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УВОД 

Основна школа „Миливоје Боровић“ налази се у селу Мачкату, који је једна од 
месних заједница општине Чајетина у Западној Србији. Наша школа је најстарија у 
златиборском округу, постоји од 1859. године и у објекту у ком су некад учили ђаци, уче 
и данас. У оквиру матичне школе данас раде још три издвојена одељења и то 
осморазредно одељење у селу Шљивовици и четвороразредна одељења у селима у Кривој 
Реци и на Горњој Шљивовици. У овој школској години школу је похађало укупно 246 

ученика. У школи је запослено 34 радника у настави и 17 радника ненаставног особља. 

Будући да се школа налази у близини ваздушне бање Златибора, познатог 
планинског туристичког центра, школа има потребу да што боље сачува животну средину. 
Предности које школа може искористити јесу свакако жеља и потреба људи, мештана 
овог краја,  да чистом и здравом средином привуку туристе. Препреке које су се јављале 
односе се већином на недовољну информисаност људи о значају заштите животне 
средине, која проузрокује и недовољну укљученост свих у заједници. 

Мисија наше школе, која је прецизирана Школским развојним планом као основним 
документом развоја школе у наредном периоду, гласи да желимо да постанемо школа 
која унапређује наставни процес, побољшава међуљудске односе, развија способности и 
интересовања ученика како би је сви учесници наставног процеса волели, радо у њу 
долазили и лепо се осећали у њој. Такође, желимо да постанемо  школа која промовише 
одрживи развој, мир, толеранцију и једнакост свих људи на планети; школа која иницира, 
организује и промовише регионалну и прекограничну сарадњу са другим заједницама у 
циљу зближавања и повезивања.  

НАСТАВНО И ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОСЛОВИ НА КОЈИМА РАДИ 

AНА РИСТАНОВИЋ Директор 

ЉИЉАНА БУЋИЋ Шеф финансијсија 

MИЛИВОЈКА НИКАЧЕВИЋ 
Администртивно - финансијски 

радник 
МИЛОРАД КНЕЖЕВИЋ Секретар, правник 

ЈЕЛЕНА ШКОДРИЋ/ИВАНА ЖУНИЋ Психолог/педагог 
ДРАГАНА ЗОРЗИЋ 

МИЛОШ ВЕРМЕЗОВИЋ 
Библиотекар 

 



 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДМЕТИ КОЈЕ ПРЕДАЈЕ 

СТОЈАНКА ГРУЈОВИЋ  

Разредна настава 

ЗОРАН ДУЛОВИЋ 

РУЖИЦА ЈАРАКОВИЋ 

МИЛИЦА ТОДОСИЈЕВИЋ 

ДРАГИЦА ПЈЕВЧЕВИЋ 

ВЕСНА СМИЉАНИЋ 

МИРОСЛАВА ЈАНКОВИЋ  

ЉИЉАНА АНДРИЋ 

MАРИЈА СПАСЕНИЋ 

ВЕСНА КОВАЧЕВИЋ 

ЈЕЛЕНА ГУКИЋ 

Продужени боравак 

ЉИЉАНА ЗОРЗИЋ (приправник на 
пракси) 
ЉИЉАНА АНДРИЋ  

МАРИЈА СПАСЕНИЋ 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДМЕТИ КОЈЕ ПРЕДАЈЕ 

СЛАЂАНА ЂОКИЋ 
Енглески језик 

МАРИЈА ТОДОРОВИЋ 

ТАТЈАНА КРПОВИЋ 
Српски језик 

МАРИЈА МИЛАНОВИЋ 

СТАНОЈКА ЂУКИЋ Српски језик, Чувари природе 
ДРАГАНА ЗОРЗИЋ 

Руски језик 
МИРОСЛАВ ЈАНКОВИЋ 

ИВАНА ЈОВАНОВИЋ 
Математика 

БРАНКО ШКОДРИЋ 

СРЕЋКО ТОДОСИЈЕВИЋ Историја, Свакодневни живот у прошлости 
МИЛИВОЈЕ БУЋИЋ Географија, Чувари природе 
МИЛИЦА ШУКИЛОВИЋ Биологија, Хемија 
ДРАГИЦА СЕКУЛИЋ 

Биологија 
ЉИЉАНА ПАВЛОВИЋ 

СНЕЖАНА ШАПОЊИЋ Физика 
МИЛОШ  ВЕРМЕЗОВИЋ Музичка култура 
БИЉАНА ЛАЗАРЕВИЋ Ликовна култура 
ИВАН РАДОМИРОВИЋ Физичко васпитање 
ДРАГАН ПАНИЋ Физичко васпитање, Изабрани спорт 
САЊА КРЕЈОВИЋ Техничко и информатичко образовање 
МИЛАН БОСИЋ Веронаука 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СЕПТЕМБАР Свечано је започела школска година.  

За ученике првог разреда приређена је добродошлица и том приликом подељни су 
поклони првацима. У школској 2018/2019. години школа има 19 одељења са 246 ученика. 
Поред тога, школа има и једну групу продуженог боравак.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОСЛОВИ НА КОЈИМА РАДИ 

СЛОБОДАН БРАЈЕВИЋ ложач 
АЛЕКСАНДАР ШОПАЛОВИЋ помоћни радник 
ГЕОРГИНА ЛОЈАНИЦА кувар 
МИЛКА ИВАНОВИЋ кувар, помоћни радник 
МИЛОВАН АЋИМОВИЋ ложач 
БИЉАНА ИВАНОВИЋ кувар 
ГОРАН МИЛОСАВЉЕВИЋ ложач 
МИЛАНКА МИЛИВОЈЕВИЋ помоћни радник 
ЈЕЛЕНА ШКОДРИЋ кувар, помоћни радник 
МИЛЕСА РАЈЕВАЦ помоћни радник 
ДОЈЧИЛО КОВАЧЕВИЋ помоћни радник 

СЕПТЕМБАР 



 

СЕПТЕМБАР     Од ове школске године ученици и наставници издвојеног одељења 
основне школе „Миливоје Боровић“ у Шљивовици имају боље услове за рад у комплетно 
реновираном школском објекту. Објекат школе, површине око 1200 квадратних метара 
реновиран је од пода до крова, што је побољшало  квалитет наставе и услове рада за 52 
ученика, колико их тренутно има у овом издвојеном одељењу. Прилог о томе је 
припремила је ТВ Чајетина са којом имамо дугогодишњу сарадњу. 

Прве радне недеље ученици млађих разреда из издвојеног одељења Крива Река и 
Горња Шљивовица обележили су тематску недељу: ,,Поново у школи". 

Школским планом и програмом је планирано спровођење “Пројектне наставе” што 
се и реализује. Прва тема на коју су ученици млађих разреда одговорили својим 
радовима је “Друг другу”. 

https://youtu.be/r9uY3OdBg4M


 

         

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

21. СЕПТЕМБАР  У нашој школи је у сарадњи са дечијим вртићем “Пчелица” и 
Саветом за безбедност општине Чајетина, обележена Европска недеља мобилности, на 
тему Појас одвежи! Пертле завежи! “Више шетај, мање вози и природа ће да се сложи!!!” 

 

А ученици, учитељи, васпитачи и другари из вртића у 
Кривој Реци су овако обележили Европска недеља 
мобилности.“Буди добар, природи помози, зато мање, молим 
те вози!” је мото са  којим су деца из вртића, ученици, 
учитељице и васпитачице из ИО Шљивовица и ИО Г. 
Шљивовица обележили недељу мобилности.  



 

 

Ученици 1. и 3. разред у Кривој Реци обележили су тематски дан:"ЈЕСЕН У МОМ 
КРАЈУ" на часовима српског језика, математике, природе и друштва. 

 

 

 

 

 

 

Ученици II3 из ИО Крива река су то бележили кроз час у природи, шетњу и 
састављање реченица о јесени и решавање задатака са тематиком о јесени. 

 

 

 

 

 



 

26.СЕПТЕМБАР Савет за безбедност саобраћаја општине Чајетина поклонио је школи 
четири бицикле. У школи је формирана саобраћајна секција на којој ће ученици 
користити бицикле и припремати се за такмичење  "Шта знам о саобраћају" на већ 
формираном и обележеном полигону. 

На такмичењу ће учествовати ученици од 5. до 8. разреда. 

 

 

 

01-07. OКТОБАР Прослављена је Дечија недеља у 
оквору које је облежен и Дан школе 11. октобар. Деца су имала 
прилику да се истакну у различитим ативностима. 

 

Национална манифестација Дечја недеља се сваке 
године обележава прве пуне недење месеца октобра разним 
активностима у којима учествују владине институције, 
организације и удружења грађана. Мото Програмских активности у 2018.години је био 
„МОЈЕ ПРАВО ЈЕ ДА ЖИВИМ СРЕЋНО И ЗДРАВО“. 

 У нашој школи су се активности у Дечјој недељи, а према утврђеном редоследу 
одвијале на следећи начин:  

01.10.2018. У понедељак 
01.10.ученици млађих 
разреда у Мачкату и ИО 
Кривоа Река, у сарадњи са 
вртићем у Мачкату, су 
приредили маскембал. 

ОКТОБАР 



 

Ученици Музичке школе "Арс Нова" из Ужица учествовали су у отварању Дечје недеље у 
нашој школи, приредивши мали концерт за наше ученике.  

 

Предметни наставници и педагог школе заједно са ученицима старијих разреда у 
издвојеном одељењу у Шљивовици организовали су радионицу прављења "Пињата" у 
оквиру обележавања Дечје недеље. Радионица "Писање и украшавање дечијих парола" 
такодје је реализована у Шљивовици у организацији наставнице српског језика и 
наставнице ликовне културе. 

 

02.10.2018. У уторак 02.10. Дечја недеља је обележена одласком ученика млађих 
разреда из Мачката у посету друговима из ИО Крива Река где су спровели шетњу. У ИО 
Шљивовица ученици млађих разреда су угостили другаре из ИО Горња Шљивовица и 
такође уживали у шетњи и заједничком дружењу. 

 

03.10.2018. У среду 03.10. ученици млађих разреда из Мачката и ИО Крива Река и Горња 
Шљивовица одлазе у Шљивовицу на спортско дружење- “Игра без граница” спроведене у 
сарадњи са наставницима физичког васпитања а о чему је ТВ прилог приредила ТВ5 из 
Ужица. 

 

 

 

 

  



 

Ученици првих разреда са својим учитељицама и библиотекарком посетили су 
библиотеку „Љубиша Р. Ђенић“ у Чајетини. Том приликом ученици су добили чланске 
карте и новчани износ од 5000 динара.  

 

 

 

  

 

 

 

04.10.2018. Четвртак 04.10. био је резервисан за КРОС млађих разреда, док су 
старији разреди са својим разредним старешинама посетили Народни музеј и  Јокановића 
кућу. 

 

 

05.10.2018. Петак 05.10. је заиста обиловао активностима. Наиме, Ученици младјих 
разреда вођени слоганом Дечје недеље "Моје је право да живим срећно и здраво" узивали 
су у песми, игри и друзењу у забавном парку "Бели Јелен". 

 

 

  

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

06.10.2018. У суботу 06.10.у матичној школи у Мачкату обележен је Дан школе. 
Прослава 159 година постојања и рада школе реализована је пригодном приредбом. 
Свечаности је присуствовао председник општине, директорка Голд гондоле, директори 
школа са територије општине Чајетина , родитељи, бивши радници школе као и гости из 
школа са Жабљака и Требиња. Све је испратила и забележила ТВ Чајетина која је 
припремила ТВ прилог.  

 

 

09. OКТОБАР  Захваљујући Спортском савезу 
општине Чајетинa наша школа je добила лоптe за 
одбојку, кошарку и фудбал. Лопте су распоређене 
учитељима и наставницима физичког васпитања у 
матичнoj школи у Мачкату и у издвојеним 
одељењима у Кривој Реци, Горњој Шљивовици и 
Шљивовици. Ученици су се обрадовали поклонима, 
јер су им лопте неопходне за реализацију часова 
физичког васпитања, а и за игру. 

https://youtu.be/CEnhLSpDjjQ


 

 

11. OКТОБАР У Културном центру, уз подршку Општине, у Горњем Милановцу 
11.10.је одржан годишњи национални састанак Еко-школских координатора. Више од 100 
васпитно-образовних установа у Србији је укључен у међународни програм Еко-школе. У 
протеклих пет година Еко-школе су успешно учествовале у Еко-пакет пројекту, који 
подржава Тетра Пак, међу којима је и наша школа.     

 

 

 

 

 

 

16.10.2018. Ученици из издвојеног одељења из Криве Реке обележили су Светски 
дан здраве хране као тематски дан. Поред разговора о правилној исхрани , значају здраве 
хране , правили су пирамиду исхране, а и задаци из математике и српског језика били су 
прилагодјени овој тематици. Ученицу су правили воћну салату, а и од семенки корпице. 

 

 

 

 

 

 



 

 

25.10.2018. И ове школске године чланови библиотечке секције и наставници наше 
школе посетили су Међународни сајам књига у Београду, 63. по реду. 

 

 

 

  

 

Mеђународни београдски сајам одржао се од 21. до 28. октобра у три највеће хале 
Београдског сајма на коме се представило 488 директних излагача (излагачи и 
суизлагачи ), 393 домаћих директних излагача, 95 иностраних директних излагача, 80 
учесника (излагачи, суизлагачи и заступљене фирме). 

Ученици су имали прилику за се сртену, друже и тазговарају са дечијим писцима и 
другим јавним личностима. Мото 
овогодишњег сајма био је  „Радост читања“. 

На сајму су проглашени издавач 
године, издавачки подухват године, дечја 
књига године, најбољи издавач из 
дијаспоре, посебно признање за допринос у 
области науке, специјално признање за 
издавача, књигу или стрип, најлепша књига 
и специјално признање за младог 
дизајнера књиге. 



 

 

 

 

 

 

Награду Издавач године добили су равноправно  “Прометеј” из Новог Сада и 
“Службени гласник” из Београда. Награду Дечја књига године „Господар солитера и друга 
чуда“ аутора Миладина Ћулафића, у издању Српске књижевне задруге. 

 

 

09. НОВЕМБАР Час креативне секције посвећен тематској недељи "Мудрост светом 
влада". Вредне руке ученика II-3 користећи стари текстил, иглу, конац и старе дугмиће 
креирале су ове "МУДРЕ СОВЕ". Ту су још и фасцикле "МОЈЕ КОФЕРЧЕ" које ће бити нека 
врста ученичког портфолија. И овог пута ученици су показали да "Дечја машта смишља 
свашта". 

 

 

 

 

 

 

13.НОВЕМБАР Требало би да смо љубазни сваког 
дана,али 13.новембра нам је то обавеза јер се тада обележава 
Светски дан љубазности, поручили су ученици продуженог 
боравка из Мачката.  

НОВЕМБАР 



 

Ученици првог и трећег разреда из Криве Реке су радили правила лепог понашања 
на часу одељенског старешине. 

 

 

 

    

 

 

 

 

16.НОВЕМБАРА У матичној школи у овиру продуженог боравка је обележен  
Медјународни дан толеранције. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. НОВЕМБАР  На литерарном конкурсу на 
тему „Златкине авантуре“ награђене су ученице 
наше школе Сара Којовић и Наталија Лончар. 
Победнице конкурса добиле су по пет хиљада 
динара, поклон пакет млекаре „Наша Златка“, 
обишле су производни погон млекаре, а њихове 
песме биће илустроване у бојанкама које ће 
имати прилику да виде како купци Златкиних 
производа тако и деца, али и пословни 
партнери као део рекламног материјала. 

 



 

 

 

Ученици трећег разреда из Криве Реке су на 
Чуварима природе на тему "Природа је у опасности" 
урадили пано на коме су записали своја обећања 
планети. 

 

 

 

НОВЕМБАР Започето са реализацијом пројекта Читалићи. И у овој школској 
години у нашој школи реализује се међушколски и међународни пројекат промовисања 
књиге и читања “Читалићи” који је замишљен тако да повезује више школа, а наша школа 
биће домаћин Републичке и Међународне смотре. 

Реализацију пројекта помогла је Општина Чајтина, подржали су га Дрштво школских 
библиотекра Србије и Минисатрство просвете, науке и технолошког развоја.  

 

+ 

ТЕМА ЧИТАЛИЋА 2019. ЈЕ КЊИЖЕВНИ ЈУНАК! 

 

Кроз радионице у оквиру библиотечке секције обележили смо Месец књиге и 
Светски дан детета, а све то у знаку Књижевних јунака, што је и тема овогодишње смотре 
" Читалићи 2019" чији смо овогодишњи домаћини. 

 

 



 

01. ДЕЦЕМБАР Поводом обележавања 1. децембра, Светског дана борбе против 
сиде, патронажна сестра, Нена Јеремић, одржала је предавање у матичној школи у 
Мачкату и издвојеном одељењу у Шљивовици. Циљ предавања је било упознавање 
ученика са овом болешћу, изворима заразе, путевима преношења као и начинима ширења 
болести, односно мерама превенције. Циљна популациона група овог предавања су 
били ученици седмог и осмог разреда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИДА (АИДС) је последњи, најтежи стадијум инфекције изазване вирусом хумане 
имунодефицијенције, а карактерише га прогресивно и неповратно слабљење имуног 
система. Сида је први пут откривена у Лос Ангелесу , 05.јуна 1981. године. 

 

 

09. ДЕЦЕМБАР У сарадњи са Црвеним крстом из Чајетине ученици наше школе 
укључили су се у акцију „Један пакетић – пуно љубави“. Ученици су били јако вредни и 
сакупили су велику количину играчака, школског прибора, слаткиша и гардеробе. Ови 
новогодишњи пакетићи биће подељени деци из социјално угрожених породица. 

 

 

 

https://youtu.be/Of51qKcniI4


 

 

ДЕЦЕМБАР У матичној школи у Мачкату 21. И 22.децембра 2018. одржан је семинар 
„Како унапредити ангажовање ученика креирањем електронских часова на Мудл 
платформи". 

Наставници ће стечене компентенције и знања примењивати у даљем раду са децом. 

ДЕЦЕМБАР Вредни ученици, су током месеца децембра на часовима ликовне културе, 
правили новогодишњ чeститке које смо упутили пријатељима и сарадницима наше 
школе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У оквиру тима за међупредметне компентенције и предузетништво у матичној 
школи у Мачкату и ИО Шљивовици, направљена је Божићна изложба. Изложене радове су 
правили ученици млађих и старијих разреда са својим предметним наставницима и 
учитељима као и са учитељицом на продуженом боравку у Мачкату.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ЈАНУАР  

 

27.ЈАНУАР   Школе данас славе Савиндан, којим се обележава успомена на Светог 
Саву, српског просветитеља и архиепископа из 13. века. 

Пошто је Свети Сава заштитник свих српских школа, и слави се као школска слава, на сам 
Савиндан ђаци припремају приредбе са пригодним програмом, рецитацијама и скечевима 
који говоре о животу и делу нашег највећег светитеља. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многе песме су испеване о Светом Сави и будући да је он узор за све Србе, тако се често 
Православље код Срба назива Светосавље – пут Светог Саве. 

Свечаност обележавања школске славе је организована у недељу 27.1. 2019. године. У току 
приредбе у матичној школи у Мачкату, а и у издвојеним одељењима у Шљивовици и 
Кривој Реци забележено је низ фотографија које ће сведочити времену.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На нивоу школе, и ове године је организован 
ликовни конкурс са темом „Савиндан“, а проглашење 
победника је уприличено током програма. 

 

У матичној школи награђени су: 

1. Место- Кристина Матовић и Марија Златић  

2. Место- Марина Бајић 

3. Место- Сара Шопаловић и Вања Дуловић 

 

 

 

 

На јубиларном 20. 
издању „Светосавске трке“ у 
Ваљеву наступило је седморо 
такмичара Атлетског клуба из 
Чајетине. Ученик наше школе 
Димитрије Љубичић је био 
другопласирани у трци дечака 
петог и шестог разреда на 800 

метара.  

 

 

 



 

 

28.ЈАНУАР У нашој школи данас је одржано школско такмичење “Читалићи 2019.”. 
тест је радило 47 ученика млађих разреда и 51 ученик старијих разреда. 

 

 

 

 

 

 

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА Ученици I-3 из Криве Реке су на пројектној настави, 
подељени у групе радили тему "Прича једног ормара". Једна група је од картонске кутије 
направила ормар, а друга група је цртала делове гардеробе . У помоћ су прискочили и 
ученици трећег разреда.  

30. ЈАНУАР  Од ове школске године је омогућено да у име  родитеља школа, 
електронским путем прибави документе попут ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ 
РОЂЕНИХ и ДОКАЗА О ПРИЈАВИ ПРЕБИВАЛИШТА ЗА УЧЕНИКЕ како бисмо 
поједноставили процедуру уписа ученика у први разред основне школе. 



 

  Пуштање новог софтвера који ће нам омогућити ову услугу планирано је за крај 
фебруара, тестирање спремности деце за полазак у први разред планирано је за АПРИЛ 
2019. године док је сам упис ученика планиран за МАЈ 2019. године.  

ФЕБРУАР 

 

01.02. ФЕБРУАР Ликовна и еколошка секција. Темпера на дашчици. Рад у пару- 

ученици 1., 3. и 4.разреда из Криве Реке. 

 

 

04.02. 2019. Ученици II-2 ИО Крива Река, са својом 
учитељицом Маријом Спасенић су учествовали на конкурсу 
СББ-а “Не прљај, немаш изговор ”.  

“Коцкица-паметница” настала је од старих термо фармерки. 
Геометријска тела (облици) су од старог школског сунђера. 
Играчка је погодна за формирање почетних математичких 
појмова. На три ивице коцке присивени су рајсфершлуси да 
би дете када убаци облике исте могло и извадити из коцке. 
Отварајући и затварајући рајсфершлус дете вежба ситну 
моторику. 

 

05.02. 2019.У оквиру”ЕКО” пројекта, наша школа је спровела и ове године низ 
акција прикупљана старог папира, лименки, стакла, пет апбалаже и другог отпада. У 
школу су стигли ормарићи за ученике који су сакупили значајну количину отпада који 
смо предали на рециклажу. Акцију сакупљања папира, лименки, стакла и пет амбалаже 
настављамо и даље. 



 

 

 

 

 

 

 

 

05.02. 2019.Међународни дан матерњег језика - Душко Радовић је рекао: Волите 
српски језик свакога дана помало. Српски језик нема никога другог осим нас. 
 

 

Чувајмо оно што је наше. Осветлајмо 
образ нашим прецима, истакнутим писцима и 
реформаторима заслужним за развој нашег 
језика. Немојте никада заборавити на њих. Не 
дозволите да стране речи замене наше, домаће. 
Лепо је знати што више страних језика, то је 
карта за будућност, али увек брижно и с љубављу 
водите рачуна и о матерњем. И запамтите: 
Култура није надоградња, него кључ живота, а 
jезик је жива снага са којом је везана не само 
култура, него и само постојање једнога народа. 

 

25.02. 2019.Пано на вратима учионице I-3 и III-3 у Кривој Реци. 

 

Пчелице у роју своме, 

прича, песма-увек ври, 

свакодневно то је стање 

у првом и трећем три. 

 

 

 

 



 

 

MART 

04.03.2019. "У свету музичких инструмената" је тема коју су ученици I-3 имали у 
оквиру пројектне наставе. Заједно са родитељима правили су инструменте. 

05.03.2019.У сусрет пролећу, продужени боравак у Шљивовици - Пролећу се радују 
и много га воле ученици наше лепе школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.03.2019."У сусрет 8.марту" продужени боравак у Мачкату. 

 

 

 

 

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

У уторак 5. марта 2019. обележен је Дан енергетске ефикасности у матичној школи у 
Мачкату. Чланови Еко патроле су одржали 
састанак и проверавали рационално 
коришћење електричне енергије у холу школе 
и у учионицама. Такође, на часу математике 
код ученика V разреда је одржан Квиз 
енергетска ефикасности и садржај задатака био 
је прилагодјен овој теми. 

 

ДАН ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ као тематски дан са ученицима 8.разреда у издвојеном 
одељењу у Шљивовици. На часовима техничко-информатицког образовања ученици су 
погледали презентацију ,а затим записали на који нацин они штеде енергију.На часу 
руског језика су записане поруке о дану енергетске ефикасности превели на руски језик. 



 

 

 

 

 

 

 

06. 03. 2019.Незрелост деце, недовољно искуство учешћа и изложеност ризицима у 
сложеном систему као што је саобраћај доводе до тога да су деца једна од најугроженијих 
категорија у саобраћају. Управо то смо желеле да предупредимо у Мачкату, Доњој 
Шљивовици и Кривој Реци-је порука  Срђан Радовић и Милан Мијаиловић испред “Савета 
за безбеднист деце у саобраћају општина Чајетина” који су одржали промерено предавање 
за децу првог разреда наше школе. 

 



 

У среду 6.марта 2019.године у матичној школи у Мачкату и издвојеном одељењу у 
Шљивовици одржано је предавање о ШТЕТНОСТИ ДУВАНСКОГ ДИМА И ПУШЕЊА. 
Предавање је реализовано за ученике V и VI разреда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08. 03. 2019.Изложба дечијих радова поводом 8.марта пано ученика 1. и 4. разреда 
из издвојеног одељења из Шљивовице, а у оквиру активности тима за међупредметне 
компентенције и предузетништво. Деца несебично дарују своју љубав. 

 

 

 

 

 

 

Ученици 3. разреда из Шљивовице правили су честитке поводом предстојећег 
празника, 8. марта. 

 

 

 

 

 

 



 

Поводом предстојећег празника на тему "У част мајци" ученици 2. разреда ИО 
Крива Река припремили су изненађење за своје маме. Мало маште, вредне руке и пуно 
љубави створили су ове прелепе поклоне који ће обрадовати њихове маме. 

 

 

 

 

 

 

 

А на тему “Мамама од срца!”  ученици првог, трећег и четвртог разреда из Криве 
Реке припремили су поклоне за маме.  

 

 

 

 

Поклони мамама за 8. март припремили су ученици и у оквиру продуженог боравака у 
Шљивовици: ,,Драгој мами поклон најдражи, настао као подршка рециклази."  

 

 

 

 

 



 

Ученици наше школе су и ове школске године на општинским такмичењима 
остварили пласман на окружни ниво. 

 На Општинском такмичењу из математике које је одржано 2.3.2019. 
године у ОШ "Димитрије Туцовић" у Чајетини ученица наше школе, 
Јована Радојичић, из 6. разреда је остварила пласман за Окружно 
такмичење. 

На општинском такмичењу Књижевна 
олимпијада које је одржано 3.3.2019. године у 
нашој школи, ученица Наталија Лончар из 

8.разреда је освојила 3. место и пласирала се на следећи ниво 
такмичења.  

Такође на општинском такмичењу из хемије које је одржано 
9.3.2019. године у нашој школи, ученик Огњен Брковић 8. 

разреда, је остварио пласман за Окружно такмичење. 

 

У суботу 9.3. 2019. одржано је и општинско 
такмичење из биологије, ученик 8. разреда, Вељко Станић, освојио је 
2. место и пласирао се на Окружно такмичење. 

Такође,  9.3.2019. године одржано је општинско 
такмичење из историје у нашој школи, ученица 

Душанка Ђокић, је освојила 2. место и пласирала на 
Окружно такмичење. 

 

У недељу 10.3.2019. одржано је општинско 
такмичење из географије, ученик Вељко Станић, 

је освојио 1. место и пласирао се на Окружни ниво 
такмичења. 

14.03. је у матичној  школи у Мачкату  и у 
издвојеним одељењима у Шљивовици и Кривој Реци  одржано 
такмичење ,,Мислиша". На овом такмичењу је учествовало 78 ученика 

младјих и старијих разреда. 

У недељу 17.3.2019. године у нашој школи одржано је 
Општинско  такмичење из српског језика и 
књижевности. Ученица Сања Зорзић из Шљивовице 
освојила је 3.место и пласирала се на Окружно 
такмичење. 

  



 

У оквиру стручног усавршавања наставника 16. 
и 17.03.2019.г. у матичној школи у Мачкату одржан 
семинар "Обука наставника за примену различитих 
медота учења у настави".Семинар су реализовале 
Гордана Томоњић и Радица Благојевић-

Радовановић.  

Нашу школу 19.03.2019.г. посетио " Макси школски караван". Деца су уживала у 
интерактивном програму који их је посетио на принципе здраве иисхране.  



 

У игри и дружењу су учествовали сви ученици првог и другог разреда из матичне 
школе и издвојених одељења из Криве Реке, Шљивовице и Горње Шљивовице. Веома 
занимљивим дан који су деца провела кроз игру забележен је и видео записом. 

У среду 19.3.2019.године у матичној школи у Мачкату и издвојеном одељењу у Кривој 
Реци, ученицима младјих разреда, одржано је предавање у оквиру Програма здравствене 
заштите о оралној хигијени од стране стоматолога из Дома здравља Чајетина.  

 

 

 

 

 

 

На ликовном конкурсу под називом "САЧУВАЈМО ВОДУ ЗА СВЕ" који је 
организован на нивоу наше школе поводом обележавања Светског дана воде наградјени 
су у категорији младјих разреда радови следећих ученика : Сања Војиновиц, Јана Гукић 
и Марија Зечевић. 

 

 

 

 

 

У категорији старијих разреда награђени су радови следећих ученика : Сара 
Стојановић, Сара Крћа и Андјела Баковић. 

 

22.03.2019.г.  обележен  Светски дан воде. У реализацији ове активности укључили 
смо  ЈКП,,Водовод" где је ученицима младјих разреда у Кривој Реци, Шљивовици и 

https://youtu.be/E0STtLJ9GOo


 

Горњој Шљивовици одржано предавање и  радионица о значају воде и начинима како 
чувати воду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На часу ликовне културе у издвојеном одељењу у  Шљивовици обележен је Светски 
дан воде. Активност је забележена видео записом Златиборпреса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поводом Светског дана књиге за децу и великог јубилеја, 140 година постојања и 
рада, Народнa библиотекa „Стеван Сремац” у Нишу расписала је 18. Ликовнo-литерарни 
конкурс на тему: ВЕЧНИ СЈАЈ БИБЛИОТЕКЕ. Ученик 1.разреда из Криве Реке, Ђорђе 
Жунић, освојио је прво  место на ликовном конкурсу за узраст 1.разреда. 

https://youtu.be/5wvokMXRxvk


 

 

 

 

 

 

 

25.03.2019.г. У оквиру чувара природе, слободних активности и пројектне наставе, 
а на основу плану друштвено-корисног рада, ученици из ИО Крива Река су заједно са 
учитељицама и помоћним радницима спровели пролећно сређивање школског дворишта. 
Ово је само једна од планираних актовности у оквиру Еко школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долазак пролећа ученици сваке године дочарају на посебан начин. Овако су то 
урадили ове године. Пролеће је стигло у учионицу  радови ученика I-3 , II-3 и III-3 у 
Кривој Реци. 

 

 

 



 

Цвеће најављује пролеће - Радови ученика у родуженом бораваку у Шљивовици. 

 

 

 

 

 

Топлином нас сунце купа, 
          осмех краси дечје лице, 

данас су на наше дрво,  
слетеле и прве птице.  

Ученици I-3 и III-3 из ИО Крива Река су 
то овако дочарали. 
 

У среду 27.3.2019.године у Мачкату и Кривој Реци за ученике младјих разреда  
одржана је представа под називом"Чаролија на крају представе". 

 

 

 

 

 

У Дому културе 28.03.2019.г. је у организацији Спортског центра одржано 
Општинско такмичење рецитатора. 

 Жири је одлучио да  ће на Окружној смотри рецитатора у Косјерићу  нашу  општину 
Чајетину представљати  и два ученика из наше школе: Валентина Дуловић ученица 2. 

разреда  и Јована Гудурић ученица 6. разреда. 

 

 

 

 



 

27.Марта 2019.г. изашао је 5. број електронског часописа "Школска реч" који 
заједно уређују ученици и наставници. Часопис прати дешавања и значајне догађаје током 
школске године. 

Хуманост је особина која нас чини вреднијим и покреће сваког од нас. Уценици 
наше школе активно учествују у акцији "Чеп за хендикеп". Надамо се да ће наш мали 
допринос бити знаћајна подршка. 

Једна од активности ЕКО-школе спроведена је  
29. марта  2019. године- ученици матичне школе 
"Миливоје Боровић", одељење 5/1 и 5/2, заједно са 
одељенским старешинама организовали акцију 
сакупљања смећа на аутобуском стајалишту у Мачкату. 
На тај начин су желели да позитивним примером 
укажу на еколошке грешке које праве њихови вршњаци. 
Акција је наишла на  одобравање од стране случајних 
пролазника, а код ученика допринела задовољству по 
завршеном послу. 

АПРИЛ 

У акцији сређивања школског дворишта 01.04. 2019. г. учествовали су и родитељи. 
Школа је изразила велику захвалност за подршку и ангажовање у овом подухвату који је 
још један доказ добре сарадње са родитељима. 

 

01.04. 2019.г. на 16. међународном дечијем фестивалу 
у Ужицу " Љубав наша је планета" Лејла Бездроб из Горажда 
певала је песму " Друг ми буди", по тексту Љиљане Андрић 
и освојила 1.место у старијој категорији. 

https://www.yumpu.com/xx/document/read/62568136/-5


 

У оквиру тематског дана " Радујмо се пролећу", ученици 1. и 3. разреда из Криве 
Реке од пластичних флаша правили су саксије, украшавали их темперама и припремили 
да у њих расадимо кадифе. На овај начин започели су свој допринос за предстојећи  Еко 
вашар. 

Долазак пролећа је обележен и у 
Мачкату, у оквиру продуженог боравка ученици 
су са својом учитељицом Јеленом Гукић 
направили пано са логом "Опет креће пролеће 
с песмом кроз мој крај...."  

 

05.04.2019.г. је у  Дом културе у Чајетини одржан квиз знања о здрављу "Здравко", 
на тај начин обележен је Светски дан здравња. У категорији младјих разреда су се 
такмичили ученици из четири основне школе са наше територије. УЧЕНИЦИ МЛАДЈИХ 
РАЗРЕДА НАШЕ ШКОЛЕ СУ ОСВОЈИЛИ 1.МЕСТО. Нашу школу су представљали ИРИНА 
МАРИЋ 1.разред ,НЕМАЊА АЛЕКСИЋ 2.разред, ЈАНА ГУКИЋ 3.разред и ДАМЈАН 
АЋИМОВИЋ 4.разред. Такмичари су као награду добили микроскоп који ће користити  у 
школи. 

 

 



 

Jедна од активности спроведених у нашој школи  05.04.2019.г. је и "Медијска 
писменост" а као део пројекта МЕГАФОН, чији је реализатор "Новосадска новинарска 
школа". Ученици који су учествовали у пројекту и активностима имали су прилику да се 
упознају са разним видовима манипулација у медијима, лажним вестима, стереотипима 
и предрасудама као и да сами буду новинари на свим пољима новинарства- снимање 
вести, известавање, монтирање видеа.. Учесници у овој активности били су ученици 6.,7. 
и 8.разреда. 

12. и 13. априла мали матуранти су полагали пробне 
завршне тестове. Циљ пробног завршног испита 
јесте да се ученици упознају са начином тестирања, 
али и да се види колико знају, у којим областима су 
добри, а које нису довољно савладали. Као и 
претходних година, пред осмаке се поставило по 
20 задатака на сва три теста. 

19.априла 2019.г. је наша школа била организатор сајма образовања ,,Занимање, 
звање, знање" у Дому културе у Чајетини. Све средње школе са територије општине Ужице, 
Чајетина и Пожега представиле су своје средњошколске профиле. Сајму је присуствовао 
велики број  ученика и родитеља. 

    

 

 

 

 

 

19.4.2019. у Дому културе у Книћу одржано је књижевно вече и промоција књиге 
„Акорди стихова“. О књизи су говорили директорка Библиотеке у Книћу-Марија Костић, 
композитори Оливера Цветић и Миливоје Илић, као и аутор стихова Љиљана Андрић. 
Дечији хор „Цветићи“ из Трстеника улепшали су дружење певајући песме из ове књиге. 
Промоцији су присуствовали чланови књижевног клуба, ученици ОШ „Рада Шубакић“ из 
Груже, учитељи из Груже и Кнића, као и начелних ШУ Крагујевац . 



 

 

 

 

 

 

 

22.Априла 2019.г. У матичној школи у Мачкату обележен је ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ 
у сарадњи са ЈКП ,,Златибор".  Ученици су спровели акцију чишћења школског дворишта. 
Представница ЈКП ,,Златибор" Вера Благојевић презентовала је ученицима план 
селекције и  одлагања отпада на нивоу опстину као и  изградњу еколошког дворишта. 
Цела активност је спроведена у циљу очувања планете Земље. 

 

 

Поводом 22.4. Дана планете Земље, ученици из 
Криве Реке прикупљали су отпад у школском 
дворишту и непосредној околини. Обзиром да су 
прикупили непун џак, показали су да су савесни и 
одговорни. 

 

 Кроз изложбу дечијих радова 25.априла у нашој школи обележен је  тематски дан 
"У сусрет Васкрсу" у Кривој Реци, Шљивовици и Мачкату.  

 

 

 

 

 

 

 



 

МАЈ 

09. маја Црвени крст Чајетина је организовао  традиционални квиз у знања о 
Црвеном крсту у сали библиотеке ,,Љубиша Р. Ђенић у Чајетини. Учешће је узело 21 
ученик четвртог разреда у укупно седам екипа. Екипа ученика  четвртог разреда  из 
матичне школе из Мачката  коју су представљали Урош Секулић,Јована Крејовић и Сандра 
Бошњаковић  је освојила 3. место.   

Сви ученици су од организатора добили мајице и слаткише,док ће првопласираним 
екипама награде бити уручене 14.јуна ,када је заказана годишња скупштина Црвеног крста 
Чајетина. 

10.маја је у нашој школи одржан крос РТС-а. Трчали су сви ученици младјих разреда 
у матичној школи и издвојеним одељењима. РТС је обезбедио дипломе најуспешнијим 
ученицима на кросу.  

У периоду 10. и 11.маја реализована је екскурзија за ученике виших разреде наше 
школе. Том приликом ученици, заједно са својим одељенским старешинама, посетили су 
Београд. Екскурзија је протекла у знаку дружења, доброг расположења, а одређено време 
планским посетама за упознавање са историјским и културним местима града Београда, 
као сто су: Калемегдан, Ботаничка башта, Храм Светог Саве и Авалски торањ. Ученицима 
се посебно допала поставка Музеја илузија и уживали су у шетњи Кнез Михајловом 
улицом. Главни град у мају је прелеп, а за ова два дана додатно је улепшан осмесима 
наше деце. 



 

12.маја је у Сава центру одржан дечији фестивал "Витезово пролеће", 17-ти по реду. 
Фестивалу је присуствовао велики број наших ученика који су добили награду на конкурсу 
који организује часопис "Витез". Награђени ученици су добили дипломе и књиге. 

13.маја Предшколска група вртића "Маслачак" у Кривој Реци присуствовала је часу 
ликовне културе у одељењу II - 3. Активност је спроведена у оквиру сарадње вртића са 
родитељима(родитељ сарадник-презентација занимања). Циљ је био да се деца упознају 
са занимањем учитељ. Веселе боје, вешти прстићи и дечја машта створили су мала 
уметничка дела. 

 

 

13.Маја је у матичној школи у Мачкату и издвојеном одељењу у Кривој Реци 
одржана предства ,,Зекан лепотан" за ученике младјих разреда. 

 

 



 

 

У периоду од 20. до 24.маја одржао се 27. дечији 
фестивал „Деца међу нарцисима“ у организацији 
Спортског центра Чајетина. 

Ученици наше школе узели су учешће у  литерарном 
конкурсу "Деца међу нарцисима". Похваљени су радови 
ученика Давида Николића 3-2 из Шљивовице и Михаила 
Вирића, 2-3 из Криве Реке. 

 

 

 

 

Последњи дан манифестације "Деца 
медју нарцисима" обележен је квизом за 
ученике 8.разреда. Тема је била 
књижевност. Екипа наше школе показала је 
завидно знање. 

 

На 18. Републичком ликовном конкурсу "Вечни сјај библиотеке", који је 
организовала Народна библиотека "Стеван Сремац" из Ниша, ученик Ђорђе Жунић из 
Криве Реке освојио је 1.место на узрасту за 1.разред. 

 

 



 

25.и  26. маја ОШ „Миливоје Боровић“ у Мачкату била је домаћин завршнице 
овогодишњег пројекта „Читалићи“ 
која је окупила око 100 школа из 
Србије. На школском терену у 
Мачкату било је постављено око 30 
маштовитих штандова где су 
учитељи, наставници, ђаци и 
песници за децу, родитељи и други 
посетиоци, могли да уживају у 
представљању најпопуларнијих 
књижевних јунака што је била тема 
„Читалића“. Манифестација је 
испраћена од стране Златибор 
преса у чланку Завршна 
манифестација “Читалићи” . 

Уз подршку свих родитеља који су нас охрабрили да на срдачан и домаћински 
начин дочекамо Читалиће, наша школа је дочекала 600 гостију. Уз традицијалан дочек 
какав само доликује нашем крају гости су били послужени и бројним специјалитетима 
наших вредних мајки и домаћица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zlatiborpress.rs/zavrsna-manifestacija-citalici-odrzana-u-mackatu/?fbclid=IwAR31TCC_A39Db_ixKsLyGX9C0eMm2PUsuj07akUv2mL62uhxopxJ7IAKIEU
http://www.zlatiborpress.rs/zavrsna-manifestacija-citalici-odrzana-u-mackatu/?fbclid=IwAR31TCC_A39Db_ixKsLyGX9C0eMm2PUsuj07akUv2mL62uhxopxJ7IAKIEU


 

У недељу 26.5.2019.г. у оквиру Медјународне смотре "Читалићи" одржана је 
Конференција за менторе под слоганом ,,Књижевни јунак под лупом Читалића", а мали 
читалићи су присуствовали представи ,,Аутобиографија"  и са њима су се дружили: 
Милош Паовић, глумац Алексиначког аматерског позоришта, писци: Власта Ценић, 
Виолета Јовић, Владимир Андрић,  Бошко Ломовић, Гордана Тимотијевић, Милоје 
Радовић, и завичајне песникиње Мирјана Ранковић Луковић и Љиља Андрић. 

 

И још један утисак и захвалност Читалића - ни чилијег, ни стрпљивијег, ни 
славнијег...Ршум нам је увеличао, улепшао славље, стрпљиво нас све истрпео, 
фотографисао са сваким ко му је пришао, потписао сваку књигу и сваки понуђени 
папирић и био домаћин како само Златиборци знају да буду! Ршуме, хвала!!! 

 

 



 

30.мaja Припадници Ватрогасне јединице Чајетина извели су  ученицима млађих 
разреда  у Мачкату  показну вежбу како реаговати у  опасности од пожара. 

 

 

 

 

 

 

 31.маја испраћамо још једну генерацију ученика 8.разреда. Поносни и са осмехом 
на лицу носе знање и лепе успомене из наше школе. 

  ЈУН  

У суботу 1.јуна 2019.  ученици младјих разреда наше школе ишли су на једнодневни 
излет у Београд. 

 



 

Удружење грађана "Златиборски круг“ из Чајетине је у оквиру пројекта „Модел 
циркуларне економије у служби заштите животне средине у општини Чајетина“ расписало 
литерарни конкурс који се тицао тема о природи, а на који су се јавили ученици свих 
школа са територије општине Чајетина. Лука Филиповић, ученик 3.разреда из Криве Реке 
освојио је 1.место на млађем узрасту са песмом "Како да сачувам природу". Лука је 
награђен, а захвалнице су добили и Лукин ментор и наша школа. 

8.ЈУНА Удружење градјана "Златиборски круг"  је у оквиру пројекта" Модел 
цикуларне економије у служби заштите животне средине у општини Чајетина" 
реализовали су у нашој школи предавања  за наставнике и родитеље, док су за ученике 
организоване две радионице. 

10.ЈУНА  Одржан је овогодишњи Еко квиз који су подржали и за најуспешније 
такмичаре обезбедили награде: Дино и Авантура парк, Књижара " Ризико " и " Звезда", Ски 
центар Торник (панорамско разгледање Златибора), Ски школа "Професионал", КЈП 
"Златиор" . 

 

О успеху наших ученика као и о самом квизу говорила 
учитељица Марија Спасенић, прилог ТВ Чајетина може се 
погледати на линку 5.ЕКО квиз.  

https://www.youtube.com/watch?v=44zcv3s4tqY


 

13.јуна Одржан је ЕКО вашар у парку у Чајетини, за који су се вредно припремали 
ученици наше школе са својим наставницима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Још једну генерацију четвртака испратили су учитељи наше школе. 
Ово је само један начин како ће учитељи памтити и ову генерацију. 
Порука Учитеља Зорана Дуловића својим ученицима је... 

А ученици су одговорили својом поруком учитељу коју памтимо кроз видео Нашем 
драгом учитељу Зорану. 

Учитељица Мирослава Јанковић ову своју 
генерацију испраћа уз жеље да имају што успешније 
даље школовање. 

https://www.facebook.com/osnovnaskola.milivojeborovic/videos/398287237450559
https://www.facebook.com/osnovnaskola.milivojeborovic/videos/398287237450559


 

 Ученици наше школе учествовали су  на спортским играма младих које су се 
одржале 13. јуна на Златибору. Оставрили су запажене резултате у свим спортским 
дисциплинама. 

На годишњој Скупштини Црвеног крста  која је одржана 14.6.2019. додељене су 
награде  ученицима наше школе који су учествовали у квизу "Шта знаш о Црвеном крсту" 
Јована Крејовић, Сандра Бошњаковић и Урош Секулић. Награда је припала и ученицима 
који су својим радовима представљали школу на ликовном конкурсу "Крв живот значи": 
Марија Зечевић, Михаило Вирић и  Немања Алексић. Захвалница је уручена школи и 
учитељима Марији Спасенић и Зорану Дуловићу  за допринос и сарадњу у разним 
хуманитарним акцијама које организује Црвени крст. 

 

15.јуна 2019.године одржан је 17. Меморијални турнир "Наташа Шопаловић". 
Учешће на турниру су узеле  три екипе ОКК Ужице, КК Ариље и кошаркашка екипа наше 
школе. Титулу победника турнира  однела је екипа ОКК Ужице. 

 

 

 

 

 



 

15.Јуна још једна генерација 2004. је обележила своју малу матуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша ученица Јована Крејовић освојила је златну медаљу на такмичењу “Малац 
генијалац” из менталне аритметике, које је одржано 16.јуна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На литерарном конкурсу за учитеље који је расписало 
Друштво учитеља Новог Сада, на тему "Причице за 
учионицу", Љиљана Андрић је освојила 3.место за своје 
"Једначине у стиху". 

 

 

 

 



 

У наградној игри  коју организује рецан Фонд под слоганом  "Свака лименка се 
рачуна". Наша школа је сакупила 526 кг лименки и освојила 2. место на нивоу Србије. 
Школа је за другопласирано место освојила  новчану награду у вредности од 50 хиљада 
динара. Захваљујемо се свим ученицима, родитељима и наставницима који су нас 
подржали у овој акцији. 

Од следеће школске године крећемо у нове активности сакупљања лименки. 

Округли сто на тему "Циркуларна економија" одржан је, 27. 6. 2019. године, као 
једна од пројектних активности у оквиру пројекта "Модела циркуларне економије у 
служби заштите животне средине на територији општине Чајетина", који "Златиборски 
круг" реализује од фебруара уз подршку Амбасадора одрживог развоја. 

Представљене су досадашње активности, као и рад две Еко-школе: ОШ "Миливоје 
Боровић" из Мачката и ОШ "Димитрије Туцовић" из Чајетине. Представљене су и 
заједничке активности релевантних институција у области екологије. 

Циљ округлог стола било је разматрање потребе за оснивањем Савета за 
одрживи развој и едукацију општине Чајетина при основној школи у Чајетини.  

Округлом столу присуствовали су: Александра Младеновић, национални 
координатор Еко-школа, Срђан Пантовић, директор КЈП "Златибор", Данка Николић, 
председница Зеленог савета, Ана Ристановић, директорка ОШ "Миливоје Боровић", 
Јелена Гукић, координатор Еко-школе у овој школи, Милка Васиљевић, директорка ОШ 
"Димитрије Туцовић", Весна Белчевић ПР менаџер "Златиборског круга", Зорица 
Милосављевић, координаторка пројекта и Јагода Јеремић, асистент координатора. 



 

27.јуна одржана је Видовданска приредба и испраћена још јена генерација 
четвртака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитељица Весна Смиљанић својим 
ученицима шаље поруку и савете за даље 
школовање. 

Обука учитеља ”Дигитална учионица/Дигитално компетентан наставник”, одржана 
је у Првој основној школи, краљ Петр II у Ужицу. 

Обуци су присуствовали учитељи наше школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ученици наше школе учествовали у пројекту "Мегафон" у сарадњи са "Новосадском 
новинарском школом" и „Библиотеком плус“чији је циљ да ојача дигиталне 
компентенције ученика. Радове ученика наше школе  као и ученика из других школа 
можете видети на линку- МЕГАФОН.  

У оквиру пројекта ,,Дигитални погон и Мегафон,, ученици наше Милица Петровић, 
Ђорђе Шопаловиц, Хелена Костадиновска и Јована Радојичић били су најистакнутији на 
радионицама у школи, а своја интересовања и знања сада размењују са вршњацима на 
кампу медијске писмености на Копаонику у периоду од 15. до 20. августа. Ученици су на 
Копаоник отишли у пратњи наставница Слађане Ђокић и Драгане Зорзић. 

 

 

 

 

 

 

 

"Ово је једно незаборавно искуство које не 
можемо дочарати само фотографијама, остатак 
материјала је тек у припреми, обећавамо да ћемо 
га поделити са вама" - поручују ученици наше 
школе. 

 

https://www.novinarska-skola.org.rs/sr/wp-content/uploads/2020/03/Njuzleter-MA%C4%8CKAT.pdf

