
ЛЕТОПИС ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ 

Нова школска 2017/2018. година 

 

• Почела је настава у новој школској години. Наша школа је топлом 

добродошлицом пожела успешну школску годину свим ученицима. 

• Прву и другу недељу септембра ученице наше школе, Анђела Милорадовић и 

Ивана Мариновић су провеле у Истраживачкој станици Петница 

 

 

Сигурније школе - отпорније заједнице 

• 29.9.2017. je oдржана радионица пројекта ''Сигурније школе - отпорније 

заједнице'' у Пожаревцу  

 

 

 Предавање о безбедности у саобраћају 

 

• Ученицима првог и другог разреда представник МУП-а одржао је предавање о 

безбедности у саобраћају. 

 



ОКТОБАР 

Дечја недеља 

 

• Овогодишњи мото Дечје недеље био је Градимо мостове међу генерацијама. 

Током ове недеље одржане су многобројне манифестације, радионице и 

активности у којима су учествовали ученици, родитељи и наставници наше 

школе. 

 

 

 



 

 

• Први дан Дечје недеље обележен је радионицом и презентацијом Дечја права и 

обавезе 

 

 

• Други дан Дечје недеље обележен је свечаним пријемом ђака првака у Дечји 

савез 

 

 

• Трећи дан дечје недеље је обележен маскембалом у вишим разредима 

 



 

 

• А у нижим разредима трећи дан је обележен радионицом у којој су ученици 

правили играчке 

 

 

• Четвртог дана Дечје недеље ученици виших разреда посетили су Завичајни 

музеј, галерију Круг и библиотеку Ђура Јакшић, а нижи разреди су посетили 

оближњу воденицу. 



 

 

• Дечја недеља је завршена Јесењим карневалом у Шетоњу у којој су 

учествовали ученици нижих разреда наше школе, а у вишим разредима су 

одржане спортске активности. 

   

 

• 12.10.2017. – Oдржана је представа "Љубавни јади Дејзи Шалабејзи" у нашој 

школи. 

 

 

Дани гљива и биља Хомоља 

• 21.10.2018 - Haша школа је учествовала на манифестацији Дани гљива и биља 

Хомоља у  Крепољину. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1704760329575084.1073741839.136996733018126&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1704760329575084.1073741839.136996733018126&type=3


 

 

Посета Сајму књига 

• 28.10.2018. - За ученике виших разреда организована је посета Сајму књига. 

Ученици су били у прилици да се упознају са новим издањима и њиховим 

ауторима. 

 

 

НОВЕМБАР 

• 23.11.2018. Учитељица  Бранкица Обрадовић је одржала угледни час из 

предмета Ликовна култура у четвртом разреду. 

  

 



 

• 27.11.2018. - учитељицa Виолета Миладиновић одржала је eдукативну 

радионицу за родитеље под називом  Билингвално дете у процесу наставе. 

 

• 28.11.2018. - Учитељица Снежана Јовић  је одржала угледни час из предмета 

Свет око нас у првом разреду  

 

Полиција у служби грађана 

 

• 28. 11. 2018. Радионица "Полиција у служби грађана" - Ученицима четвртог и 

шестог разреда представник МУП-а одржао је предавање о безбедности у 

саобраћају. 

 

• 15.11. 2017. - Актери представе Весело позорје са нашим ученицима 



 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

Предавање поводом Светског дана борбе против AIDS-a 

 

• 5.12.2018. Стручна лица из Мединског центра Петровац на Мллави посетили су 

школу и одржали предавање ученицима седмог и осмог разреда поводом 1. 

децембра- Светског дана борбе против AIDS-a.   

 

 

Пројекат Читалачки маратон 

 

• 6.12.2017. - I радионица Читалачкoг клуба - Читалачке навике (ментор - 

наставница Сања  Миловановић). 



 

• 13.12.2017. - II радионица Читалачкoг клуба - O својој унутрашњости кроз 

роман “Ja, Алексија” Бранке Трифуновић (ментор - наставница Сања  

Миловановић). 

 

 

Посета Фестивалу  науке 

 

• 14.12. 2017. За ученике виших разреда организована је посета Фестивалу науке.  

 

 



• 15.12.2017. Промоција књиге - збирке песама "Хомољска мала дива", Јоване 

Бранковиц ученице 4. разреда и најмлађег писца у историји наше школе 

(учитељ Зоран Вељковић). 

 

 

Акција прикупљања слаткиша за децу без родитеља 

 

• Наша школа је и ове године учествовала у акцији прикупљања слаткиша за децу 

без родитеља, која живе у хранитељским породицама. Акцију је спровела 

хуманитарна организација За један осмех. 

 

• 22. 12. 2017. Радионица "Полиција у служби грађана" - Ученицима четвртог и 

шестог разреда представник МУП-а одржао је предавање Насиље као негативна 

друштвена појава  

 

• Срећан одлазак у пензију нашим драгим колегиницама... 

 

 

• 29.12.2017. Поводом новогодишњих празника у нашој школи одржан је 

новогодишњи вашар 



 

 

 

Новогодишња приредба 

 

• 29.12.2017. У подручном одељењу у Ждрелу одржана је приредба млађих 

разреда поводом новогодишњих празника. 

 

 

 

ЈАНУАР 

 

• 17.01.2018.:  III радионица  Читалачкoг клуба - Тражити решење и осветлити 

проблем кроз роман “Kaд су се други пут развели моји родитељи” Радисава 

Милића (ментор - наставница Сања  Миловановић). 



 

 

• 18.1.2018. - Противпожарна заштита на раду - обука запослених  

 

 

• 19. 1. 2018. – Одржано је школско такмичење из математике за ученике од III 

до VIII разреда 

• 24.1.2018. Online конференција Гљиве као интернет природе за ученике од  V 

до VIII разреда 

 

Школска слава Свети Сава 

 

• Пригодним програмом и резањем колача обележена је школска слава Свети 

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

   

 



Прослава Светог Саве у Ждрелу 

 

 

 

• 30. 01. 2018. Радионица "Полиција у служби грађана" - Ученицима четвртог и 

шестог разреда представник МУП-а одржао је предавање о безбедности у 

саобраћају. 

 

 

ФЕБРУАР 

 

• 20.2.2018. - Одржано је школско такмичење из енглеског језика. Учесници: 

Никола Јанковић (8.разред), Аница Младеновић (8.разред) 

• 22.2.2018. - Одржано је школско такмичење из биологије за више разреде.  

 

Међународно такмичење HIPPO GLOBAL 

• У нашој школи је одржано прелиминарно такмичење  међународног 

такмичења HIPPO GLOBAL из енглеског језика 23.2.2018. Учествовао је 21 

ученик.  Никола Јанковић је учествовао и на полуфиналном такмичењу на 

државном нивоу (наставница Сања  Миловановић).  

 



• На општинском такмичењу из математике, које је одржано 24.2.2018. ученици 

наше школе освојили су следеће награде:  

- Елена Милосављевић, 4.разред, I место (учитељица Бранкицa Обрадовић) ; 

-Ивана Маринковић, 8. разред, II место (наставник Зоран Милићевић). 

Похвале: Ђорђе Јовић 4. разред (учитељица Бранкицa Обрадовић), Теодора 

Траиловић 4.разред (учитељица Невенка Гајић), Тијана Јовић 5. разред 

(наставник Зоран Милићевић). 

 

• 26.2.2018. -  Одржано је школско такмичење из историје за више разреде.  

• 27.2.2018. - Одржано је школско такмичење из француског језика за осми 

разред.  

• 28.2.2018. - Одржано је школско такмичење за Књижевну олимпијаду за седми 

и осми разред.  

• 28.02.2018. - Наставница енглеског језика Сања Миловановић одржала је 

угледни час у осмом разреду. Наставна јединица: Vocabulary & Language 

focus-Nations and government + make and let  

 

 

МАРТ 

 



• 3.3.2018. - На општинском такмичењу из хемије, ученик VIII разреда, Иван 

Милић освојио је 1.место (наставница Весна Станисављевић). 

 

• 3.3.2018. На општинском такмичењу из француског језика, ученица VIII 

разреда, Анђела Милорадовић освојила је 1.место и пласирала се на окружно 

такмичење (наставница Тања  Симеоновић - Траиловић). 

 

• 3.3.2018. - На општинском такмичењу из енглеског језика, ученик VIII разреда, 

Никола Јанковић освојио је 3.место и пласирао се на окружно такмичење 

(наставница Сања  Миловановић). 

 



• 6. 3. 2018. Радионица "Полиција у служби грађана" - Ученицима четвртог и 

шестог разреда представник МУП-а одржао је предавање о безбедности у 

саобраћају. 

Осмомартовска приредба 

 

• Ученици од првог до четвртог разреда извели су пригодан програм којим је 

обележен Дан жена. 

 

 

• На математичком такмичењу "Мислиша 2018" које је одржано 8. марта 2018. 

ученик наше школе Иван Милић 8. разред, награђен је похвалом (наставник 

Зоран Милићевић).  

 

 

Oтварање школске библиотеке и промоција књиге 

 



• 9.3.2018. – Отворена је нова школска библиотека и одржана је промоција књиге 

Ивин свет песам Иве Бојовић, ученице II разреда из Ћовдина (учитељ Зоран 

Вељковић). 

 

 

• 10.03.2018. На општинском такмичењу Књижевна олимпијада, ученица VIII 

разреда,, Ивана Маринковић освојила је треће место тј. први најбољи резултат 

и пласирала се на регионално такмичење. Ученица VII разреда Тијана 

Кнезевић освојила је такође треће место и пласирала се на регионално 

такмичење (наставница Госпава  Радојковић). 

 

 

• 10.03.2018.  На општинском такмичењу из ТиО ученик VIII разреда, Иван 

Милић освојио је 1.место у дисциплини ауто моделарство (наставник Иван 

Грујин). 

. 



 

• 11.03.2018. На општинском такмичењу из географије, ученица VIII разреда, 

Анђела Милорадовић освојила је друго место и пласирала се на окружно 

такмичење (наставник Спасоје Поповић). 

• 14.03.2018. – Школско такмичење у рецитовању. На општинско такмичење су 

се пласирали следећи ученици. У категорији нижих разреда: Петра Јовановић 

1. разред, Ждрело (учитељица Невенка Гајић), Андрија Јовић 2. разред, 

Шетоње Ждрело (учитељица Сузана Станковић), Тијана Стојановић 4. разред, 

Шетоње Ждрело (учитељица Бранкица Обрадовић). У категорији виших 

разреда: Јован Милосављевић 7. разред, Шетоње (наставница Госпава  

Радојковић)., Тијана Јовић 5. разред, Шетоње, (наставница Тања  Симеоновић - 

Траиловић), Ивана Маринковић 8. разред, Шетоње (наставница Госпава  

Радојковић). 

 

• 14.03.2018. Наставник Зоран Милићевић одржао тематски дан под називом 

„Пијада“ 

 



• 15.03.2018.  - IV радионица Читалачког клуба -  Шта све човек може кад  у 

нешто поверује у роману  Перо птице Додо Мирка Јовановића (ментор - 

наставница Сања  Миловановић). 

 

• 16.03.2018. - Радионица "Полиција у служби грађана" - Ученицима четвртог и 

шестог разреда представник МУП-а одржао је предавање о безбедности у 

саобраћају. 

 

 

Општинско такмичење из историје 

 

• 17.3.2018. - Општинско такмичење из историје је одржано у нашој школи. 

Ивана Маринковић, ученица 8. разреда наше школе освојила је прво место и 

Лука Милосављевић, ученик 6. разреда, освојио је друго место (наставник 

Владан Милић). Обоје су се пласирали на окружно такмичење. 



 

 

• 17.03.2018. - На општинском такмичењу из биологије наши ученици постигли 

су следеће резултате: Анђела Милорадовић и Иван Милић, 8. разред - друго 

место и пласман на окружно такмичење, Тијана Кнежевић (ученица 7. разреда),  

Александар Младеновић (ученик 6.разреда) и Николија Андрејић Влајић 

(ученица 5.разреда),  - треће место (наставница Данијела Соколовић) 

 

• 17.03.2018. На општинском такмичењу из рецитовања, ученица четвртог 

разреда, Тијана Стојановић добила је похвалу (учитељица Бранкица  

Обрадовић). 

 

 



 

Представа Како да најлакше упропастите свој живот onlajn 

• 23.03.2018. - Ученици од првог до четвртог разреда су одгледали едукативну 

представу о безбедности деце на интернету  Како да најлакше упропастите 

свој живот onlajn 

 

• 25.03.2018. На општинском такмичењу из српског језика и језичке културе, 

ученица осмог разреда, Ивана Маринковић освојила је прво место и пласирала 

се на окружно такмичење (наставница Госпава  Радојковић).  

 

• Наставница хемије Весна Станисављевић одржала је угледне часове у VII и 

VIII разреду. 



 

 

• Наставница биологије Данијела Соколовић одржала је угледне часове у V и 

VIII разреду. 

 

 

 

Посета Изворишту 29.3.2018. 

• Посета Изворишту у Шетоњу поводом обележавања Светског дана вода и 

реализације активности професионалне оријентације ученика осмог разреда. 

Активност је реализована у сарадњи са ЈКП Извор из Петровца на Млави.  



• Посету реализовали: наставница биологије Данијела Соколовић, наставница 

хемије Весна Станисављевић и наставник историје Владан Милић.

  

 

 

Ускршњи вашар 

 

• Наша школа, удружење жена Kнегиња Милица и припремна предшколска група 

Пчелица организовали су хуманитарни ускршњи вашар за Марка. 

 

 

Oбележавање Светског дана дечије књиге  

 

• 30.3.2018 - .Поводом обележавања предстојећег Светског дана дечје књиге, 2. 

априла, наставнице српског језика одржале су предавање Како лектира 

обликује нашу психу, представљено је 10 најчитанијих дечјих књига и 

презентован је досадашњи рад Читалачког клуба као и нове активности које су 

планиране до краја школске године. 



 

 

Пројекат ,,Сигурније школе и отпорније заједнице'' 

 

• У оквиру пројекта ,,Сигурније школе и отпорније заједнице“, који спроводи 

Црвени крст Србије, наша школа је добила опрему која се састоји од ормарића 

за прву помоћ, ранчева за прву помоћ, сетова санитетског материјала, апарата 

за гашење пожара итд.  

 

 

АПРИЛ 

 

• 2.4.2018. - На ликовно-литерарном конкурсу, поводом Светског дана књиге за 

децу, у организацији Народне библиотеке Ђура Јакшић Петровац на Млави, 

награђени су и ученици наше школе. 

У категорији ликовних радова: Магдалена Пајић, 4. разред, I место (учитељицa 

Бранкица Обрадовић), Јаков Лекић, 1. разред, III место (учитељица Снежана 

Јовић). У категорији литерарних радова: -Јована Пауновић, 6. разред, I место 

(наставницa Тања Симеоновић Траиловић), Лука Милосављевић, 6. разред, III 

место (наставницa Тања Симеоновић Траиловић), Ивана Маринковић, 8. 

разред, I место (наставницa Госпава Радојковић). 



 

 

• 11. 04. 2018. Радионица Полиција у служби грађана - Ученицима четвртог и 

шестог разреда представник МУП-а одржао је предавање о безбедности у 

саобраћају. 

 

 

• 13.04.2018. – Ученица 6. разреда Николина Радивојевић освојила је прво место 

на ликовном конкурсу ПУЛС-а у организацији Галерије Круг (наставница Маја 

Чаликјан). 

 

• 15.04.2018.  На окружном такмичењу из Књижевне Олимпијаде, ученице Ивана 

Маринковић (VIII разред) и Тијана Кнежевић (VII разред) освојиле су треће 

место (наставницa Госпава Радојковић). 



 

• 16. 04. 2018. Радионица Полиција у служби грађана - Ученицима четвртог и 

шестог разреда представник МУП-а одржао је предавање о безбедности у 

саобраћају. 

• 17.04.2018. учитељицa Виолета Миладиновић одржала је угледни час из 

предмета Свет око нас у II2 и III2. 

 

• 17. 04.2018.  Одржан је Пролећни крос на ком су учествовали сви ученици 

наше школе, а најбољи су се пласирали за учествовање на Кросу РТС-а. 

• 18.04.2018. V радионица Читалачког клуба -  Како породица укорењује кућу 

кроз роман Блогерка Виолете Ивковић (ментор- наставница Сања  

Миловановић). 

 



• 19.4.2018. - учитељицa Драгана Арсић одржала је угледни час из  Српског језика 

„Песма о цвету“ у I3 и „Ветар сејач“ у III3. 

  

• 23.4.2018. Светски дан књиге 

 

• 21.04.2018. На општинском такмичењу Шта знаш о саобраћају екипа наше 

школе освојила је друго место. Наших четворо ученика: Невена Илић, 5.разред, 

Лука Милосављевић 6.разред, Ерика Матеи 6.разред и Анђела Радојковић 

7.разред биће део осмочлане екипе Општине Петровац на Млави која ће 

учествовати на регионалној смотри (наставник Иван Грујин). 

 

• 22.4.2018. - На окружном такмичењу из историје, ученица осмог разреда, 

Ивана Маринковић освојила је треће место и пласирала се на републички ниво 

такмичења и ученик шестог разреда, Лука Милосављевић такође треће место 

(наставник Владан Милић).  

• 22.4.2018. - На окружном такмичењу из биологије, ученик осмог разреда Иван 

Милић освојио је треће место (наставница Данијела Соколовић). 

• 22.4.2018. - На окружном такмичењу из из француског језика, ученица осмог 

разреда Анђела Милорадовић освојила је друго место и пласирала се на 

републички ниво такмичења (наставница Тања Симеоновић-Траиловић). 



 

• 23.4.2018. Учитељица Невенка Гајић одржала је угледни час из математике у I2 

и IV2 

 

 

• 23.4.2018. Презентација наставника информатике, Траиловић Александра, о 

предностима примене интерективне табле у настави и нацину примене Mimio 

Teacha - преносног интерактивног система за беле табле. 

 

• 27. 4. 2018. одржан је Еко-квиз Прљаво или чисто - није исто, oпштинско 

такмичење основних школа. Наши ученици су сјајно представили нашу школу 

у квизу: Немања Радовановић 5. разред, Анита Гавриловић 6. разред, Анђела 

Радојковић 7. разред, Страхиња Радисављевић 8. разред (наставница Данијела 

Соколовић). 



 

 

СМАГОШ 

- Сусрети малих глумаца основних школа – 

 

• 26.4. и 27.4.2018. У нашој школи одржана су 5. сусрети малих глумаца основних 

школа. Првог дана смотре имали смо прилику да погледамо представу ,, Truth 

and Lie“   ( Истина и лаж), а представу су извели ученици наше школе. Затим су 

нас забавили ученици ОШ ,,Јован Шербановић“, Рановац извођењем комедије ,, 

Извол`те  у  бајку са Црвенкапом“. Након њих наступили су ученици ,, Бранко 

Радичевић“ - Мелница са представом ,,Сикинис“. Први дан СМАГОША су 

затворили ученици ,,Јован Шербановић“, Рановац извођењем комедије ,,Метла  

без  дршке“. Другог дана смотре, гости наше школе били су ученици ОШ “ 

Проф. Б. Пауновић”  Рашанац  - подручно одељење Каменово са представом   

,,Принц  без  мираза“ и ученици OШ ,,Јован Шербановић“ Рановац - подручно 

одељење Кладурово  са представом ,, Размажени  принц“. СМАГОШ су 



затворили ученици наше школе са представом ,, Седам  снежане  и  патуљак“.

 

 

• 28.4.2018. На регионалном такмичењу из српског језика и језичке културе, 

ученица Ивана Маринковић, 8. разред, освојила је друго место и пласирала се 

на републички ниво такмичења (наставница Госпава Радојковић).  

 

МАЈ 

 

• 8. 05. 2018. - Ученици наше школе били су учесници Спортских игара младих 

које су се одржавале у Петровцу на Млави. Игре су организоване под 

покровитељством Владе Србије и одржане су у девет спортова.  Екипе наших 

дечака освојиле су 3. место у малом фудбалу и 2. место у одбојци. 

 

 

• 9.05.2018. - VI радионица Читалачког клуба - Стаје ли се на крај памети или се 

он подржава у роману Необични ђаци Светлане Живановић ( ментор - 

наставница Сања  Миловановић). 



 

 

 

 

Екскурзија 

 

• Реализована је једнодневна екскурзија за ученике од првог до четвртог 

разреда на релацији Шетоње-Ниш, као и дводневна за ученике од петог до 

осмог разреда на релацији Шетоње-Ниш-Куршлумија-Ђавоља варош-Пролом 

бања - Шетоње. 

 

 

Презентација Средње школе “Младост” 

 

• 15.05.2018. У оквиру професионалне оријентације ученика осмог разреда 

одржана је презентација Средње школе Младост из Петровца на Млави 

• 17.05.2018. учитељицa Виолета Миладиновић одржала је Едукативне 

радионицу за родитеље под називом Да ли знате где су  ваша деца док су на 

интернету? 



 

• 18.-24.05.2081. - Митровац на Тари - рекреативна настава 2018. 

Ученици од првог до четвртог разреда централне школе и подручног одељења 

Ждрело, са својим учитељицама Бранкицом Обрадовић, Невенком Гајић и 

Сузаном Станковић, су били на Тари, лепотици међу планинама, и тамо 

доживели неке незаборавне тренутке са ученицима других школа из Апатина, 

Железника, Умке, Ужица, Н.Београда.... 

 

• 23.5.2018. Ученици I-1 били су у посети другарима из ПУ Пчелица.  Том 

приликом су кроз лепо дружење, заједно са учитељицом Снежаном Јовић, 

будућим првацима представили шта се све то учи у првом разреду и зашто се 

треба радовати поласку у школу. 

 

 

Презентација Музичке школе 



• 23.05.2018. Представници  Музичке школе из Смедеревске Паланке 

одржали су презентацију за ученике првог и другог разреда. 

• 20.5.2018. У оквиру еколошко-планинарске секције наше школе а у 

договору са директорком Слађаном Милић, реализована је планинарска 

акција у сарадњи са планинарским друштвом Горњак из Петровца на 

Млави. Ученици наше школе су се заједно са наставницом биологије 

Данијелом Соколовић, педагогом школе Јеленом Вучетом, као и 

члановима ПД "Горњак" попели на врх Јежевац (675 мнв). 

 

 

ЈУН 

 

• 04. 06. 2018. Радионица Полиција у служби грађана - Ученицима четвртог 

и шестог разреда представник МУП-а одржао је предавање о безбедности 

у саобраћају. 

 

Дан школе 

 

• Дан школе је ове школске године обележен je 7.6.2018. Након полагања 

венца на бисту Мирослава Букумировића Букума у дворишту школе, 

уприличен је свечани програм за госте и родитеље ученика. Приказана је 

презентација о раду школе, после чега је уследио и културно-уметнички 

програм. Пријатељима школе уручене су захвалнице, док су књиге 



додељене ученицима који су у овој школској години постигли резултате 

на oпштинским, oкружним и републичким такмичењима.  

 

 

 

Ђак генерације 

 

• Ивана Маринковић, ђак генерације 2017/2018. године, посебно је 

награђена златником. Ученица је у току осмогодишњег школовања  

постигла изузетне резултате у свим наставним областима и истакла се у 

многим ваннаставним активностима. Са успехом је представљалс школу 

на републичким такмичењима из историје и српског језика. Била је 

представник школе Научно-истраживачке станице  Петница  

2017.године.  

 

 



• На фотоконкурсу УГЉП "Вилино коло" на тему "Где све гљиве живе",  

ученица 7. Разреда Марија Николић је освојила 3. место (Данијела 

Соколовић) 

 

 

JУЛ 

 

• 8.7.2018. – Излет на језеро Перућац – колектив наше школе 

 

 

 


