
 
 

Летопис Основне школе “Слободан Секулић“ Ужице за школску 

2019/2020. годину 
 

У новој школској години, од 02. септембра 2019. године, нашу Школу похађа 577 ђака у 24 

одељења. 

02. септембар 2019. године 

Поводом пријема предшколаца и првака у нашу школу приређена им је представа „Бакина 

школа“. Представу су осмислиле учитељице Даница Видић, Виолета Ђоковић (написала 

сценарио), Гордана Жунић, Марија Верговић (наставница енглеског језика), а извели 

ученици четвртог разреда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03. септембар 2019. године 

Одржана седница Наставничког већа (13 часова). 

 

05. септембар 2019. године 

Одржана седница Актива директора основних школа града Ужица са почетком у 1200 часова 

у Основној школи „Душан Јерковић“. Седници је присуствовао и директор наше школе 

Александар Урошевић. 

 

10. септембар 2019. године 

Одржан састанак тима „Обогаћени једносменски рад“. 
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11. септембар 2019. године 

Одржан састанак тима „Обогаћени једносменски рад“. 

 

12. септембар 2019. године 

Одржана седница Наставничког већа (19 часова). 

Одржан састанак тима „Обогаћени једносменски рад“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. септембар 2019. године 

Одржан је Педагошки колегијум (13 часова), седница Савета родитеља (16 часова), а затим 

Школског одбора (1830 часова). 

 

15. септембар 2019. године 

Наша Школа је у оквиру „Пилот пројекта обогаћеног једносменског рада“ у који је 

увршћена решењем Министарства просвете од 29. јула 2019. године обавила све потребне 

припреме за његову реализацију која је почела од 15. септембра. У сам пројекат укључили 

смо сва одељења трећег и петог разреда, као и ИО Љубање. Носиоци активности су 

наставници Милева Рогић, др Јелена Радовановић, Љиљана Доганџић, Слађана 

Радибратовић, Весна Богосављевић, Александра Савић, Милош Рацић, Златко Цвијовић, 

Јелена Чавић и Драган Ивановић. 

 

21. септембар 2019. године 

Одржана је бициклијада у организацији Општине и бициклистичког 

клуба „Ере“. Од многобројних учесника истакли су се и ученици 

наше Школе: Луковић Андрија, Лапчевић Данијел, Гојшина Лука, 

Петровић Лука, Словић Лука, Ђорђевић Матеја, Ерић Урош. 

Ученике је водио наставник физичког васпитања Владимир Аничић. 
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23. септембар 2019. године 

Ученици наше школе су у Народном позоришту Ужице гледали Фестивал позоришних 

представа из програма „Промоције хуманих вредности“. Ученици су имали прилику да 

погледају три представе Црвеног крста Шабац, Ужице и Сјенице. Ученике који су 

обухваћени Пилот пројектом обогаћеног једносменског рада водио је наставник физичког 

васпитања Драган Ивановић и учитељице Станојла Цветковић и Слађана Радибратовић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. септембар 2019. године 

Ученици наше Школе учествовали су у обележавању 24. септембра – 78. годишњицу првог 

ослобођења Ужица 1941. године. Ученици су присуствовали на Партизанском Гробљу 

Доварије (Комеморација погинулим борцима НОР-а) и свечаности у Градској кући уз 

пригодан културно уметнички програм. У програму су учествовали ученици Музичке 

школе „Војислав Лале Стефановић“ и глумци Народног позоришта из Ужица. Ученике који 

су обухваћени Пилот пројектом обогаћеног једносменског рада водиле су учитељице 

Станојла Цветковић и Слађана Радибратовић. 
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24. септембар 2019. године 

Одржана седница Актива директора основних школа града Ужица са почетком у 1200 часова 

у Основној школи „Прва основна школа краља Петра II“. Седници је присуствовао и 

директор наше Школе Александар Урошевић. 

 

26. септембар 2019. године 

Друштво школских библиотекара и Друштво страних језика и књижевности Србије 

обележило је 26. септембар. – Европски дан језика. У сарадњи библиотекара Светланом 

Прљевић Миљковић, наставницом енглеског језика Маријом Верговић и Оливером Тејић, 

наставницом немачког језика Аном Димитријевић и наставницом француског језика 

Невеном Марковић Жеравчић у холу школе постављен је пано на коме су ученици 

исписивали речи на језицима које знају, а у библиотеци ученици старијих разреда 

разговарали између себе на језицима које знају. 

 

26. септембар 2019. године 

Европска језичка ознака је признање чији је циљ да истакне и награди иновативне и 

креативне иницијативе у области наставе и учења језика. Тим поводом наставници 

француског језика Невени Жеравчић Марковић фондација Tempus доделила је захвалницу 

за учешће на конкурсу за Европску језичку ознаку. 

 

28. септембар 2019. године 

Ученици наше Школе од првог до седмог разреда учествовали су на 

кросу Црвеног крста „Трка за срећније детињство“. Поред свих 

учесника који су учествовали у трци (ученици, учитељи и 

наставници) посебно су се истакли: 

ученица Анастасија Божовић III1 за освојено друго место на 300m 

млађе пионирке (учитељица Слађана Радибратовић), 
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ученица Маја Вучићевић VII3 за освојено прво место на 500m старије пионирке 

(његов професор физичког и здравственог васпитања Драгана Ивановића). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ученик Јанко Вирић V3 за освојено прво место на 500m старији пионири (његов професор 

физичког и здравственог васпитања Драгана Ивановића). 

 

29. септембар 2019. године. 

Одржана бициклијада у организацији општине и бициклистичког клуба Ере. У трци су 

учествовали и ученици наше Школе: Луковић Андрија, Лапчевић Данијел, Гојшина Лука, 

Петровић Лука, Словић Лука, Ђорђевић Матеја, Ерић Урош. Активност су водили и 

стручно пропратили наставник физичког васпитања Владимир Аничић и Драган Ивановић. 
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01. октобар 2019. године 
Млађа група деце, узраста од 3.5 до 4.5 године, из вртићa „Лептирић“ посетили су нашу 

Школу. Дочекали су их и пожелели им добродошлицу директор школе Александар 

Урошевић, психолог Александра Савић и наставница математике Мирјана Митровић. 

Малишани су присуствовали часу математике у одељењу VIII4. 

 

01. октобар 2019. године 
Филмска продукција у ОШ „Слободан Секулић“ која делује у овиру „Пилот пројекта 

обогаћеног једносменског рада“ реализовала је свој први пројекат. Наиме, ученици трећег 

разреда снимили су свој први филм под називом „Нови друг у разредеу“. Све похвале за 

ученике трећег разреда који иду на ативности и за професора Милоша Рацића. 

 

4.-5. октобар 2019. године 
У нашој Школи је реализован Тренинг о правима детета за Ученички парламент. Обуку су 

похађало 25 ученика 6. и 7. разреда. Обука је део Пројекта „Образовање за права детета“ 

који реализује Ужички центар за права детета уз подршку швајцарске Песталоци дечје 

фондације, а у сарадњи са четири организацијe цивилног друштва и 30 основних школа у 

Србији. Наша школа је постала део овог пројекта, почетком 2019. године. Ученици су 

успешно завршили обуку. Они су постали вршњачки едукатори у залагању за 

доследнију примену дечјих права. Похвала за све учеснике обуке, а посебно координаторе 

Александру Савић (психолог) и Весну Богосављевић (педагошкиња). 
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4.-5. октобар 2019. године 
У организацији Удружење жена за борбу против рака одржана је вожња бициклима до 

стапарске бање. У вожњи су учествовали ученици наше Школе: Лапчевић Данијел, Словић 

Лука, Ђорђевић Матеја, Ерић Урош под диригентском палицом професора физичког 

васпитања Владимира Аничића. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-5. октобар 2019. године 
У сарадњи са ПУ Ужице-припадници ПУ Ужице одржали су предавање ,,Превенција и 

заштита деце од злоупотребе опојних дрога и алкохола“. 

 

08. октобра 2019. године 
У оквиру обележавања Дана Града Ужица у Народном музеју Ужица у 13 сати отворена је 

изложба Време, протицање и отицање – занатско Ужице кроз историјат радње “ Петровић 

и синови“. Изложба обилује породичним фотографијама и документима као и кујунџијско-

часовничарским алатом који је породица дала Етнографском музеју у Београду. Аутори 

изложбе М.Ђајић и И.Тодоровић су кроз поставку приказали и престанак потребе за неким 

занатима због појаве индустријске робе. Занатлије као што су туфегџије, ашчије, мутавџије, 

абаџије, шлосери, сарачи, кујунџије, ђурчије, папуџије, сапунџије, поткивачи, бозаџије и 

многи други више не постоје. Велики број присутних на изложби, говори нам о значају ове 

тематике. Овој манифестацији присуствовали представници наше школе Мирјана 

Познановић и Александар Урошевић. 
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Поводом активности наше Школе у оквиру „Промоција школе за будуће генерације“ 

предшколцима вртића „Лептирић“ и „Искра“ као и њиховим родитељима приређен је 

срдачан дочек. Сви заједно смо упознали присутне о просторним и техничким условима 

школе. Обишли смо учионице, продужени боравак, кухињу, зубну амбуланту, велику и 

малу салу… Након обиласка просторија нашим драгим гостима ученици четвртог разреда 

извели су приредбу „Бакина школа“. За ову активност заслужни су учитељи четвртог разред 

Даница Видић, Виолета Ђоковић, Гордана Жунић, Софија Срндаћевић (продужени 

боравак), професока енглеског језика Марија Верговић, психолог Александра Савић, 

логопед Маријана Милутиновић  и директор Александар Урошевић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09. октобар 2019. године 
Поводом обележавања Дана града Ужица представници наше Школе Милован Алексић, 

Мирјана Познановић и Александар Урошевић присуствовали су свечаној седници у 

Народном позоришту. 

 

10. отобар 2019. године 
У оквиру акције Црвеног крста Ужице и Основних школа града, покренута је Акција 

прикупљања књига за ученике основне школе и гимназије у српској енклави у Ораховцу. У 

жељи да, барем делимично, обрадујемо и надоместимо оно што им је уништено 1999. и 

2004. године нашим сународницима на Косову и Метохији, када је школска библиотека 

спаљена, наша школа се одазвала акцији. 

 

10. отобар 2019. године 
Припадници ПУ Ужице одржали су предавање ,,Превенција и заштита деце од злоупотребе 

опојних дрога и алкохола“. 

 

12. и 13. октобар 2019. године 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у сарадњи са Канцеларијиом 

Уницефа у Београду, организовало је обуку за тренере „Активности за подршку свим 
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ученицима – диференцијација наставе“. Обука је одобрена од стране Министарства. Обуци 

су присуствовали практичари и универзитетски професори методичари из целе Србије, 

укупно 18 стручњака из разних предметних области и стручних сарадника. Са великим 

задовољством констатујемо да је обуку похађала педагошкиња наше школе Весна 

Богосављевић и постала тренер ове обуке. 

 

12. октобар 2019. године 
Чланови колектива у својој режији, 12. октобра са поласком у 7 часова, ишли су на излет у 

Вишеград. Поред обиласака Андрићграда (Каменграда) имали смо прилику да упознамо 

природне лепоте и ток реке Дрине. Вожња бродићем је трајала 5 сати. Пловећи Дрином, 

наишли смо на место Стари Брод, где је подигну Спомен-музеј Србима страдалим у Другом 

светском рату од стране усташког и нацистичког режима. Поклонили смо се сенима 

настрадалих. Не требамо заборавити да се стравичан злочин (покољ) десио 22. марта 1942. 

године, када је побијено близу 6125 Срба (претежно жена, деце и старих лица). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. октобар 2019. године 
Учитељи, наставници и ученици наше Школе од 07. до 13. октобра обележили су Дечју 

недељу под мотом „Да право свако-дете ужива лако“. Ученици првог и другог разреда 

илустровали су дечја права, а исложбу радова постављена у холу школе. Трећи разред своју 

креативност приказали су „Дрветом дечјих права“. Четврти разред извео је представу 

„Бакина школа“ за предшколце из вртића „Искра“ и „Лептирић“ под мотом Деца деци. 

Четврти разред – народна традиција на тему „Стари занати“ (посластичар, пекар, 

бомбонџија), радови приказани у холу школе. 

 

14. октобар 2019. године 
У оквиру Недеља спорт под диригентском палицом наставника физичког и здравственог 

васпитања Владимира Аничића и Драгана Ивановића одржан је турнир у малом фудбалу 

(дечаци) и „Између две ватре“ (девојчице) за све разреде од петог до осмог разреда. На 

турниру који се играо по принциму „Свако са сваким“ постигнути су следећи резултати: 

 

-мали фудбал (дечаци) пети разред: 1.место: V1, 2.место: V2, 3.место: V3. 

-“Између две ватре“ (девојчице) пети разред: 1.место: V1, 2.место: V3, 3.место: V2. 

-мали фудбал (дечаци) шести разред: 1.место: VI2, 2.место: VI4, 3.место: VI1. 
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-“Између две ватре“ (девојчице) шести разред: 1.место: VI1, 2.место: VI4, 3.место: VI2. 

-мали фудбал (дечаци) седми разред: 1.место: VII3, 2.место: VII2, 3.место: VII1. 

-“Између две ватре“ (девојчице) седми разред: 1.место: VII2, 2.место: VII1, 3.место: VII3. 

-мали фудбал (дечаци) осми разред: 1.место: VIII1, 2.место: VIII2, 3.место: VIII4. 

-“Између две ватре“ (девојчице) осми разред: 1.место: VIII2, 2.место: VIII1, 3.место: VIII4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. – 18. октобар 2019. године 
У Народном позоришту Ужице од 14. до 18. октобра одржана је 5. ревија представа за децу 

„Октобарске чаролије“. Ученици наше Школе (прва четири разреда) имали су прилику да 

виде представе на великој сцени и то: први разред – Мачак у чизмама (ШАБАЧКО 

ПОЗОРИШТЕ), други разред и сва четири разреда ИО Љубање- Златокоса (ПОЗОРИШТЕ 

ЛУТАКА НИШ), трећи разред – Пинокио каквог још нисте видели (КРАЉЕВАЧКО 

ПОЗОРИШТЕ) и четврти разред – Дугоња, Трбоња и Видоња (НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ 

УЖИЦЕ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

17. октобар 2019. године 

Одржан је актив директора на коме је присуствовао директор наше Школе Александар 

Урошевић. 

http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2019/10/Nedelja-sporta.jpg
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19. октобар 2019. године 

Ученици ОШ “Слободан Секулић“ са наставницом Надом Цветић били су у Београду и 

посетили три важна места за уметност и видели три актуелне изложбе. У Галерији САНУ у 

којој је 45 слика великог српског сликара Љубе Поповића чекао их је познати историчар 

уметности, господин Никола Кусовац, који им је причао о Љуби, о сликрству, о 

пријатељству и о марљивом раду… Следећи је био реновирани Народни музеј са сталном 

поставком и трећи, реновирани Музеј савремене уметности на Ушћу са изложбом на пет 

нивоа, светски познате уметнице перформанса, рођене Београђанке, Марине Абрамовић. 

Изложба документације перформанса са реперформанскима обишла је више европских 

градова и стигла у српски главни град као велики светски догађај. Ту су упознали и госпођу 

Биљану Томић Денегри, историчарку уметности која је била кустос Студентског културног 

центра у коме је Марина свој рад почела а која им је рекла: „Ово је баш изложба за вас“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. октобар 2019. године 

На семинару под називом Настава програмирања у седмом и осмом разреду основне школе, 

присуствовали су наставници информатике Никола Сокић и Радомир Бошњаковић. 

22. октобар 2019. године 

Нашу школу је посетио просветни саветник Олга Јованчићевић, која је присуствовала 

активностима које реализујемо у оквиру Пилот пројекта обогаћеног једеносменског рада. 

Обавила је разговор са ученицима, наставницима и директором. Циљ посете је 

евидентирање успешне праксе и индентификовање проблема у реализацији, ради 

заједничког рада на њиховом отклањању. 
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23. октобар 2019. године 

93 ученика наше Школе у пратњи наставника Катарине Глишић, Сање Папић, Милована 

Алексића и директора Александра Урошевића, посетило је Градски културни центар, где је 

постављен мобилни планетаријум са пратећом изложбом модела свемисрких летелица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. октобар 2019. године 

Обуци под називом „Развој пројеката за аплицирање ка ЕУ фондовима“ присуствовао је 

учитељ Милош Чолић. Учесници су упознати са методологијом писања пројеката за ЕУ 

фондове, као и са најчешћим грешкама буџетирања пројеката. 

 

24. октобар 2019. године 

Чланови Тима Образовање за права детета су били у студијској посети основним школама 

„Нада Матић“ и „Првој основној школи краља Петра II“ 24.10.2019. године. Ове две школе 

су већ неколико година у овом пројекту. У ОШ „Нада Матић“ присуствовали су часу на ком 

је фокус био образовање за права детета. У „Првој основној школи краља Петра II“ 

разговарали су са колегама и са члановима Ученичког парламента о реализованим и 

будућим акцијама. Хоризонтално учење, интеракција наставника и ученика, учинила је да 

наше колеге стекну нове увиде у облике и начине рада који ће подићи компетенције 

наставника у унапредити област Образовање за права детета. Чланови тима: Весна 

Богосављевић педагог, Александра Савић психолог, мр Аничић Љубица учитељица, Марија 

Митровић наставница математике, Владана Абрамовић наставница музичке културе, 

Љиљана Доганџић наставница српског језка и кљижевности, Марија Верговић наставница 

енглског језика. 

 

25. октобар 2019. године 

Припадници ПУ Ужице одржали су предавање ,,Безбедно коришћење интернета и 

друштвених мрежа“. 

 

26. октобар 2019. године 
Организованим превозом чаланови нашег колектива: Нада Цветић, Станојла Цветковић, 

Стана Курћубић и Рацић Милош посетили су Сајам књига у Београду. 

 



 
 

У оквиру обавезних физичких активности организован је излет са пешачењем до Рајских 

отока за ученике петог разреда. Ученике је водио професор физичког и здравственог 

васпитања Драган Ивановић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. октобра 2019. године 

На празник Св. свештеномученика Лукијана ђаци трећег разреда основне школе “Слободан 

Секулић“ са својим вероучитељом Радошем Батаковићем, посетили су храм у изградњи 

посвећен Покрову Пресвете Богородице у Крчагову. Ђацима током посете показана је 

макета Цркве где су видели како ће њихова нова светиња изгледати. По обиласку 

спољашњег дела храма, прешли су у унутрашњи део где су са вероучитељем обновили 

знање о основним деловима храма. Затим се упознали са историјом празника Покрова 

Пресвете Богородице, којем је Црква и посвећена, да би на крају очитали сви заједно тропар 

празнику. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. октобар 2019. године 

У порти Цркве Светог Ђорђа свечано је обележена 101. годишњица ослобођења Ужица у 

Првом светском рату. Одржан је помен уз служење свештенства ужичке цркве, положени 

венци и свеће на спомен плоче и споменике погинулих Ужичана у ратовима 1912-1918, које 

се налазе на улазу Цркве, затим на спомен бисте Косте Тодоровића, пуковника Душана 



 
Пурића, ратног сликара Михаила Миловановића, творца српске социјалдемократије 

Димитрија Туцовића и споменик 1300 каплара испред Гимназије и споменик Великој 

победи. Свечаности су присуствовали ученици осмог разреда наше Школе у пратњи 

вероучитеља Радоша Батаковића и директора Школе Александра Урошевића. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. новембар 2019. године 

Одржана фокус група у вези са Селфи инструментом – анализа извештаја и мапирање 

потреба. Фокус групу су чинили: Александар Урошевић, Јелена Радовановић, Милева 

Рогић, Мирјана Митровић, Мирјана Којадиновић, Никола Сокић, Весна Богосављевић и 

Александра Савић. 

 

02. новембар 2019. године 
На Осмом ликовном конкурсу „Нацртај, обоји и освоји!“ који је у периоду од 01. до 

30.09.2019. године организовала Форма Идеале ученици наше Школе Тамара Крејовић I1 и 

Исидора Јањић I1 (учитељица Мица Митровић) добитнице су четврте награде. 

 

03. новембар 2019. године 

У складу са Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. године у којој се препознаје 

значај и улога дигиталних технологија за унапређивање система образовања у нашој школи 

одржана је обука запослених под називом Развој дигиталних компетенција. Обуци су 

присуствовали запослени наше Школе: М.Којадиновић, Љ.Доганџић, Н.М.Жеравчић, 

Д.Новаковић, М.Тошић, С.Курћубић, А.Савић, Д.Видић, С.Радибратовић, Н.Цветић, 

Д.Ивановић. 

05. новембар 2019. године 

Одржан састанак Тима за инклузију (1245 часова). 

 

06. новембар 2019. године 

Одржана седница Педагошког колегијума (1230 часова). 

 

07. новембра 2019. године 

Одржана одељењска већа разредне наставе. 

Одршано школско такмичење из математике. Ученици трећег (17 ученика) и четвртог (22 

ученика) разреда распоређени су у две учионице. Дежурне учитељице Станојла Цветковић 

и Виолета Ђоковић (учионица 11.) и Слађана Радибратовић и Гордана Жунић (учионица 



 
13). За ученике петог (17 ученика), шестог (17 ученика), седмог (12 ученика) и осмог (5 

ученика) разреда такмичење је одржано у учионици 5 и 6. Дежурни наставници били су 

Даница Видић и Милош Чолић. Такмичење је почело у 12 часова, а завршило се у 14 часова. 

 

08. новембар 2019. године 

Одржана одељењска већа предметне наставе. 

Незванични резултати школског такмичења из математике постављени на огласну таблу 

школе. 

Дан замене улога. Ученици мењају на својим дужностима директора, секретара, психолога, 

педагошкињу, стоматолога, теткице, домара… Ученици су уживали у улогама свих 

запослених. Било је радно и весело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. новембар 2019. године 

Одржан састанак Тима за „Обогаћени једносменски рад“ (12 часова) 

Одржан састанак Актива учитеља наше Школе (1230 часова) 

Поводом обележавања Светског дана хлеба, у оквиру обогаћеног једносменског рада, са 

ученицима издвојеног одељења на Љубањама организована је радионица посвећену овом 

датуму. Ученици су, са својим наставником Цвијовић Златком, били у прилици да сами 

умесе хлеб. Док се чекало да тесто „надође“, разговарало се о историјату хлеба, путу којим 

настаје хлеб - од зрна до погаче, као и о врстама хлеба. 



 

 

15. новембар 2019. године 

Ученици наше школе били у студијској посети у ОШ „Нада Матић“, заједно са ученицима 

ОШ „Петар Лековић“ из Пожеге. Ова активност је реализована у оквиру пројекта 

„Образовање за права детета“, који реализује Ужички центар за права детета, подржан од 

Песталоци дечје фондације из Швајцарске. Чланови Ученичког парламента и запослени, 

упознали су госте са разним активностима које се односе на учење дечијих права и како 

ученици ове школе „живе дечија права“. После сваке активности ученици су дебатовали и 

размењивали искуства из својих школа. Гости су посетили и кутак Ученичког парламента 

и продукте настале током реализације пројекта Образовање за права детета. У студијску 

посету су у пратњи координаторке Ученичког парламента Весне Богосављевић ишли 

ученици: Михајло Зарић, Зоран Лучић, Кристина Жунић, Јана Церовић, Душица Џелебџић, 

Нађа Ковачевић, Сара Милошевић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патронажна служба Дома здравља одржала радионицу „Правилна и здрава исхрана“. 

Сарадња са ПУ Ужице-припадници ПУ Ужице одржали су предавање ,,Безбедно 

коришћење интернета и друштвених мрежа“. 

 

18. новембар 2019. године 

Одржана седница Наставничког већа (1830 часова) 

 

19. новембар 2019. године 

Секретар школе поводом стручног усавршавања била је на семинару у Београду. Тема 

семинара Израда интерних актата и процедура за примену у са Закона о заштити података 

личности. 



 
 

19. новембар 2019. године 

Филмска продукција у ОШ „Слободан Секулић“, која делује у оквиру „Пилот пројекта 

обогаћеног једносменског рада“, реализовала је свој нови пројекат. Ученици петог разреда 

снимили су свој трећи филм под називом „Било једном у Призрену“ филм о цару Душану. 

Све похвале за ученике петог разреда који иду на ову активност, као и за професора Милоша 

Рацића, водитеља активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. новембар 2019. године 

У оквиру обележавања Светске недеље свемира ученици трећег разреда имали су 

занимљиве активности: учење о климатским елементима, условима живота на Земљи, 

настанку кратера на Месецу. Активности које су у оквиру Пилот пројекта обогаћеног 

једносменског рада су одржале наставнице Милева Рогић и др Јелена Радовановић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. новембар 2019. године 

У нашој Школи обележен је Међународни дан детета пригодном представом, која 

представља једну од активности пројекта „Образовање за права детета“ коју наша школа 

реализује са Ужичким центром за права детета под покровитељством Песталоци фондације 

из Швајцарске. Представу су извели ученици петог разреда који похађају програм Умемо 

да се разумемо у оквиру обогаћеног једносменског рада. Представа је изведена за ученике 

из трећег, петог и седмог разреда. Представа ће бити изведена и за ученике четвртог разреда. 

Представу је припремила педагошкиња Весна Богосављевић уз свесрдну помоћ Љиљане 

Доганџић наставнице српског језика и књижевности и психолога Александре Савић. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. новембар 2019. године 

Патронажна служба Дома здравља одржала радионицу о здравој исхрани. 

На Окружном такмичењу у пливању одржаном 22. новембра на Градском базену у Ужицу, 

ученици наше школе забележили су запажене резултате у пратњи наставника физичког 

васпитања Драгана Ивановића. 

 

ПИОНИРИ (I и II разред) – 50m краул 2. место заузео је Варничић Страхиња 51,63 3. 

место заузео је Југовић Немања 59,35 

ПИОНИРКЕ (I и II разред) – 50m краул 1. место заузео је Кнежевић Ивана 1:12,09 

ПИОНИРИ (III и IV разред) – 50m краул 4. место заузео је Варничић Алекса 46,73 

ПИОНИРКЕ (III и IV разред) – 50m краул 2. место заузео је Југовић Невена 1:02,76 

ПИОНИРИ (V разред) – 50m леђно 1. место заузео је Лукић Урош 37,97 

 

27. новембар 2019. године 

Одржан је актив директора на коме је присуствовао директор наше Школе Александар 

Урошевић. 

29. новембар 2019. године 

На Спомен комплексу Кадињача обележена је 78. годишњица битке у којој је на данашњи 

дан изгинуо цео Ужички раднички батаљон, бранећи тада једину слободну територију у 

Европи – Ужичку Републику. Изгинулим херојима на Кадињачи служен је данас парастос, 

а венце су код споменика положили представници Владе Србије и града Ужица, Војске 

Србије, СУБНОР-а, потомци и пријатељи погинулих радника. На обележавању годишњице 

борбе на Кадињачи присуствовали су и ученици осмог разреда наше школе у пратњи 

директора Александра Урошевића. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Одржан састанак Тим за заштиту од насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања 

чији је координатор Александра Савић (12 часова). 

Припадници ПУ Ужице одржали су предавање ,,Безбедност деце у саобраћају“. 

Сарадља са ПУ Ужице – припадници ПУ Ужице одржали су предавање на тему ,, Насиље 

као негативна последица“ 

 

 

30. новембар 2019. године 

У просторијама РЦУ, одржан је семинар за наставнике Школе под називом „Подстицајна 

средина за учење уз подршку ИКТ“- К2 (компетенције за поучавање и учење), из 

приоритетне области П1. Реализатори су били Олгица Спасојевић, професор у ОШ „Петар 

Лековић” и Наталија Диковић, мастер професор технике и информатике у ОШ „Петар 

Лековић“, Пожега. 

 

05. децембар 2019. године 
Одржан је час историје у одељењу VIII1. Наставна јединица је гласила “Србија у Првом 

светском рату 1914“ Наставник је тумачио лик регента Александра Карађорђевића који је 

испричао ђацима властита сећања из рата. На крају часа је приказан и дегустиран српски 

војнички хлеб – “таин“ као незаобилазни део војничке свакодневице. 

Oдржан састанак са представницима Песталоци дечје фондације за Србију и 

представницима Ужичког центра за права детета. Посетили су нас Славица Кијевцанин, 

директорка фондације, Јелена Најдановић Томић, координаторка образовног програма 

фондације, Јелена Жунић Цицварић програмска директорка Ужичког центра за права детета 

и Александра Мутавџић, локална кординаторка пројекта „Образовање за права детета. 

Састанку је такође присуствовала и Јелена Жугић педагог из Основне школе „Димитрије 

Туцовић“ из Чајетине. Нашу школу представљало је око 20 ученика, чланова 

Ученичког  парламента и вршњачки едукатори програма „Образовање за права детета. 

Поред њих, састанку су присуствовали Александар Урошевић, директор школе, Александра 

Савић психолог, Љиљана Диганџић, наставница српског језикаика и књижевности, Мирјана 

Митровић, наставница математике и координаторка школског пројекта „Образовање за 

права детета“ и Ученичког парламента, Весна Богосављевић. 



 
 

 

Представнци свих ужичких основних школа су посетили Фестивал науке у Београду, под 

називом „Разоткривање“. Нашу Школу су представљали чланови Природњачке секције: 

Софија Милосављевић, Јована Јаковљевић, Лука Веланац, Емилија Лазаров, Миленија Ерић 

и Милица Поткољњак и наставница биологије Милева Рогић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06. децембар 2019. године 

Унија студената Ужица организовала је хуманитарну новогодишњу акцију за децу која 

празнике проводе у болници, децу чији родитељи нису у могућности да им приуште 

празничне пакетиће, децу са сметњама у развоју и децу са Космета. 

 

 



 
 

06. децембар 2019. године 
Представница патронажне службе Дома здравља Ужице одржала је веома интересантну 

радионицу о хигијени на којој су се ученици подсетили шта знају о хигијени, како 

одржавати хигијену и шта се може десити ако то не раде на прави начин и редовно. Деца су 

била веома активна и заинтересована за тему. 

 

07. децембар 2019. године 

У нашој Школи одржано је Општинско такмичење из математике ученика основних школа. 

 

10. децембар 2019. године 

Одржан састанак наставника предметне наставе и стручних сарадника о диференцираној и 

пројектној настави (13 часова). 

У хотелу Мона на Златибору 09. и 10. децембра одржана је обука за развој пројеката и 

аплицирање ка ЕУ фондовима. Семинару су присуствовали и чланови наше Школе 

педагошкиња Весна Богосављевић и учитељ Милош Чолић. 

 

11. децембар 2019. године 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као и Завод за вредновање квалитета 

спровело је истраживање о степену и видовима коришћења остварених образовних ресурса 

у настави информатике у основној школи. Наша школа је подржала реализацију овог 

истраживања тако што је у активности укључила наставнике информатике Николу Сокића 

и Радомира Бошњаковића. 

 

12. децембар 2019. године 

У просторијама Регионалнoм центру за професионални развој запослених у образовању 

Ужице, одржана је радионица за унапређивање инклузивне праксе у основним школама и 

хоризонтално учење. Радионици су присуствовали и чланови наше Школе: Мица Митровић 

(учитељица 1. разреда), Виолета Ђоковић (учитељица 4. разреда), мр Јасмина Филиповић 

(нставник српског језика 5. разред) и Мирјана Митровић (наставник математике 7. разред). 

У Школској управи Ужице је реализована радионица „Предлог модела за укључивање 

финансијске писмености у наставу математике првог и другог циклуса основног 

образовања и васпитања“. Радионици су присуствовали чланови наше Школе Дана 

Новаковић (професор разредне наставе) и Мирјана Митровић (наставик математике). 

 

13. децембар 2019. године 

Припадници ПУ Ужице одржали предавање ,,Полиција у служби грађана“. 

 

15. децембар 2019. године 

Посета ученика осмог разреда са наставницом предмета Ликована култура и 

Цртање,сликање и вајање, Надом Цветић, отварању изложбе Густава Климта у Градском 

културном центру Ужица, а под покровитељством и Аустријског културног форума 

поводом сто година од смрти водећег бечког сликара сецесије и модерне. 

 

 



 
 

16. децембар 2019. године 

У организацији ужичког СУБНОР-а обележена је 75. годишњица ослобођења Ужица у 

Другом светском рату. Свечаност поводом значајног датума из историје града почела је 

симболично у 17 часова до када су 16. децембра 1944. године трајале борбе партизанских 

јединица са немачким окупатором који је протеран из Ужица. Поред представника Града 

Ужица, институција културе, удружења грађана и медија свечаности у Градској скупштини 

присуствовали су ученици Ужичке гимназије и наше Школе. 

 

 

Промоцији Војне гимназије и Средње стручне војне школе у ОШ „Душан Јерковић“ 

присуствовао је и ученик наше Школе Кристијан Милосављевић  у пратњи психолога 

Александре Савић. 

 

17. децембар 2019. године 
У РЦУ реализована је активност саветника-спољњег сарадника ШУ Ужице, мр Александра 

Тијанић Славујевић, на тему Презентација примера добре пракце, интердисциплинарно 

повезивање са фокусом на исходима. На активностима су присуствовали наставници наше 

Школе Нада Цветић, Владана Абрамовић и Александра Куљанин. 

 

17. децембар 2019. године 
Одржана је угледна активност првог, трећег, петог и шестог разреда. Представом „Да ли 

представа дечја права звучи страва“ спојене су активности „Умемо да се разумемо“ у оквиру 

обогаћеног једносменског рада са програмом „Образованје за права детета“. Ученицима 

који су постали вршњачки едукатори за област Образовање за права детета, директор 

Школе је уручио сертификате о успешно завршеној обуци. Целу активност успешно су 

организовали Весна Богосављевић и Александра Савић. 

 



 
 

19. децембар 2019. године 

На одржаном Општинском такмичењу младих математичара основних школа – Ужица, 

ученици наше Школе постигли су следеће резултате: 

 

-ТЕЋИ РАЗРЕД 

-Ема Лапчевић - прво место - учитељица Слађана Радибратовић; 

-Филип Киковић - друго место - учитељица Станојла Цветковић; 

-Данило Пантелић - друго место - учитељица Станојла Цветковић; 

-Оливера Удовичић - треће место учитељица Станојла Цветковић; 

-Андрија Видић – похваљен - учитељица Слађана Радибратовић. 

 

 

-ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

-Филип Димитријевић - прво место - пласман на Окружно такмичење-учитељица Виолета 

Ђоковић; 

-Николина Невољица - друго место - пласман на Окружно такмичење-учитељица Гордана 

Жунић; 

-Јанко Костадиновић - друго место - учитељица Даница Видић; 

-Данило Кнежевић - треће место - учитељица Виолета Ђоковић; 

-Никола Ђуровић – похваљен - учитељица Даница Видић; 

-Александра Туцовић – похваљена - учитељица Гордана Жунић; 

-Вук Стевановић – похваљен - учитељица Даница Видић; 

-Анђела Марковић – похваљена - учитељица Виолета Ђоковић; 

-Немања Јовановић – похваљен - учитељица Виолета Ђоковић; 

-Стефан Андрић – похваљен - учитељица Виолета Ђоковић. 



 
 

 

-ПЕТИ РАЗРЕД 

-Габријела Вирић–треће место–пласман на Окружно такмичење – наставница Сања Папић; 

-Немања Лубурић – треће место -пласман на Окружно такмичење–наставница Сања Папић; 

-Уна Сокић – похваљена - пласман на Окружно такмичење – наставница Сања Папић. 

 

 

 

-ШЕСТИ РАЗРЕД 

-Младен Прљевић - друго место - пласман на Окружно такмичење – наставница Мирјана 

Митровић; 

-Зоран Лучић – похваљен - наставница Мирјана Митровић. 

 

 



 

 

-ОСМИ РАЗРЕД 

-Тамара Вујашевић - треће место - пласман на Окружно такмичење – наставница 

Катарина Глишић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. децембар 2019. године 

Одржан састанак тима за самовредновање за област квалитета програмирање, планирање и 

извештавање (1230 часова) 

Представник МУПа Ужице одржао је радионицу која се односи на безбедност деце у 

саобраћају и о њиховом понашању на путу од школе до куће. Ученицима је била 

интересантна тема тако да су сви били веома активни. Још једном су обновили како треба 

правилно да се понашају у саобраћају зарад своје безбедности и безбедности другара. 

 

24. децембар 2019. године 

У просторијама Школске управе Ужице, одржана је радионица која се односила на 

превенцију насиља у школама. Био је то први радни састанак са саветницима – спољним 

сарадницима за заштиту од насиља, Александром Ђукић Јовановић и Снежаном 

Стаматовић. Састанку су присуствовали: психолог Александра Савић, секретар Снежана 

Матић и педагог Весна Богосављевић. 

 

 

 



 
 

25. децембар 2019. године 

На основу одредаба Правилника о сталном стручном усавршавањау и напредовању у звања 

наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр. 81/2017 и 

48/2018) одржано је саветовање “Добро руковођење – квалитетна школа кроз припрему 

израде истраживачког рада и портфолиа“ у Центру за стручно усавршавање – Чачак. На 

саветовању је учествовао и директор наше Школе Александар Урошевић. 

У оквиру пројекта „Новогодишњи вашар“ ученици другог разреда су са учитељицама 

Маријом Тошић, Даном Новаковић, Станом Курћубић и у сарадњи са родитељима 

осмислили и реализовали продајну изложбу играчака које су сами направили, изражавајући 

своју креативност, тимски дух и смисао за предузетништво. Новогодишњи вашар улепшала 

је дечија приредба у којој су учествовала сва деца. У оквиру пројектне наставе, корелацијом 

су били обухваћени и предмети: српски језик, музичка и ликовна култура, свет око нас и 

грађанско васпитање.Кроз овај пројекат код ученика смо желели да развијамо компетенције 

за учење, комуникацију, сарадњу, решавање проблема, дигиталну компетенцију, естетску и 

предузетничку компетенцију. 

 

 

25. децембар 2019. године 

У просторијама РЦУ реализована је радионица саветника-спољњег сарадника ШУ Ужице, 

мр Александрe Тијанић Славујевић. Тема радионице је Проблематика оцењивања у настави 

вештина у основној школи. Активности је присуствовао наставник физичког и здравственог 

васпитања наше школе Драган Ивановић. 

У просторијама Школске управе Ужице одржана је радионица за руководиоце тимова за 

професионални развој на тему „Напредовање у звање наставника, васпитача и струцних 

сарадника“. Испред наше Школе радионици је присуствовала учитељица Слађана 

Радибратовић. 

 

26. децембар 2019. године 

У Градском културном центру одржано је проглашење најбољих спортиста и екипа града 

Ужица у 2019. години. Свечаности је присуствовао и директор наше Школе Александар 

Урошевић. 

 



 
Црвени крст Ужице је и ове године у својој редовној акцији „Један пакетић-много љубави“ 

организовао доделу новогодишњих пакетића за децу узраста десет година. Пакетиће је 

примило и десет ученика наше Школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. децембар 2019. године 

Одржано Одељењско веће у VII2 одељењу (0905 часова) 

У малој сали Градске куће одржан је састанак на тему „Проблеми недовољног броја 

логопеда и могућност за решавање“. Поред директора основних школа, представника 

Школске управе, директор опште болнице, директора Дома здравља, директора вртића, 

чланова интересорне комисије, присуствовао је и директор наше Школе Александар 

Урошевић. 

У сарадњи са ПУ Ужице одржано је предавање на тему ,,Насиље као негативна појава у 

друштву“. 

 

30. децембар 2019. године 

Одржан је актив директора у ОШ „Богосав Јанковић“ – Кремна, на коме је присуствовао 

директор наше Школе Александар Урошевић. 

Новогодишње дружење у ресторану „Ћира“, уз добро расположење и песму, наш колектив 

је испратио стару годину, са жељом да Нова 2020. година буде још боља и успешнија! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

01. јануар 2020. године 

У оквиру обогаћеног једносменског рада, ученици трећег и петог разреда су са наставницом 

енглеског језика Јеленом Чавић изградили мост пријатељства са вршњацима из Италије, 

Немачке, Шпаније, Португала, Хрватске, Пољске, Турске путем etwinning platforme. 

Ученици су разменили новогодишње честитке на енглеском и свом матерњем језику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06. јануар 2020. године 

Раном зором, пре свитања Александар Жунић, Зоран Јелисавчић и Александар Урошевић 

исекли су храстово дрво (како обичаји налажу) и донели га испред улазних врата наше 

Школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. јануар 2020. године 

У оквиру пројектне наставе, постављена је изложба дечјих радова под називом “ПИСМА 

СТАРОГ ИСТОКА“. Ученици сва три одељења петог разреда са својим наставником 

Милошем Рацићем учествовали су у пројекту. На глиненим плочицама је представљено 

клинасто писмо из Месопотамије, а на папиру египатски хијероглифи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

14. јануар 2020. године 

Састанку стручног тима за физику у вези пројекта Припремање програма, инструмената и 

реализацију завршног испита Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања 

присуствовала је др Јелена Радовановић. 

 

16. јануар 2019. године 

Кошаркаши ужичке Слободе посетили су данас нашу Школу. У пријатном дружењу са 

ученицима од четвртог до осмог разреда, првотимци Слободе су их позвали да дођу у 

недељу у спортску дворану „Велики парк“ где ће у дербију 16. кола Кошаркашке лиге 

Србије дочекати лидера на табели, екипу Борца из Чачка. Приликом посете представници 

клува школи су поклонили спортске календаре и кошаркашку лопту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. јануар 2020. године 

У библиотеци Техничке школе „Радоје Љубичић“ одржана је трибина која се бавила 

питањима како постати успешан грађанин и каква је улога формалног односно неформалног 

образовања. На трибини је говорио Милош Обрадовић, бивши ученик школе, данас 

председник Спортског удружења Универзитета у Београду. Трибини су присуствовали: 

библиотекар наше Школе Бојана Васиљевић као и ученици осмог разреда Немања Делић, 

Вељко Шкодрић и Лука Буквић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Нашој Школи одржан је заједнички састанак секретара основих и средњих школа. На 

састанку је присуствовао и секретар наше Школе Снежана Матић. 

 

18. јануар 2020. године 

У Основној школи за образовање ученика са сметњама у развоју „Миодраг В. Матић“ 

одржана је обука запослених у образовању за примену образовних стандарда и 



 
самовредновање рада установа у основном и средњем образовању „Самовредновање у 

школама“. На обуци су били присутни и представници наше Школе Александра Савић и 

Александар Урошевић. 

 

21. јануар 2020. године 

У ОШ“Слободан Секулић“ одржан је актив директора на којој је присуствовао и директор 

наше Школе Александар Урошевић. 

У РЦУ одржана је радионица која се односи на инклузивно образовање. На радионици су 

присуствовали: Мица Митровић, Виолета Ђоковић, Јасмина Филиповић, Катарина 

Глишић. 

Захваљујући средствима Министарства просвете ове године је обогаћен библиотечки фонд 

са 30 нових публикација намењених ученицима од првог до осмог разреда. 

У оквиру обогаћеног једносменог рада на активности Подршка у учењу учитељица Слађана 

Радибратовић и учитељ Златко Цвијовић са ученицима трећег разреда организовали су квиз 

такмичење. Шест екипа се надметало у пет игара: слагалица, мозгалице, ребуси, занимљива 

математика и асоцијације. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. јануар 2020. године 

Да би се боље разумела и научила хемијска веза, протони, електрони, неутрони, Луисови 

симболи, уз помоћ житарица, пластелина, добре воље и креативности, групни рад ученика 

три одељења седмог разреда су то и показали. Активнос је пропраћена будним оком 

наставнице Мирјане Којадиновић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. јануар 2020. године 

И ове године смо, традиционално, уз драге госте, прославили Дан Светог Саве. Под 

диригентском палицом професорке музичке културе Владане Абрамовић, школски хор је 

отпевао Химну Светом Сави. Са вероучитељем Милошем Батаковићем ученици млађих 



 
разреда учествовали су у славском обреду, што је изазвало симпатије публике. Текст 

професорке српског језика и књижевности мр Јасмине Филиповић казивале су ученице 

одељења V3: Лана Дрндаревић, Ђурђина Јанковић и Уна Сокић. Њихово извођење 

пропраћено је великим аплаузом. Након званичне церемоније, наставили смо пријатно 

дружење са нашим пензионерима и осталим гостима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. јануар 2020. године 

У Београду одржана конференција „Школе за 21. век вештине, знање, технологија“. British 

Council представио је резултате образовног програма „Школе за 21. век“ који је уведен у 

велики број школа у Србији и овом приликом уручено је још 17.500 микробит уређаја 

представницима чак 480 школа у Србији. До сада је донирано 12.000 микробитова школама 

широм земље, а 1.800 наставника и 410 директора обучено је у оквиру овог пројекта чији је 

покровитељ британска Влада, а који се у Србији спроводи уз подршку Министарства 

просвете и Владе Србије. Наша Школа је добила четрдесет микробит уређаја. На 

конференцији је присуствовао и директор наше Школе Александар Уродшевић. 

 

29. јануар 2020. године 

На седници Савета родитеља града Ужица разматрала су се питања: 

1. Безбедност ученика и запослених у школама. 

2. Утврђивање предлога иницијативе „Унапређивање безбедности у зони школе“ 

На састанку су присуствовали и члан Савета родитеља Ужица Марија Ерић (родитељ) и 

директор Школе Александар Урошевић. 

 Састанку стручног тима за физику у вези пројекта Припремање програма, инструмената 

и реализацију завршног испита Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања 

присуствовала је др Јелена Радовановић. 

 

30. јануар 2020. године 

Саветници спољни сарадници ШУ Ужице, Милева Рогић и Станојла Цветковић (чланови 

нашег колектива) реализовали су радионицу „Иницијални тест као карика између три 

образовна циклуса“. Радионици су присуствовали наставници биологије и учитељи IV 

разреда из града и заједно кроз размену искустава сачинили питања за иницијални тест у V 

разреду. Из наше Школе присуствовала је учитељица Гордана Жунић. 

 

 

 



 
 

31. јануар 2020. године 

Одржан састанак Тима за заштиту деце-ученика од дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања (1230 часова). 

 

03. фебруар 2020. године 

Одржана седница Одељењског већа предшколаца и разредне наставе (9 часова). 

У Регионалном центру за професионално образовање одраслих одржан је експертски 

регионални састанак посвећен дефинисању показатеља за предшколско образовање на 

локалном нивоу. Састанак се одржава у оквиру пројекта Локализација европских 

интеграција-предшколско васпитање и образовање На састанку су присуствовали и чланови 

наше Школе Драгина Арсенијевић и Милош Чолић. 

 

04. фебруар 2020. године 

Одржан састанак тима „Обогаћени једносменски рад“ (шести) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04. фебруар 2020. године 

Одржана седница Одељењског већа предметне наставе (900 часова). 

 

05. фебруар 2020. године 

Одржан је састанак Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе и Тима за 

самовредновање (900 часова) 

Одржан састанак чланова Актива за школско развојно планирање (1015 часова). 

Одржана седница Одељењског већа предметне наставе VI4 одељења (1030 часова) 

Саопштен успех и извршена подела ђачких књижица, парна смена и сва одељења трећег и 

петог разреда у (1100 часова), непарна смена и сва одељења првог разреда у (1200 часова). 

 

10. фебруар 2020. године 

Одржан је састанк са председницима актива директора основних и средњих школа у 

Школској управи Ужице, где је утврђен распоред одржавања окружних такмичења. Нашој 

школи је припала организација и домаћинство Окружног такмичења из математике. 

 



 
 

11. фебруаар 2020. године 

У сарадњи са Народном библиотеком Ужице, представник наше Школе, Бојана Васиљевић 

писуствовала је промоцији књиге „Тако разговара са мном моја душа“ Наде Јордовић. 

12. фебруар 2020. године 

На основу одлуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја, продужено је 

трајање зимског распуста до 21. фебруара 2020. године. Први наставни дан почиње 24. 

фебруара 2020. године. По пријему дописа Школа је истог тренутка обавестила родитеље и 

ученике (мејл, огласна табла Школе, преко учитеља и разредних старешина). 

13. фебруар 2020. године 

Одржан је актив директора у ОШ „Душан Јерковић“, на коме је присуствовао директор 

наше Школе Александар Урошевић. 

20. фебруар 2020. године 

Одржана седница Наставничког већа (10 часова). 

22. фебруар 2020. године 

У ОШ“Алекса Дејовић“ одржано Општинско такмичење из немачког и француског језика. 

На такмичењу учествовали ученици наше школе. 

23. фебруар 2020. године 

У ОШ“Алекса Дејовић“ одржано Општинско такмичење из енглеског језика. На такмичењу 

учествовали ученици наше школе. 

25. фебруара 2020. године 

Учитељица Станојла Цветковић је у својству саветника-спољног сарадника одржала 

радионицу у РЦУ под називом “Технике које нам помажу за решавање дисциплинских 

проблема у настави“. Циљ је био размена искуства и оснаживање млађих колега за 

квалитетнију реализацију наставе и учења. Радионици су присуствовали учитељи и 

наставници из 9 школа наше општине. Из наше школе присуствовали су Даница Видић, 

Милош Чолић и Драгина Арсенијевић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На одржаном школском такмичењу из хемије од 9 ученика седмог разреда на Општинско 

такмичење пласирала су се два ученика Тијана Вуковић и Лука Голубовић. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

26. фебруара 2020. године 

Одржана седница Савета родитеља (1600 часова), а затим Школског одбора (2030 часова). 

Наша школа пријавила је ученике од првог до осмог разреда на 50. Смотру рецитатора 

златиборског округа „Песниче народа мог“ у организацији Градског културног центра 

Ужице. 

 

28. фебруар 2020. године 

Књига је највећи извор информација, знања и идеја. Књигама се преносе поруке кроз 

простор и време, а оне највредније повезују велики број генерација широм света. Поводом 

Националног дана књиге, 28. фебруара, на иницијативу Друштва школских библиотекара 

Србије, и у Основној школи „Слободан Секулић“, овај значајан датум обележен је акцијом 

“Гласно читам”. Наставници, учитељи и ученици у сарадњи са школском библиотекарком 

Светланом Прљевић Миљковић отворили су читалачко дружење симболично у 5 до 12. На 

тај начин су у школи указали да је крајње време да се окренемо неговању књиге и културе 

уопште. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. фебруар 2020. године 

У оквиру пројекта Образовање за права детета – обука представника нових партнерских 

школа, одржан је семинар за учитеље и наставнике у РЦУ. Семинар носи назив 

„Индикатори остварености права детета у образовном систему“. Семинару је 

присуствовало шест колега из нше Школе: Милош Рацић, Ана Димитријевић, Јасминка 

Жунић, Милева Рогић, Даница Видић и Виолета Ђоковић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

01. март 2020. године 

Данас је одржаном Општинском такмичењу из Технике и технологије у 

Основној школи ,,Богосав Јанковић“ у Кремнима, ученик VI1 разреда наше 

школе, Марко Обућина, освојио је друго место са 96 бодова и пласирао се 

на следећи ранг такмичења. Све честикте Марку Обућини и његовом 

наставнику Николи Сокићу! 

 

 

 

 

 

 

 

02. март 2020. године 

На обуци за припрему испита за лиценцу директора установе образовања и васпитања која 

је била одржана у Тршићу присуствовао је и директор наше школе Александар Урошевић. 

 

03. март 2020. године 

На окружном такмичењу у гинастици одржаном у Медицинској школи у Ужицу ученици 

наше школе остварили су запажене резултате: 

II место - ДАНИЦА БАЦОТИЋ III1 

I место - АНА МИТРАШИНОВИЋ V2 

II место - УНА СОКИЋ V3 

III место - САРА МАРКОВИЋ VII1 

I место Екипно од I до IV разреда ДАНИЦА БАЦОТИЋ III1, ИВА РЊАКОВИЋ IV1, 

НИКОЛИНА НЕВОЉИЦА IV4, МИЛЕНА ЛАЗОВИЋ IV4 

I место Екипно од V до VI разреда СОФИЈА МИЛОСАВЉЕВИЋ V2, АНА 

МИТРАШИНОВИЋ V2, УНА СОКИЋ V3, МАЈА МАРКОВИЋ VI1 

I место Екипно од VII до VIII – САРА МАРКОВИЋ VII1, ИСИДОРА ГОРДИЋ VII1, 

ТЕОДОРА ГОРДИЋ VII1, НЕВЕНА СЕЛАКОВИЋ VIII4 

Једно велико БРАВО за овако велики успех за све такмичаре и њиховог наставника 

Владимира Аничића. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

05. март 2020. године 

Поводом 05. марта, дана Енергетске ефикасности, у Градском културном центру је одржан 

турнир у друштвеној игри „Играј за енергетику“. Нашу Школу су представљали ученици 

VI1 одељења: Марко Обућина, Никола Поповић и Валентина Шимун, у пратњи наставника 

Николе Сокића. 

 

 

 

 

 

 

 

 

06. март 2020. године 

Одржан Актив директора на коме је присуствовао и директор наше Школе Александар 

Урошевић. 

 

07. март 2020. године 

У нашој Школи одржано Окружно такмичење из математике. Све је протекло у најбољем 

реду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08. март 2020. године 

У просторијама Дечјег културног центра Београд, 08. марта 2020. године, одржан је 

КИДИКЕМ – ђачки филмски фестивал. Ученици ОШ “Слободан Секулић“ освојили су 

посебну награду за глуму за филм “Одело не чини човека“. Група аутора у оквиру школске 

Филмске продукције, која је реализовала овај филм, награђена је дипломом, медаљом, 

књигама, качкетима и мајицама. Велико браво за ученике и њиховог наставника Николу 

Рацића. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12. март 2020. године 

После дописа који је упућен школама ради спречавања ширења инфекција наша Школа је 

предузела следеће активности: 

 Редовно смо дезинфекционим средствима после сваког одмора чистили ходнике 

школе, празнили корпе за отпатке, 

 Проверавано је да ли у тоалетима има довољно сапуна и убруса; 

 Редовно проветравање учионица, сале, ходника; 

 Постављени су натписи на више места у школи (редовно прање руку, пре и после 

јела треба руке прати…); 

 На свим првим часовима ученицима је скренута пажња да избегавају да пију течност 

из исте боце, чаша и да не деле храну; 

 Скренута је пажња свим ученицима и запосленима да искоришћене марамице, 

убрусе и слично одмах одложе у корпе за отпатке; 

 Планирано је да се на часовима одељењског старешине у свим разредима прочита 

препорука Министарства и да се разговара о спровођењу личне хигијене и непосредног 

окружења, али и да се не паничи уколико се чује информација да је неко у нашем граду 

оболео од актуелног вируса. 

 Дежурни наставници су добили инструкцију о појачаној контроли на својим 

дежурним местима. 

 Родитељима скренута пажња да се, због безбедности њихове деце и безбедности 

других, обрате надлежним иституцијама уколико примете било какве симптоме код деце 

који би могли да указују на присуство вируса. 

 Директор води евиденцију о броју деце, ученика и запослених који су одсутни из 

здравствених разлога и на дневном нивоу извештава школску управу. 

 Није дозвољено велико окупљање деце и ученика по холовима и ходницима за време 

одмора. 

 

13. март 2020. године 

На одржаном школском такмичењу рецитатора у нашој школи пролаз на следећи ранг 

такмичења остварили су следећи ученици: Ђорђе Јанковић II4 ментор: Стана Курћубић, 

Матија Сокић V3, Уна Сокић V3, Ђурђина Јанковић V3, Лана Дрндаревић V3, Павле 

Деспотовић V3, ментор: Љубица Аничић. 

 

 

14. март 2020. године 

Друштво математичара Србије је пратећи активности Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја о едукацији ученика у новим условима, покренуло акцију 

„Математиком и информатиком против Корона вируса“. Једна од активности у наведеној 

акцији је и online РЕВИЈАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ИЗ 

МАТЕМАТИКЕ. Ученици наше школе, Лука Голубовић VII2 и Младен Прљевић VI4, узели 

су учешће у овом такмичењу и остварили запажене резултате (десет тачних од могућих 

дванаест бодова). Све похвале за наше ученике. 

У нашој школи одржан је дводневни семинар где је 17 учесника савладало програм обуке 

стручног усавршавања на тему Даровито дете у школи и шта са њим. Детаљније 



 
информације могу се витети на линку: http://petaosnovna.com/wp-

admin/post.php?post=6796&action=edit&message=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. март 2020. године 

У сарадњи са Техничком школом „Радоје Љубичић“ обележен је „Дан броја π“. Приликом 

посете Техничкој школи добили смо од њих захвалницу због учешћа у обележавању „Дан 

броја π“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. март 2020. годин 

На Општинском такмичењу из историје, ученици наше Школе постигли су следеће 

резултате: 

Владимир Лијескић – 7. разред – 2. место – наставник Милош Рацић 

Катарина Лазић – 7. разред – 2. место – наставник Милош Рацић 

Немања Делић – 8. разред – 1. место – наставник Милош Рацић 

Павле Стевић – 8. разред – 2. место – наставник Милош Рацић 

http://petaosnovna.com/wp-admin/post.php?post=6796&action=edit&message=1
http://petaosnovna.com/wp-admin/post.php?post=6796&action=edit&message=1


 
На основу овлашћења председника Републике Србије, на територији целе земље уведено је 

ВАНРЕДНО СТАЊЕ. Ванредно стање подразумева да се у свим школама обуставља 

настава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. март 2020. године 

На огласној табли и сајту Школеје истакнут је распоред часова од 17.03. – 21.03.2020. 

године који се емитује на РТС 3 каналу (линк www.rasporednastave.gov.rs). 

 

17. март 2020. године 

На одвојеним састанцима са учитељима и наставницима разматрана је стратегија и 

могућности школе за прелазак на одржавање учења на даљину. Запосленима су предложене 

разне платформе које су бесплатно понуђене док траје учење на даљину (Министарство 

просвете, издавачке куће, Школска управа…) Школа се определила за Google drive. 

 

18. март 2020. године 

Школској управи Ужице, прослеђен је Акциони план школе за ванредну ситуацију. 

Поводом уредбе о мерама за време ванредног стања и Одлуке Владе о обустави извођења 

наставе у основним школама, обуставили смо поступак спровођења процедуре по раније 

расписаним конкурсима, који су започети након добијања сагласности Комисије Владе 

Републике Србије за ново запошљавање и расписивања конкурса, док траје опасност од 

ширења заразне болести COVID-19 и ванредно стање. 

 

20. март 2020. године 

На огласној табли и на сајту Школе истакнуто је обавештење да је субота 21.03.2020. године 

радн и да су часови од понедељка 16.03.2020. године (због проглашења ванредног стања). 

-прва смена парна смена са петацима. 

-друга смена непарна смена без петака. 

http://www.rasporednastave.gov.rs/


 
Запосленима је путем поруке на мејл скренута пажња да приликом преузимања садржаја са 

интернет воде рачуна, можда су заштићена ауторским правима. 

 

22. март 2020. године 

Наша школа је обележила Светски дан вода пријавом на литерарни и ликовни конкурс за 

ученике основних школа ,,ВОДА-ВЕЧНО КРУЖЕЊЕ“ у организацији јавног комуналног 

предузеће ,,Водовод“ Ужице у сарадњи са Регионалним центром за професионални развој 

запослених у образовању Ужице. 

 

23. март 2020. године 

На огласној табли и сајту Школеје истакнут је распоред наставе од 23.03. – 27.03.2020. 

године који се емитује на РТС каналу (линк www.rasporednastave.gov.rs). 

 Како је школа у обавези да обавести родитеље ученика да обрате пажњу на садржаје 

које ученици постављају током процеса онлајн учења, те да их информише да ће 

непримерено понашање ученика утицати на оцену из владања на крају школске године. 

Подсетили смо ученике на правила понашања на онлајн платформама за учење, 

односно да је: 

 остављање непримереног садржаја и порука; 

 узнемиравање других учесника у учењу; 

 злоупотреба четовања; 

 претње; 

 дистрибуирање снимака и слика појединаца против њихове воље; 

 оглашавање и слично забрањени. 

Наша обавеза је да бележимо непримерена понашања, информишемо родитеље о истом и 

да уклањамо непримерени садржај са платформи које користе у свом раду. Уколико 

школа има сазнања о дигиталном насиљу између ученика које се наставља и поред 

информисања родитеља и/или представља посебан ризик по ученика/ке изложене 

насиљу потребно је да поднесемо пријаву надлежном Министарству унутрашњих 

послова и о томе извести надлежну Школску управу. 

 

24. март 2020. године 

На предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја, наша Школа је 

обезбедила потребне услове да директор, рачунополагач, секретар, стручна служба, 

запослени своје послове могу обављати код куће. 

 

25. март 2020. године 

Стручна служба је осмислила Упитник како би, у теској ситуацији због коронавируса, 

сагледали како се ученици сналазе у учењу упри овим околностима. Резултати Упитника ће 

допринети унапређењу нашег и њиховог рада. Упитник ће бити закључан 01. априла. 

 

26. март 2020. године 

Наша школа је на основу препоруке градоначелника и на основу члана 76. Статута града 

Ужица и Уредбе о мерама за време ванредног стања, у својим објектима обустави наплату 

закупнине Спортским клубовима и Спортским удружењима за време ванредног стања. 

 



 
27. март 2020. године 

Запослени, родитељи, ученици упознати су са новим Календаром васпитно-образовног рада 

у основним и средњим школама. Допис је објављен и на сајту Школе. 

 

28. март 2020. године 
На Огласној табли и сајту Школе, истакнут је распоред наставе од 30.03. до 03.04.2020. 

године који се емитује на РТС каналу (линк www.rasporednastave.gov.rs). 

 

31. март 2020. године 

Наша Школа је донирала одељењу хирургије Опште болнице Ужице 20 комада заштитних 

наочара, због повећане потребе за заштитним средствима у време ванредног стања насталог 

услед ширења корона вируса. Донацију примио др Драган Дамјановић, у присуству 

наставнице хемије Мирјане Којадиновић и директора Школе Александра Урошевића. 

 

Школа је објавила на Огласној табли и сајту да ће вршити упис деце рођене од 01.03.2014. 

године до 28.02.2015. године у припремни предшколски програм за школску 2020/2021. 

годину, почев од 01.04.2020. године до 14.06.2020. године. Детаљније обавештење о упису 

можете погледати на линку Упис у припремни предшколски програм. 

 

Школа је објавила на Огласној табли и на сајту обавештење о упису деце у први разред. 

 

Пoштовани родитељи, 
Пред нама је упис деце у први разред! 

Овог пролећа планирали смо презентацију рада ОШ „Слободан Секулић“. Међутим, због 

уведеног вандредног стања и постојеће вандредне ситуације у вези са корона вирусом, 

обраћамо Вам се на овај начин. ОШ „ Слободан Секулић“ поседује много тога што је 

чини правом за ваше дете: 

 огроман школски простор ван саме установе, који је безбедан и измештен од саобраћаја 

(велико и мало школско игралиште, школско двориште, трим-стаза) 

 простране учионице и кабинете добро опремљене наставним средствима и техником 

 велику фискултурну и малу гимнастичку салу 

 бину на холу школе намењену за извођење разних културних садржаја 

 богату библиотеку са пространом читаоницом 

 пространу трпезарију за исхрану ученика 

 сопствену кухињу за спремање хране ученицима 

 продужени боравак за најмлађе са обезбеђеним ручком 

 опремљену зубну амбуланту за пружање стоматолошких услуга свим ученицима 

 рад са логопедом сваке недеље у одређеном термину 

Надамо се да све горе наведено чини нашу школу – ШКОЛОМ ПО МЕРИ ВАШЕГ 

ДЕТЕТА. ПРОЦЕДУРУ УПИСА УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД МОЖЕТЕ 

ПРОЧИТАТИ НА ЛИНКУ Упис деце у први разред основне школе 

 

02. април 2020. године 

У оквиру Филмске продукције, Пилот пројекта обогаћеног једносменског рада ученици 

наше Школе, са својим наставником Рацић Милошем и поред ситуације у којој смо се 

http://www.rasporednastave.gov.rs/
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2020/03/Upis-dece-u-pred%C5%A1kolski-program.png
http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2020/03/Upis-u-prvi-razred-2020..png


 
нашли због корона вируса, они су путем наставе на даљину и својом организованошћу 

направили још један у низу филмова „Нема повлачења, нема предаје“ подршка 

здравственим радницима. Једно велико БРАВО! 

*Порука за ђаке 

Подели аплауз 

Ви знате да свако вече у 20 часова аплаудирамо свим здравственим радницима, јер се брину 

о свима нама! Тај аплауз ћемо одвојити као најважнији, јер здравствени радници тренутно 

раде најтежи посао! Али, то не значи да никоме другом не поделите аплауз, у току дана. 

Поделите аплауз: 

-свим људима који сада морају да раде, да би ми имали све што нам треба; 

-вашим бакама и декама који не излазе из кућа; 

-вашим мамама за диван ручак; 

-вашим татама за набављање намирница и плаћање рачуна; 

-вашим бакама за крофне, палачинке… 

-вашим декама за ложење ватре, неку стару причу, неки савет… 

-свим просветним радницима који за вас спремају и држе часове на РТС-у; 

-и свим другим којих сте се ви сетили да то заслужују… 

И НАРАВНО ВЕЛИКИ АПЛАУЗ ЗА ВАС, који: 

-редовно и одговорно извршавате школске обавезе; 

-играте се и забављате млађег брата или сеcстру; 

-помажате у изради домаћих задатака млађем брату или сестри… 

 

И НАЈВЕЋИ АПЛАУЗ ЗА СВЕ ВАС КОЈИ ИСПУЊАВАТЕ СВОЈЕ ОБАВЕЗЕ НЕ 

ЧЕКАЈУЋИ УМОРНЕ РОДИТЕЉЕ!!! 

Значи: 

ваша одговорност + брига и нега ваших родитеља + брига и нега здравствених 

радника = СИГУРНА ПОБЕДА НАД ВИРУСОМ КОРОНА! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04. април 2020. године 

На огласној табли и сајту Школе истакнут је распоред наставе од 06.04. до 10.04.2020. 

године који се емитује на РТС каналу (линк www.rasporednastave.gov.rs). 

 

09. април 2020. године 

У оквиру Обогаћеног једносменског рада, учења на даљину, Филмска продукција је 

снимила још један филм под називом „ВРБИЦА И ЛАЗАРИЦА“. 

http://www.rasporednastave.gov.rs/


 
У оквиру Пројекта обогаћеног једносменског рада, настава на даљину, вршњачка едукација, 

обрађена је наставна јединица: „The Gold Robber“. Режија и глума Филип Киковић ученик 

III2 разреда. Све похвале и за наставницу Јелену Чавић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. април 2020. године 
У другом кругу KGL такмичења из енглеског језика одржаног у Београду, ученица петог 

разреда, Габријела Вирић, похваљена је у категорији „Commended“, која обухвата 10% 

учесника са најбољим резултатима на нивоу А1 у целом свету. Велико БРАВО за Габријелу 

Вирић и њену наставницу енглеског језика Јелену Чавић. 

 

 

 

 

 

Ученици одељења VII2, исказали су своја осећања, пружили 

подршку и послали поруку свима нама о пандемији вируса 

који је задесио нашу планету. Видео снимак су направили у 

склопу часа одељењског старешине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

12. април 2020. године 

На огласној табли и сајту Школе истакнут је распоред наставе од 13.04. до 16.04.2020. 

године, који се емитује на РТС каналу (линк www.rasporednastave.gov.rs) 

 

17. април 2020. године 

Поштујући препоруку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, на сајту школе 

постављени су пригодни садржаји (тема Ускрс), који су у функцији квалитетног спровођења 

слободног времена. 

 

18. април 2020. године 

У оквиру обогаћеног једносменског рада кроз Подршку у учењу ученици издвојеног 

одељења на Љубањама у ванредним околностима били су креативни. Извели су огледе 

прављења течног сапуна од комадића сапуна као и прављење чипса од јабука, наравно уз 

надзор родитеља. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У оквиру обогаћеног једносменског рада кроз активност Подршка у учењу ученици трећег 

разреда имали су задатак да направе мапе ума на тему која је везана за садржаје из Природе 

и друштва и Српског језика. 
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21. април 2020. године 

Друштво математичара Србије је пратећи активности Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја о едукацији ученика у новим условима, покренуло акцију 

„Математиком и информатиком против Корона вируса“. Једна од активности у наведеној 

акцији је и online РЕВИЈАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ИЗ 

МАТЕМАТИКЕ. Ученици наше школе, Лука Голубовић VII2 и Младен Прљевић VI4, узели 

су учешће у овом такмичењу и остварили запажене резултате (десет тачних од могућих 

дванаест). Све похвале за наше ученике и њихову наставницу математике Мирјану 

Митровић. 

 

21. април 2020. године 

На огласној табли и сајту Школе истакнут је распоред наставе од 21.04. до 24.04.2020. 

године који се емитује на РТС каналу (линк www.rasporednastave.gov.rs). 

 

На ликовном конкурсу који је поводом Ускршњих 

празника расписала Немачка амбасада у Београду, 

учествовала су деца до 12 година са територије 

читаве Србије. Међу њима и ученици наше школе: 

Јана Доганџић V1, Сања Селаковић V1, Урош 

Станојевић V1, Дуња Николић V2 и Ђурђина 

Јанковић V3. 

Рад талентоване ученице одељења V2, Дуње 

Николић, освојио је симпатије многих, па се тако 

Дуња нашла у друштву петоро награђених ученика. 

Свим учесницима једно велико БРАВО, а Дуњи 

честитамо на освојеној награди и желимо да нас још много пута слично обрадује! Детаљније 

можете видети на линку „Ускршње гнездо„ 

 

22. април 2020. године 

Ученици осмог разреда полагали пробни завршни испит из рпског језика (преко платформе 

Моја учионица). 

На расписаном ликовном конкурсу Министарства просвете науке и технолошког развоја 

„Моја породица – моја слобода“ ученик наше школе инспирисан 

овом темом пријавио се на конкурс. Одлуком Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја победници конкурса 

награђени су путовањем-екскурзијом (пет дана, четри ноћења) у 

образовно-културном центру „Вук Карађжић“у Тршићу. Иначе на 

конкурс се пристигло 3760 ученичких радова међу којима је рад 

Богдан Јовановић ушао у првих десесет награђених радова. Браво 

за Богдана. 

 

23. април 2020. године 

На сајту школе објављени термини полагања пробног завршног испита из математике и 

комбинованог теста. 

https://www.rasporednastave.gov.rs/osnovne-skole.php
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Ученици осмог разреда полагали пробни завршни испит из математике (преко платформе 

Моја учионица). 

 

24. април 2020. године 

Ученици осмог разреда полагали пробни завршни испит из комбинованог теста (преко 

платформе Моја учионица). 

 

25. април 2020. године 

На огласној табли и сајту Школе истакнут је распоред наставе од 27.04. до 30.04.2020. 

године који се емитује на РТС каналу (линк www.rasporednastave.gov.rs). 

 

Одржане седнице одељењских већа (Zoom, viber, mejl). 

 

На сајту школе објављени пробни тестови из српског језика, математике и комбинованог 

теста. 

 

30. април 2020. године 

Одржана седница Наставничког већа. По први пут седница је одржана преко апликације 

ZOOM због уведеног ванредног стања (корона вирус COVID-19). 

 

04. мај 2020. године 

На огласној табли и сајту Школе истакнут је распоред наставе од 04.05. до 08.05.2020. 

године који се емитује на РТС каналу (линк www.rasporednastave.gov.rs). 

 

 

07. мај 2020. године 

На основу члана 126. став 4. тачка 18) и члана 151. ст. 4. и 5. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17,27/18 ,10/19 и 6/20), 72. 

Статута Основне школе „Слободан Секулић“и инструкције МПНТ у вези са поступањем 

основних школа поводом отварања објеката за пријем ученика у целодневни боравак током 

трајања епидемије КОВИД -19 број 601-00-9/4/2020-01 од 05.05.2020. године директор наше 

школе Александар Урошевић донео је Правила понашања родитеља чија деца иду у 

продужени боравак током трајања епидемије КОВИД – 19. 

 

08. мај 2020. године 

Извршена дезифекција дворишта школе, као и унутрашнјег простора (део учионица, 

канцеларија, ходника). 
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09. мај 2020. године 

Обележен је Дан школе, полагањем цвећа испред бисте Слободана Секулића. Уз честитку 

свим запосленима, родитељима и ученицима школе на сајту смо 

објавили кратки фидео запис посвећен свим ученицима 

добитницима диплома и похвалница са такмичења, као и 

њиховим менторима, која су била одржана у школској 2019/2020. 

години. Видео запис „Наша дика и понос“ може се видети на 

линку http://petaosnovna.com/?p=6678. 

 

11. мај 2020. године 

Почело је са радом продужени боравак. Све потребне мере за 

прихват деце су спроведене. 

 

13. мај 2020. године 

Поводом Светског дана вода који се обележава 22. марта јавно 

комунално предузеће ,,Водовод“ Ужице у сарадњи са Регионалним центром за 

професионални развој запослених у образовању Ужице, расписало је литерарни и ликовни 

конкурс за ученике основних школа ,,ВОДА-ВЕЧНО КРУЖЕЊЕ“ за 2020. годину. Од 108 

пристиглих радова, ученик наше школе Урошу Станковићу припала је друга награду за 

ликовни рад. Браво за Уроша и његову учитељицу Стану Курћубић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. мај 2020. године 

На огласној табли и сајту Школе истакнут је распоред наставе од 18.05. до 29.05.2020. 

године који се емитује на РТС каналу (линк www.rasporednastave.gov.rs). 

 

Ученици добили таблете од Ужићког центра за права детета и Песталоци дечје фондације 

Наша школа је од прошле године у пројекту Образовање за права детета коју који 

финансира Ужички центар за права детета уз подршку Песталоци дечје 

фондације. Ми смо током протеклог периода реализовали бројне активности 

у самој школи. Трећина наставника је прошла обуку о дечјим правима као и 

Ученчки парламент. Такође су и наставници и ученици били у студијској 

посети ужичким основним школама, које су већ неколико година у овом 

пројекту. С обзиром да се у другом полугодишту одређене активности нису 

могле рализовати, пројектни тим је донео одлуку да се аплицира за уређаје 

http://petaosnovna.com/?p=6678
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који би се доделили ученицима којима су они најпотребнији у време извођења наставе на 

даљину, како би лакше пратили наставу. Добили смо за наше ученике седам таблета, које је 

преузела педагошкиња школе Весна Богосављевић, која је и аплицирала за уређаје. Таблете 

је родитељима ученика на реверс уручио директор школе Александар Урошевић. Велико 

хвала Ужичком центру за права детета и Песталоци фондацији у име ученика и Школе. 

 

20. мај 2020. године 

Одржан актив директора у ОШ“Душан Јерковић“ (11 часова). 

 

 

24. мај 2020. године 

На огласној табли и сајту Школе истакнут је распоред наставе од 25.05. до 29.05.2020. 

године који се емитује на РТС каналу (линк www.rasporednastave.gov.rs). 

 

25. мај 2020. године 

Петнаест запослених наше школе се пријавило за Програм обуке за запослене у образовању 

– Дигитална учионица – дигитално компетентан наставник – увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних материјала. Обука спада у категорију од јавног 

интереса. Циљ обуке је професионално оснаживање наставника за коришћење савремене 

информационо-комуникационе технологије у свакодневној настави, оспособљавање 

наставника за коришћењe дигиталних уџбеника и отворених образовних ресурса, како и 

коришћење система за управљање наставом и учењем у дигиталном окружењу и већег броја 

алата за самостално креирање образовних ресурса. 

 

27. мај 2020. године 

У ОШ“Стари град“ одржан састанак директора основних школа општине Ужице, Севојно, 

Чајетина и Бајина Башта. Циљ састанка је информисање школских руководилаца о 

специфичностима реализације пробног завршног испита и завршног испита на завршетку 

основног образовања и васпитања. 

 

Одржан актив директора у ОШ“Стари град“ (12 часова). 

 

29. мај 2020. године 

Одржан састанак са наставницима оних предмета из којих су ученици осмог разреда 

изразили жељу да поправе оцена на посебним часовима наставе. На састанку су одређени 

термини за те часове. 

 

01. јун 2020. године 

Одржан састанак дежурних наставника и супервизора који су задужени за пробни завршни 

испит из математике. На састанку су испоштоване све мере безбедности у вези короне 

вируса (ношење маске, рукавица, поштовање растојања 2m). Уједно је и искоришћена 

прилика да се поделе решења за дежурне наставнике, пратиоце и супервизоре. 

 

Ученици осмог разреда према утврђеном распореду по групама уз присуство одељењских 

старешина преузели пробни комбиновани тест и пробни тест из српског/матерњег језика 
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који су понели кући на решавање. Цела активност обавњена уз примену свих правила која 

су била предвиђена. 

 

Одржан састанак и договор око термина за припремну наставу за ученике осмог разреда. 

 

Извршена дезинфекција просторија у којима ће бити одржан пробни тест из математике. 

Уједно искоришћена прилика за поделу решења прегледачима за пробни тест. 

 

02. јун 2020. године 

Ученици осмог разреда полагали пробни тест из математике. 

 

03. јун 2020. године 

Ученици осмог разреда на посебним часовима наставе поправљали оцене из математике, 

географије и немачког језика. 

 

Ученици осмог разреда почели са припремном наставом за завршни испит по распореду 

који може да се види на линку http://petaosnovna.com/?p=6837. 

 

04. јун 2020. године 

Ученици осмог разреда на посебним часовима наставе поправљали оцене из историје. 

 

Одржан актив директора у ОШ“Алекса Дејовић“. 

 

 

05. јун 2020. године 

Ученици осмог разреда на посебним часовима наставе поправљали оцене из биологије и 

српскког језика. 

 

08. јун 2020. године 

Одршан састанак одељењског већа осмог разреда. 

 

09. јун 2020. године 

Одржана седница Наставничког већа. 

 

10. јун 2020. године 

Одржана седница Савета родитеља школе (онлајн). 

 

11. јун 2020. године 

Ученик VI1 Милојко Костић, који је у нашу школу дошао на почетку шестог разреда, на 

организованом испиту из шпанског језика 10. и 11. јуна, успешно је савладао исходе Плана 

наставе и учења и добио оцену 5. 

 

12. јун 2020. године 

У петак, 12. јуна 2020. године нашу школу посетио је Министар просвете Младен 

Шарчевић. Био је у пратњи својих сарадника, градоначелника Тихомира Петровића са 

http://petaosnovna.com/?p=6837


 
сарадницима и начелник Школске управе Владе Живановић. Срдачну добродошлицу 

пожелео им је директор школе Александар Урошевић. Он је том приликом подсетио 

присутне о успесима школе у последњој деценији рада, што је изазвало громогласан аплауз. 

Након тога уследио је најсвечанији тренутак-уручивање Вукових диплома за 2019/2020. 

школску годину. Поносним и изузетним ученицима, дипломе је уручио лично министар 

Шарчевић, који је том приликом пожежелео и ученицима и свим запосленим у школи успех 

у даљем раду. Затим је министар у пратњи директора школе, обишао школску зграду и 

изразио дивљење према свему што је видео. Обећао је да ће подржати школу у даљем 

напредовању, као и да школа са свим својим капацитетима у што скоријем року буде 

спремна за пројекат од националног значаја – Обогаћен једносменски рад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. јун 2020. године 

Тестом из српског (матерњег) језика данас je почeo завршни испит за мале матуранте. Тест 

из српског (матерњег) језика, ђаци су радили од 9 до 11 часова. 

 

Ученици седмог разреда вратили су се са дводневне ексурзије. Oдељењске старешине 

Оливера Тејић VII1, Мирјана Митровић VII2 и Драган Ивановић VII3 задовољни су 

реализацијом ексурзије. Места и локалитети који су  посећени: Манастир Жича- задужбина 

Стефана Првовенчаног, Крушевац- црква Лазарица, Ђавоља варош- природни феномен који 

се налази на Радан планини у близини Куршумлије, природно добро од изузетног значаја, 

Ниш-Чегар, Медијана, Ћеле кула, логор Црвени крст, Нишка тврђава, Манастир Раваница, 

Врњачка Бања- извор минералне воде (Снежник). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. јун 2020. године 

Ученици осмог разреда полагали тест из математике за завршни испит. 



 
 

Ученици петог разреда вратили се са дводневне ексурзије. 

 

19. јун 2020. године 

Ученици осмог разреда полагали комбиновани тест за завршни испит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На свечаности у Градском културном центру додељене су Вукове дипломе, награде за ђаке 

генерације и најбоље ученике на републичким такмичењима. Њих 112 су носиоци Вукове 

дипломе, од којих је 80 из основних школа и 32 матуранта. Међу носиоцима Вукове 

дипломе били су и ученици наше школе: 

Немања Делић 81 

Тамара Вујашевић 81 

Исидора Прљевић 82 

Стефан Мијаиловић 82 

Ива Ђокић 82 

Ђурђа Бугариновић 82 

Марија Костић 84 

Јелена Станојчић 84 (ђак генерације). 

БРАВО, ПОНОСНИ СМО НА ВАС! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. јун 2020. године 

Ученици осмог разреда вратили се са дводневне екскурзије. 

 



 
 

23. јун 2020. године 

Ученици четвртог разреда вратили се са седмодневне Наставе у природи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици шестог разреда вратили се са дводневне екскурзије. 

 

 

26. јун 2020. године 

У просторијама Школске управе презентован је основним школама из златиборског округа 

Обогаћени једносменски рад који се спроводи у школи. У презентацији школе учествовали 

су Милева Рогић, Милош Рацић и Александар Урошевић. 

 

Одржана седница Педагошког колегијума (13. часова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одржана седница Наставничког већа. (14 часова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

28. јун 2020. године 

 

Дана 28. јуна на празник Светог великомученика кнеза Лазара и светих мученика српских, 

у народу познатији као Видовдан, традиционално су подељене ђачке књижице. Није 

случајност да се баш на овај празник усталио овај догађај у школама, тако се опомињемо 

одговорношћу коју имамо према нашим будућим генерацијама, јер ако су преци дали оно 

највредније што један човек има, а то је живот, да би ми живели у слободи и наша је још 

већа одговорност да у овом времену за нашу омладину напорно радимо и дајемо цели себе 

за нашу децу, како би они правилно узрастали у васпитању, науци и духовности, и да би 

њихово узрастање било како каже молитва која се изговара пре учења…“ нашем Творцу на 

славу, родитељима на радост, а Цркви и отаџбини нашој на корист“. 

Ова година била је специфична и тешка за рад због невоље која је снашла цео свет, али 

запослени у школи пожртвованим радом и сналажењем у ситуацији у сред школске 

године какву никада нисмо имали да деца не остану без основног образовања, које је 

најбитније у образовању младог човека, показали да свој посао раде са љубављу и 

великом бригом према деци и да су достојни својих предака који се славе последњим 

даном школске године. 

Ђачке књижице су подељене уз придржавање свих мера прописаних за сузбијање вируса 

чувајући како децу тако и запослене у школи. 

 

Одржана седница Савета родитеља школе (12 часова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. јун 2020. године 

Одржана седница Школског одбора (17 часова). 

 

01. јул 2020. године 

Ученици са својим родитељима попуњавали листу жеља. Приликом уноса жеља предузете 

су све заштитне мере у циљу спречавања ширења вируса КОВИД -19. Школски кординатор 

Никола Сокић предате листе жеља унео је у базу података. 

 

Ученик седмог разреда наше школе, Лука Голубовић, опет нас је обрадовао и учинио 

поносним. На предлог одељењског старешине Мирјане Миртровић и наставника 

информатике Радомира Бошњаковића, Лука се пријавио на онлине обуку Центра за младе 

таленте на тему Увод у структурирано програмирање и остварио изузетне резултате. 

 



 
 

БРАВО ЗА НАШЕ ОСМАКЕ - ПРВИ У ГРАДУ, ДРУГИ У ОКРУГУ. Ученици осмог 

разреда наше школе постигли су најбољи успех на завршном испиту од свих градских 

школа, и то: из математике (9,10), матерњег језика (8,51) и комбинованог теста (11,89). У 

Златиборском округу из математике имамо најбољи резултат, док су из матерњег језика 

четири школе испред нас, а на комбинованом тесту једна школа. Сумарно, у Округу смо на 

другом месту. Ученици су имали двонедељну припрему, прве седмице је била онлајн, а 

друге уживо (уз поштовање свих превентивних мера прописаних од стране Министарства). 

За ове изузетне резултате заслужни су сви запослени у Школи, који су ученицима пружили 

несебичну помоћ. Поносимо се што је наш заједнички труд уродио плодом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

02. август 2020. године 

У сарадњи Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за унапређивање 

образовања и васпитања, реализован је други део онлајн обуке за припрему испита за 

лиценцу директора. На обуци је присуствовао и директор наше школе Александар 

Урошевић. 

 

20. август 2020. године 

Директор наше школе Александар Урошевић присуствовао је једнодневој обуци за 

директоре у оквиру пројекта „Школе за 21 век“ у Регионалном центру за професионални 

развој запослених у образовању. 

 

21. август 2020. године 

У складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у вези са 

организовањем и остваривањем наставе у основним и средњим колама у школској 

2020/2021. години, Школска управа Ужице одржала је састанке са директорима школа као 

вид додатне подршке школама. Састанку је присуствовао директор наше школе Александар 

Урошевић. (9. часова) 

 

24. август 2020. године 

Одржан Педагошки колегијум у холу школе. (14 часова) 

 

26. август 2020. године 

Одржана седница наставничког већа (16 часова) 

 

27. август 2020. године 

Одржан састанак тима у вези обогаћеног једносменског рада. (16 часова) 

 

На онлајн обуци под називом Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане 

ка исходима учења учествовали су и запослени наше школе: Виолета Ђоковић, Владана 

Абрамовић, Гордана Жунић, Даница Видић, Драгина Арсенијевић, Јасминка Жунић, Јелена 

Чавић, Марија Верговић, Марина Трифуновић, Милош Чолић, Мирјана Којадиновић, 

Оливера Тејић, Слађана Радибратовић, Станојла Цветковић, Тања Рајаковић и Александар 

Урошевић. 

 

28. август 2020. године 

Одржан састанак тима у вези обогаћеног једносменског рада. (10 часова) 

 

30. август 2020. године 

У свим просторијама у школи извршена дезинфекција просторија. 

 

 

 

 

 



 
Завршетак школске 2019/2020. године. 

 

31. август 2020. године 

Одржан пријем предшколаца у фискултурној сали. 48 предшколаца подељено је у три групе. 

Децу су прихватили васпитачице Мирјана Познановић, Бранка и Марина Баковић. 

Присутне је поздравио и директор наше школе Александар Урошевић. 

 

Разредне старешине Никола Сокић V1, Марија Верговић V2 и Радомир БошњаковићV4 у 

фискултурној сали упознали своје ученике са активностима које их очекују у петом разреду. 

Присутне је поздравио и директор наше школе Александар Урошевић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитељице првог разреда Даница Видић и Виолета Ђоковић у одвојеним групама извршиле 

прозивку ученика првог разреда и упознала их и њене родитеље о основним информација у 

вези поласка у први разред. Добродошлицу и успешан полазак ученика у први разред 

пожелео је и директор школе Александар Урошевић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ужице: 31.08.2020. године 

администратор летописа школе 

 

с.р. Никола Сокић 

 


