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ЗНАЧАЈНИ  ДАТУМИ  У  РАДУ  ШКОЛЕ: 

 

*На почетку школске  2017/2018.  године  1.09.  одржана  је  седница  

Одељенског  већа. 

*1.09.2017. ,први  дан нове  школске  године, обележен  је  свечаним  

дочеком  првака  и  предшколске  групе. Одржан  је пригодан  програм  

и  ученицима  су  уручени  пригодни  поклони  у  виду  школског  

прибора. Поред  директорке  школе  био  је  присутан  и  представник  

Градског  већа. 

*4.9.2017. одржано  је  Стручно  веће  за  технику  и  технологију. 

*14.09.2017.  одржана  је  седница  савета  родитеља  и  седница  

Школског  одбора. 

*15.09.2017.  традиционално  су  одржани  Сусрети  аматерских  група  

златиборског  округа   у  организацији  ГКЦ  Ужице, 36. по реду. 

Учествовало  је  једанаест  певачких  група  пред  стручним  жиријем.  

На  крају  жири  је  поделио  пригодне  награде  за  сваку  групу. Као  и  

до  сада, домаћин  је  је  била  наша  школа. Били  су  присутни  и  

представници  Градског  већа. 

 



*20.09.2017.  на  часовима  одељенског  старешинства  ученицима  

четвртог  и  шестог  разреда  представник  ватрогасаца  одржао  је  

предавање  из  Програма  о  безбедности деце: „Заштита  од  пожара, 

техничко-технолошких  опасности  и  природних  непогода“. 

*29.09.2017.  ученицима  првог  разреда  представници  МУП-а  одржало  

су  предавање  о  безбедности  деце  у  саобраћају. 

*30.09.2017.  обележен  је  Дан  школе  у  Равнима. Ученици  су  са  

својим  учитељима  и  наставницима  извели  пригодну  приредбу  пред  

својим  гостима, родитељима  и  свима  запосленим  у  школи. 

 

*2.10.2017. одржано  је  Стручно  веће  за  технику  и  технологију. 

*4.10.2017.   на  часовима  одељенског  старешинства  ученицима  

четвртог  и  шестог  разреда  представник  ватрогасаца  одржао  је  

предавање  из  Програма  о  безбедности деце: „Заштита  од  пожара“. 

*13.10.2017.   одржана  је  обука: „Против-пожарна  заштита“  за  све  

запослене  у  школи.Предавање  је  одржао  представник  ватрогасне  

службе. 

*17.11.2017.   је  седница  Наставничког  већа. 

*18.11.2017.  одржан  је  Савет  родитеља. 



*19.11.2017.одржан  је  Општи  родитељски  састанак. 

*14.12. одржано  је  Наставничко  веће  и  седница  Школског  одбора. 

**29.12.2017.  је  одржан  новогодишњи  маскенбал. Учествовали  су  

ученици  предшколске  групе  и  нижих  разреда. Маскенбал је  имао  

такмичарски  карактер. За  најбољи  костим  је  проглашен  костим  

Саре  Симић, ученице  трећег  разреда, за  најоригиналнији  костим-

костим  Немање  Ђоковића, ученика  трећег  разреда, а  за  

најсимпатичнији  костим је  проглашен  костим  Вање  Симић, ученице  

припремне, предшколске  групе. Одржане Новогодишње приредбе. 

 

*27.01.2018.  одржана  је  приредба  поводом  школске  славе-

Савиндана. Приредби  су  присуствовали  директорка  школе, 

представници  града Ужица, познати  привредници, наставници, 

родитељи, деца. Приредба  је  започета  Химном Светом  Сави,у  

наставку  је  свештеник  прекадио  колач  и  преломио  га  са 

ученицима. Сваки  разред  је  имао  своју  тачку, тако  да су  сва  деца  

учествовала  у  припреми  и  извођењу  приредбе. Посебно  је запажен  

школски  хор  предвођен  учитељем  Душаном  Глоговцем,као  и  као  и  

кратка  представа  која  је  описивала  српску  војску  уочи  преласка  

Игмана  у  Првом  светском  рату. У  улози редитеља  нашао  се  

наставник  историје-Милош  Рацић, а  глумци  су  били  ученици  петог  



разреда. После  приредбе  приређена  је  закуска  коју  су  припремили  

домаћини  славе-породица  Старчевић. 

 

*28.1.2018. одржано  је  Стручно  веће  за  технику  и  технологију. 

*12.0 2. 2018. почело  је  друго  полугодиште; 

*12.02.2018.  одржана  је  седница  Стручног  већа  припремних  

школских  група  и  седница  Педагошког  којегијума. 

*14.02.2018. одржана  је  седница  Стручног  већа  природних  наука. 

*19.02.2018. одржана  је  седница  Ученичког  парламента. 

*22.02.2018. одржани  су  Савет  родитеља  и  седница  Школског  

одбора. 

*23.02.2018.  Радио  Београд је у оквиру  акције  под  називом  „Књига  

солидарности“ донирала  нашој  школи  преко  1000 књига разних  



аутора  и  наслова. Том  приликом  одржана  је  пригодна  приредба  за  

госте  из  Радио  Београда; 

*26.02.2018. одржане  су  седнице  Тима за  заштиту  деце  од  насиља  и  

Тима  за  медије, маркетинг  и  школски  сајт. 

*28.02.2018. је  одржана  седница  Стручног  већа  друштвених  наука. 

*1.03.2018. одржана  је  седница  Стручног   већа  припремних  

предшколских  група. 

*2.03.2018. одржана  је  седница  Тима  за  стручно  усавршавање  и  

седница  Стручног  већа  разредне  наставе. 

*3.03.2018. на  Кикиндем  фестивалу  у  Београду  ученици  наше  школе  

уз  подршку  наставника  историје  Милоша  Радића  освојили  су 

награду  за  најбољу  глуму  и  колективну  игру  за  филм „Барони  кнеза  

Милоша“  и  награду за  најбољу  монтажу  за  филм  „Мој  мали  

грамофон“. 

 

*5.03.2018. је  одржана  седница  Ученичког  парламента 

*7.03.2018.   у  оквиру  Пројекта  модернизазија  школа  из  Београда  су  

били  у  посети   у  матичној  школи  у  Равнима, у  ИО у  Дрежнику  и  у  

ИО  у  Никојевићима, и  том  приликом  извршили  увид  и   пријем  

изведених  грађевинских  радова, представник  Министарства  



просвете-јединица за  имплементацију  пројекта, представник  извођача  

радова  и  представник  локалне  самоуправе. 

*8.03.2018. одржана  је  у присуству  мајки  деце  приредба поводом  8. 

марта, Дана  жена. 

*11.03.1018. у нашој  школи  је  одржано  општинско  такмичење  из  

географије. Од   59. ученика, колико  их  је учествовало  у  овом  

такмичењу, ученице  VIII  разреда: Кристина  Ристановић (Равни) и  

Невена  Милутиновић(ИО  Дрежник)  освојиле  су  прво  место. Ученица  

VII  разреда  Марина  Ћосовић  (Равни)  освојила  је прво  место, а 

ученик  Драгутин  Милутиновић (VII разред, ИО Дрежник) освојио  је  

друго  место  нa  oвом  тakмичењу. 

*14.03.2018. одржано  је  предавање на  тему „ Превенција  и  заштита  

деце  од  трговине  људима “  ученицима  четвртог  и  шестог  разреда. 

*15.03.2018. одржан  је  састанак  Актива  директора  на  општинском  

нивоу  у  матичној  школи, у Равнима   и  посета  просветног  

инспектора  др Миленије  Марковић. Том  приликом  су  извршили  

обилазак  ИО  Дрежник  и  ИО Никојевићи. 

*17.03.2018. на  такмичењу  из  биологије, одржаном  у  О Ш „Стари  

град“, Невена  Милутиновић, ученица  осмог  разреда, освојила  је  треће  

место. 

*27.03.2018. одржана  је  смотра  рецитатора  „Песниче  народа  мог“ у 

Градском  културном  центру у  Ужицу. Учествовали  су  и  ученици  

наше  школе, и то: Марија  Брајковић, Тамара  Лучић  и  Невена  

Милутиновић. Предфинално  такмичење  за  средњи  узраст, коме  

припадају  наше  ученице, одржано  је  у 11 h. У  финално  такмичење , 

одржано  у  19 h, пласирала  се  Невена  Милутиновић  са песмом  

„Балканац“ Десанке  Максимовић. И  две  ученице  које  нису  прошле  у  

финале оставиле  су  веома  повољан  утисак  на  жири  и  гледаоце. 

*29.03.2018. одржано  је  Стручно  веће  за  технику  и  технологију. 

*13.04.2018. године  одржан  је  пробни  завршни  тест  за  ученике  

осмог  разреда  из  математике, а  у  суботу, 14.4., пробни  завршни  тест  

из  српског  језика  и  пробни  завршни комбиновани  тест. 

*19.04.2018. су  одржана  Одељенска  већа  и  Наставничко  веће. 

*19.04.2018. одржано  је  Стручно  веће   за  технику  и  технологију. 



*27.4.2018. ученици  петог  разреда, у  оквиру  часова обавезне  

физичке  активности, учествовали  су  у  организованој  бициклистичкој  

трци  на релацији  Равни-Дрежник. 

 

*28.04.2018. на  окружном  такмичењу  из  географије , одржаном  у   

ОШ „Стеван Чоловић“  у Ариљу, Кристина  Ристановић, ученица  осмог  

разреда, освојила  је  прво  место. 

*30.04.   и  7.5.2018.  у  матичној  школи  у Равнима, а 8.5.2018.  у ИО  у  

Дрежнику, извршено  је тестирање  деце  припремне  предшколске  

групе.Тестирање је извршила  психолог  ОШ „Алекса  Дејовић“  из  

Севојна, Радица  Благојевић. 

*7.05.2018.  одржана  су Стручна  већа  за  избор  уџбеника  за  први  и  

пети  разред. 

*7.05.2018. званично  кренуо  са  радом  ес  Дневник. 



*10.05.2018. је  одржан Крос  РТС-а, на  коме  су  учествовали  наши  

ученици  у  Равнима.   

 

*11.05.2018.  реализована  је  дводневна  екскурзија  за  ученике петог, 

шестог, седмог и осмог разреда. На  екскурзију  је  ишло  59  ученика  и 

8  разредних  старешина, представник  агенције, докторка  и  стручни  

вођа. У оквиру  првог  дана  екскурзије  су  реализовани  обиласци  и  

посете  свих  планираних  дестинација: црква-брвнара  Покајница, 

Радовањски  луг(место  погибије  Карађорђа ), црква  Захвалница, 

манастир  Корпорин (задужбина  деспота  Стефана), Виминацијум 

(археолошко  налазиште), Галерија Милена  Павловић  Барили.  Такође , 

и други дан су  реализоване  све  планиране  активности, а  то  су:  у 

Београду  посета  Храма Светог  Саве, Музеја  Николе  Тесле  и  Народне  

библиотеке;  панорамско  разгледање  града: Трг  Славија, Ташмајдански  

парк, црква  Светог  Марка, Скупштина  и  шетња Кнез  Михаиловом  

улицом;  посета  Споменика  незнаном  јунаку  и  Авалског  торња. 

*11.5.2018. је  реализована  једнодневна  екскурзија  за  ученике 

предшколског  узраста, првог другог, трећег  и  четвртог  разреда. На  

екскурзију  је  ишло 59 ученика, 9  пратилаца, представник  агенције  и  

стручни  вођа. У  оквиру  ове  екскурзије  реализоване  су  све  

планиране  посете  и  обиласци: посета  манастиру  Милешева, 

Завичајног  музеја; панорамско  разгледање : споменика  Светом  Сави, 

Сахат  куле, цркве  Светог  Василија  Острошког  и  бране на  реци  

Увац. Паузе  су  прављене  на  Златару  у  парку  поред  хотела  

Панорама  и  на  Златибору  на  фарми  нојева. 



*16.5.2018.  матичну  школу, ИО Дрежник  и  ИО  Никојевићи  посетила  

је и  извршила преглед просветна  инспекторка  др  Миленија  Марковић  

поводом верификације  школе.  

*16.5.2018. санитарна  инспекција  је  извршила  санитарни  преглед  

матичне  школе, ИО Дрежник  и  ИО  Никојевићи. 

*19.05.2018.  је  одржана, у  оквиру  програма  заштите  животне  

средине, акција  чишћења  школског  дворишта  и  чишћење  села. У  

акцији  су  учествовали  ученици  школе, разредне  старешине  и  

директорка  школе. 

 

*20.05.2018.  Кристина  Ристановић, ученица  VIII-1  из  Равни, је  

учествовала  на  републичком  такмичењу  из  географије. Такмичење  је  

одржано  у  просторијама  ПМФ-а  у  Новом  Саду.   



*24.5.2018. одржано је градско такмичење Црвеног крста Ужица на 

коме је учествовало више од 200 ученика основних и средњих школа. 

Екипа ученика наше школе( Лидија Марковић, Анђела Филиповић, 

Александра Цицварић, Биљана Ковчић, Николина Јакшић и Лена 

Јеремић) освојила је треће место.У квизу о Црвеном крсту учествовали 

су ученици 4. разреда :Жарко Раковић, Невена Старчевић и Јован 

Обреновић.  

*27.5.2018. учешће ученице Кристине Ристановић на 6 НИС олимпијади. 

Међународно такмичење у знању руског језика под покровитељством 

Славистичког друштва, компаније НИС-а и Министарства просвете. 

Наши учесници били су смештени у вили Палас у Новом Сад. 

*31.5.2018. одржана је седница Одењенског већа. 

*1.6.2018. одржана је седница Наставничког већа. 

*2.6.2018. Другарско вече одржали ђаци у матичној школи, у Равнима. 

*9.6.2018. Другарско вече одржали ђаци у ИО Дрежник. 

*14.6.2018. одржано  је  Стручно  веће  за  технику  и  технологију. 

*14.6.2018. су  одржана  Одељенска  већа  и  Наставничко  веће. 

*18.6.2028. одржан Завршни испит из српског језика. 

*19.6.2018. одржан Завршни испит из математике. 

*20.6.2018. одржан завршни испит из комбинованог теста. 

*28.6.2018. године су одржани родитељски састанци , додела књижица и 

сведочанстава , одржано је Наставничко веће и Школски одбор. 



*20.8.2018. одржано је Наставничко веће. 
*30.8.2018. одржано је Наставничко веће. 

 

 

 


