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УМЕСТО ПРЕДГОВОРА 

 
ЛЕТОПИС! Ова дивна старословенска реч указује нам на природну потребу 

наших предака за памћењем и записивањем различитих догађаја из 

прошлости, како би се оно што је вредно отргло од заборава. Оно што се 

збивало у току једне календарске године (лета), хроничари су састављали у 

јединствени спис који је најбоље илустровао ту епоху јер није писан са 

временске дистанце која би умањила његову аутентичност и прецизност. 

Тако су настали летописи. 

У средњовековној Србији летописи су вођени на дворовима владара, 

властеле, у црквеној хијерархији, градским самоуправама и занатским 

еснафима. У 19. веку, када је дошло до националног препорода, ''летопис'' је 

постао назив за најстарији и најпознатији књижевни часопис српског народа 

под окриљем Матице српске. 

Школски летописи су записи које су састављали учитељи и наставници. У 

њима су бележени важнији датуми у школи (разне активности, успеси са 

такмичења, путовања, долазак гостију...) као и подаци о радницима који су те 

године радили у њој. Летописима се, као писаним историјским изворима, 

могу користити евентуални хроничари школе и истраживачи њене 

прошлости. Због свега тога, летописи не смеју да буду формално набацани 

бирократски подаци! 

Основна школа ''Ђура Јакшић'' са седиштем у Равнима обнавља свој летопис 

у школској 2013/2014, у годинама Његошевог и Нушићевог јубилеја. Нека 

нам, међер, у помоћ буду њихове особине: мудрост првог и духовитост 

другог великана! 

 
Милош Рацић  

професор историје 

 



ОРГАНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ 
 

Основна школа ''Ђура Јакшић'' се простире на следећим локацијама:  

1. матична осмогодишња школа у Равнима 

2. издвојено осмогодишње одељење у Дрежнику 

3. издвојено четворогодишње одељење у Никојевићима 

4. објекат школске зграде у Вранама који се више не користи за наставу 

 

На располагању школе је следећи простор: класичне учионице, школски хол, 

фискултурна сала, школска игралишта, наставничке канцеларије и кабинети, 

канцеларије директора и секретара, библиотеке, радионица, кухиња, мокри 

чвор,  котларница. 

 

Ова школска година је почела 2.септембра 2013. и организована је у два 

полугодишта. Прво полугодиште је завршено 27.децембра, а друго 30.маја за 

осмаке и 13.јуна за остале ученике. Школу похађа 132 ученика. У први 

разред је уписано 20, док осми разред завршава 17 ученика. 

 

Запослени у школи: 

 

директор 

Надежда Босиљчић 

 

административни радници 

Миљка Обреновић 

Биљана Анђић 

Љуба Милојевић 

 

васпитачице 

Зорица Ивковић 

Јелена Милићевић 

  

учитељи 

Мирјана Милојевић 

Иван Филиповић 

Милан Весовић 

Душан Глоговац 

Славица Дрчелић 

Снежана Грбић 

Зора Капетановић 



 

наставници: 

Срђан Ковачевић 

Александра Јокић  

Буквић Светлана 

Радмила Марковић 

Благомир Ђедовић 

Весна Дедић 

Владимир Цицварић 

Душко Мијаиловић 

Драгица Томић 

Ана Пауновић 

Горан Гардић 

Радивоје Ђокић 

Јелисавета Гавовић 

Милош Рацић 

Милан Антонијевић 

Тања Конатар 

Зоран Тодић 

Душан Томић 

Иван Деспић 

 

библиотекар 

Драга Савић 

 

помоћни радници: 

Александар Ристановић 

Горан Цицварић 

Драгина Савић 

Далиборка Старчевић 

Лана Ристановић 

Драго Вукотић 

Марина Симовић 

 

У овој школској години било је укупно 40 запослених у установи. 

 

 

 

 

 



ПРЕГЛЕД ДОГАЂАЈА ПО МЕСЕЦИМА 

 

СЕПТЕМБАР 

 

2.септембра 2013. одржане су седнице одељењских већа. 

 

14.септембра 2013. одржани су у просторијама школе 33. по реду ''Сусрети 

аматерских група'' Златиборског округа (САГ). Због нестабилног времена, 

програм је одржан у фискултурној сали уместо на игралишту како је 

првобитно планирано. Наступили су, између осталих, певачке групе ''Стари 

храст'' из Никојевића, ''Распевани Златибор'' из Рожанства, ''Дукат'' из 

Косјерића, затим гуслар Душан Карличић из Штавља, КУД-ови ''Момчило 

Тешић'' из Пожеге и ''Ера'' из Ужица и многи други. 

 

20. септембра 2013. Тим за заштиту животне средине, Еколошка секција и 

полазници предмета Чувари природе, спровели су акцију Заштита и 

одрживост животне средине, кроз сакупљање алуминијумских лименки и 

постављање табли упозорења и забране бацања смећа. 

 

23.септембра 2013. отворен је филмски кабинет ''Бункер''. То је пре свега 

костимографско одељење (бројне капе, униформе, капути, перике, маске 

итд), кинотека, магацин за реквизите, библиотека и радни сто. Зидове су 

попунили постери Радренисових филмова, фотографије глумаца, плакати са 

маскенбала и ''Хајдуковања''. Осим тога, Бункер ће служити и као редакција 

листова ''Абердар'' и ''Филмски магазин''. Ту ће се чувати и складиштити 

радови стрип радионице, такође и предмети из Културног простора 

''Потпалубље''. 

 

24. септембра 2013. ученици Душици Обућини из Дрежника додељена је 

диплома ''Рзавско перо'' коју додељује новинарска секција наше школе и 

редакција листа Абердар.  У образложењу се наводи да је Душица дала свој 

допринос листу писањем кратких и маштовитих прича које, с обзиром на 

њену узраст, имају вредност. 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТОБАР 

 

Тим за медије и маркетинг школе прогласио је октобар месец за ''Месец 

владике Његоша'' који ће бити пригодно обележен низом манифестација. 

 

1.октобра 2013. прослављен је Дан школе. Учитељи и наставници су са 

ђацима приредили пригодну приредбу у школској сали. Наступио је оркестар 

мандолина ''Орфеј'', рецитатори, певачи уз пратњу гитаре, глумци и 

фолклорни извођачи. Приредба је била програмска, па је неколико тачака 

било посвећено 200-годишњици рођења владике Његоша.  

 

3.октобра 2013. радионица ђачког стрипа ''Џивџан'' из наше школе издала је 

стрип под именом Његош и камење, који заправо представља адаптацију 

старог црногорског вица. Штампан је у стотинак примерака и дистрибуиран 

по селима школског подручја, као и у граду. 

 

10.октобра 2013. ученици шестог разреда у Дрежнику снимили су 

краткометражни филм ''Пијаца робова'' у продукцији Радренис филма. Филм 

говори о ропству људи као једном од најсуровијих и најсрамнијих појава у 

историји човечанства. 

 

14.октобра 2013. у дворишту школе снимљен је краткометражни играни 

филм под називом Лажни цар Шћепан Мали у реализацији ученика старијих 

разреда и продукцији ''Радренис филма''. Филм је шаљива екранизација 

истоименог Његошевог дела.  

 

24.октобра 2013.  у учионици седмог разреда у Дрежнику отворена је 

изложба Два века Његоша. Реализатори изложбе су били полазници изборног 

предмета Свакодневни живот у прошлости. За потребе изложбе 

импровизован је владичин радни сто, прибор за писање, књиге и часописи из 

19.века, гусле, део народње ношње, карта Старе Црне Горе, њених племена, 

као и слике Његошевих савременика. О овој активности је извештавао и 

локални радио Луна. 

 

29.октобра 2013. одржане су седнице Одељењског већа 

 

31.октобра 2013. одржане су седнице Одељењског већа 

 

 

 



НОВЕМБАР 

 

15.новембра 2013. у Дрежничкој школи одржан је Трећи јесењи маскенбал у 

организацији костимографског одељења Радренис филма и листа Абердар. 

Учествовало је преко 30 такмичара, а победио је костим Данила Томића 

(пећински човек). Друго место је освојила Андријана Лазовић (индијска 

принцеза), а треће Лијескић (црвенкапа). Победнику је додељена диплома 

''Златна маска''. Том приликом је и снимљен краткометражни играни филм 

''Маскенбал у Венецији''. 

 

16.новембра 2013. обележен је међународни дан толеранције. Ученички 

парламент је поводом тога израдио пано који се налази у холу школе. 

   

20.новембра 2013. поводом Светског дана детета, у организацији Ученичког 

парламента, нашу школу је посетио Милован Веснић, истакнути спортиста и 

европски шампион у аутомобилизму. Он је ђацима описао природу своје 

професије, показивао сопствену спортску опрему, препричавао анегдоте и 

подвиге, делио савете будућим возачима. Овај догађај су пропратиле и 

дневне новине Курир и Спортски журнал. 

 

21.новембра 2013. у просторији школске библиотеке у издвојеном одељењу у 

Дрежнику отворена је мултимедијална изложба под именом Кад је шлагер 

био млад. Тема изложбе је забавни живот и разонода педесетих година 

20.века у социјалистичкој Југославији. Акценат је стављен на музику, спорт, 

филм и новине. Изложени су примерци Политикиног забавника из 1952, 

албум са холивудским глумцима, грамофонске плоче, радио ''лампаш''... 

Изложбу су водили полазници предмета Свакодневни живот у прошлости 

који су послуживали госте освежавајућим соковима из прошлог века – 

кабезом и клакером.  

ДЕЦЕМБАР 

 

1.децембра 2013. ''Дан борбе против сиде''- чланови Ученичког парламента су 

делили летке на којима су нацртани симболи овог дана са пригодним 

текстом. 

 

18.децембрa 2013. у информатичкој учионици школе у Равнима, одржан је 

пети по реду Фестивал краткометражног играног филма у организацији 

Радренис филма. Пројектовани су филмови који су произведени у текућој 

години, међу њима и дугометражни филм Повратак Црног Месеца, али он 

није улазио у званичну конкуренцију. Жири фестивала је доделио награду 



''Златни скриж'' филму Ромул и Рем,  док је ''Сребрни скриж'' за најбољег 

глумца и глумицу припала Марку Милићевићу и Душици Обућини, ђацима 

7.разреда. За најбоље споредне улоге награђени су Сања Обућина и Милош 

Рацић.  

 

27.децембра 2013. одржане су седнице Одељењских већа. 

 

26.децембра 2013. Чланови Ученичког парламента организовали су продају 

наруквица са ђацима првацима за потребе Новогодишње прославе. 

 

27.децембра 2013. ђаци трећег разреда организовали су у свом одељењу мали 

маскенбал као прославу Нове године и завршетка полугодишта. Били су 

присутни и родитељи. Жири је прогласио за победника костим мајстора 

Милуна Бошњаковића.    

 

  

 

ЈАНУАР 

 

27.јануара 2014. Прослављена је школска слава Савиндан. Прослава је почела 

у Дрежничкој цркви у 8 часова, светом литургијом коју је служио парох 

Душан Томић. Након ђачких рецитација и подела пакетића за децу, почела је 

школска приредба у просторијама школе у Дрежнику. На почетку су 

овогодишњи кумови славе ломили колач уз благослов свештеника, затим је 

наступио дечји хор, да би се продужило  разним тачкама од нижих до виших 

разреда. Уследио је свечани ручак, а око 13 часова манифестација је 

настављена у матичној школи у Равнима са приредбом у фискултурној сали.   

 

31.јануара 2014. Чувари природе су спровели акцију ''Здравствена култура'' – 

израда паноа о штетности пушења поводом Дана без дуванског дима. 

 

ФЕБРУАР 

 

25.фебруара 2014. У учионици шестог разреда у Дрежнику одржано је 

Средњовековно поподне, догађај у славу Светог Симеона Мироточивог, а у 

организацији полазника изборног предмета Свакодневни живот у прошлости. 

Циљ манифестације је неговање успомене на средњи век и оживљавање 

делића те епохе.  Програм је обухватао: повесно слово о Стефану Немањи, 

пројекцију филма ''Ајванхо'' (прича о витезовима из 12.века), весеље уз 

трубадурску музику средњовековне Србије, Дубровачке Републике, градова 



ране Ренесансе и западне Европе. Уз све то време, на располагању је била и 

средњовековна трпеза по рецептима из доба Немањића коју су код својих 

кућа припремили ђаци. Учионица је била украшена грбовима српске 

властеле, под светлом свећа, те се на један занимљив начин осетило доба 

витезова, трубадура и пажева. 

 

МАРТ 

 

7. марта 2014. ђаци предшколског узраста у Дрежнику приредили су својим 

мајкама приредбу поводом 8.марта, међународног Дана жена. 

 

8. марта 2014. на општинском такмичењу из хемије, ученица Нада Ивановић 

и Тамара Савић освојиле су друго место. 

 

15.марта на општинском такмичењу из биологије, треће место је освојила 

Јасмина Брајковић из осмог разреда. 

 

20.марта 2014. представници МУП-а одржали су предавање на тему 

''Превенција трговине људима''. 

  

22.марта 2014. на општинском такмичењу из историје за осми разред 

одржаном у ОШ ''Нада Матић'' у Ужицу, наш ђак Милован Старчевић је 

освојио друго место и пласирао се на окружно такмичење! 

 

23.марта 2014. На општинском такмичењу из географије за осми разред 

одржаном у ОШ ''Алекса Дејовић'' у Севојну, ученик Милован Старчевић је 

освојио прво место и пласирао се на окружно такмичење! 

 

23.марта 2014. на окружном такмичењу из руског језика Нада Ивановић је 

освојила треће место и пласирала се на републичко такмичење! 

 

26.марта 2014. на Градској смотри рацитатора у Ужицу, у финални део су се 

пласирале Драгана Раковић, Душица Обућина, Нада Ивановић и Анђела 

Старчевић. 

   

31.марта 2014. Одржане су седнице Одељењских већа 

  

АПРИЛ  

 



7.априла 2014. на ливади испод школе названој ''Мали Газиместан'' одржане 

су Игре старог сокака у организацији полазника изборног предмета 

Свакодневни живот у прошлости. Циљ игара је да кроз такмичења у старим 

варошким играма, ђаци доживе дух детињства 20.века. Организоване су 

следеће такмичарске дисциплине: кликери, крајцарица, тапкање сличица 

(пола-цело) и фудбал лоптом крпењачом.  

 

7.априла 2014. у нашој школи обележена је Недеља спорта. 

 

У организацији Црвеног крста из Ужица објављен је конкурс за литерарне 

радове под именом ''КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ''. Друго место освојила је 

Александра Цицварић, а треће Лена Јеремић, обе из трећег разреда у 

равањској школи.  

 

 

13.априла 2014. на окружном такмичењу из географије за осми разред 

одржаном у ОШ ''Вук Караџић'' у Прибоју, ученик Милован Старчевић је 

освојио прво место и пласирао се на републичко такмичење! 

 

22.априла 2014. обележен је Дан планете Земље у организацији Тима за 

заштиту животне средине и еколошке секције.  

 

МАЈ 

 

17.маја 2014. на републичком такмичењу из географије за осми разред 

одржаном у ОШ у Пожаревцу, ученик Милован Старчевић освојио је 14. 

место и тако заокружио серију успеха којима је представљао нашу школу. 

 

   

ЈУН 

 

5.јуна 2014. школа је узеле учешће на Ђачком фестивалу знања у Градскокм 

културном центру у Ужицу. Представљени су: радионица ђачког стрипа 

''Џивџан'', оркестар ''Орфеј'' и филмска продукција Радренис филм. Школа је 

имала сопствени штанд, веома добро посећен и пропраћен у локалним 

ужичким медијима (Градски портал ЕРО). 

 

ЈУЛ 

 

 



АВГУСТ 


