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Овако је било некада... 

 

   Школи у Равнима је одобрен рад  1899.год. у кући Недељка Ђоковића која је 

била преуређена за ту сврху. Првог октобра 1899.год. у Равни стиже први 

учитељ Глигорије Јовановић Мамуровац и школа почиње са радом. Кад је 

школа отворена школској општини припадала су села Равни, Скржути, 

Никојевићи, Дрежник и Рожанство. Нова школска зграда на месту где се и сада 

налази Равањска школа била је завршена пред јесен 1909.год.  

   Са почетком Првог светског рата скола престаје са радом и поново се отвара 

на пролеће 1919.год. Те 1919-те и Дрежник је добио школу која је такође била 

отворена у приватној кући Ђорђа Николића и ту је радила до 1925.год. када је 

сазидана нова школска зграда. 

   У Никојевићима је основано одвојено одељење Равањске школе 1931.год.које 

је почело са радом у кући Вука Цицварића. Већ 1932.год. школа у 

Никојевићима постаје самостална. Радила је до 1936.год., тада престаје са 

радом, а ученици настављају школовање у Равнима.Са крајем рата 1945.год. 

школе су поново почеле са радом. 

   Од 01.септембра 1950.год.дотадашња четвороразредна основна школа у 

Равнима прераста у осмогодишњу школу. 

   Од 1957.год. школа у Равнима носи име Манојла Смиљанића по студенту 

Манојлу Смиљанићу родом из Равни, партизанском борцу и комесару 

партизанске фабрике оружја и муниције из Ужица, који је погинуо заједно са 

радницима-пушкарима приликом експлозије у трезорима у Ужицу 22. 

новембра 1941.год. Такође, 1957.год. године основне школе у Никојевићима и 

Вранама које су до тад биле самосталне ушле је у састав школе у Равнима. 

1979.године школа је добила нову зграду у којој се и данас одвија настава. 

Историјски подаци о ИО Дрежник: 

Село Дрежник је 1919. Године добило школу,која је била отворена у приватној 

кући Ђорђа Николића. Радила је ту до 1924. године када је сазидана нова 

школска зграда, као задужбина трговца Игњата Даничића. Чин освећења ове 

зграде извршио је епископ  битољски Јосиф Цвијовић, рођени Дрежничанин. 

Током Другог светског рата школа није радила. Одмах након ослобођења, 

наставила је са радом и у периоду од 1955. До 1960. године  саграђена је нова 



школска зграда, у којој се школа и данас налази, и школа је добила име 

првоборца из овог села Ђурђа Милутиновића. Школа данас ради као ИО 

Основне школе „Ђура Јакшић“из Равни. 

 

Школа данас... 

  Настава и радни простор се свакодневно модернизују. 

   Површина школе у Равнима је 1906 m2 са једном учионицом за предшколску 

групу, четири учионице за ученике до четвртог разреда, 7 учионица за 

кабинетску наставу и фискултурну салу. Простор око школе је уређен, један 

део дворишта је асфалтиран као спортски терен, а велики део је зелена 

површина. У школи ради ђачка кухиња и ђачка задруга. 

   У школској 2015/2016.год. извршена је модернизација изгледа школе. Од зајма од 

Европске инвестиционе банке промењена је унутрашња и спољња столарија, 

спољашње фасаде и  плафони у обе школе. Обе школе су и окречене. Ремонтован је 

систем грејања, уређени мокри чворови и грејање у фискултурној сали у Равнима. 

Обновљен је кров и подови и урађени су мокри чворови  у ИО Дрежник. Од 

средстава из буџета општине уређени су ограде школских дворишта матичне школе 

и ИО Дрежник. Од сопствених средстава замењени су подови у канцеларији 

административних радника и наставничкој канцеларији и набављена потребна 

наставна средства.   

У ИО Дрежник почетком сколске 2016/2017. године уграђено је парно грејање и 

довршена адаптација школе.                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИЗГЛЕД ШКОЛЕ 

 

 

 

  Село Равни се налази на 24km југоисточно од Ужица на надморској висини 

526m. Граничи се са општином Ариље, а југозападно са селом Сирогојном. 

Кроз село протиче река Приштавица, а иначе село је једна еколошки очувана 

средина. 

   Површина школе у Равнима је 1906 m2 са једном учионицом за предшколску 

групу, четири учионице за ученике до четвртог разреда, 7 учионица за 

кабинетску наставу и фискултурну салу. Простор око школе је уређен, један 

део дворишта је асфалтиран као спортски терен, а велики део је зелена 

површина. У школи ради ђачка кухиња и ђачка задруга. 

   У школској 2015/2016.год. извршена је модернизација изгледа школе. Од зајма од 

Европске инвестиционе банке промењена је унутрашња и спољња столарија, 

спољашње фасаде и  плафони у обе школе. Обе школе су и окречене. Ремонтован је 

систем грејања, уређени мокри чворови и грејање у фискултурној сали у Равнима. 

Обновљен је кров и подови и урађени су мокри чворови  у ИО Дрежник. Од 

средстава из буџета општине уређени су ограде школских дворишта матичне школе 

и ИО Дрежник. Од сопствених средстава замењени су подови у канцеларији 
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административних радника и наставничкој канцеларији и набављена потребна 

наставна средства.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

МИ У ШКОЛСКОЈ 2016/2017. 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ (ПРЕДМЕТНА НАСТАВА) 

ИМЕ РАДНИКА  ЗАДУЖЕЊЕ 

Александра Јокић Српски језик (Равни) 

Срђан Ковачевић Српски језик (Дрежник) 

Весна Дедић Енглески језик 

Владан Цицварић Енглески језик 

Душко Мијаиловић Руски језик 

Даница Пецовић Ликовна култура (Равни) 

Горан Марковић Ликовна култура (Дрежник) 

Милан Антонијевић Ликовна култура (Дрежник) 

Драгица Томић Музичка култура 

Милош Рацић Историја 

Јелисавета Гавовић Географија 

Драгица Томић Физика 

Ана Пауновић Биологија 

Светлана Буквић Хемија 

Тања Конатар Физичко васпитање 

Зоран Тодић Верска настава 

Благомир Ђедовић Математика (Равни) прво 

полугодиште 

Светлана Сокић Математика (Равни) друго 

полугодиште 

Радмила Марковић Математика (Дрежник) 

Горан Гардић Техничко и информатичко 

образовање 

Радивоје Ђокић Техничко и информатичко 

образовање 

Јелисавета Гавовић Грађанско васпитање(Дрежник) 



Александар Миливојевић Информатика и рачунарство 

Милош Рацић Свакодневни живот у прошлости 

Светлана Буквић Домаћинство 

Даница Пецовић Сликање, цртање и вајање 

Даница Пецовић Грађанско васпитање(Равни) 

Александра Јокић Грађанско васпитање(Равни) 

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ (РАЗРЕДНА НАСТАВА) 

ИМЕ РАДНИКА  ЗАДУЖЕЊЕ 

Иван Филиповић 1.разред (Равни) 

Милан Весовић 2.разред (Равни) 

Душан Глоговац 3.разред (Равни) 

Мирјана Милојвић 4.разред (Равни) 

Снежана Грбић 1. и 3.разреди (Дрежник) 

Славица Дрчелић 2. и 4.разреди (Дрежник) 

Драга Савић 2. и 4.разреди (Никојевићи) 

 

ВАСПИТАЧИ 

ИМЕ РАДНИКА  ЗАДУЖЕЊЕ 

Зорица Ивковић Васпитач (Равни) 

Јелена Милићевић Васпитач (Дрежник) 

 

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ 

ИМЕ РАДНИКА  ЗАДУЖЕЊЕ 

Надежда Босиљчић Директор школе 

Биљана Анђић Секретар школе 

Миљка Обреновић Шеф рачуноводства 

Љуба Милојевић Рачуновођа 

Даница Пецовић Библиотекар (Равни) 

Светлана Сокић Библиотекар(Равни) 

Драгица Томић Библиотекар(Равни) 

Срђан Ковачевић Библиотекар(Дрежник) 

Лана Ристановић Куварица 

Ацо Ристановић Ложач 

Горан Цицварић Домар 

Драгина Савић Хигијеничар (Равни) 

Далиборка Старчевић Хигијеничар (Равни) 

Зоран Цвијовић Хигијеничар (Дрежник) 

Марина Симовић Хигијеничар (Дрежник) 



 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

Равни 

Припремни предшколски програм је похађало и успешно завршило девет 

ученика. 

Први разред је похађало и успешно савладало наставни план и програм девет 

ученика. 

 2.разред 3. 

разред 

4. 

разред 

5. 

разред 

6. 

разред 

7. 

разред 

8. 

разред 

Одличних 5 7 6 3 4 3 4 

Врло 

добрих 

4 2 6 4 8 5 2 

Добрих     2 4 2 4 

Довољних        

Број 

ученика 

9 9 12 9 16 10 10 

 

   У трећем разреду све петице су имали Жарко Раковић,Бојан Илић,Марина 

Старчевић и Невена Старчевић. 

   У четвртом разеду све петице имала је Марица Томић. 

   У петом разреду све петице су имали Наташа Павловић,Невена Ристичевић и 

Марија Митрић. 

   У шестом разреду све петице је имала Марина Ћосовић. 

   У седмом разреду све петице је имала је Кристина Ристановић.  

   У осмом разреду све петице је имао је Никола Савић који је изабран за ђака 

генерације и и Вуковац.  

 

 

 

 



 

Дрежник  

Припремни предшколски програм је похађало и успешно завршио један  

ученик. 

Први разред је похађало и успешно савладало наставни план и програм два 

ученика. 

 2. 

разред 

3. 

разред 

4. 

разред 

5. 

разред 

6. 

разред 

7. 

разред 

8. 

разред 

Одличних 2 2 1  2 2  

Врло 

добрих 

 3 2  1   

Добрих  2  1 2 1 3 2 

Довољних        

Број 

ученика 

4 5 4 2 4 5 2 

 

Све петице су имали   Милутиновић Драгутин из шестог разреда, 

Милутиновић Невена и Милутиновић Јелена из седмог разреда. 

Никојевићи 

Припремни предшколски програм је похађао и успешно савладао један ученик. 

                                                               

2.разред 

4. разред 

Одличних                                                     1 2 

Врло добрих  

Добрих  1 

Довољних  

Број ученика                                                   

1 

3 

 

Све петице су имали ученици Илић Василије и Милинковић Ружица. 

 

 

 



 

 

        Резултати са такмичења у школској 2016/2017.години 

 

МАТЕМАТИКА 

1. Марица Томић, четврти разред. 2.место на општинском такмичењу, 

пласман на окружно такмичење; 

2. Вељко Вуловић, четврти разред, учествовао на општинском такмичењу; 

3. Василије Илић,четврти разред, учествовао на општинском такмичењу- 

добио похвалницу; 

ХЕМИЈА 

1. Кристина Ристановић, седми разред, 3.место на општинском такмичењу, 

пласман на окружно такмичење; 

2. Невена Милутиновић, седми разред,учествовала на општинском 

такмичењу; 

3. Марија Старчевић,седми разред,учествовала на општинском такмичењу; 

БИОЛОГИЈА 

1. Лена Јеремијић, шести разред,учествовала на општинском такмичењу; 

2. Марина Ћосовић,шести разред. Учествовала на општинском такмичењу; 

3. Невена Милутиновић, седми разред,учествовала на општинском 

такмичењу; 

4. Јелена Милутиновић,седми разред, 3.место на општинском такмичењу и 

пласман на окружно такмичење; 

ГЕОГРАФИЈА 

1. Кристина Ристановић,седми разред, 2.место на општинском такмичењу и 

3. место на окружном такмичењу; 

2. Невена Милутиновић, седми разред, 2. место на општинском такмичењу, 

пласман на окружно такмичење; 



ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ “ШТА ЗНАШ О 

САОБРАЋАЈУ” 

1. Милош Старчевић, пети разред, учествовао на општинском такмичењу; 

2. Александар Обреновић, шести разред, учествовао на општинском 

такмичењу; 

3. Биљана Ковчић, шести разред, учествовала на општинском такмичењу; 

4. Весна Илић, седми разред, учествовала на општинском такмичењу; 

5.   Јован Вуловић, седми разред, учествовао на општинском такмичењу; 

ЦРВЕНИ КРСТ “ШТА ЗНАШ О ЦРВЕНОМ КРСТУ” 

1. Марија Брајковић, четврти разред, екипно освојено 2. место у 

полуфиналу; 

2. Стефан Петровић,  четврти разред, екипно освојено 2. место у 

полуфиналу; 

3. Никола Старчевић , четврти разред, екипно освојено 2. место у 

полуфиналу; 

4. Вељко Вуловић , четврти разред, екипно освојено 2. место у полуфиналу; 

ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ЦРВЕНОГ КРСТА  “ПРВА МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЋ” 

1. Лидија Марковић 

2. Александра Цицварић 

3. Биљана Ковчић 

4. Кристина Ристановић 

5. Весна Илић 

6. Анђела Старчевић 

Ученице шестог и седмог разреда освојиле су треће место. 

 

         

 

 

 



 

Хронологија значајних датума  током школаске 2016/2017. године 

 

 

31.8.2016. Седница Наставничког већа; 

1.9 .2016. Почетак  нове школске 2016/2017. године ; 

                  Свечани дочек деце- припремне предшколске групе, као и првака, уз 

пригодан  програм и поклоне у виду ђачког прибора; 

9.9.2016. Традиционални, 35. по реду , Сусрети аматерских група Златиборског 

округа, у организацији ГКЦ Ужице. Домаћин сусрета је била наша школа у 

Равнима. Учествовало је дванаест група које су се надметале пред жиријем, 

као и КУД из Ужица као учесник у ревијалном делу манифестације; 

 
14.9.2016. Одржана седница Школског одбора и Савета родитеља; 

1.10.2016. Обележавање Дана школе у Равнима уз бројне госте и пригодан 

програм; 

 



3.10.2016. Обележавање Дечје недеље: 

                   Ученички парламент је у сарадњи са Дечјим савезом дао свој 

допринос обележавању Дечје недеље, кроз разне активности: приказивање 

дечјих радова (виши и нижи разреди) наТабли за обавештавање ученика, 

размену играчака и књига, приказивање филма о негативним странама 

интернета, спортске активности... 

                    Уоквиру литерарне секције, писани су састави као и поруке 

пријатељства, које су међусобно размењиване. 

                     Излагани су цртежи на тему „Срећно дете“. Основни мото за све 

активности у оквиру Дечје недеље одвијао се под називом „Нећу да бригам, 

хоћу да се играм“. 

8.10.2016.   Трка „За срећније детињство“ 

                    У организацији Црвеног крста Ужице, спортског савеза и АК 

Младост, на градском стадиону у Ужицу, одржана је 25. по реду   трка „За 

срећније детињство“. Више стотина малишана,ученика основних и средњих 

школа такмичило се под мотом „Имамо циљ-дођи на старт!“ Трка је имала за 

циљ да подстакне младе да се баве спортом, а превасходно ту је и хуманитарни 

карактер. Приход сакупљен од продаје стартних бројева, намењен је 

ученицима слабијег материјалног статуса. Ученици наше школе су били 

учесници трке. Најзапаженији резултат, од свих учесника наше школе, 

остварила је Марина Старчевић,ученица трећег разреда, освијивши прво 

место; 

12.10.2016. Седница Наставничког већа 

14.10.2016.  У ИО Дрежник,одржана је манифестација „Игре старог сокака“ 

(кликери,сличице,крајцаре,фудбал крпењачом) по идеји и организацији 

наставника историје, Милоша Рацића; 

 
19.10.2016. Седница Савета родитеља; 

                     Седница Школског одбора; 

8.11.2016. Просветни инспектор, др Миленија Марковић, у радној посети 

нашој школи; 

10.11.2016. Седница Наставничког већа; 



 

19.11.2016. У ИО Дрежник, у организацији Удружења грађана „Митрополит 

Јосиф Цвијовић-Дрежничанин“ одржан је свечани ручак у знак захвалности 

донаторима, поводом адаптације старе школе, задужбине Игњата Даничића и 

уградње грејања у ИО Дрежник; 

16.12.2016. Ученици наше школе на Сајму науке у Београду; 

28.12.2016. Новогодишњи базар 

Ученици четвртог разреда, уз подршку своје учитељице Мирјане Милојевић, 

продавали су своје рукотворине, које су направили уочи Нове године. Од 

зарађеног новца купили су грицкалице и сокове за новогодишњу журку; 

29.12.2016. Приредба предшколаца за дочек Нове 2017. године   и подела 

пакетића; 

30.12.2016. Новогодишњи маскенбал 

Учествовали су ученици нижих разреда. Победник – Јана Јованетић, маскирана 

у баку. Затим је уследила новогодишња журка у организацији свих ученика 

наше школе; 

 

 
31.12.2016. Коледари 

Ученици из Равни, уз подршку наставника историје, Милоша Рацића, оживели 

су прастари обичај коледа, који се светковао уочи Нове године. Кроз село, од 

куће до куће, неки нови коледари шетали су маскирани, певајући веселе 

празничне песме; 

 



13.1.2017. Посело у Дрежнику 

У организацији мештана, ученика и наставника, уз пригодан културно- 

уметнички програм; 

 
27.1.2017. Славимо Светог Саву уз пригодну приредбу у матичној школи у 

Равнима и у ИО Дрежник. Додељена је захвалница мештанину, Горану 

Старчевићу, који је донирао љуљашке и клацкалице школи у Равнима; 

Завршетак првог полугодишта; 

 

 

 

 
13.2.2017. Почетак другог полугодишта; 



24.2.2017. Средњовековно поподне у ИО Дрежник 

Вратили смо се у доба витезова,пажева, трубадура... 

 
 

8.3.2017. Приредба предшколаца под називом „Најлепша мама на свету“ , коју 

су деца извела у присуству својих мајки; 

 
12.3.2017. У нашој школи је одржано општинско такмичење из географије. 

Учествовало је 49 ученика седмог и осмог разреда из ужичке општине. Наше 

ученице, Кристина Ристановић(7.разред,Равни) и Невена Милутиновић 

(7.разред,ИО Дрежник) заузеле су друго место; 

20.3.2017. Признање у Београду 

На фестивалу“Кидикем“ у Дечјем културном центру, наш наставник историје, 

Милош Рацић, за филм“Доситеју,лаку ноћ“,   освојио је Гран при Златни 

Кадар, као и медаљу за најбољи филм. 



Пристигле су и дипломе Етнолошко-антрополошког друштва Србије за филм 

„На Дрини ћуприја“ и центра аматерског филма Србије за филм „Било једном 

у Албанији“. Ученици наше школе, иначе носиоци свих улога у наведеним 

филмовима, посебно су похваљени од људи који се баве режијом, 

драматургијом и камером; 

 

 
21.3.2017. Усусрет пролећу 

Ученици седмог и осмог разреда (чланови Ученичког парламента, ИО 

Дрежник),уз подршку наставнице Јелисавете Гавовић, садили су љубичице на 

зеленој површини испред школе. Учешће су узели и помоћни радници школе. 

Акција је успешно реализована; 

 

 
 

7.4.2017. Пробни завршни испит из математике: 



8.4.2017. Пробни завршни испит из српског језика и комбиновани тест; 

3.5.2017. Чеп за хендикеп ИО Дрежник 

На часу одељенске заједнице, ученици седмог разреда у ИО Дрежник, дали су 

предлог и покренули акцију „Зачепимо предрасуде“ прикупљањем чепова; 

 

 
8-12.5.2017. Научни камион 

Путујућа лабораторија „Научни камион“ кренуо је на путовање по градовина 

Србије и то из Ужица. Први пут је у овом граду, са широм отвореним вратима 

и бесплатним научним садржајем. У „Научном камиону“ се организују 

радионице и предавања, и уводе млади у занимљив свет науке из различитих 

области: биологије, физике, хемије...Ученици наше школе су посетили 

„Научни камион“ у пратњи својих предметних наставника; 

12.5.2017. Екскурзија 

Дводневна екскурзија за ученике виших разреда, на релацији: Дрежник -Равни- 

Опленац-Топола-Крагујевац-Јагодина-Крагујевац-Дрежник-Равни. 

Једнодневни излет за ученике нижих разреда, као и за припремну предшколску 

групу, на релацији: Равни-Дрежник-Кадињача-Бања Ковиљача- Тршић-Ваљево 

(Тешњар)-Ужице-Дрежник-Равни; 

13.5.2017. Медицинско село у Равнима; 

29.5.2017. Хајдуковање 

Седмо по реду“Хајдуковање“, културно-спортска манифестација у Равнима. 

Надметање ученика у старим хајдучким вештинама: трчање, обарање руку, 

скок у вис, скок у даљ, бацање камена с рамена, бацање потковице, гађање 

праћком; 



 
30.5.2017. Завршетак другог полугодишта за ученике осмог разреда; 

30.5.2017. Градско такмичење у Првој помоћи 

У Ужицу је одржано градско такмичење у првој помоћи. Инструктори прве 

помоћи  Црвеног крста и Патронажне службе Дома здравља, припремали су 

екипе од марта месеца. Укупно 14 екипа приказало је стечено знање на шест 

радних полигона. Екипа наше школе, коју су сачињавале ученице: Биљана 

Ковчић, Лидија Марковић, Александра Цицварић, Кристина Ристановић. 

Анђела Старчевић и Весна Илић, освојила је треће место;  

1.6.2017. Седница Одељенског већа; 

                Седница Наставничког већа; 

3.6.2017. Другарско вече наших осмака; 

9.6.2017. Савет родитеља; 

12.6.2017. Седница Школског одбора; 

13.6.2017. Свечано обележавање завршетка наставе у другом полугодишту 

школске 2016/2017. године; 

14.6.2017. Завршни испит из српског језика; 

15.6.2017. Завршни испит из математике; 

16.6.2017. Завршни испит- комбиновани тест; 

20.6.2017. Седница Одељенског већа; 

                  Седница Наставничког већа; 

24.6.2017. Награда нашем ученику  

На 46. Ревији филмског стваралаштва деце и омладине Србије, у организацији 

Центра аматерског филма Србије, која је одржана од 21. до 24.јуна, у Музеју 

Југословенске кинотеке у Београду, а представљала  је најбоље филмове које 

су снимили ученици основних и средњих школа, ученик наше школе, Милош 

Старчевић, освојио је трећу награду; 

28.6.2017. Додела књижица и сведочанстава за крај другог полугодишта, као и 

додела књига одличним ученицима; 

Седница Наставничког већа; 

Седница Школског одбора; 

21.8.2017. Седница Наставничког већа; 

31.8.2017. Седница Наставничког већа. 


