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Септембар 

Активности 

 

 03.09.2012. Почела је настава у новој школскоj години. Све ученике, а посебно 

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

 

 14.09.2012. Представник МУП-а одржао је предавање о 

безбедности у саобраћају за ученике од првог до четвртог 
разреда. 

Клуб реалног аикида „Деспот“ из Пожаревца одржао је 
презентацију борилачких вештина за ученике свих разреда.   
 

 25.09.2012.  Отворен је сајт школе, где ће ученици и родитељи 
имати могућност да се упознају са актуелним дешавањима, планом рада и осталим 

активностима школе.  http://skolabukum.nasaskola.rs/index.php 

http://skolabukum.nasaskola.rs/index.php
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Октобар 

Активности 

 01-05.10.2012. И ове године прва 

недеља октобра била је посвећена 

најмлађима. Овогодишњи мото Дечје недеље 

био је „Растемо као једно- Бољи смо заједно“, 

а централна тема била је инклузија. Током ове 

недеље одржане су многобројне 

манифестације, радионице и активности у 

којима су учествовали ученици, родитељи и 

наставници школе.  

 23.10.2012.  Школу су посетили представници Дирекције за спорт и омладину 

општине Петровац на Млави и одржана је презентација рукомета и стреличарства. 

 30.10.2012.  Директорка школе је потписала меморандум за пројекат „Школа без 

насиља“ под покровитељством UNICEF-а. Име наше школе на свечаном скупу у 

Београду изговарали су министар просвете, науке и технолошког развоја Жарко 

Обрадовић и директорка UNICEF-а Јудита Рајхенберг. 
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Новембар 

Активности 
 

 07.11.2012. Ученици наше школе привели су крају 

акцију прикупљања гардеробе за децу и омладину ометену 
у развоју збринуту у Дому „Никола Шуменковић“ у 

Стамници. Ова активност представља прикључивање  
акцији „Боје и звуци које живот значе“, покренутој од 

стране ученика Средње школе „Младост“ из Петровца.  
 

 08.11.2012. У Орешковици је одржан семинар под називом „Угледни час- 

прилика за све“. Семинару су присуствовали Светлана Фатић, Зоран Милићевић и 
Катарина Јовановић. 

Школу је посетио представник плесног клуба „La Luna“ из Јагодине и ученике 
упознао са радом клуба.  

 

 09.11.2102.  У Пожаревцу је одржана трибина под називом „Здрави стилови 
живота. Одговорно живљење“. Трибини је присуствовао већи део наставног кадра 

школе. 
 

 13.11.2012. У Петровцу је одржан семинар под називом „Учење кроз игру помоћу 
интерактивних електронских вежби“. Семинару су 

присуствовали Сузана Станковић, Светлана Фатић и 
Катарина Јовановић. 

 

 22.11.2012. Школу је посетила менторка пројекта 
„Школа без насиља“. Одржано је предавање и 

анкетирање свих радника школе.   
 

 28. и 29.11.2012. Наставници наше школе, Зоран Милићевић, Миле Стефановић, 

Зоран Тодоровић, Владан Милић и Драган Радосављевић,  учествовали су у 
истраживању Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања „Стандарди 

постигнућа за крај обавезног образовања“, које је одржано у Смедереву.  
 

 28. и 30.11.2012. Одржано је пробно тестирање ученика осмог разреда из 
српског језика и математике.  
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Децембар 

Активности 
 

 03.12.2012. Представници Црвеног крста посетили су 

школу и одржали предавање ученицима седмог и осмог 
разреда поводом 1. децембра-  Светског дана борбе против 

AIDS-a. Наша школа укључила се у акцију продаје 
новогодишњих UNICEF-ових честитки. 

 

 04.12.1012.  Школу је посетио представник карате клуба 
„Камиказе“ из Пожаревца и ученицима школе одржао кратку презентацију ове 

борилачке вештине. 
 

 08.12.2012. У Београду је одржан сминар под називом „Стваралачке активности у 
настави књижевности“. Семинару су присуствовале наставнице Госпава Радојковић 

и Светлана Фатић. 
 

 16.12.2012.  У Петровцу је одржан семинар под називом 

„Оцењивање ученика“. Семинару су присуствовале 
Виолета Миладиновић, Марина Динић, Невенка Гајић и 

Кристина Милетић.  
 

 28.12.2012. Крај првог полугодишта обележен је пригодном приредбом и 
маскембалом. 
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Јануар 

Активности 
 

 09-10.01.2013.  У Београду је одржан семинар под називом „Зимска школа- семинар 

за повишење квалификација наставника и професора руског језика“ коме је 
присуствовала наставница Кристина Милетић. 

 

 10-12.01.2013. Наставница Светлана Фатић присуствовала је Републичком зимском 

семинару наставника и професора српског језика и књижевности, одржаном у 
Београду. 

 

 16.01.2013. Почело је друго полугодиште школске 2012/2013. године.   
 

 27.01.2013. Пригодним програмом и резањем колача обележена је школска слава  
Свети Сава. 

 

 30.01.2013. Одржана је промоција првог броја школског часописа „Букум“.   
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Фебруар 

Активности 
 

 01.02.2013. Одржано је Школско такмичење из математике.  

 

 04.02.2013. Одржано је Школско такмичење из физике.  

 

 05.02.2013. Поводом обележавања дана безбедног 

Интернета, за ученике од петог до осмог разреда, 
одржана је презентација о безбедном коришћењу 

Интернета под називом „Кликни безбедно“.   
 

 09.02.2013. Ученица седмог разреда Сара Живковић 

освојила је прво место на Општинском тамкичењу „Књижевна олимпијада“ које је 
одржано у ОШ „Ђура Јакшић“, Орешковица. 

 

 10.02.2013. Ученик осмог разреда Филип Ђорђевић 

освојио је друго место на Општинском такмичењу из 
физике које је одржано у ОШ „Јован Шербановић“, 
Рановац.  

 

 13.02.2013. Одржано је Школско такмичење из српског језика.  

Виолета Миладиновић, директорка школе, Марина Динић, педагог и Сузана 
Станковић, професор разредне наставе присуствовале су студијској посети у  

ОШ „Бата Булић“ Перовац на Млави у оквиру пројекта „Унапређење образовања у 
Србији кроз развој мреже подршке инклузивном образовању“ који се спроводи уз 
подршку UNICEF-a и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.  

 

 17.02.2013. У Пожаревцу су одржани XXIX Зимски сусрети учитеља Србије 

„Јачање професионалних компетенција просветних радника“. Овом програму 
стручног усавршавања присуствовао је већи број учитеља наше школе.  

 

 21.02.2013. Одржано је Школско такмичење из историје. 

 

 23.02.2013. На Наставничком већу одржана је 
презентација Резултата истраживања пројекта 

„Школа без насиља“, а након тога и семинар за 
професоре разредне наставе под називом  

„ Цртани филм“. 
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Март 

Активности 
 

 02.03.2013. Ивана Маринковић, ученица трећег разреда, освојила је друго место 

на Општинском такмичењу из математике које је одржано у ОШ „Бата Булић“, 
Петровац на Млави. 

 

 03.03.2013. На Општинском такмичењу из српског језика 

које је одржано у ОШ „Света Михајловић“, Буровац, ученици 
наше школе освојили су следеће награде – Иван Маринковић, 
ученик петог разреда, освојио је треће место, Софија Божић, 

ученица шестог разреда, освојила је прво место.  
На Општинском такмичењу из биологије, које је одржано у 

ОШ „Жарко Зрењанин“, Лаоле, треће место освојио је ученик 
шестог разреда, Илић Ђорђе.  

 

 
 

 
 
 

 08.03.2013.  Ученици од првог до четвртог 
разреда извели су пригодан програм којим је 

обележен Дан жена.   
 

 

 
 

 

 20.03.2013. Поводом првог дана пролећа, ученици осмог разреда и наставник 

техничког образовања пошумљавали су предео између насеља Шетоња и Ћовдина. 
 

 21.03.2013. Одржано је Школско такмичење у рецитовању.  
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 23.03.2013. Наша школа била је 

домаћин Општинског такмичења из 
историје на коме су наши ученици 

постигли следеће резултате: прво место 
за Маринковић Ивана, ученика петог 

разреда, треће место за Марковић 
Немању, ученика петог разреда, треће 
место за Пантић Лазара, ученика петог 

разреда, друго место за Божић Софију, 
ученицу шестог разреда и треће место за Стефановић Александра, ученика осмог 

разреда.  
У ОШ „Бата Булић“, Петровац, одржан је семинар под називом „Мала школа 
рукомета“ коме је присуствовао наставник физичког васпитања Миле Стефановић.  

 

 27. 03. 2013. У спортској хали „Драгутин 

Томашевић“, Петровац, одржан је турнир у малом 
фудбалу на коме је мушка екипа наше школе заузела 
3. место. 

 
 

 

 30.03.2013. На Општинском такмичењу у 

рецитовању, које је одржано у КПЦ-у Петровац, 
ученик 1. разреда, Лука Милосављевић, освојио је 1. 
место у категорији млађих разреда, док је Софија 

Божић, ученица 6. разреда, освојила 2. место у 
категорији старијих разреда.  

 
 
Менторка пројекта „Школа без насиља“ одржала је семинар „Реституција“ за све 

раднике школе.  
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Април 

Активности 
 

 01.04.2013. Школу су посетили представници 

школе са домом за ученике оштећеног слуха и 
говора  „11. мај“ из Јагодине упознавши ученике 

осмог разреда специјалног одељења и њихове 
родитеље са могућностима школовања у овој 

установи.  

  

 03.04.2013. Одржано је стручно 

усавршавање на нивоу установе у виду 
излагања које се односи на савладан 

програм стручног усавршавања ван 
установе са обавезном дискусијом и 
анализом, на тему „Одговорно 

живљење“. Излагачи: Сузана Станковић, 
професор разредне наставе  

ОШ „Мирослав Букумировић Букум“, Влада Ристић и Зоран Богдановић, компанија 
Дунав осигурање. 

 

 05.04.2013. У оквиру професионалне оријентације, ученицима осмог разреда 
представљена је Пољопривредно - ветеринарска школа са домом ученика 

Свилајнац.  
 

 09.04.2013. У спортској хали „Драгутин 
Томашевић“, Петровац, одржан је турнир у 
рукомету за девојчице, на коме је екипа наше 

школе заузела 3. место.  
 

 

 10.04.2013. Ученици млађих разреда и специјалног 

одељења присуствовали су пројекцији 3Д филма у КПЦ-у, 
Петровац.  

 

 

 12-13.04.2013. Реализована је 

дводневна екскурзија, за ученике 
виших разреда, на релацији Шетоње – Опленац – Орашац – 

Ваљево – Бранковина – Троноша – Тршић – Бања Ковиљача - 
Шетоње.  
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 13.04.2013. На Регионалном такчичењу из српског језика, које је одржано у  
ОШ „Десанка Максимовић“,Пожаревац, ученица шестог разреда Софија Божић 

освојила је прво место. 
 

 16.04.2013. У нашој школи осетио се дух Русије, када су 
ученици виших разреда представили своје знање руског 
језика кроз песму, рецитације и глуму. Дан је употпуњен и 

презентацијом руске националне кухиње, коју су такође 
припремили ученици наше школе.   

 

 18.04.2013. У оквиру програма „Професионална 

оријентација у Србији“, ученици осмог разреда 
присуствовали су Сајму образовања који је организован у ОШ „Јован Шербановић“, 
Крепољин. На Сајму су представљене средње школе из Жагубице, Петровца на 

Млави, Бора, Деспотовца, Пожаревца и Свилајнца. 
 

 20.04.2013. У ОШ „Вук Караџић“, Пожаревац, одржано је Регионално такмичење 
из историје на коме су ученици наше школе, Иван Маринковић (пети разред) и 

Софију Божић (шести разред) освојили друга места.  
 
На Општинском такмичењу „Шта знаш о 

саобраћају“, које је одржано у ОШ „Бата Булић“, 
Петровац на Млави, екипа наше школе освојила 

је друго место. Чланови наше екипе Јована Сарић 
и Владимир Ђурић, ученици шестог разреда, 
својим пласманом изабрани су за представнике на 

Регионалном такмичењу.  
 

 
 

 22.04.2013. Наша школа узела је учешће у обележавању међународног „Дана 

планете Земље“ са циљем скретања пажње на значај очувања природе. У школи су 
реализоване радионице под називом „Искористи рециклажни материјал“, као и 

прикупљање старе хартије, ПЕТ амбалаже и електронског отпада.   
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 25.04.2013. Одржан је Пролећни крос.  

 
 

 
 

 

 26.04.2013. На тему „У сусрет Ускрсу“, реализоване су радионице у којима су 

учествовали ученици, родитељи и наставници школе.  
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Мај 

Активности 
 

 11.05.2013. Реализована је екскурзија за 

ученике нижих разреда и специјално 
одељење на релацији Шетоње – Ниш – 

Нишка бања – Шетоње.  
 

 
 
 

 
Одржано је пробно тестирање ученика осмог разреда за 

завршни испит из српског језика и математике.   
 
Ученица Софија Божић (шести разред) и ученик Доситеј Божић (четврти разред) 

добили су дипломе за постигнуте резултате на литерарном конкурсу „Витезово 
пролеће“, док су ученици првог и трећег разреда подручног одељења из Ћовдина 

добили диплому за постигнуте резултате на ликовном конкурсу „Витезово 
пролеће“. 

 

 15.05.2013. На ликовном конкурсу „Крв живот значи“, ученице наше школе 
освојиле су следеће награде: прво место за Мармандел Александру (пети разред) и 

треће место за Ђурић Кристину (осми разред).  
На литерарном конкурсу  „Крв живот значи“, ученик четвртог разреда, Доситеј 
Божић освојио је прво место.  

На Општинском такмичењу „Шта знаш о здрављу, шта знаш о Црвеном крсту“, 
екипа наше школе, коју су чиниле ученице седмог разреда: Живковић Сара, 

Мармандел Доротеа и Благојевић Дијана, освојила је друго место. 
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 16.05.2013. За све ученике наше школе одржана је дечја 
позоришна представа „Једна мала љубавна  бајка“.  

 

 17.05.2013. Са циљем припрема за полагање завршног испита 

наредне школске године, ученици седмог разреда решавали су 
композитни тест из биологије, хемије, физике, историје и 
географије. 

 

 22.05.2013. У циљу подизања свести код деце и младих о важности физичке 

активности и усвајања здравих стилова живота прикључили смо се кампањи 
„Здравље је култура“ коју је покренуло удружење ЗЕН АРТ уз подршку 

Министарства омладине и спорта, Министарства здравља, Министарства просвете, 
образовања и технолошког развоја и Спортског савеза Србије. 

 

 
 

 24.05.2013. Последњи наставни дан за ученике осмог разреда.  
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 29.05.2013. На препоруку Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

ученици наше школе укључени су у реализацију традиционалног  Међународног 
Дана Изазова 2013.– најмасовније планетарне и спортско-рекреативне 

манифестације. Петнаестоминутним ангажовањем на великом школском одмору, 
кроз спорт, забаву и фер-плеј, ученици су посветили време свом здрављу и 

подсетили све оне који то не чине на важност физичког вежбања за очување и 
унапређивање здравља. 

 

 
 
 

 31.05.2013. Јована Обрадовић, ученица шестог разреда, освојила је  друго место 
на Меморијалној трци Драгутин Томашевић, одржаној у Петровцу. Драгутин 

Томашевић је био десетоструки победник маратонске трке Обреновац - Београд и 
први учесник Краљевине Србије на Олимпијским играма 1912. године у Стокхолму, 

Шведска. У знак сећања на првог учесника Олимпијских игара из Србије у његовој 
родној Бистрици и Петровцу на Млави одржава се „Меморијална трка Драгутин 
Томашевић“ на деоници дужине 10.450m. под покровитељством СО Петровац на 

Млави и Олимпијског комитета Србије.  
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Јун‒Јул 

Активности 
 

 03.06.2013. 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. Ведро расположење било 
је присутно током целе вечери. 

 
 
 

 
 

 

 04.06.2013. Дан школе обележен је 
целодневним активностима. Циљ нам 

је да укључомо што вище ђака и 
представимо свој рад и родитељима и 

локалној заједници. Ове године 
имали смо низ спортских такмичења, 

у малом фудбалу, шаху и друштвеним играма у којима су се надметали ученици. 

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, а најбољим спортистима мајице. У холу школе била је 
постављена изложба ликовних радова ученика школе.  

 

 07.06.2013.   Последњи наставни дан за ученике од I до VII 

разреда. 
 

 12.06.2013. У просторијама школе одржан је семинар 
„Сарадња са родитељима“ у оквиру пројекта „Школа без 

насиља“. Семинару су присуствовале разредне старешине. 
 

 17.06.2013. Ученици осмог разреда су полагали завршни 

испит из матерњег језика. Просечан број бодова  ученика наше 
школе био је 9,43. 

 

 19.06.2013. Ученици осмог разреда су полагали завршни испит из математике. 

Просечан број бодова ученика наше школе био је 7,27. 
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 28.06.2013. Ученицима од I до VII разреда подељене су ђачке књижице и 

сведочанства. Свим одличним ученицима додељене су књиге на поклон. Ученицима 
VIII разреда у присуству родитеља и наставника подељена су Сведочанства о 

завршеном основном основном образовању и васпитању и Уверење о обављеном 
завршном испиту у основном образовању и васпитању. Ђаку генерације, 
Александри Бошковић додељена је књига на поклон, као и осталим ученицицима 

осмог разреда који су осми разред завршили са одличним успехом. 
 

 
 

 09.07.2013. Ђак генерације, Александра Бошковић, присуствовала је свечаности у 

сали СО Пожаревац, уприличеној за све ученике генерације у Браничевском округу. 
Том приликом уручени су јој сребрњаци са ликовима знаменитих Срба. 
 

 


