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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 250 ученика. У школи је 
запослено 33 радника у настави и 18 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 Финансијски радник 

MИЛИВОЈКА НИКАЧЕВИЋ 
Администртивно - финансијски 

радник 
МИЛОРАД КНЕЖЕВИЋ Секретар 

ИВАНА ЖУНИЋ педагог 

ИВАНА ЈОВАНОВИЋ 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 

ЉИЉАНА АНДРИЋ/ 
МИРОСЛАВА ЈАНКОВИЋ  

 

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,Чувари природе 

МИРОСЛАВ ЈАНКОВИЋ Руски језик 

ИВАНА ЈОВАНОВИЋ 

Математика ГОРИЦА АЛЕКСИЋ 

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, Хор и оркестар 

БИЉАНА ЛАЗАРЕВИЋ Ликовна култура 

ИВАН РАДОМИРОВИЋ Физичко васпитање 

ДРАГАН ПАНИЋ Физичко васпитање 

САЊА КРЕЈОВИЋ 
Техничко и технологија 

Информатичко образовање  
СЛОБОДАНКА ЈОЈИЋ Веронаука 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОСЛОВИ НА КОЈИМА РАДИ 

СЛОБОДАН БРАЈЕВИЋ Ложач (чистачица) 
АЛЕКСАНДАР ШОПАЛОВИЋ чистачица 
ГЕОРГИНА ЛОЈАНИЦА кувар 
МИЛКА ИВАНОВИЋ помоћни радник 
МИЛОВАН АЋИМОВИЋ Домар, мајстор одржавања 
БИЉАНА ИВАНОВИЋ Кувар, чистачица 

ГОРАН МИЛОСАВЉЕВИЋ 
домар,мајстор одржавања, 

чистачица 
МИЛАНКА МИЛИВОЈЕВИЋ чистачица 
ЈЕЛЕНА ШКОДРИЋ кувар,домар,мајстор одржавања 
МИЛЕСА РАЈЕВАЦ чистачица 
ДОЈЧИЛО КОВАЧЕВИЋ чистачица 

 



СЕПТЕМБАР 

У понедељак 02.09.2019.године отпочела је школска 2019/2020. година по бећ унапред 
утврђеном распореду часова у преподневниј смени у матичној школи и свим издвојеним 
одељењима. Ученици и наставници ће отпочети ову наставну годину годину у новим и 
адаптираним учионицама у просторијама наше матичне школе.  

 

 

 

 

 

 

 

Нова генерација првака је имала адекватан пријем учитеља Зорана Дуловић у матичној 

школи, учитељице Марије Спасенић у ИО Шљивовица , у ИО Крива Река прваке је примила 
учитељица Мирослава Јанковић. 



О пријему првака телевизија Чајетина је припремила прилог чији је саговорник био учитељ 
Зоран Дуловић.  

У матичној школи у Мачкату 02.09. одржана је обука наставника за примену и коришћење 
"Паметне табле" у настави. Школа је обезбедила две паметне табле које ће бити на располагању 
свим наставницима.  

Ученици другог разреда из Мачката су на часу пројектне наставе направили "Сликовни 
распоред  часова". 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици ИО Шљивовица су кроз “Игру боја и облика ” представили своју креативност. 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/wIhyi8weET8


Време након редовне наставе ученици 1. и 2. разреда проводе квалитетно испуњено у 
активностима у оквиру продуженог боравка у матичној школи, коју води учитељица Јелена Гукић. 

14.Септембра је у Кривој Реци свечано отворена библиотека "Вања", у знак сећања на 
Владиславу Вању Златић, тринаестогодишњу девојчицу, која је несрећним случајем изгубила 
живот.  

Овој свечаности присуствовали су ученици млађих разреда из Криве Реке са својим 
учитељицама. Xор ученика из Мачката учествовао је на почетку и крају програма. Свако дете на 
поклон је добило по једну књигу и слаткише. Прилог о првим корисницима библиотеке “Вања” 
припремила је Радио телевизија Србије. 

 

Ученици наше школе су учествовали на спортско - рекреативним 
играма ,,Жогарија-Лоптарија-Србија" које се први пут одржавају у Чајетини, 16.септембра 
2019.године. На такмичењу је учествовало осам екипа из основних школа са територије општине 
Чајетина. Нашу школу су представљале две екипе, где су обе екипе заузеле по треће место. 

 

https://www.facebook.com/osnovnaskola.milivojeborovic/videos/2394005687381528


18.септембра, ученици другог разреда из Мачката су демонстрирали како је на путу од куће до 
школе на истоимену тему. Том приликом су се потпомогли знањем "Пажљивка", Света око нас и 
сопственог искиства, с обзиром да је кроз Мачкат велики транзит саобраћаја. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На радионици “Ал је леп овај свет ” Ученици 1. разреда ИО Шљивовица приказују шта за њих 
представља овај мото. 

 

 

 

 

 

 

 

Кроз радионицу “У сусрет јесени” настали су креативни радови ученика из продуженог боравка 
у Шљивовици.  

У петак 20.септембра 2019. ученици млађих разреда из Мачката, Криве Реке и Шљивовице 
у сарадњи са Саветом за безбедност саобраћаја општине Чајетина учествовали су  у обележавању 



Европске недеље мобилности. Ова европска иницијатива подстиче градове на увођење мера 
одрживог транспорта и позива људе да промене понашање у саобраћају – опредељујући се за 
алтернативне видове превоза уместо аутомобила.  

Тема овогодишње кампање је безбедно пешачење и бициклирање док је слоган кампање: 
Пешачите са нама! 

25.септембра ученици из Криве Реке су кроз стихове описали своју радионицу  

ДАНАС СМО НА ЧАСУ 

ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

КРЕИРАЛИ НОВЕ 

И СЈАЈНЕ ФРИЗУРЕ. 
ТУФЕРЕ, ВУНИЦЕ 

КОРИСТИСМО МИ, 
ИЗ КРИВЕ СМО РЕКЕ, 
ВРЕДНО ДРУГО ТРИ. 

Геометријска тела и фигуре, рад ученика I-3 из Криве Реке. 

У четвртак 26.9.2019. у библиотеци,,Љубиша Р. Ђенић" ,мрежа ХОРТИКУЛТУРНЕ 
БИБЛИОТЕКЕ Србије и Едукативни центар Интернет клуба Љиг, одржали су семинар и тренинг 
радионицу ,,Хортикултурне библиотеке -локалне заједнице - Чајетина". Библиотекари свих 
библиотека са територије општине Чајетина присуствовали су овом семинару. 

Парк у школском дворишту у Мачкату - некада и сада!!! Током септембра изведени су радиви 
на улепшавању школског дворишта у Мачкату. 



Ученици 4.разреда из издвојеног одељења из Шљивовице су дочекали јесен која се ушетала у 
њихову учионицу ево како су они то претставили на свом паноу. 

27.септембра, у ИО Крива Река одрћжана је радионица „Све ово стане у ово" - гледали смо 
филм о пластичним океанима и пластичном Галапагосу, анализирали школску корпу за отпатке 
и правили #ецобрицк. Више не бацамо амбалажу која се не рециклира - од данас и њу сакупљамо, 
перемо, сушимо и правимо еко цигле. Сјајна деца из  Основна Школа Миливоје Боровић, из 
Криве Реке. 

 

 

У суботу 28.9.2019.године одржана је ,,Трка за 
срећније детињство“ на Градском стадиону у Ужицу. 
Ученице наше школе Тамара и Јована Сокић су биле 
учеснице овог кроса и оствариле су запажене 
резултате. Честитамо им!!! 

 

„Облик до облика, настала је слика". Корелација ликовно - математика. Групни рад ученика 
II- 2, Шљивовица. 

 

 

 



Пано "ЈЕСЕН" радови ученика II-2 у изводојеном одељењу у Шљивовици. 

 

 

 

 

У новом броју часописа ,,Витез" објављен је рад ученице Зоне 
Стојановић. 

 

 

Пано,,ЈЕСЕН" продужени боравак у Мачкату. 

 

 

 

 

 

ОКТОБАР 

Данас 04.10. 2019. г. су ученици из Кривe Рекe научили како да праве здраву пасту за зубе. Ово 
умеће показала им је Јасмина Костић, мајка ученика који похађа наставу у овом издвојеном 
одељењу. Сјајно су се забављали, нестрпљиво ишчекујући да испробају пасту. 

 

 

 

 

Јесен је увелико стигла у школско двориште у Кривој Реци. 

 

 

 

 



 

У недељу 6.10.2019. године одржан је турнир поводом обележавања града Ужица. На турниру 
је  учествовало 10 клубова из Западне Србије. Ученик наше школе Вук Секулић проглашен је за 
најбољег голмана испред екипе Фк Чајетина. Честитамо Вуче!!! 

Такође, на турниру су учествовали и наши ученици: Ана Николић, Давид Николић и Срђан 
Гојковић где су испред екипе Фк Чајетина освојили друго место. Честитамо им !!! 

 

 

 

 

 

 

Ове године Дечија недеља почиње од 7. 10. и траје до 13. 10. са 
темом „Да право свако- ужива дете лако“. Почетак Дечије недеље у 
Кривој Реци обележен је "Играма без граница". 

У оквиру Дечије недеље  за ученике млађих разреда у Мачкату  је  организован крос. 
Најбржи у категорији дечака били су: Огњен Јовановић, Огњен Шопаловић и Лазар Видаковић,  а 
у категорији  девојчице: Милица Стојановић, Ирина Марић и Елена Ристовић. 

Данас, 08. октобра су ученици првог разреда наше школе у оквиру обележавања Дечије 
недеље,заједно са вршњацима из осталих школа са територије општине Чајетина посетили 
библиотеку "Љубиша Р. Дјенић".Том приликом су им уручене чланске карте и новчани поклон од 
општине Чајетина.Надамо се да ће бити редовни посетиоци библиотеке и љубитељи писане речи. 



У оквиру Дечије недеље, ученици 2. и 4. разреда из Кривe Рекe асоцијативно су представили 
песму "Баш лепо" Моша Одаловића. 

 

 

 

 

 

 

 

У издвојеном одељењу Шљивовица у оквиру Деће недеље са ученицима млађих разреда 
спроведене су "Игре без граница".  

 

 

У оквиру дечје недеље ученици из Криве Реке посетили су библиотеку " Вања" у Кривој Реци. 

 

 

 

 

 



„Деција права и обавезе", радови настали на радионици одржаној 7.10.2019. у продузеном 
боравку у Шљивовици. 

 

 

 

 

 

 

09.октобра је у Мачкату за ученике младјих разреда  у оквиру обележавања Дечије недеље 
организован маскенбал. Ученици су били веома креативни и маштовити у осмишљавању својих 
маски.  

 

Ученици старији разреда из Мачката и Шљивовице у оквиру обележавања Дечије недеље 
посетили су Стопића пећину, музеј на отвореном „Старо село"  у Сирогојну и Гостиљски 
водопад. О томе нам сведочи кратак видео запис. 

 

Ученици другог разреда из Мачката су на Пројектној настави ,а у 
складу са Дечијом недељом, одрадили пано са правима и обавезама. 

https://fb.watch/8FJLZ-lCEY/


У оквиру Дечије недеље у Крушевцу је 10.10.2019. традиционално организован поетски 
програм "Песнички фијакер". Међу овогодишњим учесницима била је и Љиљана Андрић. 
Песници су се дружили са децом у крушевачким вртићима и школама. 

 

 

 

 

 

Традиција дуга 160 година је обавеза да се сачува ова матица образовања која баштини 
континуитет образовног, духовног и културног огњишта у овом крају. 

Мачкатска школа "Миливоје Боровић" једна је од  најстаријих школа у Злaтиборском округу. 

У Дому културе 11. октобра је свечано прослављен јубилеј ОШ „Миливоје Боровић“ из Мачката – 
160 година рада и постојања. Ова школа, иако  најстарија у  Златиборском округу, својим 
ученицима пружа одличне услове за учење а наставницима за  рад, модернизује се, прати 
савремене токове, али не заборавља основе образовно-васпитног рада: поштовања породице, 
традиције, културе, неговање духа другарства  и других, по мало изгубљених, вредности. Вжно је 
рећи да је основна школа у Мачкату прве ученике примила давне 1859. године. Своју образовну и 
васпитну улогу школа је увек достојанствено обављала и извела бројне генерације  успешних 
ученика. Ове, 2019/2020. године школа је уписала 30 ученика првог разреда, а укупно школу 
похађа 250 ученика. Битно је рећи и то да у матичној школи имамо два одељења 5. и 6. разреда 
што се у школи десило након три деценије.  Мислимо да су родитељи опет ову школу почели да 
препознају као подстицајну средину за одрастање деце, уједно погодну јер је мирна средина, а уз 
то има и све услове које имају и градске школе. На свечаности поводом обележавања овог важног 
јубилеја директорка је, поздравивши многобројне присутне,  истакла и то да је  ова школа  
прва  у чајетинској општини увела електронске дневнике а међу првима добила заставу Еко 
школе, два пута била домаћин  Међународне смотре читалаштва „Читалићи“ , пријатељ је са 
Фондацијом Новак Ђоковић и Интернационалном школом Прима, али ма колико далеко 
стремила – увек пази да се у ђачкој кухињи деци свакога дана спремају два здрава оброка. 

https://youtu.be/l52T94QP0QE


Обележавање 160-годишњице били су укључени учитељи, наставници и ученици из матичне, 
као и издвојених одељења школе у Кривој Реци, Горњој и Доњој Шљивовици. Уложени труд је 
награђен бурним аплаузима у препуном Дому културе. На сцени су се, након изведене химне, 
смењивали  са песмама, скечевима, хорским изведбама, од најмлађих до најстаријих ђака , а 
велики утисак оставио је  кратки филм о историјату школе као и о томе шта  ђаке-прваке 
очекује у овом лепом кутку једног мирног, златиборског села који је реализован према тексту 
наставника српског језика и књижевности,  уз помоћ „Фото студија Никић“  из Чајетине . Своју 
машту и даровитост ученици су показали и ликовним радовима који су красили Дом културе.  

 

 

 

Запослени у школи нису заборавили да се захвале и свима који су им помагали да буду ово што 
данас јесу: успешна, добра образовно-васпитна установа. Захвалнице су примили, између 
осталих,  републички просветни инспектор Радоје Стопић, председник општине Чајетина Милан 
Стаматовић,  као и  представници Дома културе -Спортски центар Чајетина, Библиотеке 
„Љубиша Р.Ђенић“, Спортског савеза Чајетина,  Црвеног крста, КЈП „Златибор“ и „Фото студио 
Никић“. Комплетан видео материјал приредбе забележио је „Гото студио Никић“ и то као Први 
део и Други део. 

 

 

 

Радови наших најбољих ученика објављени су у публикацији "Сто младих талената".  

https://youtu.be/VYm5wdp9YLc
https://youtu.be/o7U0jtQfxHA
https://youtu.be/o7U0jtQfxHA
https://youtu.be/12CyXZmJgIc


 

Пројектна настава - "Свако има свој облик". Радови ученика II-2, Шљивовица. 

 

 

 

 

 

 

У старијим разредима у  Шљивовица је обележен Дан здраве хране. Наставнице биологије 
Драгица Секулић, Љиљана Павловић, наставница српског језика Станојка Дјукић и наставница 
руског језика Драгана Зорзић су одржале предавање о здравој храни. Деца су радо учествовала у 
разговору и показала да имају свест о значају здраве хране и правилне исхране за здравље сваког 
појединца. Након предавања, деца су за ужину имала разноврстан воћни оброк и колач од јабука. 

Поводом обележавања Дана здраве хране, ученици млађих разреда из Криве Реке посетили су 
млекару "Наша Златка". Упознати су са начинима прераде млека и колико су млечни производи 
значајни за раст и развој деце. Дегустирали смо производе и на поклон добили слагалице. 



 

 

 

 

 

 

 

Обележен је Дан здраве хране и у млађим разредима у Шљивовици. 

 

 

 

 

 

 

 

,,Имам право да се храним здраво", продузени боравак 
у Шљивовици. 

 

 

Ученици другог разреда из Мачката су обележили Дан здраве хране на свим часовима. 
Правили су предлог менија за све оброке у току дана и правили воћну салату.  

 



Припреме за дочек Еко школа на Златибору. 

 

 

 

 

 

Ученици првог разреда из Мачката спремни за дочек 
гостију из Словеније који смо годтима приредили у ИО 
Шљивовица. 

 

 

 

У петак 18.октобра 2019.године ,ученици из 
издвојеног одељења из Шљивовице, су са својим 
наставницима  припремили приредбу за 
добродошлицу гостију из Словеније. 

 

 

 

 

 



 

Ученици и наставници су припремили  симболичне поклоне за госте из Словеније. 

Дружење са гостима из Словеније на Тари и обилазак Спомен - комплекса        

"Кадињача." 

 

 

 

 

 

 

Дружење са гостима из Словеније данас смо наставили обиласком  Стапарске бање  која се 
налази у клисури реке Ђетиње. 

Oсновна школа „Миливоје Боровић“ у Шљивовици је 19.10. 2019.г. била домаћин просветних 

радника из Словеније. 17 представника школа Назарје, Мозирје и Луче, које сарађују са школама 
са територије општине Чајетина још од 1970. године, стигло је јуче у чајетинску општину. Деца 
традиционално  обучена у народне ношње, уз доличан пријем, угостили су Словенце из братске 
школе Назарје, са којима је сарадња обновљена 2005. године. 

Приликом боравка на Златибору делегацију из Словеније угостио је и председник општине 
Чајетина који је изразио задовољство што сарадња и пријатељство међу просветним радницима 
дуги низ година опстаје, те да се нада да ће тако бити и убудуће. Присутне је упознао са 



пројектима које тренутно спроводи општина Чајетина, истакавши сарадњу са Словенијом у 
оквиру реализације изградње Постројења за пречишћавање отпадних вода. У наредним данима 
обићи ће радове на изградњи Голд гондоле као и  туристичке локалитете Чајетинске, али и 
суседних општина. 

У суботу  19.октобра 2019. године Златибор је био  домаћин стручног 
скупа еколошких координатора у оквиру међународног програма 
Еко-школе. Тема конференције је била 

„Принципи циркуларне економије у служби 
заштите животне средине“.Наша школа је 
добила сертифилкат о другој обнови статуса 
Еко школе. 

 

Реализација игара са падобраном на часу физицког васпитања у Шљивовици. Падобран је 
поклон ученицима од побратимљене школе Назарје из Словеније. 

 

За ученике младјих разреда у Мачкату,Шљивовици и Кривој Реци изведена је представа 
"Петар Пан". Деца су уживала у авантурама Петра Пана. 

 

 

 

 

 

 

 

Уценице наше сколе, Јована Радојичић и Хелена Костадиновска са наставницама Сладјаном 
Ђокић и Драганом Зорзић, данас су 24. октобра 2019.г. на МЕГАФОН ФЕСТУ: МЕДИЈСКА 
ПИСМЕНОСТ У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ, представили радове ученика настале током пројекта 
МЕГАФОН. Велика је част и привилегија бити учесник у мисији медијског описмењавања које је 
подржано од стране Републике Ческе а спроводи га тим новосадске новинарске школе. Отварање 



феста је отпочело,мотивационим говором Томаша Кухта, Амбасадором Републике Чешке у 
Београду. 

Такође, 24.октобра 2019.г.  су ученици старијих разреда, чланови библиотечке и новинарске 
секције, заједно са наставницама посетили Сајам књига у Београду. Сунчан дан у знаку 
читалаштва остаће ученицима у лепом сећању. 

 

 

 

 

 

 

У 
нашој школи су 25. октобра 2019. г. представници Црвеног крста и Дома здравља Чајетина 
одржали предавање  ученицима о здравој храни.Предавању су присуствовали ученици петог 
разреда из Мачката и ученици младјих разреда из Шљивовице. 

 

 

 

 

 

 

30. октобра 2019.г.  ченици другог разреда из 
Мачката су на часу Пројектне наставе представили 
све чуваре њиховог здравља  на истоимену тему " 
Чувари здравља". 

 



НОВЕМБАР 

У оквиру пројекта „Моћ промене“, 01. новембра 2019. г. у просторијама Основне школе 
„Миливоје Боровић“ одржана је „Жива библиотека“. Пројекат је реализован од стране Удружења 
„Феномена“  у виду кампање за смањење штетних родних стереотипа повезаних са 
дискриминацијом и насиљем над женама и девојчицама.  

Пројекат „Жива библиотека“ настао је у Шведској. На територији бивше Југославије као и  у 
Србији, постаје значајан од 2013. године када су и први организатори прошли обуку  за овај 
концепт. Жива библиотека представља средство за подстицање равноправности, преиспитивање 
предрасуда и борбу против дискриминације. „Жива библиотека је укратко речено, разбијање 
стереотипа и предрасуда које ми најчешће имамо у нашим приликама. То су уствари особе, 
заправо жене у овом тренутку, које из свог личног искуства говоре на који су начин биле 
дискриминисане у нашем систему. Међу овим књигама које овде имамо су особе које ће говорити 
о превенцији рака дојке и материце, о превенцији вршњачког насиља и о насиљу у породици 
првенствено као и о активизму који треба да има значаја у нашем систему“, каже Весна 
Ристовић-волонтерка у удружењу „Феномена“ из Краљева. 

Жива библиотека  фунционише на исти начин као и  обична библиотека. Битна разлика је у 
томе што су у овом случају књиге-волонтери. На тај начин, у директној комуникацији, читаоцима 
преносе своја животна искуства и доприносе борби против стереотипа, предрасуда и 
дискриминације. Истраживања која су до сада спроведена након процене из претходних градова, 
показују  да  су деца јако заинтересована за овакав вид комуникације. 

„С обзиром да се као школа трудимо да нашим ученицима боравак у школи буде што 
пријатнији, да имају нека нова искуства која ће искористити што лепши боравак у школи и што 
више информација које ће добити овде и бити богатији за неко искуство, дошли смо до закључка 
да је сасвим оправдано и лепо да организујемо једну овакву активност. Уз мноштво садржаја која 
се деци нуде у данашње време чини ми се да је књига мало у запећку и Жива библиотека је начин 
да се деци приближи књига тако што ће људи донети све оно што та књига садржи на што 
занимљивији начин. Волонтери који су део овог пројекта су књига који дају све информације 
деци и подстичу их да након Живе књиге узму праву књигу у руке и да је прочитају“, рекла је 

Ивана Јовановић-библиотекар Основне школе „Миливоје Боровић“ Мачкат. 

Деца Основне школе „Миливоје Боровић“ била су видно заинтересована и активно су 
учествовала у разговору са волонтерима који су им оставили задатак да у наредном периоду 
покушају да схвате и пронађу књигу о којој су причали. Овај пројекат је подржан од стране 
Повереника за заштиту равноправности и Невладиног сектора. 

 

 

 

 

https://youtu.be/0nWtvlcvh-c


Шарена штампа воштаним бојама. Радови ученика I -2, Шљивовица, радови настали 
02.новембра 2019.године. 

 

 

 

 

 

 

 

Учимо да меримо време, ученици II-3 из издвојеног одељења из 
Криве Реке, 04. новембар 2019.године. 

 

Пети новембар је на часовима пројектне наставе посвећен "Вуку 

Караџић" , II-3 у Кривој Реци. 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици II -1 из Мачката су такође на часу Пројектне наставе радили пано о Вуку 
Караџићу и тако дали свој допринос у обележавању датума његовог рођења. 

 

 

 

 

 

 



 

Такође, 05. новембра 2019.г. су припадници  Ватрогасне јединице из Чајетине извели 
показну вежбу  за ученике  младјих разреда у Шљивовици. 

Ученицима 8.разреда у матичној школи у Мачкати ,на часу Теничког и информатичког 
образовања, 05. новембра 2019.г., приказана је презентација Енергетска ефикасност у Еко 
школама. Презентација  је послужила као и увод у  обраду наставне јединице :Производња и 
трансформација електричне енергије. 

 

 

 

 

 

 

На данашњи дан, 6. новембра 1787. године, рођен је 
српски језички и правописни реформатор, једна од 
најзнаменитијих личности српске културе, творац новог 
правописа и књижевног језика, генијални самоук који је 
направио одлучан преокрет у српској литератури, која је 
од његовог времена добила изразито национално 
обележје. 

"Слике од соли", радови уценика I-2,Шљивовица настали 07. новембра 2019.године. 

 

 

 

 



Пројектна настава - "Свако има свој облик". Ученици I -2 из Шљивовице научили су да цртају 
користећи програм Паинт. Активност је реализована 08. новембра. 2019. г. у циљу развијања 
основа дигиталне писмености. 

 

На Конкурсу  за најбољу методичку 
иновацију у 2019.години, наставица српског 
језика и књижевности  Татјана Крповић, је 
освојила друго место. 

 

 

Објављени радови у часопису ,,Витез" у току месеца новембра. 

 

 

 

 

 

 

За ученике првог разреда у матичној школи и у издвојеним одељењима, 13. новембра 2019. 
године., одржано је предавање на тему "Шта ради полицајац? Заједно против насиља." 



    На часу Чувара природе 15. новембра,  у оквиру малог пројекта - Шумски плодови - ученици 
петог разреда из Мачката са наставницом Драганпм Зорзић,  спровели су један од начина како је 
могуће искористити благо које нам дарује природа.  

 

   У Основној школи,,Миливоје Боровић" у Мачкату 19. новембра је одржано општинско 
такмичење у Стоном тенису.На окружно такмичење су се пласирала 3 ученика из Мачката и 1 
ученик из Сирогојна.Ученици из Мачката ће се на окружном такмичењу представити екипно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Представа" Херкулес" приказана је 20. новембра 2019.године за ученике младјих разреда у  
Мачкату и у издвојеним одељењима Шљивовици и Кривој Реци. 



   Замена улога 21.новембра 2019.године, поводом Дана детета на часу природе и друштва  у 
IV-3 у Кривој Реци и израда брезе. 

 

 

 

 

 

   Кућице за птици- ученици петог разреда из Мачката у оквиру малог пројекта на часовима 
Чувара природе са наставницом Драганом Зорзић, 22. новембра, правили су кућице за птице. 
Хвала и родитељима на сарадњи који су помогли да направимо  кућице. 

 

    Игра памцења коју су креирали ученици продуженог боравака у Шљивовици је једна од 
многобројних активности које су спроведене током новембра месеца. 

 

 

 

 

 

 

   "Школица причалица" - ученици I-2 од почетка школске године вредно су радили на уређењу 
своје учионице. Радови су настали на часовима редовне наставе и ваннаставних активности. 

 

 

 



   У организацији СЗБС општине Чајетина у ОШ" Димитрије Туцовић" 29. новембра 2019.г. на 
Златибору одржан је први део семинара о стручном усавршавању просветних радника на тему 
безбеднијег учешћа деце у саобраћају. Семинару су присуствовала и четири учитеља из наше 
школе. Други део семинара биће реализован 12.12.2019. 

 

 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

    У матичној школи у Мачкату  у среду 3.12.2019. године ученицима шестог разреда одржана  
је еко-радионица. Тема радионице била је "Рециклажа лименки". Деца су најпре активно 
учествовала у разговору о важности рециклирања, а затим су се кроз презентацију упознали са 
поступком настајања и рециклирања лименки које скоро свакодневно користимо.  

   Радионица је имала за циљ да деца прихвате чињеницу да отпад од лименки може бити 
велики загађивач ,али да се одлагањем и рециклажом може много уштедети и допринети очувању 
здраве животне средине.Радионицу су одржале  наставнице  Милица Шукиловић и Ивана 
Јовановић. 

   Ученици првог разреда матичне школе и издвојених одељења 06.децембра. 2019.г. 
присуствовали су представи "Пажљивкова правила у саобраћају".Представу је реализовала 
Агенција за безбедност саобраћаја у сарадњи са Саветом за безбедност саобраћаја општине 
Чајетина. 



  Наша шкла сваке године учествује у хуманитарниј акцији Црвеног крста „Један пакетић, пуно 
љубави“. И ове године су се ученици, родитељи и наставници одазвали овој акцији јер је већ 
свест подигнута на завидан ниво јер „Нечије мало некоме значи много“.  

 

   Поводом обележавања 1. децембра Светског дана борбе против сиде, представници  Дома 
здравља Чајетина одржали су 09. децембра 2019.године, у матичној школи у Мачкату  предавање 
за ученике 7. и 8. разреда. Кроз предавање, брошуре и флајере ученици су упознати са овом 
неизлечивом болешћу, изворима заразе,начином преношења и мерама превенције. 

   Наша школа је носилац Зелене заставе и почасна чланица пројекта ЕКО школа од 2013.године.   
У овиру пројекта Еко школа активно учествујемо у акцији „Свака лименка се рачуна“. Са пресеком 
стања 09.децембра, сакупили смо завидан број лименки. 

    Сваке године пријатељима школе ученици са својим учитељима и наставницима израђују 
новогодишње честитке.    

 



    11. децембра, је на часу ликовног у Кривој Реци у гостима била мама једног од ученика и 
реализовала радионицу прављења новогодишњих украса од старог папира. 

   У сусрет зимским празницима одржана је радионица са ученицима 1. разреда из Мачката. 
Радовима ће украцити пано у својој учионици. 

    Дугогодишњи пријатељ и сарадник школе, Срдјан Авакумовић, поклонио је данас  за 
школски акваријум 30 рибица. Хвала Срдјане !!! 

 

 

 

 

 

    У петак 13.децембар 2019. године, одржан је новогодишњи концерт КУД-а ,,Наш завичај". На 
концерту  су наступиле школе фолклора из Мачката и Шљивовице у којима играју наши ученици. 



   У децембарском броју часописа „Витез“ Објавњени су радови ученика наше школе. 

 

 

 

 

 

 

   Сликарка зима је осликала прозоре - продужени боравак у Мачкату. 

 

 

 

 

 

 

    Поводом обележавања 1. децембра Светског дана борбе против сиде, представници  Дома 
здравља Чајетина одржали су четвртак 12.12.20019. године, у Шљивовици  предавање за ученике 
7. и 8. разреда. Кроз предавање, брошуре и флајере ученици су упознати са овом неизлечивом 
болешћу, изворима заразе,начином преношења и мерама превенције. 

 

 

 

 

 

 

 

    Ученицима првог разреда су 20.децембра 2019.године посетили школску библиотеку у 
матичној школи у Мачкату. Упознали су се са правилима рада у библиотеци, прочитали кратке 
приче и узели на читање прву књигу. Посету су завршили слатким послужењем и дружењем. 

 

 



 

 

 

 

 

 

   У сусрет Новој години ученици 1. и 2.разреда и продуженог боравка у Шљивовице уредили су 
своје паное у учионици. 

 

 

 

 

 

    У недељу 22.12.2019. у Дому културе у Чајетини представници Хуманитарно еколошког 
удружење ,, Деца су украс света" и представници локалне самоуправе општине Чајетина додели 
су 163 пакетића за наше ученике. Доделу пакетића је  пратила и адекватна представа за децу. 
Пакетиће су добили ученици  из издвојених одељења из Криве Реке, Шљивовице и Горње 
Шљивовице. Пакетиће је обезбедила компанија ,,Меркатор".  

 

 

 

 

 

 

 



     

У част „Чаробници зими“ , ученици 2. разреда у Шљивовици осмислили 
су и израдили креативне радове који су украсили изглед њихове 
учионице. 

 

 

     На часу верске наставе ученици првог и  другог разреда из Мачката украсили су своје 
учионице са Божићним мотивима. 

 

 

 

 

 

 

    "Физика је забавна и лака", ученици 6.разреда из матичне школе из Мачката на часу физике су 
то и доказали. 

 

 

 

 

 

     У сусрет Новој години, ученици млађих и старијих разреда из Мачката и ИО Шљивовица 
правили су занимљиве радове повезујући знања из свих наставних области. 

 

     

 

 

 

 

 



    Ученици у оквиру Верске наставе у Кривој Реци, Мачкату и ИО Шљивовица припремили су 
Божићни пано. 

 

 

 

 

 

 

 

              

    

    Поводом Успешно одржаног новогодишњег концерта, 26.децембра су у Шљивовици 
додељене похвалнице ученицима, члановима фолклорне секције за први наступ ван школе. 
Наступ је одржан 13.12.2019.године у Радничком дому у Севојну. 

 

 

 

 

 

 

    У четвртак 26.12.2019. ученици 1.разреда из издвојеног одељења из Шљивовице посетили су 
школску библиотеку и упознали се са правилима понашања у библиотеци. И узели прве књиге на 
читање. 

 

 

 

 

 

 

 



     ,,Коверте пријатељства, продужени боравак у Шљивовици. Правили смо коверте, написали 
жеље, послали и пахуље за новогодишње весеље! Извуци број и добићеш коверат свој!" Срећна 
Нова година! 

 

 

 

 

 

      27.12.2019. почиње први део зимског распуста који се завршава 7.1.2020. Први радни 
наставни дан је среда 8.01.2020. и тада ће се часови реализовати по распореду од понедељка. 

Радови ученика 1. разреда из Мачката. 

ЈАНУАР 

     Школска библиотека 08. јануара 2020.године, обогаћена је насловима који су школи 
даривали- родитељ ученика наше школе, Светлана Гојковић из Криве Реке и Нада  Обрадовић, 
бивши радник библиотеке "Љубиша Р. Дјенић" из Чајетине. Трудимо се да ученицима наше школе 
понудимо разноврсно штиво а у томе имамо и подршку добрих људи. Хвала! 

 



08.јануара је за ђаке у централној Србији и у Београду почела настава, док ће ђаци у Војводини 
бити на распусту до 14.јануара. Ђаци до краја првог полугодишта имају неште више од три 
недеље а затим почиње зимски распуст. 

Када су у питању школе на територији општине Чајетина настава је почела без сметњи. 

 

 

 

 

 

     У јануарском броју часописа „Витез“ објављени су радови ученика наше школе. 

 

 

 

 

 

   Данас, 16. јануара 2020.године су школску библиотеку у издвојеном одељењу у Шљивовици 
посетила деца из вртића, такодје из Шљивовице. Разговарало се  на многе занимљиве 
теме.Судећи по њиховим питањима као и одговорима, биће ту будућих читалаца. Радујемо се!!! 

     Чланови Еко патроле у сарадњи са наставницом ликовне културе насликали су у холу школе 
"Еко бонтон", рад је презентован 17. јануара 2020.године. 

 

 

 

 

               



Резултат малог пројекта настао на  Чуварима природе. Ученици V1 и V2 из Мачката  су од 
пластичних чепова израдили Лого наше школе чији је истакнути мото „Знање за цео живот“. 

    У петак 17.1.2020. припадници МУП-а Чајетина одржали су предавање ученицима првог 
разреда у матичној школи и у издвојеним одељењима. Тема предавања је била ,,Безбедност у 
саобраћају". 

 

 

 

 

 

 

Ученици другог разреда у Кривој Реци марљиво раде и уче. Пано таблице множења у издвојеном 
одељењу у Кривој Реци. 

 

 

 

 

 

 

      У  петак 17.1.2020. године, чланови библиотечке секције су посетили Народну библиотеку 
и друге знаменитости града Ужица. О томе нам сведочи кратак видео запис. 

     Вредно раде и ученици првог разреда из Шљивовице марљиво припремајући радове 
поводом школске славе Светог Саве. "Свети Саво, слава ти и хвала! " 

https://fb.watch/8H7ZvtpkbC/


Радови ученика првог-2, Шљивовица. 

    Неизоставно је да се представи и део ентеријера ходника у ИО Крива Река који су ученици са 
својим учитељицама вредно уредили. 

 

 

 

 

 

 

Ученици другог разреда из Мачката на Пројектној настави урадили пано везан за Светог Саву. 

 

 

 

 

 

 

    Радови ученика другог  и четвртог разреда из Мацката на верској настави на тему млади 
принц Раско I, Савин печат. 

 

 

 

 

 



    У понедељак 27.1.2020. године обележавамо школску славу Светог Саву. Тај дан је радни, али 
ненаставни. 

    Свечана приредба и ломљење славског колача 
планирано је следећом временском динамиком. У  
издвојеном одељењу у Шљивовици у 10 часова, у матичној 
школи у Мачкату у 11 часова и у издвојеном одељењу 
Крива Река у 12 часова. Ученици из издвојеног одељења  
Горња Шљивовица  наступају у цкрви у 8 часова. 

 

 Тим поводом а у оквиру тематске недеље посвећене Светом Сави настали су разни креативни 
радови наших уленика на које се поносимо. 

 

 

 

 

 

 

     

 У издвојено одељењу Горња Шљивовица Ученици 
су са својим родитељима и учитељицом 
традиционално обележили Школску славу 
слушањем јутарње литургије а затим и 
рецитовањем припремљених рецитација. За овај 
труд Свештеник је ученике наградио пакетићима.  

 

    Прослава Савиндана у ИО Шљивовица је започета ломљењем славског колача а затим су 
родитељи и остали посетиоци уживали у припремљеном програму кроз који су деца изнела 
своју захвалност за допринос и дело који је Свети Сава оставио нама.  

 

 

 

 

https://youtu.be/hM2QXplP2Zw


      

      На крају данашње приредбе поводом обележавање школске славе у издвојеном одељењу 
Шљивовица гости су уживали у послужењу које су припремили родитељи. Хвала на сарадњи!  

 

 

 

 

 

 

   Прослава Савиндана спроведена је и у матичној школи у Мачкату. Ломљењу колача 
присуствовао је велики број родитеља, деце као и пошасних годтију из локалне самоуправе који 
су могли након овог свечаног чина уживати у припремљеном програму. „Бого мој чувај их“ једна 
је од музичко хорских нумера која је оставила утисак на све присутне. Такође је и запажена била 
нумера „Дедовина“. 

 

       Након програма у матичној школи програм је настављен у ИО Крива Река, ове године 
домачити школске славе су породице Вирић и Алексић. Хвала им јер је ово један од начина на 

који нам родитељи дају додатну подршку и на тај начин заједнички подижемо свест нашим 
ученицима на важност овог дана за цело школство. 

 

https://fb.watch/8HaJRAWy41/
https://fb.watch/8HaZds0MgE/


 

         Ученик наше школе, Димитрије Љубичић, тријумфовао је на 
,,Светосавској трци" одржаној у Ваљеву. Млади такмичар чајетинског 
клуба био је најуспешнији у категорији ученика 5.и 6.разреда. Димитрије 
је на ово такмичење ишао у пратњи тренера Мирка Петровића. 

      

 

     Јелена Јелисијевић, 4.разред из ИО Крива Река, освојила је 1.место за млађи узраст на 
литерарном конкурсу који традиционално организује наша школа. Овогодишња тема била је 
"Свети Сава кроз живот". 

 

 

 

 

 

 

 

     Светски дан образовања о заштити животне средине, обележен је 29.јануара.2020.године.  у 
оквиру продуженог боравака у Шљивовици. 

  

 

 

 

 

 

     Према школском календару, прво полугодиште се завршава у петак, 31. 1. 2020. Први радни 
дан у другом полугодишту је уторак 18. 2.2020. Подела дјачких књижица планирана је за уторак 

4.2. 2020. у 13 часова. 

     У Авантура парку на Златибору 30. јануара 2020.године је одржан  први ,,Авантура куп" у 
алпском скијању. На такмичењу је учествовало око 100 ученика из основних школа са територије 
општине Чајетина. Нашу школу на такмичењу је представљало 10 ученика, који су ишли у пратњи 
наставника физичког васпитања Ивана Радомировића. 



    У катерорији такмичења  првог и другог 
разреда,ученица Зона Стојановић, је освојила 1.место. 
У категорији такмичења девојчица петог и шестог 
разред,ученица Јована Крејовић је освојила 2.место, 
Марта Гудурић 4.место и Душанка Ђокић 5.место. У 
категорији дечака петог и шестог разреда, ученик Урош 
Стојановиц, је освојио 4. место. У категорији 
такмичења девојчица седмог и осмог  разреда, 
ученица Јована Гудурић, је освојила 2.место. 

 

    По саопштењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја зимски распуст је 
продужен, настава почиње 24. фебруара 2020. године. 

ФЕБРУАР 

 

    У среду 19.2.2020.године у матичној школи у Мачкату  реализује се  семинар ,,Подршка 
школи након спољашњег вредновања".  

   У фебруарском броју часописа „Витез“ изашли су радови ученика наше школе. 

 

 

 

 

 

 

   У матичној школи у Мачкату и у издвојеним одељењима Крива Река и Шљивовица 26. 

фебруара 2020.године   одржано школско такмичење ,,Читалићи - кликераши. На такмичењу је 
учествовало 80 ученика. 

 



 

 

     

 

 

 

     28. фебруара 2020.године, симболично у 5 до 12 у нашој школи реализована је акција 
Друштва школских библиотекара Србије "Читајмо гласно". Циљ ове акције је подстицање читања, 
неговање матерњег језика као и афитмација културе и уметности. Гласно су читали ученици 
шестог 1 и шестог 2 разреда из Мачката и групни рад ученика из Шљивовице. 

    У матичној школи у Мачкату 28. фебруара 2020.године, одржано такмичење „Пажљивкова 
смотра". Такмичење су организовали представници Савета за безбедност саобраћаја  општине 
Чајетина. Циљна група су били ученици 1. и 2. разреда.  Основни циљ реализације смотре је 
развој и унапређење саобраћајног образовања и васпитања деце, а посебно унапређење знања и 
ставова о безбедном учешћу деце у саобраћају. 

    У оквиру плана стручног усавршавања у матичној школи у Мачкату 28. фебруара 2020.године 

одржан је први дан семинара ,,НТЦ систем учења". Наставници имају прилику да чују искуства 
једног од реализатора семинара господина Уроша Петровића. 

 

https://fb.watch/8Id7_7wl2M/
https://fb.watch/8IdrLoZh9i/
https://fb.watch/8IdAKJgApW/
https://fb.watch/8IdmoMMNxt/


МАРТ 

Други дан семинара,,НТЦ систем учења"  01.марта 2020. г. предавање и радионице за наставнике 
и родитеље је реализовао доктор Ранко Рајовић. 

    

   Сви заинтересовани родитељи, у недељу 1.3.2020. у 11 часова  у матичној школи у Мачкату ,су 
могли присуствовати предавању које је одржао др Ранко Рајовић са темом ,,Учење је игра".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    У нашој школи 01. марта 2020. године је одржано 
Општинско такмичење из Хемије. Ученица 7. разреда, 
Јована Радојичић, освојила је прво место и пласирала се на 
Окружно такмичење. Честитамо Јовани и наставници хемије 
,Милици Шукиловић, на постигнутим резултатима.  

 

    Након зимског периода имамо прилику да уживамо у почетку раног пролећа. У матичној 
школи 03. марта 2020.године, ученици су имали прилику да провере своје способности кроз 
полигон, са занимљивим елементима. Неки су се одлично снашли, неки и не тако сјајно, али сви 
одлично забавили. 

https://fb.watch/8KZXFsvV39/
https://fb.watch/8KZXFsvV39/


      У понедељак 2.марта 2020. године, одржано је  такмичење " Пажљивкова смотра"у 
издвојеним одељењима Крива Река и Шљивовица. Такмичење су организовали представници 
Савета за безбедност саобраћаја општине Чајетина. Циљна група су били ученици 1. и 2. разреда. 
Основни циљ реализације смотре је развој и унапређење саобраћајног образовања и васпитања 
деце, а посебно унапређење знања и ставова о безбедном учешћу деце у саобраћају. 

   Поводом обележавања Дана Енергетске ефикасности 5.март 2020. г. на часовима Технике и 
технологије и Чувара притоде, ученици 5. разреда у матичној школи, погледали су фим о 
енергетској ефикасности и тиме се подсетили и научили на који начин можемо да утичемо на то 
да рационално котистимо енергију. Стечено знање смо утврдили кроз откривалицу сачињени од 
нелогичних питања кроз коју откривамо поруку филма: Мисли на сутра!  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   У сусрет 8.марту 2020.г. ученици другог разреда из издвојеног одељења Шљивовица 

направили су кутак посвећен овом дану. 

 

 

 

 



 

    У сусрет 8.марту 2020.г.  радови ученика издвојеног одељења Крива Река. 

    ,,Жене су најлепсе бајке, борци, анђели, мајке..."- продузени боравак у Шљивовици, у сусрет 
Дану жена, 06. марта 2020. године. 

 

 

 

     

 

    Радови ученика из издвојеног одељења Горња Шљивовица поводом Дана жена, 08. марта 

2020.године. 

 

 

 

 

 

     

 

      У мартовском броју часописа „Витез“ објављени су радови ученика наше школе. 

 

 

 

 



     У суботу 7. марта 2020.године наша школа је била домаћин 
општинског такмичења из Књижевне олимпијаде. Ученице 
7.разреда ,Јована Радојичић освојила је 2.место и Јована 
Гудурић 3.место, и пласирале се на следећи ниво такмичења. 
Честитамо ученицама и наставници Марији Милановић на 
постигнутом успеху. 

    

 "Волим те што си најлепша бајка и што си рођена да будеш баш моја мајка." Радови 
ученика I-2 Шљивовица, 09. марта 2020. г. 

 

 

 

 

     

 

    „ Дан отворених врата“ 10. марта 2020.г. - Поводом Осмог марта ученици млађих разреда 
издвојеног одељења из Шљивовице, заједно са својим учитељицама припремили су пригодан 
програм. Вредно су радили како би поклонима које су вешти прстићи обликовали обрадовали 
своје маме. На крају програма ученици су родитеље послужили погачицама и колачима које су 
припремили заједно са куварицом. Хвала свима који су нам својим присуством пружили 
подршку!. 

      Министарство просвете, науке и технолошког развој упутило је данас обавезујућу 
препоруку свим основним и средњим школама у Републици Србији, а циљу превенције ширења 
евентуалне инфекције. Министарство је подсетило школе да се придржавају мера у складу са 
здравственим препорукама, а на терену су просветна и санитарна инспекција које надзиру школе у 
вези са применом мера хигијене. 
У допису се наводи да је потребно да школе предузму следеће: 
- редовно одржавање школског простора: проветравање учионица, чишћење дворишта и учионица 
и редовно пражњење корпи за отпатке, користећи рукавице; 
прање и дезинфиковање подова, зидова, врата и површина клупа; 
- редовно снабдевање сапуном тоалета, учионица и трпезарија; 
- подстицање ученика на прање руку; 



- препоручити ученицима и одраслима да не додирују очи, уста и нос неопраним рукама; 
- не размењивати храну и не користити исте чаше и флашице за воду; 
- употребљене папирне марамице и убрусе редовно одлагати у корпе за отпатке; 
- планирати часове одељенског старешине у свим разредима посвећене одржавању личне 
хигијене и непосредног окружења, али и комуникацији која није подложна паници и ширењу 
непроверених информација; 
- препоручити родитељима и ученицима да се одложе прославе и дружења; 
- планирати активности ученичког парламента које ће подстицати ученике на редовно одржавање 
личне хигијене и одржавање школског простора; 
- поставити препоруке о превентивним активностима на сајт школе; 
- у оквиру наставних и ваннаставних активности планирати, у складу са предметном облашћу, 
васпитно-здравствене теме односно упознавање са путевима вирусних инфекција и 
информисања. 
У допису је указано и на то да је потребно да школе заштитите ученике и родитеље од непожељне 
панике. 
 

    Обележавање Дана енергетске ефикасности 11. марта 2020.г. у издвојеном одељењеу 

Шљивовица. 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Нашу школу су 12. марта 2020. г. посетили представници средње ,,Шумарске школе" из 
Краљева. Кроз кратак филм, презентацију и брошуре су представили ученицима 8.разреда  из 
матичне школе и издвојеног одељења Шљивовица своје образовне профиле  и смерове које 
уписују у овој сколској години. 

 



     Ученици 1.разреда на часу физичког васпитања 12. марта 2020.г. показују своје спретности и 
вештине на полигану.  

 Ученици 5. разреда на полигону спретности и окретности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

У матичној школи у Мачкату и издвојеним 
одељењима Крива Река и Шљивовица 12. марта 
2020.г. одржано математичко такмичење 
"Мислиша". На такмичењу је учествовало 
65 ученика младјих и старијих разреда.  

https://fb.watch/8L2VRwWI9J/
https://fb.watch/8L2YOwTvEE/
https://fb.watch/8L2-5bGcpj/


    На територији Републике Србије 15. марта 2020. године проглашено је ванредно стање које је 
изазвала пандемија вируса Covid-19, од сутра се у школама настава неће изводити. О даљим 
информацијама и свим важним вестима везаним за рад школе ученици и родитељи ће бити 
обавештени од стране одељенских старешина.  

РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВЕ И УЧЕЊА НА ДАЉИНУ 

   Почетак реализације образовно–васпитаног рада учењем на даљину почиње у уторак 
17.3.2020. године. 

   Образовни садржаји ће се емитовати на телевизијском програму РТС Канал 3 са почетком  од 
8 часова. Распоред емитовања садржаја по разредима биће доступан на сајту 
www.rasporednastave.gov.rs. На школској фејсбук страници страници и сајту школе редовно ће 
бити објављиван актуелни распоред.  

    За ученике од 1. до 7. разреда емитоваће се образовни садржаји у блоковима од по два часа 
дневно. 

    За ученике 8. разреда емитоваће се едукативни садржаји у блоковима од по три часа дневно, 
од којих ће два увек бити српски језик и математика, а трећи час је један од предмета који се 
полаже на малој матури. 

    Свим ученицима биће пружена подршка у учењу од стране предметних наставника о чему ћете 
бити благовремено обавештени од стране одељењских старешина. 

     Проба мале матуре која је требало да се одржи 27. марта отказана је, због епидемије 
вирусом корона и ванредног стања проба мале матуре неће бити одржана. 

 

 

 

 

 

 

АПРИЛ 

     Министарство просвете, науке и технолошког развоја о измени Правилника о календару 
образовно – васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. годину.  

     У ситуацији ванредног стања и низа примењених мера дани предвиђени за пролећни распуст 
биће искоришћени за учење. Пошто ученици свакако морају да буду у кругу породице и са што 
мање социјалних контаката, сматра се да би прекидање похађања наставе на даљину било на 
њихову штету. 

    У складу са тим, планирана промена календара огледа се у следећем: 



- Од 13. до 16. априла 2020. (понедељак – четвртак) – одвијаће се настава на даљину према 
најављеном распореду часова и друге активности које школе планирају за ученике; 

- Од 17. до 20. априла 2020. (петак – понедељак) – биће пригодни едукативни садржаји у вези са 
празником и садржаји који су у функцији квалитетног коришћења слободног времена ученика; 

- Од 21. априла 2020. (уторак) – следи наставак похађања наставе на даљину. 

      Имали смо част и задовољство да сарадјујемо са Фондацијом Новак Ђјоковић и будемо 
учесници 3. Другаријаде која је одржана 2015. године. Подсетимо се кроз кратак видео тог 
незаборавног искуства. 

    Продукти учења наставе на даљину ученица 1. разреда Андреа Тошић рецитује ,,Хвалисави 
зечићи" . 

   "Графички диктат", једна од активности ученика I-2 у оквиру учења на даљину.   

   Ученици петог разреда 09. априла 2020.г. правили су маске инспирисане уметношћу Африке и 
океаније. Направљене од материјала који свако од нас има код куће: корнети за јаја, темпере и 
пуно маште. 

Настава на даљину- часови ликовне културе- радови ученика 7.разреда инспирисани оп-артом . 

 

 

 

https://youtu.be/-klGZVu9sDY
https://fb.watch/8L4TZqXGgm/
https://fb.watch/8L4TZqXGgm/


    Радови ученика 8.разреда, поентилизам и апстрактно сликарство. 

 

    Упис првака за школску 2020/2021. годину је почео од 14. априла. Упис се може обавити 
електронским путем што је препорука како бисмо сачували наше здравље што је сада најбитније. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



 Групни литерарни рад "Ми смо чуда видели", ученика 1. разреда ИО Шљивовица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    Ученици 1. разреда ИО Шљивовица претставили су 21. априла „Васкршње чаролије“ ликовним 
радовима током онлајн наставе.  

 

    Пробни завршни испит биће реализован преко платформе мојауционица.гов.рс по следећој 
динамици: 

22.4.2020. - тест из српског језика  

23.4.2020. - тест из математике 

24.4.2020. - комбиновани тест. 

Ученици ће сва додатна упутства добити од одељењских старешина. 



   Радови ченика 5.разреда током онлајн наставе из техничко информатичког образовања, 
28.април. Модели се израђују и у кућним условима.  

 

 

 

 

 

 

     Део стваралаштва ученика другог разреда из Криве Реке, насталих током учења на даљину. 

    „Све чека на љубав човека“, радови ученика 3. разреда који су настали као продукт 

реализације часова верске наставе на даљину, 29. април 2020.г.. 

 

 

 

 

 

 

 



     Колектив наше школе на још један начин је показао да сви заједно тежимо осавремењавању 
и унапређењу сопственог рада. Користећи савремене технологије успели смо у оваквом тренутку 

да одржимо састанке стручних већа школе, као и седницу Наставничког већа. 

                           Хвала свим колегама на сарадњи и ентузијазму! 

 

 

 

 

 

 

         Играчке направљене од материјала из непосредне близине. Стони фудбал - Вељко 
Марјановић. Животињу је обликовао Михаило Лекић из ИО Шљивовица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЈ 

     

 Због настале ситуације са Korona вирусом, двадесет осми 
дечји фестивал „Деца међу нарцисима“ одржаће се у другој 
половини месеца јуна, о тачном датуму бићемо накнадо 
обавештени. Литерарни конкурс, биће продужен до 25. маја 
2020. године а теме су остале исте.  

 

 



      Продукти учења наставе на даљину 07. маја 2020.године , ученица 1. разреда Јована 
Секулић, рецитује песму Мире Алечковић ,,Ветар сејач“. 

Радови ученика 5.разреда из ликовне културе ,,Сенке пролећа“, настале 09.маја 2020.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукти радова ученика 8.разреда из ликовне културе са темом „Фотографија“. 

 

 

 

 

 

 

 

"Радови по моделу - Мртва природа"- ученици 6.разреда током онлајн наставе. 

https://fb.watch/8L8WJuVs7T/


"Цртање кафом" радови ученика 7.разреда из ликовне културе. 

 

 Рад Михаила Лекића, ученик другог - 2, на тему ,, Стварност и машта“, 11. мај 2020.године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Радови су настали као продукти реализација часова Верске наставе на даљину. 
Фотографије су радили ученици 7. разреда на тему „Крсна Слава“. 

 

 

 

 

 

 

 



"Маштовити сликари" – креативни радови ученика I-2, Шљивовица током онлајн наставе. 

 

 

 

 

 

 

 

      С обзиром на околности и тренутну епидеемиолошку ситуацију промоција средњих школа 
је спроведена путем фејсбук странице, ученици су обавештени о начину уписа и смеровима који 
су у понуди ове школске године.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      И ове године ученици наше школе 
учествовали су у националним математичком такмичењу 
"Мислиша". 

Најуспешнији су били : Мандић Стефан, ученик 1.  разреда и 
Зорзић Катарина ученица 2. разреда. Ученици су похваљени од 
стране организатора такмичења.Браво за наше мале мислише!  

 



  Уцење на даљину- ученици првог-2 уче примењујући савремене информационе технологије. 

 

 

 

 

 

 

 

      Упркос ситуацији која је пореметила сва дешавања у друштву, 28. фестивал 
"Деца међу нарцисима", ипак ће бити одржан и ове године. На задовољство 
организатора , на адресу фестивала стигао је значајан број радова. Учешће су узели 
и ученици наше школе. Одговорили су на инспиративне 
теме најбоље што су умели. По речима "кума" 
фестивала и прегледача - Тода Николетића, квалитет 
радова је неоспоран. 

Похваљени ученици наше школе су : 

Виолета Златић 2. разред, Јана Гукић 4. разред, Сара 
Којовић и Андрија Јовановић, ученици 6. разреда. 

    У мајском броју часописа „Витез “ Изашли су радови ученика наше школе и стихови 
Учитељице Љиљане Андрић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

ЈУН 

     У четвртак 4.јуна 2020. године одржана је прва етапа овогодишњег циклуса Спортских игара 
младих у Чајетини. 

У Спортским играма младих учествовали су и ученици наше школе. У стоном тенису у категорији 
девојчица 2005. и 2008. годиште победу и прво место на ранг листи однеле су сестре ЈОВАНА И 
МАРТА ГУДУРИЋ, док код дечака у категорији 2008. годиште најуспешнији је био УРОШ 
СТОЈАНОВИЋ.  

     Дечји фестивал "Деца медју 
нарцисима" одржан је 17. јуна 2020. године у 11 часова. 
Гости децјег фестивала су били: АНДРИЈА МИЛОШЕВИЋ , 
ЉУБИВОЈЕ РШУМОВИЋ, кум манифестације ТОДЕ НИКОЛЕТИЦ и 
МИРЈАНА РАНКОВИЦ ЛУКОВИЋ. У оквиру фестивала биће 
представљена нова књига Андрије Милошевића "Медвед Рајко и 
пчела Дарко".  

Организатор је „Спортски центар“ Чајетина, покровитељ Општина 
Чајетина. 

Спонзори: Туристичка организација Златибор, Млекара "Наша 
Златка", Златиборски Еко аграр, Ел Пасо Цитy Златибор, Дино парк 
Златибор, Авантура парк Златибор, Старо село Сирогојно. 

Након дружења у Дому културе, наставили су у Дино парку, где је уприличен и коктел за децу 
учеснике . 

Надамо се да ће ово лепо искуство мотивисати децу да више читају и пишу. 



   Испратисмо још једну генерацију ученика осмог разреда, издвојено одељње Шљивовица. 

У уторак 23.јуна 2020. чланови карате глуба „Рујно“ су полагали за ученичка kyu звања. Међу 
њима је била и ученица наше школе,Ђурђа Марић, која је сада носилац наранџастог појаса.  

 
 

 

      

 

 

 

Већ традиционално 28. јуна, на Видовдан, ђаци у Србији добијају ђачке књижице и награде 
најбољима. Ове године све је мало другачије, без сувишног окупљања и свечаност. У школи у 
Кривој Реци само две учитељице, ђаци и по који родитељ, али довољно лепо и свечано да се 
обележи крај чудне школске године. Двадесет ученика примило ђачке књижице. Најбољи 
ученици су награђени и књигама из Фондације „Вања Златић“ а дарове је уручио директор 
Фондације, Милисав Златић.  

 

 

 

 

 

 

 

 



      Јуче 29.јуна 2020.године, је колектив Основне школе „Миливоје Боровић“, Мачкат затекла 
тужна вест да нас је напустио наш драги, поштовани директор Иван Ивановић. 

      Директора Ивана ћемо сви памтити по његовом широком, благом, искреном осмеху са 
којим је сваког ђака, сваког запосленог дочекивао у просторијама школе. Тим осмехом је уливао 
свима сигурност да ће када дођемо на посао сваки евентуални проблем бити решен. И заиста све 
је рашавао у ходу, тихо... баш онако како је живео, а опет са много, много животне мудрости. 

    Отишао је један ВЕЛИКИ ЧОВЕК, учитељ, директор од кога смо сви могли да учимо и 
запослени и ђаци. Много тога остаје као незаборав из живота и каријере директора Ивана, једном 
речју за све запослене школе била је ЧАСТ имати оваквог човека за пријатеља и руководиоца. 

Нека му је вечна слава и хвала!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У недељу 28.јуна 2020. ученици четвртих разреда растали су се од својих учитељица. Њихове 
учитељице ће увек имати отворена врата и срце за њих. 

 

 

 

 

 

 

 

АВГУСТ 

 

Током ове школске године спроведено је низ активности као и такмичења на којима ученици 
имају прилику да докажу и испоље кроз резултате свој рад и труд. На другој седници СО 
Чајетина, 27. августа 2020.године, уприличена свечана додела Вукових награда свршеним 
ученицима основних и средњих школа. Доделу дипломе "Вук Карадзић" ученицима је уручио 
председник општине Милан Стаматовић. Добитницима похвалнице припада и златник. Ђак 
генерације испред наше школе је Марина Гукић. Поред узорног и примереног понашања, Марина 
је постигла низ запажених резултата током школовања у основној школи. 

Ова школска година је завршена уз поштовање свих епидемиолоских мера прописаних од 
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а услед пандемије изазване вирусом 
COVID-19.  

 

 

 


