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Септембар 
 

- 02.09.2013. Почела је настава у новој школскоj години. Све ученике, а посебно првог 

и петог разреда, поздравили су директорка школе Виолета Миладиновић и чланови колектива. 

- 05.09.2013. Стручни сарадник Марина Динић и наставник физичког васпитања 

Драган Филиповић присуствовали су обуци за електронски дневник која је одржана у Београду. 

 

 

- 06.09.2013. Представник МУП-а 

одржао је предавање о безбедности у 

саобраћају за ученике од првог до четвртог 

разреда. 

 

 

- 07. 09.2013.       Менторка пројекта 

„Школа без насиља“  одржала је семинар за 

све раднике школе под називом Управљање 

разредом.    
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- 15.09.2013. Ученици старијих разреда присуствовали су манифестацији Вуков сабор. 

Том приликом су посетили Вукову родну кућу и чули од кустоса о Вуковом животном путу и 

раду. На Саборишту су одгледали завршни програм и представу „Деветстопетнаеста-трагедија 

једног народа“ по тексту Бранислава Нушића у извођењу Крушевачког позоришта. 

                     

- 20.09.2013. На полигону наше 

школе одржан је крос, за ученике свих 

разреда, у циљу омасовљавања Кроса РТС-

а. На фудбалском стадиону Слога у 

Петровцу, одржан је крос на коме су 

учествовали најбољи тркачи наше општине. 

Том приликом ученици наше школе 

постигли су следећи успех: друго место за 

Мирка Вељковића, ученика другог разреда 

и Стевановић Мају, ученицу шестог 

разреда, док је треће место заузела Јована 

Обрадовић, ученица седмог разреда. 
 

 

Октобар 

 

- 03.10.2013. Одржана је обука из Против пожарне заштите за све раднике школе. 

Обуку је одржао Референт ППЗ Предраг Милосављевић, а иста је обухватала теоријски део, 

наставни део-презентацију и практичан део-тестирање присутних. 
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- 05.10.2013. Наставница српског језика, Госпава Радојковић, присуствовала је 

семинару Тумачење драмског дела у настави књижевности у организацији Издавачке куће 

Нови Логос, одржаном у „Првој економској школи“ у Београду. 

- 07-11.10.2013. Овогодишњи мото Дечје недеље био је Слушајте мама и тата, желим 

сестру ил′ брата!. Током ове недеље одржане су многобројне манифестације, радионице и 

активности у којима су учествовали ученици, родитељи и наставници школе. 

 

- 09.10.2013. Поводом Дечје недеље наша школа добила је донацију у виду спортске 

опреме у вредности преко 30.000,00 динара од Дирекције за омладину и спорт општине 

Петровац на Млави и Спортског савеза Петровац на Млави. 

 

- 10.10.2013. Ученици старијих разреда наше школе учествовали су на фер-плеј 

турниру у малом фудбалу који је одржан у Буровцу поводом обележавања Дана школе „Света 

Михајловић“. 

- 24.10.2013. У оквиру пројекта "АЗБУКА ЕУ" гости наше школе били су Владан 

Стокић, директор Дирекције за омладину и спорт, Борислав Илић, председник Омладине 

ЈАЗАС-а Пожаревац, као и Ивана Антонијевић, предавач из Регионалне развојне агенције. Они 

су одржали предавање за ученике осмог разреда и ученике Ђачког парламента седмог разреда о  
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могућностима које Европска унија пружа младима у Србији. Једна од активности у оквиру 

пројекта биће и учешће на литерарном и ликовном конкурсу на тему Европска унија и млади. 

 

   

 - 26.10.2013. За ученике старијих 

разред организована је посета Сајму књига, 

на ђачки дан. Ученици су били у прилици 

да се упознају са много нових издања. Тог 

дана су неки писци потписивали своје 

књиге, па је ученицима било још 

занимљивије. 

- 31.10.2013. У спортској хали „Драгутин Томашевић“, Петровац, одржано је 

Општинско такмичење у рукомету на коме је мушка екипа наше школе заузела треће место.  
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Новембар  

 

 

- 12.11.2013. За ученике од првог 

до четвртог разреда одржана је забавно-

едукативна представа Веселе чаролије под 

слоганом Учити, учити и само учити! 

 

- 16.11.2013. Менторка пројекта „Школа без насиља“ одржала је семинар за разредне 

старешине под називом Извођење превентивних радионица у одељењу. 

- 22.11.2013. Поводом Meђународног дана 

толеранције Друштво учитеља општине Петровац на Млави 

расписало је конкурс за ликовно и летерарно стваралаштво 

на тему Толеранција је одговор за ученике основних школа 

наше општине. У нашој школи уприличена је свечаност 

поводом доделе награда ученицима чији су радови били 

најуспешнији. За ликовне радове награђене су и ученице 

наше школе, прво место припало је Сандри Кумбрић, 

ученици седмог разреда, а друго место Кристини 

Милошевић, ученици шестог разреда. 
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- 29.11.2013. За ученике од првог до четвртог разреда одржана је представа Пут око 

света.  

 

 

- 29-30.11.2013. У ОШ „Ђура Јакшић“ у Орешковици одржан је семинар под називом 

Помоћ деци у кризним ситуацијама коме су присуствовали учитељица Снежана Јовић и 

наставник физике Драган Радосављевић. 

 

Децембар 

  

- 03.12.2013. Сара Живковић, ученица осмог разреда и Софија Божић, ученица седмог 

разреда освојиле су прву награду на ликовном конкурсу, док је Јован Милосављевић, ученик 

шестог разреда освојио треће место на литерарном конкурсу Европска унија и млади, у оквиру 

пројекта „АЗБУКА ЕУ“. 
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 - 05.12.2013. Гост наше школе био је познати песник Љубивоје Ршумовић. Тим 

поводом ученици старијих разреда су казивали његове стихове, у знак добродошлице, а потом 

се и песник обратио ученицима. 

 

- 06.12.2013. Наставница хемије Весна Станисављевић и наставник физичког 

васпитања Драган Филиповић присуствовали су семинару Како програм професионалне 

оријентације прилагодити потребама локалне средине одржаном у ОШ „Бранко Радичевић“, 

Мелница. 

- 09.12.2013. Професори разредне наставе присуствовали су промоцији уџбеника 

Издавачке куће Нови Логос која је одржана у Пожаревцу у Центру за културу. 

- 21.12.2013. Наставница српског језика, Госпава Радојковић, присуствовала је 

стручној трибини Издавачке куће Klett  под називом Каква питања воде до знања? одржаној на 

Универзитету Мегатренд у Београду. 

 

- 23.12.2013. У ОШ „Ђура 

Јакшић“у Орешковици организовано је 

дружење чланова Ученичких парламената. 

Том приликом одржан је квиз знања о 

безбедности на интернету у коме су 

учествовали представници наше школе, као 

и парламентарци из Орешковице, Рановца и 

Великог Лаола. 
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- 24.12.2013. Хуманитарна 

организација „За један осмех“ из Стамнице 

у сардњи са КПЦ-ом, позориштем „Бата 

Булић“ и Центром за социјални рад, 

Петровац на Млави, организовала је 

хуманитарно вече Деца-деци. Тим поводом 

приказана је хуманитарна представа 

Балкански шпијун, којој су присуствовали 

ученици и наставници наше школе и 

уручили прикупљену помоћ, у виду 

слаткиша и играчака, за штићенике Дома 

„Др Никола Шуменковић“ у Стамници. 

 

 

- 27.12.2013. У централној школи и подручним одељењима крај првог полугодишта 

обележен је пригодном приредбом. 

 

Јануар  

- 16-17.01.2014. Наставница енглеског језика, Тања Симеоновић Траиловић 

присуствовала је семинару Педагошка радионица за професоре француског језика који је 

одржан у ОШ „Михајло Петровић Алас“ у Београду.  

 - 16-18.01.2014. На Филолошком факултету у Београду одржан је Републички зимски 

семинар коме су присуствовале наставнице српског језика Госпава Радојковић и Светлана 

Фатић. 

- 20.01.2014. Почело је друго полугодиште школске 2013/2014. године. 
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  - 27.01.2014. Пригодним програмом и резањем колача обележена је школска слава 

Свети Сава, како у централној школи тако и у подручним одељењима. 

 

Фебруар  

- 01.02.2014. Одржано је Школско такмичење из математике. 

- 03.02.2014. Одржано је Школско такмичење из физике. 

- 04.02.2014. Одржано је Школско такмичење Књижевна олимпијада. 

 

 

 

- 08.02.2014. Ученица седмог 

разреда, Софија Божић, освојила је прво 

место на Општинском такмичењу 

Књижевна олимпијада које је одржано у 

ОШ „Жарко Зрењанин“, Велико Лаоле. 
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Ученик шестог разреда, Иван Маринковић, освојио је треће место на Општинском такмичењу 

из Физике које је одржано у ОШ „Јован Шербановић“, Рановац. 

- 11.02.2014. Одржано је Школско такмичење из енглеског језика. 

- 13.02.2014. Наша школа прикључила се хуманитарној акцији прикупљања 

финансијских средстава за девојчицу Томанију Станојевић из села Бистрица. Прикупљена 

новчана средства биће уплаћена на жиро рачун који је отворен за њено лечење. 

- 14.02.2014. Одржано је Школско такмичење из српског језика и језичке културе. 

У ОШ „Бата Булић“ у Петровцу одржан је семинар Интерактивним методама кроз наставу до 

оцене које мотивише коме су присуствовале учитељице Сузана Станковић и Снежана Јовић, 

као и наставнице енглеског језика Драгана Животић и Тања Симеоновић Траиловић. 

- 20.02.2014. Директорка школе Виолета Миладиновић, стручни сарадник Марина 

Динић и наставници Весна Станисављевић и Миле Стефановић присуствовали су Другом 

менторском састанку у оквиру Професионалне оријентације одржаном у Мелници. 

- 21.02.2014. Одржано је Школско такмичење из биологије. 

- 25.02.2014. Одржано је Школско такмичење из географије. 

- 25-26.02.2014. У Београдском Дому омладине одржан је семинар под називом Нове 

технологије у образовању коме су присуствовале директорка школе Виолета Миладиновић и 

стручни сарадник Марина Динић  

- 26.02.2014. Одржано је Школско такмичење из хемије. 

- 27.02.2014. Одржано је Школско такмичење из историје. 

Учитељице Снежана Јовић, Драгана Арсић и Бранкица Обрадовић присуствовале су промоцији 

уџбеничких комплета Издавачких кућа Klett и Креативни центар која је одржана у Пожаревцу. 

- 28.02.2014. Одржана је Зимска школа за пољопривреднике. 

Март  

- 01.03.2014. Светлана Фатић, наставница српског језика, присуствовала је семинару 

Стваралачке активности у настави књижевности одржаном у „Првој економској школи“ у 

Београду. 

На Општинском такмичењу из математике, одржаном у ОШ „Бата Булић“, Петровац,  ученица 

четвртог разреда, Ивана Маринковић, освојила је друго место и пласирала се на Окружно 

такмичење. 
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- 07.03.2014. Дан жена обележен је 

предавањем за родитеље и просветне 

раднике на тему Васпитањем без казне и 

без награде до смањења насиља у породици, 

школи и друштву. Предавање је одржала 

проф. Милица Новаковић, аутор књиге 

Породични буквар. 

У подручном одељењу у Ждрелу, поводом 

Дана жена, приказан је пригодан културно-

уметнички програм након чега су гости 

били у прилици да учествују у играма 

забавног карактера. 

  

- 08.03.2014. На Општинском такмичењу из српског језика ученик петог разреда, 

Доситеј Божић, освојио је прво место и пласирао се на Регионално такмичење. 

- 15.03.2014. Софија Божић, ученица седмог разреда, освојила је друго место на 

Окружном такмичењу Књижевна олимпијада које је одржано у ОШ „Десанка Максимовић“, 

Пожаревац. 

У Пожаревцу су одржани XXX Зимски сусрети учитеља Србије Савремени трендови у 

методологији и васпитно-образовном процесу. Овом програму стручног усавршавања 

присуствовао је већи број учитеља наше школе. 

- 18.03.2014. У спортској хали „Драгутин Томашевић“, Петровац, одржан је 

Општински турнир у малом фудбалу на коме је мушка екипа наше школе заузела друго место. 

 

12 

 



    ЛЕТОПИС                                                                                    школска 2013/2014. година 

- 22.03.2014. Наша школа била је 

домаћин Општинског такмичења из 

историје на коме су наши ученици постигли 

следеће резултате: прво место за Доситеја 

Божића, ученика петог разреда, друго место 

за Ивана Маринковића и Лазара Пантића, 

ученике шестог разреда и треће место за 

Софију Божић, ученицу седмог. Сви 

ученици су се пласирали на Регионално 

такмичење. 

 

- 24.03.2014. Одржано је Школско такмичење рецитатора. 

- 27.03.2014. Представом Весело позорје у нашој школи обележен је Светски дан 

позоришта. Представа је комичног карактера, тј. сцене које су се играле презентују наша три 

велика писца-комедиографа: Нушића, Сремца и Ћопића у свој својој величини. 

 

 - 29.03.2014. На Општинском 

такмичењу у рецитовању, које је одржано у 

КПЦ-у Петровац, наши ученици постигли 

су следеће резултате: ученик другог 

разреда, Лука Милосављевић, освојио је 

прво место у категорији млађих разреда, 

Софија Божић, ученица седмог разреда, 

освојила је прво место и Немања Марковић, 

ученик шестог разреда заузео је друго 

место у категорији старијих разреда  

                                                                               13 
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Април 

- 01.04.2014. У галерији KRUG 

отворена је изложба дечјег ликовног 

стваралаштва под називом Петровачки 

ученички ликовни салон- П.У.Л.С. 2014. 

Учешће на П.У.Л.С.-у узело је 187 ученика 

виших разреда свих основних школа 

општине Петровац на Млави, а тема 

овогодишњег П.У.Л.С.-а била је „Природу 

волим и чувам јер сам део ње“. Од 

пристиглих радова изложено је 100 дечјих 

радова, а стручни жири је у четири 

категорије доделио тринаест награда за 

најбоље младе уметнике међу којима су и 

ученице наше школе Сара Живковић и 

Софија Божић. Да би отварање изложбе 

првог П.У.Л.С.-а протекло у што свечанијој 

атмосфери, побринули су се млада 

шампионка у рецитовању Софија Божић, 

ученица наше школе, као и Илија Костић, 

малди гитариста из ОШ „Бата Булић“, 

Петровац.  

        

 

- 02.04.2014. У спомен на рођење писца Ханса Кристијана Андерсена обележен је 

Светски дан дечје књиге. Том приликом ученици млађих разреда су разгледали нова издања 

књига у школској библиотеци, добили граничнике за књигу која се чита и упознали се са 

могућностима куповине жељене књиге. 

 

- 05.04.2014. На Регионалном такмичењу из српског језика које је одржано у ОШ 

„Десанка Максимовић“ у Пожаревцу, Доситеј Божић, ученик петог разреда, освојио је друго 

место.  
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Ученица четвртог разреда, Ивана Маринковић, освојила је треће место на  Регионалном 

такмичењу из математике које је одржано у ОШ „Доситеј Обрадовић“, Пожаревац. 

- 08-10.04.2014. Одржано је пробно тестирање ученика осмог разреда за полагање 

завршног испита. Ученици су првог дана решавали тест из српског језика, другог из 

математике, док су трећи дан радили комбиновани тест. 

- 11.04.2014. Планом предшколске групе предвиђена је посета библиотеци и књижари 

и упознавање са начином рада и значајем ових институција. Предшколска група, из подручног 

одељења у Везичеву, са васпитачицом Горданом Радисављевић посетила је библиотеку „Ђура 

Јакшић“ и књижару „Слобе“ у Петровцу. Том приликом обишли су споменик нашем маратонцу 

Драгутину Томашевићу и песнику Ђури Јакшићу. 

 

На литерарно-ликовном конкурсу Црвеног крста под називом Крв живот значи награђени су 

следећи ученици наше школе: за литерарни рад Штефица Новаковић, ученица седмог разреда и 

Иван Маринковић, ученик шестог разреда, док је Невена Љубисављевић, ученица петог 

разреда, награђена за ликовни рад. 

- 12.04.2014. На Општинском такмичењу Шта знаш о саобраћају, које је одржано у 

ОШ „Бата Булић“, Петровац на Млави, екипа наше школе освојила је треће место, док је Јована 

Сарић, ученица седмог разреда, својим пласманом изабрана за представника на Регионалном 

такмичењу.

- 13.04.2014. У Жагубици је 

одржана Регионална смотра рецитатора на 

којој је Софија Божић, ученица седмог 

разреда, освојила прво место за средњи 

узраст и пласирала се за Републичку 

смотру. 
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- 16.04.2014. И ове године у нашој школи осетио се дух Русије, када су ученици 

виших разреда представили своје знање руског језика кроз песме и рецитације. Дан је 

употпуњен и презентацијом руске националне кухиње, коју су такође припремили ученици 

наше школе уз помоћ својих родитеља. 

 

 На тему У сусрет Ускрсу, реализоване су радионице у којима су учествовали ученици, 

родитељи и наставници централне школе и подручних одељења. 

 

У КПЦ-у Петровац, одржана је представа Краљевски фестивал Толета Николића и трибина о 

инклузивном образовању оквиру пројекта Добро јутро, ширим руке. Специјални гост била је 

Милена Јеротијевић, психолог, консултант за инклузивно образовање и члан Савета мреже 

подршке инклузивном образовању Србије. Овом стручном усавршавању присуствовао је већи 

број наставника и учитеља наше школе. 
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- 25.04.2014. Основна школа „Доситеј Обрадовић“, Пожаревац, организовала је 

манифестацију Фестивал науке под називом Научне чаролије 5, којој су присуствовали ученици 

наше школе. Циљ манифестације је да се на занимљив и сликовит начин представе поједине 

научне дисциплине и да се код млађих генерација побуде интересовања за различите научне 

области. 

 

  - 26.04.2014. У ОШ „Краљ Александар“ у Пожаревцу одржано је Окружно такмичење 

из историје на коме је Софија Божић, ученица седмог разреда, са освојених максималних 50 

поена, заузела прво место и пласирала се на Републичко такмичење, док су треће место заузели 

Доситеј Божић, ученик петог разреда и Иван Маринковић, ученик шестог разреда. 

- 27.04.2014. Српско географско друштво организовало је у Београду семинар под 

називом Географија и животна средина коме је присуствовао наставник географије Спасоје 

Поповић. 

 

Мај 

 

- 09-10.05.2014.  Одржано је пробно тестирање ученика осмог разреда за завршни испит. 

Првог дана ученици су решавали комбиновани тест, док је други дан био предвићен за тест из 

српског језика и математике. 

- 10.05.2014. Софија Божић, ученица седмог разреда, освојила је треће место на 

Републичком такмичењу Књижевна олимпијада које је одржано у Сремским Карловцима. 

- 11.05.2014. Ученици наше школе, Доситеј Божић (пети разред), Марија Божић, 

Марија Живковић и Немања Марковић (шести разред), као и одељенска заједница шестог један 

разреда, освојили су награде на XII Витезовом конкурсу и посетили манифестацију Витезово 

Пролеће која је одржана у Београду. Том приликом ученици су, са педагогом школе Марином 

Динић и наставницом српског језика Госпавом Радојковић, обишли Храм Светог Саве,  
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видели музеј Вука Караџића и Доситеја Обрадовића, као и кућу Ћуре Јакшића. Учествовали су 

и у радионицама на Филизофском факултету које су организовали студенти са својим 

асистентима и професорима.   

 

Јована Сарић, ученица седмог разреда, освојила је треће место на Окружној смотри Шта знаш 

о саобраћају у категорији Б-девојчице, одржаној у Великом Градишту. 

- 13.05.2014. У оквиру пројекта „Професионална оријентација у Србији“ организован 

је Сајам образовања у Средњој школи „Младост“ у Петровцу на Млави, који су посетили и 

ученици осмог разреда наше школе. Циљ овог сајма је да се основцима-матурантима прикажу 

понуде и могућности за даље школовање.  

 

 У Великој сали КПЦ-а, Петровац на Млави, одржана је стручна трибина Савремени приступи 

планирању у настави и Мотивација за рад и учење, којој је присуствовао већи број професора и 

наставника наше школе. Реализатори програма били су проф. др Павле Ковачевић и мр Наташа 

Николић. 

- 14.05.2014 Сусрети Малих Глумаца Основних Школа (СМАГОШ) настали су као 

плод рада драмских секција (млађих и старијих разреда ОШ „Мирослав Букумировић Букум“. 

Професор разредне наставе Сузана Станковић и професор српског језика Светлана Фатић,  
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идејни су творци ових Сусрета. Планирано је да прве године то буду Сусрети који ће временом 

прерасти у Смотру стваралаштва драмских секција основних школа наше општине. Ове 

школске године Сусрети су планирани за 14. и 15. мај, али је због ванредне ситуације други дан 

Сусрета био одржан у оквиру прославе Дана школе. Првог дана присутни посетиоци могли су 

да погледају представе Свињар у извођењу ученика другог разреда ОШ из Шетоња, Пепељуга у 

извођењу ученика четвртог разреда ОШ из Великог Лаола и Девојчица у мраку у извођењу 

ученика другог разреда ученика ОШ из Рановца. Другог дана су на репертоару биле две 

представе и то Марсовци из III2  у извођењу ученика четвртог разреда ОШ из Шетоња и 

Шалабалабајка у извођењу ученика виших разреда ОШ из Шетоња. 

 

- 20.05.2014. Наша школа 

прикључила се хуманитарној акцији 

прикупљања помоћи за породице 

настрадале у поплави. Део прикупњених 

средстава доставио је у Крупањ наставник 

Зоран Милићевић, заједно са 

представницима локалне самоуправе. За 

петровачко насеље Кључ помоћ су уручиле 

директорка школе Виолета Миладиновић и 

стручни сарадник Марина Динић.  

 
     

- 28.05.2014. На препоруку Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

ученици наше школе укључени су у реализацију традиционалног  Светског Дана Изазова 2014. 

Дан изазова је jeдна од најзначајнијих, традиционалих, међународно признатих манифестација 

коју реализује Светска Асоцијација Спорта. Циљ обележавања Дана изазова је анимација што 

већег броја грађана да се укључе у рекреативне активности са спортским и културним 

садржајима. 
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- 29.05.2014. У оквиру Професионалне оријентације ученике осмог разреда посетио је 

представник Техничке школе из Жагубице и представио образовне профиле ове школе нашим 

ученицима. 

 

- 30.05.2014. На X Меморијалној трци Драгутин Томашевић, одржаној у Петровцу 

треће место заузели су Немања Радовановић, ученик првог разреда и Јована Обрадовић, 

ученица седмог разреда.  

 

Последњи наставни дан за ученике осмог разреда. 
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Јун и Јул 

- 01-02.06.2014. Реализована је дводневна екскурзија, за ученике старијих разреда, на 

релацији Шетоње– Сремски Карловци– Петроварадин– Нови Сад– Суботица– Палић– ергела 

„Зобнатица“– Шетоње.  

 

 - 09.06.2014. Обуци за дежурство на завршном испиту, одржаној у Пожаревцу, 

присуствовале су директорка школе Виолета Миладиновић и учитељица Снежана Јовић. 

- 11.06.2014. Дан школе обележен 

је целодневним активностима. Циљ нам је 

да укључимо што вище ђака и представимо 

свој рад и родитељима и локалној 

заједници. Ове године одржан је фер-плеј 

турнир у малом фудбалу на коме су поред 

ученика наше школе учествовали и ученици 

ОШ „Света Михајловић“ из Буровца. 

Положен је венац на бисту Мирослава 

Букумировића Букума у дворишту школе. 

Након тога уприличен је свечани програм 

за госте и родитеље ученика. Приказана је 

презентација о раду школе и културно-

уметнички програм. Пријатељима школе 

уручене су захвалнице, док су књиге 

додељене ученицима који су у овој 

школској години постигли резултате на 

општинским, окружним и републичким 

такмичењима.  
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- 12.06.2014. На позив директорке библиотеке „Ђура Јакшић“, Данијеле Божичковић-

Радуловић, ученици другог разреда, које води учитељица Сузана Станковић, извели су 

представу Свињар, Х. К. Андерсена за своје вршњаке, ученике другог разреда из ОШ „Бата 

Булић“, Петровац. Библиотека је мале глумце наградила књигама и бесплатном чланарином. 

Овом приликом наши ученици су имали прилику да у библиотеци погледају изложбу Љиљане 

Стевановић Живот је чудо. Посетили су и Завичајни музеј и погледали изложбу Сведоци 

прошлости и галерију "Круг" у којој се налази Друга интернационална изложба Пет 

континената. 

 

- 13.06.2014. Последњи наставни дан за ученике од I до VII разреда. 

 

 

- 15.06.2014. Реализована је 

екскурзија за ученике млађих разреда на 

релацији Шетоње– манастир Манасија– 

Ресавска пећина– Јагодина– Шетоње.  

 

- 16.06.2014. Ученици осмог разреда су на завршном испиту полагали тест из 

матерњег језика. Просечан број бодова ученика наше школе био је 8,18. 

- 17.06.2014. Ученици осмог разреда су на завршном испиту полагали тест из 

математике. Просечан број бодова ученика наше школе био је 6,09. 

- 18.06.2014. Ученици осмог разреда су на завршном испиту полагали комбиновани 

тест. Просечан број бодова ученика наше школе био је 9,23. 
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- 20.06.2014. Ученици осмог разреда прославили су другарско вече у ресторану 

„Олимпик“. Прослави другарске вечери присуствовали су управа школе, разредне старешине и 

наставници, као и остали запослени. 

 - 21.06.2014. Ученицима VIII разреда уручена су Сведочанства о завршеном основном 

образовању и васпитању и Уверење о обављеном завршном испиту у основном образовању и 

васпитању. Свим ученицицима осмог разреда који су осми разред завршили са одличним 

успехом додељена је књига на поклон, док је ђак генерације Сара Живковић посебно награђена. 

 

 - 28.06.2014. Ученицима од I до VII разреда подељене су ђачке књижице и 

сведочанства. Ђацима првацима, свим одличним ученицима и ученицима који током школске 

године нису направили ни један изостанак додељене су књиге на поклон.  

- 30.06.2014. Oд 400 пријава за Летњу научну школу (двонедељни научно-образовни 

програм) у Петници међу 90 најбољих одабрана је наша ученица седмог разреда Софија Божић.  

- 02.07.2014. У нашој школи одржан је семинар под називом Даровит ученик у 

инклузивном образовању-идентификација и подршка критичком мишљењу у настави. Аутори и 

водитељи програма били су Живкица и Радиша Ђорђевић, а циљ истог је унапређивање 

компетенција наставника за индетификацију и пружање подршке даровитим ученицима током 

образовно-васпитног процеса.  
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    ЛЕТОПИС                                                                                    школска 2013/2014. година 

  
Ђак генерације, Сара Живковић, присуствовала је додели награда ученицима генерације 

2013/2014. године одржаној у просторијама Скупштине града Смедерева. Том приликом уручен 

јој је комплет од 25 сребрњака из Политикине едиције „Знаменити Срби“. 

- 04-07.07.2014. У друштву колега из ОШ „Доситеј Обрадовић“, Пожаревац реализована 

је наставничка екскурзија на релацији Требиње- Дубровник- Херцег Нови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Шетоњу, августа 2014. 

*у изради Летописа аутор је користио материјал са школског сајта и Facebook странице и овом приликом се захваљује свима чије је 

фотографије и текстове користио 
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