
  

Летопис Основне школе "Слободан Секулић" Ужице за школску 2021/2022.годину 

 

У новој школској години, од 01. септембра 2021. године, нашу Школу похађа 561 ђак у 24 

одељења у матичној школи и 2 одељења у ИО Љубање. Две групе припремног 

предшколског програма и две групе продуженог боравка. 

 

01. септембар 2021. године 

*Почела је нова школска година 2020/2021. Ученицима, наставницима и свим радницима 

наше школе желимо срећан и успешан почетак нове школске 2021/2022. године! 

 

08. септембар 2021. године 

*Ученици ИО Љубање, су, у оквиру слободних активности, брали зрело воће у постојећем 

воћњаку, који броји преко 380 садница јабуке, крушке и шљиве. Како кажу, уживају у 

слатким плодовима свога рада, као и оних генерација које су пре њих садиле то воће. 

Приликом брања пазили су да не ломе или не оштете гране како би плодове дочекали и 

следеће године. Пуне корпе слатких јабука донели су у школу и сада имају здраву ужину. 

Подсећамо, и сами су, у дворишту школе, у сусрет 5. јуну, Светском дану заштите животне 

средине, који се ове године обележава под мотом „Помири се са природом и помози јој да 

се обнови“, посадили руже (беле и црвене), а воћњаку додали нове засаде јабуке, крушке, 

трешње и вишње. Овогодишња кампања заштите животне средине је са циљем да нам свима 

пробуди свест о томе да је декада 2021-2030. крајњи рок да ублажимо, још боље зауставимо, 

неповратно разрушавање планете на којој живимо!   

 

09. септембар 2021. године 

*Одржан састанак стручног већа математике. Дневни ред: Подела часова на наставнике, 

израда иницијалних тестова и договор о њиховој реализацији. 

* Одржан састанак стручног већа за технику и технологију. Дневни ред: израда годишњих 

планова рада за редовну наставу, подела фонда часова, из оба предмета, на предметне 

наставнике, иницијални тестови, припрема за извођење наставе у околностима пандемије 

вируса Ковид 19. 

 

13. септембар 2021. године 

*Одржана седница Тима за обезбеђење квалитета и развој установе (800 часова) 



  

*Одржана седница Педагошког колегијума (830 часова) 

 

*Одржана седница Наставничког већа (900 часова) 

 

*На основу дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја  број: 601-03-

00033/4/2021-15 од 09.09.2021. донета је одлука да ученици 7. и 8. разреда у нашој општини 

пређу на комбиновани вид наставе – МОДЕЛ 2. 

 

14. септембар 2021. године 

*Одржан састанак стручног већа страних језика. Дневни ред: Усвајање годишњег плана 

рада стручног већа и израда годишњих планова и програма, Избор уџбеника, приручника и 

друге литературе, Планирање стручног, педагошко-психолошког и методичког 

усавршавања и образовања наставника и праћење учешћа у раду стручних друштава и 

удружења, Планирање календара рада контролних и писмених задатака, Остваривање 

координације и корелације наставе међу предметима 



  

*Настављајући сарадњу са 

Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја, а на основу 

раније потписаног Меморандума 

“За лепшу школу”, Ротари клубови 

у Србији покренули су акцију за 

набавку беспилотних летелица-

дронова за основне школе са 

циљем учења програма скреч и 

пајтон, који су предвиђени 

наставним планом и програмом 

инфорамтике за ученике петог и 

шестог разреда. Дронови су данас 

уручени директорима свих 

основних школа у Ужицу. На 

додели дронови присуствовао је и 

директор наше школе Александар 

Урошевић. 
Захваљујемо се Ротари клубовима на донацији овако лепох и вредног поклона за нашу 

школу! 
 

*Одржана седница Савета родитеља школе (1630 часова) 

 

 

*Одржана седница Школског одбора (1830 часова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/09/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD.jpg


  

15. септембар 2021. године 

*Србија и Република српска обележавају заједнички празник – Дан српског јединства, 

слободе и националне заставе. 15. септембар је изабран јер је тог дана 1918. године, 

пробијен Солунски фронт. 

 

 

16. септембар 2021. године 

На последњој седници Наставничког већа усвојена је одлука да наша школа, заједно са још 

4 школе из Србије учествује у реализацији школског пројекта „ШКОЛСКА ЕКО БАШТА 

2021. – 2024.“ Име пројекта Дечји врт „Еко-Љуб“ као и начин реализације договорен је 

17.09.2021. године на радном састанку одржаном у Тополи. Пројекат ће школе реализовати 

уз помоћ фирме ,,Domis team“ и фондације „Корени“. Циљ је да се укључи што више 

ученика од 5. до 8. разреда и да се кроз низ занимљивих активности у оквиру више 



  

наставних предмета изгради еколоска свест код ученика, да науче да селектују 

биоразградиви отпад, компостирају и гаје биљке у школским условима. Гајене биљке даље 

се могу користити на различите начине са циљем развоја предузетничког духа код ученика. 

На радном састанку испред наше школе присуствовала је наставница биологије Ивана 

Поњавић. 

17. септембар 2021. године 

*Куповином пет нових рачунара, замена новог PVC пода, 15 нових столова, разведена нова 

струјна мрежа, оспособљен је нови кабинет за иформатику. Сада ће ученици и наставници 

несметано да одвијају наставу по групама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. септембар 2021. године 

*Одржан Актив директора у просторијама Црвеног крста (13 часова). 

 

 

23. септембар 2021. године 

*У сарадњи са Канцеларијом за младе и Министарством за бригу о породици и 

демографији, наставници Основне школе „Слободан Секулић“ у септембру и октобру 2021. 

године одржали су десет радионица на тему: Бебедност на интернету, насиље и 

репродуктивно здравље младих. Десет радионица реализовале су наставница српског језика 

Љиљана Доганџић и наставница биологије Милева Рогић у одељењима шестог, седмог и 

осмог разреда.Ученици су уживали у раду, јер су поменуте теме обрађене у сладу са 



  

планираним наставним јединицама у том периоду. Тако је извршена корелација наученог 

са оним што нас окружује свакодневно - а то су све присутнији проблеми насиља. Часови 

су снимљени, направљене су фотографије, а закључци су забележени и у ученичке 

свеске.Оно што се намеће као закључак јесте да су ученици освешћени и да тачно знају коме 

се све могу обратити у случају било ког вида насиља. Изразили су задовољство што су 

имали прилику да јавно говоре и изнесу своја или туђа искуства у вези са обрађеним темама. 

Сматрају да је важно стално причати о безбедности на интернету, насиљу и репродуктивном 

здрављу младих и да је то најбољи начин да се спречи злоупотреба и насиље над њима. 

Захваљујемо се Канцеларији за младе што нам је указано поверење да се ове радионице 

спроведу у нашој школи. Надамо се да ћемо и даље сарађивати на оваквим пројектима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. септембар 2021. године 

*У Скупштини града градоначелница Јелена Раковић приредила је пријем за директоре 

основних школа у Ужицу. Тема разговора била је Тренутно стање у основним школама. 

 

25. септембар 2021. године 

*Бициклистичка вожња од Градске плаже до 

Стапарске бање још једна је од активности коју је 

град Ужице организовао у оквиру Европске недеље 

мобилности. У сарадњи са Бициклистичким клубом 

“Ера”, Комуналном и Саобраћајном полицијом и 

волонтерима Црвеног крста, а уз поклоне који су 

обезбедили град и Агенција за безбедност 

саобраћаја вожња је протекла у најбољем реду на 

задовољство великог броја деце која су учествовала. 

Наша школа је узела учешће у овој активности са 

преко 50 пријављених учесника. Поред ученика 



  

активност су подржали поред наставника физичког васпитања Владимира Аничића и 

Драгана Ивановића и наставница музичке културе Владана Абрамовић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. септембар 2021. године 

*Европски дан језика је иницијатива чији је циљ промовисање учења језика коју је покренуо 

Савет Европе 2001. године. Од тада се овај дан обележава широм Европе 26. септембра 

сваке године. Ове године иницијатива слави свој 20. рођендан. Наставници и ученици наше 

школе прославили су овај дан разноврсним језичким играма и активностима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

01. октобар 2021. године 

Први октобар обележавамо као међународни дан старих особа. Убрзо ће свет имати све 

више и више старих особа. Због тога је 1990. године Генерална скупстина Уједињених 

нација 1. октобар прогласила за међународни дан старих. Разлог овог покрета је то што је 

потребно нагласити важност осигурања подршке и помоћи, а ако је потребно и смештаја за 

особе трећег доба (65 и више година ако им је потребна). Због тога се овај празинк сваке 

године обележава у већини држава. Потребно је посветити још више пажње овом празнику 

јер је битан за наше друштво и традицију, али и за целокупно човечанство. Посебно ми 

млади треба да гајимо свест о поштовању и уважавању старих. Ова слика је пано који смо 

колективно направили на часу који смо имали 1. октобра у одељењу VIII1. Тако смо и 

симболично дали свој допринос подсећању да су права старих једнако важна као сва друга 

права. Не заборавимо да ћемо сви једног дана бити и ми сатре особе. Чланак припремио 

новинар-блогер Лазар Зорзић VIII1. 

 

05. октобар 2021. године 

*Дечју недељу, од 4. до 10. октобра, обележиле су су следеће активности ученика (у складу 

са актуелним епидемиолошким мерама): 
1. Одељенска размена и поклањање књига уз препоруке за читање; 
2. Ликовни радови на тему слогана Дечје недеље ,, Дете је дете да га волите и разумете''. 

                               
 

 



  

06. октобар 2021. године 

*У оквиру Дечије недеље организовано спортско такмичење за ученике првог разреда који 

су укључени у продужени боравак и активности у оквиру обогаћеог једносменског рада 

"Подршка у учењу, под називом „Полигон препрека“. Сам улазак у салу за физичко измамио 

је дечије осмехе, а загревање су започели сами нестрпљивим трчкарањем у ишчекивању 

почетка радионице. Након занимљивог загревања (трчање, ходање, пузање на различите 

начине и др.) подсетили смо се вежби обликовања и научили да радимо нове вежбе уз 

одређени ритам. Поред тога научили смо шта све могу да буду препреке, како да их успешно 

савладамо, како да притом будемо безбедни, како да помогнемо једни другима и уз то да не 

одустајемо лако. Такође, искористили смо прилику да се забавимо кроз занимљива 

такмичења на мањим полигонима. Спортску радионицу водили су учитељи Десимир 

Поповић и Златко Цвијовић. 

 

08. октобар 2021. године 

*Школу је посетила у оквиру редовног праћења обогаћеној једносменског рада просветни 

саветник Олга Јованчићевић. 

Том приликом разговарала је 

са представницима школе 

(ученицима, наставницима-

реализатори активности, 

координатор пројекта и 

руководиоцем установе). 

Затим је извршила непосредно 

праћење активности „Језичке 

игре“ (Љиља Доганџић), 

„Подршка у уче 



  

њу“ (Златко Цвијовић) и „Тенис у школи“ (Драган Ивановић). 

 

08. октобар 2021. године 

*У оквиру обележавања Дечје недеље у нашој школи је одржана обука за 20 ученика 6. и 7. 

разреда о правима деце. Обука је део пројекта Образовање за права детета, у ком наша 

школа учествује већ четврту годину. Учесницима обуке се обратио директор Александар 

Урошевић, пожелевши им успешан рад. Обуку су спровеле педагошкиња Весна 

Богосављевић и 

психолошкиња Драгина 

Митровић. Пројекат 

„Образовање за права 

детета“ реализује Ужички 

центар за права детета у 

сарадњи са организацијама 

цивилног друштва и 

основним школама у 

Србији, уз подршку 

Песталоци дечје фондације 

из Швајцарске. 

08. октобар 2021. године 

Наша школа је поводом Дана града добила на поклон 50. књига „Тата, 

мама, ако ме волиш, прочитајмо!“ аутора др Маје Лазић и др Зорана 

Димитријевића. На промоцији књиге у Народној библиотеци Ужице 

присуствовао је директор наше школе Александар Урошевић. 

08. октобар 2021. године 

*Поводом Дана града, у холу наше школе постављена је изложба 

под називом „100 година од ослобођења Ужица у Првом светском 

рату“, у организацији Историјског архива Ужица. Аутори изложбе су 



  

Милош Познановић, Зоран Жеравчић и др Александар В. Савић. Ђаци су могли да виде 

аутентичне фотографије и документа који сведоче о догађајима из тог времена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. октобар 2021. године 

*На празник Покрова Пресвете Богородице, ученици првог разреда у пратњи свог 

вероучитеља Слободана Поледице и директора 

школе Александра Урошевића, посетили су 

Цркву који се налази у непосредној близини 

наше школе. Присуствовали су слави храма и 

свима су били драги гости. Научили смо, да је 

на овај дан св. Андреј имао јасно виђење Мајке 

Божиј како се моли и штити људе од сваке 

немоћи. Пресвета Богородица, како тада тако и 

данас, покрива својим омофором и непрестано 

брине о свим чедима Цркве. На Светој 

Литургији ученици су се помолили за своје 

најдраже, да им Господ Исус Христос, 

молитвама Пресвете Богородице, подари 

здравље, мир, радост и да их заштити од  свакога 

зла. Овај дан је био посебна радост деци, зато 

што су присуствовали овако великом догађају. 

Веселог срца ученици су изашли из храма и 

добијену благодат пренели нашој школи, 

другарима и породици. Јер Царство небеско је у 

срцу где царује мир, љубав, слога и заједница у 

Духу Светоме. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. октобар 2021. године 

Ученици наше школе у пратњи наставнице информатике Марије Леканић и директора 

школе Александра Урошевића, били су гости „Каравана дигиталних вештина” који је 

посетио наш град. На занимљивом дружењу упознати смо са правилима безбедног 

интернета, предностима и недостацима коришћења интернета, као и са опасностима које 

„вребају” на интернету. Шта смо научили ученици су показали на квизу, а најуспешнији су 

добили награде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

16. новембар 2021. године 

*Учитељице наше школе, Стана Курћубић и Марија Тошић, 

присуствовали су семинару "Сингапурска математика у 

настави математике", који је одржан у просторијама РЦУ-а. 

Суштина семинара је упознавање сингапурске методе и њене 

примене приликом решавања текстуалних задатака у настави 

математике. Њеној примени на часовима редовне, али и 

додатне и допунске наставе. Колегинице ће на састанку 

Стручног већа упознали колеге са садржајима семинара. 

 

19. октобар 2021. године 

*Одржана седница Педагошког колегијума преко Гугл мита (830 часова) 

*Одржан састанак Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе преко Гугл мита (900) 

*Прва у низу радионица у оквиру пројекта „Предвиди-

покрени-прикажи“ који је подржан од стране ЦПН-а 

намењеног промоцији и популаризацији науке, 

подизању научне писмености ученика одржана је данас 

у нашој школи. Основна идеја пројекта односи се на 

обучавање ученика за решавање атрактивних 

математичких задатака и извођење физичких 

експеримента уз јавни наступ пред вршњацима. На овим 

радионицама било је приказано по неколико 

математичких трикова и откривене математичке тајне које стоје иза њих. Аутори пројекта 

су: др Јелена Радовановић, наставник физике, Александра Весовић, наставник математике 

и Владан Младеновић, наставник физике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

23. октобар 2021. године 

*У Регионалном центру Ужице одржан је семинар 

„Оснаживање наставника и васпитача за 

препознавање дискриминације и упознавање са 

механизмима заштите од дискриминације“. 

Семинар је део пројекта„ Активизмом грађана ка 

одрживим политикама родног буџетирања у 

процесу реформе јавне управе у Ужицу”, који 

реализује Ужички центар за људска права и 

демократију у сарадњи са Центром за европске 

политике у оквиру Weber 2 програма који 

финасира Европска Унија. Циљ пројекта је 

допринос већем укључивању грађана у реформу јавне управе успостављањем нових пракси 

у систему доношења и праћења родно одговорних локалних политика. Семинару је 

присуствовао директор наше школе Александар Урошевић. 

 

24. октобар 2021. године 

*Одржана је хуманитарна и спортско рекреативна трка „За срећније детињство“ која је 

одржана на Градском стадиону „Радомир Антић“. Црвени крст Ужице у оквиру Дана града 

организовао 29. трку са својим партнерима Спортским савезом, атлетским клубом 

„Младост“, Јавним предузећем Велики парк, основним и средњим школама града Ужица. 

Трка за срећније детињство је најмасовнија и највише прихваћена рекреативно хуманитарна 

активност националног друштва Црвеног крста Србије.Укупно је одржано 24 трке, а учешће 

је узело око 100 такмичара, међу којима су били и ученици наше школе. Поред свих 

учесника посебно похваљујемо: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. место на 100m за мушкарце-Михајлo Хелета (васпитачица Мирјана Познановић) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. место на 250m за девојчице Маша Вучићевић I3 (учитљица Станојла Цветковић) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. место Вукашин Тејић II4 

учитељица Софија Срндаћевић 

3. место Јана Марјановић IV1 

учитељица: Марија Тошић 

 



  

25. октобар 2021. године 

*У оквиру редовних посета часовима пихолог Драгина Митровић (уживо) и директор школе 

Александар Урошевић (преко Гугл мита због изолације) присуствовали су часу природе и 

друштва код учитељице Стане Курћубић 44 разреда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. октобар 2021. године 

*У оквиру редовних посета часовима директор школе Александар Урошевић (преко Гугл 

мита због изолације) присуствовао је часу математике код наставнице Мирјане Митровић 

54 разреда. 

 

 

 

 

28. октобар 2021. године 



  

*У издвојено одељење на Љубање 

дотерано је 8 метара дрва и 3,5 тона 

угља. Заједничким снагама Надице 

Тешовић, Александра Жунића и Рајка 

Божића све је исцепано и сложено. 

Спремни дочекујемо хладније дане. 

 

 

 

 

 

29. октобар 2021. године 

*Одржана одељењска већа од првог до четвртог 

разреда (12 часова). 

*У петак, звоно је огласило крај четвртог часа, а 

за нашу Миломирку Мацу Петаковић, то је био 

последњи радни дан. Скоро читав радно век (36 

година), провела је у нашој школи. Извела многе 

генерације у праве, вредне, поштене и успешне 

људе. Млађим колегама ненаметљиво, каква је 

увек и била, својом добротом, благошћу и 

искуством несебично је помагала и 

представљала значајну подршку. Крај радног 

периода у животу није ништа друго него нови 

почетак који ће бити испуњен срећом љубављу и 

игром са унучићима. А нама преостаје да јој 

пожелимо дуговечну пензију испуњену 

радосним моментима са својим најмилијим. 

29. отобар 2021. године 

*Ученици који похађају Информатичку секцију 

– Клуб програмирања учествовала је на конкурсу Дигитални постер  с а два тима. Ово су 

њихови радови. 



  

01. новембар 2021. године 

*Одржан састанак Тима за обогаћени једносменски 

рад и Тима за обезбеђивање квалитета и развој 

установе (18 часова преко гугл мита); 

*Одржана одељењска већа од петог до осмог 

разреда (19 часова преко гугл мита). 

 

03. новембар 2021. године 

*Одржана седница Наставничког већа преко Гугл 

мита (19 часова) 

 

03. новембар 2021. године 

*У холу школе организован је акредитовани стручни скуп (13 часова). Акредитовани 

стручни скуп је предвиђен као помоћ свим наставницима у практичној примени образовне 

платформе е-учионице, као и обука наставника како на најбољи начин искоритити 

могућности платформе е-учионице у раду са ученицима. 

 

 

 

 

 

 

07. новембар 2021. године 

*УНИЦЕФ уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, покренуо 

пројекат под називом „Школе за бољи квалитет ваздуха: заједничко праћење квалитета 

ваздуха, СТЕМ образовање и омладински активизам у Србији“. Део активности овога 

пројекта биће спроведен у 45 средњих и основних школа са подручја 15 локалних 

самоуправа из сливова реке Дрине и реке Западне Мораве. Пројекат ће трајати до 2023. 

године уз финансијску подршку амбасаде Краљевине Норвешке. 

Овај инватини пројекат има за циљ да деца, адолесценти, њихови родитељи и наставници 

постану свеснији загашења ваздуха у својој локалној средини као његовог штетног утицаја 

на здравље. Такође, овај пројекат треба да допринесе стварању окружења које афирмише 

учешће младих на локалу у процесима креирања локалних политика, буџета и програма који 

приоритизују интересе деце и младих. Активности које предстоје биће посвећене 

прикупљању и праћењу података о загађењу ваздуха, јачању капацитета наставника, 



  

ангажавању младих на тему загађења ваздуха и њиховом учешћу у креирању локалне 

политике о управљању квалитетом ваздуха. 

Учешће у овом пројекту узела је и наша школа. Инсталирани су уређаји са пратећом 

опремом за мерење квалитета ваздуха. У наредном периоду биће реализоване пројектне 

активности које се односе на јачање компетенција наставника и ученика у обој области 

крзоз интердисциплинарни приступ овој теми. 

 

 

 

 

8. новембар 2021. године 

*Почео јесењи распуст за ученике основних и средњих школа. 

 

16. новембар 2021. године 

*Одржан састанак одељењских старешина са директром школе (20 часова преко Гугл мита). 

 

19. новембар 2021. 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), „Између две ватре“ и одбојка (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: V2, 2.место: V1, 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: VI1, 2.место: VI4, 3.место: VI2. 

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

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

-одбојка (девојчице) седми разред: 1.место: VII2, 2.место: VII1, 3.место: VII3. 

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

-одбојка (девојчице) осми разред: 1.место: VIII1, 2.место: VIII2, 3.место: VIII4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

26. новембар 2021. године 

* У просторијама Црвеног крста одржана седница Актива директора основних школа Града 

Ужица (14 часова). На састанку је разматрана организација састанка у циљу планирања 

конкретних преветивних активности на повећању безбедности ученика у школама. 

Разматрани су предлози измене правилника о понашању запослених у делу који се односи 

на облачење. Састанку је присуствовао и директор наше школе Александар Урошвић. 

 

27. новембар 2021. године 

*У Регионалном центру Ужице одржан је семинар Методе очувања живих врста у ex situ 

условима. На семинару су учествовале и наставнице биологије Милева Рогић и Ивана 

Поњавић. 

 

29. новембар 2021. године 

*У оквиру обогаћеног једносменског рада наставница Љиљана 

Доганџић са ученицима спровела активност ЈЕЗИЋКЕ ИГРЕ - 

Уживамо уз књиге! Радост игре у читаоници…  

*Одржана седница Савета родитеља у гимнастичкој сали уз 

придржавање свих епидемиолошких мера (1630 часова).  

*Одржана седница Школског одбора у гимнастичкој сали уз 

придржавање свих епидемиолошких мера (1800 часова). 

*Ученици издвојеног одељења 

наше школе на Љубањама у току једносменског рада су 

имали прилику да упознају, пробају народну ношњу и 

заиграју прве кораке ужичког кола. Са поносом и 

радошћу су оживели нашу традицију. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. новембар 2021. године 

*И ове године, као и претходних година, Савет за безбедност саобраћаја града Ужица под 

покровитељством Агенције за безбеднст саобраћаја, спроводи кампању 

“Пажљивко“ посвећену безбедности деце у саобраћају. Због актуелне 

пандемије вируса Корона, ове године у оквиру кампање извршена је подела 

бесплатних илустрованих књига “Пажљивкова правила у саобраћају“ 

ученицима првог разреда основних школа као и Бојанки за ученике 

предшкоског узраста. Циљ ове кампање је безбедност деце, као најрањивије 



  

категорије учесника у сабраћају, да се унапреди кроз едукацију на што интересантнији 

начин. 

01. децембар 2021. године 

*Удружење студената Педагошког факултета у Ужицу организује хуманитарну 

новогодишњу акцију "Буди и ти нечији Деда Мраз". Као и сваке године и наша школа је 

узела учешће у овој хуманитарној акцији.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03. децембар 2021. године 

*Одржано школско такмичење из математике за ученике од трећег до осмог разреда. 

Такмичење почело у 12 часова, а завршило у 14 чаосва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07. децембар 2021. године 

*Одржан Општински састанка директора на тему Анализа стања, ризика и планирања 

начина превентивних активности у случајевима насиља, одржаног у Великој сали Градске 

куће (10 часова). Састанку су присусвовали поред директора наше Школе Александра 

Урошевића, педагошкиња Весна Богосављевић, психолог Драгина Митровић и председник 

Савета родитеља Бранко Илић. 

 

09. децембар 2021. године 

*Атлетски клуб „Младост“ из Ужица у сарадњи са вртићем „Лептирић“ и нашом школом 

организовао је час спорта за децу из вртића. Малишани су упознати са свим атлетским 

дисциплинама, почевши од трчања, спринта, препонског трчања, скокова и бацања. Радили 

су на справама које су њиховом узрасту прилагођене, а које је одобрила светска атлетска 

федерација. Заједничка идеја је да се што чешће организују овакви часови спорта, и да се 



  

предшколци упознају са основама краљице спортова – Атлетиком. И наредних дана и 

месеци заједнички ће се организовати бесплатне школе спорта, и школа атлетике, које ће 

спроводити Атлетски клуб „Младост, а у сарадњи, са Предшколском установом „Ужице“ и 

свим основним школама са територије града Ужица. На овом атлетском часу учествовали 

су малишани из вртића „Лептирић“ , а у самом раду на часу са њима истакле су се и 

васпитачице Драгана Родаљевић и Данијела Танасковић, наставници физичке културе 

Драган Ивановић и Владимир Аничић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 децембар 2021. године 

*У склопу упознавања ученика 4. разреда са наставницима предметне наставе, наставници 

физичког и здравственог васпитања Владимир Аничић и Драган Ивановић упознали су се 

са четвртацима кроз савладавање атлетско- гимнастичког полигона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 децембар 2021. године 

* Сјајна забава, креативна моторика, добра музика и пуно смеха. Ученици првог разреда у 

продуженом боравку реализовали су са својим учитељима Десинимиром Поповићем и 

Златком Цвијовићем активност под називом „Ногопис“ где су имали задатак да цртају 



  

ногама на слободну тему као и да научена слова и бројеве пишу наопако. Следећи пут када 

детету кажете да пише као ногама, сетите се ових радова. 

 

10 и 11. децембар 2021. године 

*Директир наше Школе Александар Урошевић присуствовао је Конференцији „Креативне 

и свавремене СТЕМ образовне праксе“. Конференција је осмишљена са циљем 

представљања и дељења актуелних методологија, приступа и резултата у домену СТЕАМ 

оразовања, активног повезивања наставника широм Србије и успостављање националних 

сарадњи, пројеката и такмичења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. децембар 2021. године 

*Одржан Актив директора основних школа Града Ужица у ОШ“Прва основна школа краља 

Петра II“ (1410 часова). На састанку су разматране следеће тачке дневног реда: 1.Распоред 

активности на крају првог полугодишта, 2.Други део активности на превенцији насиља, а 

по Допису ШУ од 10.11.2021. године, 3.Нови Правилник о стручном усавршавању у 

просвети 4.Допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја у вези са 

реализацијом екскурзија и наставе у природи. 

 

23. децембар 2021. године 

*Одржано Наставничко веће (12 часова) са следећим дневним редом: Поступање и 

реаговање установа у случају насиља – улоге и одговорности; Анализа стања и ризика и 

планирање конкретних начина укључивања родитеља у превентивне активности из области 



  

насиља; Презентација новог Правилника о стручном усавршавању и напредовању у струци; 

Евоалуација ИОП-ова и планова индивидуализације. 

*Одржан Савет родитеља школа на тепу превеније насиља (17 часова) 

 

23. децембар 2021. године 

*Данас је отворен 33. ужички регионални салон у Градској галерији у нашем граду. Били 

су изложени радови уметника широм региона, а стручни жири је бирао најбоље радове међу 

којима је најрепрезентативнији био рад наше младе ужичке сликарке Тијане Василијевић, 

која је остварила и педагошки рад у нашој школи као професор на замени. Изузетно нам је 

драго што у нашем граду имамо прилику да видимо врхунску изложбу креативних аутора 

и на основу тога можемо закључити да се сама културна сцена Ужица знатно побољшава. 

Изложба је успела да оствари велика очекивања, чак и што се тиче посећености, упркос 

пандемији Корона вируса. Прву награду је однео рад Тијане Василијевић који носи назив 

„Жути змај“, рађен тен техником уља на планту, 

за који је жири навео да је „у духу традиције 

апстрактног експресионизма, интезивног 

колорита и разорне снаге геста“. У раду у нашој 

школи, Тијана је показала велику 

заинтересованист и способност у мотивацији 

ученика, а надамо се да ће и овањ њен рад, који је 

освојио прву награду, још више допринети томе. 

Позивамо Вас да посетите изложбу у Градској 

галерији која ће бити отворена за све посетиоце 

до краја јануара. 

27. децембар 2021. године 

*Црвени крст Ужице ове године као и низ предходних у својој редовној акцији Један 

пакетић – много љубави организовао је поделу новогодишњих пакетића за децу узраста до 

десет година. Пакетиће су примили и десет ученика наше школе у просторијама Црвеног 

крста уз поштовање безбедносних мера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. децембар 2021. године 

*Директор наше школе Александар Урошевић присуствовао је у ГКЦ проглашењу 

најбољих спортиста и екипа Града Ужица за 2021. годину. 

 

 



  

30. децембар 2021. године 

*Одржане седнице одељењских већа од првог до четвртог разреда од 1115 часова, а од петог 

до осмог разреда од 1400 часова. Седнице су одржане у Дечјем клубу и простору испред 

канцеларије директора школе уз поштовање свих епидемиолошких мера. 

*У сусрет Новој 2022. години ученици одељења 84, 82 и 81, који похађају часове 

домацинства, израдили су светлеће Божићно село и пахуљице и инсталирали их око 

математичке јелке коју су израдили ученици са наставницама математике. Необична и лепа 

корелација која развија естетску компетенцију уз осмех на лицу (christmas_tree). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. децембар 2021. године 

*На свечаном Новогодишњем коктелу који је приређен поводом предстојећих празника у 

ГКЦ-а присусуствовао је и директор наше Школе Александар Урошевић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06. јануар 2022. године 

*Пре сунца, у рано јутро, Александар Жунић, Зoран 

Јелисавчић  и Александар Урошевић исекли су БАДЊАК 

са жељом и молитвом да нам празник Христовог рођења 

донесе мир и благостање! 

*Одржана седница Наставничког већа (10 часова преко 

Гугл мита). 

 



  

12. јануар 2022. године 

*Извршена санација водоводне мреже у школи. После 

вишедневних, захтевних радова на санацији квара, 

наставило се са нормалним функционисањем школе. 

Велику захвалност дугујемо челницима Града Ужица на 

благовременим увидом у настали квар и брзој 

организацији око санације истог. 

 

21. јануар 2022. године 

*Одржана састанак Тима за обезбеђење квалитета и развој установе 1900 преко Гугл мита; 

*Одржан састанак Педагошког колегијума 1915 преко Гугл мита. На састанцима су 

разматране следеће тачке дневног реда: 1. Усвајање Оперативног плана рада школе у 

отежаним условима због Ковида 19 на почетку другог полугодишта школске 2021/22. 

године, 2. Предлог и усвајање распореда часова на основу Оперативног плана, 3. 

Реализација наставе у школи и преко Гугл учионица (договор око начина реализације 

наставе за групу која је у школи и групу за коју се настава изводи као учење на даљину), 4. 

Усвајање распореда контролних и писмених задатака за Друго полугодиште школске 

2021/22. године. 

*Одржана одељењска већа од првог до осмог разреда 1930 часова преко Гугл мита. 

*Одржано Наставничко веће 1945 преко Гугл мита. 

 

24. јануар 2022. године 

У одељењу 22 дошло је до промене учитељице. Таква ситуација је проистекла, услед 

кадровско – организационих процеса, који су саставни део функционисања наше школе. На 

конкурсу за упражњено радно место, као кандидаткиња са најбољим квалификацијама, 

одабрана је Даница Видић. Међутим, прелазак на радно место на неодређено време, 

подразумевао је и промену радног места, тј. одлазак у ИО Љубање (конкурсна премиса). 

 

27. јануар 2022. године 

*Сваке године 27. јануар је дан када се сећамо Светог Саве, првог српског просветитеља и 

архиепископа. Имајући у виду епидемиолошку ситуацију, славу смо обележили у присуству 

свештеника и уском кругу ученика и запослених. Изведен је пригодан програм, а ученицима 

који су победили на литерарном конкурсу, уручене су награде. 

Права места у категорији од петог до осмог разреда, освојили су: Ема Лапчевић 51, Тамара 

Миловановић 51, Стефан Ивановић 61 и Огњен Веселиновић 81. 

Још једном честитамо награђенима, а свим ученицима и запосленима честитамо школску 

славу. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. јануар 2022. године 

*У оквиру спортских школских такмичења Осиурс, које спроводи Спортски савез Ужице, у 

понедељак је одржано градско првенство у кошарци за дечаке ученика основних школа. 

Наша Школа заузела је друго место у конкуренцији пет екипа. Сви играчи су достојно 

репрезентовали нашу школу, коректно и спортски се понашали. Састав наше екипе: Павле 

Рајевац, Богдан Видаковић, Младен Прљевић, Вељко Гавриловић, Лазар Јечменица, Филип 

Стојанић, Марко Обућина и Мирко Костић. Тренери: Владимир Аничић и Драган 

Ивановић. 

*Одржано школско такмичење из српског језика. Од 32 учесника на окружно такмичење 

пласирали су се следећи ученици: Оливера Удовичић, Вукашин Цицвари, Нада Гордић 

(пети разред), Филип Димитријевић, Теодора Станковић, Милена Пејић (шести разред), 

Немања Лубурић, Лана Дрндаревић, Ђурђина Јанковић (седми разред), Владица Љубичић, 

Ема Делић, Маја Марковић и Анђела Стевић (осми разред). Наставници који су 

организовали такмичење су: Јасмина Филиповић, Љиљана Доганџић и Милован Алексић. 



  

02. фебруар 2022. године 

*Одржано Школско такмичење из физике. На окружно такмичење пласирали су се следећи 

ученици: Немања Лубурић ученик седмог и Младен Прљевић ученик осмог разреда. Све 

похвале за ученике и наставника физике Богдана Шијакињића. 

 

07. фебруар 2022. године 

*Потписана заједничка изјава о сарадњи између Градског културног центра Ужице и наше 

школе. Циљеви на којима почива партнерска сарадња су: ширење, подстицај  и подршка у 

свим областима културе и уметности, едукацији деце и младих, као и организовање 

концерата, представа, изложби, уметничких перформанса, музичких фестивала и 

манифестација, подршка даровитој деци и младима, у постизању највиших дстигнућа у 

домену културе и уметности, подизања свести у свим слојевима друштва о правим 

културним вредностима. Овај споразум ће омогућити да се у будућности покрену 

партнерски пројекти који имају за циљ развој сарадње у областима заједничког 

интересвања. 

 

09. фебруар 2022. године 

*Педагошкиња школе Весна Богосављевић и директор Александар Урошевић су у редовној 

и планираној посети часовима посетили час Дане Новаковић (четврти разред) 

 

18. фебруар 2022. године 

*Одржан састанак Тима за квалитет и развој установе 18 часова преко Гугл мита. 

*Одржан Педагошки колегијум 1815 часова преко Гуг мита. 

*Одржана седница Наставничког већа 1830 часова 

преко Гугл мита. 

*У сарадњи са Градским културним центром 

директор наше школе Александар Урошевић 

присуствовао је књижевној вечери са Ненадом 

Гуглом у ГКЦ Севојно. 

20. фебруар 2022. године 

*У ОШ“Душан Јерковић“ Одржано Општинско такмичење из математике за ученике трећег 

и четвртог разреда. Ученици наше школе остварили су следеће резултате: Андрија Косић 

прво место (учитељица мр Љубица Аничић), Ања Негројевић прво место (учитељица Мица 

Митровић), Лена Драгутиновић похвалница (учитељица Мица Митровић), Александра 

Маричић похвалница (учитељица Мица Митровић), Невена Лазовић похвалница (учитељ 

Милош Чолић). Ученица четвртог разреда Вања Деспотовић похвалница (учитељица 

Марија Тошић). 

 

 

 

 

 

 

 



  

*У нашој школи одржано Општинско такмичење из математике за ученике од петог до 

осмог разреда. Ученици наше школе остварили су следеће резултате: 

5. разред – Андрија Видић друго место – наставница Сања Папић 

5. разред – Алекса Арсенијевић друго место – наставница Сања Папић 

5. разред – Вукашин Цицварић треће место – наставница Сања Папић 

5. разред – Војин Марковић похвалница – наставница Сања Папић 

6. разред – Уна Сокић треће место – наставница Тања Рајаковић 

6. разред – Ђорђе Николић похвалница – наставница Тања Рајаковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. фебруар 2022. године 

*У сарадњи са Саветом за безбедност Града Ужица уз 

подшку Агенције за безбедност саобраћаја 

реализована је активност попуњавања тестова као део 

пројекта Пажљивкова смотра за 2022. годину.  Циљ 

акц ије је подизања нивоа свести и едукације за 

ученике предшколског узраста, првог и другог разреда 

који су истовремено и наосетљивија категорија 

учесника у саобраћају. 

 

23. фебруар 2022. године 

*Данас је Међународни дан борбе против 

вршњачког насиља, познат као Дан розе 

мајица, који се обележава сваке последње 

среде у фебруару. У нашој школи, током целе 

недеље, низом активности, указује се на значај 

препознавања, реаговања и првенст вено 

превенције појаве свих врста насиља. Кроз 

тематске дискусије и радионице, ученице/и и 

сви запослени, поводом овог важног датума, 

развијају атмосферу другарства, толеранције, 



  

подршке и ненасилног решавања конфликата. Између осталог, наша школа је окићена розе 

мајицама, на којима су ученици/е исписивали поруке пријатељства и своје идеје како да се 

насиље спречи. 

 

24. фебруар 2022. године 

У оквиру пројекта „Засади дрво“ ученици првог разреда наше школе засадили су садницу 

Белог бора. Спроведена активност је првенствено намењена за подизање свести, 

информисаности и образовања ученика о значају очувања животне средине, садњи садница 

и начину како да брину о природи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. фебруар 2022. године 

Прва основна школа краља Петра II била је домаћин Општинског такмичења из српског 

језика. Ученици седмог разреда наше школе Ђурђина Јанковић и Немања Лубурић 

(наставница Љиљана Доганџић) освојили су одлично 3. место. Ученица осмог разреда 

Анђела Стевић (наставница Љиљана Доганџић) освојила је 3. место. 

 

 

27. фебруар 2022. године 

У организацији Школског савеза за спорт и Карате Федерације Србије, у спортској хали 

„Младост“ у Чачку одржано је Школско Првенство у каратеу у катама и борбама. Нашу 

школу су представљала два ученика: Нађа Трнавац у конкуренцији III и IV разреда после 

три победе и пораза заузела је 3. место, док је Вук Стевановић у конкуренцији V и VI  

разреда после две победе и пораза заузео 3. место. Ученици ће 26. марта наступити на 

Републичком Школском Првенству. 

 

28. фебруар 2022. 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 Миљков 

 ић 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02. март 2022. године 

*Милева Рогић (наставница биологије), Светлана Прљевић Миљковић (учитељица) и 

директор школе Александар Урошевић присуствовали су онлајн састанку пројекта 

„откључавање СТЕМ-а – Наставници и ученици за бољи ваздух“. 

 

04. март 2022. године 

У нашој школи одржано је предавање из програма Шта би требало да знаш о пубертету? У 

организацији компаније New Moment, који је инициран и развијен од стране компаније 

Procter &, Gamble, уз одобрење Завода за унапређивање образовања и васпитања. 

Предавачица је била Ана Дуковић, библиотекарка ОШ“Душан Јерковић“ и дугогодишња 

реализаторка ове активности. Предавања су похађале ученице шестог разреда, уз претходно 

дату сагласност родитеља. Током предавања, девојчице су имале прилику да чују проверене 

информације и савете, као и да добију одговоре на сва питања на тему пубертета и промена 

које тај период живота доноси са собом. Активност је успешно реализована, уз висок степен 

сарадње организатора, одељенских старешина  шестих разреда: Марије Верговић, Радомира 

Бошњаковића и Николе Сокића и школског психолога, Драгине Митровић. На крају 

предавања, степен корисности и задовољства ученица процењен је као висок, па се, као и 

претходних година, планира наставак праксе организовања овог предавања у наредним 

годинама. 



  

05. март 2022. године 

*У Регионалном центру Ужице одржан је семинар Електронски 

портфолио наставника и ученика. На њему су присуствовали 

запослени наше школе и то: Драгина Митровић (психолошкиња), 

Драгина Антонијевић (учитељица), Владана Абрамовић (настаница 

музичке културе) и Александар Урошевић (директор школе). 

*У ОШ“Душан Јерковић“ одржано је Окружно 

такмичење из физике. Ученик наше школе Младен 

Прљевић (наставник Јелена Радовановић и Богдан 

Шијакињић) освојио је 2. место. 

*У ОШ“Алекса Дејовић“ из Севојна одржано је 

Општинско такмичење из енглеског језика. Ученик 

наше школе Никола Шуљагић (наставница Марија 

Верговић) освојио је 3. место. 

 

06. март 2022. године 

*У ОШ“Душан Јерковић“ одржано је Општинско 

такмичење из хемије. Ученици наше школе 

постигли су одличне резултате: 

Немања Лубурић ученик седмог разреда заузео је 

2. место (Мирјана Којадиновић и Катарина 

Живковић) 

Лана Дрндаревић ученица седмог разреда заузела је 

2. место (Мирјана Којадиновић и Катарина Живковић) 

Габријела Вирић ученица седмог разреда заузела је 3. 

место (Мирјана Којадиновић и Катарина Живковић) 

Владица Љубичић ученица осмог разреда заузела је 2. 

место (Мирјана Којадиновић и Катарина Живковић) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

*У ОШ“Алекса Дејовић“ у Севојну одржано је Општинско такмичење из француског 

језика. Ученица наше школе Анђела Стевић (наставница Марина Антонијевић) заузела је 

са највећим бројем поена (37) од свих такмичара 2. место. 

 

06. март 2022. године 

*Школска управа Ужице је у току првог полугодишта школске 2021/22.године реализовала 

посебни и појединачни стручно-педагошки надзор. У оквиру 69 надзора, препоручене су 

мере за отклањање недостатака и унапређивање квалитета рада. Груписање садржаја мера, 

односно проблематике на коју се мере односе, указује нам на заједничке недостатке наших 

школа. Истовремено, упознавање са резултатима надзора, систематизованим мерама и 

евентуалним начинима њиховог остваривања води квалитетној дискусији, а затим и 

унапређивању школских развојних планова, квалитета педагошко-инструктивног рада и 

усмерава стручно усавршавање запослених. Школска управа Ужице организоваће онлајн 

састанке са циљем презентовања резултата надзора, а затим и анализе и дискусије на ову 

тему. Презентацију је вршио руководилац Школске управе, Владе Живановић, а у анализи 

и дискусији су учествовали и просветни саветници. На састанку су учествовали 

руководилац Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе Александар Урошевић 

(директор школе), стручни сарадник Весна Богосављевић (педагошкиња), координатор 

Тима за самовредновање Драгина Митровић (психолошкиња). 

 

10. март 2022. године 

*Учитељица Мица Митровић је у свом одељењу III1, 

организовала акцију под називом „Прочитај моју књигу“. Идеја је 

да ученици размењују са другарима  књиге које имај у кући, а које 

су прочитали. Акција траје већ неко време и наставиће се до краја 

наставне године, а можда и преко распуста. 

 

12. март 2022. године 

*У нашој школи одржано Окружно такмичење из математике. Од наших ученика Андрија 

Видић освојио је треће место (наставница Сања Папић). 

Кооринаторка пројекта Образовање за права детета Весна Богосављевић, директор школе 

Александар Урошевић и неколико ученика су пратили завршни догађај Пројекта преко live 

stream Youtube канала. 

 

14. март 2022. године 

* На Окружном тамичењу из гимнастике одржаног 14.03.2022. године у Медицинској 

школи. Наши ученице забележили су следеће резултате: 

У појединачној конкуренцији: 

Николина Невољица 64 - ПРВО место (наставник Владимир Аничић) 

Ана Митрашиновић 72 - ПРВО место (наставник Владимир Аничић) 

Даница Бацотић 52 - ДРУГО место (наставник Владимир Аничић) 

Уна Сокић 73 - ТРЕЋЕ место (наставник Владимир Аничић) 

Екипна конкуренција: 



  

Екима у саставу Даница Селаковић 44, Тамара Крејовић 31 и Исидора Јањић 31 освојила је 

ДРУГО МЕСТО у категорији девојчице од 1. до 4. разреда (наставник Владимир Аничић). 

Екима у саставу Даница Бацотић 52 и Николина Невољица 64 освојила је ПРВО МЕСТО у 

категорији девојчице од 5. до 6. разреда (наставник Владимир Аничић). 

Екима у саставу Ана Митрашиновић 72, Уна Сокић 73 и Маја Марковић освојила је ПРВО 

МЕСТО у категорији девојчице од 7. до 8. разреда (наставник Владимир Аничић). 

 

 

 

17. март 2022. године 

*Светски дан вода се обележава 22. марта. Поводом тога дана 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 

,,СНАГА ВОДЕ “ за 2022. годину. На литералном конкурсу од 19 пристиглих радова ученик 

наше школе ДИМИТРИЈЕ МИЈАИЛОВИЋ освојио је  ТРЕЋУ награду. Браво за Димитрија 

и његову наставницу Јасмину Филиповић. 

 



  

19. март 2022. године 

*На одржаном Општинском такмичењу из географије 

ученица наше школе Маја Марковић заузела је 3. место. Браво 

за Мају и њену наставницу Марину Трифуновић. 

 

22. март 2022. године 

*Обележавању 22. марта, Светског 

дана вода, придружили су се и ученици 

трећег разреда наше школе. 

Организован је тематски дан под нази 

вом „Кап по кап-слап“, који се ослањао 

на овогодишњи мото „Учинити 

невидљиво видљивим“, са посебним акцентом на важност 

подземних вода, које чине скоро 99 процената течне слатке 

воде на планети. Деца много науче кроз игру, тимски и 

истраживачки рад. Уживали су и увек се радују оваквом виду 

наставе. 

*Поводом Светског дана вода, 22. марта, ЈКП "Водовод" и 

Регионални центар Ужице по шести пут расписали су 

наградни конкурс за литерарне и ликовне радове. 

Димитрије Мијаиловић, ученик VI2 одељења освојило је 

одлично 3. место са својим саставом на тему "Снага воде". 

Свечани пријем и дод ела награда одржани су у уторак, 22. 

марта, а све су снимиле телевизије "Лав" и "ТВ 5". Управо 

су нашег Димитрија позвали да да изјаву о свом виђењу ове 

теме. Честитамо Димитрију на награди, као и на одличној 

презентацији наше школе. 

23. март 2022. године 

*Одржан Актив директора у Основној школи краља Петра II (945 часова). Разматрана је 

реализација пробног завршног испита. Састанку је 

присуствовао и директор наше школе. 

*Одржан састанак Наставничког већа (преко Гугл мита 1900 

часова). На седници су упознати чланови Наставничкг већа 

са препорукама Школске управе у вези са анализом 

резултата пробног завршног испита и даљих корака који 

треба да допринесу побољшању резултата на завршном 

испиту. Упознавање чланова Наставничког већа са реализацијом пробног завршног испита 

и обавезама наставника и ученика који из тога произилазе. 

24. март 2022. године 

*У ИО Љубање у оквиру ликовне културе, једносменског рада и слободних активности 

ученици су изразили своје креативне активности. Носиоци активности су учитељице 

Даница Видић и Невена Мајић. 



  

 

25. март 2022. године 

*Одржан пробни завршни испит из математике (1300 часова) 

*У оквиру пројекта „Пажљивкова смотра 

2022“, у амфитеатру Учитељског факултета у 

Ужицу, реализовано je општинско такмичење, 

које се спроводи у организацији Агенције за 

безбедност саобраћаја РСр, локалног савета, 

Удружења ,,Родитељ”-Ужице, Црвеног крста 

и Техничке школе ,,Радоје Љубичић". 

Пажљивкова смо тра намењена је едукацији 

деце предшколског, као и узраста првог и 

другог разреда основних школа у области 

безбедности саобраћаја. Након тестирања по 

школама, такмичења је и наставак континуираног рада на саобраћајном образовању и 

васпитању деце и њихове припреме за безбедно учествовање у ,,опасном" систему као што 

је саобраћај. Деца су се, по екипама, тачније у шест екипа, кроз разне занимљиве, али поучне 

игре, такмичила ко боље познаје правила саобраћаја и превозна средства, а најбоље 

пласиране екипе ће учествовати на Регионалној и Републичкој смотри. Развијао се 

такмичарски, али изнад свега тимски дух! Екипа ученика припремне предшколске групе у 

саставу: Николина Боројевић, Магдалена Илић, Страхиња Крејовић и Богдан Бојовић, 

освојила је друго место, а ученици другог разреда наше школе у саставу: Маша Радојковић, 

Дуња Дијановић, Вукашин Петровић и Димитрије Игњић освојила је прво место и 

остварила пласман на окружно такмичење које ће бити одржано у Чајетини. Браво! 

 

26. март 2022. године 

*Одржан пробни завршни испит из српског језика (900 часова) и комбиновани тест 1130 

часова. Процес је протекао без било каквих проблема или примедби. На претходно одржаној 

обуци за наставнике, које је организовао директор школе, упутства су била врло прецизна 

што је и очекивано јер смо готово исти процес имали прошле године, тако да су многе 

ствари већ уходане. Као подсетник, веома нам је помогло видео упутство које је надлежно 

Министарство проследило. Инструкције из Министарства просвете и Школске управе биле 

су благовремене и прецизне. Тестови и ИД картице преузете на време и одложене у сефу 



  

школе. Све епидемиолошке мере спроведене (9 ученика у учионици,). Школска комисија 

формирана на време и све активности које су биле потребне, извршене су у предвиђеном 

року. Дежурни наставници и супервизор поступили у потпуности са упутствима које су 

добили уз решења. Сви потребни обрасци су попуњени у складу са правилима. У самом 

процесу није било никаквих недоумица, нити код ученика нити код дежурних наставника, 

јер су дата врло јасна и прецизна упутства. Супервизор је сачинио врло детаљан извештај о 

полагању ПЗИ. 

 

28. март 2022. године 

*Ученици наше школе су посетили Научни клуб РЦУ и учествовали у радионици у оквиру 

пројекта „Помозимо природи колико и она помаже нама“ који реализује Научни клуб РЦУ 

у сарадањи са Центром за промоцију науке. Пројекат је замишљен да се  ученици упознају 

са појмовима као што су киселе кише, глобално загревање, 

радиоактивност у нашој околини и друге теме везане за 

екологију и физику. У другом делу радионица гледали су како 

се изводе занимљиви огледи, а затим су у групама осмислили 

решења да се смањи загађивање животне средине. Били су 

веома креативни на радионицама и осмислили су невероватно 

успешне справеи машине које би могле бити стварност. 

Пратилац ученика је била наставница биологије Милева Рогић. 

Аутори пројекта су Милена Живковић, студент докторских 

студија физике, Невена Пауновић, студент екологије и 

Светлана Матић, професор хемије. 

 

31. март 2022. године 

*Ученици наше школе су традиционално током месеца марта обележавали у школи Дане 

франкофоније. Наставница француског језика Марина Антонијевић и наставница музичке 

културе Владана Абрамовић су се потрудиле да дочарају културу Француске и лепоте 

Француског језика. Круна франкофоних активности било је извођење кратког програма 

ученика на школској позорници, у холу школе. Највеће симпатије добили су дечаци који су 

представљали најпознатије личности у Француској, али девојчице из V1, Јана и Оливера, 

наше 

виолинисткиње, добиле су највећи аплауз. Не можемо изоставити ни Димитрија, Огњена, 

Кристину и Јовану који су нас упознали са занимљивостима о географском положају 



  

Француске, њеној богатој историји и, наравно, француском језику. Наша чувена певачка 

група је забавила публику познатим песмама „Est-ce que tu m’aimes” и „ On écrit sur les 

murs”. Присутни су уживали у мелодијама и стиховима француског језика. Ученици петог 

и осмог разреда израдили су мноштво паноа везаних за француску уметност, књижевност, 

кулинарство и језик. Француски је званични језик у многим земљама укључујући: 

Швајцарску, Канаду, Обалу Слоноваче, Луксембург, Монако, Конго и Нигерију. У 

Енглеској је француски био званични језик преко 300 година. Он је други језик у свету што 

се тиче учења у школама (после енглеског). 

 

01. април 2022. године 

*Дечја фондација Песталоци и Ужички центар за права детета доделио је ЗАХВАЛНИЦУ 

нашој школи за значајан допринос и истрајност на унапређивању ос тваривања права детета 

у школи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06. април 2022. године 

*Данас је наша школа угостила професоре и ученике ужичке Уметничке школе. Они су 

осмаке, упознали са својим начином рада и атмосфером школе, која је по рецима две 

ученице, Кристине и Мине, иначе наших  бивших ђака, веома пријатна и радна. Ученици су 

обавештени и о смеровима које ове године могу да упишу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07. април 2022. године 

*Одржана редовна сеница Скупштине Црвеног крста Ужице на коме је разматране следеће 

тачке дневног реда: извештај о раду ЦКУ, извештај о матерријано финансијском пословању. 

Доношење одлуке о саставу чланова за мандатни период 2022-2026. Руководилац и делегат 

Црвеног крста наше школе Светлана Прљевић Миљковић била је присутна на седници. 

 



  

09. април 2022. године 

*У ОШ“Алекса Дејовић“ одржано је Окружно такмичење из хемије. Габријела Вирић и 

Немања Лубурић освојили су ДРУГО место (наставница Катарина Живковић и Мирјана 

Којадиновић). 

* У Првој основној школи краља Петра II одржано је Окружно такмичење из српског језика. 

Ученик наше школе Немања Лубурић освоијо је друго место (наставница Љиљана 

Доганџић).  

 

 

09. април 2022. године 

*Пројекат „Наша планета, наша будућност“ 

Наша школа је и ове године добила позив да учествује у међународном пројекту Школски 

климатски изазов, који ов године има тему „Наша планета, наша будућност“. Главни 

покровитељ овог пројекта је WWF Србија, Овај пројекат подразумева да ученици, у малим 

тимовима (3-4 ученика) презентују еколошке 

проблеме свог града и шире околине, да осмисле 

идејно решење за један или више еколошких 

проблема, да направе прототип своје идеје и да 

презентују пред комисијом резултате рада. 

Нашу школу је представљало два тима ученика петог 

разреда: Еко – школарци, који су осмислили 

рециклажно двориште које недостаје нашем граду, и 

Зеленкаде- који су осмислили аутомат за рециклажу 

текстила који награђује све који учествују у овом 

процесу. 

Међу 10 најбољих идеја учао је тим Зеленкаде.  

Финални догађај је био у Београду, 9.априла у 

простору Миљенко Дерета. Наши представници су 

веома успешно направили прототип аутомата који рециклира текстил,  и самоуверено и 

сигурно презентовали своју идеју пред комисијом. Награђени су сви учесници конкурса, 

тако да је свих 8 наших учеика добило кљигу о експерументима и физици.. 

 



  

10. април 2022. године 

*ОШ „Нада Матић“ била је домаћин Окружног такмичења из страних језика за 78 ученика 

основних школа са територије Златиборског округа, који су се такмичили из енглеског, 

италијанског, руског, немачког, француског и шпанског језика. Лука Шуљагић ученик 8. 

разреда наше школе освојио је ДРУГО место из енглеског језика (наставница Марија 

Верговић), док је Анђела Стевић ученица 8. разреда освојила ДРУГО место из француског 

језика (наставница Марина Антонијевић). 

*У матичној школи у Кремнима одржано Општинско такмичење из биологије за ученике 

од 5. до 8. разреда. Ученици наше школе постигли су следеће резултате: 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

Видић Андрија 3. место (наставница Милева Рогић) 

Вукашин Циварић 3. место (наставница Милева Рогић) 

Оливера Удовичић 3. место (наставница Милева Рогић) 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

Немања Лубурић 3. место (наставница Ивана Поњавић) 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

Димитрије Туцовић 1. место (наставница Милева Рогић) 

Владица Љубичић 3. место (наставница Милева Рогић) 

Ема Делић 3. место (наставница Милева Рогић) 

 

12. април 2022. године 

Андрија Видић (наставница Сања Папић) ученик наше школе освојио је ТРЕЋЕ место на 

Окружном такмичењу из математике. Свака част Андрији и његовој наставници. 

 

                          



  

13. април 2022. године 

* Изложба "Павић од Ш до А" посвећена животу и стваралаштву књижевника Милорада 

Павића отворена у четвртак 24.марта 2022. у 13 чаова. 

Изложбу је приредила библиотека града Београда 2019. 

године поводом троструког јубилеја: 90 година од рођења, 

10 година од смрти и 35 година од објављивања 

романа"Хазардски речник". Аутори поставке су: Исидора 

Ињац, Сара Ивковић-Марковић и Марјан Маринковић. Осим 

домаће изложбу је имала прилику да види и публика избећи 

и Паризу. Идеја аутора је да свако слово од "Ш до А" кроз 

изложбу постане својеврсни речник о Павићу. Павићев 

речник састављен од појмова и слика које треба да га 

представе служећи се фрагментима пишчевих сопствених 

текстова. Изложбу су посетили и учитељи наше школе 

Светлана Прљевић Миљковић и златко Цвијовић. 

*Наши ученици 6-их и 8-их разреда у оквиру Слободне 

наставне активности (СНА) - Цртање, сликање и вајање, 

посетили су Народни музеј, на годишњицу прве одбране Ужица од стране Југословенске 

војске и грађана током Априлског рата '41. Обишли смо Легат сликара Михаила 

Миловановица, поставку "Ужичка република и простор некадасње фабрике муниције“. 

Кроз Музеј нас је водио некадасњи ученик Немања Обрадовић, историчар и кустос. 
Ученици су на крају били задовољни виђеним и наученим, а похваљени за добро понашање 

и активно учешће. 

 
 

 

 

 



  

14. април 2022. године 

Министарство правде је и ове године, седму годину за 

редом, спровело Јавни конкурс за доделу средстава 

прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења 

(опортунитет). На предлог Комисије Министарства 

правде, Влада Републике Србије је на седници одржаној 

14. априла 2022. године, донела Решење о додели 

средстава прикупљених по основу одлагања кривичног 

гоњења, којим је пола милијарде динара расподељено на 

186 пројеката од јавног интереса. Нашој школи је 

одобрен пројекат „Здрави зуби за здрави живот“ 

вредности 1.400.000. 

 

15. април 2022. године 

*У Градској кући (мала сала) одржан Актив директора (10 часова). 

*Одавањем поште и полагањем венаца на спомен обележје на 

Сарића Осоју Град Ужице и Народни музеј Ужице обележили су 

81. годишњицу од одбране Ужица у априлском рату 1941. године. 

Почаст су одали и ученици наше школе у пратњи Александра 

Урошевића, директора школе. 

 

16. април 2022. године 

* На окружном такмичењу за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер“ које је било одржано 

у ОШ „Гојко Друловић“ у Радоињи, учении наше школе постигли су изванредне 

резултате: Богдан Јанковић V3 ПРВО место, Вук Љубичић V3 ДРУГО место и 

Јована Авакумовић VI2 ДРУГО место. 

 

ВЕЛИКО БРАВО ЗА НАГРАЂЕНЕ УЧЕНИКЕ И ЗА ЊИХОВУ 

НАСТАВНИЦУ НАДУ ЦВЕТИЋ! 

 

 

18. април 2022. године 
*Одржано састанак Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе у 19 часова преко гугл мита. 



  

*Одржано састанак Педагошког колегијума у 1915 часова преко гугл мита. Дневни ред: 1. 

Анализа саветодавне посете просветног саветника Радмиле Марјановић и предузете 

активности. 2. Анализа дисциплине ученика и усвајање предлога за решавање актуелних 

проблема; 3. Предлози и измене у сегменту дужности наставника и дежурних наставника; 

4. Формирање и именовање Пројектног тима; 5. Разматрање и доношење одлуке за план 

надокнаде наставе радним суботама; 6. Усвајање програма за Дан школе; 7. Разно. 

18. април 2022. године 

*Одржано Наставничко веће преко Гугл мита (20 часова). Дневни ред: Анализа успеха и 

понашања ученика, Реализација часова допунске и додатне наставе, са посебним освртом 

на ученике који су имали недовољне оцене на полугодишту и сада на тромесечју, 

Упознавање Наставничког већа са презентацијом Писања и планирања ИОП од Школске 

управе – сарадници и спољњи сарадни, Постигнути резултати на такмичењима ученика, 

Анализа резултата пробног завршног испита, Реализација екскурзија (термини и потребне 

припреме), Избор уџбеника за нредну школску годину. 

24. април 2022. године 

*У сврху израде Плана развоја града Ужица 2022-2029, а за потребе сагледавања постојећег 

стања и израде анализе у оквиру процеса дефинисања Плана, наша школа је попунила 

тражени упитник. 

29. април 2022. године 

*Сагледавајући календар образовно-васпитног рада основне школе за школску 

2021/2022. годину, а у складу са планираним активностима, наша школа је одредила датуме 

за надокнаду радних дана који нису предвиђени променом школског календара и за то 

тражила сагласност од Школске управе Ужице (добијена сагласност), то: суботе, 

28.05.2022. године и 04.06.2022. године, с тим што ће трећи разред (рекреативна настава) 

уместо у суботу 28.05.2022. године ићи 14.05.2022. године.Часови ће бити реализовани по 

распореду за дане које треба надокнадити, у трајању од 45 минута. 

 

04. април 2022. године 

*Три студента Учитељског факултета у Ужицу почели су у нашој школи стручну праксу и 

трајаће две до четири недеље у зависности од година студја. 

 

05. мај 2022. године 

* У организацији компаније “Yettel” и Српског Атлетског савеза, а у 

сарадњи са Спортским савезом Ужице на Градском стадиону 

“Радомир Антић” одржана је атлетска трка “Брзином до звезда” на 

коме су учествовали ученици трећег и четвртог р азреда свих 

основних школа, по осам девојчица и осам дечака, а када се заврше 

такмичења по градовима уследиће трка супер финала. Циљ ових 

активности је развој и популаризација атлетике и промовисања спорта 

и физичке активности међу основцима. 

 



  

06. мај 2022. године 

*Сходно члану 13 Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“ број 36/2015, 

44/2018 и 95/2018) школу је посетио просветни инспектор др Миленија Марковић и 

сачинила службену белешку о саветодавној посети. Предмет саветодавне посете је Услови 

рада, оцењивање ученика и школска евиденција. 

 

06. мај 2022. године 

*У Храму Покрова Пресвете Богородице у Крчагову на дан Светог великомученика 

Георгија око 1730 часова, организован је дочек иконе Пресвете Богородице. Литију и дочек 

иконе су улепшала и ученици другог разреда наше школе. Држећи у рукама палмове 

гранчице као некада у време уласка Исуса Христа у Јерусалим деца су радосно поздравила 

и поклонила се Мајци Божијој која их је све благословила. У Цркви смо се помолили за све 

наше драге особе и пријатеље да их преблаги Господ и Пресвета Богомајка благослове у 

сваком добром делу. Икона је дар анонимног донатора. Њу је насликао уметник Немања 

Лазаревић по узору на икону која је настала пре две године у Грузији под именом „Мајка 

смирења“. 

 

07. мај 2022. године 

*У ОШ"Мито Игумановић" у Косјерићу одржано је окружно такмичење из биологије. 

Ученици наше школе забележили су запажене резултате: 

ПЕТИ РАЗРЕД: 

Цицварић Вукашин 2. место наставник: 

Милева Рогић 

Видић Андрија 3. место наставник: Милева 

Рогић 

СЕДМИ РАЗРЕД:  

Лубурић Немања 3. место наставник: Ивана 

Поњавић 

 

ОСМИ РАЗРЕД: 



  

Туцовић Димитрије 1. место наставник: Милева Рогић 

Љубичић Владица 2. место наставник: Милева Рогић 

 

Делић Ема 3. место наставник: Милева Рогић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

09. мај 2022. године 

*Ученици другог разреда наше школе у пратњи  учитељице Драгине Арсенијевић и ученика 

шестог разреда под пратњом наставника Николе Сокић, присуствовали су 77. годишњице 

Дана победе над фашизмом у Другом светском рату. 

 

13. мај 2022. године 

*Крос РТС-а 

 

14. и 15. мај 2022. године 

*Ученици петог разреда ишли су на дводневну ескурзију у Београд. Дводневна екскурзија 

је реализована 14. и 15. маја 2022. године 

на релацији Ужице – Београд. Кренули 

смо 14.05. у 8 часова са школског 

игралишта, а вратли се 15.05 око 21 

час.Организатор екскурзије је била 

агенција „Балканик“ из Ваљева. 

Туристички водич је била Маја Весовић, а 

имали смо два лекара током боравка у 

Београду. Смештај је био у хотелу 

„Славија“ у петокреветним, 

четворокреветним и трокреветним собама. 

Све предвиђене дестинације су посећене: 

1. дан - музеј Николе Тес ле, музеј Иве 



  

Андрића, Вука и Доситеја, храм Светог Саве. У храм Светог Саве смо закаснили, па нисмо 

имали кустоса и нисмо видели све што је предвиђено. Разлог за кашњење је време поласка 

из Ужица и две кратке паузе током пута, па је водич одлучила да прво идемо у музеје, јер 

су заказане посете, а храм је остављен за поподне. 2.дан – Ботаничка башта, Зоолошки врт, 

Војни музеј, Авалски торањ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. и 15. мај 2022. године 

*Ученици седмог разреда ишли су на дводневну ескурзију у Ниш. 

Екскурзија је изведена у организацији Основне школе „ 

Слободан Секулић“ Ужице и туристичке агенције "Балканик" 

из Ваљева. На екскурзију је кренуло 63 ученика седмог разреда 

и три наставника: 71– 18 ученика, пратилац Милош Раци ћ, 72 

– 24 ученика, пратилац 

Јелена Чавић и 73 – 21 

ученик, пратилац Тања 

Рајаковић. Полазак је био у 8 

часова са школског игралишта. Кренуло се на време 

аутобусом на два спрата, било је довољно места за све. Са 

нама су ишли и лекар и туристички водич испред 

агенције. Обишли смо манастир Жича, а потом се упутили 

у Крушевац и обишли цркву Лазарицу и остатак времена 

провели у шетњи кроз град. У 15 часова смо посетили Ђавољу Варош и након тога се 



  

сместили у хотел Видиковац у Нишу. Након доручка смо се упутили у Нишку Бању, 

посетили Ћеле кулу, Археолошку салу, логор Црвени крст и слободно време провели у 

шетњи центром града. Следеће одредиште је био манастир Раваница, а затим посета 

Врњачкој Бањи. Одатле крећемо ка Ужицу и стижемо на школско игралиште у 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. мај 2022. године 

*У просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању 

Ужице, Немањина 52 одржан је састанак директора основних 

школа. Тема састанка је организација презентација дефицитарних и 

атрактивних занимања у основним школама за ученике, наставнике, 

чланове Школских одбора. Активност се реализује као део 

планираних активности пројекта ”Премошћавање” (Бридгинг) који 

реализује Удружење Ужички центар за људска права и демократију 

са партнерима Економска школа Ужице и Привредна комора 

Кантона Сарајево. За Реализацију свих пројекних активности 

обезбеђена је пуна подршка града Ужица. Пројекат 

“Премошћавање” суфинансира Европска унија у оквиру 

финансијског инструмента претприступне помоћи (ИПА ИИ) кроз 

Програм прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина 

2014-2020. 



  

16. мај 2022. 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), „Између две ватре“ и одбојка (девојчице) за ученике петог разреда. На турниру 

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

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

-мали фудбал (дечаци) 

1.место: V2 

2.место: V3 

3.место: V1 

-“Између две ватре“ (девојчице) 

1.место: V1 

2.место: V3 

3.место: V2 

 

 

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

мали фудбал (дечаци) 

1.место: VI2 

2.место: VI1 

3.место: VI4 

“Одбојка“ (девојчице) 

1.место: VI2 

2.место: VI1 

3.место: VI4 

 

 



  

СЕДМИ РАЗРЕД 

мали фудбал (дечаци) 

1.место: VII1 

2.место: VII2 

3.место: VII3  

“Одбојка“ (девојчице) 

1.место: VII2 

2.место: VII3 

3.место: VII1 

 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

мали фудбал (дечаци) 

1.место: VIII1 

2.место: VIII2 

3.место: VIII4 

“Одбојка“ (девојчице) 

1.место: VIII1 

2.место: VIII2 

3.место: VIII4 

 

 

 

16. и 23. мај 2022. године 

*У периоду од 16. до 23. маја 2022. године ученици I1, I2 

и I3, њих 71, са својим учитељицама провели су седам 

незаборавних дана на Митровцу, реализујуци Наставу 

у природи. Боравак је био испуњен едукативним 

шетњама, спортским такмичењима и забавним 

програмом. Доста се научило, стицала се самосталност 

и развијало другарство. Све у свему, деца су понела 

дивне успомене које ће се памтити. 

 



  

20. мај 2022. године 

*У организацији Основне школе „Стари град“ одржан је састанак поводом примене закона 

о архивској грађи. Овим законом уређује се систем заштите архивске грађе и документарног 

материјала, утврђују услови и начин коришћења архивске грађе. Такође утврђује се правна 

регулатива која се односи на архивску грађу изворно насталу у електронском облику као и 

надлежност и делатност архива у Републици Србији. Састанку је присуствовао учитељ 

наше школе Златко Цвијовић. 

 

 

21. и 22. мај 2022. године 

*Ученици шестог разреда ишли су на дводневну ескурзију на Сребрно језеро. Екскурзија је 

изведена у организацији Основне школе „Слободан Секулић“ Ужице и туристичке агенције 

"VANJA TRAVEL AGENCY" из Београда. На екскурзију је кренуло 78 ученика шестог 

разреда и три наставника: 61 – 24 ученика, пратилац Никола 

Сокић, 62 – 28 ученика, пратилац Александар Урошевић и 64 – 

26 ученика, пратилац Радомир Бошњаковић. Полазак је био у 7 

часова са школског игралишта. Кренуло се на време аутобусом 

на два спрата, било је довољно места за све. Са нама су ишли и 

лекар педијатар Ђорђе Ковачевић и туристички водич испред 

агенције. У 9 часова смо обишли две локације у Крагујевцу и то 

спомен парк „ Шумарице “ и Акваријум. У 11 часова смо 

обишли манастир Копорин и Радовањски луг. У 15 часова смо 

стигли до Пожаревца и ту обишли: галерију Милене Павловић 

Барили, Народни музеј и етно парк Тулба. Око 18 часова смо 

стигли на Сребрно 

језеро и сместили 

се у хотел 

одмаралиште 

„Сребрно језеро“. 

У 19 часова смо отишли на вечеру у оближњи 

ресторан „Сидро“ После вечере смо имали 



  

шетњу а затим и дискотеку у оквиру хотела. Ујутру, после доручка, крећемо испред 9 часова 

и посећујемо „Виминцијум“ у 10 часова. Око 12 часова смо обишли Смедеревску тврђаву а 

испред 15 часова смо имали ручак у Деспотовцу. Ресавску пећину смо обишли испред 17 

часова а обилазак манастира „Манасија“ завршавамо око 18 часова и 30 минута. Одатле 

крећемо ка Ужицу, правимо кратку паузу у Чачку и стижемо на школско игралиште у 21 

час и 50 минута. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*У ченици осмог разреда ишли су на дводневну ескурзију у Нови Сад. 

 

23. мај 2022. године 

*Ученици првог разреда вратили су се са седмодевне рекреативне наставе Митривца на 

Тари. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. мај 2022. године 

*У нашој школи се реализовала презентација дефицитарних и атрактивних занимања за 

ученике, наставнике и  чланове Савета родитеља другог циклуса. Презентацију су 

реализовали НВО Цетар за људска права и демократију и Регионални центар за стручно 

усавршавање Ужице. Активно ст се реализује као део планираних активности пројекта  

„Премошћавање”, који реализује Удружење Ужички центар за људска права и демократију 

са партнерима Економска школа Ужице и Привредна комора Кантона Сарајево. За 

реализацију свих пројекних активности обезбеђена је пуна подршка Града Ужица. Пројекат 

„Премошћавање” суфинансира Европска унија у оквиру финансијског инструмента 

претприступне помоћи (ИПА ИИ) кроз Програм прекограничне сарадње Србија – Босна и 

Херцеговина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. мај 2022. године 

*Сагледавајући календар образовно-васпитног рада основне школе за школску 2021/2022. 

годину, а у складу са планираним активностима, Основна школа ,,Слободан Секулић“ 

Ужице је одредила датуме за надокнаду радних дана који нису предвиђени променом 

школског календара, и то: субота 28.05.2022. године за ученике од првог до осмог разреда. 

Часови ће бити реализовани по распореду од понедељка у трајању од 45 минута. Пре 

подневна смена ученци од првог до четвртог разреда, а после подневна ученици од петог до 

осмог разреда (први час почиње у 1205). Припремни предшколски програм, продужени 

боравак и кухиња ради по устаљеном распореду. 

 

27. мај 2022. године 

*Настава у природи ученика четвртог разреда реализована је на Копаонику у периоду од 

20. маја 2022. године до 27. маја 2022. године. На овај вид наставе кренуло је 22 ученика 41, 

19 ученика 42 и 22 ученика 44, укупно 63 ученика и три учитељице. У пратњи ученика Б.Т. 



  

41 кренуо је и његов пратилац Владимир Макањић. Пре него што су деца кренула на 

Копаоник саобраћајна полиција је извршила проверу докумената о техничкој исправности 

возила као и способност возача да може обавити вожњу. Тек након тога дата је дозвола да 

се може кренути. Кренули смо у 9 часова. 

До Копаоника, направили смо две краће 

паузе, у Прељини и Ушћу. Испред хотела 

стигли око 13 часова и 30 минута. Децу су 

дочекали запослени хотела „Сребрна 

лисица“ и пренели им ствари до соба. Ми 

смо били смештени на другом и трећем 

спрату хотела „Сребна лисица“. Све собе су 

апартманског типа. Просторије хотела и 

собе су сваког дана, два пута, преподне и 

поподне, чишћене и дезинфковане, тако да 

је хигијена хотела на завидном нивоу. Сви 

запослени у хотелу су веома професионални 

и љубазни. Деца су за доручак и вечеру користила услугу шведског стола. Ручак је био 

класичан. Сваки дан су у понуди имали воће и колач. Храна је била разноврсна, квалитетна 

и количински довољна уз могућност узимања додатка што су ученици и користили. За 

анимацију и рекреацију био је задужен рекреатор Брацо Перуничић, који је свој посао 

обавио одлично и имао одличну комуникацију са децом. У оквиру реализације 

ваннаставних активности организовани су пешачки излети рекреативно сазнајног 

карактера. 

- Пајино пресло 

- Марков камен 

- Планинарски дом Ртањ 

- Шумарска кућа 

-  Метеоролошка станица 

- Панчићев врх (2017 м) 

У оквиру културно забавног програма сваке вечери су биле организоване вечери 

забавног карактера од стране рекреатора. Организовано је: 

- Вече упознавања 

- Ја имам таленат 

- Маскенбал  
- Вече плесова 

- Игре без граница 

- Шиз фриз 

- Свечана додела диплома 

Свакодневно су организоване спортске 

активности. Деца су са радошћу прихватала 

све понуђене активности. У објекту је на 

располагању био дечји педијатар (24 сата). 

Већих здравствених проблема није било. 



  

Сарадњу са агенцијом “Вања Травел” из Земуна и госпођом Вањом, рекреатором Брацом и 

доктором Драганом Ђорђевићем оцењујемо 

одличном оценом. Агенција „Вања Травел“, 

са којом први пут ове године сарађујемо, 

показала се као веома професионална и 

отворена за сарадњу. Све активности су на 

време и одлично организоване тако да је 

њихова успешна реализација била очекивана. 

Љубазно особље агенције, је увек срдачно и 

љубазно одговарало на сва наша питања. На 

крају треба рећи и то да су учитељице 

изузетно задовољне пруженом услугом 

запослених у хотелу „Сребрна лисица“ на Копаонику и условима за реализацију овог типа 

наставе. Као поклон, од управнице хотела добили смо и слику која украшава ходник наше 

школе. Копаоник је одлично место за реализацију Наставе у природи. У Ужице смо стигли 

око 15  часова и 30 минута. 

 

27. мај 2022. године 

*У Црвеном крсту Ужице одржано је градско такмичење у пружању прве помоћи. На 

такмичењу је било 8 екипа у две категорији. У првој 

категорији ученици наше школе заузели су друго место. 

Екипу ОШ“Слободан 

Секулић представљали су 

ученици VII2 разреда: 

Сара Пауновић, Јана 

Благојевић, Ева Симић, 

Лука Михајлов, Марко 

Митрашиновић и Ђорђе 

Радовановић. Све похвале 



  

за ученике и њихову наставницу Милеву Рогић. БРАВО! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. мај 2022. године 

*На Републичком такмичењу из биологије ученици наше школе постигли су одличне 

резултате. Владица Љубичић 98 бодова ТРЕЋЕ место, наставница Милева Рогић; 

Димитрије Туцовић 91 бод, наставница Милева Рогић; Ема Делић 82 бода, наставница 

Милева Рогић; Немања Лубурић 70 бодова, наставница Ивана Поњавић. 

 

31. мај 2022. године 

*Ученици одељења III1 И III3, боравили су на Настави у природи у Буковичкој бањи од 

24.05. до 31.05.2022. године. Поред излета и посета који су били културно – сазнајног 

карактера, ученицу су уживали у природним лепотама бање и града Аранђеловца. Велико 

задовољство су им представљали културно-забавни програм и спортско-рекреативни 

садржаји. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7. јун 2022. године 

*У Медицинској школи у Ужицу реализована је обука за оператере скенинг центра. Обуци 

присуствовао учитељ Златко Цвијовић. 

 

8. јун 2022. године 

*Поводом 12 година постојања Градског културног центра 

уприличен је свечани коктел и отворена изложба Жељка 

Марковића „Рузмарин, снегови и шаш“ настале из збирке 

фотографија ЈНА у Ужицу. Свечаности је присуствовао 

директор наше школе Алекандар Урошевић. 

 

8. јун 2022. године 

*Одржана седница Наставничког већа и Школског одбора прко мејла. Једногласно је донета 

одлука да се у петак 10.05.2022. године бити промењен ритам рада Школе, тако да у пре 

подневну смену иду 1., 4., 5., 6. 7. и 8. разред (почетак часова 730), а после подневну смену 

2. и 3. разред (почетак часова 1205). Разлог овога предлога је пре свега боља контрола и 

безбедност ученика осмог разреда (ово је последња наставна недеља за ученике 8. разреда). 

 

10. јун 2022. године 

*Министарка правде Маја Поповић данас је свечано уручила уговоре о додели средстава 

прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења (опортунитет) за 186 пројеката од 

јавног интереса из области здравства, културе, просвете и социјалне заштите. „Комисија је 

имала веома одговоран задатак, да додели пола милијарде динара оним корисницима којима 

је ова подршка била најпотребнија“, изјавила је министарка Поповић на свечаности. Она је 

истакла да су ове године додељена средства за 47 пројеката више него претходне године, 

од чега је за област здравства издвојено више од 264 милиона динара, за образовање више 

од 143 милиона динара, за пројекте унапређења социјлне заштите више од 60 милиона 

динара, за културне садржаје више од 7 милиона динара, док је хуманитарни рад подржан 

са више од 23 милиона динара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Овлашћени представник наше школе директор Александар Урошевић потисао је уговор о 

додели средстава за пројекат "Здрави зуби за здрави живот" који је аплицирала школа. 

Вредност пројекта је 1.400.000 динара. 

 

10. јун 2022. године 

*Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Ерсте банком, Заводом 

за унапређивање образовања и васпитања и Заводом за 

вредновање квалитета образовања и васпитања, у оквиру 

пилот пројекта којим се остварује програм финансијске 

писмености за ученике основних школа које су обухваћене 

пројектом обогаћеног једносменског рада, организовало је 

Прву конференцију Школа новца за основца у Београду. 

Конференцији су присуствовали наставница биологије 

Милева Рогић и директор школе Александар Урошевић. 

 

 

14. јун 2022. године 

*Ученици наше школе су прославили другарско вече. Још једна генерација малих 

матураната ОШ „Слободан Секулић“ прославила је завршетак основног образовања у 

хотелу „Златибор“. Младост и лепота кренули су ка остварењу својих циљева. Желимо им 

срећу … 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

15. јун 2022. године 

*Одржано Наставничко веће у 900 часова. Дневни ред: Разматрање и усвајање записника са 

претхотне седнице Наставничког већа; Анализа и утврђивање успеха и владања ученика 

осмог разреда, Доношење одлуке о ученицима који су носиоци посебних диплома и 

диплома „Вук Караџић“, Разматрање и усвајање предлога Комисије за избор ученика 

генерације; Предлог ученика који ће на Завршном испиту, испит полагати под посебним 

условима (са пратиоцима и из којих предмета); Усвајање предлога о слободним наставним 

и ваннаставним активностима од 5. до 8. разреда. 

 

15. јун 2022. године 

*Организован је тестирање знања ученика 4 разреда, као и пробног тестирања 7. разреда 

који се односи на израдз трећег, комбинованог теста, где се ученици, а на основу истицања 

у природним, односно друштвеним наукама опредељују за предмет из ког ће решавати тест 

у оквиру пробног тестирања. Предмети који су обухваћени пробним тестирањем су: физика, 

хемија, биологија, географија и историја. Тестирања су почела у 12 часова и трајала су 90 

минута. 

15. јун 2022. године 

* Веома је важно развијати код ученика способност презентовања и 

преношења знања. Корисно је за оне који презентују, али и ученике 

који слушају и усвајају знање. Због тога смо се договорили да у 

дечијем клубу организујемо вршњачку едукацију, да ученици 

петог разреда који иду на СНА Корак у науку покажу шта су 

научили ученицима другог и трећег разреда. Радионицу смо 

назвали „Покажи шта знаш“ а то су биле следеће активности: 

-Представљен је пројекат „Наша планета, наша будућност“ и 

аутомат за рециклажу текстила,  



  

- Демонстриране су глобалне последице загађивања – ефекат стаклене баште и оштећење 

озонског омотача  

- Микроскопирање и прављење препарата, коришћење лупе 

- Делови људског тела, ћелије и органи 

- Заштићене биљке Србије 

- Кориђење компаса и апликације за мерење магнетног поља у природи 

Било је доста ученика, простор дечијег клуба је био премали. Следеће године ћемо сигурно 

активност поновити, али у холу школе, и заједно са другим Слободним наставним 

активностима. 

 

17. јун 2022. године 

*Ужице – За 64 вуковца основних школа и 39 носилаца Вукове дипломе из ужичких 

средњих школа приређен је традиционални пријем у Градском културном центру, где им је 

градоначелница Ужица др Јелена Раковић Радивојевић уручила пригодне поклоне. 

Награђено је и 70 ученика који су 

у овој школској години освојили 

награде на републичким 

такмичењима. 

Међу добитницима су и ученици 

наше школе: Анђела Стевић 

VIII1, Маја Марковић VIII1, 

Владица Љубичић VIII2, 

Кристина Арсенијевић VIII2, 

Зоран Лучић VIII2, Ема Делић 

VIII4, Младен Прљевић VIII4 и 

Димитрије Туцовић VIII4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

21. јун 2022. године 

*Организована је обавезна обука Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 

Завода за унапређивање образовања и васпитања за дежурне наставнике на Завршном 

испиту. 

22. јун 2022. године 

*У ОШ "Стари град" Ужице одржан састанак Актива директора за школе са територије 

општина Ариље, Бајина Башта, Косјерић, Пожега, Ужице, Чајетина (пункт 5). На састанку 

добјене јасне инструкције и препоруке за завршни испит од начелника Школске управе 

Влада Живановића. Међу присутнима је био и директор наше школе Александар Урошевић. 

23. јун 2022. године 

*Преко ZOOM апликације одржан састанак на коме су били присутни начелник Школске 

управе Ужице, Просветни саветници и директори основних школа. На састанку је 

анализиране спроведене активности у вези завршног испита. Састанку је присуствовао и 

директор наше школе. 

23. јун 2022. године 

*Похађали и прошли обуку за председнике школских комисија (Александар Урошевић) и 

супервизоре (Софија Срндаћевић и Радомир Бошњаковић) која се одвијала на платформи 

за учење на даљину ЗУОВЕду. 

23. јун 2022. године 

*Одржан састанак председника школске комисије, дежурних наставника, наставници који 

су задужени за прегледање тестова, супервизора, одељењских старешина 8. разреда, 

пратилаца ученка по ИОП-у1. Директор је присутне обавестио о процедурама, 

критеријумима и начину полагања, организацији и спровођењу завршног испита и свим 

релевантним информацијамавезаних за ЗИ. 

26. јун 2022. године 

*Полицијска управа Ужице је обавила противдиверзиони 

преглед наше школе (локације Завршног испита). 

прегледу је присуствовао и директор наше школе. 

27. 28 и 29. јун 2022. године 

*У нашој школи ученици осмог разреда полагали су завршни испит из српског језика, 

математике и комбинованог теста. Испит је протекао у најбољем реду. Ученици су почели 

са радом у 900 часова, а трајао је до 1100 часова (сва три дана). Завршни испит је полаган у 

фискултурној сали. Услови за рад су били одлични: проветрена сала, обезбеђене флашице 

са водом за сваког ученика током сва три дана... Тестови су преузимани на време сва три 

дана у Медицинској школи Ужице. Дежурни наставници своје обавезе обавили без грешке. 



  

Супервизори задовољни организацијом и начином спровођења завршног испита. 

Полицијска управа Ужице је обезбеђивала (24 часа) школу. У нашој школи су завршни 

испит полагали и ученици ОШ“Богосав Јанковић“ Кремна. Ток полагања комбинованог 

теста пратиле просветна саветница Школске управе Ужице Олга Јованчићевић и просветни 

инспектор др Миленија Марковић. Од њихове стране добили смо похвалу за одличну 

организацију и спровођење завршног испита. 

 

 

 

 

 

 

 

30. јун 2022. године 

*Одржан седница Наставничког већа у наставничкој канцеларији са почетком у 1000 часова. 

*Одржана седница Савета родитеља електронским путем у 1630 часова. 

*Одржана седница Школског одбора електронским путем са почетком у 1900 часова. 

 

01. јул 2022. године 

*Одржан седница Наставничког већа у холу школе са почетком у 0900 часова. Након 

завршетка седнице приређена је свечана подела посебних диплома, Вукових диплома 

Анђели Стевић VIII1, Маји Марковић VIII1, Владици Љубичић VIII2, Кристини 

Арсенијевић VIII2, Зорану Лучићу VIII2, Еми Делић VIII4, Младену Прљевићу VIII4 и 

Димитрију Туцовићу VIII4. и диплому Ђак генерације Младену Прљевићу VIII4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

01. јул 2022. године 

*Током ове школске године организован је велики број разноврсних радионица и садржаја, 

а међу најзанимљивијим, по речима ученика су: 

- Израда ћелија од теста за игру- научили смо да је свако живо биће 

изграђено од ћелија, а упознали смо се са њеним деловима и 

наследним материјалом, ДНК, правећи модел од теста за игру. Када су 

се модели осушили, бојили смо делове ћелија темерама да се делови 

лакше разликују.  

- Деца много воле микроскопирање. 

Занимљив је тај микросвет, и грађа организама до најситнијих 

делова. Ученици веома брзо и лако науче да користе микроскоп и 

да праве привремен е микроскопске 

препарате. Ову практичну активност смо 

реализовали три пута током  ове школске 

године. 

- Правили смо фосиле мекушаца од гипса. 

За неке љуштурице смо имали калупе, а 

неке смо сами правили као отиске већ постојечих љуштуре пужева 

и шкољки. 

- Највише времена смо посветили формирању мини расадника, 

гајењу и пресађивању биљака и сађењу у жардињере. Од 8 кесица семена добили смо велику 

количину расадног материјала који смо неговали и пресађивали и з посуда за клијање у мале 

саксије. Када су биљке довољно порасле, и климатски услови дозволили, припремили смо 

наше жардињере испред школе и посадили цвеће. Наставили смо са негом до краја школске 

године, а за резултате вредног рада смо добили много похвала Ова активност је део пројекта 

Свет финансија и код ученика је развијала и предузетнички дух, јер смо направили буџет 

пројекта, израчунали расходе и колики би били трошкови да смо купили садни материјал. 

Израчунали смо да ће следеће године уштеда бити још већа, јер имамо доста материјала и 

трошкови ће бити мањи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05. јул 2022. године 

*Одржан Актив директора у просторијама Црвеног крста Ужице. На састанку су разматрани 

технолошки вишкови, мањкови, норме и слободна радна места; Разматрано је Стручно 

упутсво о формирању група и одељења; Изабран Руководилац Актива директора за наредну 

школску годину. 

*Одржан Савет родитеља и Школски одбор. 

 

09. јул 2022. године 

*Према Календару активности, периоду од 08 до 15 часова, Испред школске комисије за 

завршни испит, Никола Сокић (лице задужено за информатичке послове) и Александар 

Урошевић (председник Школске комисије), били су доступни у школи у случају доласка 

родитеља, односно других законских заступника, који би желели да изврше проверу 

тачности листе жеља или да искажу евентуални приговор на изражене жеље и уношење 

исправки. О овим активностима као и дописима Министарства обавештене одељењске 

старешине осмог разреда, а преко њих родитељи и ученици. Све потребне информације су 

окачене и на сајт школе. 

 

Ужице, јул 2022. године 
администратор летописа школе 

Никола Сокић с.р. 

 


