
               ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

o У фискултурној сали наше школе, 02.9.2019. приређен је свечани пријем 

предшколаца и првака у присуству родитеља, васпитача и учитеља школе. 

Директор је поздравио нову генерацију наше школе, а старији ученици су 

пригодним програмом учинили да овај дан протекне у веселој и топлој атмосфери.  

 

 



o Двадесет ученика седмог разреда са наставницима боравили су од 17. септембра до 

2. октобра 2019. у Песталоцију, дечјем селу. Деца су боравила две недеље у 

Трогену, у Швајцарској, на интеркултуралној размени, која се реализује у оквиру 

пројекта Образовање за права детета заједно са Ужичким центром за права детета и 

Песталоци, дечјом фондацијом из Швајцарске.  

 

 

 

o  

У оквиру ЕВРОПСКЕ НОЋИ ИСТРАЖИВАЧА, ученици наше школе учествовали 

су 23. септембра 2019. у радионици под називом "Дигитална интелигенција". 

Радионица је реализована у РЦУ. 

o Почетком године, на иницијативу директора школе, Данијела Радовића, јавила се 

идеја о реализацији мурала у дворишту школе. На основу скице, приступило се 

реализацији пројекта крајем октобра месеца 2019. године. Мурал је завршен  

почетком новембра. У изради мурала, професору ликовне културе, Драгану 

Вићентићу, помогли су ученици VIII5 одељења, који су се добровољно пријавили 

да учествују у пројекту улепшавања школског дворишта. Ученици који су 

учествовали у изради мурала су: Наташа Бојовић, Огњен Тимотијевић, Нина 

Ивановић и Николина Костић. Трудом и залагањем много су допринели укупном 

визуелном индентитету школског екстеријера. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=544643132943309&set=pcb.544643366276619&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBXXN5lrgxXBrNv7OuLEF7dDadG9CCE0l-88eZw7GtPbA2P0iJgepuuAWe7-Ew9z-kmDQrHzcGXBTeQ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=544643132943309&set=pcb.544643366276619&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBXXN5lrgxXBrNv7OuLEF7dDadG9CCE0l-88eZw7GtPbA2P0iJgepuuAWe7-Ew9z-kmDQrHzcGXBTeQ


 
o Чланови Градског већа одредили су добитнике градских признања и награда за ову 

годину. За изузетне резултате, награду Града Ужица добио је наш колега Горан 

Бојовић. 

 

o Ученици четвртог разреда били су 23. септембра у позоришту, на Фестивалу ЦК 

"Промоција хуманих вредности" и уживали у позоришној представи. 

 

o Ученице осмог разреда, Драгица Гавриловић и Марија Ерчић, биле су са 

наставницом Иваном Чукановић, 25. септембра 2019. на радионици у оквиру Ноћи 

истраживача, „Штампарство у 15. и 16. веку.  

 

o  Ученици Ина Копуновић, Лука Рогић, Михаило Јанковић, Мина Ћитић (8/3), 

Кристина Матијевић и Анђелина Вучетић (8/2), са ученицима из ОШ „Стари град“ 

и ОШ „Алекса Дејовић“ узели су учешће у радионици под називом:“ Ужичка 

периодика крајем 19. и у првој половини 20. века“. Организатори радионице су 

Историјски архив Ужица и Регионални центар.  

 

o Компанија Форма идеале организовала је ликовни конкурс „Нацртај, обој и освој“, 

на тему „Моја идеална соба“ током септембра. Ове године на ликовном конкурсу 

учествовало је више од 60 000 предшколаца и првака из целе Србије. Наша ученица 

одељења I2, Андреа Јездић, на овом конкурсу освојила је треће место и добила 

пригодну награду.   



 

o У "Трци за срећније детињство" одржане 28. септембра 2019. у организацији 

Црвеног крста, ученици наше школе су и ове године освојили екопно прво место. У 

појединачној конкуренцији, остварили су следеће резултате: 

Дуња Вукајловић, први разред - 1. место; Јаков Јовановић, четврти разред - 3. 

место; Анђела Аћимовић, пети разред- 1. место; Ива Ивановић, пети разред - 2. 

место; Димитрије Шмакић, пети разред - 3. место; Ана Ћосић, шести разред - 1. 

место; Огњен Лекић, шести разред - 1. место; Невена Зарић, седми разред - 2. 

место; Славица Богдановић, осми разред - 3. место; Милош Поповић, осми разред - 

2. место; Борис Тодосијевић, осми разред- 3. место. 

 

 

 

 



o На 31. Међународном фестивалу хумора за децу, који је одржан од 17. до 19. 

септембра у Лазаревцу, Јован Гогић је освојио друго место песмом "Смеха, смеха 

деци! 

 

o Ученици трећег и четвртог разреда учествовали су у радионици "Мала музејска 

ковачница новца" у Народном музеју. Након занимљивог предавања археолога, 

показали су своју креативност кроз дизајнирање и израду новчића. 

 

 
 

 

 

o У петак, 27. септембра 2019. године,  ученици наше школе посетили су  

Медицинску школу у оквиру манифестације Ноћ истраживача. Учествовали су у 

радионицама "Велика научна авантура" и "ЕУ ћоше". Научили су како расте дрво, 

посетили изложбу еколошких паноа коју су креирали ученици Медицнске школе, 

изоловали хлорофил из листова и урадили хроматографију на папиру. 

 



o На Међународном школском фестивалу креативних едукативних филмова „KREF“, 

наше колеге, Милош Рацић и Нина Вукић, заједно са ученицима одељења V4 

(прошлогодишњег IV4), освојили су престижну награду за заједнички осмишљен и 

снимљен едукативни филм „Флаша“.  

 

 
 

o Наша школа укључила се у конкурс који је организовала МЕНСА поводом 

обележавања Светског дана интелигенције, првог октобра. Наставнице Марина 

Марјановић и Бранка Кремић су, уз сарадњу ученика осмог разреда: Николине 

Лазић, Теодоре Грабовић, Дуње Костић, Луке Петровића, Демиана Делића и 

Кристијана Делића, организовале радионицу "МЕНТАЛНИ ФИТНЕС – КОЛИКО 

ДОБРО ТИ РАДЕ ВИЈУГЕ?". Ученици наше школе имали су прилику да се 

окушају у решавању низова, ребуса, питалица и мозгалица, математичко логичких 

проблема и игре меморије. У Забавном ћошету могли су да решавају судоку, 

интеграме, илустроване укрштенице, танграме, и окушају се у памћењу секвенци 

бројева и речи. Одазив је био велики, атмосфера пријатна, ученици су сазнали нове 

ствари, такмичили се и, што је најважније, провели сат времена у дружењу и 

забави. 

 



 
 

o Промоција новог, допуњеног издања Речника синонима одржана је у наставничкој 

канцеларији наше школе, 4. 10. 2019. године.  Гост вечери био је аутор Речника 

синонима, Павле Ћосић, као и његова сарадница, Нађа Парандиловић. 

 

o Обележавање Дечје недеље у нашој школи (7. октобар – 11. октобар) почело је 

заједничким часом ликовне културе у матичној школи, као и у издвојеним 

одељењима наше школе у Стапарима и Качеру. Уз подршку наставника Филипа 

Баралића, настало је уметничко дело наших најмлађих ученика. Други дан Дечје 

недеље обележиле су старе дечје игре. "Берем,берем грожђе", "Царе, царе, 

господаре","Ласте проласте", којима су ученици трећег разреда  учили првачиће. У 

исто време су наши другари из Качера уживали у старим дечјим играма у 

најлепшем окружењу - природи. Истог дана, ученици четвртог разреда дан су 

започели заједничким вежбањем на првом часу. Трећег дана Дечје недеље, шарене 

маске и костими наших предшколаца употпунили су традиционални маскенбал 

који се одржава поводом обележавања Дана града. Нарочито је поучна била 

показна ватрогасна вежба за ученике првог и трећег разреда, одржана у дворишту 

наше школе. А за филмске сладокусце организована је биоскопска представа, па су 

ученици 2-3 и 2-4 уживали у дугометражном цртаном филму „Пчелина прича“. 

Дечју недељу, ученици и њихови учитељи и наставници, обележавали су и низом 

физичких активности и игара одржаних у дворишту наше школе, али и у Великом 

парку. Ипак, најинтересантнији дан за све био је 11.октобар, када су ученици и 

наставници „заменили“ улоге. После дуго времена у нашој школи опет је 



организован Дан ученика у настави. На иницијативу и у организацији Ученичког 

парламента, наставници су сели у школске клупе да се подсете како то беше некад, 

а ученици су бар овог дана могли да виде како изгледа радити у школи. Чак су и 

ученици, другог, трећег и четвртог разреда „заменили“ своје учитељице и осетили 

како је стати пред одељење и одржати час.  Последњи дан Дечје недеље обележио 

је и пријем првака у Дечји савез. Ученици трећег разреда су их обрадовали 

приредбом, а другог и четвртог разреда поклонима. У току Дечје недеље, на 

Педагошком факултету, свој наступ су имали и најмлађи ученици, ученици 1-5 

одељења који су својим наступом улепшали промоцију књиге „На крилима 

младости“ , ауторки др Данијеле Судзиловски и др Данијеле Васиљевић.  

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

o Јован Гудурић, ученик 3-5, постигао је велики успех на Пливачком митингу " 

Војвода Живојин Мишић" одржаном у Петници. Златна, сребрна и бронзана 

медаља у три дисциплине.  

o Страхиња Гогић ученик 2-4 скупио је 5000 чепова за Удружење дистрофичара .  

 

o Школа је добила простор намењен заједничком учењу - TEACHING ROOM. 

Учионица у новом делу школе стоји на располагању уторком и четвртком од 12:50 

до 13:45 часова. Простор је намењен ученицима од петог до осмог разреда. 

Правила понашања су јасно истакнута и морају се поштовати. 

 

o На одржаном Општинском првенству у атлетици, 14. октобра 2019. године,  

ученици наше школе постигли су одличне резултате. 

У трци на 100м прво место освојили су Уна Миливојевић у конкуренцији 

девојчица, а Немања Ивановић у конкуренцији дечака. 

У трци на 300м прво место освојили су Катарина Старчевић у конкуренцији 

девојчица, а Милош Поповић у конкуренцији дечака. 

У трци на 600м Славица Богдановић била је прва. 

У трци на 800м прво место освојио је Огњен Лекић. 

У трци штафета девојчице су биле треће, а дечаци други. 

У скоку увис Ива Минић била је трећа, а Михаило Полић освојио је друго место. 

У бацању кугле Жељко Виторовић био је други, а Марија Смиљанић освојила је 

треће место. 

У скоку удаљ треће место освојили су Ксенија Полић у конкуренцији девојчица, а 

Марко Радосављевић у конкуренцији дечака. 

 

o У оквиру Спортске недеље за ученике петог разреда, организован је турнир у 

фудбалу и у игри "између четири ватре", а ученици који иду на фолклорну секцију 

учили су трећаке основним корацима српских народних игара. Десило се и 

узбудљиво такмичење између одељења 3-3 и 3-5. Између две ватре су играли 

родитељи и ученици. 



 

 

o Ђаци наше школе уживали су у октобарском позоришном фестивалу за децу 

„Октобарске чаролије“. Ученици другог разреда су у Народном позоришту гледали 

дечју представу "Златокоса". Предшколци су уживали у позоришној представи 

"Дугоња, Трбоња и Видоња". Трећи и четврти разред, као и млађи ученици 

издвојених одељења из Качера и Стапара су гледали представу "Пинокио каквог 

још нисте видели". 

o У "Лексикону стваралаца у предуниверзитетском образовању" нашла се заслужено  

и биографија наше учитељице Миреле Лазић.  

o Одељења 3-2 и 5-6  посетила Фабрику воде "Петар Антонијевић" 21. октобра. 

Дубравка Бацетић, технолог у фабрици воде, ученике је упознала са процесом 

прераде воде. Које све етапе вода прође док не стигне до наших славина, ученици 

су упознали на очигледном примеру. 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=571071286967160&set=pcb.571071926967096&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBGyiOeiCLPhngtMN0D-S4VD_VhGsk2zTgWLbnCXZF_viBPtBJUfXBiqMjlbNt0l5py2sJ-wVXqSqbu
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=571071286967160&set=pcb.571071926967096&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBGyiOeiCLPhngtMN0D-S4VD_VhGsk2zTgWLbnCXZF_viBPtBJUfXBiqMjlbNt0l5py2sJ-wVXqSqbu


o Захваљујући пројекту „Планетаријум“ , одржаном у Градском културном центру 

23. октобра 2019. године, наши ученици уживали су у гледању планета и звезда 

(Нептуна, Урана, Сатурна, Јупитера, Марса, Венере, Меркура).  

 

                                                                          

   

 

o Најмлађи ученици су 23. октобра угостили другаре из вртића "Бамби" . Ученици 

одељења 1-1 су организовали лепу радионицу на којој су сви уживали. 

 

o На Окружном првенству у атлетици, које је одржано 24. октобра 2019. у Бајиној 

Башти, учествовали су и ученици наше школе: Уна Миливојевић, Немања 

Ивановић, Катарина Старчевић, Милош Поповић, Славица Богдановић, Огњен 

Лекић, Михаило Полић. Дипломе су освојили: Славица Богдановић за друго место 

у трци на 600 м, Милош Поповић за друго место у трци на 300 м, Катарина 

Старчевић у трци на 300 м. 

 

 

o У петак, 24. октобра, наша школа је била домаћин колегама из Основне школе 

"Слободан Секулић" из Ужица и основним школама из Севојна, Пожеге и Чајетине. 

Прва студијска посета у којој смо разменили искуства са колегама, представили 

како се у нашој школи учи о правима детета и показали како их живимо, протекла 

је у интезивном раду и пријатној атмосфери. Активност је део пројекта 

"Образовање за права детета" који реализујемо у сарадњи са Ужичким центром за 

права детета и швајцарском Песталоци фондацијом. 

 

o У понедељак, 28. октобра, одржано је Општинско такмичење у кошарци. 

Освојивши прво место, екипа девојчица је обезбедила пласман на виши ранг 

такмичења. За победничку екипу играле су Сташа Вуксановић, Марта Лазић, 

Анђелина Вучетић, Тамара Цветковић, Катарина Радовановић, Дивна Ћитић, 

Анастасија Поповић и Андријана Антонијевић. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=566120857462203&set=pcb.566120567462232&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAx0ITBT7UXq0t1NjxkfajruLwLo2R46OFWCnLLHZ9lEFynycXUOVmSoKmqVy5bl8Q2HqBs0tCX6dTy
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=566120857462203&set=pcb.566120567462232&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAx0ITBT7UXq0t1NjxkfajruLwLo2R46OFWCnLLHZ9lEFynycXUOVmSoKmqVy5bl8Q2HqBs0tCX6dTy


o На Општинском такмичењу у стони тенису, које је одржано 30. октобра, ученица 

наше школе, Марта Лазић, освојила је прво место.  

 

o Ученици петог разреда, на часу грађанског васпитања, обишли су сталну поставку 

Јокановића куће. 

 

o На међународном карате турниру „Београдски победник 2019“ који је одржан у 

недељу 03.11.2019. године у Спортском центру „Бањица“, наступило је 1100 

такмичара из 10 земаља. Такмичари Карате клуба „Ужица“ освојили су две медаље. 

У катама, ученик 3. разреда наше школе, Сергеј Курћубић, после две победе је 

поражен у полуфиналу, заузевши сјајно треће место и остваривши сјајан успех.  

 

o У седмици од 4. новембра до 8. новембра, протекла је тзв. НЕДЕЉА ЗДРАВИХ 

СТИЛОВА ЖИВОТА, у којој су учествовали ђаци, родитељи и наставници наше 

школе. Првог дана ученици су писали у холу школе, на паноима, шта их чини 

срећним и радосним, због чега су у животу захвални...Другог дана, родитељи су се 

нашли у улози предавача. Фармацеут Славица Зечевић одржала је предавање на 

тему "правилна употреба лекова" у одељењу 6-4. Стоматолог Снежана Панић 

ученицима трећег и првог разреда говорила је о оралној хигијени. Посебно 

интересовање изазвало је предавање гинеколога Бранке Бацотић "Репродуктивно 

здравље" намењено ученицама седмог и осмог разреда. Код предшколаца, маме и 

баке су се потрудиле и направиле здраву гозбу, а затим су ученици осмишљавали и 

правили воћне декорације. Вредне маме и баке наградили су припремљеном 

приредбом. У среду, 6. новембра, обележен је Дан здраве ужине. Захваљујући 

великој анагажованости наставница биологије, Бранке и Јасне, као и подршци 

наставника физичког, Марине и Николе, реализоване су планиране активности: 

предавање о здравој храни, хигијени,екологији, значају спорта за здравље. У свим 

активностима, наставницима су помагали и ученици. Ученици су вежбали заједно 

са наставницима, правили сокове од цеђеног воћа које су потом "продавали" и тако 

сакупљали новац у хуманитарне сврхе. Врло корисно и садржајно предавање за 

ученике одржали су представници Медицинске школе, Јулијана Неранџић, Душица 

Марјановић, Невена Пиповић и Дамљан Тимотијевић. Са њима је била и 

професорка Андријана Симеуновић. Тема предавања биле је "Значај хигијене у 

свакодневном животу. Говорили су не само о хигијени тела, већ и менталној 

хигијени. Ученицима другог разреда је Данка Марјановић, нутрициониста, одржала 

предавање о здравој исхрани и тако их информисала о здравим и нездравим 

намирницима. Читаве недеље, у нашој школи, као и у ИО Качер и ИО Стапари, 

здраво и непрскано воће је било на редовном менију. Четвртак, 7. новембар, био је 

резервисан за играње друштвених игара. То је, такође, био Дан без мобилних 

телефона, када су ученици, не носећи телефоне у школу, показали да се може 

забавити и провести дан без модерне технологије. У петак, 8. новембра, чланови 

школске екипе Црвеног крста реализовали су вршњачку едукацију у одељењима 4. 

разреда. Ученици Мина Ћирић, Страхиња Пековић, Вук Нијемчевић, Лука 



Петровић и Ина Копуновић, одушевили су ученике и присутне родитеље одржаном 

радионицом. Последњи дан Недеље здравих стилова живота био је Дан родитеља у 

настави. Родитељи су се одазвали у великом броју, одржали занимљиве и одличне 

часове и тако заменили наставнике и учитеље.   

 

 
 

 
 



 

 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

o Ученици наше школе, уз дигитални водич кроз историју, посетили су Народни 

музеј. Захваљујући новој апликацији culturalplaces, упознали су нашу историју на 

другачији начин. 

o Ученици наше школе су 15. новембра угостили другаре из ОШ "Алекса Дејовић" из 

Севојна и ОШ "Димитрије Туцовић" из Чајетине. Ученици су разменили искуства, 

приказали акције наше школе, одиграли Kohoot квиз и у дивној атмосфери 

приказали све оно чиме се бавимо у школи.. Наши парламентарци и чланови 

Вршњачког тима показали су своје гостољубље и колико су сјајни домаћини. 

Активност је део пројекта Образовање за права детета који реализујемо у сарадњи 

са Ужичким центром за права детета уз подршку швајцарске дечје фондације 

Песталоци. 

 
 



o У оквиру обележавања Недеље толеранције, наши ученици одељења II3 угостили 

су другаре из вртића „Полетарац“. Уживали су у добро осмишљеној радионици по 

причи „Елмер“.  Након неколико дана, другари из вртића „Полетарац“ су донели 

поклон за нашу школу и улепшали простор школе предивном поруком коју су 

окачили на школску ограду.  

 
 

o Алекса Давидовић, ученик одељења 3-3, освојио је 3. награду на ликовном 

конкурсу"Омиљени књижевни лик" у организацији Дечјег одељења Народне 

библиотеке из Ужица. Конкурс је организован у част Ратке Вучковић која је део 

себе уткала у Дечје одељење и многе наше мале суграђане увела у чаробни свет 

књиге. Награђени ученици су 20. новембра добили пригодне награде и отворена је 

изложба свих радова. 

 

 

o У оквиру промоције здравих стилова живота и превентивних активности 

за ученике седмог разреда реализована су два предавања на тему "Превенција      

наркоманије" у новембру. Предавања су реализовали представници Дома здравља – 

др Богдан Дамњановић  и педагог Саветовалишта за младе Невенка Дедић. 



 

o Ученици 7-2, у оквиру часова верске наставе и грађанског васпитања, посетили су 

Историјски архив. 

o Ученици 7-3 у оквиру ЧОС-а и Географске секције посетили су Јокановића кућу и 

Историјски архив. 

o Окружно такмичење из пливања одржано је 20. новембра. Наши ученици осмог 

разреда освојили су прва места, а то су: Дора Гавриловић, 1. место у категорији 

прсно, Максим Зечевић, у категорији делфин, и Вук Нијемчевић, 1. место у 

категорији леђно. Милица Гудурић, ученица 4. разреда, такође је освојила 1. место, 

у категорији прсно. Сви ови ученици пласирали су се на републички ниво 

такмичења.  

o Наши предшколци су 21. новембра посетили Народну библиотеку где их је 

библиотекарка упознала са свим оним што нуди ова библиотека.  

o У четвртак, 20. новембра обележен је у нашој школи Међународни дан права 

детета. Наше суграђани су одговарали на питања ученика колико знају о 

Конвенцији о правима детета која је усвојена пре тачно 30 година. Израђен је и 

постављен информативни пано испред школе, а са ученицима млађих разреда 

разговарало се о овом важном датуму. Активност су реаизовали чланови 

Ученичког парламента и Вршњачког тима у склопу пројекта Образовање за права 

детета који се реализује у сарадњи са Ужичким центром за права детета и 

швајцарском Песталоци дечјом фондацијом. 

 
 

o Ученици трећег разреда су, на часовима Верске наставе, током месеца новембра, 

прочитану бајку "Јежица у манастирској башти" преточили у стрип. Стрип је добио 

заслужено место у нашој школској библиотеци. 

 

o Ученици наше школе: Урош Бурлић, Војин Маринковић, Игор Тејић, Матеја 

Међедовић и Марко Радивојевић, са наставницама Весном Димитријевић и 

Бранком Кремић, 5. децембра, посетили су тринаести по реду Фестивал науке 

 „ Разоткривање “  у Београду. Фестивал је одржан на Београдском сајму, где су 

ученици имали прилику да разгледају поставке различитих врста експеримената, 



модела и апаратура, које су приредили: Београдски универзитет, ученици школа из 

целе Србије и Београда. Могли су да виде како види човек, а како пас, како се може 

преко мобилног телефона закључати кућа, а преко компјутера измерити пулс, како 

стрес делује на тело човека, да измере капацитет плућа, помилују живог питона, 

решавају различите мозгалице и изводе једноставне експерименте из физике, 

упознају принцип рада 3Д штампача...Био је то један леп дан у пријатном друштву. 

 

 
 

o У уторак 10. 12. 2019. године, у просторијама Научног клуба РЦУ, у оквиру 

пројекта "Илуструј сам свој речник науке", у сарадњи са Центром за промоцију 

науке, ученици 7-4 присуствовали су једној радионици. Правили су илустроване 

речнике математике и физике, израђивали тродимензионалне геометријске објекте, 

решавали логичке задатке и математичке мозгалице и цртали биографије великана 

физике и математике. Пошто су презентовали свој рад, учествовали су у дискусији 

о повезаности ове две науке, као и о томе да ли оне могу да опстану самостално. 



 
 

o Ученици Верске секције преузели су иницијативу у очувању планете. Направили су 

изложбу у којој дају решење како да излече "прехлађени" свет. Уједно, ученици 

трећег разреда одржали су јавни час на коме су обновили лекције о створеном 

свету. 

 
 

o Екипа роботичара наше школе боравила је у Шангају у периоду 14 – 16. децембра 

на Светском такмичењу у едукативној роботици. Наши сјајни такмичари, Драгица 

Гавриловић, Андреј Стевановић и Лука Мајкић, предвођени наставником 

информатике Гораном Бојовићем, освојили су трећу награду и награду за 

изванредан допринос. Тема такмичења била је вештачка интелигенција. Одлазак на 

такмичење у Шангај омогућен је захваљујући фондацији "Заједно за младе - проф. 

др Даница Грујичић" из Ужица. 



                

 

 

 

o У оквиру прославе Дана школе, организована је Тематска недеља са темом „Школа 

на Доњој чаршији“. Кроз низ занимљивих активности, трећаци су се данас 

упознали са историјатом школе, важним датумима и знаменитим личностима које 

су обележиле њен досадашњи „живот“.  Ученици су својој школи  упутили 

најлепше жеље поводом њеног рођендана. 



 

 

o У суботу, 21. 12. 2019. године, у Амфитеатру Педагошког факултета, Прва основна 

школа свечано је обележила свој 190. рођендан. О дугој традицији и успесима 

ученика и наставника говорили су директор школе Данијел Радевић и 

градоначелник Тихомир Петковић. Ипак, најлепше су је представили њени ученици 



који су, уз подршку својих наставница, на свечаној академији показали како се у 

њој живи и ради. 

 
 
 

o На Општинском такмичењу из математике, наши ученици су постигли следеће 

резултате: 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Дамјан Ћук је освојио 1. место, Александар Шнајдер и Вук Бацетић били су други, 

а Лена Смиљанић, Сергеј Курћубић, Вук Бацотић, Маша Старчевић и Вукашин 

Вранић трећи. 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Прво место освојили су Јана Међедовић, Николина Калабић и Маја Тодоровић; 

друго место - Матија Барјактаревић, Ања Добрац, Теодора Север, Андрија Зечевић, 

Сања Јанковић, Вук Пејовић, Тијана Цветић и Валентина Панић; треће место - 

Милица Гавриловић, Нина Перовић, Емилија Тасић, Јелена Ђорђевић, Матија 

Николић и Нора Бућић. 

ПЕТИ РАЗРЕД 

Марта Тодоровић освојила је прво место, Тара Тадић, Петар Зечевић, Ана Марија 

Поповић и Анђела Аџић треће, а похвљени су Ива Ивановић, Андреј Радовић и 



Анђела Бацетић. Сви ученици су се пласирали на наредни ранг такмичења. 

СЕДМИ РАЗРЕД 

Матија Глибетић освојио је треће место. 

ОСМИ РАЗРЕД 

Максим Зечевић је освојио прво место и пласирао се на регионално такмичење. 

 

o Наш Јован Гудурић, ученик 3-5, међу награђенима je за најбољег спортисту града 

Ужица. Јован је победио на републичком школском такмичењу у пливању.  

 

o Страхиња Гогић, ученик 2-4, правио је рођендан за другаре и замолио је другаре да, 

уместо тога што би њему купили поклон, донесу новац који он жели да донира 

деци оболелој од церебралне парализе. Сутрадан је свој рођендански поклон однео 

Центру за децу оболелу од церебралне парализе. 

 

o Екипа девојчица наше школе освојила је прво место на Општинском такмичењу у 

фудбалу и пласирала се на окружни ниво такмичења.  

 

o У децембарском броју часописа "Светосавско звонце" објављен је и награђени 

ликовни рад Магдалене Јањић, ученице 7-2. 

 

o Свечано и достојно имена нашег светитеља, Светог Саве, прослављена је школска 

слава 27. јануара 2020. у фискултурној сали наше школе. Уз обавезно ломљење 

славског колача и пригодну приредбу, коју су припремили вероучитељи и 

наставници, Савиндан је прослављен у Матичној школи, као и у ИО Стапарима и 

Качеру.  

      



 
 

o На школском такмичењу из историје одржаном 28.01.2020. г. пласман на градско 

(општинско) такмичење су остварили: 

5. разред: 

1. Михаило Јевтовић (5/4), 2. Андрија Тоскић (5/2), 

3. Тадија Стојановић (5/6), 4. Андреј Перуничић (5/5), 

5. Катарина Дидановић (5/2), 6. Мина Шкоро (5/4) и 

7. Сара Бајић (5/1), 

6. разред: 

1. Јована Тртовић (6/4), 2. Огњен Лекић (6/4), 3. Никола Милошевић (6/5) и 4. Давид 

Бамбур (6/1). 

7. разред: 

1. Марко Радивојевић (7/1), 2. Матеја Глибетић (7/5), 

3. Павле Старинац (7/2), 4. Катарина Радовановић (7/5) и 5. Матија Сретеновић (7/3). 

8. разред: 

1. Урош Бурлић (8/2), 2. Огњен Новаковић (8/4), 

3. Николина Лазић (8/1), 4. Ксенија Цветић (8/6), 

5. Милош Поповић (8/6) и 6. Вук Нијемчевић (8/3). 

*Имена ученика су наведена по успешности (тј. према броју освојених бодова). 

 

o Обука од јавног интереса Развој међупредметних компетенција одржана је 5. 

фебруара 2020. у нашој школи. Водитељке обуке биле су Биљана Стојановић и 

Милена Вићевић. 

 



o У ОШ „Нада Матић“ 22. фебруара 2020. године одржано је такмичење из 

рачунарства. Наш ђак, Андреј Перуничић освојио је прво место, а Михаило Ракић, 

треће место. 

o Припадник ПУ одржао је предавање „Превенција наркоманије“ којем су 

присуствовали наставници и заинтересовани родитељи.  

 

o У ОШ „Слободан Секулић“ одржано је Општинско такмичење из енглеског језика 

23. фебруара 2020. Друго место освојио је Филип Драшковић, ученик 8-1, а треће 

место освојила је Симона Филиповић, ученица 8-2. 

 

o Друго полугодиште школске 2019/20. године почело је 24. фебруара, уместо 

планираног 18. фебруара. Распуст је продужен због епидимиолошке ситуације.  

 

o У ОШ „Стари град“ је 23. фебруара одржано је Општинско такмичење из физике.  

Андреј Стевановић, ученик шестог разреда, освојио је прво место, а Владан 

Ранковић треће место. Матија Глибетић, Марко Радивојевић и Никола Тошић, 

ученици 7. разреда, освојили су прво место. Јелисавета Поповић и Максим Зечевић, 

ученици осмог разреда, освојили су прво место.  

 

o Издавачка кућа „Завод за уџбенике и наставна средства“ поклонила је нашој школи  

25 књига из области популарне науке за ђаке узраста од 1. до 6. разреда.  

 

o Ученици трећег и четвртог разреда наше школе, као и у ИО Стапари, обележили су 

28. фебруара Национални дан књиге, кроз активност „Читајмо гласно“. Читање је 

симболично почело у 5 до 12 часова као знак да је крајње време да се врстимо 

култури читања књига. 

 

o У ОШ "Душан Јерковић" одржано је 1. марта 2020. Општинско такмичење из 

хемије. Нина Ивановић и Софија Тасић, ученице 8. разреда, освојиле су прво место.  

У конкуренцији ученика 7. разреда, Матеја Глибетић и Никола Тошић били су 

први, Марко Радивојевић освојио је друго место, а Уна Миливојевић и Војин 

Маринковић треће. 

 

o Првог марта одржано је и Општинско такмичење из Технике и технологије. Стеван 

Сокић, ученик седмог разреда, био је први са максималних 100 поена. 

 

o Наши предшколци су посетили Удружење инвалида дечје и церебралне парализе и 

предали прикупљене чепове у оквиру акције ,,Зачепимо предрасуде“.  



 

 

 

o Наше девојчице освојиле су треће место у футсалу. Такмичење је одржано 5. марта 

у Прибоју. После убедљиве победе против екипе из Косјерића, наше девојчице су 

поражене од екипе из Прибоја, које су освојиле овај турнир.  

o У Медицинској школи у Ужицу одржано је окружно такмичење у спортској 

гимнастици. Наша Марија Смиљанић, ученица          разреда, освојила је прво место 

у појединачној конкуренцији.  

o Ученици осмог разреда били су на дводневној екскурзији, 7. и 8. марта. Посетили 

су Нови Сад, Суботицу, Петроварадинску тврђаву, Идвор, као и манастире 

Крушедол и Хопово. 

o  

o Никола Јовановић, Владан Ранковић и Андреј Стевановић, ученици 6-2, 

учествовали су на такмичењу Енергетска ефикасност, које је одржано 5.3. у 

Градском културном центру. На такмичењу је са ученицима био наставник Горан 

Максимовић. 

 

 
  

o Општинско првенство у стрељаштву одржано је 11. марта. Екипа девојчица наше 

школе, Јана Шопаловић, Јелена Симовић и Сара Бајић, освојила је прво место и 



пласирала се на Окружно првенство. У појединачној конкуренцији Јана је освојила 

друго место, а Јелена је била трећа. 

o У ОШ "Стари град", 14. марта одржано је Регионално такмичење из физике. 

Андреј Стевановић, ученик 6. разреда, освојио је прво место. У конкуренцији 

ученика седмог разреда, Матеја Глибетић и Никола Тошић били су први, а Марко 

Радивојевић и Војин Маринковић освојили су треће место. 

Максим Зечевић, ученик осмог разреда, био је први, а Јелисавета Поповић, такође 

ученица осмог разреда, освојила је треће место. 

o Симона Филиповић, ученица осмог разреда, освојила је треће место на 

Регионалном такмичењу из енглеског језика и пласирала се на Републичко 

такмичење. 

o У Републици Србији је 15. марта 2020. проглашено ванредно стање због 

новонастале епидемије корона вирусом. Од понедељка, 16. марта, све установе 

образовања и васпитања су затворене и настава се одвија на даљину. 

o Ученици IV-4 учествовали су у још једном изазову „Не прљај. Немаш изговор!“. 

Снимивши спот, учествовали су у трећем по реду такмичењу којим се оснажује 

еколошка свест наших грађана. 

o Онлајн тест (први пробни завршни испит) за ученике осмог разреда (за 

самопроцену знања) реализован је преко платформе mojaucionica.gov.rs. Ученици 

су платформи приступали користећи налоге које су добили од одељењских 

старешина. 

Ученици су од 14. априла 2020. године могли да приступе платформи како би 

проверили приступне параметре, упознали се са окружењем, погледали упутства и 

урадили демо тест. Демо тест је имао четири питања како би ученици имали 

прилику да виде какав тип питања их чека на тесту, а упознали су се и са начином 

решавања питања. Oнлајн пробно тестирање спроведено је у следећим терминима: 

22. априла 2020. – тест из српског/матерњег језика 

23. априла 2020. – тест из математике 

24. априла 2020. – комбиновани тест 

o Ученици 5. и 6. разреда наше школе узели су учешће на Ускршњем ликовном 

конкурсу у организацији Немачке амбасаде у Београду, за децу до 12 година. 

Њихови радови објављени су у албуму на фејсбук страници амбасаде. 

o Признати песник за децу, Дејан Алексић, и сам желећи да мисли заокупи нечим 

лепим, написао је мали циклус песама о џиновима. Ти стихови, посвећени деци, 

послужили су као литерарни предложак за конкурс ,,Дејан чека ликовна решења 

нека“ у оквиру пројекта ,,Образовање за права детета“. На позив се одазвало 178 

ученика.  

У првих 6 најуспешнијих радова изабрани су радови наших ђака Алексе 

Давидовића 3-3 и Лене Кузељевић 1-5.  

Организатори конкурса и песник су желели да се на пригодан начин захвале свима који   

су послали своје радове, тако да је сваки ученик/ученица награђен/а потписаним 

примерком књиге овог аутора.  

Ученици који су добили књигу су:  

1. Лазар Новаковић I 2 

2. Алекса Давидовић III 3 



3. Дуња Вукајловић I 5 

4. Лена Кузељевић I 5 

5. Ленка Костић II 3 

6. Лука Ћирковић I 5 

7. Магдалена Ћосић I 5 

8. Маша Јевтић II 3 

9. Матија Димитријевић I 5 

10. Софија Кнежевић III 3 

11. Софијана Милосављевић I 5 

12. Вукашин Петковић I 5 

13. Ђурђа Петковић VII 2 

14. Стеван Сокић VII 2 

15. Емилија Бурлић I 5 

Активност је део пројекта „Образовање за права детета“ који наша школа реализује у 

сарадњи са Ужичким центром за права детета и уз подршку швајцарске Дечје Песталоци 

организације. 

 

o Ужички центар за права детета је 13. маја донирао нашој школи 8 таблет уређаја и 

тиме пружио подршку деци која немају приступ образовању на даљину. Уређаји су 

изнајмљени ученицима наше школе према утврђеним критеријумима како би им 

служили током наставе на даљину. 

 

o На литерарном конкурсу "ВОДА-ВЕЧНО КРУЖЕЊЕ" који су организовали 

ЈКП"Водовод Ужице" и РЦУ, наши ученици су постигли сјајан успех. 

Вук Пејовић из 4-2 освојио је 2.награду, а Јован Гогић из 4-1 освојио је 3.награду. 

 

o На 12. Међународном  фестивалу дечјег стваралаштва "НА КРИЛИМА МАШТЕ“, 

у категорији млађег узраста, наш талентовани Јован Гогић је освојио прву награду. 

 

o Наши ученици су постигли сјајне резултате на математичком такмичењу ,,Мислиша,,: 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Ћук Дамјан 3-5, II награда 

Шнајдер Александар 3-5 III награда 

Вучковић Алекса 3-3, III награда 

Шишић Сандра 3-5, III награда 

Старчевић Маша 3-3, III награда 

Смиљанић Лена 3-5, III награда 

Курћубић Сергеј 3-2, похвала 

Симовић Кристина 3-1, похвала 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Тодоровић Маја, 4-5, III награда 

Пејовић Вук 4-2 , III награда 

Калабић Николина 4-2, III награда 

Север Теодора 4-5, похвала 

Јанковић Сања 4-3, похвала 

Међедовић Јана 4-5, похвала 

Зечевић Андрија 4-5, похвала 



ПЕТИ РАЗРЕД 

Ђурковић Јагош 5-5 , III награда 

Аџић Анђела 5-4, похвала 

Ивановић Ива 5-6 , похвала 

Тадић Тара 5-4, похвала 

ОСМИ РАЗРЕД 

Гавриловић Драгица 8-3, похвала 

 

o По двадесет осми пут у организацији Спортског центра Чајетина, организован је 

дечји фестивал „Деца међу нарцисима“ у оквиру кога је расписан и литерарни 

конкурс. Теме за конкурс бирао је кум Фестивала, Тоде Николетић, популарни 

стваралац за децу који је написао око 20 књига за наше најмлађе. На конкурс је 

стигло око 340 радова. Награђено је 27 радова, а међу награђеним радовима је био 

и рад нашег Лазара Новаковића ученика I 2. 

Сама манифестација „Деца међу нарцисима“ одржана је 17. јуна 2020. године у 

Дому културе у Чајетини уз доделу награда најбољима на литерарном конкурсу. 

Овај фестивал, уз подршку реномираних писаца, промовише дечје стваралаштво, 

машту и креативност, а организатори се сваке године старају да у лепом окружењу 

окупљају и зближавају децу из разних крајева наше земље. Ове године са децом су 

се дружили гости фестивала, дечји песници Љубивоје Ршумовић, Мирјана 

Ранковић Луковић, Тоде Николетић, а гост изненађења био је глумац Андрија 

Милошевић, који је представио своју књигу „Медвед Рајко и пчела Дарко“. 

Аутори награђених радова добили су књиге гостију фестивала, поклон ваучере од 

спонзора и улазнице у забавне паркове на Златибору. 

 



 

 
 

 



o Првенство Србије у каратеу одржано је 20. јуна. Наш ученик Сергеј Курћубић 3-2, 

освојио је бронзану медаљу у катама, у узрасту пионира апсолутна категорија.  

o  Наставничко веће је, након уобичајене законске процедуре, којом се бодује и 

вреднује успех ученика осмог разреда, изгласало и донело следеће одлуке: 

-Ђак генерације наше школе је Урош Бурлић 8-2. 

-Носиоци Вукове дипломе су: 

1. Лука Петровић, 8-1 

2. Софија Тасић, 8-1 

3. Софија Гогић, 8-2 

4. Јана Јовановић, 8-2 

5. Сара Караклајић, 8-2 

6. Матија Новаковић, 8-2 

7. Анђелина Вучетић, 8-2 

8. Урош Бурлић, 8-2 

9. Драгица Гавриловић, 8-3 

10. Мина Ћитић, 8-3 

11. Никола Арежина, 8-4 

12. Максим Зечевић, 8-5 

13. Нина Ивановић, 8-5 

14. Јелисавета Поповић, 8-5 

15. Магдалена Поњавић, 8-6. 

 

o Свечани пријем вуковаца и ђака генерације одржан је 11. јуна у просторијама наше 

школе.  

 

 

 

 


