЗА НЕМАЊИЋА", рад Софије Станијевић и Кристине Курлагић, ученица шестог разреда ИО 

Стапари  

 

4.5.2019  наши ученици у оквиру сарадње града Ужица и града Сочија су боравили 12 дана у том руском граду. 

 



6.5.2019. - Протеклог викенда ученици шестог разреда били су на екскурзији. Посетили су Опленац, Тополу , 

Смедеревску тврђаву, Виминацијум. Омор су пронашли на Сребрном језеру, одакле су другог дана кренули пут 

Ресавске пећине, манастира Манасије и Крагујевца, где су посетили Природњачки музеј. 

Сада треба сабрати утиске и припремити се за нове походе. 

  

 

8.5.2019. - АН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ ОБЕЛЕЖЕН У ИО СТАПАРИ 

Ученици нижих и виших разреда наше школе у ИО Стапари обележили су Дан планете Земље 22.априла 

2019.године акцијом чишћења смећа у окружењу школе и шетњом до оближњег водопада. Спој лепог и 

корисног. 

 



 

 

8.5.2019. - Поводом Дана црвеног крста додељене су награде на конкурсу "Крв живот значи". На конкурсу су учествовали и ученици наше 

школе. 

У категорији ученика 1-4. разреда ликовни рад Филипа Тејића, ученика 4-3, награђен је првом наградаом, а рад Саре Ивановић, ученице 4-2, 

другом. 

Успешни су били и литерарни ствараоци. Ана Линдо, ученица 4-2, освојила је друго место, а Катарина Дидановић, ученица истог одељења, 

треће. 

 



14.5.2019. - Можда има снега, а судећи по сликама има га, можда је и хладњикаво, но то ништа не смета 

ученицима трећег разреда и њиховим учитељицама да уживају у свом боравку на Копаонику. Хотел "Сребрна 

лисица", настава у природи, дружење, забава. Када се врате 18. маја, надамо се да ће донети занимљиве приче. 

  

 

14.5.2019. - 13. маја, у холу Градске библиотеке свечно је отворена изложба ученичких радова на тему "Екологија 

и очување животне средине". Ученици и наставници ИО Стапари успешно су презентовали своје акције и радове 

које реализују на часовима Чувара природе и Еколошке секције. Пажњу присутних привукла је рециклажна 

радионица током које су наше ученице помагале посетиоцима који су хтели да се опробају у креативном раду са 

рециклажним материјалом. 

Поносни смо на посету два одељења из матичне школе: 6-1 и 6-4. 

Ученици су као награду за ангажовање за изложбу радова добили бесплатне чланске карте Народне библиотеке 

у Ужицу. 

Изложба траје до краја недеље. 

  



15.5.2019. - У новом броју часописа "Светосавско Звонце" објављен је награђени ликовни рад ученице 6-2 Ивоне 

Бошковић. 

 

 

 

ПРВИ РАЗРЕД, НА ТАРИ 

 

Екипа наше школе, Драгица Гавриловић 7-3, Андреј Стевановић 5-2 и Лука Мајкић 5-2, освојила је прво место на 

националним квалификацијама за светско првенство у едукативној роботици (WER). Такмичење је одржано у 

Београду , у Основној школи "Владислав Рибникар". 



 

 

 

12.6.2019.- У складу са активностима планираним у оквиру Развојног плана установе, ученици 5-1, 5-2, 5-5 су у 

оквиру пројектне наставе , израдили наставна средства за формирање мини инклузивне медијатеке. Наставна 

средства су вид подршке које су осмислили другари за децу којој се пружа додатна образовна подршка. 

Креативни, маштовити и емпатични ученици петог разреда са наставницом Оливером Крстић. 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

13.06.2019. године екипа наше школе, коју су чиниле ученице четвртог разреда Ана Марија Поповић 4-3, Невена 

Маринковић 4-3, Анђела Бацетић 4-6 и Дуња Гавовоћ 4-6, учествовала је на градском квиз такмичењу "Шта знам 

о Црвеном крсту" и освојила друго место. 

 

 



13.06.2019. године ученик четвртог разреда  Огњен Његошевићо учествова је на Државном првенству у 

слободном пењању и освојио друго место 

 

 

 

14. 6. 2019. године ученици наше школе су посетили Тузлу. Приређен им је уметничко-забавни програм 

добродошлице у организацији ученика ОШ "Јала" из Тузле на платоу Археолошког парка. Након програма, 

ученици су обишли Парк "Неолитско сојеничко насеље", посетили Геолошки музеј, прошетали од Панонских 

језера, кроз Градски парк до Трга слободе. 



 

 

19.06.2019.НА ЧАСУ ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ ученице 6. разреда ИО Стапари, Софија Станојевић и Кристина 

Курлагић на часу технике и технологије направиле су ове две прелепе кућице. 

 

 

Јуче је у нашој школи одржана свечана додела посебних и Вукових диплома најуспешнијим ученицима осмог 

разреда. Титулу ђака генерације понео је Јован Радељић, ученик 8-3. 

 



 

 

1.07.2019. године ученици трећег /1 одељења , Јован Гогић и Андрија Лазић , су објавили књигу “Златни 

маслачак“ .Њихова заједничка идеја је била да да Јован напише књигу , а да је Андрија илуструје све у складу са 

својим талентима и афинитетима.   

 


