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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! 

 
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 01.септембра 2014. и организована је у два 

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

осмаке и 12.јуна за остале ученике. Школу похађа 147 ученика. У први 

разред је уписано 18, док осми разред завршава 12 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 

Деспић Иван 

 

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 

 

У септембру 2014. одржане су седнице одељењских већа. 

 

13.септембра 2014. одржани су у просторијама школе 33. по реду ''Сусрети 

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

програм је и овог пута одржан у фискултурној сали уместо на игралишту 

како је првобитно планирано. Наступили су, између осталих, певачке групе 

''Рибашевке'', ''Славуј'', ''Луновачка моба'', ''Гостиница'',''Распевани Златибор'', 

''Дукат'', затим гуслар  из Штавља, КУД-ови ''Момчило Тешић'' из Пожеге и 

''Ера'' и '' Први партизан'' из Ужица и многи други. 

 

Тим за медије и маркетинг школе прогласио је месеце септембар, октобар и 

новембар за ''Јесен Бранислава Нушића'' који ће се обележити низом догађаја 

у школи. 

 

23.септембра 2014. радионица ђачког стрипа ''Џивџан'' из наше школе издала 

је стрип под именом Нушић на коњу, који је посвећен 150-годишњици рођења 

познатог српског писца Бранислава Нушића. Штампан је у осамдесет 

примерака и дистрибуиран по селима школског подручја, као и у граду. 

 

 

 

ОКТОБАР 

 

 

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

ђацима приредили пригодну приредбу у школској сали. Наступили су 

рецитатори, певачи, глумци и фолклорни извођачи. Приредба је била 

програмска, тј. посвећена Браниславу Нушићу, па је кључна тачка била 

одломак из комедије Госпођа министарка.   

 

 

6-10.октобра 2014. у нашој школи поводом Дана наставника, ђачки 

парламент је организовао презентацију радова посвећених овом празнику. 

Радови су били у виду занимљивих карикатура наставника, песмица, цртежа 

итд. Пано са радовима је изложен на табли за оглашавање у матичној школи 

и у ИО Дрежник. 



 

6.октобра 2014. ученици виших разреда у Равнима снимили су поводом века 

од избијања Првог светског рата краткометражни филм ''Поручник Тасић'' у 

продукцији Радренис филма. Филм говори о стогодишњици церске битке и 

представља адаптацију одломка драме ''Свети Георгије убива аждаху'' 

Душана Ковачевића. 

 

Од 06. октобра до 11.октобра 2014. у нашој школи обележена је Недеља 

спорта. 

 

12.октобра 2014. у дневном листу ''Вести'' из Франкфурта изашао је опширан 

чланак о разним занимљивостима наше школе, као што су Радренис филм, 

Хајдуковање, кабинет Бункер, културни простор Потпалубље. Текст је 

изазвао позитивне реакције широм српске дијаспоре. 

 

13.октобра 2014. лист ''Политика'' у ауторском тексту Бранка Пејовића под 

називом Холивуд у селу, говори се о филмским активностима наше школе, 

Радренис фестивалу, Златном скрижу и Филмском магазину.  

 

25.октобра 2014. одржани су Спортски сусрети просветних радника ужичке 

општине у дому ''Петар Радовановић''. Наша школа је освојила прво место у 

шаху. 

 

У октобру 2014. одржане су седнице Одељењског већа. 

 

 

НОВЕМБАР 

 

 

5.новембра 2015. нашу школу је посетила екипа РТС-а која је направила 

прилог о занимљивим активностима у школи. Прилог је емитован у 

Дневнику, Јутарњем програму и у емисији ''Ово је Србија''. 

  

6.новембра у издвојеном одељењу у Дрежнику, снимљен је филм ''Живот 

пећинских људи'', продукције Радренис филм, у коме су глумили ученици 

петог разреда. 

 

15. новембра 2014. у Ужицу, одржан је квиз знања и опште културе на 

енглеском језику под називом ''My English Quiz'' у организацији ''The english 

book''-а. Учешће на том квизу узело је и пет ђака наше школе (троје из Равни 



и двоје из Дрежника) и под тимским именом ЈАКШИЋИ представљали своја 

села на један леп начин. Домаћин је била Основна школа ''Душан Јерковић''. 

 

 

19.новембра 2014. одржан је у Равнима четврти Јесењи маскенбал у нашој 

школи, у организацији костимографског одељења ''Радренис филма'' и 

редакције листа ''Абердар''. То је била прилика да се друже ученици из 

матичне школе и издвојеног дрежничког одељења. На једном месту, 

дефиловали су виле, вештице, кловнови, официри, мумије, сељаци, доктори, 

црнци, невесте, а и две историјске личности: Клеопатра и Црвени барон. Од 

37 учесника, за победника је проглашена Милица Ђоковић из шестог разреда 

за костим Пипи Дуге Чарапе. Њој је додељена диплома ''Златна маска''.   

 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

 

У децембру 2014. одржане су седнице Одељењских већа. 

 

У децембру 2014. у Дрежнику је снимљен играни филм ''Расплет једне афере'' 

у коме су улоге тумачили ученици од 5. до 8.разреда. 

 

29.децембра 2014. полазници предшколске групе приредили су приредбу за 

родитеље поводом новогодишњих празника. За ту прилику, наставник 

историје Милош Рацић је прерушен у Деда Мраза делио пакетиће деци.  

 

29.децембра 2014. у просторијама школе у Равнима, тачније у ходнику на 

првом спрату, одржана је продајна изложба ђачких новогодишњих 

рукотворина у организацији ученика другог разреда. На том правом малом 

сајму могли су се наћи предмети у облику срца, посудице, свећњаци, украси 

за јелке, украси са магнетићима...све што су сами направили и запаковали у 

украсни целофан. Цео прилог од овог занимљивог занатско –трговачког 

посла отишао је за свечану прославу краја полугодишта и почетка Нове 

године 

  

Истог дана, поподне, одржан је Шести фестивал краткометражног филма у 

Равнима. За најбоље глумце проглашени су Душан Савић и Душица 

Обућина; најбољу сценографију имао је филм ''Живот пећинских људи''; 



најбоље костиме филм ''Поручник Тасић''; а награду ЗЛАТНИ СКРИЖ добио 

је ''Расплет једне афере''  за најбољи филм у 2014.години.  

 

 

ЈАНУАР 

 

 

26.јануара 2015. изашао је једанаести број листа ''Абердар''.  

 

27.јануара 2015. 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.   

 

 

ФЕБРУАР 

 

 

7.фебрауара 2015. Никола Савић из 6.разреда освојио је друго место на 

општинском такмичењу из физике и квалификовао на окружно такмичење. 

 

28.фебруара 2015. Душан Савић из 8.разреда освојио је треће место на 

општинском такмичењу из руског језика и пласман на окружно такмичење. 

 

28.фебруара 2015. Александар Митровић из 4.разреда освојио је друго место 

на општинском такмичењу из математике и пласман на окружно такмичење. 

 

28.фебруара 2015. Марија Старчевић из 5.разреда освојила је треће место на 

општинском такмичењу из математике и пласман на окружно такмичење. 

 

 

МАРТ 

 

 

4.марта 2015. одржан је музичко-филмски матине у ОШ ''Ђура Јакшић'' у 

Равнима. Организатор је био Радренис филм и лист Абердар. На програму је 



била забавна музика између два светска рата, филмови и журнали из 

Краљевине Југославије, као и незаобилазна чајанка уз ванилице. Све у стилу 

30-тих година. 

 

6. март 2015. ђаци предшколског узраста у Дрежнику приредили су својим 

мајкама приредбу поводом 8.марта, међународног Дана жена. 

 

7.марта 2015. Никола Савић из 6.разреда освојио је треће место на окружном 

такмичењу из физике. 

 

8.марта 2015. Михаило Лијескић из 7.разреда освојио је треће место на 

општинском такмичењу из историје и пласман на окружно такмичење. 

 

14.марта 2015. Невена Милутиновић и Јелена Милутиновић из 5.разреда и 

Вељко Вукотић из 7.разреда освојили су трећа места на општинском 

такмичењу из биологије. 

  

22.март 2015. Михаило Лијескић из 7.разреда освојио је друго место на 

општинском такмичењу из географије и пласман на окружно такмичење.   

 

26.марта 2015. Марија Брајковић из 2.разреда и Анђела Старчевић из 

5.разреда освојиле су пласман у финални део општинског такмичења у 

рецитовању. 

 

У марту 2015. одржане су седнице Одељењских већа. 

 

Од 30. марта до 03.априла 2015. у нашој школи обележена је Недеља спорта. 

 

  

АПРИЛ  

 

 

22.априла 2015. у Дрежнику је обележен Светски дан планете Земље, тако 

што су ученици старијих разреда учествовали у чишћењу околине. 

 

26. априла 2015. Никола Савић из 6.разреда освојио је друго место, а Драган 

Ојданић из 7.разреда треће место на општинском такмичењу из техничког и 

информатичког образовања ''Шта знаш о саобраћају''. 

 

 



 МАЈ  

 

11.маја 2015. у просторијама издвојеног одељења школе, у Дрежнику, 

срушена је стара чајна кухиња, како би на том истом месту почела изградња 

мокрог чвора са четири тоалет-кабине.  

На општинском квизу ''Шта знаш о Црвеном крсту'' ученици четвртог разреда 

Лидија Марковић, Томислав Јованетић и Лена Јеремић освојили су прво 

место. 

15.и 16.маја 2015. одржана је школска екскурзија ученика виших разреда до 

Ниша и околине. Нижи разреди су имали излет до Ивањице.  

31.маја 2015. у Дрежнику је одржано Другарско вече, у знаку опраштања 

ученика осмог разреда од својих другара и наставника. 

ЈУН 

5.јуна 2015. у Дрежнику је снимљен филм ''Хлеба и игара'' у продукцији 

Радренис филма у коме су улоге тумачили ученици и старијих и млађих 

разреда школе у издвојеном одељењу. 

У месечном издању листа ''Глас српски'' из Јоханесбурга, изашао је интервју 

са наставником историје Милошем Рацићем који је објашњавао школску 

манифестацију ''Хајдуковање'' у Равнима и Дрежнику, као одраз народне 

традиције која живи у српским селима. 

6.јуна 2015. у Равнима је одржано Другарско вече, у просторијама ђачке 

кухиње, а све због опраштања ученика осмог разреда од својих другара и 

наставника. 

8.јуна 2015. одржано је пето по реду ''Хајдуковање'', културно-спортска 

манифестација у Равнима. Надметање ђака у старим хајдучким вештинама: 

трчање, обарање руку, скок у вис, скок у даљ, бацање камена с рамена, 

бацање потковице, бацање џилита, гађање праћком... Победила је екипа 

Делије из Дрежника, а за харамбашу је изабран Михаило Лијескић. 

28.јуна 2014. обављена је додела књижица и сведочанства за крај другог 

полугодишта. 

 


