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Септембар 

1.9.2017. године  Ученици матичне школе и издвојених одељења одржали су 

пригодне приредбе добродошлице за наше прваке и предшколце.Приредби 

су присуствовали директор школе, наставници, ученици и представник 

Градског већа господин Миодраг Петковић, који је првацима уручио  

поклоне. Захвалио се на топлој добродошлици којом је био дирнут јер је и 

сам родитељ ђака првака. 

 

 

14.9.2017. године  Одржани први састанци Савета родитеља и Школског 

одбора на којој је усвојен Годишњи план рада школе за  школску 2017/2018. 

и Извештај о раду школе за 2016/2017. годину. 

У току септембра у матичној школи и у издвојеним одељењима представници 

МУП-а, ученицима првог разреда, одржали су предавања о безбедности деце 

у саобраћају. 
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За ученике четвртог и шестог разреда  20. септембра у нашој школи отпочела 

је реализација програма на тему ,,Основи безбедности деце“. Циљ програма 

је стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина и ставова, ради 

постизања безбедносне културе ученика. Наставу реализују припадници 

Министарства унутрашњих послова који поседују знања и вештине из 

области које се изучавају. 

Октобар 

2.10.2017. године  У оквиру Дечје недеље (од 2. до 6. октобра), на 

иницијативу Савета родитеља, а уз помоћ професора Емира Кустурице, 

ученици су добили јединствену прилику да посете Народно позориште у 

Ужицу.  

У понедељак 2. октобра на представи „ Чаробњак из Оза“ присуствовала су 

деца припремне предшколске групе и ученици од 1. до 4. разреда матичне 

школе и ИО Мокра Гора. 
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У уторак 3. октобра на представи „ Уплакана Катарина“ присуствовала су 

деца припремне предшколске групе и ученици од 1. до 4. разреда ИО Биоска 

и ИО Кесеровина. 
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Петак,6.10.2018.је заокружио причу Дечје недеље у виду  приредбе ученика  

нижих разреда , организоване у свим издвојеним одељењима , након којих 

су ученицима првог разреда  подељени беџеви Дечје недеље.  

 

Новембар 

У новембру су ученици  7. и 8. разреда ИО Биоска, у оквиру предмета 

грађанско васпитање наставили прошлогодишњу волонтерску акцију 

Зачепимо предрасуде, којој су се одазвали  остали ученици , наставници и 

помоћни радници. 

14. новембра часове  наставе у Кремнима и ИО Мокра Гора, посетили су 

просветни саветници Школске управе, о чему су послали извештај са 

упутствима за унапређење наставе. 

 

Децембар 

Децембар је у нашој,  као и у другим школама предвиђен за припреме  за 

Новогодишње и Божићне празнике,када се одржава приредба и волонтерска 

акција прикупљање  слаткиша за пакетиће деци из угрожених средина.  

Истовремено се припрема и посебан програм за Дан школе, 27.јануара, када 

ће Школа обележити  130 годишњицу  оснивања.  
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Јануар 

Јануар 2018,почео је Противпожарном обуком свих запослених која се 

обнавља сваке 3 године,. Обуку је веома јасно,уз демонстрацију примене ПП 

апарата, водио господин Радомир Смиљанић.                            Након обуке, 

запослени су радили тест на основу којег ће добити и сертификате за 

савладани програм. 

 

Наша школа има посебну привилегију да  слави Дан школе и  Савиндан истог 

датума . То удвостручује припрему ,али и  свечаност тренутака, јер 

целокупни програм прате  и родитељи, као  и чланови Локалне заједнице и 

Градског већа. 

У  матичној школи и издвојеним одељењима , одржане су приредбе са 

одговарајућим  поетским, драмским и музичким садржајима о чијем су 

квалитету судили громогласни аплаузи присутних  гостију.  Целокупан 

догађај је нови подстрек за даљи рад  уиграног тима наставника припремне 

предшколске групе, разредне наставе,српског језика,музичке  и ликовне 

културе.  Ученици су посебно мотивисани, јер су сви ангажовани  и неком 

сегменту програма према својим склоностима и вештинама. 

Додатна мотивација  су похвале и награде на Светосавском литерарном и 

ликовном конкурсу. Право учешћа имају сви ученици  а о најбољима  

одлучује тим наставника из стручног веча српског језика и уметности.  
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Радови који су освојили прва 3 места у свим категоријама изложени су у холу 

школе а ученици су као награде добили примерене  књиге о Немањићима. 

 

Фебруар 

Фебруар,  након исецканог зимског распуста , за ученике 8.разреда  

представља почетак конкретније припреме за завршни испит, јер 

наставници српског језика, математике , биологије, хемије, физике 

географије и историје , од Школе добијају Збирке са  задацима за завршни 

тест. 
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Март 

8.март значи нове приредбе ,маме на приредбама, цвеће и честитке за маме, 

као резултат рада истог тима  овог пута укључујући и наставнике  биологије, 

јер су честитке израђене од рециклираног материјала. 

У ИО Биоска ,  у оквиру грађанског  васпитања, ученици су на Интернету  

тражили податке о  8.марту, Клари Цеткин,  а затим  израђивали постер  о 

8.марту  који садржи дефиницију жене коју су сами осмислили, као и списак 

занимања за које сматрају да их претежно обављају жене(посебан део 

програма везан за професионалну оријентацију) 
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Април 

13. и 14. априла одржан је пробни завршни испит за ученике 8.разреда . 

Након прегледања тестова , педагог школе у облику графикона представио 

је резултате и нивое успешности, на којима се јасно виде критичне области, 

на чије увежбавање треба ставити акценат у даљем раду. 

 

Мај 

Мај је протекао у знаку успеха ученика на такмичењима  и конкурсима: 

Лидија Милосављевић  остварила је успех и пролаз  на републичко 

такмичење из енглеског језика, а Јована Шиљковић на истом нивоу на 

књижевниј олимпијади. , као и Драгомир Стаменић из географије .  Велики 

број ученика  су остварили успех и на окружном такмичењу из скоро свих 

предмета, Најмлађи, али  и обећавајући су малци из предшколске групе ИО 

Мокра Гора, тачније, Милош Радивојевић  који  побеђује на ликовном 

конкурсу часописа Мали витез.  

 12.маја 2018. године  

Традиционално наша школа учествује у организацији Медицинског села за 

мештане Кремана и околних села. Медицинско село реализује се у 

организацији Дома здравља, Центра за социјални рад и Црвеног крста. 

11.маја на игралишту наше школе одржан „ Крос РТС кроз Србију“. 

Победници трка добили су дипломе. 
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   У суботу, 19. маја у матичној школи у Кремнима и издвојеним одељењима 

спроведена је акција уређења школских просторија, школског дворишта и 

центра Месних заједница,  уз подршку Комуналне полиције, ЈКП Биоктош и 

Одељења за заштиту животне средине. Акција је реализована у оквиру 

Програма заштите животне средине у складу са планом и програмом школе. 

Акцији су се одазвали ученици млађих и старијих разреда који су уз помоћ 

учитеља, наставника и помоћног особља акцију успешно спровели. 
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После завршене акције у ИО Мокра Гора одржан је турнир у малом фудбалу 

на коме су учествовали предшколци и ученици млађих разреда. 

У суботу 26. маја ,ученици наше школе били су на екскурзији на релацији 

Мокра Гора – Кремна – Сјеница – Нови Пазар. Посетили су манастир 

Сопоћани, Цркву Петра и Павла у којој су крштени Немањићи и манастир 

Студеницу. Ученици су се лепо провели и кући су се вратили пуни 

позитивних утисака. 
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Јун 

 8.јун претвара  нашу школу у времеплов путем изложбе старих радио 

пријемника „ Звук лампаша“ у  сали у ИО  Мокра  Гора.  Док су ученици 

фасцинирано посматрали  изложене радио апарате, ми смо се са сетом  

мислима вратили у време када смо код наших бака и дека уз  пуцкетање 

ватре слушали емисије Радио Београда... 

10. јуна у Севојну одржан концерт КУД „ Завичај“ на коме су учествовала и 

деца из наше школе. 
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14. јун  приредбе најмлађих за крај школске године. 

 

16.јуна у РЦУ у Ужицу одржан семинар „ Комуникација као професионална 

одговорност наставника“ за  сво наставно особље школе. 

18., 19. И 20.јун одржани су завршни испити  из српског језика , математике 

и комбиновани тест по утврђеној процедури уз присуство супервизора  и 

дежурних наставника.  

25. јуна у Градском културном центру одржана свечана додела Вукових 

диплома. За ђака генерације наше школе и носиоца Вукове дипломе 

проглашена је Јана Којадиновић ИО Мокра Гора. 

 



14 

 

Јул 

У недељу 8. јула на игралишту наше школе одржан је традиционални 

Меморијални турнир  у малом фудбалу, „ Ранисав Ранчо Тодорић“ . 


