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Мисија школе 

 

Ми смо школа која пружа квалитетно образовање и васпитање у циљу развијања 

индивидуалних карактеристика свих ученика и давања једнаких шанси свима за 

успешну интеграцију у савремено друштво. Школа која негује и подржава даровите 

ученике, место где се негује љубав, хуманост, пријатељство, разумевање између 

наставника и ученика и међусобно поштовање, уз уважавање различитости. Отворени 

смо за сарадњу са свим интересним групама и институцијама у окружењу. 

 

 Визија школе  

 

Тежимо да постанемо савремена школа, која непрекидно унапређује квалитета 

образовно-васпитног рада коришћењем савремених облика и метода рада, која код 

ученика развија функционална знања и све међупредметне компетенције и која негује 

тимски рад. У наредном периоду радићемо и на побољшању маркетинга и промоције 

школе. Руководство школе ће се залагати за дугорочни педагошки развој школе и 

побољшање безбедносних услова свих ученика и наставника. 

 

О школи 

 

Основна школа “Десанка Максимовић” обухвата подручја три Месне заједнице Ново 

Насеље, Доња Грабовица и Горић. Школа тренутно броји 624 ученика, распоређених у 

24 одељења од првог до осмог разреда. Школу похађа око 80% ученика са градског 

подручја и око 20% ученика са сеоског подручја. Програмиране задатке школе 

остварује 45 радника. Место на коме се школа налази, део је града под називом Ново 

Насеље. Окружење школе је такво да представља насеље у којем доминирају 

породичне куће. Од културних институција у околини школе лоцирана је само једна 

новоизграђена црква са прелепим двориштем, тако да су ученици упућени на 

коришћење културних садржаја у центру града. Школа има релативно добру 

саобраћајну везу са центром града, захваљујући поласцима аутобуског градског 

саобраћаја и линијских таксија. Основна Школа “Десанка Максимовић” традиционално 

постиже запажене резултате из низа наставних области и ваннаставних активности, на 

бројним такмичењима различитог ранга од Општине до Републике. Школа остварује 

изузетну сарадњу са друштвеном средином,  како са Месним заједницама,  тако и са 

низом организација. 

 

Кадровски ресурси 

                                      

Директор:  

Снежана Јовановић, професор 

Секретар: 

 Бранка Павловић, правник 

Шеф рачуноводства: 

 Вера Матић, административни радник 

Благајник:  

Милка Сандић, административни радник 

Стручни сарадници:  

Марија Савић, педагог 

Данијела Обрадовић, психолог 

 Ивана Ђурђевић, библиотекар 
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Разредна настава 

Гошњић Јасмина 1-1 

Крунић Душица 1-2 

Гајић Драгица  2-1 

Гајић Миливој 2-2 

Исаиловић Стана 2-3 

Исаиловић Илија 3-1 

Митрић Зорица 3-2 

Лекић Нада 3-3 

Радосављевић Снежана 4-1 

Радуловић Сандра 4-2 

Ђуричковић Драгица 4-3 

Павловић Маријана, продужени боравак 

Милутиновић  Биљана, продужени боравак 

 

Предметна настава 

 

Марковић Биљана - српски језик 

Тимотић Милица - српски језик 

Асановић Драгана - српски језик 

Обреновић Марина - немачки језик 

Марковић Миланка - немачки језик 

Живковић Савић Милица - енглески језик 

Вилотић Блаженка - енглески језик 

Глушац Олга - енглески језик 

Ристановић Биљана - географија 

Mитровић Грана - географија 

Којић  Раде - историја 

Ракић Душко - историја 

Младеновић Маја - биологија 

Николић Данијела - биологија 

Исић Милош - математика 

Вукотић Јована - математика 

Бјеговић,Кезеле Сузана - математика 

Игњатовић Ана  - хемија 

Вићентијевић Зоран - ТО 

Арсенић Биљана - ТО 

Мандић Драган - ликовна култура 

Немања Томашевић – музичка култура 

Симић Немања - физичко васпитање 

Јовановић Ерика - физичко васпитање 

Вујић Ана- информатика 

Спасојевић Здравко - верска настава 

Бојиновић Мија - верска настава 

Вукосављевић Славица - физика 

Јанковић Драган- физика 

Мутић Ксенија - ликовна култура 

Урош Исаиловић – физика/информатика 
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Помоћно и техничко особље 

 

Петровић Милена, помоћни радник 

Илић Милена, помоћни радник 

Радосављевић Милена, помоћни радник 

Богићевић Загорка, помоћни радник 

Mитровић Снежана, помоћни радник 

Срећковић Славица, помоћни радник  

Митровић Рада, помоћни радник 

Филиповић Татјана, помоћни радник  

Павловић Зоран, домар- ложач 

Ранисављевић Данка , помоћни радник 

Ерић Милан, домар-ложач 

Ранисављевић Слободан, домар 

 

Бројно стање ученика по одељењима у шк. 2020/21. 

 

РАЗРЕД МУШКИХ ЖЕНСКИХ УКУПНО Одељенски старешина 

 

1.разред 

1. 14 15 29 Гошњић Јасмина 

2. 13 15 28 Крунић Душица 

Укупно 1. разред 27 30 57  

 

2.разред 

1. 11 18 29 Гајић Драгица 

2. 9 19 28 Гајић Миливој 

3. 15 15 30 Исаиловић Стана 

Укупно 2. разред 35 52 87  

 

3.разред 

1. 18 9 27 Исаиловић Илија 

2. 18 10 28 Митрић Зорица 

3. 17 12 29 Лекић Недежда 

Укупно 3. разред 53 31 84  

 

4.разред 

1. 15 11 26 Радосављевић Снежана 

2. 18 9 27 Радуловић Сандра 

3. 16 12 28 Ђуричковић Драгица 

Укупно 4. разред 49 32 81  

Укупно 1.-4. разред 164 145 309  

 

5. разред 

1. 14 10 24 Младеновић Маја 

2. 17 11 28 Вујић Ана 

3. 14 13 27 Симић Немања 

Укупно 5. разред 45 47 88  

 

6. разред 

1. 11 11 22 Јовановић Ерика 

2. 9 14 23 Којић Раде 

3. 11 11 22 Вукотић Јована 

4. 10 11 21 Арсенић Биљана 

Укупно 6. разред 41 34 80  

 

7. разред 

1. 14 11 25 Марковић Биљана 

2. 15 11 26 Асановић Драгана 

3. 16 10 26 Исић Милош 

Укупно 7. разред 45 36 71  
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8. разред 

1. 15 10 25 Марковић Миланка 

2. 8 14 22 Тимотић Милица 

3. 12 12 224 Вићентијевић Зоран 

Укупно 8. разред 35 36 71  

Укупно 5.-8. разред 166 149 315  

Укупно 1.-4. разред 164 145 309  

Укупно 1. до 8. разред 330 294 624  

 

СЕПТЕМБАР 

 

1. септембар 

 

 Почела је нова школска година. Због пандемије корона вируса за млађе разреде 

изабран je  основни модел реализације наставе а за старије разреде – 

комбиновани модел по ком се ученици једног одељења деле у две групе и једна 

група прати наставу у школи а друга група прати наставу преко РТС сервиса и 

Гугл ( google) учионице. Групе се смењују на недељном нивоу. Час траје 30 

минута и у складу са тим урађен је распоред звоњења, утврђен распоред 

учионица, као и уласка ученика у учионице. Обележавање учионица и 

одређивање просторије за изолацију. 

 

2. септембар  

 Психолог, Данијела Обрадовић припремила је квиз знања за ученике млађих 

разреда. Циљ квиза је да сами провере колико знају о корона вирусу, као и о 

томе како да заштите себе и своје најближе. Линк за квиз: 

https://www.unicef.org/serbia/kviz-koliko-zapravo-znamo-o-korona-virusu-covid-19 

 Педагог, Марија Савић  припремила је презентацију за ученике старијих 

разреда“ Принципи безбедног понашања у доба Корона вируса“. 

 

12. септембра 

 Маске за најмлађе ученике -ученицима млађих разреда, којих је у нашој школи 

ове године 305, маске је поделио секретар Одбора, свештеник Далибор Чкоjић.  

 

 

https://www.unicef.org/serbia/kviz-koliko-zapravo-znamo-o-korona-virusu-covid-19
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14. септембар 

 

Одржано Наставничко веће понедељак, 14.09.2020. у 9 часова у холу школе 

Дневни ред: 

1. Усвајање Годишњег извештаја о раду школе на крају школске 2019/2020. године 

2. Усвајање Годишњег извештаја о раду директора на крају школске 2019/2020. 

године 

3. Усвајање Годишњег плана  рада школе за школску 2020/2021. године 

4. Усвајање Годишњег плана рада директора  за школску 2020/2021. године 

5. Усвајање распореда часова за школску 2020/2021. године 

6. Усвајање распореда дежурства наставника 

7. Уписивљње часова у Ес Дневник 

8. Поштовање мера заштитев од вируса ковид 19 у школи 

9. Недељно и месечно извештавање ореализацији наставе по посебном програму за 

рад у условима пандемије вируса ковид 19 – договор 

10. Евиденција  насиља у школи , нивои насиља и реакције  

11. Разно 

 

14. септембар  

 

Одржана седница Савета родитеља  у 18 часова , у холу школе       

 

06. октобар 

 

Одржано Наставничко веће понедељак, 06.10.2020. у 13 часова у холу школе 

Дневни ред: 

1. Усвајање Анекса Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. годину 

2. Договор око снимања часова 

3. Организација обуке „Фрмативно оцењивање и његова примена у дигиталном 

окружењу“ за запослене у ОШ „ Десанка Максимовић“ 

 

16. септембар 

 

 Проф. Маја Младеновић и чланови биолошка секција, обележили су 

„Међународни дан озонског омотача“. 

 

26. септембар 

 За Европски дан језика педагог, Марија Савић припремила је  

презентацију . 

 

 

 

ОКТОБАР  

 

5.-9. октобра 

 Многобројним активностима у школи обележена је овогодишња Дечја 

недеља под слогано “Подељена срећа два пута је већа“.  Организоване су 

изложбе ликовних и литерарних радова, паноа, квиз знања , маскембал и 

друге активности. 
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  На ликовном конкурсу, који се традиционално одржава у оквиру 

,,Дечје недеље“,  у организацији Центра за културу Ваљево, учествовали 

су и ученици наше школе. Тема радова била је “Подељена срећа два пута 

је већа“. Међу награђеним радовима су и два  рада наших ученика, 

Огњена Тасића и Вељка Обрадовића, ученика 3-3. 
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 Покренута је добровољна акција прикупљања новца у којој су 

учествовали ученици од 1. до 8. разреда. Од прикупљеног новца купљено 

је 26 ружа. Свако одељење бринуће о својој ружи. 

 

 
 

6., 7. и 8. октобар 

 

У нашој школи реализована је обука „Формативно оцењивање и његова 

примена у дигиталном окружењу“. 

Имајући у виду да је вредновање ученичих постигнућа у нашој школи 

приоритетно подручје развоја и да настава на даљину захтева различите начине 

вредновања и иновације у подручју оцењивања, значај ове теме је велики и због тога су 

сви учитељи и наставници, директор и стручни сарадници похађали ову обуку. 

Обуку је развио Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања (Завод) 

на чијој се Мудл платформи одвијао онлајн део обуке. 

Непосредан рад са наставницима – радионицу у школи, реализовала је стручни 

сарадник психолог, Данијела Обрадовић, која је током месеца маја 2020. похађала 

обуку за водитеље. 

 

Општи циљ обуке: оснаживање наставника за формативно оцењивање ученика у 

ситуацијама учења на даљину. 

Специфични циљеви обуке: пружање подршке наставницима за коришћење разних 

дигиталних алата, техника и материјала, као и прикупљање и ширење информација о 

инспиративним праксама формативног оцењивања кроз остваривање сарадње и 

размене мишљења у заједници практичара. 

Приоритетна област П1- унапређивање дигиталних компетенција ученика и 

наставника и употребу ИКТ-а у реализацији ОВ процеса. 

Компетенције: К2 – за наставу и учење, К3 – за подршку развоју личности детета и 

ученика и К4 – за комуникацију и сарадњу. 

 

 Први део обуке реализован је онлајн у периоду од 10. септембра 2020. до 15. 

октобра 2020. 

 Непосредан рад са наставницима тј. радионица у школи, реализована је у три 

групе 6. октобра, 7. октобра и 8. октобра 2020. Циљ радионице је примена научених 
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садржаја кроз практичан рад и кроз вођену дискусију размене размишљања са 

колегама.  

 Завршетак обуке реализован је онлајн и подразумевао је израду завршног теста 

и попуњавање евалуационог листа о обуци.  

 Учесници су добили сертификат од стране Завода у износу од 12 сати стручног 

усавршавања. 

 

 
 

15. октобар 

 За ученике осмог разреда организован је вебенар „Упознај своје јаке 

стране“. Организује се у склопу активности Информативног центра и 

Euroguidance центра, Фондације Темпус, Београд. 

 

22-31. октобра  

 Програм ,,Школе за 21. век”. Обука је похађало шест наставника наше 

школе, а реализована је у  два термина. Након иницијалне тродневне 

обуке, наставници из наше школе ће похађати и један додатни дан обуке 

за коришћење микробит уређаја о чему ће бити обавештени на самој 

обуци, а затим ће радити на специфичном пројекту/пројектима уз 

подршку ментора током фазе имплементације у школама. 
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НОВЕМБАР 

 

 

10. новембар 

 

Одржано Наставничко веће , 10.11.2020. у 18:30  часова,  он-лајн, преко платформе 

Зум. 

Дневни ред: 

1. Извештај о реализације наставног плана и програма на крају 1. 

класификационог периода шк. 2020-21. године 

2. Извештај о  успеху ученика  на крају 1. класификационог периода шк. 2020-21. 

године 

3. Извештај о владању ученика на крају 1. класификационог периода шк. 2020-21. 

Године 

4. Анализа резултата заврсног испита у школској 2019/20. 

5. Извештај о броју ученика који се налазе у изолацији због контакта или су 

позитивни на вирус ковид-19 

6. Анализа спровођења предложених мера заштите од вируса ковид-19 

7. Договор о начину обавештавања родитеља о успеху и дисциплини ученика 

8. Разно 

 

16.новембар 

 Међународни дан толеранције је дан који све на свету подсећа на 

поштовање и уважавање другачијих од нас. Тим поводом из педагошко-

психолошке службе нам стиже интерактивна фотографија и филм која 

нас подсећа на значај овог дана. 
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 Од 16. до 25.11. на РТС 2, РТС 3 и РТС Планета емитовани су  часови  које 

су снимили наставници наше школе, а исти се налазе и на платформи 

РТС Планета – Моја школа. 

 

20.новембар 

 

 Међународни или светски дан детета је годишњи међународни догађај 

који се слави 20. новембра. Тим поводом презентацију је припремила 

Марија Савић, педагог. 

 

 
 

27.-28. новембар  

 

 Педагог, Марија Савић је поводом Европске ноћи истраживача, која се ове 

године обележава 11. пут, под слоганом „Да наука проструји“, у 

виртуелном окружењу због тренутне епидемиолошке ситуације, за 

ученике припремила интерактивну презентацију. 

 

 
 

30. новембар 

 Ученици од 5. до 8. разреда прелазе на онлајн наставу. 
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ДЕЦЕМБАР 
 

4.децембар  

 Стоматолошка служба је за ученике млађих разреда припремила 

презентацију са темом ПРАВИЛНА ИСХРАНА – ЗДРАВИ 

ЗУБИ.Презентација постављена на сајт школе и у гугл учионице. 
 

10. децембар 
 

 Поводом обележавања међународног дана људских права педагог школе 

је припремила интерактивну презентацију са анимираним филмом за 

ученике млађих разреда и документарним филмом за ученике старијих 

разреда. 

 

 
 

16.децембар 
 

Коришћењем ZOOM апликације Одржана једнодневна обука  запослених у образовању 

за примену образовних стандарда и самовредновање рада установа у основном и 

средњем образовању. 

Обрађене су четири теме: 

1. Оквир квалитета кроз јединство самовредновања и спољашњег вредновања; 

2. Развој културе самовредновања у установи; 

3. Од извора података до процене квалитета; 

4. Акционо планирање и тимови у установи. 

Одуци су присуствовали: Снежана Јовановић – директор шкое, Миланка Марковић – 

координатор тима за самовредновање о Олга Глушац – координатор тима за 

обезбеђивање квалитета и унапређивање рада установе. 
 

 
18. децембар  

 

 Почетак зимског распуста 
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24. децембар 
 

Одржано Наставничко веће, 24.12.2020. у 10:30  часова,  он-лајн, преко платформе Зум. 

1. Извештај о реализацији наставног плана и програма на крају  првог 

полугодишта  шк. 2020/21. године 

2. Извештај о  успеху ученика  на крају  првог полугодишта  шк. 2020/21. године 

3. Извештај о владању ученика на крају  првог полугодишта  шк. 2020/21. Године 

4. Усвајање Извештаја о раду школе на крају првог полугодишта школске 2020-21. 

5. Резултати истраживања психолога школе Праћења реализације образовно-

васпитног рада у периоду пандемије ковид 19, 2020-21. 

6. Резултати истраживања психолога школе о Адаптацији ученика на процес 

реализације наставе током пандемије ковид 19 шк. 2020-21. 

7. Извештај о броју ученика који се налазе у изолацији због контакта или су 

позитивни на вирус ковид-19 

8. Анализа спровођења предложених мера заштите од вируса ковид-19 

9. Разно 
 

25. децембар 
 

Одржан је састанак Савета родитеља, 25.12. 2020. са почетком у 18 часова 
 

ЈАНУАР 
 

18.јануар 
 

 Почетак другог полугодишта 
 

19. јануар 
 

Одржано Наставничко веће, 19 .01. 2021. у 19  часова,  он-лајн, преко платформе Зум. 

1. Дневни ред: 

2. Сагласност Наставничког већа на Оперативни план организације и реализације 

образовно-васпитног рада по посебном програму за рад у условима пандемије 

вируса Ковид-19  

3. Календар такмичења и смотри ученика основних школа за школску 2020/21. 

годину 

4. Обележавање школске славе Св. Сава 

5. Разно 
 

20. јануар 

 Одржан вебинар за родитеље ученика осмог разреда у циљу доприноса 

адекватној професионалној оријентацији наших ученика.Тема вебинара је:  

„КАКО ПОДРЖАТИ ДЕТЕ У ПРОЦЕСУ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О 

ИЗБОРУ ЗАНИМАЊА?“ 
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27.јануар 

 Школска слава у част првог српског архиепископа, просветитеља и 

творца законодавства, Светог Саве. Домаћин славе био је вероучитељ 

Мија Бојиновић, а следеће године биће наставник разредне наставе Илија 

Исаиловић. Поштујући епидемиолошке мере наставница Миљана Гајић 

је припремила пригодну презентацију.  

 

 
 

 Ученица Нађа Мијаиловић 8-3 освојила је прво место на седмом по реду 

Светосавском литерарном конкурсу за најбољи прозни текст на тему 

„Није важно ко одакле потиче, него у шта израсте” (Патријарх Павле).  

 

  
 

ФЕБРУАР 

 

11.фебруар 

 

Одржано Наставничко веће , 11 .02. 2021. у 19  часова,  он-лајн, преко платформе Зум. 

Дневни ред: 

1. Дежурство 

2. Организација такмичења 

3. Договор о изради извештаја са такмичења 

4. Разно 
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20.фебруара 

 У нашој школи је одржано општинско такмичење из немачког и 

француског језика. 

 

 
 

21. фебруар 

 Одржано општинско такмичење из енглеског језика.Наша ученица 

Андреа Алексић 8-1 пласирала се на окружно такмичење. 

 

 Обележен Међународни дан матерњег језика 

 
 

 Ова недеља у нашој школи посвећена је обележавању Међународног 

дана борбе против вршњачког насиља. Овај важан дан обележава се 24. 

фебруара 2021. године, као и сваке године последње среде у фебруару, 

под називом „Дан розих мајицаˮ.Током недеље биће реализоване 
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различите активности посвећене ученицима, родитељима и 

наставницима у духу дана розих мајица. 

Ученици првог разреда дали су свој допринос 

 

   
 

 25.фебруар 

 Одржано је такмичење у  пливању за ученике од 1. до 5. разреда основне 

школе. Ученици наше школе: Теодора Живковић  - ученица првог 

разреда, Ђорђе Живковић – ученик четвртог разреда и Јана Митровић – 

ученица  петог разреда, пласирали су се на републичко такмичење. 

 

27.фебруар 

 У ОШ „Андра Савчић“ у Ваљеву, одржано је Општинско такмичење из 

физике. На овом такмичењу учествовала су четири ученика из наше 

школе и то: 

-Михаило Бранковић – VI-3 (92 бода – прва награда) 

-Угљеша Ивковић – VI-4 (45 бодова) 

-Нађа Секулић – VI-4 (38 бодова) 

-Зорана Лукић – VII-1 (13 бодова) 

Сва три ученика шестог разреда су се пласирали на Окружно такмичење . 

28.фебруар  

 У  Првој основној школи одржано је општинско такмичење из 

математике, за ученике трећег и четвртог разреда. Међу ученицима 

трећег разреда, било је 10 ученика наше школе.  Стефан Вујић је освојио 

 3. награду  (71 поен) а  Николина Матић похвалу (54 поена). Међу 

ученицима четвртог разреда, било је и 7 ученика наше школе, а Никола 

Мијаиловић је освојио 1. награду (99 поена), Вук Васиљевић 2. награду 

(80 поена), Катарина Вићентијевић 3. награду (59 поена), Видоје Вујић 

похвалу (45 поена) и пласман на окружно такмичење. 

 У  ОШ „Милован Глишић“ одржано је општинско такмичење из 

математике, за ученике старијих разреда. Нашу школу су представљала 

три ученика петог разреда а Бојана Петровић се пласирала и на Окружно 

такмичење. На нивоу шестог разреда учествовало је четири ученика 

наше школе а  Михаило Бранковић и Катарина Јевтић су  се пласирали и 

на Окружно такмичење. 
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МАРТ 
 

3. март  

 Одржано је такмичење у  пливању за ученике од 6. до 8. разреда основне школе. 

Ученици наше школе су се пласирали на републичко такмичење и то  Милица 

Ковачевић - ученица седмог разреда (50 метара – прсно), Милош Јовановић – 

ученик седмог разреда (50 метара – леђно) и Вук Тешановић – ученик  осмог 

разреда (50 метара – делфин). 

3.март 

Одржана обука за Овлашћена лица за унос података у ЈИСП преко тимс платформе. 

8.матр 

Започео  унос података у Јединствени информациои систем просвете (ЈИСП). Податке 

у ЈИСП уносе Овлашћена лица установе која су именована од стране директора 

установе, а у нашој школи овлашћена лица за унос података су Ивана Ђурђевић и 

Милка Сандић. Овлашћена лица установе пријављују се на систем искључиво 

дигиталним електронским сертификатом, тј. највишим нивоом поузданости. 

6. март 

 У  ОШ “Сестре Илић“, одржано је општинско такмичење из хемије. Из наше 

школе на  такмичењу су учествовала три ученика седмог разреда и једна 

ученица осмог разреда. Наши ученици су постигли солидан резултат али се 

нису пласирали на окружно такмичење 
 

12. март 

 Одржано такмичење из математике „Мислиша“ 

14. март 

 Одржано Наставничко веће , 14 .03. 2021. у 18  часова,  он-лајн, преко 

платформе Зум. 

Дневни ред: 

1. Организација наставе од 15.03. 2021. 

2. Разно 

 

 Учитељи и наставници математике заједно са својим ученицима  обележили су 

Мађународни дан математике тј. дан броја ПИ неком од активности (израда 

презентације, паноа, украшавање број ПИ и организација изложбе са 

заједничким радовима, слагање танграм…). 

 

15. март 

 Ученици старијих разреда наставу прате онлајн. 

17. март 
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 Ива Исаиловић ученица 8-3, учествовала је на литерарном конкурсу и освојила  

прво место, који је поводом Дана школе расписала ОШ ''Драгољуб Илић'' из 

Драчића, 

      
 У обележавању Светског дана воде и шуме учествовали су и ученици 

продуженог боравка. Својим порукама обогатили су још један пано наше школе 

и послали јасну поруку  да чувамо воду и шуме. 

 

 

23. март 

 Подружница математичара Ваљево је поводом Међународног дана математике, 

14. марта 2021.  организовала ученички конкурс  ,,ИНТЕРНЕТ 

МАТЕМАТИЧКЕ ГЛАВОЛОМКЕ“. Међу награђеним ученицима је и Оливера 

Петровић ученица 7-2, која је  забележила запажене резултате. 

25. март 

 Лена Ранковић, ученица 6-4, освојила je прво место на 10. Фестивалу Гудача у 

Шапцу са 93,67 поена.  Поред наше школе, Лена похађа и музичку школу у 

класи мр Снежане Стевановић и подједнако је успешна у обе. 
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28. март 

  Спортски центар Петровац на Млави је био овогодишњи домаћин првенства 

Србије у рвању грчко-римским стилом, које је одржано 28.03.2021. године. 

Ученици наше  Огњен Пешић  и  Урош Којић ученици 7-3 освојили су златне 

медаље, а Данило Лукић ученик 7-2 је освојио сребрну медаљу.   

   
 

29. март 

 

Одржано Наставничко веће , 29 .03. 2021. у 18  часова,  он-лајн, преко платформе Зум. 

Дневни ред: 

1. Извештај о реализације наставног плана и програма на крају 3. 

класификационог периода шк. 2020-21. године 

2. Извештај о  успеху ученика  на крају 3. класификационог периода шк. 2020-

21. године 

3. Извештај о владању ученика на крају 3. класификационог периода шк. 2020-

21. године 

4. Извештај о самовредновању области Етос и мере за унапређење 

5. Избор уџбеника 3, 4, 7 и 8. разред 

6. Анализа спровођења предложених мера заштите од вируса ковид-19 

7. Договор о начину обавештавања родитеља о успеху и дисциплини ученика 

8. Организација пробног завршног испита у шк. 2020/21. 

9. Разно 

 

30. март 

 

Одржан састанак Савета родитеља 30. 03. 2021. у 18 часова (телефонским путем) 

 

 

АПРИЛ 

 

7. април 

 

 Вук Тешановић ученик 8-3 је освојио треће место на Републичком такмичењу у 

пливању. На овом такмичењу учествовало је шест ученика наше школе. Остали 

ученици наше школе су се пласирали до 10. места, што је такође завидан 
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пласман имајући у виду да се такмичило око 800 ученика. Из наше школе 

такмичили су се: Милица Ковачевић - ученица седмог разреда (50 метара - 

прсно), Милош Јовановић – ученик седмог разреда (50 метара - леђно), Вук 

Тешановић – ученик осмог разреда (50 метара - делфин), Теодора Живковић - 

ученица првог разреда, Ђорђе Живковић – ученик четвртог разреда и Јана 

Митровић – ученица петог разреда 

 

 
 

12.април 

 

 Огњен Митровић,  ученик IV-1 освојио је треће место, на такмичењу у 

стрељаштву - западна лига Србије. Такмичио се у категорији пионира, у 

дисциплини ваздушна пушка. 

 

 
 

16. април 

 

Одржано Наставничко веће , 16 .04. 2021. у 19  часова,  он-лајн, преко платформе Зум. 

Дневни ред: 
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1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 

2. Сагласност наставничког већа  на Оперативни план организације  и реализације 

образовно-васпитног рада по посебном програму за рад у условима пандемије 

вируса  Ковид -19. 

 

22.април 

 

 

 Поводом Дана планете Земље, ученици петих разреда учествовали су у 

едукативним радионицама о значају очувања биодиверзитета и животне 

средине. У оквиру биолошко-еколошке секције наставница биологије Маја 

Младеновић је користила материјал са семинара "Да нам клима штима" који је 

одржан он-лине 17-18. априла под покровитељством WWF-a Србије (Светског 

фонда за природу). 

 

 
 



Летопис ОШ ''Десанка Максимовић'' за школску 2020/2021. годину 

 

23 

 

25. април 

 

 Данас је у нашој школи одржано окружно такмичење из страних језика. На 

такмичењу из енглеског језика на треће место се пласирала Андреа Алексић, 

ученица 8-1, чији је ментор наставница енглеског Блаженка Вилотић.  

 

 
 

29. април 

 

 Наставница биологије, Маја Младеновић, одржала је занимљив час на коме се 

користе мобилни телефони, активирају и најпасивнији ученици, развија 

сарадништво и такмичарски дух и учи на занимљив начин. Наиме, 

систематизација наставне јединице “Одрживи развој“, у одељењу 8-1, 

реализована је уз употребу дигиталног алата – Kahoot. 

 

 Био је ово час након којег су ученици имали само једно питање: “Хоћемо ли и 

следећи пут играти Kahoot!“. 
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30. април 

 

 У сусрет празнику Васкрс…Уживајмо у креативности наших ученика. Ученици 

нижих разреда су украсили школски простор и кроз ликовне радове научили и 

значај обележавање једног од највећих празника. 

 

    
 

 

 

МАЈ 

 

 

12.мај 

 

Одржано Наставничко веће , 12 .05. 2021. у 19:30  часова,  он-лајн, преко платформе 

Зум. 

1. Дневни ред: 

1. Обележавање Дана школе 

2. Награђивање и похваљивање ученика 

3. Награђивање наставника који су учествовали у снимању часова 

4. Формирање комисије за избор ученика генерације на крају шк. 2020/21. 

5. Припремна настава 

6. Разно 

 

13. мај 

 

 Ученице старијих разреда наше школе заузеле прво место на Градском 

школском такмичењу у одбојци.У четвртак 13.05.2021. Са почетком у 09:00 у 

ваљевској хали спортова "Студент" одржано је градско такмичење у одбојци за 

ученице основних школа. Учествовало је укупно 4 екипе.Нашу школу 

представљало је 6 ученица старијих разреда.Играло се по куп систему, на два 

добијена сета до 15 поена. У конкуренцији основних школа прво место је 

заузела наша школа победом у финалу против Прве основне школе, резултатом 

2:0 у сетовима.Окружно школско такмичење не програму је у понедељак 

17.05.2021. Са почетком у 09:00 у хали спортова "Студент".Екипу наше школе  
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чиниле су: Дарија Ранковић 6-1, Ивона Јевтић 7-3, Андреа Алексић 8-1, Тијана 

Симеуновић 8-2, Уна Боровинић 8-2 и Анастасија Јевтић 8-3. 

 

 
 

 

14. мај 

 

 Прво место на Међународној ликовној изложби у Скопљу Димитрије Симић, 

ученик 4-3, је освојио прво место на Међународној ликовној изложби у Скопљу. 

Ликовни конкурс под називом „Флора и фауна – извор на животот и убавината“ 

организовао је Дечји културни центар из Скопља, а подржан од Министарства 

за животну средину и просторно планирање Македоније. У надметању за 

најбољи ликовни рад учествовали су бројни ученици и омладинци из региона. 
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15. мај 

 

Данас обележавамо Дан породице,  презентацију је припремила педагог школе Марија 

Савић како би се подсетили  породичних вредности.  

 

 
 

16. мај 

 

 Песникиња Десанка Максимовић, чије име са поносом носи наша школа,  

рођена је 16.маја. Тај датум је изабран за Дан наше школе. Сходно условима у 

којима се реализује настава, ученици, заједно са својим наставницима и 

учитељима, својски су се потрудили да на достојанствен начин обележе Дан 

школе.Поводом обележавања Дана школе хор школе ''Десанкини славуји'' шаље 

''Поруку свету''. 
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 Дан школе је идеалан тренутак за истицање резултата наставника и ученика 

који су допринели угледу наше школе. Додељене су  Захвалнице за учешће у 

припреми и снимању часова и унапређењу наставе на даљину наставницима: 

o Душици Крунић, 

o Драгици Гајић, 

o Зорици Митрић, 

o Драгици Ђуричковић, 

o Маји Младеновић, 

o Милошу Исићу, 

o Биљани Арсенић, 

o Биљани Ристановић, 

o Биљани Марковић, 

o Милици Тимотић, 

o Драгану Јанковићу и 

o Ани Игњатовић 

 

Наши ученици су током ове године учествовали на бројним такмичењима, смотрама и 

конкурсима, сходно својим интересовањима, и освојили запажене резултате. Књигом 

су награђени ученици који су освојили неко од прва три места на општинском, 

окружном и републичком такмичењу,  а то су: 

 Теодора Живковић, ученица 1-2 (1. место на окружном и 10. место на 

републичком првенству у пливању) 

 Стефан Вујић, ученик 3-1 (2. место на школском и 3. место на општинском 

такмичењу из математике, Мислиша учешће) 

 Вања Марковић, ученик 3-1 (1. место на школском и учешће на општинском 

такмичењу из математике, 3. место на математичком такмичењу Мислиша) 

 Вања Јовић, ученик 3-1 (2. место на школском и учешће на општинском 

такмичењу из математике, 3. место на математичком такмичењу Мислиша) 

 Урош Плавшић, ученик 3-1 (2. место на школском и учешће на општинском 

такмичењу из математике, 3. место на математичком такмичењу Мислиша) 

 Виктор Савић, ученик 3-3 (3. место на математичком такмичењу Мислиша) 

 Катарина Вићентијевић, ученица 4-1 (пролаз и 3. место на општинском и 3. 

место на окружном такмичењу из математике) 

 Ђорђе Живковић, ученик 4-2 (1. место на окружном и 10. место на 

републичком првенству у пливању) 

 Валерија Радовановић, ученица  4-2 (1.награду на 10.фестивал гудача у Шапцу 

и 3.награда на Републичком такмичењу) 

 Никола Мијаиловић, ученик 4-3 (1. место на школском, 1. место на 

општинском и 3. место на окружном такмичењу из математике, 2. место на 

математичком такмичењу Мислиша) 

 Видоје Вујић, ученик 4-3 (2. место на школском, похвала на општинском и 3. 

место на окружном такмичењу из математике, Мислиша учешће) 

 Вук Васиљевић, ученик 4-3 (3. место на школском, 2. место на општинском и 

учешће на окружном такмичењу из математике, Мислиша учешће) 

 Димитрије Симић, ученик 4-3 (1. место на међународној ликовној изложби 

„Флора и фауна – извор живота и лепоте“) 

 Милица Павић, ученица 5-1 (1. место на окружном првенству у пливању) 
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 Бојана Петровић, ученица 5-2 ( 1. место на школском, похвала на општинском 

и похвала на окружном такмичењу из математике) 

 Јана Митровић, ученица 5-3 (1. место на окружном и 10. место на 

републичком првенству у пливању) 

 Андреа Јовановић, ученица 5-3 (учешћена окружном такмичењу у атлетици ) 

 Дарија Ранковић, ученица 6-1 (1. место на градском такмичењу у одбојци и 

пласман на окружно) 

 Марија Ђукић, ученица 6-2 (2. местоместо на окружном такмичењу у 

атлетици) 

 Михаило Бранковић, ученик 6-3 (1. место на школском, 3. место на 

општинском и 2. место на окружном такмичењу из математике, 1. место на 

општинском и учешће на окружном такмичењу из физике) 

 Катарина Јевтић, ученица 6-4 (1. место на школском, похвала на општинском 

и похвала на окружном такмичењу из математике) 

 Лена Ранковић, ученица 6-4 (1. место на Фестивалу Гудача у Шапцу, друга 

награда на ррпубличком такмичењу) 

 Милица Ковачевић, ученица 7-2 (1. место на окружном и 8. место на 

републичком првенству у пливању) 

 Милош Јовановић, ученик 7-2 (1. место на окружном и 10. место на 

републичком првенству у пливању) 

 Ивона Јевтић, ученица 7-3 (1. место на градском такмичењу у одбојци и 

пласман на окружно) 

 Андреа Алексић, ученица 8-1 (3. место на општинском и 3. место на окружном 

такмичењу из енглеског, 1. место на градском такмичењу у одбојци и пласман 

на окружно) 

 Тијана Симеуновић, ученица 8-2 (1. место на градском такмичењу у одбојци и 

пласман на окружно) 

 Уна Боровинић, ученица 8-2 (1. место на градском такмичењу у одбојци и 

пласман на окружно) 

 Нађа Мијаиловић, ученица 8-3 (1. место на Светосавском литерарном 

конкурсу) 

 Вук Тешановић, ученик 8-3 (1. место на окружном и 3. место на републичком 

првенству у пливању, 3. место на школском и 3. место на окружном такмичењу 

у атлетици) 

 Ива Исаиловић, ученица 8-3 (1. место на литерарном конкурсу) 

 Анастасија Јевтић, ученица 8-3 (1. место на градском такмичењу у одбојци и 

пласман на окружно) 

 Дипломе су додељене ученицима који су учествовали на општинском 

такмичењу, а то су: 

 Лазар Цветковић, ученик 3-1 (1. место на школском и учешће на општинском 

такмичењу из математике, Мислиша учешће) 

 Никола М. Танасковић, ученик 3-1 (пролаз и учешће на општинском 

такмичење из математике, Мислиша учешће) 

 Андреј Станојевић, ученик 3-2 (2. место на школском и учешће на општинском 

такмичењу из математике, Мислиша учешће) 

 Лука Петровић, ученик 3-2 (пролаз на школском и учешће на општинском 

такмичење из математике) 

 Огњен Тасић, ученик 3-3 (похвала на ликовном конкурсу у оквиру „Дечје 

недеље“) 



Летопис ОШ ''Десанка Максимовић'' за школску 2020/2021. годину 

 

29 

 

 Вељко Обрадовић, ученик 3-3 (похвала на ликовном конкурсу у оквиру „Дечје 

недеље“) 

 Николина Матић, ученица 3-3 (3. место на школском и похвала на 

општинском такмичењу из математике) 

 Иван Ћендић, ученик 3-3 (пролаз на школском и учешће на општинско 

такмичење из математике, похвала на математичком такмичењу Мислиша) 

 Војин Ристић, ученик 4-2 (учешће на школском такмичењу из математике, 

похвала на математичком такмичењу Мислиша) 

 Војин Жујовић, ученик 4-3 (пролаз на школском и похвала на општинском 

такмичењу из математике, Мислиша учешће) 

 Огњен Тасић, ученик 4-3 (пролаз на школском и похвала на општинском 

такмичењу из математике, Мислиша учешће) 

 Петар Матић, ученик 4-3 (пролаз на школском и и похвала на општинском 

такмичењу из математике) 

 Андрија Крунић, ученик 5-2 ( 2. место на школском и учешће на општинском 

такмичењу из математике) 

 Магдалена Лазић, ученица 5-2 (учешће на општинској смотри рецитатора) 

 Андреј Јанковић, ученик 5-3 ( 2. место на школском и учешће на општинском 

такмичењу из математике) 

 Андреј Мијаиловић, ученик 6-1 (учешће на градском такмичењу у фудбалу) 

 Алекса Магистар, ученик 6-3 (2. место на школском и учешће на општинском 

такмичењу из математике) 

 Угљеша Ивковић, ученик 6-4 (1. место на школском и учешће на општинском 

такмичењу из математике, учешће на општинском такмичењу из физике) 

 Нађа Секулић, ученица 6-4 (учешће на школском такмичењу из математике, 

учешће на општинском такмичењу из физике, учешће на општинској смотри 

рецитатора) 

 Богдан Ђукић, ученик 6-4 (учешће на градском такмичењу у фудбалу) 

 Зорана Лукић, ученица 7-1 (учешће на општинском такмичењу из физике) 

 Ђорђе Шијачић, ученик 7-1 (учешће на општинском такмичењу из хемије) 

 Оливера Петровић, ученица 7-2 (учешће на општинском такмичењу из хемије) 

 Марко Ристић, ученик 7-2 (учешће на градском такмичењу у фудбалу) 

 Теодора Дамњановић, ученица 8-1 (учешће на општинском из српског језика) 

 Виктор Срећковић, ученик 7-3 (учешће на општинском такмичењу из хемије) 

 Марко Тодоровић, ученик 8-2 (учешће на градском такмичењу у фудбалу) 

 Давид Суботић, ученик 8-2 (учешће на градском такмичењу у фудбалу) 

 Андријана Ашковић, ученица 8-3 (учешће на школском такмичењу из српског 

језика, учешће на општинском такмичењу из хемије) 

 Сара Крстић, ученица 8-3 (учешће на општинском такмичењу из енглеског) 

 Никола Исаиловић, ученик 8-3 (учешће на градском такмичењу у фудбалу) 

 Немања Стаменић, ученик 8-3 (учешће на градском такмичењу у фудбалу) 

 Љубомир Гавриловић, ученик 8-3 (учешће на градском такмичењу у фудбалу) 

 Филип Стефановић, ученик 8-3 (учешће на градском такмичењу у фудбалу) 

 

Јавно су похваљени ученици који су учествовали на школском такмичењу, а то су: 

 Неда Аксентијевић, ученица 2-1 (Мислиша учешће) 

 Нина Бранковић, ученица 2-1 (Мислиша учешће) 
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 Михаило Давидовић, ученик 2-1 (Мислиша учешће) 

 Селена Јеремић, ученица 2-1 (Мислиша учешће) 

 Тијана Крстић, ученица 2-1 (Мислиша учешће) 

 Сара Милосављевић, ученица 2-1 (Мислиша учешће) 

 Кристина Плавшић, ученица 2-1 (Мислиша учешће) 

 Теодора Радојичић, ученица 2-1 (Мислиша учешће) 

 Огњен Ристић, ученик 2-1 (Мислиша учешће) 

 Наташа Савић, ученица 2-1 (Мислиша учешће) 

 Марија Стефановић, ученица 2-1 (Мислиша учешће) 

 Вера Стојановић, ученица 2-1 (Мислиша учешће) 

 Дуња Трифуновић, ученица 2-1 (Мислиша учешће) 

 Нина Дивнић, ученица 2-2 (Мислиша учешће) 

 Нина Ђурић, ученица 2-2 (Мислиша учешће) 

 Калина Митровић, ученица 2-2 (Мислиша учешће) 

 Лука Марковић, ученик 2-2 (Мислиша учешће) 

 Јована Исаиловић, ученица 2-3 (Мислиша учешће) 

 Дуња Секулић, ученица 2-3 (Мислиша учешће) 

 Сташа Грујић, ученица 2-3 (Мислиша учешће) 

 Тара Јовичић, ученица 2-3 (Мислиша учешће) 

 Ђурђа Жујовић, ученица 2-3 (Мислиша учешће) 

 Калина Гавриловић, ученица 2-3 (Мислиша учешће) 

 Нина Васић, ученица 2-3 (Мислиша учешће) 

 Матеја Ранковић, ученик 3-1 (учешће на школском такмичењу из математике) 

 Чедомир Тадић, ученик 3-1 (Мислиша учешће) 

 Тамара Јагодић, ученица 3-2 (учешће на школском такмичењу из математике, 

Мислиша учешће) 

 Павле Арсенић, ученик 3-3 (учешће на школском такмичењу из математике, 

Мислиша учешће) 

 Сара Ђуровић, ученица 3-3 (учешће на школском такмичењу из математике, 

Мислиша учешће) 

 Матеја Ранковић, ученик 3-3 (учешће на школском такмичењу из математике) 

 Милош Краљевић, ученик 3-3 (Мислиша учешће) 

 Деспот Костић, ученик 4-1 (учешће на школском такмичењу из математике) 

 Андреа Грујић, ученица 4-1 (учешће на школском такмичењу из математике) 

 Дуња Симић, ученица 4-1 (учешће на школском такмичењу из математике) 

 Милица Ђедовић, ученица 4-1 (учешће на школском такмичењу из 

математике) 

 Урош Ракић, ученик 4-1 (учешће на школском такмичењу из математике) 

 Жељко Ранковић, ученик 4-2 (учешће на школском такмичењу из математике, 

Мислиша учешће) 

 Ђорђе Живковић, ученик 4-2 (учешће на школском такмичењу из математике, 

Мислиша учешће) 

 Ленка Ђурђевић, ученица 4-2 (Мислиша учешће) 

 Александар Јанковић, ученик 4-2 (Мислиша учешће) 

 Давид Томић, ученик 4-2 (Мислиша учешће) 

 Вељко Обрадовић, ученик 4-3 (учешће на школском такмичењу из математике) 

 Лука Благојевић, ученик 4-3 (учешће на школском такмичењу из математике) 
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 Огњен Матић, ученик 4-3 (учешће на школском такмичењу из математике) 

 Јелена Митровић, ученица 4-3 (Мислиша учешће) 

 Валентина Весић, ученица 6-4 (учешће на школском такмичењу из математике) 

 Коста Рашевић, ученик 7-1 (учешће на школском такмичењу из математике и 

учешће на школском такмичењу из физике) 

 Огњен Пешић, ученик 7-1 (учешће на школском такмичењу из математике и 

учешће на школском такмичењу из физике) 

 Катарина Кнежевић, ученица 7-3 (учешће на школском такмичењу из 

математике) 

 

17.мај 
 

 Ученице наше школе освојиле су 1. место на окружном школском такмичењу у 

одбојци победом у финалу против ОШ "Браћа Недић" из Осечине, резултатом 

2:0 у сетовима и тако се пласирале на међуокружно такмичење. Међуокружно 

школско такмичење на програму је у среду 19.05.2021. са почетком у 09:00 у 

спортском центру "Мастер" у Земуну. 
 

 
 

19.мај 
 

 У среду 19.05.2021. са почетком у 09:00 у Земунском спортском центру 

"Мастер" одржано је међуокружно такмичење у одбојци за ученике и ученице 

основних школа. Нашу школу (ОШ "Десанка Максимовић") представљало је 8 

ученица старијих разреда. Играло се по куп систему, на два добијена сета до 21 

поен (финале до 25). Ученице ОШ "Десанка Максимовић" освојиле су 3. место 

након пораза у 1/2 финалу.  
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ЈУН 

 

8. јун 

 

 Нашу школу је посетио градоначелника Лазара Гојковић са својим 

сарадницима. 

 

10. јун 

 

 Ученици 4-3 су на часу природе и друштва учили о маркетингу. Стечено знање 

су применили тако што су  представили нашу школу будућим првацима и 

поручили им: '' ДОБРО НАМ ДОШЛИ''. Ученици су добили групне задатке да 

представе своју школу, кроз презентације или паное као најбоље место за учење 

и стицање нових сазнања и вештина. 

 

  
 

 

11.јун 

 

 Ученици другог разреда су на часовима Пројектне наставе имали тему ,,Од 

тањира до сувенира". Кроз практични рад дали су оригиналне продукте под 

заједничким називом ,,У нашем је крају као у рају" 
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 Одржана седница Наставничког већа, 11. 06. 2021. у 13 часова у холу школе 

Дневни ред: 

 

1. Анализа реализације наставног плана и програма у 8. разреду на крају шк. 

2020/21. 

2. Разматрање  општег успеха ученика 8. разреда на крају шк. 2020/21. 

3. Разматрање владања ученика 8. разреда на крају шк. 2020/21. 

4. Ученици носиоци посебних диплома и Вукове дипломе 

5. Гласање за Избор ученика генерације на крају шк. 2020/21. и проглашење 

Ученика генерације 

6. Разно 

 

 

14. јун 

 

 Ученици 4-2 су на часу природе и друштва радили презентације о лози 

породице Немањића. Кроз индивидуални, групни рад и рад у пару показали су 

велико интересовање за живот Срба у доба Немањића. 

 

       
 

15. јун 

 Предузетници у акцији. Уређење школског дворишта исцртавање полигона 

спретност и дидактике.  
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15. јун 

 Посета пољопривредној школи је било веома драгоцено искуство за 3.разред 

наше школе који је тако уз помоћ очигледне наставе обновио и допунио знања о 

животном заједницама. 
 

  
 

16. јун 

 

 "СТРАНА ДЕЛЕГАЦИЈА" код директорке у посети. Подстакнути причом "Бела 

и жута девојчица" Перл Бака на часу српског језика ученици четвртог разреда 

спровели су идеју да покажу да широм планете живе само добра деца, без 

обзира на боју коже, начин одевања, језика којим говоре... Толеранција и 

разумевање различитости је нешто што наше ученике краси и зато су се 

потрудили да то и покажу кроз дијалоге, драматизацију, игроказе и 

презентације.  

 

 
 

18. јун 

 У петак, 18.06.2021. ученици IV1 и IV2 су посетили Народни музеј града 

Ваљева и стари део Тешњар. Стална поставка Трећа димензија прошлости – 

поглед из будућности која се налази у централном објекту Народног музеја 
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Ваљево, било је оно са чиме су се ученици прво сусрели. Ученици су затим 

посетили Муселимовом конак. 

 

        
  

 

22. јун 

 

Одржана седница Наставничког већа, 22. 06. 2021. у холу школе 

1. Дневни ред: 

2. Извештај о реализације наставног плана и програма на крају шк. 2020-21. 

године 

3. Извештај о  успеху ученика  на крају шк. 2020-21. године 

4. Извештај о владању ученика на крају шк. 2020-21. године 

5. Договор о начину обавештавања родитеља о успеху и дисциплини ученика 

6. Реализација завршног испита на крају шк.2020-21. године 

7. Разно 

 

 

23. јун 

 У нашој школи одржан је завршни испит за ученике 8. разреда. Испит је 

протекао у најбољем реду уз поштовање свих прописаних мера. 

 23. јуна ученици су полагали тест из математике 

 24. јуна ученици су полагали тест из српског језика 

 25. јуна ученици су полагали комбиновани тест 

 

 

 

28. јун 

 У нашој школи се традиционално на овај дан деле ђачке књижице и уручују 

сведочанства и дипломе за ученике од 1. до 8. разреда.  

 

 Основну школу завршила је још једна успешна генерација. Ове школске 

године са одличним успехом, осми разред, завршило је 23 ученика. 

Дипломом “Вук Караџић“, награђено је шест ученика и то: Андреа Алексић 

8-1, Теодора Дамњановић 8-1, Софија Чолаковић 8-1, Нађа Мијаиловић 8-3, 
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Марија Остојић 8-3 и Вук Тешановић 8-3.  Ђак ове генерације је Андреа 

Алексић. Одлични ученици и вуковци награђени су књигама, а ђак 

генерације је поред књиге награђен и лаптоп рачунаром. 
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28. јун 

 

 Колективна слика – традиција наше школе 

 

 

 
 

 

 

 АВГУСТ  

 

 

23. август 

 

Одржано Наставничко веће понедељак, 23.08.2021. у 9 часова у холу школе 

Дневни ред: 

1. Разредно старешинству у шк. 2021/22. 

2. Подела предмета на наставнике за шк. 2021/22. 

3. Договор о изради распореда часова за шк. 2021/22.  

4. Правилник о календару образовно-васпитног рада oсновне школе за школску 

2021/2022. годину 

5. Избор руководиоца Стручних већа, Одељенских већа, Разредних већа за 

школску 2021/22. 

6. Формирање школских Тимова, избор координатора и записничара за шк. 

2021/22. 

7. Формирање Стручних актива, избор координатора и записничара за шк. 

2021/22. 
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8. Договор о пријему правака 

9. Договор о понуди секција у шк. 2021/22. 

10.  Договор о изради Годишњег плана рада школе за шк.2021/22. 

11.  Договор о начину предаје оперативних планова рада наставника у шк.2021/22. 

 

 

28. август 

 

 Припреме за пријем првака и а 

 

 

 
30. август 

 

Одржано Наставничко веће понедељак, 30.08.2021. у 11 часова и 30 минута у холу 

школе 

Дневни ред: 

1. Упознавање са Оперативним планом рада установе за почетак школске 2021/22. 

године 

2. Распоред одељења по учионицама 

3. Распоред дежурства наставника 

4. Родитељски састанци за родитеље ученика 1. и 5. разреда 

5. Реализација првог часа одељенског старешине на тему "Пандемија и заштита од 

ковид-19" 

6. Секције у школској 2021/22. (доставити планове рада секција до 6.09.2021.) 

7. Организација састанка учитеља и предметних наставника и одељенских 

старешина будућег 5. разреда 

8. Разно 
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31. август 

 

 Свечани пријем првака 

 Данас смо са радошћу дочекали нову генерацију првака. Будућим првацима 

добродошлицу и срећан почетак школовања пожелеле су директорка школе, 

стручна служба и учитељице. Атмосфера је била пуна узбуђења и ишчекивања. 

Због поштовања мера заштите здравља ученика и запослених за наше најмлађе 

ученике није организована приредба. Да би им први дан у школи остао у лепом 

сећању обрадовали смо их балонима и беџевима, компанија “Еуропром“ слатко-

сланим пакетом, а ваљевска епархија свеском. За све ученике првог разреда, 

који ће 1. септембра 2021. године имати свој први школски дан, обезбеђена је 

бојанка под називом „Наша Србија“. Бојанка се може користити у различитим 

наставним и ваннаставним активностима и у раду код куће, што ће учитељи 

договарати са ученицима током планирања рада. 

 

 
 

 

 

 

Летопис водиле: 

Ивана Ђурђевић и Биљана Милутиновић 

 


