
 
 
 
 

 

 



ЗНАЧАЈНИ ДАТУМИ У РАДУ ШКОЛЕ 

3.9.2018. Почетак нове школске 2018/2019.  године.  Одржан је свечани дочек припремне 

предшколске групе и првака уз пригодни програм и доделу поклона у виду ђачког 

прибора. 

10.9.2018. одржани су, традиционално, 37. по реду, Сусрети аматерских група 

златиборског округа, у организацији  ГКЦ ужице. Пред стручним жиријем се надметало 

деветнаест група, а у ревијалном делу су учествовале две групе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.9.2018. одржане су седнице Савета родитеља и Школски одбор. 

25.9.1028. представници МУП-а Ужице одржали су предавање ученицима првог разреда 

на тему Безбедно учешће деце у саобраћају. 

29.9.2018. је обележен дан школе у Равнима. Пред гостима, родитељима и запосленима 

у школи ученици су са својим учитељима и наставницима извели пригодну приредбу. 

 



Од 28.9.-6.10.2018. обележена је спортска недеља низом спортскох активности , 

турнирима између одељења. 

1.10.2018. у матичној школи, у Равнима, одржан је састанак секретара школа на 

општинском нивоу на коме се дискутовало о Правилнику о обављању друштвено-

корисног , хуманитарног рада. Школе су у обавези да својим општим актом пропишу 

начин евидентирања  и праћења друштвено-корисног  и хуманитарног рада, као и 

извештавање о ефектима. Договор је да школе могу проширити активности и другим 

активностима у складу са специфичностима школе и потребно је да се исте одраде у 

договору са стручним сарадницима. 

6.10.2018. је у организацији Црвеног крста Ужице и Спортског савеза на градском стадиону 

одржана 26. Трка за срећније детињство. Ова, најмасовнија и најшире прихваћена, 

хуманитарна активност Црвеног крста усмерена је ка остваривању трајног циља-

непрекидном подмлађивању и омасовљењу волонтера Црвеног крста. Масовним  

учешћем у трци деца и млади,ученици основних и средњих школа, показују своје 

опредељење ка здравом начину живота и највишим хуманитарним вредностима.  

И ове године су у овој трци узели учешће и ученици наше школе. Најзапаженији резултат, 

од наших ученика, имала је  Марина Старчевић, ученица  петог разреда у Равнима, 

освојивши прво место. 

19.9.2018. одржано је Наставничко веће. 

26.10.2018. школски полицајац је одржао предавање на тему „ Полиција у служби 

грађана“  ученицима четвртог разреда. 

6.11.2018.  и  7.11. 2018.  матичну школу у Равнима, ИО Дрежник и ИО Никојевићи посетила 

је просветни инспектор др Миленија  Марковић. 

8.11.2018. школски полицајац је одржао предавање ученицима првог разреда и 

предшколцима  о безбедности саобраћаја. 

8.11.2018. су одржане седнице одељенских већа и Наставничко веће. 

19.11.2018. одржана је седница Савета родитеља. 

26.12.2018. Новогодишњи 

вашар организовали ученици 

другог разреда, на коме су 

изложили и продавали своје 

радове на тему Нова година, 

новогодишње украсе. 

 

 

 



26.12.2018. предшколска група одржала је приредбу поводом Нове године и доласка 

Деда Мраза. 

10.1.2019. одржана је седница Школског одбора. 

18.1.2019. одржано је школско такмичење из математике у матичној школи, у Равнима, и 

у ИО Дрежник. Учествовало је укупно тринаест ученика у вишим разредима и десеторо 

ученика у нижим разредима. Пролаз на општински ниво остварила су три ученика, 

Маринковић Ивона , 3. разред, са оствареним 91 бодом, Старчевић Вања ,3. разред, са 

остварених 72 бода и Старчевић Невена, 5. разред, са остварених 70 бодова. 

27.1.2019. и наша школа славила је Светог Саву, школску славу, празник посвећен оцу 

српске духовности, културе, оснивачу српске цркве и просветитељу. Свети Сава се сматра 

зачетником српске средњовековне књижевности , стога је заштитник просветних 

установа. Празник  је обележен уз традиционалну Светосавску химну, сечењем славских 

колача и приредбама наших ученика у матичној школи и у ИО Дрежник. Програм је 

завршен сплетом игара Етно-удружења „Злакуса“ , чијису чланови ученици наше школе. 

31.1.2019. одржане су седнице одељенских већа и Наставничко веће. 

На градском такмичењу из математике одржаном у суботу 2.3.20119. у ОШ „ Слободан 

Секулић“ ученици наше школе остварили су следеће резултате: 

Ивона Маринковић освојила је 90 бодова ( 1. место ); 



Јана Јованетић 27 бодова и Вања Старчевић 22 бода. 

Све три ученице су ученице трећег разреда матичне школе у Равнима. 

8.3.2019. одржано је Наставничко веће. 

9.3.2019. на општинском такмичењу из историје Марија Митрић, ученица 7. разреда 

матичне школе у Равнима, освојила је друго место. 

10. 3.2019. у матичној школи , у Равнима, одржано је општинско такмичење из географије. 

Ученица наше школе Невена Ристчевић, 7. разред, освојила је 1. местоса освојених 92 

бода. 

21. 3.2019. одржано је Наставничко веће. 

4.4.2019. матичну школу у Равнима, ИО Дрежник и ИО Никојевићи поседила је просветни 

инспектор др Миленија Марковић. 

7.4.2019. ученица 7. разреда Марија Митрић , на окружном такмичењу из историје 

одржаном у Чајетини у ОШ „ Димитрије Туцовић“ , освојила је треће место и пласирала се 

на републичко такмичење. 

12.4.2019. одржана су одељенска већа и Наставничко веће. 

12.4.2019. одржан је пробни завршни тест за ученике осмог разреда из математике, а у 

суботу из српског језика и комбиновани тест. 

14.4.2019. Невена Ристичевић , ученица седмог разреда матичне школе у Равнима, на 

окружном такмичењу изгеографије, одржаному Ариљу у ОШ „Стеван Чоловић“ , са 

освојених 95 бодова освојила је прво место и пласирала се на републичко такмичење. 

9.5.2019. одржан је у нашој школи Крос РТС-а. 

17.5.2019. године реализована је једнодневна екскурзија заученике нижих разреда и 

предшколске припремне групе на релацији Дрежник-Равни-Мокра Гора- Тара- Равни-

Дрежник. На екскурзију је кренуло 53 ученика, 8 пратилаца,стручни вођа и водич агенције 

„ СИМ турс“  . Све планиране дестинације су посећене и адекватно пропраћене. Ученици 

су исказали задовољство оним што су видели, сазнали и доживели. 

17. и 18.5.2019. године изведена је дводневна екскурзија на релацији Равни( Дрежник)- 

Ужице-Крушевац-Ђавоља Варош-Ниш-Врњачка Бања-Ужице-Равни(Дрежник) за ученике 

виших разреда. На екскурзију је ишао 61 ученик, 7 разредних старешина, представник 

СИМ турс-а, докторка и стручни вођа пута. 

Све планиране дестинације су реализоване. Екскурзија је успешно реализована. 

24. 5. 2019. одржана је седница Савета родитеља. 

28.5.2019. одржан је Школски одбор. 

31.5.2019. одржана су одељенска већа ученика осмог разреда. 

4.6.2019. одржано је Наставничко веће ради утврђивања успеха ученика осмог разреда. 



14.6.2019. одржана су одељенска већа и Наставничко Веће. 

Ученици осмог разреда су полагали завршни испит ,који се састоји из три теста у складу 

са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања, у матичној школи. Тест 

из српског језика решавали су 17. јуна, тест из математике 20. јуна, а тест из природно-

наичних и друштвено-научних предмета ( биологија, географија, историја, физика и хемија 

)  18. јуна. 

27. 6. 2019. одржано је Наставничко веће и Школски одбор. 

Подела књижица и сведочанстава одржана је на Видовдан, 28.6.2019. године. 

 

19. 8. 2019. одржано је Наставничко веће. 

30.8.2019. одржано је Наставничко веће. 

  


