
ЛЕТОПИС 2019/2020. година 

 
СЕПТЕМБАР, 2019. 

 
2.9.2019. 

Свечани пријем првака 
 

Дана 2.9.2019. у школској трпезарији био је свечани пријем првака коме су присуствовали 

родитељи, наставници и учитељи. Директорка школе, Маргарета Секуловић, поздравила је 

присутне, а након тога су ученици 2. разреда припремили пригодну представу за све 

присутне.  

 

 

 

Пројекти 

 
Наша школа је у конкурсном року 2018. године пројектом Целоживотно учење као 

образовање за будућност конкурисала код фондације Темпус, која на територији 

Републике Србије спроводи програм Европске комисије Еразмус+. 

Спровођење пројекта је почело 3. 9. 2018. године дакле првог радног дана претходне 

школске године. Пројектом смо предвидели низ активности и манифестација, 

обележавање националних дана Шпаније, Велике Британије и Дан Европе, сусрете са 

колегама наставницима из других школа, презентације директорима школа са територије 

града Пожаревца, Секцији педагога Браничевског округа и активима наставника . Наших 

троје колега, Слађана Којић-учитељица у ФООО/библиотекар, Душан Радовановић – 

наставник биологије, и Петар Пантић- наставник историје су одабрани да се упуте на 

мобилност. Пројектом су предвиђена три курса, један о формалном и неформалном 

начину образовања (Тенерифи, Шпанија, Слађана Којић), други о развоју креативности, 

сарадње и критичког мишљења (Малага, Шпанија, Душан Радовановић) и трећи о 

превазилажењу културолошких баријера (Лондон, Велика Британија, Петар Пантић). Све 

три мобилности су успешно спроведене, колеге су се вратиле из иностранства пуни 

утисака и мотивисани да све научено пренесу и остатку колектива, што су и учинили. 



Пројектом је предвиђено и анкетирање свих запослених у школи, али и полазника ФООО, 

који су оценили да су им се свиделе новине у раду наших наставника, видео позиви са 

школама из Турске и Грчке, часови у природи, посете културно-историјским споменицима 

и упознавање са културама других земаља тако да је повратна информација добра. 

У овогодишњем конкурсном року наша школа је конкурисала са три нова Еразмус+ 

пројекта, и пројекат стратешког партнерства који смо ми писали и у којем смо 

координатори (учествују још и школе из Хрватске, Турске и Португала) је одобрен (што је 

трећи пут у низу), а новина је да ће сада по први пут и наши ученици (15 ученика) бити у 

могућности да иду на мобилност, односно у посету школама у иностранству, где ће 

представљати нашу школу, град и државу. 

 

 

13.9.2019. 

Дефиле првака 

 
Организован је дефиле првака, које ће постати обичај у нашем граду. Програм је водила 

наша колегеница Слађана Благојевић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.9.2019. 

Светски дан пешачења 
 

Наша школа се прикључила обележавању Светског дана пешачења. Скуп је био на 

Чачалици. Учествовали су ученици 

наше школе од 5. до 7. разреда. 

Ходали су стазом дугом 9 

километара. 

 

 

 

17.9.2019. 

Светски дан заштите озонског омотача 

 
Ученици 6. разреда присуствовали су 

презентацији коју је припремила професорка 

екологије Горанка Митровић и тиме су 

обележили Светски дан заштите озонског 

омотача. Циљ ове презентације био је да укаже 

на важност заштите озонског омотача. 

 

 



20.9.2019. 

Школска серија Приче из школске клупе 
 

На школском YouTube каналу премијерно прва епизода серије Приче из школске клупе. 

Сценарио Душан Радовановић и режија: Душан Радовановић, Слободан Јотић, глума: 

Андријана Грујић, Анђелија Рајчић и Милица Цветковић. 

 

 

26.9.2019. 

Европски дан језика 

 
У школској библиотеци обележен је Европски дан језика, које 

су организовале наставница енглеског језика Оливера Илић и 

библиотекар Слађана Којић са ученицима 7.разреда. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.9.2019.  

Основно образовање одраслих 

 
Почетак наставе основног образовања 

одраслих у издвојеним одељењима у КПЗ-у 

Забела и КПЗ-у за жене 30.10.2019. Настава у 

одељењима почела је 7.10.2019.године. У 

новој школској години оформиљено је 11 

одељења, 5 у матичној школи, 3 у КПЗ-у за 

жене и 3 у КПЗ-у Забела, са укупно 164 

полазника. Нова школска година донела је 

већу мотивисаност за рад, али и 

заинтересованост самих полазника.  

 

 

 

 

 

 

 



ОКТОБАР, 2019. 

 
1.10.2019.  

Градоначелник посетио нашу школу 

 
Градоначелник, Бане Спасојевић, са сарадницима обишао је  нашу школу где су замењене 

подне облоге у учионицама, вентили на радијаторима и окречене су учионице и 

просторије у школи. Директорка школе, Маргарета Секуловић, захвалила се на помоћи и 

на свему што су учинили за нашу школу. Градоначелник Града Пожаревца Бане Спасовић 

је овом приликом рекао да 

је задовољан радом школе 

и што је све спроведено на 

време на општу добробит 

ученика и наставног 

особља. Видљиве су 

промене у односу када је 

посетио ову школу у 

протеклом периоду и 

додао је да су приликом 

Јавних набавки остварене 

одређене уштеде и да ће та 

средства бити враћена 

школи, током ребаланса, за неке друге намене. Град је у претходне три године у ОШ 

„Свети Сава“ инвестирао скоро 18 милиона динара, рекао је Спасовић и истакао је да је 

задовољан урађеним у овој образовној установи. Он је још једном подсетио да је у 

претходне три године за Предшколску установу, основне и средње школе издвојено око 

1.800.000.000 динара и додао је да ће се и наредне године издвојити око 100 милиона 

динара за инвестиције. 

 

 

1.10.2019.  

Дан интелигенције 

 
Обележен је Дан интелигенције 1.10. 

који је дан оснивања менсе. Основне 

школе су се пријављивале и наша школа 

је добила одобрење за радионицу. У два 

дана одржана је радионица Све боје 

звука, а циљ радионице је да балансира 

емоције ученика, појачава 

визуелизацију, снижава стрес, 

релаксира, подстиче невербални начин 

изражавања и повећава интелектуалне 

способности. 

 



 

 

4.10.2019. 

Светски дан животиња 

 
 Ђачки парламент наше школе је за 

ученике 5. разреда спремио 

презентацију о угроженим животињама 

у свету и код нас у Србији. Ученици су 

гледали филм о загађењу планете 

Земље. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10.2019. 

Представа Мување одиграна у ОШ Владислав Рибникар 
Школска представа Мување имала је своју београдску премијеру у ОШ Владислав 

Рибникар. Глумци су се представили ученицима 8. разреда. У сарадњи са наставницима и 

ученицима представа је адаптирана и прилагођена школи домаћину. На крају је приказана 

видео анкета која је спроведена у њиховој школи и она је постала саставни део наше 

представе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.10.2019.  

35 година постојања Друштва учитеља 

 
Наставнички хор, са нумером Јовано, Јованке 

наступао је на свечаности поводом 35 година 

постојања Друштва учитеља општине Пожаревац. 

Наша колегеница, Слађана Благојевић водила је 

програм и читала пригодан текст. Захвалницу за 

рад у Друштву учитеља од почетка оснивања 

добила је наша колегеница Слађана Којић. 

 

 

 

 

 

5.10.2019.  

Програм Основи безбедности деце 

 
Програм Основи безбедности деце биће реализован током школеске 2019/2020.године 

кроз час одељенског старешине, једном месечно, са ученицима свих одељења 4. и 6. 

разреда. Циљ програма јесте стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина и 

ставова због подизања безбедносне културе ученика. Области које сереализују кроз 

наставу су: безбедност деце у саобраћају, полиција у служби грађана, насиље као 

негативна појава, превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола, безбедно 

корићење инетернета и друштвених мрежа, превенција и заштита децеод трговине 

њудима, заштита од пожара и заштита од техничко-технолошких опасности и природних 

непогода. 

 

 

од 7. до 13. октобра 

Дечја недеља Да право свако-дете ужива лако 

 
Дечја недеља обележена је у нашој школи бројним манифестацијама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.10.

2019



. 

Биоскопска представа за ученике  1.  

разреда  Бамзи и град у Дому културе 

Пожаревац  
 
 
 
 
 
 
 

7.10.2019. 

Такмичење у Мини атлетици 
 

На такмичењу у Мини атлетици наше ученице 6. разреда постигле су следећи успех: 

Даница Стојковић 1. место скок увис 

Јања Ранђеловић 2. место 300 метара 

Катарина Николић 3. место 600 метара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 10. 2019. Године 

 

У школској библиотеци учитељица Ана Косановић реализовала је радионицу на тему: 

Буквар дечијих права. У радионици су учествовали ученици другог разреда. 

Ученици су упознати са историјатом настанка Конвенције о правима детета и књигом 

Буквар дечијих права Љубивоја Ршумовића. Ученици су читали одломке из поменуте 

књиге. Радом у пару ученици су илустровали и исписивали права деце. Дружење је 

протекло уз музику и добро расположење. 



 

 

 

 

9.10.2019. 

Радионица Време које проводимо са дигиталним уређајима 

 
Педагог школе, Светлана 

Спасић, одржала је веома 

поучну радионицу Време 

које проводимо са 

дигиталним уређајима, 

за ученике 2. и 4. разреда 

издвојеног одељења у 

Ћириковцу. 
 

 

Радионицу Време које проводимо са дигиталним уређајима одржале су наставница 

српског језика Марија Марковић и педагог Светлана Спасић у 2. разреду у централној 

школи. 

 

10.10.2019. 

Окружно такмичење у атлетици 

 
На Окружном такмичењу у атлетици, 

учиеници осмог разреда су постигли следеће 

резултате: 

Михајло Љубић- скок увис-1. место 

Дамјан Јовановић-300 метара-2. место 

 

 

 

 

 



56.Уличне трке 
Ученик 2.разреда Алекса Рајић освојио је 4.место на 56.Улични тркама. 

Ученица Јања Ранђеловић 6/3 освојила је 5.место у дисциплини трчање на 600 метара. 

Ученик Дамјан Јовановић 8/1 освојила је 1.место у дисциплини трчање на 800 метара. 

 

 

   

 

 

 

11.10.2019. 

Посета Народном музеју 

Ученици 2.разреда посетили су Народни 

музеј у Пожаревцу и присуствовали су 

радионици старих заната и добили су 

поклоне. 

 

 

 

 

 

 

Еко дечије игре 
У спомен-парку Чачалица, у оквиру Дечије недеље, 

одржане су  Еко дечије игре. Учешће су узеле све 

градске школе. Представници наше школе су били 

ученици 8. разреда. Прво место освојила је ОШ Вук 

Караџић, а друго и треће место су делили ОШ Свети 

Сава и ОШ Краљ Александар.  

 

 

 



Радионицa о дечијим правима  
У оквиру Дечије недеље реализована је и 

радионица за ученике 1.разреда. Одељење 1/1 је 

присустваволо часу у библиотеци. Радионицу о 

дечијим правима и обавезама, за најмлађе 

ученике, одржала је библиотекарка Слађана 

Којић. 

 

 

 

 

 

 

 

Промоција књиге Петаци у бајци 
У мултимедијалној учиониц одржана је промоција књиге Петаци у бајци. Промоцији су 

присуствовали ученици аутори, њихови 

родитељи,учитељи и директорка школе. 

Збирка је настала из домаћег задатка на 

тему Моја бајка. Фантастични свет бајке, 

обојен маштом једанаестогодишњака, 

презентовали су ученици аутори кроз 

изражајно читање и драмску игру.   

 

Ова књига је друга по реду и њоме 

настављамо да промовишемо креативно 

писање ученика петог разреда. 



11.10.2019. 

Посета вртића Пчелица 

 
Нашу школу су посетили предшколци из вртића Пчелица који су учествовали у 

радионицама које су реализовале учитељице 4. разреда и наставници физичког васпитања. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промоција књига Роберта Такарича  

 
У грaдској библиотеци одржана промоција књига Роберта Такарича. Тренутно најчитанији 

писац за младе представио се својој најмлађој публици читањем делова романа Шест и по 

најгорих мувања од постанка света и детективским причама из књига Траже се паметни 

детективи за откривање историје. Писац је  живописно ученицима дочарао свој 

литерарни модел, укључио их у  њима познат и близак образац из којег његова литература 

узима теме и мотиве. Тако су сви изашли из сале са осећањем да постоје књиге за 

пубертетлије и адолесценте које су забавне и занимљиве и које се обраћају њима лично и 

говоре о само њиховим проблемима и преокупацијама.  

 



Пружи руку пријатељства 

 
Ученици одељења са сметњама у развоју имали су групни 

рад и израдили су пано на тему Пружи руку 

пријатељства поводом Дечје недеље. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.10.2019. 

Дан ослобођења Ћириковца 

 
Дан ослобођења Ћириковца обележен је уз пригодан 

програм. У част свог села, ученици, учитељи и 

родитељи су припремили и изложбу под називом Моје 

село Ћириковац. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.10.2019.  

Екскурзија одељења ученика са сметњама у развоју 

 
Екскурзија 1,2, 7 и 8.разреда, одељења ученика са сметњама у развоју реализована је 

заједно са вршњацима из ОШ Доситеј Обрадовић. Ученици, наставници, лични пратиоци 

и родитељи су обишли етно село Амерић у Космају. Сви су уживали у амбијенту и 

гостопримству домаћина. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.10.2019.  

Радионица о значају животне средине 

 
Ученици 3. разреда имали су радионицу о 

заштити животне средине, гледали су 

филм са том темом и направили су 

хранилицу за птице од рециклажног 

материјала и поставили је у нашем Еко 

парку. 

 

 

  

Светски дан здраве хране 

 
Ученици 1/3 разреда у обележили су 

Светски дан здраве под слоганом „Здрава 

ужина-весела дружина“, дајући свој 

скромни допринос мисији Еко школе и 

активностима под покровитељством Ц&А 

фондације. Ученици су заједно са 

учитељицом уживали у припремању 

укусних оброка. 



Дефектолог Гордана Митић и Јасна 

Ђукић и њихови ученици су обележили 

Дан здраве хране радионицом где су 

правили воћне аранжмане и воће и 

поврће од пластелина. 

 

 

 

 

 

 

  
 

Реализована екскурзија 8. разреда; од 11. до 13. 10. 2019.године 

 
Реализована је екскуурзија ученика 8. разреда, из Пожаревца се отишло у манастир 

Крушедол, па у Сремске Карловце. Ученици су посетили Нови Сад, Суботицу и Бечеј. 

Остварени су сви циљеви екскурзије која је била образовно-васпитног карактера. По 

повратку, ученици су са одељенским старешинама урадили евалуацију екскурзије на 

часовима одељенског старешине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.10.2019. 

Међународна конференција Епале Методе и технике развоја кључних 

компетенција у образовању одраслих 

 
Дана 16.10.2019. чланови 

школског тима Основног 

образовања одраслих 

присуствовали су 

националној ЕПАЛЕ 

конференцији Методе и 

технике развоја кључних 

компетенција у образовању 

одраслих. Конференција је 

била подељена у три дела: 

пленарна предавања, 

радионица, завршна реч (о 

Еразмусу+). Чланови 

школског тима Душан Радовановић, Слободан Микшић и Оливера Илић одабрали су 

радионицу Персонализовани приступ у раду са одраслима, Лоранс Мартен, а Душица 

Ковачевић, Светлана Спасић, Ана Косановић, Душанка Ивковић, Петар Пантић и Марија 

Марковић одабрали су радионицу Значај рада школског тима у развоју међупредметних 

компетенција, Александре Пејатовић, Едисе Кецап. 

 

19.10.2019.  

Предавање на тему Здрави стилови живота 

 
 У нашој школи одржано је предавање на тему Здрави стилови живота ученицима 

5.разреда. предавање је одржала педијатар, пулмолог др Сузана Младеновић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20.10.2019 

Обновљен статус Еко школе 

 
 На годишњем састанку Еко школе, који јеодржан на 

Златибору, амбасадори одрживог развоја са 

председницом Александром Младеновић установили су 

да је наша школа стекла услове за обнову статуса. 

 

 

 

24.10.2019. 

 

У Лексикону стваралаца су се нашле и биографије 

педагога школе Светлане Спасић и наставника 

Технике и технологије Драгана Грујића. У намери 

да јавност упозна са стручним и научним 

стваралаштвом просветних радника, КЛЕТТ 

друштво за развој образовања припремио је 

Лексикон стваралаца у предуниверзитетском 

образовању и васпитању, чији је приређивач проф. 

др Миленко Кундачина. Сврха Лексикона је да 

представи просветне раднике који активно стварају 

и који се, по објективним резултатима, издвајају у 

својој професионалној популацији. На овај начин 

остаће забележен интелектуални капитал и 

квалитет које поседују људски ресурси у 

образовно-васпитним институцијама Републике 

Србије. Промоција књиге биће одржана у четвртак, 

24. октобра, на 64. Међународном београдском 

сајму књига. 
 

 

 

28.10.2019. 

Такмичење Покажи шта знаш 

 
Одржано је још једно такмичење 

Покажи шта знаш.  Ученици су се 

представили нумерама који су сами 

осмислили и увежбали. И даље 

афирмишемо посебности код наших 

ученика, оно у чему су бољи од других и 

оно што их чини срећнима.  

 

 

 



Градско такмичење у кошарци 

 
На градском такмичењу у 

кошарци, наше ученице 8. 

разреда су освојиле 2. 

место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предавање о здравој исхрани 

 

У оквиру месеца здраве исхране, издвојено одељење у Ћириковцу посетила је патронажна 

служба која је одржала предавање о здравој исхрани, а ученици и родитељи заједно са 

учитељицама припремили су 

изложбу здраве хране и 

послужење. Овом предавању 

присустовала је и директорка 

школе Маргарета Секуловић. 

 

 

 

 

 



НОВЕМБАР, 2019. 
 

 

8.11.2019. 

Дан просветних радника 

 
 Обележен је Дан просветних радника доделом награда и пригодим програмом у свечаној 

сали Општине Пожаревац. Награду је добила колегеница Даница Гаралејић. Наставнички 

хор учесвовао је у програму. 

 

 

9.11.2019. 

Ученичка задруга Мозаик 
Пожаревац ће бити први град у коме ће 

основне и средње школе имати ученичке 

задруге, а протокол о подршци овим 

задругама потписан је са министром 

просвете, науке и технолошког развоја 

Младеном Шарчевићем. Наша школа 

представила ученичку задругу  

Мозаик.Споразум је закључен са циљем да 

се унапреди квалитет образовања и 

васпитања. 

 

 

 



 
 

 

 



15.11.2019. 

Наградна акција Рода поклања 2000 лопти за будуће асове 

 
Наша школа је једна од пет најбољих школа у Србији, према броју гласова у акцији Рода 

поклања 2000 лопти за будуће асове. Ученици наше школе заједно са наставником 

физичког васпитања Сашом Миловановићем гледали су кошаркашку утакмицу Србије и 

Турске. 
 

 

 

 

 

 

 



20.11.2019. 

Општинско такмичење у рукомету 

 
На општинском такмичењу у рукомету и девојчице и дечаци заузели су прво место. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посета школској библиотеци 

 
Прваци издвојеног одељења у Ћириковцу посетили су школску библиотеку. Упознали су 

се са радом библиотеке и библиотекара, читали су кратке текстове и разговарали о њима, 

решавали једноставне укрштенице. 

  



28.11.2019. 

Родитељски састанак поводом пројекта Ерасмус + 

 
Одржан је родитељски састанак поводом пројекта Ерасмус + на коме су се родитељи и 

ученици упознали са детаљима будућих путовања у Турску, Хрватску и Португал. 

Ученици и наставници ће на тим путовањима имати част да упознајукултуру, језик, 

традицију и начин школовања. 

 

 

29.11.2019. 

Радионица Новогодишње кутије  

 
Реализована је радионица на којо су се правиле креативне кутије, а активностима су се 

придружили и родитељи и ученици одељења 2/1. 

 

 

Мала радионица средњег века 

 
Одржана је радионица у Центру за културу и у њој су учествовали ученици 6, 7. и 8. 

разреда. 

 
 

 

 

 

 

 

 



ДЕЦЕМБАР, 2019. 

 
 

1.12.2020. 

Семинар Интегрисана амбијентална настава 

 
У нашој школи одржан је семинар Интегрисана амбијентална настава за наставнике 

наше школе. 

 

 

3.12.2019. 

Пројекат Пoкрени се, 

Волонирај 

 
У оквиру пројекта ПОкрени се, 

ВолонТирај, који финансира Град 

Пожаревац, у организацији 

Јазаса, од 3. до 5.12. 2019. године 

одржана је обука за младе. 

Млади су учили вештине 

огранизације и покретања акција 

у заједници.Представнице наше 

школе биле су ученице Николина 

Јовић, Хелена Михоци и наталија 

Петровић. 

 



Пројекат Зрнце доброте 

 
Ученици 2/3 одељења реализовали су пројекат Зрнце доброте у циљу развијања 

другарства, сарадње и солидарности. 

 

 

 

6.12.2019. 

Предавање на тему Заштита младих од болести зависности 

 
У нашој школи одржано је предавање на тему Заштита младих од болести зависности за 

ученије 8. разреда. Предавање је реализовала др Јасмина Медурић, неуропсихијатар из 

Дома здравља. 

 



7.12.2019. 

Општинско такмичење из математике 

 
На општинском такмичењу из математике, које је одржано у ОШ Доситеј Обрадовић, 

ученици наше школе постигли су изванредне резултате: 

3.разред 

Похвале: Димитрије Орозовић и Снежана Живковић  

4.разред 

1.место: Андрија Цветковски 

2.место: Никола Трубарац 

3.место: Тијана Наумовић и Сара Тодоровић 

Похвале: Андрија Станојевић, Сава Стефановић и Илија Спасић 

5.разред – 3.место: Лена Стојићевић 

6.разред  3.место: Тамара Јовановић и Ива Милојевић 

 

 

 
 

 

8.12.2019. 

Посета вртића Бамби 

 
Нашу посетили су предшколци из вртића 

Бамби и имали су част да упознају 

директорку школе и будуће учитеље и 

наставнике. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.12.2019. 

Смотра знања Све боје знања 

 
Смотра знања и ове годинe је одржана у нашој школи, а овогодишња тема била је вода. 

Програм припремили наставници: Слађана Којић, Слободан Јотић, Александар Дукић, 

Анђелка Стефановић, Марија Марковић, Јелка Вучинић, Марија Калинић, Јована 

Јанковић, Слободанка Ребрача, Ана Косановић, Марија Митровић, Ивана Стевановић, 

Светлана Гојак, Славица Филиповић, Даница Гаралејић, Душан Радовановић, Миља 

Милојевић Стоиљковић, Марина Стоилков, Мирјана Стојиловић, Драгана Илић, Сузана 

Петровић, Јасна Јанковић, Слађана Благојевић, Биљана Благојевић, Ђурић Ерол, 



Миленковић Весна, Стојановић Славица, Јелена Станојевић, Биљана Дамњановић, 

Марина Радовановић. 

Организатор, директорка Маргарета Секуловић 

 

 

 

 

 

14.12.2019. и 15.12.2019. 

Семинар Учионица добре воље-школски програм за конструктивно 

решавање проблема 

 
У нашој школи одржан је дводневни семинар Учионица добре воље-школски програм за 

конструктивно решавање проблема за наставнике наше школе.  



На овом семинару учесници су имали прилику да присуствују предавању које има за циљ 

конструктивно решавање вршњачких сукоба, али и сукоба у одраслом добу, као и 

решавање различитих врста проблемско-конфликтних ситуација у свакодневици.  

Уводни део био је посебно интересантан, јер су сви имали задатак да осмисле положај 

тела или гримасу некоме од учесника. Остали учесници су имали задатак да погађају 

приказану емоцију. Ова вежба је корисна, јер освешћује у нама разне негативне емоције и 

омогућава да направимо дистанцу у односу на емоцију, ситуацију или сукоб. Наставници 

су имали различите улоге како би сагледали положај другог и његово емотивно стање. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

20.12.2019. 

Школско такмичење Песниче, покажи се 

 
Одржано је школско такмичење Песниче, покажи се, где је жири у саставу Слађана Којић, 

Марија Марковић, Ана косановић, Јелена Ивановић, одабрао је ученике које ће нашу 

школу представљати на овом такмичењу, на градском нивоу. 

 

 

 

23.12.2019. 

Такмичење Песниче, покажи се 

 
Шеста по реду такмичарска смотра младих песника старијих разреда основне школе, 

добила је, у понедељак 23.12.2019. године, по први пут градски карактер. Учествовали су 

ученици свих основних школа са територије града Пожаревца, а жири, у саставу Светлана 

Херман, Марија Запутил и Јелена Чобић, имао је тежак задатак да измери квалитет 

стихова и награди највеће песничке домете. 

Смотру је отворила директорка ОШ Свети Сава, Маргарета Секуловић, истичући 



да су деца желела да прикажу песника у себи и да им је овом смотром то и омогућено. 

Надамо да ће ова смотра постати место традиционалног окупљања младих песника, 

одакле ћемо се песничком речју супротставити свим негативним утицајима којима је 

изложен наш савремени језик , истакла је директорка школе и нагласила да  је ова смотра 

прошле године ушла у базу Завода за вредновање квалитета као пример добре праксе, а 

представљена је и у току обуке за наставу орјентисану према исходима. 

У такмичарском програму смотре учествовало је 34 ученика, који су пре тога 

прошли селекцију у својим школама. У конкуренцији ученика 5. и 6. разреда победила је 

Невена Јовановић, из Основне школе Вук Караџић, а у конкуренцији 7. и 8. разреда 

најбоља је била Ана Танић, ученица ОШ Доситеј Обрадовић. У ревијалном делу чули смо 

рецитацију Михаила Дукића, који је 3. разред ОШ Свети Сава и чији стихови показују 

потенцијалл који се не гаси. 

 

Центар за културу Пожаревца је, по ко зна који пут, имао слуха за манифестације у 

којима се клица културе и ствара и ми се надамо да ће неки будући песници моћи да кажу 

да су своје прве стихове одрецитовали у Малој сали Центра. 

 

 

 

 



24.12.2019.  

Општинско такмичење у рукомету 

 
На окружном такмичењу у рукомету, наши ученици су постигли следеће резултате: 

дечаци 1. место 

девојчице 2. место 

 

 

 Новогодишњи вашар у издвојеном одељењу Ћириковац 

 
Новогодишњи вашар у издвојеном одељењу Ћириковац се одржао и сви који су желели су 

посетили и куповали радове наших ученика. 

 

   

 

 



 

 

25.12.2019. 

Новогодишњи сајам ученичких задруга 
 
Новогодишњи сајам ученичких задруга се ове године одржао у ОШ Доситеј Обрадовић 

Сви заинтересовани су посетили и Новогодишњи вашар у малој сали наше школе где су 

били изложени креативни и уникатни производи наших ученика. Наставници су такође 

били вредни и тиме показали ученицима да су део Ученичке задруге Мозаик. 

 

 



26.12.2019. 

НовоБогишња забава 

 
НовоБогишња забава је представа коју су гледали полазници у централној школи заједно 

са својом децом дана 26.12.2019. Тим за Основно образовање одраслих је припремио 

представу, наставници су глумили и представа је била забавног и едукативног карактера. 

Представу осмислила Марија Марковић, глумили су: Слађана Којић, Ана Косановић, 

Душица Ковачевић, Ивана Буљевић, Светлана Спасић, Живојин Ивковић, Душан 

Радовановић. Након представе најмлађи су се дружили и фотографисали са Деда Мразом.  

 

 

 

 

 

 

30.12.2019. 

Драма у КПЗ-у 

 
Наставници Ивана Буљевић, Душица 

Ковачевић, Живојин Ивковић, Душан 

Радовановић, Петар Пантић, Славица 

Миловановић, Сободан Микшић и 

Ивана Пауновић су имали част да 

погледају представу коју су 

припремиле штићенице КПЗ-а за 

жене 30.12.2019. Оне су уложиле 

велики труд, а током гледања 

представе сви присутни су уочили и 

изузетне таленте. 

 

 

 



ЈАНУАР, 2020. 

 

 
14.1.2020. 

Извођење представе НовоБогишња забава у издвојеном одељењу у 

Ћириковцу 
 

Представа НовоБогишња забава имала је друго извођење у издвојеном одељењу. Ученици 

су поред забавном момента имали прилику да науче нешто о здрављу и о заразној 

болести-богињама. Уз музику и Деда Мраза уживали су сви ученици. 

 

 

 

16.1.2020. 

Акција сакупљања лименки 

 
Наши ученици су били вредни и сакупили 420 кг лименки. Иначе, наша, Ученичка задруга 

Мозаик, определила се за рециклажу и да производи буду направљени од рециклажног 

материјала. Велику захва-

лност дугујемо и Еколо-

шком друштву Пријатељи 

Чачалице који су имали 

више Еко акција и све 

прикупљене лименке су про-

следили нама. Још једну 

велику захвалност у са-

купљању лименки дугујемо 

издвојеном одељењу у 

Ћириковцу,  јер су ученици 

и учитељице учествовали у 

сакупљању лименки, али и 

читаво село. 



Презентација Кораци рада  

 
У школској библиотеци, 16.1.2020. године, 

 одржана је презентација у циљу мотивације 

за наградни ликовни и литерарни конкурс. 

Ученици од 2. до 8. разреда имали су 

прилике да чују основне историјске податке, 

али и да се упознају са култом светог Саве. 

Други део био је посвећен корацима које 

треба испоштовати током стварања неког 

дела, током писања. Презентацију 

припремиле Марија Марковић и Слађана 

Којић. 

 

 

Радионица Израда новогодишњих украса 

 
Одржана је радионица за ученике 1/3 одељења на 

којој су се ручно правили новогодишњи украси. У 

радионици су учествовали и родитељи. 

 

 

 

 

 

17.1.2020. 

Културне кутије 

 
Наша школа добила је културне кутије од стране наших колега из Истанбула, што има за 

циљ упознавање са кутуром Турске. Наиме, ученици наше школе и наставници треба да 

посете Турску у марту, у оквиру пројекта Различито идентични. 



25.1.2020.  

Уручење специјалне награде 

Градске библиотеке 

 
Нашој ученици 7. Рауреда, Марији Рајковић 

уручена је специјална награда за највећи број 

прочитаних књига и тим поводом добила је 

трајну чланску карту Градске библиотеке. 

 

 

 

 

 

26.1.2020. 

Светосавска академија у Центру за 

културу 

 
Одржана је свечана академија поводом 

Дана духовности у Центру за културу 

Пожаревац, свака основна и средња школа 

припремила је једну тачку и све оне су 

чиниле програм ове академија. Наша 

школа представила се наступом ученичког 

и наставничког хора са композицијом 

Пастир Хиландара. 

 

 

27.1.2020. 

Дан духовности-Свети Сава 

 
Школска слава обележена је у нашој школи на традиционалан начан, сечењем славског 

колача и свечаном академијом. Традиција је драгоцена васпитна метода и постаје све 

важнија како се више удаљавамо од позитивних примера наше прошлости. Традицијом 

рециклирамо вредности на којима почивамо: породично васпитање, човекољубље, 



радиност, скромност. Светосавска традиција нам оставља и један посебан просветни 

правац: Учити сопственим примером. Није Свети Сава постао признат и вољен за живота 

и касније зато што су људи читали његово житије, типике или посланице. Наш неписмен 

народ слушао је предања и легенде, препознао у Савином понашању узорни модел и 

клицу духовног пута младе српске државе. Остаје нам да следимо тај пут: да васпитавамо, 

да волимо, да будемо вредни и скромни. Тако ћемо и децу нашу задржати на том путу. 

 

 

 

 

 



Светосавска акадамија поводом Дана духовности-Светог Сава одржана је и у издвојеном 

одељењу у Ћириковцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕБРУАР, 2020. 
 

 

5.2.2020. 

Учење основама труског језика 

 
Део припрема за пут у Турску јесте 

учење основа турског језика које је 

реализовала Јелка Вучинић. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13,14 и 15.2.2020.  

Смотра Са позорнице на позорницу 

 
Увек смо се размели и онда, када смо само климали главама правећи се да разумемо. 

Разумели смо контекст, разумели смо добре намере, разумели смо искрену жељу да из 

Марибора одемо са утисцима већим од очекивања. Већ 5 година долазимо у Марибор, у 

Основну школу Леон Штукељ, код наших домаћина, на смотру Са позорнице на 

позорницу и сваке године одлазимо са новим и другачијим импресијама. 

Разумемо се добро. Ми старији, који смо некада делили исту државу и млађи, наши 

ученици, који заједно деле простор младости и дружења. Зато смо се ове године 

представили једночинком Се разумемо којом смо потврдили да различити језик није 

баријера за размевање, као што ни исти језик није довољан да би се људи разумели. 

 

 

 

На крају песма и игра, сузе и смех. И много нових успомена, а успомене су нам 

заједничке и у томе ћемо се увек разумети. Смотра С позорнице на позорницу одржавала 

се у Марибору од 13. до 14.2. 2020. године. 

 



 

 

 

Душан Петровић,  
ученик 5. разреда већ седам 

година игра шах. 

Инспирацију је добио од тате, 

са 4 године му је показао једну 

игру и рекао: „Ова игра се зове 

шах“. Тада је заволео тај спорт 

и почео да га тренира. 

Његови родитељи и тренер 

Милуновић Тони су му највећа 

подршка.Тренира у 

Пожаревачком шах клубу. 

На Републичком такмичењу 

освојио је прво место у својој 

конкуренцији са 8 победа и 2 

ремија.Душан има у шаху 

титулу играча 1. категорије. 

Ускоро ће постати мајсторски 

кандидат. Код нас у школи он 

је већ озбиљан кандидат да 

постане понос свих нас. 

 

 

23.2.2020.  

Општинско такмичење из енглеског језика 
 

Ученица Нина Добрић 8/3 освојила је 3.место на Општинском 

такмичењу из енглеског језика. Ученицу припремала за 

такмичење наставница Душанка Ивковић. 

 

 



29.2.2020. 

Окружно такмичење из програмирања робота КОДирање 

 
На Окружном такмичењу из 

програмирања робота 

КОДирање екипа наше 

школе освојила је 1.место. 

Екипу чине следећи 

ученици: Дамјан Јовановић 

8/1, Ктарина Николић 6/2, 

Ива Милојевић 6/2 и Вук 

Миливојевић 5/1. Екипу 

припремала за ткмичење 

наставница Драгана 

Миливојевић. 

 

 

 

 

 

 

 

МАРТ, 2020. 

 

 
1.3.2020. 

Општинско такмичење из технике и технологије 

 
Ученици наше школе постигли су следеће резултате: 

8.разред-демонстрација и одбрана рада: 

Јулија Ристић 8/2 -1.место и Михајло Љубић 8/1-2.место; 

7.разред-практични рад: 

Немања Јаблановић 7/3- 1.место; 

6.разред--практични рад: 

Марија Тодоровић 6/3-3.место; 

Бродомоделарство: 

Катарина Николић 6/2-2.место и Ива Милојевић 6/2-3.место. 

Ракетно моделарство: 

Сања Петровић 8/2-2.место и Вук Миливојевић 5/1-3.место. 

Ученике припремала наставница Драгана Миливојевић. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3.2020.  

Општинско такмичење из хемије 

 
На Општинском такмичењу из хемије, Михајло Љубић 8/1 

освојио је 3.место. Ученика за такмичење припремала 

наставница Јелена Станојевић. 

 

 

 

 

 

 

5.3.2020. 

Светски дан енергетске ефикасности 

 
Еко школа обележила је Светски дан 

енергетске ефикасности радионицом 

за ученике 6.разреда. Ученици 

шестог разреда учествовали су у 

активностима везаних за енергетску 

ефикасност. Урађена је и анкета за 

родитеље која се састојала од пет 

питања. Други део је била 

презентација за ученике шестог 

разреда. 

 

 

од 5. до 7.3.2020. 

Обука Школа за 21.век  

 
Почетком 2. полугодишта наша школа узела је учешћау програму Школа за 21.век  у 

организацији British Council-a. Овај регионални програм који се спроводи у 6 држава 

усмерен је на оснаживање 

решавања проблема, као и на 

вештину кодирања кроз наставне 

и вананставне активности. 

Вештине на које се овај програм 

фокусира су вештине критичког 

мишљења, решавање проблемаи 

вештине кодирања. Ученичке 

вештине кодирања се унапређују 

помоћу Микро бит уређаја за 

кодирање. Програм обуке о 

кључним вештинама развили су 

експерти British Council-a. 



Програм се састојао од уводне радионице за директоре, а након тога уследила је тродневна 

обука наставника. Трећа фаза програма је планирање и реализација школског програма. 

Обуку похађали наставници наше школе: Милан Шишмановић, Драгана Миливојевић, 

Јелена Марковић, Паулина Милић, Александар Дукић и Славица Филиповић. 

 

7.3.2020. 

Окружно такмичење из математике 

 
Наши ученици су постигли следеће успехе:  

4. разред-Андрија Цветковски 1.место 

                 Никола Трубарац 2.место; 

5.разред-Лена Стојићевић похвала; 

6.разред-Тамара Јовановић похвала. 

 

 

14.3.2020. 

Такмичење Brainfinity 

 
Екипа 5.разреда Машинерија, од укупно 333 екипе које 

су се такмичиле, пласирала се у финални део 

такмичења Brainfinity-тимско решавање проблемских 

задатака. Екипу чине ученици 5/1 разреда Наталија 

Алексић, Теодора Љубић, Милица Дичић и Вук 

Миливојевић. 

 

 

 

 

 

15.3.2020. 

Окружно такмичење из енглеског језика 

 
Ученица Нина Добрић 8/3 освојила је 3.место на Окружном такмичењу из енглеског 

језика. Ученицу припремала наставница Душанка Ивковић. 

 

Општинско такмичење из биологије 

 
Одржано је општинско такмичење из билологије и наша школа била је домаћин. На 

општинском такмичењу из биологије ученици наше школе постигли су следеће резултате: 

Михајло Љубић 8/1- 1.место и Теодора Дамњановић 7/1- 3.место. Ученике припремале 

наставнице Славица Филиповић и Биљана Дамњановић. 

 

 

 

 



Ванредно стање, настава на даљину 
 
У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој триторији Републике 

Србије, која је ступила на снагу вечерас 15.03.2020. године, установе образовања и 

васпитања неће радити од понедељка 16.03.2020. године. 

Спровођење наставе на даљину почело је од 17.03.2020. године.  

 

Продужени боравак 

 
Продужени боравак у нашој школи почиње са радом од септембра. У посебним модерно 

опремљеним просторијама деца узраста 1. и 2. разреда ће имати прилику да уче, раде 

домаће задатке, припремају се за провере знања, али и да се забављају, играју, прате 

едукативне програме и учествују у радионицама. 

Деца ће имате здраве и укусне оброке сваког дана. О физичкој активности деце водиће 

рачуна наши наставници физичког и здравственог васпитања. 

У продуженом боравку о деци брину наставници разредне наставе, док се у појединим 

активностима у боравку укључују стручни сарадници и наставници предметне наставе 

који ће спроводити активности из области науке, програмирања , друштвених наука и  

страних језика. 

 

 

 

 

 



АПРИЛ, 2020. 

 

 
2.4.2020. 

Међународни дан дечје књиге 

 
 Обележен је Међународни дан дечје књиге тако што су прваци наше школе постали и 

сами писци и написали своје прве мале књиге уз помоћ маште и креативности. 

  

   

 

13.4.2020. 

Видео Нећу вирус 

 
Ученице одељења 8/2, Јулија, 

Анђела, Марија, Ивана, Сања, 

Јована, Кристина и Тијана 

решиле су да кажу шта их мучи 

током пандемије и наставе на 

даљину. Снимиле су видео и уз 

реп стихове креативно и 

сликовито су описале своје 

виђење новонастале ситуације. 

 

 

 

 

 



17.4.2020.  

Школски оркестар 

 
Школски оркестар је снимио 

нумеру Морнар Ју групе. 

Оркестар чине: Тијана Остојић-

виолина, Нина Добрић-клавир, 

Јована Станојевић и Марија 

Живановић вокали. Подршку 

ученицима и учешће у оркестру 

имали су и наставници 

Александар Дукић-тарабука, 

Душан Радовановић- гитара, 

Ана косановић-флаута и 

Слободан Јотић-техничка 

подршка и менторство. 

 

 

 

23.4.2020. 

Светски дан књиге и ауторских права 
 

Светски дан књиге и ауторских права обележен је текстом на школском сајту о овом 

важном датуму и ученицима су описане неке занимљиве чињенице о књигама. 

У наставку сазнајте неке невероватне чињенице о књигама које сигурно нисте знали. 

Светски дан књиге: Занимљиве чињенице 

1. Данас, постоји преко 130 милиона књига које су објављене. 

2. Најскупља књига “Кодекс Леицестер” Леонарда да Винчија продата је за 30,8 милиона 

година. Њу је купио Бил Гејтс. 

3. “Библисомниа” је реч за мирис старих књига. 

4. Најдуже написана реченица налази се у “Јадницима” Виктора Игоа и састоји се од 823 

речи. 

5. Прве штампане књиге на насловници нису имале имена аутора, већ само слику односно 

илустрацију. 

6. Прва књига исписана уз помоћ машине за куцање биле су “Авантуре Тома Сојера”. 

7. Председник Теодор Рузвелт читао је једну књигу дневно. 

8. Три најчитаније књиге на свету су: Библија, “Хари Потер” и “Цитати Мао Цедунга”. 

9. Према статистикама, људи са Исланда читају највише књига на свету. 

10. Алиса из књиге “Алиса у Земљи чуда”, Луиса Керола, базирана је на правој девојчици. 

Наиме, када је Керол био на путовању, девојчица по имену Алис Лидел замолила га је да 

јој исприча неку причу. Тако је настала бајка о Алиси. 

 

 

 

 



МАЈ, 2020. 
 

 
6.5.2020. 

Школски оркестар 

 
Вредни, распевани и 

талентовани школски оркестар 

извели су ауторску песму 

Права ствар, а са њима су 

свирали наставници Душан 

Радовановић и Александар 

Дукић. 

 

 

 

 

 

 

18.5.2020. 

Награђени ученици на ликовном и литерарном конкурсу поводом Дана 

школе 

 

 



19.5.2020. 

Дан школе  
 

Дан школе обележен  је видео снимком у 

коме је директорка школе Маргарета 

Секуловић говорила о овогодишњем раду 

школе. 

 

 

 

 

 

26.5.2020. 

Курс сарадње педагога са ученицима 

 
Педагог наше школе, Светлана Спасић одржала је једнодневни курс на тему сарадње 

педагога са ученицима. Курс су слушали студенти 4.године педагогије, на Филозофском 

факултету у Београду. Ово је било прво од пет предавања које је одржано у амфитеатру 

Геооргије Острогорски, у који су студенти први пут ушли након што је факлутет затворен 

због пандемије. 

  

 



ЈУН, 2020.  

 
 

1.и 2. 6. 2020.  

Пробни завршни испит за ученике 8.разреда и полазнике 3.циклуса 

 
Пробни завршни испит одржао се у складу са препорукама Министрарства просвете, 

науке и технолошког развоја. 

 

 

4.6.2020. 

* Еко акција Свака лименка се рачуна 

 
У првом полугодишту наша школа је скупила 420 кг 

лименки. Вредни ученици наше школе лименке су 

сакупљали и у време ванредног стања. Тако  је на крају 

другог полугодишта сакупљено још 92 кг лименки, што је 

укупно 512 кг лименки и уједно прво место у сакупљању 

лименки у оквиру свих Еко школа које су се прикључиле 

овој акцији. 

Награду додељују Амбасадори одрживог развоја и животне 

средине. Награда износи 100.000 динара .  

 

 

 

17,18 и 19. 6.2020. 

Завршни испит за ученике и полазнике 3.циклус 

 
Завршни испит одржао се у складу са препорукама Министрарства просвете, науке и 

технолошког развоја. 

 

 

20.6.2020. 

Временска капсула 

 
Дошао је ред на ову генерацију петака да 

закопају своју временску капсулу. За 

време пандемије написали су себи писма 

и  њих телепортовали у будућност, где ће 

их чекати када и сами стигну до краја 

осмог разреда. Тада ће обићи цео круг и 

срести се са својим почетком и својим 

жељама и очекивањима која су пред себе 

поставили. 



Конкурс Дечјег културног центра у Београду  

 
Наше ученице Ена Миленковић, Матилда Мирковић, Наталија Алексић и Андреа Јецић 

освојиле су награде у конкуренцији драмских, видео и литерарних награда на конкурсу 

Нема фрке уз унуке. Данас је био велики концерт на ком су додељене награде најбољим 

ученицима у свим конкуренцијама. 

 

 

 

ЈУЛ, 2020. 

 

 
7.6.2020. 

Свечана додела сведчанстава и похвалница 

 
Свечано су додељена сведочанства и захвалнице ученицима 8.разреда. Ђак ове генерације 

осмака је Михаило Љубић 8/1. Спортиста генерација је Дамјан Јовановић 8/1. На додели 

сведочанстава и похвалница ученицима су додељене и посебне дипломе, као и Вукове 

дипломе, најбољима од њих.  

 



 

 

  


