
  

Летопис Основне школе "Слободан Секулић" Ужице за школску 2020/2021.годину 

 

У новој школској години, од 01. септембра 2020. године, нашу Школу похађа 571 ђака у 24 

одељења. 

 

01. септембар 2020. године 

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

наше школе желимо срећан и успешан почетак нове школске 2020/2021. године! 

*Неформална фејсбук група "Ужичанке" у сарадњи са организацијом Црвеног крста Ужице 

су данас посетили нашу школу и поклонили пакете са средствима за дезинфекцију. 

 

 

04. септембар 2020. године 

Одржан састанак тима за Обогаћени једносменски рад (12 часова). 

 

07. септембар 2020. године 

Одршан састанак директора у Школској управи Ужице. План рада: Оперативно 

извештавање основних и средњих школа у вези са реализацијом Посебног програма 

образовања и васпитања у складу са мерама заштите; Поступање одговорног лица у смислу 

праћења поштовања прописаних мера, извештавања и пријављивања случајева оболелих; 

Контроле поступања установа. На састанку је присуствовао и директор наше школе 

Александар Урошевић. 

Одржан актив директора у ОШ"Стари град" (0930часова). 

 

08. септембар 2020. године 

У циљу пружања подршке и помоћи васпитачима у планирању и реализацији програма, 

организован је састанак за васпитаче припремних предшколских група. Састанку су 

присуствовали и васпитачи наше школе Мирјана Познановић и Бранка Кнежевић. 
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10. септембар 2020. године 

Поводом дописа које смо упутили Министарсву просвете, науке и технолошког развоја, 

ради прибављања сагласности о формирању одељења са мањим бројем ученика (28.08.2020. 

године), добили смо у складу са Стручним упутствомо формирању одељења и начину 

финансирања у основним и средњим школама за школску 2020/2021. годину 

САГЛАСНОСТ да наша школа може да формира три одељења првог разреда. 

 

12. септембар 2020. године 

У првом делу онлајн обуке "Ученичке задруге" учествовали су три представника наше 

школе: Зорица Милошевић, Весна Богосављевић и Александар Урошевић. 

 

14. септембар 2020. године 

Одржана седница наставничког већа преко ZOOM апликације (20 часова) 

Одржан састанак тима за Обогаћени једносменски рад (12:45часова) 

Одржана прва конститутивна седница Савета родитеља школе. Седница је одржана у 

фискултурној сали уз предузете све епидемиолошке мере заштите од КОВИДА-19. (16 

часова) 

Одржана седница Школског одбора. (18. часова) 

 

15. септембар 2020. године 

У сарадњи са МПНТР, Заједница учитељских факултета позвала је студенте завршних 

година и студенте на мастер студијама да се у својству волонтера укључе у рад школа у 

отежаним условима. Њихово волонтирање ће од стране факултета бити признато као вид 

стручне праксе. Шест студената је волонтирало у нашој школи. Сви запослени, ученици 

били су презадовољни радом студената. 

 

17. септембар 2020. године 

Савет родитеља Скупштине града Ужица у сарадњи са 

фондацијом “LIVE RICH“ обезбедио је донацију 

дезинфекционих средстава за основне школе (100 

литара алкохола за дезинфекцију и по 200 заштитних 

маски). Х В А Л А! 

 

18. септембар 2020. године 

Одржана одељењска већа (утврђивање распореда 

писмених и контролних вежби). 

 

20. септембар 2020. године 

На иницијативуТениски Савез је обезбедио лоптице, мреже и рекете прилагођене узрасту 

ученика. Вежба се у групама по један час недељно. Ово су неки кадрови са тих часова. 

Тениског је намењен ученицима првог разреда који се добровољно определе за тенис. 

Пројекат Савеза Србије, а у сарадњи са Министарством просвете у прошлој години је 11 

школа прикључено у пројекат Тенис у основним школама. Ове школске године у пројекат 

је укључено још 10 основнох школа међу којима је и наша школа ОШ"Слободан Секулић" 



  

Ужице. Програм Тенис у основним школама се реализује преко активности у оквиру 

пројекта "Обогаћени једносменски рад". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. септембар 2020. године 

Одржан пријем директора основних и средњих школа код Градоначелнице у великој сали 

Скупштини града (11 часова). 

 

 

30. септембар 2020. године 

*У просторијама "Дечјег клуба" психолог Јасмина Жеравчић, која је тестирала будуће 

прваке, саопштила је учитељицама податке о ученицима првог разреда који могу имати 

значаја за будући овбразовно васпитни рад и сарадњу са родитељима. Састанак се одвијао 

појединачно са сваком учитељицом, а састанцима су присуствовале педагог и психолог 

школе Весна Богосављевић и Драгина Митровић. 

 

 

02. октобар 2020. године 

*Одржан састанак директора основних школа Града Ужица у библиотеци Школске управе 

Ужице. (09 часова). 

 

06. октобар 2020. године 

*У нашој школи одржан други део обуке "Ученичке задруге". Списак учесника: Зорица 

Милошевић, Весна Богосављевић, Александар Урошевић, Весна Жеравчић, Снежана 

Матић, Виолета Ђоковић, Станојла Цветковић, Драгина Митровић, Милева Рогић, 

Владимир Аничић, Милорад Јањушевић, Ивана Поњавић, Драган Ивановић, Алексаић 

Милован, Јасмина Филиповић, Невена Жеравчић, Владана Абрамовић. Уз придржавање 

свих епидемиолошких мера обука је прошла у најбољем реду. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09. октобар 2020. године 

*Бивши ђак наше школе Здравко Аничић добитник је награде Града Ужица за 2020. годину, 

која се додељује онима који су својим професионалним и људским ангажманом дали 

допринос афирмацији нашег града и успели да оставе трајан печат у његовој историји. 

Награда му је уручена на свечаној седници Скупштине града одржаној поводом Дана града. 

 

11. октобар 2020. године 

*Наша школа је обележила Дечју недељу следећим активностима: 

1.активност: Ученици наше школе (од 2. до 8. разреда) су учествовали на он-лајн конкурсу 

„Зашто волим Србију“, који је расписало Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја. Одељенске старешине и учитељи су ученицима проследили упутства за конкурс и 

линк на који ће слати своје радове. 

2.активност: У сарадњи са Градском библиотеком ученици су осликавали флајере на тему 

„Подељена срећа два пута је већа“. Библиотекар наше школе је ученичке радове однео у 

библиотеку која ће те радове поклањати ученицима приликом узимања књига. Указана нам 

је захвалност за узето учешће у акцији. 

3.активност: Ученици (од 1. до 4. разреда) су у својим одељењима уредили паное у току 

Дечје недеље, посвећене дечјим правима под називом „Подељена срећа два пута је већа“. 



  

4.активност: Последњег радног дана у Дечјој недељи, ученици млађих разреда су спровели 

активност „Моје жеље“. Ученици су на разнобојним балонима исписали своје жеље и 

поруке одраслима и са тераса својих учионица их пустили у ватздух. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. октобар 2020. године 

*У Скупштини града одржан састанак директора основних и средњих школа са 

представницима градског већа и представницима Завода за јавно здравље Ужице. 

 

15. октобар 2020. године 

*У нашој школи реализована је друга обука „Образовање за дечја права“ за ученике 6. 7. и 

8. разреда. Једнодневној обуци присуствовало је 15 ученика. Обуку су спровеле 

Богосављевић Весна педагошкиња и Драгина Митовић психолог. Иначе, обука је наставак 

сарадње са Ужичким центром за права детета, под покровитељством Песталоци фондације 

из Швајцарске.Ученици су планирали да реализују 4 акције (свака група по једну), јер су 

сматрали да су све једнако квалитетне и да свака треба да се организује и спроведе. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. октобар 2020. године 

*Лекари из Завода за јавно здравље у Ужицу, посетили су наше предшколце. Поводом 

пројекта "Здрављу ми смо склони, пркосимо Корони", одржано је пригодно предавање у 

школском дворишту, уз придржавање свих епидемиолошких мера. Активнотсти 

предшколских група могу се видети на линку http://petaosnovna.com/?p=7448. Реализатори 

активности у школи су васпитачи Сузана Зекић, Бранка Кнежевић, Мирјана Познановић, уз 

помоћ студенткиње Катарине Милосављевић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. октобр 2020. године 

*У РЦУ одржан семинар под називом "Целодневна настава у школи и реализација 

еколошких активности". Семинару су присуствовали Светлана Прљевић Миљковић и 

Милош Чоланић. 
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20. октобар 2020. године 

*У РЦУ одржан семинар за секретаре "Практична обука за рад на Порталу јавних набавки 

на примеру Отвореног поступка" у организацији 

"Семинираи Србије". На семинару је присуствовала 

и секретар наше школе Снежана Матић. 

*Наставник историје из наше школе Милош Рацић, 

објавио је књигу “Солунски процес“ у издању 

зворничког “АС огласа“. У питању је историјска 

драма у пет чинова. Написана је у форми позоришног 

комада, мада је остављена могућност и за филмску 

адаптацију. Тема овог дела је догађај из српске 

историје за време Првог светског рата. Све честитке 

за колегу Милоша. 

 

22. октобар 2020. године 

*Министарство просвете, науке и технолошког развоја у складу са Меморандумом о 

разумевању који је потписан 07.02.2019. године са организацијом British Council, ће током 

наредне три године реализовати Програм ,,Школе за 21. век”. Циљ овог Програма је да 

подржи развој способности критичког мишљења и вештина решавања проблема и 

програмирања у току редовних и ваннаставних школских активности. Семинару, које је 

одржан од 22. до 24. октобра 2020. године, у просторијама РЦУ, присуствовалo je четири 

наставника наше школе: Оливера Тејић, Весна Богосављевић, Тања Рајаковић и Ана Минић. 

 

25. октобар 2020. године 

*У ОШ “Слободан Секулић“, у оквиру слободне активности Свакодневни живот у 

прошлости, покренут је магазин “Антиквар“. Он ће се бавити разним детаљима из 

свакодневице наших предака, као што су становање, одевање, 

занимање, школовање, исхрана, разоноде, забаве, доколица… 

Намера овог листа је да се схвати да историју не чине само владари, 

политичари и ратови, већ и обични људи. Први број је тематски 

посвећен средњем веку. 

 

02. новембар 2020. године 

*У оквиру Дечје недеље која је одржана од 05. до 

11. октобра Библиотека града у сарадњи са 

Основним школама града осмислила је акцију 

"Осликавање Бук маркера" (за књиге). Из наше 

школе одазвала су се 53 ученика. Они су награђени 

бесплатним чланским картама за 2020/2021. годину од стране Дечјег 

одељења Градске библиотеке на челу са библиотекаром Јасмином 

Луковић. Библитекар наше школе Светлана Прљевић Миљковић 

поделила је чланске карте ученицима. 

 

 

 



  

04. новембар 2020 године 

*У нашој школи, реализован је непосредни део обуке„Формативно оцењивање и његова 

примена у дигиталном окружењу“. Компетенције које програм развија су: К2 ‒ 

Компетенције за наставу и учење; К3 ‒ Компетенције за подршку развоју личности детета; 

К4‒ Компетенције за комуникацију и сарадњу. Приоритетна област је П1 ‒ Унапређивање 

дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-

комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса. Обуку 

организује Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. Део обуке наставници 

су похађали током октобра, онлајн, кроз активности на мудл платформи, док је практични 

део реализован у школи. Учесници који прођу целокупну обуку добијају сертификат од 12 

сати стручног усавршавања у складу са решењем министра бр. 610-00-00439/2020-07. 

Обуку је похађало 31 запослених. Обука је бесплатна за школу пошто је реализатор 

непосредног дела обуке наша наставница, Јелена Радовановић, сарадник ЗВКОВ на овој 

активности. 

*У ОШ"Душан Јерковић" одржан Актив директора. (10 часова) На састанку је присуствовао 

и директор наше школе Александар Урошевић. 

 

05. новембар 2020. године 

*Свим ученицима првог разреда Фондација Ђоковић је поклонила Сребрне маске (са јонима 

сребра и зеолитом) и гелова за заштиту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

*Организован вебинар за све запослене раднике на тему Google Suite и Google Classroom у 

организацији удружења Scio. Потреба за вебинаром је да полазници стекну или прошире 

знања везана за коришћење различитих Гоогле сервиса, са посебним акцентом на 

коришћење Google Suite и Google Classroom. 

 

 

 

09. новембар 2020. године 

*Одржана одељењска већа према 

следећем распореду: први и други 

разред између часова А и Б групе, 

трећи и четврти разред после часова 

Б групе, предметна настава од 18 

часова редом по одељењима. 

Одељењска већа одржана у холу 

школе уз придржавање свих 

епидемиолошких мера. 

 

 

17. новембар 2020. године 

*Данас је у кабинету за Информатику и рачунарство организована прва обука наставника 

за коришћење Микробита у настави као део пројекта „Школе за 21 век“ British Council. Циљ 

обуке је да се наставници упознају са Микробит уређајем и 

његовим могућностима коришћења у настави. 

Акредитовану обуку је извела кординатор наше 

школе Ана Минић. Првој у низу обука 

присуствовали су: Нада Цветић, Милева 

Рогић, Оља Тејић, Сања Папић, Владана 

Абрамовић, Данијела Бајић и директор 

школе Александар Урошевић. 

 

18. новембар 2020. године 

*Преко ZOOM апликације одржана седница 

Наставничког већа (20 часова). Састанку су 

присуствовала 43 запослена. 

 

 

27. новембар 2020. године 

*На основу препорука Кризног штаба за сузбијање заразне болести Ковид-19, које су 

донетењ на седници одржаној 25.11.2020. године, Влада Републике Србије донела је Уредбу 

о Допуни редбе о мерама са спречавање заразне болести Ковид-19, којом се прописују нове 

мере за организацију рада основних и средњих школа и измена школског календара за 

школску 2020/2021. годину. 

 

 



  

28. новембар 2020. године 

*Срдачним ученичким аплаузом, последњих пет минута наставе, симболичи смо се 

поздравили са вољеним наставником биологије Милорадом Јањушевићем. Том приликом 

ученици и колеге су му пожелили да у здрављу што дуже проведе срећно пензионерске 

дане. (https://youtu.be/OiSuYFCs7e8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. новембар 2020. године 

*Одржан актив директора у ОШ"Душан Јерковић (13 часова). Активу директора 

присуствовао и директор наше школе Александар Урошевић. 

 

01. децембар 2020. године 

*Одржан састанак Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе (9 часова). 

*Одржана седница Педагошког колегијума (10 часова). 

*Одржана седница Наставничког већа (13 часова). 

*Одржана седница Школског одбора (16 чаова). На седници је конституисан нови сазив 

Школског одбора, изабран председник Душко Мијаиловић, заменик председника и 

записничар Софија Срндаћевић. 

 

02. децембар 2020. године 

*Одржан састанак Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе (9 часова). 

*Одржана седница Педагошког колегијума (10 часова). 

*Одржана седница Наставничког већа (13 часова). 

 

03. децембар 2020. године 

*Наша школа је након сагласности Школске управе Ужице прешла на онлајн наставу од 

петог до осмог разреда (Гугл учионица). 

*Одржан састанак Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, где је разматран 

начин и методе израде Извештаја о реализацији наставе на далјину за период од 03.12. до 

04.12.2020. године. (08. чаова) 

 

04. децембар 2020. године 

*Школска управа Ужице сагледавајући прописане елементе оперативног плана 

организације и реализације наставе наше школе, као и специфичности школске средине и 

школског контекста, даје сагласност на реализацију оперативног плана школе. 

https://youtu.be/OiSuYFCs7e8


  

07. децембар 2020. године 

*Због проблема на гасној мрежи школи је онемогућено снабдевање гасом, тако да у 

понедељак 07.12.2020. године неће бити реализована настава у школи за децу припремног 

предшколског програма, ученике од првог до четвртог разреда, ученике који иду у 

продужени боравак. Настава ће бити одржана онлајн (преко гугл учионице). Ученици и 

родитељи биће благовремено обавештени о активностима када дође до нормализације 

испоруке гаса. 

 

08. децембар 2020. године 

*Због нормализације протока гаса ученици од првог до четвртог разреда, продуженог 

боравка и припремне предшколске групе поново иду у школу према утврђеном распореду 

часова. 

 

09. децембар 2020. године 

*У посети школи била је просветни инспектор Миленија Марковић у инспекцијском 

надзору (од 9 до 15 часова). 

 

10. децембар 2020. године 

*Поводом Међународног дана људских права, који се сваке године последњих седам 

деценија обележава 10. децембра, подсећамо на образовање за права у образовним 

установама, али и на поштовање неутуђивих права која су прописана Универзалном 

декларацијом о људским правима Генералне скупштине Уједињених нација. Ученицима је 

на првом часу или на часу одељењског старешине презентован материјал и то преме 

нивоима: 

први циклус 

https://www.youtube.com/watch?v=kcMyb2BNBzw&list=PL7p54xUpxiEqox32F_HS6A3e57r5

wI_uA&index=4 

https://www.living-democracy.rs/textbooks/volume-5/part-3/documents-and-teaching-material-4/ 

други циклус 

https://www.youtube.com/watch?v=EScl2JqMgjY 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AKQ%5FNMPYlhYbNnc&cid=6D3648C5711E1EFF&

id=6D3648C5711E1EFF%2116464&parId=6D3648C5711E1EFF%2116324&o=OneUp 

 

11. децембар 2020. године 

*Одржан састанак Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, где је сачињен 

Извештај о реализацији наставе на даљину за период од 07. 12. до 11.12.2020. године. (9 

часова) 

*Одржана састанак Педагошког колегијума (10 часова) 

*Наставници из свих предмета у електронском дневнику (рубрика активност) уписали 

предлог закључне оцене, како би ученици и њихови родитељи имали увид и ако неко од 

њих изрази жељу да се јави одељењском старешини да проба да оцену поправи. Одељењске 

старешине су сачиниле списак ученика који су изразили жељу да поправе оцену и у 

договору са директором и наставницима организовали динамику (време и место 

одговарања) испитивања ученика. 

 



  

15. децембар 2020. године 

*Три ученице шестог разреда су написале сценарио за представу о дечјим правима. 

Ученичком парламент, је у оквиру планирања активности Образовање за права детета, 

предвидео писање сценаруја представе о дечјим правима реализације својих активности 

који их је подржао и настао је сценарио. Лана Дрндаревић, Јана Доганџић и Ђурђина 

Јанковић су се организовале, ослушнуле своје другаре и сценарио је настао. 

 

 

 

 

 

 

 

16. децембар 2020.године 

*Школску библиотеку посетио је библиотекар Градске библиотеке Илија Смиљанов ради 

редовног надзора. После прегледа који је трајао од 11:30 до 12:45 тражио је одређене 

податке које смо му послали мејлом. 

*Захваљујућу обезбеђивању новчаних средстава Од стране Министарства просвете 

Републике Србије и на основу одобрених школских лектира, школа се определила да узме 

41 примерак за ниже и више разреде. 

 

18.децембар 2020. године 

*Истакнуто је на Оглсној табли и сајту школе обавештење да школски распут почиње 21. 

децембра 2020. године и завршава се 15. јануара 2021. године. У школу се полази у 

понедељак, 18. јануара 2021. године по раније утврђеном распореду. Саопштење успеха и 

подела ђачких књижица обавиће се у петак 25. децембра 2020. године и то: 

Од првог до четвртог разреда: група А у 1100 часова а група Б у 1115 часова (у својим 

учионицама) 

Пети разред: група А у 1000 часова а група Б у 1015 часова (испред школе) 

Шести разред: група А у 1030 часова а група Б у 1045 часова (испред школе) 

Седми разред: група А у 1130 часова а група Б у 1145 часова (испред школе) 

Осми разред: група А у 1200 часова а група Б у 1215 часова (испред школе) 

ИО"Љубање" 

Од првог до четвртог разреда: петак 25.12.2020. године од 900 до 930 часова 

*Одржан састанак Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе, где је сачињен 

Извештај о реализацији наставе на даљину за период од 14.12. до 16.12.2020. године. (08. 

чаова) 

*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 дворишту Црвееног крста 

уз поштовање безбедносних мера. 

*Одржано одељењска већа млађих разреда, од првог до четвртог разреда и ИО Љубање. (13 

часова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. децембар 2020. године 

*Одржана седница Наставничког већа преко Гугл мита (10 часова) 

*У сарадњи са Црвеним крстом а у договору са савета родитеља школе изабрано је десет 

ученика који су са ваучером од 5000 динара пазарили у спортској радњи "Кобра спорт". 

25. децембар 2020. године 

*У посети школи била је просветни инспектор Миленија Марковић у инспекцијском 

надзору (од 8 до 9 часова). 

*Одељењске старешине према утврђеном распореду уз придржавање свих епидемиолошких 

мера, ученицима поделили ђачке књижице. 

30.децембар 2020.године 

*Одржан састанак Тима за обезбеђење квалитета и развој установе. (10 часова) 

*Одржан састанак Педагошког колегијума (11 часова) 

06. јануар 2021. године 

*Пре сунца, у рано јутро, Зoран Јелисавчић и Александар Урошевић исекли су бадњак са 

жељом и молитвом да нам празник Христовог рођења донесе мир и благостање! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

12. јануар 2021. године 

*Одржан састанак Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе преко Гугл мита (10 

часова) 

 

15. јануар 2021. године 

*Одржан састанак Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе преко Гугл мита (10 

часова) 

*Одржена седница Педагошког колегијума преко Гугл мита (1030 часова) 

*Одржана седница Наставничког већа преко Гугл мита (11 часова). 

*Свим заинтересованим радницима наше школе који су заинтересовани за имунизацију 

против Ковида 19 могли су да се пријаве попуњавањем упитника на порталу eУправа 

(www.euprava.gov.rs). 

 

18. јануар 2021. године 

*На Школском сајту и Огласној табли школе окачен је распоред контролних и писмених 

вежби. 

 

19.јануар 2021. године 

*У Хришћанској традици постоје многи 

празници које хришћани прослављају и тиме 

показују да учествују у домостроју спасења које 

је за нас предвидео Господ. Сваки празник у 

Цркви је значајан и важан, међутим, постоје оне 

празници којима Црква посвећује посебну 

пажњу и којима кроз богослужбене текстове 

даје већи значај. То су празници у којима се 

показује нарочита љубав Божија према човеку. 

Један од тих празника је и Богојављење, када 

празнујемо успомену на крштење Господа 

Исуса Христа у реци Јордану и јављање гласа 

Божијег који сведочи да је Христос Син Божији. Подражавајући тај догађај када је Господ 

Христос ушао у реку због нашег спасења и ми, показујући са друге стране љубав према 

Богу, пливамо за часни крст и тиме показујемо да смо слични Христу и да желимо да га 

следујемо и будемо Његови ученици. У подвигу пливања за часни крст, који се обележава 

како у целом православном свету тако и код нас, 

учествовао је и ученик наше школе Андрија 

Ковачевић ученик VIII1 и тиме показао најпре 

храброст да у овим хладним данима заплива у 

леденој реци, а са друге стране и љубав према 

Богу и традицији која се негује и у нашем народу. 

Нека Господ подари Андрији здравље и напредак 

у свим пословима и обавезама које су пред њим, 

а нама поуку из Андријиног примера да су кроз 

љубав Божију све препреке савладиве и 

премостиве. 



  

20. јануар 2021. године 

*Министарство просвете, науке и технолошког развоја je у оквиру пројекта “Превенција и 

борба против трговине људима у Србији“, у сарадњи са Саветом Европе и невладионом 

организацијом АСТРА организовало онлајн тродневни тренинг (24-26. новембра 2020. 

године) намењен професионалцима из образовног система на тему превенције трговине 

људима, посебно децом. С обзирмо да је реч о веома комплексој и осетљивој теми, где су у 

највећем броју случајева жртве трговине људима деца, све корисне материјали који су се 

добили приликом похађања тренинга прослеђено је свим основним и средњим школама на 

подручју Златиборског округа. 

*TV SOS снимила репортажу о тренинзима ФК "Црвена Звезда" у сали наше школе. 

21. јануар 2021. године 

*Одржан Актив директора у ОШ"Душан Јерковић" (09 часова). Састанку је присуствовао и 

дирктор наше школе Александар Урошевић. 

 

27. јануар 2021. године 

*И ове године, у свечаној атмосфери, прославили смо Дан Светога 

Саве. Постовали смо епидемиолоске мере. Након славског 

обреда, ученице одељења V4: Николина Невољица, Милена 

Пејић и Теодора Станковић казивале су пригодне текстове. 

Потом је директор Сколе Александар Урошевић наградио 

ученике који су се посебно истакли, и то: Јанка Костадиновића, 

V1, за освојено прво место на литерарном конкурсу као и Андрију 

Ковачевића, ученика VIII3 разреда, за пливање за Часни крст на Богојављење. 

*Ученици шестог разреда су снимили радио драму под називом СВЕТИ САВА МИРИ 

БРАЋУ. С обзиром да су, због безбедносних мера изазване епидемијом, умањене филмске 

активности, ђаци су у оквиру Филмске секције снимили радио драму преко Гугл мита.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

03. фебруар 2021. године 

*Одржан састанак Радне групе за утврђивања и развој система финансијског управљања и 

контроле (ФУК-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07. фебруара 2021. године 

*Одржано школско такмичење из математике и енглеског језика. Све мере и препоруке због 

Корона вируса, а у вези организације такмичења су испоштоване. Коначни резултати могу 

се видети на линку http://petaosnovna.com/?p=7940. 

*Одржано Школско такмичење из Енглеског језика. Коначни резултати могу се видети на 

линку http://petaosnovna.com/?p=7947. 

10. фебруар 2021. године 

*Седам чланова нашег колектива старијих од 60 година пријавило се за вакцинацију 

Спутњик вакцинама. 

18. фебруар 2021. године 

*Од Школске управе смо добили сагласност, на наш захтев за прелазак једне групе ученика 

седмог разреда (А група) на онлајн наставу, због потврђеног 

постојања вируса КОВИДА 19 код два ученика, а по 

препоруци завода за јавно здравље Ужице. 

*У сарадњи са Ужичком гимназијом њену промоцију 

можете видети на линку http://petaosnovna.com/?p=7986 . 

20. фебруар 2021. године 

*У Регионалном центру за стручно усавршавање запослених у образовању, у Ужицу 

одржана је обука за запослене из патнерских школа на пројекту „Образовање за права 

детета“. Обука носи назив „Индикатори остварености права детета у образовању“, на њој 

су поред осталих основних школа учествовали и четири наша наставника: др Бојана 

Удовичић учитељица, Милош Чолић учитељ, наставница веронауке Радмила Станков 

Милић и наставница математике Тања Рајаковић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://petaosnovna.com/?p=7947


  

21. фебруар 2021. године 

*На Општинском такмичењу из енглеског језика које је било одржано у ОШ"Алекса 

Дејовић", 21. фебрура 2021. године, ученица наше школе Дуња Павловић освојила је треће 

место. Коначне резултате такмичења можете видети на линку 05. Rezultati opstinskog 

takmicenja iz stranih jezika - Engleski. 04. ključ 

Једно велико БРАВО за ДУЊУ ПАВЛОВИЋ VIII2 и њену наставницу енглеског језика 

Марију Верговић. 

 

24. фебруар 2021. године 

Међународни дан превенције вршњачког насиља, обележен је и у издвојеном одељењу 

Основне школе "Слободан Секулић" Ужице у Љубањама. 

Причом и радионичким активностима ученици су упознати са настанком и симболиком 

овог дана. Циљ радионице био је усмерен на међусобно исказивање љубави, пажње, 

другарства, захвалности, љубазности, сарадње, како би ученици што више развили и 

неговали емпатију. Правили су розе мајице од папира, украшавали их, исписивали поруке 

на њима, глумили и изналазили решења за предложене конфликтне ситуације. 

Овај дан у свету је познат као Дан ружичастих мајица и обележава се сваке последње среде 

у фебруару. Прихваћен је од 2007. године, после догађаја у провинцији Нова Шкотска 

(Канада), када је ученик дошао у школу обучен у розе мајицу. Група вршњака починила је 

брутално насиље над њим, не знајући да је тим чином дечак подржао своју мајку, тешко 

оболелу од карцинома. У знак подршке, другарства и саосећања, већ наредног дана, читав 

разред у школу је дошао обучен у розе мајице. Тиме је розе мајица постала заштитни знак 

и подршка сваком детету које доживи вршњачко насиље. 

 

26. фебруар 2021. године 

*Ученици трећег разреда су кроз радионицу "Руке нису за ударање, руке су за..." на часу 

одељењског старешине, обележили Међународни дан борбе против вршњачког насиља. 

Продукти радионице налазе се на паноу у холу школе. 

*40 ученика наше школе птијављено је за бесплатне уџбенике. 

 

27. фебруар 2021. године 

*На општинском тамичењу из физике ученик наше школе Немања Лубурић (6. разред), 

заузео је прво место са максималних 100 бодова. Све честитке и за Немањину наставницу 

физике др Јелену Радовановић. коначни резултати општинског такмичења из физике 

 

28. фебруар 2021. године 

*У нашој школи одржано Општинско тамичење из математике. Резултате (прелиминарни), 

задатке и решења можете прузети са линка прелиминарни резултати, задаци и решења. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. март 2021. године 

*Директор наше школе Александар Урошевић у оквиру стручног усавршавања учествовао 

је на вебинару "Израда истраживачког рада и практични примери са одбране за лиценцу 

директора". 

 

05. март 2021. године 

*На Окружно такмичење из математике пласирали су се ученици који су на Општинском 

такмичењу остварили: 

- четврти разред - минимално 70 бодова, 4. разред коначни резултати  

- пети разред - минимално 60 бодова, 5. разред коначни резултати 

- шести разред - минимално 80 бодова , 6. разред коначни резултати 

- седми разред - минимално 50 бодова, 7. разред коначни резултати 

- осми разред - минимално 50 бодова. 8. разред коначни резултати 

 

На Окружно такмичење из математике пласирали су се следећи ученици ОШ"Слбодан 

Секулић": 

Четврти разред: Вукашин Цицварић учитељица Станојла Цветковић 

Пети разред: Нина Обрадовић наставница Сања Папић 

Осми разред: Татјана Марковић наставница Тања Рајаковић 

 

*На Општинском такмичењу из математике ученици наше школе постигли су следеће 

резултате: 



  

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Прво место - Ана Брајковић III4, учитељица Стана Курћубић 

Друго место – Василије Стевановић III1, учитељица Марија Тишић 

Друго место – Урош Станковић III4, учитељица Стана Курћубић 

Друго место – Вања Деспотовић III1, учитељица Марија Тошић 

Треће место – Нађа Трнавац III1, учитељица Марија Тошић 

Треће место – Богдан Шојић III1, учитељица Марија Тошић 

Треће место – Андреј Лучић III2, учитељица Дана Новаковић 

Похвалница – Димитрје Крстонијевић III2, учитељица Дана Новаковић 

Похвалница – Андреј Пауновић III2, учитељица Дана Новаковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Друго место – Вукашин Цицварић IV2, учитељица Станојла Цветковић 

Похвалница – Алекса Арсенијевић IV1, учитељица Слађана Радибратовић 

Похвалница – Данило Пантелић IV2, учитељица Станојла Цветковић 

Похвалница – Вук Љубичић IV1, учитељица Слађана Радибратовић  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

Треће место – Нина Богдановић V2, наставник Сања Папић 

Треће место – Анђела Марковић V2, наставник Сања Папић 

Похвалница – Филип Димитријевић V2, наставник Сања Папић 

Похвалница – Јанко Констадиновић V1, наставник Сања Папић 

 

Похвалница – Никола Ђурић V1, наставник Сања Папић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ШЕСТИ РАЗРЕД 

Треће место – Немања Лубурић VI1, наставница Тања Рајаковић 

Треће место – Габријела Вирић VI2, наставница Мирјана Митровић 

Похвалница – Ђорђе Николић VI1, наставница Тања Рајаковић 

Похвалница – Павле Деспотовић VI3, наставница Тања Рајаковић 

Похвалница – Лана Дрндаревић VI3, наставница Тања Рајаковић 

Похвалница – Сара Пауновић VI2, наставница Мирјана Митровић 

Похвалница – Никола Шојић VI1, наставница Тања Рајаковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

Треће место – Младен Прљевић VII4, наставница Мирјана Митровић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

Прво место – Татјана Марковић VIII1, наставница Тања Рајаковић 

 

Браво за ученике и њихове наставнике! 
 

 

 



  

08. март 2021. године 

*Поводом 8. марта у Основној школи „Слободан Секулић“ Ужице, ИО Љубање, са 

ученицима је организована радионица за прављење честитки и цвећа од папира. Осми март 

је празник којим изражавамо захвалност нашим мајкама, бакама, теткама, учитељицама, 

женама које су обележиле наше детињство. Оне нас чувају, штите, пазе, мудрим речима 

саветују и оплемењују нашу свакодневицу. Радионица је започета едукативним делом, у 

коме је на прилагођен начин ученицима објашњен значај овог празника. Деца су изненађено 

слушала како девојчице некада нису могле да се школују да би радиле као учитељице или 

лекарке, да у појединим земљама и данас постоји родна подела, да дечаци и девојчице не 

похађају иста одељења. То сазнање изазвало је чуђење и неверицу међу децом. Циљ 

радионице био је да направљеним честиткама и цветовима од папира, рециталима и 

дирљивим порукама, искажемо поштовање, љубав, захвалност тим дивним дамама које 

сваки наш дан чине посебним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. март 2021. године 

*Одржан Актив директора у Нашој школи. Дневни ред: 1. Такмичење ученика у 

организацији Министарства просвете; 2. ФУК; 3. Уџбеници избор; 4. ЈИСП; 5.Текућа 

питања. (11 часова). 

*Директор школе одредио Драгину Митровић за лице које је овлашћено за приступ порталу 

Еуправе-Еупис. 



  

 

11. март 2021. године 

*Директор школе формирао тим као и лица Овлашћена за приступ 

Јединственом информационом систему Просвете (ЈИСП). Од 8. 

марта 2021. године све основне школе су у обавези да започну уноса 

података у Јединствени информациои систем просвете. Лица која су 

задужена за ЈИСП: Снећана Матић, Марија Тошић, Мирјана 

Митровић и Ана Минић. 

 

12. март 2021. године 

*Секретар школе Снећана Матић и психолог Драгина Митровић 

присуствовале обуци за еЗаказивање термина за упис и тестирање 

деце за ОШ преко Microsoft Teams платформе (13 часова). 

*Одржан састанак Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 

(1930 часова). 

*Одржана седница Педагошког колегијума (1945 часова). 

*Одржана седница Наставничког већа (20 часова). 

 

13. март 2021. године 

*Влада Републике Србије, Министарство омладине и спорта, Министарство просвете 

технике и технолошког развоја, Савеза за школски спорт Србије, доделио је диплому 

ученику наше школе Вуку Стевановићу V1 за освојено 2. место на школском првенству уже 

Србије група 3. дечаси од 5. до 8. разреда, 40 килограма. Свака част на великом успеху Вуку 

и његовом наставнику физичке културе Драгану Ивановићу. 

 

14. март 2021. године 

*На огласној табли и сајту школе окачено је обавештење о процедури и терминима уписа 

деце у припремни школски програм и у први разред. Вртићима су подељени флајери и 

линкови са презентацијом наше школе. 

 

15. март 2021. године 

*Ученици од петог до осмог разреда прешли су на онлајн наставу. 

*Друштво математичара Србије ДМС на данашњој седници (21час) Изборног одбора ДМС 

донета је одлуку да се због епидемилошке ситуације у земљи одлаже окружно такмичење 

из математике које је требало да буде одржано у нашој школи. Такмичење ће одржати након 

стабилизације епидемиолошке ситуације. 



  

 

17. март 2021. године 

*На основу анализе резултата самовредновања и достављених 

акционих планова, Школска управа Ужице израдила је План 

пружања стручне помоћи и подршке установама на територији 

Златиборског округа, а на основу овлашћења из чл. 170 и 172 

Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 –др. закон, 

10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020) и чл. 11 и 15 Правилника 

о стручно-педагошком надзору („Службени гласник РС”бр. 

87/2019). Циљ реализације активности је унапређивање 

квалитета образовно-васпитног рада и пружање подршке Тиму 

за самовредновање и Тиму за обезбеђивање квалитета и развој 

установе. С обзиром на усвојену методологију пружања стручне 

помоћи, Школска управа је контактирала директора Александра 

Урошевића, у циљу прикупљања релевантних података; узевши у 

обзир потребу за минимизирањем непосредних контаката, просветни саветници/саветници 

ће реализовати разговор са директором установе и презентацију препорука за унапређивање 

рада Тиму за обезбеђивање квалитета и развој установе и представницима Тима за 

самовредновање. 

 

18. март 2021. године 

*Светски дан вода се обележава 22. марта па је тим поводом јавно комунално предузеће 

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

у образовању Ужице, расписало литерарни и ликовни конкурс за ученике основних школа 

,,ВОДА У БОРБИ ПРОТИВ ВИРУСА“ за 2021. годину. Од 86 пристиглих ликовних 

радова ученица II3 разреда наше школе, Ленка Гајић (учитељица мр Љубица Аничић) је 

похваљена за свој рад. 

*У просторијама школе одржано је школско тамичење рецитатора. За 50. Градску смотру 

рецитатора „ Песниче народа мог“ пласирали су се ученици: Ленка Гајић и Тара Златић, 

Елена Бакић и Виктор Косић ученице одељења II3. Средњи узраст представљали су Јана 

Матић VI2, Матија и Уна Сокић VI3, Ђурђина Јанковић VI3 и Лана Дрндаревић VI3. 

Желимо им пуно успеха. Срећно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. март 2021. године 

*Одржан Актив директора у Школској управи Ужице (10 часова). Састанку је присуствовао 

и директор наше школе Александар Урошевић. 

 

 

 

22. март 2021. године 

*Међународни Дан вода, обележава се свуда у свету 22. март. Колико је вода важна, колико 

је има и како се ми односимо према тој драгоценој течности ће вам показати Чувари природе 

из V1 и VII разреда (Презентаија Игора Ђокића и филм Дан вода). Добра вест је да ми у 

Србији још увек имамо чисте изворе и реке, мада морамо признати да има и много загађених 

вода. У данашње време ненаменско трошење и загађивање воде представљају озбиљан 

проблем за будућност човечанства. Пошто сви користимо воду, сви смо и одговорни за 

њено чување. Два главна принципа одрживог развоја водних ресурса су њихово 

очување и заштита… 

 

24. март 2021. године 

*Директор наше школе Александар Урошевић у пратњи супервизора Софије Срндаћевић у 

Школској управи преузели тестове за пробни завршни испит (8 часова). Тестови из 

математике, српског језика и комбинованог стављени у сеф школе. 

 

25. март 2021. године 

*У циљу квалитетнијег обављања образовно-васпитног рада, обезбеђивања заштите деце, 

ученика и запослених од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у установи, 

успешнијег руковођења установом или из других разлога у просторијама Школске управе 

одржан састанак, коме су присуствовали: начелник Школске управе Ужице Владе 

Живановић, просветни саветник мрОлга Јованчићевић и Драгица Јокић, као и представници 

наше школе, директор Александар Урошевић, педагог Весна Богосављевић, саветник 

спољњи сарадник др Јелена Радовановић, Милева Рогић и учитељица Станојла Цветковић. 

 

http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/03/Igor-%C4%90oki%C4%87.pdf
https://youtu.be/eGmOdnWWCFQ


  

26. март 2021. године 

*По одобрењу Министарства просвете 53 ученика у 

договору са предметним наставницима се определило да 

одговара усмено у школи. Све припремне радње по 

питању епидемиолошких мера за спровођење њиховог 

одговарања су спроведене. Распоред њиховог 

одговарања за период од 29.03. до 02.04.2021. године 

прослеђен је ученицима, наставницима и на сајт школе. 

 

29. март 2021. године 

Данас пре подне ђаци ОШ“Слободан Секулић“ са 

наставницом ликовне културе Маријом Ђокић посетили 

су изложбу Јелене Павловић ех ђака наше школе. 

Изложба (радови) наше уметнице су стигли из Париза. 

 

31. март 2021. године 

*Одржан састанак Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе преко Гугл мита (0930 

часова). 

*Одржена седница Педагошког колегијума преко Гугл мита (10 часова) 

 

 

 

 

 

 

01. април 2021. године 

* Одржан актив директора у ОШ"Душан Јерковић" (13 часова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

05. април 2021. године 

*Одржана одељењска већа преко Гугл мита од петог до осмог разреда, а од првог до 

четвртог разреда у холу школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08. април 2021. године 

*Поводом обележавања Светског дана Рома библиотекар Светлана Прљевић Миљковић је 

присуствовала промоцији књиге Предрага Пеђе Јовичића „Цигански велики сан“. Школа 

је откупила синболичан број примерака за школску библиотеку. 

 

 

08. април 2021. године 

Наша школа је учествовала у истраживању о реформи образовног система у Србији у 

организацији ЦеСИД д.о.о. и уз подрђку Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја и Делегације Европске уније у Србији. Упитнике попунили педагошкиња Весна 

Богосављевић и председник Школског одбора Душко Мјаиловић. 

  

09. април 2021. године 

*Одржан Пробни завршни испит из математике (1300 часова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. април 2021. године 



  

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

часова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. април 2021. године 

*Одржана седница Наставничког већа (2000 часова, преко Гугл мита).  Дневи ред: 1. Анализа 

успеха и владања ученика на трећем класификационом периоду; 2. Стручно предавање: 

Деца и ученици који имају тешкоће у учењу због говорно-језичких и других поремећаја 

којима се бави логопед у нашој школи (тешкоће и како се оне одражавају на понашање и 

учење детета); 3. Анализа остваривања наставног плана и програма и осталних активности 

према Годишњем плану рада школе на трећем тромесечју. (Реализација часова и осталих 

активности); 4. Анекс Годишњег плана рада; 5. Извештај о реализацији Стручно педагошког 

надзора наставе на даљину; 6. Анализа евиденције у есДневнику; 7. Пробни завршни испит 

ученика осмог разреда; 8. Образложен предлог за избор уџбеника од стране стручних већа 

предметне и разредне наставе и Одлука о избору уџбеника; 9. Разно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. април 2021. године 

*У сарадњи „Зеленог развојног центра“ из Београда и „Канцеларије за младе“ града Ужица, 

наша школа је добила пет садница белог јасена. Ученици у оквиру активности обогаћеног 

једносменског рада, подржали су пројекат „Посади свој хлад“ и посадили у школском 

дворишту добијене саднице. Велика је срећа и предност наше школе што имамо довољно 

простора и лепу околину да оваквим примерима научимо и покажемо деци наше школе 

колико је лепо посадити и бринути о биљци, која ће их пратити у разним животним 



  

ситуацијама. Пружити им заклон, хлад, кисеоник, први загрљај, мирис олисталог лишћа у 

пролеће… И сутра ће баш они својој деци рећи .“Ја сам посадио/ла то дрво“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. април 2021. године 

*У Градском културном центру је 13. априла одржана 50. Градска смотра рецитатора 

,,Песниче народа мог". Ленка Гајић и Тара Златић, ученице II3, биле су представнице млађег 

узраста наше школе. Из оправданих разлога нису им се придружили Елена Бакић и Виктор 

Косић, такође из одељења II3. Средњи узраст представљали су Јана Матић VI2, Матија и 

Уна Сокић VI3, Ђурђина Јанковић VI3 и Лана Дрндаревић VI3. 



  

У финале су се пласирале и Ленка и Тара, млађи узраст. За средњи узраст пласман су 

остварили Матија, Уна, Ђина и Лана. Изузетан успех! Здрави и успешни били! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. април 2021. године 

* У Градском културном центру је одржано финале 50. Градске смотре рецитатора 

,,Песниче народа мог". У финалу је учествовало 14 ученика, распоређених у 3 узрасне 

категорије. Представнице наше школе за млађи узраст су биле 

Ленка Гајић и Тара Златић, ученице 

одељења II3. У средњем узрасту, финалисти 

из наше школе су били Матија и Уна Сокић, 

Ђурђина Јанковић и Лана Дрндаревић, 

ученици VI3. На Окружној смотри 

рецитатора Град ће представљати 6 

најбољих учесника, а међу њима су наши 

Тара Златић II3 (ментор мр Љубица 

Аничићи) и Матија Сокић VI3 (ментор 

Милован Алексић). Једно велико БРАВО за 

рецитаторе и њихове менторе! 



  

*Одржана седница Тима за обезбеђивање квалитета и рад установе преко Гугл мита (1930 

часова) 

*Одржана седница Педагошког колегију преко Гугл 

мита (1945 часова); 

*Одржана седница наставничког већа преко Гугл 

мита (2000 часова). 

 

19. април 2021. године 

Креативне радионице Правили смо украсне и 

употребне предмете од новинског папира (кутије, 

корпице, рамови за фотографије, луткице), од картона (фигуре деце, декорације, држаче за 

Ускршња јаја), од старих CD-ова... Сечемо, лепимо, бојимо, размењујемо идеје, помажемо 

једни другима, дружимо се! 

 

 

22. април 2021. године 

*Данас се свуда у свету обележава Дан планете Земље. Позивам вас да погледате 

презентацију и уживате у лепим мислима и лепим фотографијама природе. 

Не треба никада да заборавимо да смо део природе, колико су нам важна друга жива бића и 

да немамо резервну планету. Линк: http://petaosnovna.com/?p=8493 

 

22. април 2021. године 

*Причом, занимљивим квизом знања и радионичким активностима Међународни дан 

планете Земље обележен је и у издвојеном одељењу Основне школе „Слободан Секулић“ 

Ужице у Љубањама. Ученици су упознати са настанком и симболиком овог дана. 

http://petaosnovna.com/?p=8493


  

 

 

 

 

 

Међународни дан наше планете обележава се 22. априла још од 1970. године у циљу 

скретања пажње грађанима на значај очувања природе и 

спречавања негативних последица по животну средину. 

Иицијативу је покренуо амерички сенатор Гајролд Нелсон, у 

жељи да упозори свет на опасности које прете животу на Земљи, 

екосистемима и урбаним зонама. Свему томе доприносе убрзан 

развој индустрије, повећање потрошње енергије, све већи броја 

аутомобила на улицама који испуштају штетне 

гасове, глобално загревање и климатске 

промене. Светска популација мора постати 

свесна своје (не)одговорности према планети на 

којој живи и смањити негативан утицај на 

животну средину. 

Циљ радионице био је усмерен да деци 

покажемо како можемо допринети обнови и 

очувању екосистема различитим активностима, 

од подучавања до практичне примене. Ученици су израдили заједнички 

хамер за учионицу, прикупљали рециклажни материјал и стварали нове 

употребне предмете, а кроз квиз знања сазнали нешто ново и утврдили 

постојећа знања из области екологије. 

 

22. април 2021. године 

*Одржан Актив директора у ОШ“Прва основна школа краља Петра II“ (1100 часова) 

 

 

24. април 2021. године 

*„Прва основна школа краља Петра II“ била је домаћин општинском такмичењу из српског 

језика. Ученица осмог разреда наше школе Татјана Марковић заузела је 3. место. Све 

похвале Татјани Марковић VIII1 и њеној наставници Љиљани Доганџић. 

 

24. април 2021. године 

*На одржаном Окружном такмичењу из физике у ОШ „Стари град“ ученик наше школе 

Немања Лубурић заузео је ДРУГО место. Поносни смо на Немању и његову наставницу 

др Јелену Радовановић! 

 

 



  

25. април 2021. године 

*У ОШ "Прва основна школа краља Петра II" одржано је општинско такмичење из 

ИСТОРИЈЕ. Ученик наше школе Владимир Лијескић заузео је ТРЕЋЕ место. Честитамо 

Владимиру и његовом наставнику Милошу Рацићу 
 

25. април 2021. године 

*У нашој школи је данас одржано окружно такмичење из математике. Коначне резултате 

можете видети на линку http://petaosnovna.com/?p=8618 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

26. април 2021. године 

Поводом јубиларне 50. Смотре рецитатора, Градски културни 

центар Ужице доделио је мр Љубици Аничић, учитељици наше 

школе захвалницу за посвећеност у раду са децом на 

афирмацији књижевног језика и казивања поезије. 

 

27. април 2021. године 

*Мрежа регионалних центара и центара за стручно 

усавршавање Србије организовало је Врњачкој Бањи 

Конференцију под називом „Актуелности у образовном систему 

Републике Србије 3“. Конференцији је присуствовао поред свих 

директора из Ужица и директор наше школе Александар Урошевић. 

 



  

28. април 2021. године 

Матија Сокић, ученик VI3 разреда наше школе заузео је прво место и обезбедио учешће на 

Републичкој смотри рецитатора „Песниче народа мог“, у конкуренцији средњег узраста. Да 

манифестација и даље успешно негује лепо казану реч потврдио је наступ 52 рецитатора 

општина: Пожега, Прибој, Пријепоље, Ужице, 

Сјеница, Чајетина, Ариље, Бајина Башта, Нова Варош 

и Косјерић. Матија ће нашу школу представљати 

после 17 година паузе, јер за толико година нисмо 

изборили овакав пласман. Најуспешније рецитаторе 

оцењивала је и прогласила комисија у чијем саставу су 

били професори: Гордана Ђокић, Сена Вукотић и 

Филип Вукотић. Четрдесет прва Смотра рецитатора 

Златиборског округа одржана је у онлајн формату, у 

организацији Народне библииотеке „Сретен Марић“ 

Косјерић 28. априла 2021. године. Матија, БРАВО на 

изузетном успеху теби и твом педагогу мр Љубици 

Аничић! 

 

10. мај 2021. године 

Поводом Дана школе ученици четвртог разреда уз прикладан програм положили су венац 

испред бисте Слободана Секулића. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. мај 2021. године 

У ОШ „Димитрије Туцовић“ Чајетина одржано је Окружно такмичење из историје. На 

такмичењу је учествовао и ућеник наше школе Владимир Лијескић. 

 

16. мај 2021. године 

„Прва основна школа краља Петра II“ била је домаћин окружном такмичењу из српског 

језика. незванични резултати. Ученица осмог разреда наше школе Татјана Марковић 

заузела је 2. место и омогућила пролаз на републичко такмичење. Све похвале Татјани 

Марковић VIII1 и њеној наставници Љиљани Доганџић  на великом успеху. 

 

http://petaosnovna.com/wp-content/uploads/2021/05/nezvani%C4%8Dni-rezultati.pdf


  

21. и 22. мај 2021. године 

Вебинар који су организовали Министарство просвете, науке и технолошког развоја и 

Филозофски факултет у Београду, под називом "Корени и последице Холокауста кроз 

културно историјску перспективу", који је програм од посебног интереса за запослене у 

образовању, похађале су три чланице колектива: Оливера Тејић, наставница енглеског 

језика, Ана Куљанин, наставница историје и Драгина Митровић стручна сарадница. 

 

23. мај 2021. године 

У недељу је одржан Куп Србије у друмском 

бициклизму на стази Берановац код Краљева. 

У категорији полетарци до 13 година, прво 

место освојио је Немања Јовановић ученик 

наше школе, члан Бициклистичког клуба 

„Ера“ из Ужица. Немањин резултат је доказ 

да се бициклизам враћа у Ужице и да ће 

плејада младих спортиста донети у Ужице 

још доста медаља са великих такмичења. На 

такмичењу су се истакли Војин Зарић и 

Марко Демировић (такође ученици наше 

школе). 

 

24. мај 2021. године 

Поводом наградног конкурса „Крв живот 

значи“ комисија Црвеног крста Ужице је прегледала и оценила најуспешније радове. 

Ученици наше школе Дуња Павловић VIII2 заузела је прво, а Милица Недовић VIII2 треће 

место за узраст ученика од петог до осмог разреда. БРАВО ЗА НАШЕ УМЕТНИКЕ. 

25. мај 2021. године 

На дан Светих Кирила и Методија, ученици 

седмог разреда наше школе са својом 

вероучитељицом Радмилом Станков Милић 

посетили су цркву Покрова Пресвете 

Богородице која се налази у насељу 

Крчагово, недалеко од наше школе. Том 

приликом под сводовима нове цркве, 

ученици су се упознали са духовним и 

културним утицајем коју је мисија Свете 

Браће имала на овим просторима. Ученици 

су могли чути да је захваљујући Светој 

Браћи хришћанска мисија почела 

интензивно да се шири на нашим 

просторима, да би свој врхунац доживела у 

Светом Сави, а касније и у другим просветитељима нашем народа као што су Свети Николај 

Жички, Свети Јустин Ћелијски и многи други. Ученици су и раније одлазили у цркву која 



  

се налази у непосредној близини школе и сваки пут су се враћали испуњени духовном 

радошћу. На лицима ученика увек се види радост када оно што у теорији уче на часовима 

могу и практично да осете у Цркви. Сваким одласком у Цркву ученици примећују да се 

радови на Цркви приводе крају, да Црква добија свој потпунији облик и да је насеље 

Крчагово заиста постало благословено новим храмом у који ћемо ми и наредне генерације 

моћи да идемо и да узносимо славу васкрслом Господу. 

 

25. мај 2021. године 

Ученици четвртог, петог и шестог наше школе са наставницом Миловом Рогић учествовали 

у радионицаи „Биљке и животиње знају физику“ у РЦУ-у. Теме су биле животни процеси 

организама и њихова веза са физичким појавама. Кроз занимљиве приче и презентације 

упознали су се са летењем птица, чулом 

слуха слепих мишева, мољаца, паса, 

делфина, кретањем риба, са 

адаптацијама на услове живота жирафе, 

са процесом упијања воде кореновим 

системом код биљака, са 

електрицитетом који стварају жива 

бића, са неким Теслиним огледима. 

Ученици су били веома заинтересовани 

и активни на радионици. Иако је пут 

био прилично дугачак, јер смо ишли 

пешке оба правца, и било је јако вруће, 

то није покварило утисак на веома 

успешне активности.   

31. мај 2021. године 

Одржан Актив директора у ОШ“Дужан Јерковић“ (10 часова). Активу присуствовао и 

директор наше школе. 

02. јун 2021. године 

Чланови парламента су у сарадњи са координаторком школског пројекта Весном 

Богосављевић осмислили обуку за вршњачке едукаторе, за млађе и старије разреде. 

Осмислили су ППТ презентације, сценарио за реализацију радионица и у склопу радионица 

су приказивали пригодбне видео садржаје, после којих се водила дискусија. 

 

 

 

02. јун 2021. године 



  

Ученици ОШ “Слободан Секулић”, ИО Љубање, су јуче 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 у постојећем 

воћњаку, који иначе броји преко 380 садница јабуке, крушке и шљиве додали нове засаде 

поменутог воћа, као и саднице вишње и трешње. Кажу да једва чекају да све порасте и да 

роди, како би уживали у слатким плодовима свога рада. Светски дан заштите животне 

средине (или околине) је дан који се обележава у целом свету сваког 5. јуна кроз разне 

активности и кампање, са циљем да се скрене пажња јавности на бројне еколошке проблеме 

и потребу очувања животне средине. Овогодишња кампања 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! Сваке године за главно место прославе 

овог дана бира се други град. Влада земље која је домаћин или град домаћин у сарадњи са 

УНЕП-ом одређују тему догађаја. Осим теме, бирају се и слоган и лого који ће бити фокус 

свих информативних материјала и промотивних активности у вези са овим даном, о чему 

су ученици информисани пре саме акције сађења. 

03. јун 2021. године 

Пројектом „Здрава храна-правилна исхрана“ ученици 

наше школе су уз помоћ учитељице Светлане Прљевић 

Миљковић покушали да кроз вршњачко учење развијију 

свест о важности очувања и унапређења здравља. Кроз 

ову активност ученици су добили савете за правилну 

исхрану. Иако још сви не користимо потпуно здраву 

храну у исхрани, надамо се да смо кроз овај пројекат бар 

мало приближили здраве намирнице али и њихову 

важност у исхрани и здрављу и подстакли децу и 

родитеље да мало размисле о оброцима који сами једу 

али и њихова деца. 

 

04. јун 2021. године 

Директор наше школе у просторијама Министарства 

просвете и технолошког развоја, полагао је и положио 

испит за лиценцу директора установе. 

 

08. јун 2021. године 

На свечаности поводом једанаест година постојана и рада Градског културног центра 

Ужице присуствовао је и директор наше школе Александар Урошевић. 

 

09. јун 2021. године 

Одржано Одељењско веће осмих разреда (12 часова). 



  

Одржана седница Комисије за избор ученика генерације (13 часова). Чланови Комисије за 

избор ученика генераије: Драгина Митровић, Александар Урошевић и Драган Ивановић. 

 

 

10. јун 2021. године 

Атлетски савез Србије, у сарадњи са Спортским савезом 

Ужице и локалном самоуправом, организовао је пројекат 

′′Брзином до Звезде". Пројектом је обухваћено 15 српских 

градова, а 200 такмичара из свих градских школа 

учествовао у Ужицу данас. Представнике наше школе 

чиниле су две групе од по 8 ученика 3. и 4. разреда. Екипу 

девојћица су чиниле: Чоловић Ива, Марјановић Јана, 

Богдановић Маша, Брајковић Анђа, Бацотић Даница, 

Божовић Анастасија, Југовић Невена, Марковић Вања, 

док дечаке: Николић Лазар, Стевановић Василије, 

Смиљанић Страхиња, Јовичић Бошко, Вељовић Лука, 

Стојановић Никола, Лијескић Стефан, Киковић Филип. 

Нашу екипу су предводиле учитељице Марија Тошић и 

Слађана Радибратовић. Ученица IV1, Анастасија Божовић 

је изборила пласман у топ 8, тако да ће бити део екипе која 

ће представљати Град Ужице у супер финалу које ће бити 

одржано 18. јуна у Београду. Честитамо Анастасији, али и 

свим осталим учесницима на показаној борбености. 

 

 

 

 

 

 



  

 

10. јун 2021. године 

Одржан Педагошки колегијум (1945 часова) 

Одржана седница Наставничког већа преко Гугл мита (20 часова). 

 

12. јун 2021. године 

„Олимпијска стаза“, назив је пројекта који je у Ужицу, реализоваo Олимпијски комитет 

Србије и новосадска компанија ДДОР осигурање, уз подршку локалне самоуправе. Циљ 

манифестације је да се, кроз едукацију деце, родитеља и свих грађана, промовишу 

олимпијске идеје и вредности, као и физичка активност. Учесници су имали прилику да 

науче више о историји Олимпијских игара, успесима наших олимпијаца и да се, кроз 

промоцију физичке активности, укључе у подршку нашим олимпијцима на путу ка 

Токију. Неке од активности су Квиз знања-Виртуелни олимпијски музеј Стокхолм 1912., 

Полигон спретности Пекинг 2008., Игра меморије – Лондон 2012., Традиционалне игре-Рио 

де Жанеиро 2016. и Квиз знања ДДОР-Токио 2020. Овако лепу нанифестаију подржала је и 

наша школа. Екипу наше школе представљали су: Маја Петровић, Јована Митровић, Јана 

Церовић, Стефан Ивановић и наставник Владимир Аничић. На крају такмичарског дана 

наша екипа заузела је четврто место. Браво за наше ОЛИМПИЈЦЕ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

14. јун 2021. године 

-На ликовном конкурсу "Крв живот значи" ученица наше 

школе Милица Недовић освојила је 2. место на републичком 

нивоу. 

Браво за МИЛИЦУ и њену наставницу Наду Цветић. 
-Поводом Светског дана добровољних давалаца крви у 

Свечаној сали Градске куће уприличен је традиционални 

пријем за добровољне даваоце крви из нашег града. Њима су 

уручени поклони Црвеног крста Ужице, а пријему су ове 

године присуствовали и ученици који су освојили прва три 

места на ликовном и литерарном конкурсу ” Крв живот значи”. 

Светски дан добровољних давалаца крви, свим даваоцима 

честитала је градоначелница Ужица др Јелена Раковић 

Радивојевић. Пригодне поклоне Црвени крст Ужице обезбедио 

је и за ученике који су освојили неко од прва три места на 

литерарном и ликовном конкурсу” Крв живот значи”.У категорији од првог до четвртог 

разреда награђени су ликовни радови Невене Миловановић из ОШ “Миодраг Миловановић 

Луне”, Иве Грбић из “Прве основне школе” и Алексе Давидовића ученика “Прве основне 

школе”. У категорији од петог до осмог разреда прво место освојила је Дуња Павловић из 

ОШ “Слободан Секулић”, друго Лена Ковачевић из ОШ “Нада Матић”,а треће Милица 

Недовић из ОШ “Слободан Секулић”. Најбољи литерарни рад написао је Лазар Новаковић 

из “Прве основне школе”, друга је Неда Милосављевић из ОШ “Стари Град”, а трећа 

Магдалена Бабић из ОШ “Миодраг Миловановић Луне”. На овогодишњем пријему 

присуствовали су и представници наше школе наставница ликовне културе Нада Цветић и 

директор школе Александар Урошевић. 

 
 

16. јун 2021. године 



  

У ОШ“Стари град“ одржан састанак са директорима основних 

школа са територије шест општина Златиборског округа (Косјерић, 

Ариље, Пожега, Ужице, Бајина Башта и Чајетина) (12 часова). 

Састанку је присуствовао и директор наше Школе Александар 

Урошевић. 

 

16. јун 2021. године 
У информатичком кабинету од 1130 до 14 часова одржано пробно прегледање (симулација) 

завршног теста из математике, српског језика и комбинованог теста. 

Одржана седница одељењског већа 81 разреда (гугл мит 1930) 

Одржан Педагошки колегијум (гугл мит 1945) 

Одржана седница Наставничког већа (гугл мит 2000) 

 

17. јун 2021. године 
Одржан састанак директора школа у малој сали Скуптине града. Састанку је присуствовао 

и директор наше Школе. 

Одржана седниса Савет родитеља (1500 часова). 

Одржана седниса Школског одбора (1800 часова). 

 

18. јун 2021. године 

На традиционалном пријему за носиоце Вукове диплома, ђаке генерације и награђене на 

републичким такмичењима међу 80 основаца и 27 средњошколаца, који су добили 

признање Града Ужица, били су и дипломци наше школе. Носиоци Вукове дипломе у 

школској 2020/2021. години су: у одељењу VIII-1 Татјана Марковић и Теодора Томашевић; 

у VIII-2 Лука Голубовић, Нађа Ковачевић и Дуња Павловић, а у одељењу VIII-3 Маја 

Вучићевић, Ена Рамић, Сара Милошевић, Сања Тодорић, Марта Лазић, Катарина Лазић и 

Тијана Вуковић. Ђак генерације је Лука Голубовић (VIII-2). Свечаности, која је 

организована у башти Градског културног центра у Ужицу присуствовали су Александар 

Урошевић, директор Школе и Мирјана Митровић, разредни старешина ђака генерације и 

Вуковаца, наставница математике. Уз пор уку да следе своје снове, обиђу свет, али да 

промишљају да се једног дана врате и своје знање и искуство ставе у функцију краја из кога 

су потекли, градоначелница Јелена Раковић Радивојевић уручила је награђеним ученицима 

пригодне поклоне, нагласивши да су Граду потребни њихова подршка и знање у 

будућности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

21. јун 2021. године 

У просторијама наше школе организован пријем и свечана додела Вукових диплома, ђака 

генерације и диплома награђеним ученицима на тамичењима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

22. јун 2021. године 
-Одржана одељењска већа од 1. до 4. разреда после часова, а од 5. до 7. преко гугл мита 

(1930). 

-Одржана интерна обука дежурних наставника на завршном испиту (гугл мит). 

-Наша школа је учествовала на конкурсу Град и климатске променe, који је део 

двогодишњег програма „Да нам клима штима“. Програм је покренула WWF Србија 

(Светска организација за заштиту природе Србија), а подржава га Влада 

Шведске.Представљали су нас ученици  4.разреда  Дуња Бошковић, Мартин Смиљанић и 

Вукашин Цицварић. Од пристиглих 400 радова, 

њихов рад је ушао у финале међу 10 најбољих и 

учествовали су на завршном панелу 20. априла 

2021.године. Менаџерка програма, Душка 

Димовић, је изјавила:“ Деца, а пре свега основци су 

они којима би требало да посветимо највећу пажњу 

у образовању за ублажавање климатских промена 

јер од њиховог разумевања те теме, а пре свега 

различитих алата и знања која им пружамо, зависи 

на који начин ће они сутрадан моћи да квалитетно 

приступе решавању и прилагођавању на последице 

климатских промена које су врло извесне и 

реалне“. Тим Зелени град је осмислио решење како 

да повећамо зелене површине у нашем граду и 

смањимо загађеност ваздуха, тако што би се гајиле 

биљке целе године у мини пластеницима на терасама, крововима зграда или 

двориштима.Како су они то осмислили и представили жирију, погледајте у филму испод 

овог текста. 

https://drive.google.com/file/d/1SA7J-rhnBh75T953UcKwD_gT0cWWKpa7/view?usp=sharing 

 

23. јун 2021. године 
Одржан завршни испит за школску 2020/2021. 

годину из матерњег језика. 

24. јун 2021. године 
Одржан завршни испит за школску 2020/2021. 

годину из математике. 

 

25. јун 2021. године 
Одржан завршни испит за школску 2020/2021. 

годину из комбинованог теста. 

 

28. јун 2021. године 
Одржана седница Наставничког већа (8 часова). 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1SA7J-rhnBh75T953UcKwD_gT0cWWKpa7/view?usp=sharing


  

15. август 2021. године 
Ученици четвртог разреда отпутовали у Араншеловац на Наставу у природи. 

 

20. август 2021. године 
Одржана седница Наставничког већа (9 часова). На седници је разматран и усвојен 

записника са претходне седнице Наставничког већа. Предлагање и именовање записничара 

Наставничког већа за школску 2021/2022. годину. Предлагање и именовање чланова 

Стручног актива за развој школског програма. Предлагање чланова Стручног актива за 

ШРП. Именовање руководиоца стручних већа предшколских група, за разредну наставу, 

стручних већа за област предмета и руководиоца Одељењских већа. Предлагање чланова 

обавезних тимова (тим за инклузивно образовање, тим за заштиту од насиља злостављања 

и занемаривања, тим за самовредновање, тим за обезбеђивање квалитета и развој установе, 

тим за развој предметних компентенција и предузетништва и тим за професионални развој) 

и других тимова (тим за културну и јавну делатност и тим за уређење сајта школе) 

Предлагање запослених за кординацију радом ученичких организација (Дечји савез и 

Црвени крст) и ученичког парламента. Подела разреда на одељења и давање мишљења за 

одређивање одељењских старешина. Разно (организација пријема предшколаца и првака, 

упознавање ученика петог разреда са поделом на одељења и одељењским старешинама. 

 

23. август 2021. године 
Одржан актив директора основних и средњих школа Града Ужица у свечаној сали 

Гимназије (11 часова). На састанку су разматране листе ''технолошких вишкова'', непуних 

норми и слободних радних места. 

 

25. август 2021. године 
Ученици трећег разреда отишли на Наставу у природи. Приликом поласка предузете су све 

епидемиолошке мере. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

27. август 2021. године 
-Одржан окружни Актив директора основних и средњих школа у Гимназији (830 часова). За 

састанак је било неопходно да руководиоци општинских актива директора припреме 

табеларни преглед преузетих радника за чијим радом је у потпуности или делимично 

престала потреба и радника са непуном нормом, које су решени на састанцима општинских 

актива директора као и случајеве који нису могли бити решени. Начелник Школске управе 

Владе Живановић је упознао присутне о Стручном упутству за организацију и реализацију 

образовно васпитног рада у основним и средњим школама за 2021/2022. години.  

-Одржан Актив директора основних школа Града Ужица у ОШ“Душан Јерковић“ (1000 

часова). На састанку је разматрана организација рада школа у новој школској години. 

Усаглашавање календара образовно-васпитног рада у школској 2021/2022. години. На 

састанку је изабран нови председник Актива директора града Ужица Данијел Радовић. 

-Одржана седница Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе (1200 часова). На 

седници разматрана Организација и остваривање наставе у основним  школама у школској 

2021/2022. години. Састанак одржан у Наставничкој канцеларији уз поштовање свих 

епидемиолошких мера. 

-Одржан састанак тима за Обогаћени једносменски рад (1900 часова преко Гугл мита). На 

састанку је разматрана организација активности и одабир одељења који ће бити укључени 

у новој школској 2021/2022. години. За наредну школску годину одлучено је да то буду 

ученици првог и шетвртог разреда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ужице: август 2021. године 
администратор летописа школе 

Никола Сокић с.р. 

 


