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Септембар 

 
Активности 

 

 01.09.2014. Почела је настава у новој школској години. Све ученике, а 

посебно ученике и родитеље првог и петог разреда, поздравили су 

директорка школе Виолета Миладиновић и чланови колектива. 

 

   
 

 12.09.2014. Ученицима првог и другог разреда представник МУП-а 

одржао је предавање о безбедности у саобраћају. 
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Октобар 

 
Активности 

 
 06-10.10.2014. Овогодишњи мото Дечје недеље био је Свако дете 

срећног лица чува једна породица. Током ове недеље одржане су 

многобројне манифестације, радионице и активности у којима су 

учествовали ученици, родитељи и наставници наше школе. 

 

                           
 

 06.10.2014. Први дан Дечје недеље обележен је свечаним пријемом 

ђака првака у Дечји савез, док су ученици виших разреда показали 

своја умења кроз забаван програм Ја имам таленат. 
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 07.10.2014. Под слоганом Месимо, печемо- здраво се хранимо одржан 

је Вашар здраве хране. Као и сваке године, одазвао се велики број 

родитеља, што је овог пута било од посебног значаја јер је Вашар био 

хуманитарног карактера и сва прикупљена новчана средства уплаћена 

су за потребе лечења неше мале суграђанке Миле Станисављевић. 

 

                               
 

 

 08.10.2014. Изложба кућних љубимица је трећег дана Дечје недеље 

развеселила све ученике наше школе.  
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 09.10.2014. За ученике нижих разреда одржана је интерактивна 

представа Школа за кловнове, након чега је уследила ликовна 

радионица на тему Срећна породица, у којој су ученицима помоћ и 

подршку пружили и родитељи показавши богатство талента, 

креативности и маштовитости. 

 

   
 

 10.10.2014. Дечја недеља завршена је Трком за срећније детињство у 

којој су учествовали сви ученици наше школе. 

 

 
 

 

 10.10.2014. Ученицима седмог и осмог разреда приказан је филм Јунаци 

Браничева. 

 

 20.10.2014. На ликовно-литерарном конкурсу који је расписала Народна 

библиотека „Ђура Јакшић“ учествовали су ученици наше школе и том 

приликом постигли следеће резултате:  

 у категорији ликовних радова 1. место за Вука Јовића, ученика првог 

разреда и 2. место за Магдалену Пајић, такође ученицу првог разреда; 

 у категорији литерарних радова 1. место за Софију Божић, ученицу 

осмог разреда и 2. место за Доситеја Божића, ученика шестог разреда.   
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Након уручења награда, уприличено је дружење са песником Добрицом 

Ерићем у КПЦ-у Петровац на Млави. 

 

 
 

 11-12, 18-19, 25-26.10.2014. У Пожаревачкој Гимназији организован је 

шестодневни семинар Интеркултурално учење кроз драму коме су 

присуствовале Марина Динић, педагог школе и Сузана Станковић, 

професор разредне наставе. 

 

 26.10.2014. Одељенске старешине, нижих и виших разреда, одржале су 

час посвећен безбедном понашању у саобраћају чиме је наша школа 

обележила Светски дан сећања на жртве саобраћајних незгода. 

 

 31.10.2014. Одржан је семинар На ком језику сањаш- рад са 

билингвалним (двојезичним) дететом коме су присуствовали наставници 

наше школе.  
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Новембар 

 
Активности 

 
 01.11.2014. За ученике виших разреда организована је посета Сајму 

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

њиховим ауторима. 

 

 
 

 07.11.2014. Представник МУП-а и инспекторке Санела Јовановић 

Стефановић и Милена Рајковић одржали су интерактивно предавање и 

приказали презентацију ученицима виших разреда на тему Трговина 

људима. 

 

 12.11.2014. У нашој школи потписан је Протокол о сарадњи на 

превенцији, откривању и сузбијању насиља у оквиру пројекта „Школа 

без насиља“ који се реализује у нашој школи. Потписивању су 

присуствовали представници основних школа „Мирослав Букумировић 

Букум“, Шетоње, „Света Михајловић“, Буровац и „Бата Булић“, 

Петровац на Млави, представници МЗ: Шетоње, Ждрело, Ћовдин и 

Везичево, представници ЈУ Дирекције за омладину и спорт- Петровац на 

Млави, Дома здравља- Петровац на Млави, Центра за социјални рад- 

Петровац на Млави и Жагубица, Полицијске управе Пожаревац- 

Полицијске станице Петровац нa Млави, Црвеног крста- Петровац на 

Млави, ЈАЗАС-а, Пожаревац и Ученички парламент наше школе. 

Протоколарне стране имају улогу у реализовању активности које ће бити 

усмерене на институционализацију и имплементацију програма „Школа 

без насиља“.  
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 12.11.2014. Представнице омладине ЈАЗАС-а су у склопу пројекта 

Покажи шта знаш, али баш! реализовале радионицу са Ученичким 

парламентом наше школе. 

 

 
 

 13-16.11.2014. У организацији групе „Klett“, на Охриду је одржан Други 

интернационални симпозијум за директоре основних и средњих школа 

под називом Прва дигитална школа! Примери победничких дигиталних 

материјала за учење коме је присуствовала директорка наше школе 

Виолета Миладиновић. 

 

 

 

 24.11.2014. У оквиру 

пројекта „Професионална 

оријентација“, Прва 

приватна Средња 

медицинска школа 

„Милутин Mиланковић“ 

из Јагодине представила 

је своје образовне 

профиле ученицима осмог 

разреда.  
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 26.11.2014. У организацији ЈУ Дирекција за омладину и спорт, у 

Културно- просветном центру Петровац на Млави одржана је представа 

Оне су хтеле нешто сасвим друго, намењена ученицима седмог и осмог 

разреда на тему вршњачког насиља.  

 

 28.11.2014. Одред извиђача „Млава“ из Петровца на Млави у оквиру 

пројекта „Екологичарење“ расписао је конкурс за ученике основних 

школа на тему Како ја видим природу. 1. место у категорији ликовних 

радова заузела је Тијана Јовић, ученица другог разреда.  

 

 
 

 

 

Децембар 
 

 

Активности 

 

 
 06.12.2014. Миле Стефановић, наставник физичког васпитања, 

присуствоваo je семинару под називом Педагошка документација за 

наставни предмет физичко васпитање, који је одржан у Медицинској 

школи, Пожаревац. 
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 12.12.2014. Ученици наше школе одгледали су представу Радионица 

позоришта и филма. 

 

              
 

 15.12.2014. Представник Техничке школе из Жагубице је представио 

образовне профиле ове школе ученицима осмог разреда у оквиру 

пројекта „Професионална оријентација“. 

 

 30.12.2014. Крај првог полугодишта обележен је пригодним програмом и 

пропраћен атмосфером предстојећих празника. 
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Јануар 

 
Активности 

 

 

 15-17.01.2015. На Филолошком факултету у Београду одржан је 

Републички зимски семинар коме је присуствовала наставница српског 

језика Светлана Фатић. 

 

 19.01.2015. Директорка школе Виолета Миладиновић присуствовала је 

семинару Управљање колективом- ефикасан приступ, који је одржан у 

Пожаревцу. 

 

 20.01.2015. Почело је друго полугодиште школске 2014/2015. године. 

 

 27.01.2015. Пригодним програмом и резањем колача обележена је 

школска слава Свети Сава, како у централној школи тако и у подручним 

одељењима. 

  
 

 28.01.2015. Професори разредне наставе присуствовали су промоцији 

уџбеника разредне наставе издавачке куће BIGZ која је одржана у 

Основној школи „Бата Булић“, Петровац на Млави. 

 

 29.01.2015. Професори разредне наставе присуствовали су презентацији 

уџбеника издавачке куће Креативни центар која је одржана у Основној 

школи „Бата Булић“, Петровац на Млави. 

 

 30.01.2015. Наставник техничког и информатичког образовања Иван 

Грујин приказао је учитељима наше школе образовни интерактивни 

портал Маша и Раша мултимедијалног садржаја за рад са млађим 

ученицима. 

 

 31.01.2015. Одржано је Школско такмичење из Математике. 
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Фебруар 

 

Активности 

 
 02-03.02.2015. У Београду је одржан програм дводневне обуке за Форум 

театар за наставнике школа укључених у програм „Школа без насиља“ 

коме су присуствовале професорка разредне наставе Сузана Станковић и 

професорка српског језика Светлана Фатић. 

 

 03.02.2015. Одржано је Школско такмичење из Енглеског језика. 

 

 05.02.2015. Професори разредне наставе присуствовали су презентацији 

уџбеника разредне наставе издавачке куће Нови Логос која је одржана у 

Центру за културу Пожаревац. 

 

 06.02.2015. Кристина Милетић, професорка руског језика, одржала је 

угледни час ученицима осмог разреда. 

 

 07.02.2015. Савез учитеља Републике Србије у сарадњи са Друштвом 

учитеља општине Пожаревац организовало је XXXI Зимске сусрете 

учитеља Србије под мотоом Дан стручнох усавршавања, у облику 

различитих једнодневних семинара. Програми стручног усавршавања, 

којима су присуствовали професори разредне наставе наше школе, 

одржани су у Основној школи „Доситеј Обрадовић“, Пожаревац. 

 

     
 

 09.02.2015. У организиацији издавачке куће Klett, професори разредне 

наставе присуствовали су стручној трибини под називом Зашто је 

важно самовредновање ученица и ученика као и презентацији уџбеника 

ове издавачке куће која је одржана у Центру за културу Пожаревац. 

 

 10.02.2015. Професори разредне наставе присуствовали су презентацији 

уџбеника издавачке куће eduka која је одржана 

у Основној школи „Бата Булић“, Петровац. 

 

 10.02.2015. У нашој школи обележен је Дан 

безбедности на Интернету, који има за циљ да 

подигне свест и знање о томе како треба 

безбедно користити Интернет. Том приликом, 

директорка школе Виолета Миладиновић 

одржала је радионицу, на ову тему, са 

члановима Савета родитеља, након чега је 
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наставник техничког и информатичког образовања Иван Грујин одржао 

интерактивно предавање и приказао презентацију, о безбедном 

коришћењу Интернета, ученицима од петог до осмог разреда. 

 

 11.02.2015. Одржано је Школско такмичење из Хемије. 

 

 19.02.2015. Одржано је Школско такмичење из Историје. 

 

 19.02.2015. У нашој школи организовано је дружење са песником за децу 

Мошом Одаловићем. 

 

                         
 

 22.02.2015. Ученик седмог разреда Иван Маринковић, освојиоје 1. место 

на Општинском такмичењу из књижевности Књижевна олимпијада које 

је одржано у Основној школи „Јован Шербановић“, Рановац. Софија 

Божић, ученица осмог разреда, пласирала се директно на Регионално 

такмичење због учешћа на Републичком такмичењу школске 2013/2014. 

године. 
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 26.02.2015. Одржано је Школско такмичење из Биологије. 

 

 27.02.2015. Одржано је Школско такмичење из Српског језика. 

 

 27-28.02.2015. У Београду је одржана Међународна конференција Нове 

технологије у образовању којој су присуствовали педагог школе Марина 

Динић и наставник техничког и информатичког образовања Иван Грујин. 

 

                     
 

 28.02.2015. На Општинском такмичењу из Математике, одржаном у 

Основној школи „Бата Булић“, Петровац,  ученик петог разреда Иван 

Милић освојио је треће место. 

 

 28.02.2015. На Општинском такмичењу из Енглеског језика, које је 

одржано у Основној школи „Брана Пауновић“, Рашанац, ученица осмог 

разреда Софија Божић заузела је 3. место и пласирала се на Регионално 

такмичење.   

                             
 

 28.02.2015. Наставник географије Спасоје Поповић присуствовао је 

Географском семинару који је одржан у Београду. 
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Март 

 
Активности 

 
 06.03.2015. У спортској хали „Драгутин Томашевић“, Петровац, одржан 

је Општински турнир у малом фудбалу на коме је мушка екипа наше 

школе заузела 2 место, а женска екипа 3. место. 

 

 

           
 

 
 07.03.2015. На Општинском такмичењу из Српског језика које је 

одржано у Основној школи „Света Михајловић“, Буровац, ученик шестог 

разреда, Доситеј Божић, освојио је 1. место, док су 2. место освојиле 

Ивана Маринковић, ученица петог разреда  и Софија Божић, ученица 

осмог разреда. Сви ученици су се пласирали на Регионално такмичење. 
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 08.03.2015. И ове године наша школа била је домаћин Општинског 

такмичења из Историје на коме су наши ученици постигли следеће 

резултате:  

 1. место за Ивану Маринковић и Анђелу Милорадовић, ученице петог 

разреда, као и за Ивана Маринковића, ученика седмог разреда; 

 3. место за Срећка Томашевића, ученика петог разреда и Доситеја 

Божића, ученика шестог разреда.  

Сви ученицису се пласирали на Регионално такмичење. 

 

 
 

 19.03.2015. У спортској хали „Драгутин Томашевић“, Петровац, одржан 

је Општински турнир у рукомету на коме је мушка екипа наше школе 

заузела 2. место.  
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 21.03.2015. Софија Божић,ученица осмог разреда, освојила је 2. место на 

Регионалном такмичењу из књижевности Књижевна олимпијада које је 

одржано у Основној школи „Краљ Александар“, Пожаревац и пласирала 

се на Републичко такмичење. 

 

 23.03.2015. У целом свету, месец март је традиционално у знаку 

франкофоније, а први пут је прослављен и у нашој школи. Дух 

Француске осетио се када су ученици виших разреда представили своје 

знање француског језика кроз песме и рецитације. Дан је употпуњен и 

презентацијом француске националне кухиње, коју су такође 

припремили ученици наше школе уз помоћ својих родитеља. 

 

 
 

 23-29.03.2015. Наша школа подржала је Онлајн недељу и укључила се у 

годишњу европску кампању усмерену на ширење писмености у области 

информационо-комуникационих технологија. 

 

 25.03.2015. Одржано је Школско такмичење рецитатора. 

 

 28.03.2015. На Општинском такмичењу рецитатора, које је одржано у 

КПЦ-у Петровац, 3. место припало је Јовану Милосављевићу, ученику 

четвртог разреда, док су за наступ посебно похваљени Лука 

Милосављевић, ученик трећег разреда и Немања Марковић, ученик 

седмог разреда. 
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Април 

 
Активности 

 

 

 01.04.2015. Завичајни музеј- Петровац на Млави је са циљем 

промовисања стрипа и илустрације као данас признате примењене 

уметности у целом свету, расписао конкурс за стрип и/или илустрацију 

код називом Стрип 9. Трип на коме је 3. место освојила Лена 

Милосављевић, ученица 1. разреда. 

 

 08.04.2015. Већ традиционално се у нашој школи организују радионице 

поводом великог хришћанског празника, Ускрса, у којима учествују 

ученици, родитељи и наставници школе показујући изузетну креативност 

и маштовитост. 
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 17.04.2015.  Дечје позориште „Лав“ приказало је ученицима нижих 

разреда представу Игра кловнова. 

 

 
 

 18.04.2015. У Основној 

школи „Краљ Петар I“ у 

Пожаревцу одржано је 

Регионално такмичење из 

Историје на коме је Иван 

Маринковић, ученик 

седмог разреда, са 

максималним бројем 

освојених поена, заузео 1. 

место и пласиро се на 

Републичко такмичење. 

Ивана Маринковић, 

ученица петог разреда и 

Доситеј Божић, ученик 

шестог разреда су такође 

заузели 1. место, док је 3. 

место припало Анђели 

Милорадовић, ученици 

петог разреда. 

 

 

                         

 

 18.04.2015. На Регионалном такмичењу из Српског језика које је 

одржано у Основној школи „Десанка Максимовић“ у Пожаревцу, 

Доситеј Божић, ученик шестог разреда, освојио је друго место. 

 

 20.04.2015. Удружење ликовних уметника Петровац организовало је 

Пролећни ученички ликовни салон- П.У.Л.С. 2015. на коме је, у 

категорији цртежа, 1.место освојила Тамара Петровић, ученица петог 

разреда. 
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 24.04.2015. У оквиру пробног завршног испита, ученици осмог разреда 

полагали су тест из математике. 

 

 25.05.2015. У оквиру пробног завршног испита, ученици осмог разреда 

полагали су тест из српског/матерњег језика и комбиновани тест 

(биологија, географија, историја, физика и хемија). 

 

 25-26.02.2015. Директорка школе Виолета Миладиновић и педагог 

Марина Динић присуствовале су Стручном скупу под називом Глас 

културе у образовању који је одржан у Центру за културу и образовање 

Раковица, Београд. 

 

 26.04.2015. На општинској смотри Шта знаш о саобраћају, која је 

одржана у Основној школи „Бата Булић“, Петровац на Млави, екипа 

наше школе освојила је 1. место. Невена Панић, ученица седмог разреда, 

постигла је најбољи пласман у категорији девојчица, док је Владимир 

Ђурић, ученик осмог разреда, имао други најбољи резултат од укупно 56 

учесника смотре. 

 

                 
 

Мај 

 
Активности 

 
 07.05.2015. Наша школа прикључила се акцији 

Чепом до осмеха. Ова акција има троструку улогу, а 

то је да се отпад рециклира, да се мисли о својој 

средини и да се развија хуманост и солидарност код 

деце и људи. У холу школе постављене су кутије са 

логом акције у које се могу одложити прикупљени 

пластични чепови. Средства која се добијају када се 

чепови предају на рециклажу су намењена у 

хуманитарне сврхе са циљем да се помогне деци са 

инвалидитетом или неком сметњом у развоју, како 

би им се омогућило лакше учествовање у 

образовању.  
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 08.05.2015. На литерарно-ликовном конкурсу Црвеног крста под називом 

Крв живот значи Вељко Добросављевић, ученик осмог разреда, освојио 

је 1. место у категорији ликовних радова, док је Доситеј Божић, ученик 

шестог разреда, такође освојио 1. место у категорији литерарних радова.    

 

 10.05.2015. На Регионалној смотри Шта знаш о саобраћају, одржаној у 

Пожаревцу, општинска екипа Петровца на Млави, коју су чинили и 

ученици наше школе Владимир Ђурић, Невена Панић и Стефан 

Радисављевић, освојила је 2. место у категорији „Б“, као и у категорији 

„Ц“ и у генералном пласману. Ђурић Владимир, ученик осмог разреда, је 

у појединачној категорији постигао трећи најбољи резултат у 

Браничевском региону. 

 

 
 

 10.05.2015. На Републичком такмичењу из књижевности Књижевна 

олимпијада, одржаном у Сремским Карловцима, ученица осмог разреда 

Софија Божић освојила је 3. место.  
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 13-14.05.2015. У нашој школи одржана је 2. Смотра малих глумаца 

основних школа. Првог дана смотре имали смо прилику да погледамо 

представу Љубав на сеоски начин- просидба, у извођењу ученика 

Основне школе „Жарко Зрењанин“, Велико Лаоле, а затим су нас 

забавили ученици наше школе извођењем комедије Ко некад у осам,  

Т. Николетића. Другог дана смотре, гости наше школе били су ученици 

Основне школе „Јован Шербановић“, Рановац и приказали нам Четворе 

очи- по мотивима народне приче, у адаптацији професора српског језика 

Јована Ивковића. Након њих су наступили ученици наше школе и извели 

представу Бранислава Нушића, Прва љубав. СМАГОШ је затворила 

представа Мртво море, у извођењу групе „Кринке“ из Основне школе 

„Бата Булић“, Петровац на Млави.  

 

 
 

 15.05.2015. На фудбалском стадиону ФК Слога у Петровцу, одржан је 

Крос РТС-а на коме је ученик другог разреда Немања Радовановић 

освојио 2. место у категорији дечака тог узраста. 

 

 16.05.2015. На Републичком такмичењу из Историје, одржаном у 

Крупњу, ученик седмог разреда Иван Маринковић освојио је 2. место.  
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 20.05.2015. У оквиру пројекта „Професионална оријентација“ ученицима 

осмог разреда представљена је Пољопривредна школа са домом ученика 

„Соња Маринковић“ из Пожаревца. 

 
 23.05.2015. Реализована је екскурзија за ученике од првог до четвртог 

разреда на релацији Шетоње – манастир Жича –Врњачка бања–Шетоње. 

 

 
 

 29.05.2015. Последњи наставни дан за ученике осмог разреда. 
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ЈУН и ЈУЛ 

 
Активности 

 
 05.06.2015. Као и сваке године, циљ обележавања Дана школе је да 

укључимо што више ђака и представимо свој рад и родитељима и 

локалној заједници. 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, са 

акцентом на изузтене резултате које су наши ученици постигли на 

разним такмичењима, 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 општинским, окружним и републичким такмичењима. Софија Божић, 

ђак генерације 2014/2015. године, посебно је награђена златником. 

 

     
 

 05-06.6.2015. Педагошко друштво 

Србије у сарадњи са Одељењем за 

педагогију и андрагогију 

Филозофског факултета у Београду 

наставило је традицију окупљања 

педагога у оквиру Сусрета педагога. 

Тема овогодишњих Сусрета педагога 

била је Педагошки допринос 

унапређивању подучавања и учења. 

Циљ научног скупа био је да се кроз 

презентацију и размену најновијих 

теоријских сазнања и резултате 

емпиријских истраживања афирмише 

значај квалитетног подучавања и 
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педагошког утицаја на учење у процесу организованог образовања и 

васпитања. Скупу, који је одржан на Филозофском факултету 

Универзитета у Београду, присуствовала је педагог школе Марина 

Динић. 

 

 07-08.06.2015. Реализована је екскурзија за ученике од петог до осмог 

разреда на релацији Шетоње – Копаоник– Врњачка бања– Шетоње. 

      

 
 

 11.06.2015. Ученици четвртог разреда опростили су се од својих 

учитељица и у ту част одржали завршну приредбу у присуству родитеља 

и осталих запослених у школи. 

 

                 
 

 12.06.2015. Последњи наставни дан за ученике од I до VII разреда. 
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 12.06.2015. На свечаној седници Скупштине општине Петровац на 

Млави, која је одржана поводом Дана општине, ученику наше школе 

Ивану Маринковићу уручена је награда Четврти  јун у виду признања са 

новчаном наградом за изузетне резултате које је постигао у школској 

2014/2015. години. 

 

 
 

 15.06.2015. Ученици осмог разреда су на завршном испиту полагали тест 

из српског, односно матерњег језика. 

 

 15.06.2015. У пројекту Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја за инвестициона улагања школа је добила средства за замену 

постојећег дела столарије, у новом делу школе, ПВЦ елеметима, те се 

почело са радовима. 

 

     
 

 16.06.2015. Ученици осмог разреда су на завршном испиту полагали тест 

из математике. 

 

 17.06.2015. Ученици осмог разреда су на завршном испиту полагали 

комбиновани тест (биологија, географија, историја, физика и хемија). 
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 20.06.2015. Ученици осмог разреда прославили су другарско вече у 

ресторану Олимпик.   

 

 
 

                                 
 

 28.06.2015. Ученицима од I до VII разреда подељене су ђачке књижице и 

сведочанства. Ученицима VIII разреда, у присуству родитеља и 

наставника, подељена су Сведочанства о завршеном основном 

образовању и васпитању и Уверење о обављеном завршном испиту у 

основном образовању и васпитању. Свим одличним ученицима и 

ученицима који током школске године нису направили ни један 

изостанак додељене су књиге на поклон. 

 

 03.07.2015. Ђак генерације, Софија Божић, присуствовала је додели 

награда ученицима генерације 2014/2015. године одржаној у 

просторијама Центра за културу у Пожаревцу. Том приликом уручен јој 

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

 


