
 

 

 

ЛЕТОПИС ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ 

  *У дворишту наше школе, 03.септембра ,  приређен је свечани пријем 

предшколаца и првака у присуству родитеља, васпитача и учитеља школе. 

Директор је поздравио нову генерацију наше школе,а све је спроведено у 

складу са прописаним мерама у вези са вирусом ковид-19 . 

 

 

 

  * На наградном конкурсу ,,Загрли месец лепотама различитости“, наш 

ученик Дамјан Ћук освојио је другу награду , док је ученик Јован гогић, из 

одељења 5-1, освојио посебну награду као једини песник на конкурсу. 

Организатор конкурса био је Ранч ,,Павловић“ ,а повод је била промоција 

књиге ,,Загрли месец“ , Данице Богојевић . 

  

 

 

 

 

 



 

*30. октобра , у Првој основној школи  , одржана је обука чланова Ученичког 

парламента о правима детета .Током интензивног тренинга спроведеног у 

посебним условима и уз поштовање прописаних мера, ученици су упознати 

са садржајем Конвенције о правима детета . Бавили су се темама превенције 

насиља,мирног решавања сукоба,недискриминације и толеранције , правили 

разлику између жеља и потреба и својих права и обавеза.Говорило се о 

стереотипима и предрасудама, о условима образовања у току пандемије као и 

предстојећим активностима у току школске године . Обука је део пројекта ,, 

Образовање за права детета “ који реализујемо у сарадњи са Ужичким 

центром за права детета , а који је подржан од стране швајцарске ,, Песталоци 

“ дечије фондације. 

 

 

 

 

 

* Прва недеља октобра у читавом свету, као и у Србији ,посвећена је 

деци.Ове године дечија недеља одржава се под слоганом ,, Подељена 

срећа два пута је већа“ .У оквиру Прве основне школе тим поводом 

одржан је низ активности у којима су учествовали ученици и наставници 

подједнако: 

       

-Наши ученици су заједно са другарима из других основних школа 

учествовали у осликавању обележивача за књиге за своје 



суграђане.Учеснике ове акције Народна библиотека наградила је  

бесплатном чланарином. 

      -цртежима су дечију недељу обележили наши најмлађи ученици 

 

 

      -ученици су имали прилику да се нађу у улози наставника.Тим поводом 

учествовали су у реализацији часова ученици од 5-8 разреда. 

 

*На јубиларној 35. књижевној манифестацији ,,Дани дечије поезије и прозе “ 

Драгинац ,ученик одељења 2-2  , Лазар Новаковић , освојио је трећу награду 

за причу ,,Трешња у мом врту “ , ученица 3-2 , Мартина Лазић похваљена је 

за песму ,,Кратка песма “ . 



 

 

 

 

 

 

*У суботу и недељу, 17. и 18. октобра ,  наш ученик Александар Шнајдер , 

члан Карате клуба Ужице , освојио је бронзану медаљу на такмичењу у 

Крагујевцу. 

 

*29. октобра, волонтери Црвеног крста одржали су показну вежбу пружања 

прве помоћи. Вежба је била намењена ученицима четвртог  разреда и 

изведена је уз поштовање свих прописаних мера у вези са вирусом ковид. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

*Недеља здравих стилова живота , одржана 26-30. октобра и обележена је 

међу ученицима узраста од петог до осмог разреда .Најмалађи ученици дали 

су своје предлоге занимљиве ужине.Ученици у ИО Качеру су заједно на 

часовима верске наставе и грађанског васпитања ,,засадили “ су  једно 

необично дрво врлина . 

 

 

 

 



 

 

-Чланови еколошке секције: Вук Ћалдовић, Валентина Новаковић и Нина 

Доганџић одржали су презентацију о значају воде за здравље човека у 

неколико одељења седмих и петих разреда. 

 

-Часови биологије били су посвећени неговању здравих животних навика, а 

на часовимаодељењских стрешина говорило се о пријатељству, променама 

које са собом носи улазак у пубертет и тајанственом свету емоција. 

 

-Наставница математике Марија Ракић, одржала је час у одељењу 6-2 уз 

асистирање наставнице биологије Бранке Кремић. Ученици су најпре 

решавали квиз ,,Здраво растимо „ где су поновили седам правила здравог 

живота, разломке кроз планирање тањира здраве исхране и начинрачунања 

дневног уноса калорија везаног за узраст и пол. 

 

-Наставница Марија Ракић је показала колико је математика важна у 

припреми здравих оброкакроз избор здравих намирница, одмеравање и 

израчунавање цена потребних количина. Ученици су рачунали колико им је 

новца потребно за ужину ако следе добијени рецепт здраве ужине, с обзиром 

да су вредности у рецепту дате у грамима, а цена намирница је изражена у 

динарима по килограму. Ученици су закључили да им је за планирање 

здравих оброка потребно пуно добре воље и мало новца. Овај час је био леп 

пример међупредметног повезивања и прилика да се искористи интерактивна 

табла у сврху учења. 



 

 

-На часовима Чувара природе у ИО Стапари ,ученици су организовали акцију 

чишћења природе. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

*Октобар је био Јованов месец . Наш млади писац, Јован Гогић ,био је гост 

изненађења на фестивалу ,,На пола пута“ ,где је имао прилику да разговара 

вибер- позивом са истакнутом ауторком дечије књижевности, Јасминком 

Петровић . Током октобра Јован се дружио и са децом у вртићу ,,Полетарац“ 

разговарајући о књизи ,,Пут до Сунца “.  

 

*На математичком такмичењу ,, Кенгур без граница “ , на коме је 

учествовало више од десет хиљада ученика из Србије , похваљени су ученици 

наше школе : Алекса Вучковић 4-3, Александар Шнајдер 4-5  и  

Тара Тадић  4-4 . 

 

*11. новембра обележен је Дан примирја у Првом светском рату .Тим 

поводом одржани  су у истој недељи тематски часови историје посвећени 

државном празнику , а деци у оквиру ЧОС-а приближен значај тог догађаја. 

 

*На литерарном конкурсу,, Јован Поповић“ из Кикинде , а у организацији 

Народне библиотеке , Лазар Новаковић 2-2 , освојио је другу награду. 

 

*Магдалена Јањић , ученица  8-2 , награђена је за ликовни рад објављен у 

новом броју часописа ,,Светосавско звонце  “. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

*Свечано и достојно имена нашег светитеља, Светог Саве, прослављена је 

школска слава 27. јануара 2021. у нашој коли. Уз обавезно ломљење славског 

колача и пригодну приредбу, коју су припремили вероучитељи, Савиндан је 

прослављен у Матичној школи.Овог пута прослави су присуствовали 

чланови руководства,одређени број ученика и свештеници, како би се 

испоштовале прописане мере у вези са вирусом ковид-19.Ученици су у 

сусрет Савиндану  били укључени кроз низ активности као то што су 

цртање,писање поезије,родитељи у настави  и многе друге. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

*Ученици наше школе учествовали су током фебруара у хуманитарној 

акцији у сарадњи са Нурдором.Учешћем у акцији помоћ је била упућена 

где је неопходна ,а заузврат деца су добијала оловке са семеном.Акција је  

спроведена успешно. 

 

*Наша ученица Ива Дејановић 4-1 ,уз помоћ ментора,наставнице Марине 

Марјановић,освојила је прво место у категорији састава на републичком 

креативном такмичењу ,,Мој наставник Бетовен „ .Рад је писан на 

немачком језику ,а такмичење је спроведено у организацији института 

Гете из Беогарда. 

 

 



 

 

 

*У суботу , 20.2.2021 ,у нашој школи одржана је обука о правима детета за 

ученике шестог разреда.Планирано је неколико акција које ће бити 

спроведене у току ове и наредне школске године.Обука је део пројекта 

,,Образовање за права детета „ који реализујемо у сардањи са Ужичким 

центром за права детета и који је подржан од швајцарске Песталоци 

дечије фондације. 

     

 

 

 

 



 

 

*Захваљујући пројекту ,,Учење за 21. век” , заинтересовани ученици четвртог 

и петог разреда наше школе  учествују на радионицама на којима се упознају 

са основама програмирања и роботике.Обука траје три дана,од 25.фебруара 

и активност је део пројекта који је у организацији удружења  STARTIT из 

Београда уз подршку УНИЦЕФ-а . 

 

*Нису само ученици понос наше школе већ и наставници.Овогодишња 

излагачка сезона у Градској галерији у Ужицу почела је 18. 

Фебруара,изложбом радова нашег колеге ,академског сликара Драгана 

Вићентића.Изложба носи име SUB LUNAE HYPNOSI . 

 

*Међународни дан борбе против насиља обележен је кроз илустрације 

наших ученика. 

 

 



 

* Општинско такмичење из физике одржано је у суботу,  27. фебруара ,у 

Основној школи ,,Стари град“ . Наши такмичари постигли су следеће 

резултате: 

6. разред –Анђела Бацетић и Марта Тодоровић 1. место 

                  -Андреј Перуничић 2. место 

                  -Јагош Ђурковић 3. Место 

                   

 

 

7. разред – Андреј Стевановић и Владан Ранковић 2. место 

8. разред –Марко Радивојевић и Матеја Глибетић 1. место 

                  -Никола Тошић 3. место 

 

 

* Наше ученице Анђела Бацетић и  Марта Тодоровић (шести разред) освојиле 

су 100 бодова на општинском такмичењу из математике и деле прво 

место.Поред њих запажене резлтате на истом такмичењу постигли су и 

следећи ученици: 

4. разред: Старчевић Маша 1. место   

5. разред: Маја Тодоровић 1. Место,Николина Калабић  2. место и Андрија Зечевић 3. 

место  

Јана Пековић 6-4 освојила је похвалу. 

7. разред : Владан Ранковић 1. место, Марија Владисављевић 3. Место 

8. разред: Марко радивојевић освојио је похвалу 

 

 

 



 

 

 

 Такмичили смо се и из хемије:  

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ – У конкуренцији ученика седмог разреда ,ученик Данило 

Грујичић освојио је друго ,а ученици Ања Ћосић,Марија Владисављевић и Никола 

Јовановић 3. место .У конкуренцији ученика осмог разреда Матија Глибетић био је први,а 

Никола Тошић трећи. 

 

 Осмомартовске активности уз поруке љубави и подршке, одржане су у 

Матичној школи ,а и наши Андријаши из ИО Качер и Стапари , били су 

подједнако вредни и креативни.Ученици су писали поруке 

љубави,правили паное,писали саставе на часовима српског језика,а 

било је и израде украсних честитки и букета од папира. 

 

 

 



 

 

 Онлајн квалификације за окружно такмичење из рачунарства : 

Наша школа имала је пет такмичара и то су били Маја Тодоровић и Теодора Север 5-5 , 

Андреј Перуничић 6-5 ,Марта Тодоровић 6-5 и Ана Марија Поповић 6-3 .Пролаз на 

окружно такмичењеостварили су: Маја Тодоровић,Андреј Перуничић и Марта Тодоровић. 

 

 12. марта у Шапцу је одржано Такмичење гудача и наша ученица , Калина Тошић 5-

4 , освојила је другу награду.калина је ученица 3. Разреда Музичке школе 

,,Војислав- Лале Стефановић „ . 

 

 Редакциј часописа Светосавско звонце наградила је вредне ученике наше школе за 

њихово ликовно и литерарно стваралаштво. 

 

 На ликовном и литерарном конкурсу  ,,Вода у борби против вируса „ , у 

организацији ЈКП Водовод-а и РЦУ –а  ,наши ученици су остварили 

велики успех: 
 

 

 

 

 

Прву награду на литерарном конкурсу  освојио је Лазар Новаковић 2-2 ,Миа 

Милосављевић 1-5 освојила је награду на ликовном конкурсу.Похваљени су 

ученици Јана Станић 4-2 за литерарни рад и Алекса Давидовић 4-3 за ликовни рад. 

 

   

 Наша школа одабрана је као једна од 170 школа у републици србији за 

учешће у међунардодном тестирању PIRLS 2021.У овом такмичењу 

учествује 60 школа у петогодишњем циклусу и ово је орва година када 

се и србија укључује.Засновано је на мерењу читалачке писмености 

ученика четвртих разреда ,узраста 10 година. 

 



 Ученици и наставници ИО Стапари нижу заједничке активности и 

успехе.Ових дана активно се радило на уређењу простора,а 

захваљујући ангажовању учитеља  Десимира Поповића и вредној 

донацији , школа у Стапарима спремно чека 1. септембар и пријем 

предшколаца у новоопремљеним просторијама. 

 

 Поводом обележавања недеље вршњачког ненасиља ( 1-9 прила) 

,ученици шестог разреда који су недавно прошли обуку о правима 

детета,реализовали су акцију Кутија лепих жеља.Они су обишли 

ученике трећег разреда и разговарали са њима о важности спречавања 

вршњачког насиља. 

 

 У суботу, 3.априла,у Хали спортова на Новом Београду одржано је 

Првенство Србије за полетарце ,пионире,и наде у каратеу.Код пионира 

(2010.годиште) апсолутни ниво,бронзану медаљу освојио је наш 

ученик Сергеј Курћубић 4-2,који је после победе поражен у 

полуфиналу,да би у репасажу победио и освојио треће место. 

 

 Наши ученици одлични у решавању проблема!Екипа наше школе ,,4 

мускетара“ ,направила је сјајан успех и пласирала се у финале 

такмичења ,,Brainfinity“. 

 



 

 

 Спостски успеси:ЖФК ,,Јединство“ ,освојило је 1.место ,10.априла на 

Спортским играма младих у Прибоју  и пласирало се на регионално 

такмичење.Тренер је наш бивљи ученик Александар Јовановић,а део 

екипе биле су Тара Тадић и Вања Ранковић 6-4,као и Ива Ивановић 6-6. 

 

 13.априла одржана је  50 градска смотра рецитатора ,,Песниче народа 

мог“.Пласман у финале у категорији млађег узраста остварили су 

:Маша Јевтић,Вук Бацетић и Сергеј Курћубић.Пласман за средњи узраст 

остварио је Јован Гогић. 

 

 15.  априла  одржана је финална смотра рецитатора и пласман на 

окружно такмичење остварили су  Сергеј Курћубић и Јован Гогић. 

 

 17.априла у  ОШ ,,Алекса Дејовић “одржано је Окружно такмичење из 

хемије.Ученици 7.разреда  Ања Ћосић и  Данило Грујичић освојили су 

треће место.У конкуренцији ученика 8. разреда ,Матија Глибетић 

освојио је друго место. 

 

 17.априла у ОШ ,,Ђура Јакшић “одрђано је општинско такмичење из 

Технике и технологије.Николина Калабић,ученица петог 

разреда,освојила је друго место. 

 

 17.априла у Републици Српској одржано је Интернационално 

такмичење музичара ,,Primavera“ .Наша ученица Калина Тошић 

освојила је 1. награду. 

 

 Наш ученик Сергеј Курћубић освојио је сребрну медаље на такмичењу 

у каратеу одржаном 18. Априла  у организацији Министарства 

омладине и спорта Карате федерације Србије. 

 

 



 

 

 Од 19. до 23. Априла, одржана је Недеља спорта у нашој школи,али и у 

ИО Качер .Ученици и наставници  учествовали  су такмичећи се у 

спортским играма. 

 

 На окружном такмичењу из физике одржаном 24.априла ,ученице 

Марта Тодоровић 4-5 и Анђела Бацетић 6-6 ,освојиле су  ПРВО место. 

 

 25.априла у ОШ ,,Петар Лековић“ у Пожези одржано је Окружно 

такмичење из Технике и технологије .Ученица петог разреда Николина 

Калабић освојила је треће место и пласирала се на Републичко 

такмичење у Нишу. 

 

 27.априла,  на Окружном такмичењу из енглеског језика, ученици 

Огњен Борисављевић и уна Миливојевић освојили су друго место и 

пласман на Републичко такмичење. 

 

 Последња недеља априла била је у духу толеранције.У циљу 

промовисања исте, у нашој школи одржане су разлићите 

активности.Наставнице немачког језика Марина Марјановић и Ана 

Димитријевић ,наставница музичке културе Јасминка Гајић и наставник 

ликовне културе Филип Баралић ,у сарадњи са ученицима, осмислили 

су кратак видео о толеранцији.У ходнику школе, на иницијативу 

педагога Катарине Карановић ,постављена је кутија у коју су ученици 

убацивали поруке толеранције како би на крају била одабрана 

победничка.Иста је гласила : ,,Толеранција је хармонија у 

различитостима.“ 

 

 Јован Гогић( средњи узраст ) и Сергеј Курћубић (млађи узраст) освојили 

су друго место на Окружној смотри рецитатора у Косјерићу .Такмичење 

је одржано приказивањем снимака ученичких рецитација у складу са 

епидемиолошким мерама. 

 



 Уметници Андријаши имали су успеха на Окружном такмичењу за 

најбољу дечију карикатуру ,,Мали Пјер“  и остварили пласман на 

Републичко такмичење.Награде су освојили ученици предметне и 

разредне наставе:Прво место-Дуња Вранић (1-4) ,Уна Дејановић (4-2) 

,Алекса Пислевски (4-5) ,Вук Бацетић (4-2) и Милица Гавриловић (5-

5).Друго место :Ивона Леонтијевић (4-2) , Софија Кнежевић (4-

3),Вукашин Вранић (4-2) ,Маа Старчевић (4-3) ,Сандра Шишић (4-5) и 

Исидора Тотовић (7-2). Треће место:Марта Богдановић (2-2), Петар 

Јованетић(4-2) , Анђела Томић (4-5) и Софија Селаковић (4-3) . 

 

 
 

 Тамара Панић, VII1 одељења, ученица Прве основне школе краља 

Петра II,добитник је друге награде на 14. Међународној дечијој 

ликовној изложби “ФЛОРА И ФАУНА „ – извор живота и лепоте , коју 

организује Дечији ликовни центар из Скопља.Међународни конкурс се 

традиционално одиграва четрнаесту годину за редом.Неколико 

хиљада радова сваке године пристиже на поменути конкурс, из свих 

крајева света. Због чега је успех Тамаре, посебно значајан.Покровитељ 

изложбе је Министарство за животну средину и просторно планирање 

Републике Македоније. 

 

 

 



 

 

 

 

*Јапанска организација за гаранцију квалитета организује 21. 

Међународно такмичење у дечијем сликарству са нагласком на 

тематици очувања животне средине.Тема овогодишњег такмичења је 

,,Наша земља у 2030.години“.Наши ученици узели су учешће на 

конкурсу. 

 

*На Републичком такмичењу из физике одржаном крајем маја,похвале 

су добиле наше фантастичне Анђела БАцетић (6-6) и Марта Тодоровић 

(6-5). 

*Ученици шестог разреда,чланови Вршњачког тима који је формиран 

након обуке о правима детета, одржали су десет радионица за своје 

млађе другаре.Четвртаци су уживали у радионицама и разговорима са 

својим другарима. 

* У оргнизацији компаније Теленор и Српског Атлетског савеза ,а у 

сарадњи са Спортским савезом Ужице на Градском стадиону у Ужицу 

одржана је атлетска трка ,,Брзином до звезда“. Наша Селена 

Стевановић победница је трке за девојчице и биће капитен селекције 

града.Уз њу ,пласман на Републичко такмичење остварила је и наша 

Сара Даниловић. 

* На Републичком такмичењу из програмирања,у организацији 

Друштва математичара Србије, наша ученица Маја Тодоровић освојила 

је треће место. 

* На Олимпијској стази одржаној 12. Јуна , такмичили су се и 

забаваљали и ученици наше школе,а медаљу за друго место  понела је 

екипа из одељења 6-4. 

 

 

 

 

 



 
 

*На такмичењу ,,Brainfinity“ , екипа Четири мускетара освојила је треће 

место и пригодне награде. 

* На литерарном конкурсу Крв живот значи Лазар Новаковић освојио је 

1. Награду,а на ликовном конкурсу под истим називом 2.награду 

освојила је ученица Ива Грбић ,а трећу награду Алекса Давидовић. 

* Испратили смо још једну генерацију осмака.14 јуна су најуспешнијим  

међу њима уручене Вукове и посебне дипломе.Матеја Глибетић (8-5) 

проглашен је за Ученика генерације. 



 

 

 Завршетак школске године,22.јуна прославили су наши четвртаци уз 

песму и плес у простору школског дворишта.Верујемо да се и остали 

ученици радују слободним данима и уживању у чарима лета.До 

наредног септембра и неких нових авантура,све вас поздрављамо! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  


