
  

Летопис Основне школе "Слободан Секулић" Ужице за школску 2022/2023.годину 

 

У новој школској години, од 01. септембра 2022. године, нашу Школу похађа 559 ђака у 24 

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

предшколског програма (један ученик у ИО Љубање) и две групе продуженог боравка. 

 

01. септембар 2022. године 

*Почела је нова школска година 2022/2023. Ученицима, наставницима и свим радницима 

наше школе желимо срећан и успешан почетак нове школске 2022/2023. године! 

Дана 1. септембра 2022. године, ученици IV разреда, са својим учитељима припремили су 

пригодан програм добродошлице за будуће предшколце и прваке наше школе. 

ЗДРАВИЦА ЂАКУ ПРВАКУ 

 

Добро дошао ђаче прваче, 

у ново школско царство. 

У њему влада учење и другарство! 

 

Дижем ову чашу 

за све маме, 

које су родиле 

и одгојиле ђаке, 

за нежне баке, 

веселе деке, 

поносне тате 

и мале секе. 

 

Део наше школе сада сте, 

Добро дошли! 

За осам година из ње 

У нове висине већ сте пошли. 

Све што учили, 

Добро научили, 

Све што радили, 

Од успеха се сладили. 

Успех до успеха низали. 

Сваки домаћи 

да урадите стизали. 

Читање савладали лако, 

математику исто тако. 

Играли се даље до миле воље, 

па шта ћеш боље?! 

Сви се с тобом 

поносили ђаче. 



  

Здрав и жив био. 

Сто година живео! 

 

Живели! 

Здравицом ђаку прваку и пригодном представом, коју су, у знак добродошлице, 

предшколцима и првачићима извели ученици садашњег четвртог разреда, дочекана је нова 

генерација ученика. Све најлепше у ђачком животу пожелео им је директор школе 

Александар Урошевић, а потом и члан Градског већа Ужица задужен за област праћења 

рада и функционисања месних заједница Владимир Синђелић. 

У, чини се, никада пунијем холу школе, и родитељи и малишани певали су и играли уз 

познате дечје песме. Јунаци бајки кренули су у школу да уче читање и писање. Њихове 

догодовштине насмејале су новопридошле другаре. Као и ликови из познатих бајки 

„Црвенкапа“, „Снежана и седам патуљака“, „Трнова ружица“ и других, најмлађи су се на 

крају ухватили за ручице и похитали право код своје учитељице. Око стотину малишана 

распоређено је у две групе припремног предшколског програма код васпитачица Мирјане 

Познановић и Сузане Зекић. Првачићи су распоређени у три одељења које воде учитељице 

Марија Тошић, Дана Новаковић и Стана Курћубић. Нови ђаци уписани су и у ИО Љубање, 

а њих је дочекала учитељица Невена Мајић. 

Задовољна, насмејана лица, по која сузица „тугица“, али и радосница, обележили су овај 

свечани дан и празник за сваког запосленог у Основној школи „Слободан Секулић“ или, ако 

је неком драже, Петој основној! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

07. септембар 2022. године 

*Одржана седница школског одбора 1700 часова у Наставничкој канцеларији. 

 

08. септембар 2022. године 

*Одржана седница Актива директора основних школа Града Ужица у 10 чаосва у 

ОШ“Душан Јерковић“. Дневни ред: 1. Календар образовно васпитног рада у школској 

2022/2023. години, 2. Стручно усавршавање директора, 3. Разно. 

 

*Директор школе Александар Урошевић у ОШ“12 децембар“ преузео рачунарску опрему 

за рачуноводство школе. 

 

15. септембар 2022. године 

*Одржана седница Педагошког колегијума 12 часова у Наставничкој канцеларији. 

*Одржана седница Наставничког већа 1215 часова у Наставничкој канцеларији. 

*Одржана седница Савета Родитеља 16 часова у Наставничкој канцеларији.  

*Одржана седница Школског одбора 17 часова у Наставничкој канцеларији. 
* Обележен је Дан српског јединства, слободе и заставе. Једна од активности које су планирани у 

његовом обележавању је, да свако од запослених, на првом часу обе смене, прочита текст, скраћени 

допис ресорне министарке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

16. септембар 2022. године 

*Директори основних школа у Првој основној школи потписали Захтев за коришћење 

минибуса. Овај захтев се односи на ученике из сеоских школа и издвојених одељења. 

*Поводом обелезавања поцетка пробоја Солунског фронта и Дана српског јединства, 

слободе и националне заставе у сколи је уценицима на цасовима процитан текст ресорног 

Министарства као и тим поводом урадили тематски панои око којих се са уценицима 

разговарало и они прицали о својим славним прецима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. септембар 2022. године 

*У недељу, одржана је бициклијада, од градске плаже до Стапарске бање. Деца наше школе 

одазвала су се у великом броју и показали љубав према бициклизму. Уз друштво, 

наставнике и чланове бициклистичког клуба “ЕРА”, овај дан провели су у природи без 

технологије и интернета. Циљ ове активности није био такмичарског, већ рекреативног 

духа; свако је добио  награду - флашице, рукавице, светла… Порука је да сви више 

користимо бицикле, ролере и тротинете и тако заменимо аутомобиле и обојимо тамно небо 

у плаву боју. Сви ми волимо забавне активности и дружења, Зато сматрам да би оваква 

дешавања требало да се одржавају чешће! 

Медијска писменост: Милена Пејић VII4 

Техничка подршка: Давид Жунић VI2 



  

24. септембар 2022. године 

*Полагањем венаца на Партизанском гробљу на Доварју и свечаном церемонијом на платоу 

Народног музеја Ужице обележена су два значајна јубилеја, 81.годишњица Устанка народа 

Србије и 81-годишњица стварања Ужичке републике после првог ослобођења Ужица 1941. 

године. Свечаној цермонији присуствовали су ученици наше школе са наставницом 

Владаном Абрамовић. 

 

26. септембар 2022. године 

*“Михољски сусрети села”, одржани у Луновом Селу оправдали су сва очекивања 

организатора и по броју учесника у спортским дисциплинама и по броју посетилаца. Готово 

стотину учесника више у односу на прошлу годину говори о значају ове манифестације, 

коју организује град Ужице под покровитељством Министарства за бригу о селу. 

“Михољски сусрети села” присуствовао је и директор наше школе Александар Урошевић. 

На ликовном конкурсу завичајни пејзаж од пристиглих 198 радова Милица Тешовић 

ученица 4. разреда ИО Љубање добила је похвалницу за свој рад. Браво за Милицу и њену 

учитељицу Даницу Видић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. септембар 2022. године 

*У Свечаној сали Градске куће приређен је пријем за делегација Дистрихта 6920 Џорџија 

(САД) и Ротари дистрихта 2483 Србија и Црна Гора и делегацију Фондације “Ана и Владе 

Дивац”, који су у сарадњи са Ротари клубом Ужице обезбедили вредну донацију за основне 



  

школе, вртић Полетарац, Општу болницу Ужице и Удружења особа са инвалидитетом 

Златиборског округа. Наша школа је добила дрон, а додели су присуствовали директор 

школе Александар Урошевић, наставник информатике Никола Сокић и Радомир 

Бошњаковић. 

 

27. септембар 2022. године 

*Европски дан језика обележава се 26. септембра сваке године. Установљен је од стране 

Савета Европе како би славио језички диверзититет Европе. Овом приликом су ученици 

наше школе промовисали језичка и културолошка богатства Европе. Приредили су 

приредбу на којој су публици представили занимљивости појединих европских земаља и 

њихових култура. Деца су певала на српском, енглеском и француском језику. Свирали су 

класичне композиције истакнутих европских композитора. На паноима су представили 

дрво европских језика и поздрав на сваком европском језику. Носиоци активности су 

наставница музичке културе Владана Абрамовић, наставница енглеског васпитања Јелена 

Чавић и наставница француског језика Марина Антонијевић.   

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

27. септембар 2022. године 

*Одржан онлајн састанак пројектног тима за  „Школе за бољи квалитет ваздуха“ 

 

29. септембар 2022. године 

*Наша школа континуирано предузима активности у циљу обезбеђивања услова за 

подстицајно одрастање и развој ученика/ца. Од школске 

2022/23. године, основне школе су у обавези да у 

Годишњи план и програм рада, у области заштите од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања, укључе и активности на 

унапређивању заштите од трговине људима/децом. 

Једна од планираних активности у нашој школи, је и 

успостављање сарадње са неком од 

организација, које се овом проблематиком 

баве. Како смо НВО АСТРА препозн али као 

релевантну и веома успешну на пољу борбе 

против трговине људима, одлучили смо се на 

успостављање сарадње. Позив на сарадњу је 

прихваћен у најкраћем року и одговорено је на 

све наше захтеве и предлоге. Такође, 

договорена је и даља сарадња, у складу са могућностима потребама школе. Данас је у нашу 

школу стигао разноврстан и веома користан материјал, у виду приручника, брошура и 

рекламног материјала. Материјал је погодан 

за ученике, наставнике и остале запослене, а 

користиће се и дистрибуирати у складу са 

могућностима и потребама, по утврђеном 

плану. Сигурни смо да ће ова активност 

допринети квалитету рада наше школе, 

посебно у области превенције трговине 

људима/децом, али и реаговања и пружања 

подршке особама жртвама трговине људима. 

 

 



  

27. септембар 2022. године 

*Шта детету треба да расте до неба? Кроз радионице и дружење, ученици продуженог 

боравка другог разреда су се изјаснили да је то љубав, другарство, креативност, витамини, 

игра… 

 

 

 

29. септембар 2022. године 

У Медицинској школи је уприличено дружење њихових средњошколаца и ученика IV3 

одељења Наше школе, а у циљу обележавања Светског дана срца. Кроз интерактивне и 

мотивационе активности ученика, циљ је био да свако из свог угла, у односу на узраст, 

скрене пажњу на добре одлуке сваког појединца које могу спречити или умањити 

оболевање срца, и значајно утицати на очување здравља у целости. Наши ученици су 

драматизацијом, казивањем стихова, ликовним активностима и учешћем у заједничким 

физичким активностима са старијим другарима на организованом јавном часу физичког 

васпитања, дали значајан допринос у обележавању овог Дана. Проведено време у 

Медицинској школи испуњено је креативношћу, уважавањем, добротом, поштовањем и 

проткано снажним емоцијама. Послате су симболичне и јаке поруке. Задовољство и част је 

сарађивати са професорима и ученицима Медицинске школе. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. октобар 2022. године 

*Низом активности обележена је Дечја недеља и у ИО Љубање. Деца и учитељице 

организовали су дружења у оквиру којих су говорили о дечјим правима, обавезама, цртали 

кредом на бетону, маскирали се, организовали спортска надметања, а све активности, као и 

њихови другари у матичној школи, финализовали пуштањем балона напуњених хелијумом. 

Срећни и задовољни, другарство унапређују сваким даном и поручују "Хајде свете, буди 

дете", деца од среће расту! 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. октобар 2022. године 

*У оквиру Дечје недеље, која се ове године обележава под мотом „Шта детету треба да 

расте до неба?!?“, у Основној школи „Слободан Секулић“ ученици првог разреда упознати 

су са Конвенцијом дечјих права. Чули су и читали песме из „Буквара дечјих права“, 

израђивали одељенске паное од 

шакица под називом „Цвет 

пријатељства“, осликавали 

школско двориште, поклањали 

симболичне поклоне (воћке, 

бомбоне, чоколадице) „Друг-другу 

у клупи“. Ученици другог разреда 

такође су осликавали школско 

двориште и својим другарима 

поклањали од срца ситнице које их 

чине великим људима! Одељење  21 

угостило је другаре из вртића  „Лептирић“ и том приликом је одржан заједнички час 

ликовне културе. На крају занимљивог дружења разменили су продукте рада. Ђаци трећег 

и четвртог разреда, осим што су обновили све оно што су до сада научили о дечјим правима 

и значају обележавања ове недеље, правили су заставице на којима су мотиви у вези са 

дечјим правима. Заставице су окачене на плафоне у ходницима школе. Трећаци су још  



  

цртали и писали поруке првацима у срцу и организовали спортски дан- такмичење између 

одељења у разним спортским играма и вештинама. Четвртаци су поруке првацима 

израђивали у облику цвета, а поклонили су им и одељенски пано „И ми смо били п рваци“, 

са исечцима својих свезака или ликовних радова из првог разреда. Поводом Дана града и 

Дечје недеље, наши предшколци су учествовали на традиционалном маскенбалу који 

организује Предшколска установа Ужице. Такође су цртали кредама на бетону, на тему 

„Деца су украс света“. Кроз низ одржаних радионица и дружење ученици продуженог 

боравка друго г разреда су закључили да Дечја недеља  значи љубав, здравље, другарство, 

креативност, игру… Обележавање ове националне манифестације, које датира још од давне 

1934. године,  завршено је заједничким пуштањем балона напуњених хелијумом у дворишту 

школе.  

 

 

 

 

 



  

8. октобар 2022. године 

*И ђаци наше школе су учествовали и освојили медаље у јубиларној 30. трци “За срећније 

детињство”. Ова традиционална манифестација, у организацији Црвеног крста и Спортског 

савеза Ужица, а под покровитељством Града, одржана је у суботу, 8. 

октобра, на градском стадиону “Радомир Антић”. Међу више од 1400 

ученика основних и средњих школа са територије града Ужица, у 

категорији млађих разреда Михаило Хелета, ученик одељења I2 

(учитељица Дана Новаковић), освојио је 1. место у трци на 250 метара. 

Вукашин Тејић, ученик одељења III4 (учитељица Софија Срндаћевић) 

освојио је 3. место у трци на 300 метара. Ученик одељења Јанко Вирић 

VIII3 (наставник Владимир Аничић). Мото овогодишње трке био је 

„Имамо циљ-дођи на старт“. Трка “За срећније детињство” иначе има 

за циљ да побуди младе на бављење спортом, а превасходно је 

хуманитарног карактера. Приход прикупљен од продаје стартних бројева намењен је 

ученицима слабијег материјалног статуса. На трци је учествовао до сада рекордан број 

учесника, а најбољи су освојили признања и медаље. Ова манифестација за 30 година 

постојањ а изнедрила је бројне атлетске шампионе попут Оливере Јевтић, Снежане Костић, 

Немање Којића, Марије Папић… Онима који су показали одличне резултате Спортски савез 

Ужица упутио је позив да се прикључе атлетским клубовима и бесплатно тренирају 

атлетику.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. октобар 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) и „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: 

Турнир у малом фудбалу V- разред: 

1. V4 

2. V1 

3. V2 

Турнир између две ватреV разред: 

1. V1 

2. V4 

3. V2 

 

Турнир у малом фудбалу VI- разред: 

1. VI2 

2. VI1 

3. VI3 

Турнир у одбојци VI разред: 

1. VI2 

2. VI1 

3. VI3 

Турнир у малом фудбалу VII- разред: 

1. VII2 

2. VII4 

3. VII1 

Турнир у одбојци VII разред: 

1. VII2 

2. VII4 

3. VII1 

Турнир у малом фудбалу VIII- разред: 

1. VIII3 

2. VIII2 

3. VIII1 

Турнир у одбојци VIII разред: 

1. VIII2 

2. VIII1 

3. VIII3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

12. октобар 2022. године 

*Ученици четвртог разреда, са својим учитељима, наше школе поводом 6. ревије представа 

за децу ОКТОБАРСКЕ ЧАРОЛИЈЕ посетили с Народно позориште Ужице и гледали 

представу Славуј и кинески цар, Краљевачко позориште. 

 

12. октобар 2022. године 

 

*Ученици другога разреда наше Школе који су укључени у пројекат Oбогаћени 

једносменски рад у пратњи наставнице Љиљане Доганџић и директора школе Аександра 

Урошевића посетии су Народни музеј Ужице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

12. октобар 2022. године 

*Ученици четвртог разреда наше школе посетили су Народну библиотеку. Љубазни 

домаћини повели су ученике у обилазак, најпре Дечјег одељења и објаснили им како чувају 

књиге, којим редом су сложене, како се они брзо снађу када им корисници траже одређени 

наслов, писца, песника или неку литературу која је настала у народу... Ученици су 

присуствовали и радионици која је организована за предшколце. Потом су обишли Научно 

одељење, упознали се са његовим специфичностима, постављали питања на која су им 

одговарали вредни чувари књижног блага. Позајмно одељење за одрасле било им је посебно 

интересантно, јер су га неки посетили први пут, а поједини ђаци су већ били са својим 

родитељима. "Ви сте већ довољно велики да можете послушати родитеље, баке и деке и 

доћи по жељене књиге, а за пар година и ви можете постати чланови овог одељења", рекла 

им је библиотекарка Бојана. Сви запослени су их позвали да увек сврате у ово царство 

књиге, показали им места где могу читати или учити нешто за школу, забавити се у оквиру 

неке од радионица које организују у овој установи, објаснили им како могу постати чланови 

библиотеке. За њихове другаре, предшколце и прваке, учлањење је бесплатно, а за ученике 

старијих разреда врло симболично. Ученици су обећали да ће још више читати и тако 

богатити свој речник.   

 

13. октобар 2022. године 

*Ученици другог и трећег разреда, са својим учитељима,  наше школе, као и сва четири 

одељења ИО Љубање поводом 6. ревије представа за децу ОКТОБАРСКЕ ЧАРОЛИЈЕ 

посетили с Народно позориште Ужице и гледали представу РУЖНО ПАЧЕ, Крушевачко 

позориште 



  

14. октобар 2022. године 

*Ученици првога разреда, са својим учитељима,  наше школе поводом 6. ревије представа 

за децу ОКТОБАРСКЕ ЧАРОЛИЈЕ посетили с Народно позориште Ужице и гледали 

представу МАША И МЕДВЕД, Београдско позориште. 

 

14. октобар 2022. године 

*У присуству свештенства и великог броја верника, 14. октобра 2023. године, на празник 

Покрова Пресвете Богородице, у Крчагову је прослављена храмовна слава. Након 

одслужене Свете Литургије и резања славског колача, уприличен је културно-уметнички 

програм у коме су учествовали ученици наше школе, хор „Глас“ и КУД „Севојно“. Хор у 

чијем саставу учествују две наше колегинице учитељица Јасна Жунић и васпитачица 

Мирјана Познановић, отпевао је Химну Србије. Потом су ученици другог разреда отпевали 

песму „Ми смо деца неба“. Текст песме говори о правим духовним вредностима које су у 

љубави према Богу и  нашим ближњима. Јер земаљско је за малена царство, а Небеско увек 

и до века. Старешина храма о. Иван Деспић изразио је велику благодарност и захвалност 

Господу нашем Исусу Христу и Његовој и нашој Мајчици Пресветој Богородици на реци 

благодати која се тог дана излила на све нас. 

 

 

 



  

 

14. октобар 2022. године 

*У вези са почетком реализације пројекта ,,Унапређивање система дигиталиације у 

образовању“ у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завода 

за унапређивање образовања и васпитања и канцеларије Уницеф Србија одржан је састанак 

менторског пара Емина Јеремић Мићовић и Јелица Стевановић са представницима школа 

Златиборског округа на теме везане за педагошку примену дигиталних технологија у циљу 

унапређивања наставе и учења. Састанак је одржан у 

Музичке школе Војислав Лале Стефановић у Ужицу. 

Састанку је присуствовао кооринатор наше Школе 

наставник Горан Гардић. На састанку је било речи о процесу дигитализације у школама, 

примерима добре праксе, као и о изазовима са којима се суочавамо. Као оквир за разговор 

је послужио упитник који су попунили запослени наше Школе. 



  

26. октобар 2022. године 

*У организације Ере рециклирају у месној заједници 

Љубање организован је информативни скуп 

Одлагање кабастог отпада. Скупу су присуствовали 

ученици наше Школе са њиховим родитељима као 

и диретор Александар Урошевић. 

 

02. новембар 2022. године 
Ученици 6. разреда основне школе „Слободан Секулић“ Ужице 

у пратњи наставнице музичке културе Владане Абрамовић, 

присуствовали су концерту ансамбла CIRCLE „Да ли је то стварно Бах“ који се 

одржао 26.10.2022. у Градској кући Ужице. Концерт је из серије концерата Европа у гостима који је 

настао у јеку пандемије вируса KOVID-19, а као одговор на изазове који су пред музичаре поставила 

уведена ограничења и правила. Овај концерт је одржан под покровитељством Министарства културе и 

информисања Републике Србије, Princess Puff, kao и Музичке школе „Војислав Лале Стефановић“ 

Ужице. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02. новембар 2022. године 

*Одржан Педагошки колегијум у Наставничкој канцеларији са почетком у 13 часова. 

Дневни ред: Извештај о извршеном о Допису са препорукама након службене саветодавне 

посете Градске управе за инспекцијске послове и комуналну милицију; Усвајање 

Персонализованих планова наставе и учења (ИОП1 и ИОП2); Упознавање чланова 

колегијума са садржајем програма из Здравственог васпитање коју спроводи Патронажна 

служба (Израда анекса ГПР); Препоруке у вези са реализацијом додатне и допунске наставе, 

секција и ЧОС-а; Подсећање на важност сумативног и формативног оцењивања; Препоруке 

за понашање дежурних наставника за време дежурства и осталих запослених у школи; Разно 

(одржавање часова у 4. разреду, матичне књиге, екскурзије, столица, анализа завршног 

испита, преглед ес дневника, Савиндан, одлазак ученика и супервизора Швајцарску. Учени 

који прелази у друго одељење) 

03. новембар 2022. године 



  

Интерактивна је изложба Караван за климу 3.0 – Мали корак за човека, велики за природу, 

отворена 25. октобра у Градском културном центру у Ужицу у организацији Француског 

института у Србији уз подршку Града Ужица. Француски институт у Србији је 2018. године 

осмислио пројекат Караван за климу у тежњи да, повезујући борбу против климатских 

промена и заштиту биодиверзитета, подигне свест грађана о значају упознавања и 

идентификовања заштићених врста на територији Србије. Помажу им Центар за промоцију 

науке, подржавају и Делегација Европске уније у Србији и Канцеларија Програма 

Уједињених Нација за развој у Србији. Изложу су 

посетили и ученици наше школе у пратњи учитеља 

Иване Ивановић, Златка Цвијовића, наставника Милеве 

Рогић, Наде Цветић, Милоша Рацића, вероучитеља 

Слободана Поледице и директора Александра 

Урошевића. 

 

 

05. новембар 2022. године 

*У просторијама школе организован је семинар на тему „Развој тестова знања и примена у 

диференцирању учења и наставе“. 

 

07. новембар 2022. године 

*Одржана одељењска већа свих одељења наше школе у Наставничкој канцеларији. 

 

07. новембар 2022. године 



  

*У оквиру Обогаћеног једносменског рада „Информатичка радионица“, наставник 

информатике Никола Сокић одржао је ученицима другог разреда радионицу „Израђивање 

цртежа у програму MS Word. 

 

 

09. новембар 2022. године 

*Школска управа Ужице организовала је традиционални састанак са сaветницима – 

спољњим сарадницима, са почетком у 13 часова. Тема састанка је „Презентовање 

активности саветника-спољњих сарадника“. На састанку је присуствовала и Милева Рогић 

саветник спољњи сарадник наше школе. 

14. новембар 2022. године 

*Одржана седница Наставничког већа у1250 часова у наставничкој канцеларији. Дневни ред: 

Разматрање и усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа; Анализа успеха 

ученика школе на првом класификационом периоду и предлог мера; Извештај о извршеном 

о Допису са препорукама након службене саветодавне посете Градске управе за 

инспекцијске послове и комуналну милицију; Препоруке тим за заштиту од 

дискриминације, намасиља, злостављања и занемаривања; Усвајање Персонализованих 

планова наставе и учења (ИОП1 и ИОП2); Увид у есДневник: реализација часова, анализе, 

мере и сугестије, сумативне и формативне оцене, анализа додатне, допунске, секција и 

ЧОС-а; Дежурство наставника; Информисање о реализацији активности у оквиру Дечје 

недеље (руководици већа првог циклуса); Информисање о пројекту „Школе за бољи 

квалитет ваздуха“; Разно (сајт школе, организација Савиндана). 

 

16. новембар 2022. године 

*Одржана седница Актива директора основних школа. Дневни ред: Усвајање записника са 

претходне седнице; Излагање секретара Црвеног крста Ужице; Активности школа у 

наредном периоду у вези са реализацијом Завршног испита. Састанку је присуствовао и 

директор наше школе Александар урошевић. 

 

 

 

 



  

17. новембар 2022. године 

*У оквиру пројекта Обогаћени једносменски рад учитељице Стана Курћубић и Дана 

Новаковић одржале су активност „Учионица – играоница“ ученицима првог и другог 

разреда. Тема је гласила „Да се боље упознамо“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. новембар 2022. године 

*Одржан други пројектни састанак у вези пројекта Школе за бољи квалитет ваздуха. На 

састанку су присуствовали Милева Рогић, Драгана Дулановић и Александар Урошевић. 

 

 
 

 



  

23. новембар 2022. године 

*У нашој школи одржан је низ едукативних предавања о здравој исхрани, значају очувања 

здравља зуба у превенцији настанка многих обољења (болести). Предавања су одржале 

медицинске сестре из Патронажне и Стоматолошке службе Здравственог центра Ужице. 

Ученицима су, кроз занимљиве садржаје, презентације, разговор, приближиле теме и у 

интеракцији, заједно су дошли до важних закључака. Препоручен им је и један експеримент. 

Живо јаје ђаци треба да оставе пар дана у свом омиљеном газираном напитку „Кока-коли“, 

па да виде шта ће се са тим јајетом десити… О томе треба да известе своје другаре и 

учитеље. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. новембар 2022. године 

*Наша школа учествује у пројекту „Наставници и ученици за бољи квалитет ваздуха“. 

Осмисли смо четири пројектне активности, а једна од њих је да унапредимо процес 

примарне селекције отпада у нашој школи. Ових дана постављамо мале картонске кутије за 

разврставање папира, пластике и лименки у свакој учионици, које ће, када се напуне 

празнити редари. У оквиру ове активности смо посетили Регионалну санитарну депонију 

Дубоко, да видимо како они управљају отпадом и да научимо како овај процес може да се 

унапреди. Имали смо уводно предавање и презентацију, али смо обишли и цео производни 

погон са менаџером Тањом Кнежевић. Вратили смо се у школу пуни утисака и идеја како 

ћемо све научено пренети осталим ученицима и разврставањем отпада дати пример другим 

школама и нашим суграђанима. Депонију су посетили 16 ученика седмог разреда, 

добровољаца,  који су изабрали Слободну наставну активност Моја животна средина и 

наставнице Марина Трифуновић, Драгина Арсенијевић и Милева Рогић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

26. новембар 2022. године 

*У склопу акције "ШАХ У ШКОЛЕ" школски клубови: Ужице, Слобода, Слануша и Фошк. 

организовали су екипно првенство ученика основних школа. На такмичењу који се игра на 

четири табле (темпо игре 15 минута) по правилима ФИДЕ за убрзани шах, учествовали су 

ученици наше школе који су постигли одличан резултат. Прво место освојила је екипа у 

саставу: Никола Ђурић VII1 (капитен екипе), Јанко Констадиновић VII1, Андрија Видић VI2 

и Немања Лубурић VIII1. Треће место, уједно и најмлађа екипа на турниру: Давид 

Виторовић V4 (капитен екипе), Андреј Пауновић V2, Урош Станковић V4 и Вук Турудић V1. 

Браво за наше ученике на овако великом успеху, као и за њихове тренере Радомира 

Бошњаковића и Александра Урошевића. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ужице, новембар 2022. године 
администратор летописа школе 

Никола Сокић с.р. 
 


