
                                                  Летопис за школску 2021/2022.годину 

 Крепки улазимо у нову школску годину уз много планова, елана, али и стрепње. Како 

смо уз ковид мере испратили стару, тако дочекујемо и нову школску годину ,али и овај 

пут спремни и организовани . У уторак , 31.8. у 9.00 часова у школском дворишту 

организован је свечани пријем ученика припремног предшколског програма .Свечани 

пријем ученика првог разреда организован је истог дана у 10.30 , а мере превенције 

биле су неизоставан начин поступања у свим терминима. Истог дана у 13.00  дочекали 

смо и наше ученике петог разреда. Пријем новоуписаних ученика из качера обављен је 

у главном холу школе у 12.30 часова. У дочеку својих млађих другара ,главну улогу 

имали су ученици разредне наставе наше школе. На обострано задовољство и уз много 

осмеха све је прошло како је планирано. Свим ученицима и њиховим наставницима 

желимо успешан почетак школске године ! 

 

 



 Андријаши нису успешни само у учењу шсколског градива,ми имамо и озбиљне 

таленте у тенису! Анђелина Аћимовић ,ученица наше школе,освојила је ПРВО место на 

Отвореном првенству Краљева ,тениском турниру 3. категорије за девојчице и дечаке 

до тринаест година .Честитамо Анђелини! 

 

 Златни Сергеј, ученик наше школе,  и ове школске године ниже медаље! Након злата 

на Купу региона ,окитио се златом и на Купу Србије .Велики успех, честитамо Сергеју ! 

 

 



У Недељи здравих стилова живота ,одржаној  у данима од 27. 9. до 1.10 , сви смо се 

подсетили колико је важно да бринемо о нашем физичком ,али и менталном 

здрављу! Ученици наше школе свих узраста ,заједно са својим наставницима, 

учествовали су у обележавању ове важне теме. 

 

  Прва недеља октобра је Дечија недеља ! Наши ученици писали су једни другима 

поруке пријатељства, али и имали прилику да се опробају у улози наставника. На крају, 

уз много доброг расположења , свако се вратио својој улози уз обећање да ће авантура 

бити поновљена ! 

 

 



 Трка за срећније детињство ! На нашу срећу и задовољство ,велики број ученика 

одазвао се овој манифестацији одржаној 24.10. Било је и постигнутих резултата 

,својствено духу наше школе : 

I РАЗРЕД 

Калина Даниловић I 1- 1. место 

Филип Лазић I 1- 2. место 

II  РАЗРЕД 

Алекса Ивановић II 4 - 1.место 

Марта Тошић II 4 - 1.место 

Лена Богдановић   II 1- 2.место 

Ива Кутлешић II 4 - 3.место 

III  РАЗРЕД 

Дуња Вукајловић III 5- 1.место 

Лука Кнежевић  III3-  2.место 

Лазар Новаковић III2- 3.место 

             Пети разред ( пионирке ): 
 
           Сара Даниловић 5/1- Сребрна медаља 
 
            Шести разред ( пионири ): 
 
           Драган Маричић 6/3- Сребрна медаља 
 
            Седми разред ( пионирке ): 
 
            Анђела Новаковић- Бронзана медаља 
            Анђелина Аћимовић 7/5- Златна медаља 
 
            Седми разред ( пионири ): 
 
           Јован Петровић 7/5- Бронзана медаља 
 
           Седми разред ( пионири ): 
 
           Стефан Ђуричић 8/4- Бронзана медаља 
           Бојан Буквић 8/5- Сребрна медаља 
           Огњен Лекић 8/4- Златна медаља 
 
Честитамо свим ученицима и њиховим наставницима на постигнутим резултатима! 
 
 
 
 



 И наставници уче !  
Од почетка школске године наставници наше школе похађали су низ обука у циљу унапређења 
њихових компетенција и образовано-васпитног рада . Неке од њих су : Даровито дете ( ИОП-3) , 
Медијска писменост , Примена Е – уџбеника у пракси и многи други. У школи ће посебан 
нагласак ове школске године бити стављен на рад са даровитом децом. Сви  с нестрпљењем 
ишчекујемо резултате ! 

 Андријаши се пењу до неслућених висина! 

Државно првенство у спортском пењању 2021. ,донело је Огњену Његошевићу  велику 

радост и заслужено треће место!Честитамо ! 

 

 Наш ученик , Јован Гогић  , учествовао је на конкурсу ,,Међународни фестивал бајки 

2021.“ Његова прича  ,,Пут до Сунца“  изабрана је да буде објављена у Антологији 

савремених  кратких књижевних форми. Браво ,Јоване ! 

 Компанија Форма Идеале организиваа је током септембра  10. јубиарни дечији ликовни 

конкурс под називом ,,Нацртај , обоји и освоји “ .Наша ученица ,Хана Дрндаревић 1-2 

,освојила је 4. место.Тема конкурса била је ,,Моја соба“. 

 



 

 6.12. 2021. године у холу Дечијег културног центра у Нишу одржана је промоција 

Зборника награђених и одабраних радова литерарног конкурса  ,,Радовићев венац 

2021.“Лазар Новаковић,ученик 3-2 ,освојио је трећу награду. 

 

 Наша школа је прославила 192. рођендан 22.12.2021. године. 

Уз пригодан програм и поштовање епидемилошких мера , прослављен је 192. рођендан 

Прве основне школе у Ужицу. На приредби су учествовали ученици свих разреда .Било 

је песме,игре и драмских скечева,а тим поводом, у данима који су претходили 

церемонији ,организован је и литерарни конкурс на тему ,,Школа какву желим“. 



 

 

 Почео је са радом Центар за даровите ученике ! 

У другој половини децембра одржане су радионице у оквиру центра за таленте из 

следећих предмета: српски језик,ликовна култура и физичко васпитање. Ученици и 

наставници не крију задовољство због новог искуства и облика учења који одступа од 

уобичајеног типа наставе! 

 Срећне празнике и успешну 2022. годину желе вам наставници и 

ученици Прве основне школе! 

 Савиндан ! 

Традиционално је у обележен Дан Светог Саве у нашој школи. У складу са 

тренутном ситуацијом и уз поштовање епидемиолошких мера , све је протекло 

свечано .Слављу су присутвовали чланови управе школе и мањи број ученика 

укључен у реализацију приредбе.  



 Успеси у стрељаштву! 

Сара Бајић ,ученица 7-1 ,освојила је прво место на јуниорском првенству 

Србије.Ово такмичење је прво овог типа за Сару и три ниова изнад њеног 

узраста ,због чега је успех још вреднији !Честитамо! 

 

 На Општинском такмичењу из математике које је одржано у ОШ ,,Душан 

Јерковић “,наши трећаци су били изузетно успешни! 

1.место : Магдалена Вучковић , Кристина Јоцић ,Ива Грбић и Лазар Новаковић 

2.место: Алекса Бућић ,Теодора Поповић и Ђорђе Стевановић 

3.место: Дуња Вукајловић ,Ања Милутиновић и Лука Кнежевић 

 

 На Општинском такмичењу из математике које је одржано у ОШ ,,Слободан 

Секулић “ ,одржаном 24.2.2022 ,ученици наше школе постигли су следеће 

резултате: 

пети разред шести разред седми разред 

1. место: Александар 

Шнајдер 

Николина Калабић Марта Тодоровић 

2. место:/ Теодора Север / 

3. место: Дамјан Ћук 

,Сергеј 

Курћубић,Маша 

Страчевић  

/ Андреј Перуничић 

 



 На Општинком такмичењу из српског језика и језичке културе ,одржаном 26.2.2022. 

године , ученици наше школе постигли су следеће резултате: 

ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД 

1.МЕСТО-Маша Старчевић / / 

2.МЕСТО-Лена Смиљанић Теодора Миковић ,Теодора 

Север ,Николина Калабић 

/ 

3.МЕСТО-Александар 

Шнајдер,Вук Бацетић  и 

Дуња Лисичић 

Маја Тодоровић , 

Ђурђа Јаџић 

Немања Лазић, 

Марта Тодоровић 

 

 На Оштинском такмичењу ,рукометна екипа наше школе,предвођена наставницом 

Марином Маркићевић,освојила је друго место.Честитамо ! 

 У недељу 27.фебруара 2022. године у Спортском  центру ,,Младост „ у Чачку ,одржано је 

Школско Првенство Региона Уже Србије у каратеу.Наш Сергеј Курћубић освојио је 

златну медаљу за узраст 5. и 6. разреда.Честитамо 

 

 5.марта 2022.године у ОШ ,,Душан Јерковић “одржано је Регионално такмичење из 

физике.Ученици наше школе постигли су следеће резултате: 

ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД 

1.место:Маја Тодоровић Марта Тодоровић,Анђела Бацетић  

2.место:Теодора Север / 

3.место:Андрија зечевић Андреј Перуничић 

 



 У ОШ ,,Алекса Дејовић“ 6.марта 2022.године одржано је Општинско такмичење из 

енглеског језика.Наши ученици Ива Кендија,Миа Алексич и Огњен Гвозденовић 

освојили су друго,а Андреј Стевановић и Ђурђица Тодоровић треће место.Честитамо! 

 У ОШ,,Душан Јерковић“ одржано је Општинско такмичење из хемије.У конкуренцији 

ученика 7.разреда ,Дуња Гавовић и Ива Ивановић освојиле судруго,а Василије 

Петронијевић треће место.У конкуренцији ученика осмог разреда друго место освојили 

су Андреј Стевановић ,Давид Бамбур и Марија Владисављевић.Честитамо! 

 Ива Кендија ,ученица 8/1 одељења,освојила је похвалу на ликовном конкурсу ,,Мој 

свет“на тему портрета, који је организовала Уметничка школа.Изложба је била у 

Градској галерији. 

 

 

 

 На Градском такмичењу из технике и технологије одржном 11.3.2022.године ,наши 

ученици постигли су следеће резултате: 5.разред Дамјан Ћук,1.место ; Николина 

Калабић,6.разред, прво место ;Ана Марија Поповић ,7.разред,друго место; 

 Екипа наше школе освојила је прво место на Општинском такмичењу у малом 

фудбалу!Честитамо! 

 17.3.2022.године у нашој школи одржано је Међународно такмичење из математике 

,,Кенгур без граница“.У целом свету ,у преко 90 држава,деца су решавала исте задатке и 

проблеме! 

 На конкурсу ,,Снага воде“који су расписали ЈКП ,,Водовод“ ,Ужице и РЦУ за категорију 

најбољи литерарни рад 2.место освојио је Јован Гогић  6/1 , а за најбољи ликовни рад 

похвалнице су добиле ученице трећег разреда Ирина Деспић и Нађа Жунић.Честитамо! 

 19.2.2022 године одржано је Окружно такмичење из информатике и рачунарства.Маја 

Тодоровић 6. разред и Марта Тодоровић 7 .разред освјиле су 1. место.Честитамо! 



Општинско такмичење из географије одржано је 19.марта и ученици наше школе 

постигли су следеће резултате: 7.разред: Петар Зечевић 1.место;Анђела Лазаревић 

,Катарина Чугуровић,Андреј Перуничић  и Андрија Јанковић 2.место ; 

8.разред: Никола Јовановић 1.место и Исидора Тотовић 

 На 51.Градској смотри рецитатора ,,Песниче народа мог“ одржаној у ГКЦ-у  имали смо 

сјајне представнике .На финалној смотри представљће нас ученици: Маша Јевтић 

,Сергеј Курћубић ,Сара Пенезић ,Јован Гогић и Александар Шнајдер. 

 Ученице наше школе Калина Тошић ,Исидора Ђурић ,Теодора Ђурић И Маша Јевтић 

,освојиле су златне медаље на балетском такмичењу. 

  

 На Педагошком факултету одржано је Општинско такмичење,,Пажљивкова смотра 

2022.“ Наши прваци освојили су 1. место ,а  другаци 3.место . 

 Наша ученица Маја Тодоровић оправдала је прошлогодишњи успех освојивши трећу  

награду на Републичком такмичењу из програмирања.Честитамо! 

 

 

 

 

 



 

 На Школском такмичењу за најбољу дечију карикатуру ,,Мали Пјер“ученици су освојили 

следеће успехе: 

 

 Ученица 6-5 ,Искра Јовичић ,освојила је специјалну награду за писање есеја на 

енглеском језику .У конкуренцији од скоро 400 радова ученика основних и средњих 

школа,Искрин рад је изабран међу 30 

најбољи!!  

 

 

 



 На међународном турниру ,,Златни појас“ , Теодора Север , ученица наше 

школе,освојила је сребрну медаљу .Браво ,Теодора! 

 

 На Регионалном такмичењу из српског језика и језичке културе,одржаном 9.априла, 

наши ученици остварили су следеће резултате: 

ПЕТИ РАЗРЕД: 

1.место-Маша Старчевић 

3.место-Вук Бацетић,Лена Смиљанић и Александар Шнајдер . 

ШЕСТИ РАЗРЕД: 

2.место –Николина Калабић и Теодора Север 

СЕДМИ РАЗРЕД: 

3.место : Петар Зечевић 

 

 На Републичком такмичењу из физике ,одржаном 9.априла,ученица Марта Тодоровић 

освојила је 1.место.За њом су ученица Маја Тодоровић 2.место и Теодора Север 

3.место.Ученица Анђела Бацетић освојила је похвалу.Честитамо! 

 На окружном такмичењу из технике и технологије Дамјан Ћук, ученик петог 

разреда,освојио је 1.место.Честитамо! 

 На Општинском такмичењу из биологије,одржаном 9.априла, ученици наше школе 

остварили су следеће резултате: 

ПЕТИ РАЗРЕД: 

Александат Шнајдер 1.место 

Дуња Лисичић и Тијана Пауновић 2.место 



ШЕСТИ РАЗРЕД: 

Сања Ћировић1.место 

Калина Тошић2.место 

Мина Зечевић 2.место 

Ђурђа Јаџић 3.место 

СЕДМИ РАЗРЕД: 

Анђела Лазаревић 1.место 

Димитрије Цвијовић и Вељко Новаковић 3.место 

 На такмичењу ,,Кенгур без граница“ за постигнуте резултате похављени су следећи 

ученици: 

1. разред: Матеја Калабић , Ђорђе Синђић ,Вељко Станић и Лазар Станић 

2. разред: Лука Тодоровић ,Лана Јовановић, Наталија Јовановић ,Александар 

Стаматовић и Николина Давидовић  

3. разред: Ирина Деспић , Дуња Вукајловић ,Лазар Новаковић ,Кристина Јоцић ,Ленка 

Средојевић , Урош Гордић ,Оливер Станић ,Магдалена Вучковић ,Сава Станковић 

,Немања Чворовић и Страхиња Аксентијевић  

5.разред:Алекса Вучковић ,Маша Старчевић,Сергеј Курћубић и Софија кнежевић 

6.разред: Николина калабић и Маја Тодоровић 

7.разред: Тара Тадић Јана Пековић и Немања Лазић 

      *  Наша школа имала је и спортске успехе! 

Екипа дечака наше школе освојила је прво место у атлетици на нивоу града.Девојчице су 

освојиле 3.место .Честитамо ! 

     * На математичком такмичењу  ,,Мислиша“  наши ученици су били успешни. 

3.разред:  

Станковић  Сава 3.награда 

Бућић Алекса ,Вукајловић Дуња , Ђорђевић Лара ,Ковачевић Дуња ,Средојевић Ленка ,Цвијетић 

Софија -похвала 

 4.разред 

Старчевић Матија 3. награда 

Кутлешић Андреј и Ранковић Данило-похвала 

Браво! 

 14.4.2022.    На окружном такмичењу из хемије Ива Ивановић,ученица седмог разреда 

,освојила је 3.место.Честитамо Иви и њеној наставници! 



 15.4.2022.године одржано је такмичење гудача  у Музичкој школи ,,Војислав Лале 

Стефановић“ .Калина Тошић ,ученица 6-4 разреда наше школе и 4. разреда музичке 

школе ,освојила је 1. награду.Честитамо!  

 О њима се говори ! 

 

 У нашој школи обележена је Недеља толеранције. У циљу обележавања 

исте,органозован је низ активности у којима су ученици и наставници заједно 

учествовали ! 

 

 



 На ликовном такмичењу ,,Мали Пјер “ наши ученици имали су много успеха : 

1-4 разреда : 

Јанко Капа 2-5 – 1.место 

Николина давидовић 2-5 -1.место  

Сташа Крсмановић 1-2 и Катарина Радосављевић 2-5 -  2.место 

Јана Јовановић и Хана Дрндаревић -3.место  

5-8 разреда: 

Милица Гавриловић 6-5 -1.место  

Теодора Ђурић 8-5 – 2.место 

Уна Дејановић 5-2 -2.место  

 23.априла у хали спортова ,,Велики парк“ ,одржан је Осми међународни карате турнир  

,,Ужички победник 2022.“ Најбољи међу домаћим такмичарима био је Сергеј Курћубић 

,ученик наше школе. 

 Данас,5 . маја ,на стадиону ,,Радомир Антић“одржано је атлетско такмичење ,,Брзином 

до звезда“ .Ученици наше школе који су остварили пласман су Нина Раковић 3-3 , 

Немања Чворовић 3-4 , Александра Јездић 4-2 , Калина Босић 4-4 ,данило Ранковић 4-4. 

 

 

 



 5.маја у Прибоју је одржано Окружно такмичење у атлетици.Мушка екипа Прве основне 

школе освојила је треће место .Међу ученицима су се посебно истакли Бојан Буквић 8-5 

,Огњен Лекић ,Јагош Ђурковић ,Михаило Савић и Стефан Ћурчић; Сара Даниловић и 

Анђелина Аћимовић. 

 У суботу,7.5.2022 . одржано је Окружно такмичење из географије .Пласаман ученика је 

следећи: 

8. рзред-Исидора Тотовић 8-2 освојила је 3.место 

7.разред_-Петар зечевић 1.место ,Андрија јанковић 2.место , Анђела Лазаревић 

3.место. 

      * На литерарном конкурсу ,,Шантићева реч 2022.“ наш ученик Лазар Новаковић 3-2 освојио 

је 1.место ! Честитамо! 

      * На окружном такмичењу из биологије одржаном у Косјерићу ,ученици наше школе 

постигли су следећи успех: 

ПЕТИ РАЗРЕД  

Кристина Миловановић и Страхиња Јанковић 2. место 

Александар Шнајдер,Дуња Лисичић и Тијана Пауновић-3.место 

ШЕСТИ РАЗРЕД- 

Сања Ћировић -2.место 

Калина Тошић,Мина Зечевић и Ђурђа Јаџић 3.место 

СЕДМИ РАЗРЕД 

Вељко Новаковић и Димитрије Цвијовић 3.место 

 Анђелина Аћимовић, ученица седмог разреда наше школе ,у појединачној 

конкуренцији освојила је 4.место у трци на 300 метара на Међуокружном првенству у 

Краљеву.Честитамо ! 

 



 

 О њима се говори ! 

 

 13.маја у ГКЦ-у Ваљево ,одржана је 53.републичка смотра рецитатора ,,Песниче народа 

мог “ ,а наш ученик Сергеј Курћубић пласирао се у финално такмичење . 

 14.маја у краљеву је одржано Државно такмичење из математике.Успех су освојили 

ученици: Маја Тодоровић-2. награда , Николина Калабић 6-2 и Марта Тодоровић 7-5. 

 На Републичком такмичењу за најбољу дечију карикатуру ,,Мали Пјер “,наша ученица 

Хана Дрндаревић 1-2 освојила је 2.место у категорији од 1. до 4. разреда. 

 Наше ученице које похађају Балетски студио ,,марија Мага Магазиновић“ јуче су се 

вратиле са Међународног балетског такмичења  у Италији. Петра терзић ,Катарина 

Радосављевић ,Селена Стевановић и  Исидора ђурић освијиле су златну медаљу. 

 Теодора Север ,ученица шестог разреда,освојила је 1.место на ,,Интернационалном 

турниру у каратеу“ у Бајиној Башти.Браво! 



 На Републичком такмилењу из географије ,које је одржано на Географском факултету у 

Земуну,Петар Зечевић  ,ученик седмог разреда ,освојио је другу награду 

!  

 У оквиру недеље спорта одржано је међуодељенско такмичење у омиљеној игри наших 

најмлађих ученика - ,,Између две ватре “.Златну медаљу освојила су  одељења 1-5,2-

1,3-4 , 4-3;сребрну одељења 1-1 , 2-3 , 3-1, 4-2 ,бронзану одељења 1-4 , 2-4 ,3-2 и 4-1; 

 23.6.2022. у нашој школи одржана је свечаност у част најуспешнијих ученика.Додељене 

су Вукове дипломе,посебне дипломе ,дипломе и награде ученицима који су били 

најуспешнији на републичким такмичењима ,као и њиховим наставницима.Ђак 

генерације је Андреј Стевановић! Овим завршавамо овогодишње активности и чекамо 

нове и једнако добре генерације да наставе низање успеха као и њихови старији 

другари.Честитамо ,децо! 



 

 

 


