
 

 

OШ „Миливоје Боровић“ 
Мачкат 

 

 

 

 

 

 

ЛЕТОПИС 
за школску 2021/2022. годину 

 

 

 

 

 

Приредилe 

Тијана Милосављевић и Драгана Зорзић 

 Mачкат, август 2022. 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 254 ученика. У школи је запослено 
35 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 

Ана Ристановић Директор 
Љиљана Бућић Финансијски радник 
Миливојка Никачевић Административно-финансијски радник 
Марија Шкодрић Секретар 
Ивана Жунић Педагог 
Јелена Шкодрић Психолог 
Ивана Јовановић 

Библиотекар 
Татјана Крповић 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДМЕТИ КОЈЕ ПРЕДАЈЕ 
Стојанка Грујовић 

Разредна настава 

Зоран Дуловић 
Ружица Јараковић 
Милица Тодосијевић 
Драгица Пјевчевић 
Весна Смиљанић 
Мирослава Јанковић 
Љиљана Андрић 
Марија Спасенић 
Весна Ковачевић 
Јелена Гукић Продужени боравак 
Љиљана Зорзић 

Обогаћен једносменски рад 
Ивана Јовановић 
Ивана Жунић 
Милош Вермезовић 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПРЕДМЕТИ КОЈЕ ПРЕДАЈЕ 
Татјана Крповић 

Српски језик 
Марија Милановић 
Станојка Ђукић Српски језик; Креативно писање 
Мирослав Јанковић Руски језик 
Драгана Зорзић Руски језик; Чувари природе 
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 Биологија; Чувари природе 
Снежана Шапоњић Физика 



 

Милош Вермезовић Музичка култура; Хор и оркестар 
Биљана Лазаревић Ликовна култура; Грађанско васпитање; Цртање, сликање и вајање 
Иван Радомировић 

Физичко васпитање; Обавезне физичке активности 
Драган Панић 
Сања Крејовић Техника и технологија 
Тијана Милосављевић Информатика и рачунарство 
Слободанка Јојић Веронаука 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПОСЛОВИ НА КОЈИМА РАДИ 

Слободан Брајевић 

Помоћно особље задужено по решењу (домар, 
куварица, чистачица) 

Александар Шопаловић 
Славица Видаковић 
Милка Ивановић 
Милован Аћимовић 
Биљана Ивановић 
Горан Милосављевић 
Миланка Миливојевић 
Јелена Шкодрић 
Милеса Рајевац 
Дојчило Ковачевић 
Зорица Марић 



 

СЕПТЕМБАР 

У четвртак, 1. 9. 2021. године отпочела је школска 2021/2022. година по бећ унапред утврђеном 
распореду часова у преподневниј смени у матичној школи и свим издвојеним одељењима. Ученици и 
наставници су нову школску годину започели извођењем химне „Боже правде“ са циљем да укажемо на 
важност очувања свог идентитета.  

Свечани пријем ученика првог разреда уз добродошлицу и прикладне поклоне организован је у матичној 
школи у Мачкату и у издвојеним одељењима Шљивовица и Крива Река. 

ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ ПЕТАК је пројекат који спроводи Удружење "Где су књиге нема бриге" из Крагујевца, 
а подржан је од Министарства културе и информисања. Замишљен је као организовање књижевних вечери у 
којима би ученици имали прилику да упознају афирмисане писце за децу. Кроз разговор и размену мишљења, 
ученици су имали могућност да схвате лепоту и неопходност постојања савремене књижевности за децу. 
Писци су се представљали казивањем својих песама или прозних дела, занимљивостима из живота писаца, а 
такође, одговарали су на постављена питања. На крају дружења, писци су ученицима задали домаћи задатак-

писање прозног или поетског дела, које се наслања на мотиве из пишчевог стваралаштва. За крај пројекта 
предвиђено је штампање зборника са изабраним радовима са сваке радионице. Гости Дечијег културног петка 
били су Виолета Јовић, Љиљана Андрић, Власта Ценић, Оливера Цветић и Стеван Милошевић. 



 

Настављајући сарадњу са Министарством просвете, науке 
и технолошког развоја, а на основу раније потписаног 
Меморандума “За лепшу школу”, Ротари клубови у Србији 
покренули су акцију за набавку беспилотних летелица - 

дронова за основне школе са циљем учења програма скреч и 
пајтон, који су предвиђени наставним планом и програмом 
инфорамтике за ученике петог и шестог разреда. Дронови су 
14. 9. 2021. уручени директорима основних школа. 

 

 

 

 

 

 На Пројектној настави 16. 9. 2021. 

године ученици четвртог разреда су 
представили знаменитости нашег краја. 

Истог дана ученици III-2 ИО 
Шљивовица су изложили своје радове на 
тему „Јесењи витраж“. 

 

Ученици другог и четвртог разреда ИО Крива Река направили су 
изложбу радова „Јежић игром сад занесен и бојама мами јесен“. 

 

У уторак, 21. 9. 2021. године ученици ИО у Кривој Реци обележили 
су тематски дан „Јесен у мом крају“.  

 



 

Ученици VIII-3 из ИО у Шљивовици су на часу Чувара природе обележили Светски дан чистих планина о 
чему сведочи и видео прилог који се налази на facebook страници школе и на youtube каналу наставнице.  

У недељу, 26. 9. 2021. године, ученица наше школе, Ђурђа Марић била је учесник 
КУП Карате савеза уже Србије који је одржан у Чачку. Ђурђа је освојила сребрну медаљу 
у класи полетарки. 

У уторак, 28. 9. 2021. године ученици ИО Горња Шљивовица су радили ликовне 
радове на тему „Композиција линија“ цртање четком и тушем.  

Истог дана ученици 
ИО у Кривој реци су 
направили свој уметнички 
кутак. 

 

Ученици другог разреда, у среду 29. 9. 2021. године су радили ликовне радове 
на тему „Ликовни контраст“. 

 Ученици трећег разреда у Мачкату су радили 
ликовне радове на тему „Морско дно“ и илустрацију 
песме „Домовина“.  

 Ученици другог разреда ИО у Кривој Реци радили су ликовне радове на тему 
„Контраст“. 

https://youtu.be/b2_TtgmlFmM


 

 Јесен је инспирисала и ученике 4. разреда из ИО у Кривој Реци. Они су радили 
ликовне радове на тему „Ђак разигран 
и занесен урамио лепу јесен“. 

 

 У оквиру Пројектне наставе, 
ученици трећег разреда у ИО 
Шљивовица креирали су радове на 
тему „Чаробне слике јесени“. 

 

 

ОКТОБАР 

 Ученици четвртог разреда из Мачката су се 1. 10. 2021. 

године на пројектној настави подсетили знаменитих личности. 

 

 Ученици првог разреда посетили су библиотеку „Љубиша Р. 
Ђенић“ у Чајетини и том приликом уручене су им чланске карте, 
а од Општине Чајетина 5000 динара. 

 

 

У оквиру пројекта 
"Читалићи", ученици наше 
школе обележили су 
1.октобар, као 130 година 
традиције Српске књижевне 
задруге. 

  

 



 

Дечија недеља обележена је у млађим и старијим разредима од 4 – 8. 10. 2021. године у матичној школи 
и у издвојеним одељењима према програму који је приказан на сликама. 

 

 О  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дечијој недељи Златибор прес је 
припремио прилог, а њихов саговорник је била 
Јелена Гукић. 

 

 

  

Отварање Дечије недеље у ИО Крива Река. 

https://youtu.be/menKC0p23-M


 

„Учимо и играмо се кроз Еко квиз“, активности у Дечијој недељи у ИО у Шљивовици. 

 Ученици другог разреда ИО у Кривој Реци су у оквиру предмета „Дигитални свет“ цртали и бојили на тему 
„Дечија недеља“ у програму Paint.  

 Активности другог дана Дечије недеље, старији разреди у Мачкату реализовали су активност под називом 
„Полигон брзине и спретности“. 



 

„Букети од јесењег лишћа“ радови ученика из ИО Горња Шљивовица.  

 Уз „Игре без граница“ ученици млађих разреда у ИО Шљивовица обележавају Дечију недељу. 

 У нашој школи је 6. октобра организовано онлајн дружење са академским сликаром Бернардом Љубасом, 
који је овом приликом ученицима поручио да је јако битно неговати своје таленте и сачувати дете у себи.  

 Наставници математике и чланови библиотечке секције су у оквиру Дечије недеље 6. октобра реализовали 
занимљиву радионицу са називом „Наша школа кроз бројеве“. Радионица је била конципирана по угледу на 
НТЦ систем учења. 

 У издвојеном одељењу у Шљивовици активности везане за Дечију недељу су настављене у одељењу I2-

II2 на креативној радионици где су својим вредним рукицама ученици правили домаћи пластелин. Деца су 
предано радили, бескрајно уживали обликујући слова, воће, поврће... Осмеси и срећа деце док самостално 
стварају су најлепши резултат рада. 

 



 

 Сарадња наставнице биологије Љиљане Павловић и учитеља у ИО у Шљивовици реализовала се кроз ЕКО 
квиз у млађим разредима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 У издвојеном одељењу у Шљивовици реализован је „Квиз о хигијени“. У квизу су учествовали ученици 
старијих разреда.  

  



 

Као део активности у оквиру Дечије недеље, 7. октобра 2021. године је у ИО у Кривој Реци организован 
маскенбал. 

 

 

  

Ученици другог и четвртог разреда из Мачката као и ученици из ИО у Шљивовици и Кривој Реци на 
радионици су урадили пано посвећен дечијим правима. 

 

 

 

 

 

Координатори Еко школе, Милица Шукиловић и Љиљана 
Павловић су 8. 10. 2021. године присуствовале годишњем 
састанку свих Еко школа Србије који је одржан у Владимирцима. 



 

Наша школа је 11. октобра обележила 162. године рада и постојања. 
Поводом тога припремљен је видео снимак у ком су представљене 
историјске чињенице, како изгледа матична школа као и издвојена 
одељења у Шљивовици, Горњој Шљивовици и Кривој Реци. Такође, 

приказане су награде и признања које је школа добила у току свог рада 
(Светосавска награда, Орден заслуге за народ са сребрним зрацима, 

Вукове награде).  

 

 Представници Ученичког парламента наше школе су 11. октобра посетили Скупштину општине Чајетина. 
Ученицима се обратио и свечан пријем приредио, председник скупштине општине, Арсен Ђурић. Прилог о 
томе налази се у видеу што је припремио Златибор прес. 

 

Запослени из наше школе присуствовали су стручном семинару од јавног значаја "Проговори да видим ко 
си". Развој компетенција запослених у основним школама презентовали су мастер комуниколог Слободан 
Роксандић и Милан Босиљчић, дипломирани глумац.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/KEZihIXd_c0
https://youtu.be/dP_nCsUQL70


 

 

 

,,16. октобар- Светски дан здраве хране",  еколошка секција, обогаћени једносменски рад у Шљивовици 
,,Није решење право да се хранимо нездраво. Здрава храна сваког дана!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици наше школе,Тамара Сокић и 
Димитрије Љубичић,а иначе чланови Атлетског клуба 
Чајетина, учествовали су на уличној трци у 
Пожеревцу и остварили запажене резултате. 
Димитрије Љубичић је у категорији 8. разред дечаци 
заузео 3.мест, док је Тамара Сокић у категорији 8. 
разред девојчице заузела 5. место.  

 

О нашој школи као погодној за похађање и 
безбедној за боравак говори библиотекар Ивана 
Јовановић и учитељ Зоран Дуловић у прилогу 

„Златибор прес-а“  

 

,,Шума нам прича причу опалог лишћа...", обогаћени једносменски рад у Шљивовици. 

https://youtu.be/ZPnyhQAhj_c


 

 

НОВЕМБАР 
 

 

Чланови Ученичког парламента су 05.11. уз подршку 
психолога школе одржали су радионицу Дугине боје и тако 
Обележили Дан толеранције у 6. разреду у Мачкату на часу 
одељењског старешине.  
 

По одлуци Кризног штаба распуст за све основне и средње школе 

у Србији траје од 08.до 12. новембра 2021.године, a први радни 

наставни дан је 15.новембар 2021. године. 
 

 

У среду 17.11.2021. на Градском базену у Ужицу, одржано је општинско 
школско такмичење у пливању у организацији Спортског савеза Узице. 
Ученик наше школе, Виктор Станић је освојио 1. место у краул техници и 
пласирао се на регионално такмичење.Такође, на овом такмичењу запажене 
резултате остарили су и: Витор Филиповић (2.место леђна техника), Јован 

Зорзић (2.место краул техника) и Неда Спасенић (2.место леђна техника).  

 

 

 

 

 

За здрав зивот, без болести 

витамине морас јести. 
Уценици из издвојеног одељења у Кривој Реци обелезили су тематски дан - Дан здраве хране. 

 

У Тематској недељи "Мудрост светом влада" ученици I-2 II-2 у Шљивовица правили су сове. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. новембра је у продузеном боравку у Мачкату одржана радионица чији је циљ био  упознавање 
ученика са  занимањима њихових  родитеља. Том приликом је мајка наше ученице Иве, Јелена Чорбић, 
презентовала своје занимање - фризер. Такође, циљ нам је био да ученици чују праве савете о начину 
одрзавања хигијене косе,важности редовног шишања и неге косе. Ученици су упознали предности овог 
занимања, алате који се користе у овој професији, питали ста их интересује о овом занимању.... За крај 
радионице имали смо  прилику  да видимо и неке фризуру које нам је направила Ивина мама. 

Овакви пројекти ће се наставити и убудуће представљањем нових родитеља односно њихових занимања. 
Све ово реализује се у циљу сарадње са родитељима и упознавања ученика са професијама.  

 

,,Чист ваздух је непроцењиво богатство!", еколошка радионица, обогаћени једносменски рад у Шљивовици. 

 

 

 

Час одељењског старешине 
,радионица,"Мудро мислим", рад 
ученика из издвојеног одељења у 
Кривој Реци. 

 

"Пирамида исхране",продужени боравак у 
Мачкату. 



 

Ученици  продуженог боравка из Мачката су 26. новембра боравили у дигиталном кабинету и учили цртање 
у програму Паинт-у. Подршку у реализацији ове активности прузила нам је  наставница технике и технологије 
и информатке, Сања Крејовић. Ученици су  начули  да користе програм Паинт, увидели које алате поседује 
и које могућности има овај програм. Настали су и први радови у овом програму. 

 

У издвојеном одељењу у Шљивовици, 29.11.  је одрзан "КРОС РТС-а." На кросу су учествовали ученици 
млађих и старијих разреда. У категорији дечаци старији разреди најуспешнији је био Бранко Ковачевић, док 
је у категорији девојчице старијих разреда најуспешнија била Миа Станић. У категорији дечаци и девојчице 
1. и 2. разреду најуспешнији су били Виктор Станић и Тијана Ковачевић, а у категорији 3. и 4. разред 
девојчице и дечаци најуспешнији су били Јелена Владисављевић и Вељко Марјановић.   

 

Сарадња са родитељима у оквиру Обогаћеног једносменског рада у Кривој Реци.  

Занимљиво предавање одржала је Бранка Жунић из компаније "Златиборац" а мајка ученика наше школе. 
Говорили смо о начину функционисања једног великог предузећа, хигијени, заштити животне средине. 

У нашој школи је 27.новембра, реализован  семинар "Ефикасан рад школских тимова." 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У оквиру Обогаћеног једносменског рада у Кривој Реци обележавамо важне датуме. Обележили смо и 
међународни Дан детета 30. новембра. Симболично смо упоредили -  "измерили " важност пружања 
материјалних ствари и љубави и пажње онима који расту - нашој деци. 
Када погледамо заједнички рад, порука је јасна. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представници Дома здравља Чајетина, у уторак 30.11.2021. одржали су предавање ученицима млађих 
разреда у матичној школи у Мачкату о важности одржавања редовне хигијене. Циљ предавања је био 
формирање позитивних хигијенских навика у што ранијем узрасту ради спровођења добре хигијенске праксе 
која води очувању здравља и превенцији болести.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ДЕЦЕМБАР 

 

 

 

Школско такмичење из 
математике одржано је 03. 

децембра, учествовао je 31 ученик 

од 3. до 8. разреда. Најбољи ће 

представљати нашу школу на 

општинском нивоу које се одржава 

12.2.2022. 
 

 

 

 

 

Захваљујући сарадњи са 
Култрурним центром Златибор, 

ученици наше школе 07.12. су 

гледали позоришну представу 
"Страхиња".  

 

 

 

Школски психолог Јелена Шкодрић реализовала је радионицу "Вршњачко насиље" са ученицима другог и 

четвртог разреда из Криве Реке. 

Први квиз "Научи се човече – Саобраћајни зна(л)ци" реализован je 09.12.2021. године у Шљивовици где су 

се у просторијама Основне школе "Миливоје Боровић" такмичили ученици од петог до осмог разреда из школа 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FNwwtbU4Zu80&h=AT1YGBXUb7CnVpkoWufr0SdxI1zUD3UxRRzU57pNBA6visBNyxrs_248_aRgNdOus6kS3XOyq6cXf1DzrFT0_WR20P7NkTkq7dzoOBfP7OOEdu8qAD2RNVmblkjkgrB1_Br3Yg-7Sl30PH_z3vQU&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT1zTqcZivpRi01D9x86Cgen6-O45R0cYhmnU8r9s9TrvRvdIjYx0QbLlO-2nJD5rCpAVbyMSw9drX2zIYT-Wmb02BhTdsiLPXPniqyKeeq2h0bvaGjiyPKIsXaBhrZNb-KPvPM_LcHgQHqKZN6mmLLPhgwGiYgInSoqzHZ_7AAdBMtsU8qAt4uEuhFxsF6fddu6WkNvgwe2qNfmnsgtmXk_cjCsVYo


 

Сирогојна, Чајетине, Златибора и Мачката. Циљ овог забавно-едукативног квиза је да деца, кроз такмичење у 

области познавања прописа и правила из области безбедности саобраћаја, буду још спремнија за учешће у 

саобраћају. Ученици наше школе заузели су 3. место. 
У сарадњи са Црвеним крстом Чајетина реализована је новогодишња хуманитарна активност "ЈЕДАН 

ПАКЕТИЋ ПУНО ЉУБАВИ". Ученици и наставници наше школе су узели учешће у овој акцији  и 
великодушно се као и сваке године.  

Данас је у Кривој Реци у другом и четвртом разреду, на часу ликовне културе одржан час отворених врата, 

коме је присуствовала Анкица Алексић, родитељ два ученика. Тема су биле новогодишње честитке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодишње честитке продужени боравак у Мачкату. 

Јеле веселе- обогаћени једносменски рад у Шљивовици. 



 

У суботу, 18.12.2021. године у Краљеву је одржан 9. међународни карате турнир 
"Меморијал проф. Милан Тошев-Тошке 2021". Ученица наше школе, Ђурђа Марић, је 
освојила 1.место.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У матичној школи у Мачкату 
и издвојеним одељењима 
Шљивовици и Кривој Реци, 22. 

децембра одржано школско је 

такмичење "Читалићи- 

кликераши". На такмичењу је 
учествовало 50 ученика. 

 

Ђурђа Марић - 1. место - 
полетарке 

Радови ученика 3.- два. 

Радови ученика на ликовној секцији и цртању, сликању, вајању 

Радови ученика издвојено одељење Крива Река 



 

     Ученици 6. -ог разреда из матичне школе на часовима Чувара природе су од домаћег пластелина 
правили су украсе за јелку 

Активности продуженог боравка забележене су у облику кратког филма . 

Дружење са нашом драгом колегиницом Гоцом Лојаницом. 

Кроз медијску секцију смо обрадили тему "Утицај играња игрица на наше понашање" . Кратак видео о томе су 
припремили ученици секције 7/2. 

https://youtu.be/XYU9k57ZA1M
https://youtu.be/dRL4ZsgpkoA
https://youtu.be/p9TsoQ9Aqvg


 

Колегиница Георгина Лојаница ове године је испунила услов за одлазак у заслужену пензију. 
Приредили смо јој пригодан поклон и вечеру. Драго нам је што је већину свог радног века провела у нашем 
колективу и желимо јој да дуго ужива у заслуженој пензији. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодишња јелка- Продукт рада ученика чланова макетарске секције. 

Дружење са Деда Мразом и даривање новогодишњих пакетића, продужени боравак у Мачкату, 28.децембра. 2021.г.. 

Друзење ученика са Деда Мразом у школи у Шљивовици и додела пакетића од удружења Деца су украс 
света у сарадњи са компанијом Меркатор. 

Уз подршку златиборског Еко-аграра, у оквиру програма Обогаћеног једносменског рада у Кривој Реци 
подељени су новогодишњи пакетићи на радост свих ученика. 

https://youtu.be/E5Ot4tIC9HE
https://youtu.be/rSV54VePGIQ


 

 

 

ЈАНУАР 
 

Друго полугодиште је почело у понедељак 24. јануара 2022. године. На основу одлуке Тима за школе 

настава ће бити организована у нашој школи на следећи начин:  

По првом моделу непосредно у просторијама школе реализоваће се настава свакодневно за све ученике 

првог циклуса , за све ученике другог циклуса ИО Шљивовица и ученике седмог разреда матичне школе у 

Мачкату. 

Други модел, комбиновани долазак у школу по 

групама биће примењиван када је у питању 

реализација образовно-васпитног рада са ученицима 

следећих одељења: 5-1, 6-1, 8 -1 и 8-2 . 

Ученици одељења која се деле на групе долазе у 

школу наизменично према распореду. 

Наставни часови трају 45 минута и сви облици 

образовно-васпитног рада се одвијају према важећим 

распоредима. 

Настава на даљину одвија се путем Гугл 

учионица.  

Приликом боравка у школи ученици су се 
придржавали свих прописаних епидемиолошких 

мера. 

 

Школска слава, Свети Сава због епидемиолошке ситуације је скромно обележена 27. јануара 2022. године у 

просторијама матичне школе и свих издвојених одељења резањем славског колача.  

Резање славског колача је организовано уз присуство запослених у школи и неколико ученика који су говорити 

рецитале о Светом Сави, по следећој временској динамици: 

- у 10 часова у цркви на Горњој Шљивовици, 

- 10:30 у матичној школи у Мачкату,  

- 11 часова у издвојеном одељењу у Кривој Реци 

- и у 11 часова у издвојеном одељењу Шљивовица 

Овај дан је за ученике ненаставни дан. За све смо припремили кратку онлајн приредбу приказану у облику 
видео записа „Савиндан 2022.г.“  

Ученици 3. разреда из Шљивовице са својим учитељицом припремили су изложбу радова за 
Нову годину и Божић, а све у оквиру креативне секције што је била још једна инспирација за 

кратак филм „Божићне радости“ . 

https://youtu.be/w17Vjnlmd3E
https://youtu.be/Q_uQh6erqLM


 

Свим запосленима и ученицима честитамо школску славу Светог Саву са жељом да следеће године заједно 

прославимо као што смо навикли. 
 

 

 

 

 

 

 ФЕБРУАР  

 

 

Школски такмичење из физике ове године одржано је у нашој школи 05. 

фебруара 2022.године.  

Данас су ученици 1. и 2. разреда  у матичној школи у Мачкату и издвојеним 
одељењима Крива Река,Горња Шљивовица и Шљивовица, учествовали на 
такмичењу "Пазљивкова смотра".Радили  су тестове везане за примену  знања о  
правилном и  безбедном понашању у саобраћају.Такмицење је спроведено у 
сарадњи са Саветом  за безбедност саобраћаја општине Чајетина. 

Одлуком Министарства просвете ученици су од 14. до 18. фебруара били на распусту. Први наставни дан је 21. 

Фебруар и настава је реализована по првом моделу, сви ученици су наставу похађали непосредно у школи. 



 

„Културни центар Чајетина“ организује тридесети дечји 

фестивал „Деца међу нарцисима,, који је одржан у Чајетини и 

на Златибору од 19. до 21. маја 2022. године. Овај фестивал 

промовише најбоља остварења у разним областима 

стваралаштва и у сјајном природном амбијенту окупља и 

зближава децу из разних крајева наше земље. 

Поводом овог фестивала расписан је међународни литерарни 
конкурс за ученике основних школа од првог до осмог разреда 
на следеће теме:  

1. Па шта ако сам дете  

2. Прича са два лепа осмеха на крају  

3. Тражи се друг за игру  

4. Осмех је значка сунца  

5. На пример - заљубљивање  

6. Убери ми звезду  

7. Свитац у очима  

8. Док је дете човек зна да лети.  

Теме за овогодишњи литерарни конкурс одредио је и радове ће прегледати кума овогодишњег фестивала 

Виолета Јовић, из Ниша, награђивани дечји писац, оснивач и уметнички директор Медијана фестивала дечјег 

стваралаштва и стваралаштва за децу и аутор 30 књига за најмлађе. 

 

 

19.2.2022.  наша школа је била домаћин општинског такмичења из Књизевне олимпијаде. 
Ученице наше школе, Душанка Ђокић, 8.разред из Мачката, је освојила 

2.место и ученица Сања Зорзић такође 8.разред из Шљивовице је заузела 
3.место и тиме се пласирале на следећи ниво на следећем нивоу 
такмичења.  

 

 

На општинском такмичењу из математике које је одржано у недељу 
20.фебруара 2022. у ОШ "Димитрије Туцовић" у Чајетини. Ученици трећег 
разреда из Мачката су остварили запажене резултате: Драгица Стевановић 
78 бодова, Ђурђа Марић 72 бода и Милан Филиповић 55 бодова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Међународни дан борбе против вршњачког насиља, ученици 4.разреда из Шљивовице. 



 

 

 

 

 

 

 

Ученици 6.разреда су 25.02.2022. г. на часу одељенског старешине поделили балоне ученицима 
продуженог боравка, а све у циљу неговања лепих односа, другарства и пријатне атмосфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У оквиру пројекта "Засади дрво", ученици првог разреда у матичној школи у Мачкату и издвојеном 
одељењу у Шљивовици засадили су саднице Белог бора. Спроведена активност је првенствено намењена за 
подизање степена информисаности и образовања ученика о значају очувања зивотне средине, садњи садница и 
начину како да брину о природи. 

 

 

 

 

 

 

 

У нашој  школи је 26.02.2022.г. одржано општинско такмичење из српског 
језика и језичке културе. Ученици наше школе: Сара Боровић, 5 .разред је заузела 3. 
место и Никола Бућић, 6.разред 2. место. Ученици су се пласирали на следећи ниво 
такмичења.  

Чланови библиотечке секције у Шљивовици учествовали су у акцији "Читајмо  
гласно" и обележили Национални дан књиге (28. фебруар). Овом приликом указали 
су на значај очувања матерњег језика. Стране речи које се често користе у 
комуникацији пожељно је заменити речима из нашег лепог језика. 

Последње среде у месецу фебруару  обелезава се  Међународни дан борбе против вршњачког 
насиља.Данас су ученици  на ликовној секцији писали поруке пријатељства и започели активност коју 
спроводимо до краја недеље. 



 

 

 МАРТ 

Наша школа је 06. марта била домаћин општинског такмичења из Хемије. 
Ученице наше школе: Душанка Ђокић, 8.разред освојила је 1.место на ранг листи и 
ученица Милица Ковачевић, 7.разред је освојила 2.место. Обе ученице су се 
пласирале на следећи ниво такмичења-окружно такмичење. „У сусрет 8. марту“ је 
тематска недеља у којој се реализују многе идеје учитеља и ученика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конкурс Јавно комуналног предузећа „Како ћу сачувати воду“ је отворен од 07.03.2022.-

15.03.2022. године. Узраст ученика: 5. – 8. разреда. Услови конкурса: једна А4 страница, фонт 

„Times New Roman“ величина 12. Комисија ће узимати у обзир уредност, креативнос и 

маштовитост дечијих радова. 

 

 

 

У уторак 8.3.2022. године одрзан је II 

АВАНТУРА СКИ КУП у Авантура парку на 
Златибору. Учествовало је 130 ученика из 
основних школа са терирорије општине Чајетина. 
Ученица наше школе, Зона Стојановић, освојила је 
I место у категорији такмичења ученика трећег и 
четвртог разреда.  

 

У матичној школи у Мачкату и издвојеним одељењима у Шљивовици, Кривој Реци и Горњој Шљивовици, 
10.марта је одрзано математичко такмичење"Мислиша". На такмичењу је учествовало 64 ученика наше школе. 

 

Првенство КСУС за полетарце, 
пионире и наде : Ђурђа Марић - 

полетарке - 3 место 
 

Чланови Ученичког парламента су уз подршку психолога школе 
Јелене Шкодрић  одржали радионицу за ученике првог и другог 
разреда у Мачкату на тему "Вршњачко насиље" у оквиру превентивних 
активности школе у заштити деце од занемаривања, насиља и 
злостављања. Парламентарци су успели да своје млађе другаре 
заинтересују, тако да су настали квалитетни продукти рада који носе 
снажну поруку. 



 

За ученике старијих разреда, чланови парламента су одржали радионицу "Дигитално насиље" у 6. разреду. 
Уз стихове учитељице Љиљане Андрић и подршку психолога школе Јелене Шкодрић пренели су снажне поруке 
својим другарима. 

 

Наша школа је 17. марта била домаћин 
општинског такмичења из географије. 
Ученик наше школе ,Урош Секулић 7.разред, 
је освојио 2.место и пласирао се на окрузни 
ниво такмичења.  

На окружном такмичењу из Књижевне 
олимијаде које је одржано 19. марта у ОШ " 
Стари град" у Ужицу ученице наше 
школе,Душанка Ђокић и Сања Зорзић, су 
освојиле 3.место.  

 

 

У Основној школи "Димитрије Туцовић" у 
Чајетини, 20. марта, одржано општинско 
такмичење из историје. Ученици наше школе су 
постигли следеће резултате: Никола Бућић 6. 

разред (1.место) и Душанка Ђокић 8. разред 

(2.место). Ученици су се пласирали и на 
следећи ниво- окружно такмучење.  

 

 

Део ученика наше школе је поводом обележавања Светског дана воде 22. марта посетио Постројење за 

пречишћавање отпадних вода на Златибору( Прилог Златибор прес ). Ово је једна од активности коју смо 

реализовали у оквиру тематске недеље на тему "Воде" како би се ученицима приказала свеобухватна 

вишедимензионална вредност воде и скренула пажња на значај рационалног управљања овим незамењивим 

ресурсом. Ученици су учествовали на литерарном конкурсу "Како ћу сачувати воду" у организацији ЈКП 

Водовод и овом приликом су им додељене награде. Ученици VIII3 из Шљивовице су добили специјалну 

https://youtu.be/YLgQaFoT8r0


 

награду за групни рад који су написали на нивоу одељења у оквиру часа чувара природе. Захваљујемо се ЈКП 

Водовод на гостопримству и подршци, као и Основној школи "Саво Јовановић Сирогојно" из Сирогојна на 

заједничком дружењу и сарадњи. 
 

Чланови парламента у оквиру превентивних активности поводом заштите деце од насиља, злостављања и 
занемаривања , 23. марта, другарима одржали радионицу "Дигитално насиље" и кроз дискусију разменили 
мишљења о превентивним и интервентним активностима које могу да предузму. 

Радионицу о "Дигиталном насиљу" имали су и ученици 2. и 4. разреда из издвојеног одељења у Кривој 
Реци.  

Ученици 5. и 6. разреда из Шљивовице су у оквиру часова чувара природе и српског језика обележили Дан 

шума 21. март. Ученици су са наставницама прошетали до оближње шуме и кроз разговор поновили знања о 

значају шума. 

 

У Дому културе Чајетина 23.марта, је организовано Општинско такмичење у овиру пројекта „Пажљивкова 

смотра 2022“,чији је организатор Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије у сарадњи са локалним 

Светски дан воде, рад ученика 4.разреда из 
издвојеног одељења у Шљивовици. 

 

 

У оквиру обележавања Дана 
вода, ученици МАКЕТАРСКЕ 

СЕКЦИЈЕ правили су воденицу 
и 22. марта је пуштена у рад . 

САЧУВАЈМО ВОДУ и 
ПРИРОДУ. 

 

https://fb.watch/i6VWRMgeJt/


 

саветима. У овом пројекту су узеле учешће 43 локалне самоуправе, а на територији општине Чајетина 

такмичиле су се четири екипе подељене по школским установама: Чајетина, Златибор, Сирогојно и Мачкат. 

Нашу школу су представљале две екипе. Екипу ученика првог разреда су чинили: Магдалена Шкодрић, Никола 

Шопаловић, Маша Максимов, Петар Стојановић. Екипу ученика другог разреда су чинили: Обрад Марјановић, 

Милица Владисављевић, Филип Дуловић, Милена Жунић. Обе екипе су освојиле 3.место. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пробни завршни испит за ученике осмог разреда одржаће се у петак 25. марта и суботу 26. марта 2022. 

године. 
У петак 25. марта од 13:00 полагаће тест из математике. 
У суботу 26. марта у 9:00 почиње тест из српског језикa, а од 11:30 

полаже се комбиновани тес 

 
На Општинској смотри рецитатора, одржаној 24.марта 2022.године, 

нашу школу представљало је девет ученика млађих разреда и два  
ученика старијих разреда. 

Својим успешним казивањем поезије пласман на Окружну смотру у 
Косјерићу остварила је Лена Јовановић ученица 4.разреда из Мачката о 
чему сведочи видео прилог. 

 

Ученици из Криве Реке су на часу ЧОС-а на  креативан начин 
приказали превентивне активности у заштити од вршњачког насиља. Уз 
стихове учитељице Љиљане Андрић и презентацију коју су припремили чланови ученичког парламента уз 
подршку школског психолога, ученици су одлучно рекли НЕ свим видовима насиља од стране својих другара. 

 

https://youtu.be/VXfleKWT5Do


 

АПРИЛ 
 

У понедељак, 4. априла 2022. 

године, у 12 часова у галерији 

Библиотеке шабачке, а поводом 

Међународног дана дечије књиге и 

Светског дана особа са аутизмом, 

отворена је изложба радова са 2. 

књижевно-ликовног конкурса „Дај ми 

реч да је насликам“. Програм се 

реализује у сарадњи Шабачке 

библиотеке са ОШ „Свети Сава“, а 

намењен је деци и ученицима којима је 

потребна подршка у раду. Инспирацију 

за своје радове ученици су пронашли у 

причама Дејана Алексића. Од пристиглих преко 260 радова, награду за 3.место у категорији од 1. до 5. разреда 

добио је Јован Вирић, ученик другог разреда из Криве Реке.  

Поводом обележавања Светског дана здравља, ученице 6. и 7. разреда ИО Шљивовица 07. априла су уз 
подршку наставница биологије Драгице Секулић и Љиљане Павловић посетиле мале другаре из вртића у 

Шљивовици. Кроз међувршњачку едукацију смо поновили и проширили знања о значају здраве исхране, воде, 

хигијене, физичке активности и довољне количине сна за очување здравља. Малени другари су били веома 

расположени за разговор и дружење и показали да поседују пуно знања на ову тему. 
 

 

Поводом обележавања Светског дана здравља Савет за одрживи развој и едукацију општине Чајетина 
расписао је ликовни и литерарни конкурс. На ликовном конкурсу награђени су ученици наше школе:  

 

МЛАЂИ УЗРАСТ: 
1. место:Неда Спасенић, III-2 

2. место: Милица Божић, III -2 

3.место: Јован Зорзић, III -2 

 

СТАРИЈИ УЗРАСТ: 
1.место: Душанка Ђокић, VIII -1 

1.место: Марија Зечевић, V-1 

2.место: Огњен Марић, VII-1 
 

На Општинском такмичењу из биологије, које је одржано 10. априла у нашој школи, ученици су 
постигли следеће резултате:  

Пети разред: 



 

Стефан Златић - 1.место, Сара Боровић - 2.место, Богдан Петрић- 3.место 

Шести разред: 
Јана Гукић - 3.место 

 Седми разред: 
Јована Крејовић - 1.место, Сања Војиновић -3.место 

Осми разред: 
Богдан Кутлашић -3.место 

Ученици су постигли одличне резултате и пласман на Окружно такмичење. 
На Окрузном такмичењу из историје, које је одрзано 10. априла у Основној школи"Димитрије Туцовић" у 

Чајетини,наш ученик Никола Бућић је заузео 1.место. 
 

У склопу сарадње школе са другим јавним установама гости наше школе 11. априла су били  предшколци 
вртића "Пчелица" и васпитачица Даница. Деца из вртића су се упознала са будућом учитељицом, радом школе, 

продуженим боравком, просторијама школе. Уз дружење су сазнали какве их школске обавезе очекују у школи. 
Учитељица Ружица и ученици 4. разреда спремили су приредбу добродошлице, а као мали знак пажње 
предсколци су добили поклоне које је за њих спремила учитељица Јелена и ученици из продуженог боравка. 

 

Библиотеку у Шљивовици су 12. априла посетила деца из вртића "Невен" такође из Шљивовице. Том 
приликом са учитељицама из вртића и библиотекаром школе Иваном Јовановић, разговарали су на тему 
"Живи свет". Научили су нешто ново и упознали се са радом у библиотеци.  

Ученици 7. и 8. разреда: Душанка Ђокић, Јована Крејовић, Урош Секулић и Душан Матовић учествовали су 
14. априла на државном такмичењу у оквиру Европске недеље новца које је одржано онлајн путем платформе 
Kahoot. Ученици су имали прилику да се истакну знањем из области финансијске писмености, а најбољи ће 
остварити пласман на Европски квиз новца који ће бити одржан у мају. Ученици су се за ово такмичење 



 

припремали са наставницима менторима Горицом Алексић и Јеленом Гукић, које су прошле обуку о увођењу 
финансијске писмености у основне школе. 

 

Осми сајам образовања "Занимање, знање,звање" 
одржан је 15.априла 2022. године у Дому културе у 
Чајетини, у организацији ОШ „Миливоје Боровић“ из 
Мачката и уз подршку осталих основних школа из 
Чајетине. Ове године осмишљен је нешто другачији 
концепт, уз живописније представљање образовних 
профила кроз припремљене штандове. Активност је 
испратила локална телевизија „Златиборпрес” и 
забележила прилог.  

Представници КЈП "Златибор", Драгана Росић и 
Јелена Лучић, 20. априла, одржале су предавање и 
радионицу ученицима 8.разреда у Мачкату са темом  

"Примарна селекција отпада у општини Чајетина" у циљу едукације ученика у области управљања отпадом 
на одговоран начин како би обезбедили здравију и чистију животну средину себи и будућим генерацијама.  

https://youtu.be/_OxtvDVF-Xs


 

Повод сарадње са КЈП "Златибор"је обележавање Дана планете земље, такође планирана је садња 

Поводом обележавања Дана планете Земље, 21. априла у нашој школи 
организована је акција сађења четинара, са циљем да се укаже на значај очувања 
животне средине и подизања еколошке свести. Хвала КЈП "Златибор" на 
садницама. 
 



 

зеленила, ради оплемењивања школског дворишта, као и акција чишћења.  

 

„У сусрет Васкрсу“ ученици свих одељења наше школе са својим учитељима су припремили изложбе 
својих радова у мотивисани овом темом.  

Поводом Међународног дана девојчица у ИКТ сектору чији је организатор Удружење пословних жена 
Србије на конкурсу за такмичење „Ухвати идеју“ у изради видео радова уз менторство наставнице информатике 
и рачунарства Тијане Милосављевић учествовала је ученица 8. разреда Валентина Секулић са темом 
"Рециклирамо за ново и лепше" . 

 

Пролећни распуст почиње у петак 22.4.2022. године и траје до уторка 3.5.2022. године. Први наставни дан 

је среда 4.5.2022. године. 

 

МАЈ 

У склопу сарадње школе са другим јавним установама гости наше школе 11.маја су били  предшколци 
вртића "Сунце" са Беле Земље и васпитачице Гоца и Александра. Деца из вртића су се упознала са  
учитељицом, радом школе, продуженим боравком, просторијама школе. Уз друзење су сазнали какве их 
школске обавезе очекују у школи. 

Културни центар Чајетина 

расписао је литерарни 

конкурс за 30. међународни 

фестивал "Деца међу 

нарцисима", на којем су 

учествовали ученици од 

првог до осмог разреда 

основне школе. Међу 

награђеним радовима је и 

песма "Убери ми звезду", 

аутора Милице Цицварић, 

ученице 4. разреда из Криве 

Реке. 

Окружно такмичење из биологије одржано је 
7.5.2022.године у Косјерићу. Ученици 5.разреда  Сара 
Боровић и Стефан Златић су освојили 3.место. 

Поводом Међународног дана девојчица, 20. априла, у ИКТ сектору који се обележава сваког четвртог 
четвртка у априлу удружење пословних жена Србије организовали су манифестацију у оквиру које су ученице 
завршних разреда са наставницом информатике и рачунарства Тијаном Милосављевић присуствовале 
предавању компаније Пуззле Цонсултинг из Београда. Манифестацију Дан девојчица у ИКТ сектору 
традиционално подржава председница Владе Републике Србије као почасна покровитељка. 

Дан девојчица у ИКТ сектору има за циљ да девојчице оснажи приликом одабира будућих професија, да 
не подлежу стереотипима, већ да се руководе личним интересовањима и талентима. 
 

https://youtu.be/FlTMTSelJ3E


 

Учитељица Ружица и ученици 4.разреда спремили су приредбу добродошлице, а као мали знак пажње 
предсколци су добили поклоне које је за њих спремила учитељица Јелена и ученици из продуженог боравка.  

Данас су предшколци из вртића "Маслачак", у оквиру сарадње наше школе и других јавних установа, били 

гости у школи у Кривој Реци. Упознали су се будућом учитељицом, другарима из старијих разреда, као и 

просторијама у школи. Били су отворени и срдачни у комуникацији. Радо су учествовали у вежбама моторике, 

концентрације и оријентације, а од учитељице Љиљане Андрић су на поклон добили сликовницу "Дечија 

еколошка права и обавезе", чији је она коаутор. 



 

У матичној школи у Мачкату и издвојеним одељењима Кривој Реци, Шљивовици и Горњој Шљивовици, 
13.маја, одржан крос РТС-а "Кроз Србију". Крос су трчали ученици млађих и старијих разреда.  

Наша школа увек је настојала да код својих ученика развије јак осећај за очување природе, а и сама школа 

се пре неколико година прикључила Еко школама у Србији. Уз подршку оштине Чајетина и сарадњу са КЈП 

„Златибор“ Чајетина, школа спроводи низ активности везаних за едукацију деце о примарној селекцији отпада 

и другим начинима очувања чисте средине. Акција сакупљања отпада углавном бечена из аутомобила 
спроведена је 13. маја. И ову активност забележио је Златиборпрес кроз кратак прилог.  

 

Ученицима у Обогаћеном једносменском раду, издвојено одељење Крива Река , 17. маја  у госте је дошао 
господин Драган Колаковић, члан Удружења пчелара Златибор. Ученици су од њега сазнали много занимљивих 
чињеница о пчелама и пчеларству а у прилогу Златиборпреса се говори више о томе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/L5-On93ATrk
https://youtu.be/cTAVkVC-zF8


 

У четвртак 19.05. у Дому културе у Чајетини одржано је вече посвећено Михаилу Ћуповићу-Ћупу. Ученици 
наше школе : Ђурђа Марић, Урош Секулић и Лена Јовановић су рецитовали Ћупове песме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Културни центар Чајетина, под покровитељством општине Чајетина, 20. маја организовао је 30. дечији 

међународни фестивал „Деца међу нарцисима". На овај литерарни конкурс је пристигло око 600 дечијих 

радова, а данас су проглашени најбољи и додељене су награде. Овогодишња кума фестивала, Виолета Јовић, 

доделила је 15 равноправних награда. Међу награђеним ученицима је и наша Милица Цицварић, ученица 4. 

разреда из Криве Реке. Такође, наша школа је добила захвалницу за изузетан допринос развоју културе, као и 

награду за то. Гости манифестације били су: Виолета Јовић, Урош Петровић, Тоде Николетић, Мирјана 

Луковић Ранковић, хор "Колибри" из Београда, Дечји Дино клуб Златибор и Жарко Божанић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортске игре младих одржане су 19.маја 2022.године на Златибору. Ученици 
наше школе су узели  учешће  и то у играма: фудбал, између две ватре, трци на 60 м  
и кошарци. Најзапаженије резултате и медељу је освојила, Ирина Марић, у трци на 
60м и освојила је 3.место.  

 

Широм света, 22. маја се обележава Међународни дан биодиверзитета. Уједињене 
нације су установиле овај дан како би указале на забрињавајуће нестајање врста и 
подигли свест код људи о значају очувања биолошке разноврсности за опстанак човека.  



 

Како би обележили овај еколошки датум, ученици ИО Шљивовица су прошетали својом околином и током 
шетње кроз разговор са наставницима поновили о значају очувања биодиверзитета. 

На часу Пројектне наставе , у четвртом разреду у Мачкату, родитељи су представили своја занимања, на 
истоимену тему. Занимања представиле Оља Стојановић- медицину и Дика Дробњак- туризам и угоститељство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У оквиру пројекта професионална оријентација ученици 8.-1 и 8.-2 из Мачката у петак 20.маја 2022.су 
посетили Средњу угоститељско - туристичку школу у Чајетини.Уз продршку професорке средње школе  , 
Јелене Марић, ученици су посетили и хотел "Букет" на Златибору.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поводом Дана словенске писмености и културе организован је литерарни конкурс за ученике основних 

школа, у организацији Школе српског језика СПКД "Просвјета" из Тузле. Међу радовима ученика из 18 школа 

у региону, нашле су се и песме Ђорђа Жунића, Милице Цицварић и Виолете Златић, ученика 4.разреда из Криве 

Реке. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У периоду од 19. до 21.маја одржан је 
тридесети по реду фестивал "Деца међу 
нарцисима". Ученици наше школе су и ове 
године били вредни и на расписани 
литерарни конкурс послали велики број 
радова. 

Традиционално добра сарадња са 
Културним центром потврђена је 
уручивањем захвалнице нашој школи и 
вредним поклоном- 

мултифункционалним звучником.  

 

 

 

 

Ученици  млађих разреда из матичне школе и издвојених одељења  27. маја су били у посети школи у 
Сирогојну и обишли су знаменитости овог краја: Стопића пећину, Старо село Сирогојно  и водопад у 
Гостиљу. Уживали су у лепом дружењу и чарима прелепих предела нашега краја. 

 

 

 



 

 

У суботу 28.05. и у недељу 29.05., ученици наше школе су учествовали  на десетој по реду Међународној 
смотри читалаштва 2022. у оквиру пројекта "Читалићи".  

Ученици и наставници су на смотри представљали школу припремљеним штандом који је резултат 
заједничког рада бројних ученика и наставника школе. Штанд наше школе пепознат је од стране стручног жирија 
као креативан и инспиративан а потом од организатора награђен 3.местом. 

Ученица 4. разреда из Мачката, Зона Стојановић је учествовала на Републичком нивоу у категорији 
Читалићи "Кликераши" и постигла запажен резултат. Честитамо Зони и захвалност дугујемо организаторима 
смотре на топлом гостопримству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На Часу одељенског старешине, код ученика 
3. разреда у Мачкату ,у оквиру програма 
професионалне оријентације, 31. маја своје 
занимање је представила доктор специјалиста 
Ивана Филиповић - трансфузиолог. Докторка 
Ивана је казивала ученицима о: функцији крви, 
крвним групама, значају давања  крви, 
разлагању на компоненте и чувању крви...Велико 
хвала на издвојеном времену и труду да деци 
појасни ову , за њих ,непознату тему.  



 

ЈУН 

Драги наш Слобо – Циле, 
01. јуна нас је дочекала тужна вест да си нас заувек напустио. И школа је била закључана. Није те било да 

нам пожелиш „ Добро јутро!“ Школа ти је била друга кућа. Први си у њу долазио, a последњи одлазио. 
Jуче се видела туга и у дечијим очима. Са тобом су отишле и све дечије тајне и несташлуци које си као „добар 
друг“ чувао. Сигурно ћеш им недостајати, да се са њима нашалиш и шутнеш који пут лопту на терену. А и нама, 
колегама, већ недостајеш. Био си ту за сваког од нас када је требало поправити квар, закуцати летвице... Ових 
30 година проведених са тобом пролетеле су као трен. Бићеш упамћен као неко ко је живео тихо и неприметно, 
а ипак си био ту да се у сваком тренутку можемо ослонити на тебе. 
Збогом драги наше Циле! Заувек ћеш остати у нашим срцима! Док је нас, живеће и успомена на тебе! 
Колектив Основне школе“ Миливоје Боровић“ 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици 3.-2 учествовали су на конкурсу "Крв живот значи ". Радови ученика Стефана Мандића и Неде 
Спасенић били су прослеђени на републички ниво такмичења.Свим учесницима додељене су захвалнице, а 
најуспешнији радови на општинском нивоу су награђени. Честитамо свим учесницима и захваљујемо се 
Црвеном крсту на наградама.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=381592987343588&set=pcb.381593044010249&__cft__%5b0%5d=AZX-9uQJTWtwV97XqGTcY8e5TZIwneoSq5CZMbIszToi9gsGRUUmEZ_mmziphbFx-Ka_ouwZi14x2A5cmA_cL05g_bADsdXU-I1eNrr9nmqiih4iwxvkM_b4GRUWo1LHDC0nqCYju3yL040Crcwdjj-ZY79oDuiv1Qq9hVOJSxMW6d19oUZNs9MJFnDPMrhMjag&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=381592987343588&set=pcb.381593044010249&__cft__%5b0%5d=AZX-9uQJTWtwV97XqGTcY8e5TZIwneoSq5CZMbIszToi9gsGRUUmEZ_mmziphbFx-Ka_ouwZi14x2A5cmA_cL05g_bADsdXU-I1eNrr9nmqiih4iwxvkM_b4GRUWo1LHDC0nqCYju3yL040Crcwdjj-ZY79oDuiv1Qq9hVOJSxMW6d19oUZNs9MJFnDPMrhMjag&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=381593017343585&set=pcb.381593044010249&__cft__%5b0%5d=AZX-9uQJTWtwV97XqGTcY8e5TZIwneoSq5CZMbIszToi9gsGRUUmEZ_mmziphbFx-Ka_ouwZi14x2A5cmA_cL05g_bADsdXU-I1eNrr9nmqiih4iwxvkM_b4GRUWo1LHDC0nqCYju3yL040Crcwdjj-ZY79oDuiv1Qq9hVOJSxMW6d19oUZNs9MJFnDPMrhMjag&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=381593017343585&set=pcb.381593044010249&__cft__%5b0%5d=AZX-9uQJTWtwV97XqGTcY8e5TZIwneoSq5CZMbIszToi9gsGRUUmEZ_mmziphbFx-Ka_ouwZi14x2A5cmA_cL05g_bADsdXU-I1eNrr9nmqiih4iwxvkM_b4GRUWo1LHDC0nqCYju3yL040Crcwdjj-ZY79oDuiv1Qq9hVOJSxMW6d19oUZNs9MJFnDPMrhMjag&__tn__=*bH-R


 

Ученик  наше школе,  Лазар Тодосијевић,  освојио је  са својим клубом 
ГФК "Слобода" из Ужица прво место у Општинској лиги "Петлића".  

Данас је у Мачкату одржан 18. меморијални турнир"Наташа Шопаловић"На 
турниру су учествовале три екипе. Прво место је заузела екипа из Основне школе 
"Миодраг Миловановић Луне"из Карана, друго место екипа из Основне школе 
"Миливоје Боровић" из Мачкат  и треће место је заузела  екипа из Основна 
школе "Миливоје Боровић" из Шљивовице. 

Захваљујемо се породици Шопаловић на пруженој подршчи. 
 

 

 

 

 

 

 

Ликовни сусрети „У част учитељу“ отворени су у Кривој Реци 16.06. и трајали су до 21. 06. Идеја 
школе као организатора је била да се обнови некадашња ликовна колонија коју је девет година организовао 
цењени учитељ Илија Јелисијевић . Те колоније су окупљале значајна имена из поља ликовне уметности. 

У овогодишњем сазиву учествовали су : Бернард Љубас, Ђорђе Станић, Марија Жунић, Анастасија 
Богдановић, Миладин Лекић и Биљана Лазаревић. 
Програм ликовних сусрета обухватао је: самосталан рад уметника, дружење са децом и радионице, посету 
уметнику Миладину Лекићу и његовој галерији . 

Задњег дана за учеснике колоније и колектив наше школе оргинозован је излет. 
Уметници су били јако задовољни и инспирисани атмосфером о чему најбоље говоре квалететна дела која су 
након завршене колоније оставили као поклон нашој школи. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/1HiKg3a85z8


 

 

 

Други дан колоније 

 

 

 

 

 

 

Радионица са ученицима, ментор Ивана Јовановић. 

 

 

 

 

 

 

 

Шести Еко квиз спроведен је 17. јуна у просторијама библиотеке Љубиша Р.Ђенић. Шест екипа се 
такмичило у квизу. Прво место је освојила екипа из Основне школе "Миливоје Боровић" из Мачката,  друго 
место екипа из Основне школе"Димитрије Туцовић"са Златибора и треће место екипа из Основне школе "Саво 
Јовановић Сирогојно"из Сирогојна. 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/yedb0d6N5T0


 

Радна атмосфера и дружење код пријатеља уметника Миладина Лекића. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трећи дан ликовне колоније "У част учитељу". 
Посета  Стопића пећини, музеју Старо село Сирогојно и водападу у Гостиљу. 

Четврти дан ликовних сусрета "У част учитељу " почео је доручком који је са задовољством припремила 
породица Војислава и Мире Баковић из Криве Реке. 
 



 

      У госте су нам дошли гости из Уметничке школе Ужице, Наталија Лончар и Сретен Стаменић. 

У Основној школи "Миливоје Боровић" у Шљивовици, 20.06. 2022. г. је одрзан први фудбалски 
Меморијални турнир "Александар Селаковић". На турниру су учествовале три екипе. Прво место је заузела 
екипа ученика 7.разреда из Мачката, друго место је заузела екипа 6.разреда из Мачката и треће место је 
заузела екипа ученика 8.разреда из Шљивовице. Ревијалну утакмицу играли су Александрови школски 
другови.  

 

 

 

 

 

Фондација „Владислава Вања Златић“ традиционално награђује 
ученика 7. и 4. раз. наше школе. Ове године то су били: Јована Крејовић и 
Урош Секулић, ученици 7. разреда из Мачката и Ђорђе Жунић и Виолета 
Златић, ученици 4. разреда из Криве Реке. 

 

 

Ове године, сасвим заслужено, ђак генерације је Душанка Ђокић. 

Истакла се својом оригиналношћу, пожртвованим радом и сталним 

учествовањем у школским активностима. Поред многобројних успеха на 

такмичењима, сигуран је ослонац кошаркашког тима. Њени резултати су 

остали веома запажени и поред њене скромности. За њу није било 

недостижног изазова, зато са поносом честитамо нашој Душанки и 

желимо јој много среће у даљем школовању. 

 

 

Александрови чколски другови Први меморијални турнир „Александар 
Селаковић“ 

ОШ „Миливоје Боровоћ“ Мачкат 

Душанка Ђокић 

ђак генерације 2021/2022.г. 



 

Пети дан Ликовних сусрета "У част учитељу ". Занимљиве радионице за ученике из Криве Реке и  групу 
ученика из Мачката и Шљивовице одржале су уметнице Биљана Лазаревић и Даница Шишовић. 

Шести дан Ликовних сусрета "У част учитељу". Радна изложба и дан затварања овогодишњих Ликовних 
сусрета. Протекли дану су били препуни дивне енергије и дивног дружења. До идуће године, прикупљамо 
инспирацију и слажемо утиске.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Овогодишњи Еко-вашар одржан је 24.6.2021. г. у Чајетини у коме су учествовали и ученици и 

наставници наше школе. 



 

ДРАГА НАША ЉИЉО, ДИВНО НАМ ЈЕ БИЛО! ЖЕЛИМО 

ВАМ СРЕЋУ СВУ И ОСМЕХ НА ЛИЦУ! С РАДОШЋУ И 

ПОНОСОМ ПАМТИЋЕМО НАШУ НАЈБОЉУ УЧИТЕЉИЦУ! 

Било је веома емотивно на журци изненађења коју су ученици 

четвртог разреда из Криве Реке приредили за своју учитељицу. 

Четири године осмеха, среће, новог и неизвесног, заједничког, 

узајамних помагања, искрених радовања, понека суза, а све 

проткано бескрајем обостране љубави. ПОТРЕБНО ЈЕ ВЕЛИКО 

СРЦЕ ДА БИ СЕ ОБЛИКОВАЛИ МАЛИ УМОВИ. Да би срце 

здраво куцало, неопходно је да баш ти, мали умови, распрше 

све својом енергијом, искреношћу, добротом, нескривеним 

емоцијама, да буду лековити у најтежим тренуцима.  

Ученици 4. разреда из Мачката поздравили су се са својом 
учитељицом Ружицом Јараковић. За госте су припремили занимљив програм и уз договор са родитељима 
припремили послужење. 

Другарско вече 

 

Другарско вече ученика матичне школе је одржано 30. јуна 2022. године а у ИО Шљивовица 02.јула 
2022. г. Другарско вече било је организовано ван просторија школе. 

Носилац Вукове дипломе и ђак генерације школске 2021/2022. године је Душанка Ђокић.  

 

 



1 

 

Општина Чајетина доделила признања најбољим ученицима. Сваке године поводом Дана општине 
награђује вуковце и ђаке генерације у основним и средњој школи а од ове године признања ће примати и 
учесници на републичким школским такмичењима, што ће, надам се, бити један додатни подстицај за њих.  

То су деца која својим радом и постигнутим резултатима промовишу и своју општину, а сматрам да би све 
општине и комплетно друштво требали већу пажњу да посветимо овој надареној и пре свега вредној деци.  

Најталентованијим и највреднијим чајетинским ученицима додељено је по 30.000 динара као награда за 
њихово залагање. 
 

 

 

 

 

 

 

 

     У издвојеном одељењу у Шљивовици одржана завршна приредба ученика 4.-2. У знак сећања ученици 
су учитељици Весни Смиљанић поклонили урамљену одељњску фотографију, дело уметника Миладина 
Лекића,који је и родитељ ученика овог одељења. Дело ће красити зидове наше учионице. Учитељица је 
ученике испратила пригодним поклонима, књигом "Мали принц" и порукама "Мојим ђацима". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Додела награда и признања за ђака генерације и носиоце Вукове дипломе за Дан општине Чајетина, 

30. јун 2022. године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


