
 

 
 

 

 



Септембар  

      Нова школска година представља нови почетак  за предшколце и прваке, 

а поновно покретање механизма за све остале ученике и наставно особље.  

Традиционално,  у матичној школи и издвојеним одељењима, одржава се 

приредба добродошлице за прваке и предшколце. Ове године је 

предшколска група  почела са радом једино у ИО Мокра Гора, тако да смо 

најбројније учеснике бодрили  у овој школи. Приредби су присуствовали  и 

родитељи ученика, као и други ученици и наставници.  

 

 

 



       Савремени трендови у настави, незаустављиви напредак  

информационих технологија, који већина ученика успешно прати, намеће 

бољу опремљеност свих   предметних кабинета, не само уско стручних. Тако 

је школа у овом месецу добила нове рачунаре  а и појачана је Интернет 

конекција у већини одељења, што наставницима омогућава лакши приступ 

квалитетним садржајима и малим ИТевцима чини наставу занимљивијом. 

 

Октобар 

      Почетак октобра увек је резервисан за Дечју недељу и пријем наших 

првака у Дечји савез. Такво нешто не може да протекне без вредних учитеља 

и васпитача који су увек са кецом у рукаву са својим  адекватним 

програмом, вредним рецитаторима, глумцима и певачима. 

 

 

 



     Подмлађени наставни кадар од ове  и претходне школске године  донео 

је дах свежине у  виду идејних решења како да побољшамо наставу, учинимо  

да из Ћире преседнемо у суперсонични воз и  бар загребемо по површини 

напретка. Примере добре праксе могли смо видети у ИО  Биоска  на часу 

биологије у 5. разреду као и на Тимском дану поводом Ноћи вештица,  што 

је културолошко повезивање са обичајима  земље чији се језик  учи (енглески 

језик) 

 

 

 

 



   Децембар 

         Кроз прозор света науке  част су имали да погледају  најуспешнији 

ученици  из свих издвојених  одељења: Ана Тукић Грубиша (ИО Мокра Гора), 

Младен Рогић ( ИО Биоска) и Драгомир Стаменић( Mатична школа Кремна). 

Под будним и стручним оком наше колегинице Милеве  Рогић, посетили су 

Фестивал науке у Београду.  

         

ИО Мокра Гора  већ звони прапорцима у Новогодишњем  духу одржава 

изложбу  ликовних радова  предшколаца, као и приредбу са распеваним 

програмом. 

 

 



      ИО Биоска , вођено  организационим и предузетничким духом младих 

колегиница,  Душице Каримановић и Ане Браловић, са ученцима је 

претворило уобичајени у несвакидашњи простор. Ученици су окитили школу  

декорацијама које је лично направила колегиница Ана Браловић и тиме 

инспирисала  креативност  код ученика да направе честитке које су 

завршиле на продајној изложби, којој су се одазвали наставници, али и 

мештани.  Добијена средства усмерена су  ка организацији Новогодишње 

приредбе и журке. 

 

Јануар 

    Након предаха за Новогодишње и Божићне празнике,  захуктава се 

машинерија  за припрему  Светосавске  приредбе, која је истовремено и Дан 

школе. Експертски тим који окупља васпитача, учитеље, наставнике српског 

језика, музичке  и ликовне културе, али и енглеског језика  у разредној 

настави, најављује и ове године занимљив и  посетиоцима допадљив 

програм. 

 

 



 

       Изабрани су и најбољи ликовни и литерарни радови на Светосавском 

конкурсу. 

        Крај јануара обележава  посета екипе РТС-а у матичнј школи ради 

репортаже о два необична ђака првака у матичној школи: Вита и Тиха.  

Имена не говоре много о тој необичности, али презиме Вејновић Штајнер 

каже да у клупама ђака првака седе ђаци чија је мама  из Дубровника а тата 

из Аустрије. Репортери су разговарали са првацима  о њиховом 

прилагођавању новој средини, људима, другарима  и школи и језику који 

најмање говоре, али који вредним напорима искусног учитеља Владимира 

Милановића успешно савладавају до краја школске године. 

      Фебруар 

 Дугоочекивани распуст за ђаке под налетом вируса грипа, иначе 

карактеристичног за овај период, продужава се до 26.2.2019. одлуком 



градоначелника и челника Школске управе, што благо наговештава хаос у 

организацији надокнаде изгубљених часова. 

         28.2. је као  Национални дан књиге под слоганом Читај гласно, 

обележена рециталом у ИО Мокра Гора. 

 

 

 

 

 

 



Март 

       Весници пролећа  нису  само висибаба и љубичица, већ и занимљива 

интердисциплинарна фузија биологије и физике названа језичком фузијом 

Бизика људског ока - радионице у организацији старе добре  подршке у 

настави- РЦУ-а. Наставници, Милева Рогић  и Миливоје Богдановић, као и 

ученци 7.и 8.разреда: Ана Буквић, Јована Бешлић, Јелена Кнежевић, 

Младен Рогић, Данијела Пејић и Данијела Ћосић упознали су анатомску и 

оптичку позадину огледала душе. 

     Маме и баке наших ученика, па и наставници ИО Мокра Гора,  

обрадовани су не само приредбом, већ и маштовитим честиткама 

предшколаца  под  диригентском палицом стрпљивог васпитача , Љубинке 

Селаковић. 

 



16.3. Наша школа  традиционално је домаћин такмичења из техничког 

образовања, технике и техннологије под стручним вођством наставника 

Јадранке Дуњић, која има задовољство да окуси  плодове свог педагошког 

рада у виду победе Ане Тукић-Грубише, ученице 7.разреда. 

28.3.  горела је Мокра Гора, али само  изазвано показном вежбом 

Ватрогасно-спасилачке јединице. 

 



    Април 

   12. и 13.4.2019.  петак и субота резервисани су  за пробни  завршни испит. 

Ученици су под симулираним условима са дежурним  наставницима  

показали своја знања из српског језика, математике,  биологоје, географије, 

историје, физике и хемије. 

    18.4. Тематски дан са  све актуелнијом темом  Здрава исхрана режирала 

је Милева Рогић у сарадњи  са  колегиницама Аном Браловић,  Душицом 

Каримановић, Јеленом Радибратовић.Обиље занимљивог наставног 

материјала, обогаћено је идејом да сваки ученик  донесе ЗДРАВ ДОРУЧАК од 

куће, што  је значило примену стечених знања у свакодневном животу. 

Успеси на такмичењима се настављају:   на Књижевној олимпијади Милица 

Тодорић, ученица 7.разреда осваја 3.место и остварује пласман на 

републичко такмиичење. Друштво јој праве другови из матичне школе, 

Сретен Турудић и Драгомир Стаменић, који су бриљирали из природних 

наука, биологије и географије, пласиравши се на окружни ниво. Ана Тукић- 

Грубиша је остварила успех на општинском такмичењу из српског језика. 

 Круну на разноврсност наставног рада ставила је  Бранка Вукић која држи 

наставу руског језика у ИО Биоска, а уз сарадњу са наставником верске 

наставе  Миланом Кнежевићем приредила креативне активности на тему 

предстојећег Васкрса.  

           Ученици млађих разреда посећују Педагошки факултет у Ужицу, где 

их љубазни домаћини воде од изложбе недавно преминулог , свима драгог 

професора и академског сликара, Обрада Јовановића, преко амфитеатра, 

до кабинета за методику ликовне и музичке културе.  Такође посећују 

изложбу у Народном музеју, као и Народну библиотеку. Обострано 

задовољство и наставника и најмлађима наше школе епилог је данашњег 

дана. 

   Слично томе , али у локалу, извели су и предшколци из ИО Мокра Гора, 

посетивши Галерију на Мећавнику, где су видели изложбу Годишња доба, 

аутора Ратка Лалића.  Још један допринос просветних рад(т)ника у  борби 

уметношћу против надирућег стилског неукуса који немилице опкољава. 

 

 

 



 



Мај 

У знаку екскурзија и излета започео је и завршио се месец мај. Путовање на 

исток Србије припада ученицима виших разреда, који су видели 

Гамзиградд, Голубац, тврђаву и оближње цркве и манастире.  Искусни вођа 

пута, наставник Вукашин Арсовић имао је задовољство да чује све похвале 

о понашању наших ученика у угоститељском објекту, где су имали 

преноћиште.  Цео аранжман је у организацији ТА Национал из Ваљева, која 

је већ низ година избор Савета родитеља у нашем округу. 

  На предлог наставника из актива прешколског и млађег школског узраста 

да је  најбоље излете изводити у ближем окружењу, наставничко веће је 

реаговало са одобравањем, јер је логично да деца прво упознају крај у коме 

живе, али из практичних разлога да један дан не проведу више у превозу 

него у обиласку знаменитости. Тако је и било: наши малци су уживали на 

Златарском, Радојинском језеру, дивили се украсима Стопића пећине, али 

истински били у свом елементу у Дино парку на Златибору.  

 



  Милица Тодорић, Ученица 7.разреда из матичне школе  постиже успех на 

републичком нивоу Књижевне олимппијаде, уз пратњу и подршку своје 

наставнице,  мр Марине Марчете. 

 

 

Ученици 8.разреда заврашавају наставну годину. 

 

 

 



Јун 

Наставак припремне наставе за наше осмаке и финиш школске године за 

остале ученике.  

За ђака генерације у нашој школи проглашен је Сретен Турудић, ученик 

осмог разреда. 

 

 

Крај дружења са својом васпитачицом и учитељима 4.разреда најлепше је 

завршити уз што више речи захвалности, уз што мање суза због растанка, 

па су се тако и одвијале  завршне приредбе у свим ИО, као и у матичној 

школи.  

 17. , 18. И 19. јун у згради  некад школске кухиње,   ученици су полагали 

тестове завршног испита на крају основног образовања.    Ученик ЂорЂе 



Челиковић који је испит полагао по ИОП-у 2, одустао је од теста из 

математике који ће бити организован у августу ове школске  године. 

25.6. зграда некадашње школске кухиње сада је домаћин Ликовне колоније 

са темом  Пејзажи из Кремана која ће угостити  младе и искусне академске 

сликаре. Мештани, ђаци и наставници школе до 2.7. слободни су да 

посматрају настајање дела инспирисана  познатим пејзажима. 

Све слике могу се видети али и купити на продајној изложби, која се већ 3. 

пут  одржава у нашој школи и  поред слика, могу се видети и фотографије 

нама познатог и драгог краја.  Изложба ће бити одржана27.7. 2019. Године. 

Август 

29.8. одржана Стручна већа, а 30.8. одржано Наставничко веће на коме је 

извршен избор новог члана Школског одбора из редова запослених 

(настввник или учитељ). Извршена подела задузења по предметима. 

  

 

      

        

 

        

 

  


