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СЕПТЕМБАР
2. септембар 2019.године.
Добродошлица првацима
Први дан школске 2019/2020.године у нашој школи, протекао је у знаку добродошлице ђацима
првацима. Четрдесет пет првака у матичкој школи, стасалих за први разред, дочекали су старији
другари пригодним програмом. Директор школе, Радојка Ђорђевић, са својим сарадницима,
поздравила је ученике и њихове родитеље и пожелела им пуно успеха у школовању, а потом су
учитељице Дринка Вујичић и Рада Панић прозвале своја одељења.

Издвојено одељење у Крстацу и учитељица Душица Јаћимовић примили су једног првака.

ЛЕТОПИС
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Издвојено одељење у Пухову уписало је три првака са којима ће радити учитељица Славица Василић.

Учитељица Данијела Радовановић из издвојеног одељења у Доњој Краварици ове школске године
радиће са једним прваком.

У Издвојеном одељењу у Марковици ове школске године није уписан ни један ученике првог разреда.
У овој школској години формирана је једна мешовита група од 33 ученика продуженог боравка са
којима ради учитељица Невена Лончаревић.
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ОКТОБАР
3.октобар 2019.године
И ове године смо обележили Европски дан језика угледном активношћу коју су организовали
наставници Дејан Зекавичић, Тања Стевановић, Слађан Станчић, Марија Рајић и Душица Раковић.
Ученици старијих разреда су направили презентације о занимљивостима везаним за српски,
енглески и француски језик, док су ученици млађих разреда учествовали у кратким драмским
скечевима на енглеском језику. Ученицима су се свидели и квиз на Кахоот платформи, као и
асоцијације које су решавали.
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4. и 5.октобар 2019. године

Ученици чланови новинарске секције и део чланова акције "Сачувајмо ћирилицу" приуствовали
су двовневном семинару "Негујмо српски језик" у Образовно-културном центру "Вук Караџић" у
Тршићу. Домаћини су им били професор Филолошког факултета Универзитета у Београду, Вељко
Брборић и Ивана Дедић, представник Министарства културе и информисања. Ученици су провели
два дана у дружењу, али су имали прилику и да чују нешто више о важности очувања језика и
писма.
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7.октобар 2019.године.

У оквиру обележавања Дечије недеље ученици млађих разреда наше школе присуствовали су са
својим учитељицама позоришној представи „Шашави циркус“ у Дому културе у Лучанима.

7.октобар 2019.године.
Са циљем да подстакне савремено стваралаштво код деце помоћу техничко-технолошких
иновација, Народна библиотека "Радоје Домановић" из Лесковца организовала је Фестивал дечјег
стваралаштва "Уметник из школске клупе".
Ученица шестог разреда Основне школе "Милан Благојевић" из Лучана, Анђелина Јаћимовић,
освојила је специјалну награду, као најуспешнији учесник расписаног конкурса на тему „Чуј ме
свете“.
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8.октобар 2019.године.

На атлетскоj стази стадиона ФК "Младост" из Лучана одржана је
"Трка за срећније
детињство".Под слоганом "Имамо циљ, дођи на старт", у сарадњи са Црвеним крстом Србије,
ученици Основне школе "Милан Благојевић" из Лучана, показали су своју хуманост учешћем у
трци и куповином симболичних стартних бројева.

10. октобар 2019. године
У оквиру обележавања Дечије недеље, издвојена одељења ОШ"Милан Благојевић" из Пухова,
Крстаца и Доње Краварице организовала су заједничке активности. Вођени својим учитељицама,
најпре су показали своју спретност, извођењем угледног часа физичког васпитања. Да су
музикални и вешти говорници, приказали су пригодном приредбом, а целокупно дружење
завршено је, сада већ традиционалним, јесењим вашаром, на коме су продавали своје специјалитете
и домаће производе.
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11.октобар 2019.године.

Свечаном приредбом и садњом дрвета генерације обележен је пријем ученика првог разреда у
Дечији савез у матичној школи и издвојеним одељењима Крстац, Пухово и Доња Краварица.
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14. и 15. октобар 2019.године.

Дводневна екскурзија ученика осмог разреда реализована је 14.и 15.октобра 2019. године на
релацији: Лучани – Велика Плана – Зајечар – Неготин – Кладово – Велико Градиште – Костолац Лучани. На екскурзију је путовало 35 ученика (одељења 8/1 и 8/2) у пратњи својих одељенских
старешина Винојле Мосић и Тање Стевановић и директора Школе, Радојке Ђорђевић.
Посећени су: Црква Покајница; Радовањски луг (Велика Плана);Гамзиград , односно Феликс
Рмулијана (Зајечар);Мокрањчева кућа, Музеј Хајдук Вељка, Музеј Крајине (Неготин);ХЕ „Ђердап
1“ (Кладово), хотел „Ђердап“;Ђердапска клисура ;Лепенски вир (најближи град је Доњи
Милановац);Пролазак кроз Голубачку тврђаву;Сребрно језеро (Велико Градиште);Виминацијум
(Костолац).
Екскурзија ученика осмог разреда била је веома садржајна, а при реализацији исте остварени су сви
постављени циљеви.
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18.октобар 2019.године.

XVIII Меморијални турнир у одбојци ‘’Бранислав Поповић Поп’’ организован је у фискултурној
сали ОШ „Милан Благојевић“ у Лучаним,. Поред ученика наше школе, такмичили су се и основци
из Пожеге и Гуче.
Постигнути су следећи резултати:
Прво место: ОШ „Емилија Остојић“ Пожега
Друго место: ОШ “Милан Благојевић“ Лучани
Треће место: ОШ “Академик Миленко Шушић“ Гуча
Турнир је организован уз подршку Општине Лучани, Центра за културу и спорт општине Лучани,
Спортског oдбојкашког клуба Лучани и Вршњачког тима ОШ“Милан Благојевић“ Лучани.
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НОВЕМБАР

6 и 7.новембар 2019.

У фискултурној сали ОШ "Милан Благојевић" у Лучанима, 6.новембра 2019.године, одржано је
општинско првенство основних школа у кошарци у конкуренцији девојчица. Прво место освојила
је екипа ОШ "Милан Благојевић" из Лучана, другопласиране су биле ученице ОШ "Академик
Миленко Шушић" из Гуче, док је треће место заузела екипа ОШ "Котража". Oпштинско првенство
основних школа у кошарци у конкуренцији дечака одржано је 7.новембра 2019.године у ОШ
"Котража" у Котражи. Дечаци наше школе освојили су треће место.

13. новембар 2019.године.
Кошаркашице Основне школе "Милан Благојевић" из Лучана, су освојиле прво место на окружном
такмичењу у Ивањици, чиме су се пласирале на међуокружно такмичење.
Посебно истичемо овај успех, ако узмемо у обзир чињеницу да дужи низ година школе из наше
општине нису имале пласман на међуоктужни ранг такмичења кошаркашица.
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24. – 30. новембар 2019.године.

У оквиру реализације ЕРАЗМУС+ пројекта „ Dare to share:culture, tradition & more“ Основну
школу „Милан Благојевић“ у Лучанима посетиле су партнерске школе из Турске, Пољске и
Шпаније. Дошло је по четири ученика из сваке земље, две наставнице из Турске, две из Шпаније и
једна наставница из Пољске.
Првог дана посете гости су свечано дочекани у школи са погачом и сољу, а девојчице које су их
дочекале биле су у народним ношњама. Наставници из Турске и Шпаније представили су се
PowerPoint презентацијама, као и и одличним видео презентацијама својих места. Сваки ученик,
као и наставник је добио по нешто, ратлук из Турске, мед и кастањете из Шпаније, амајлије против
урока, оловчице и сл.

Инострани гости су потом присуствовали свечаности поводом обележавања 120 година рада школе
у у Дом културе. За крај првог дана, ученици осмог разреда су госте провели кроз Лучане,
прошетали са њима и попричали мало о свакодневним стварима.
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Другог дана посете, ученици и наставници из све три земље имали су прилику да присуствују
часовима које су реализовали наставници наше школе Сретен Стевановић, Дејан Зекавичић,
Мирјана Милосављевић, Слађана Станчић и Оливере Пантелић.
У поподневнем часовима отишли су до Гуче где смо прво посетили градску библиотеку. Директор
библиотеке им је уручио пригодне поклоне кад су отишли.

Посетили су и Музеј трубе, где им је водич објаснио све појединости везане за овај светски
познати фестивал. У дворишту Основне школе „академик Миленко Шушић“ посетили су
Лапидаријума где су видели музеј на отвореном, крајпуташе и чули о њиховом значају за
драгачевски крај.
Након посете школи, отишли смо до цркве Архангела Гаврила, где је наш колега Александар
Јаћовић испричао нешто о историјату цркве и поделио пригодне поклончиће.
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Трећег дана, гости су присуствовали фолклорној радионици ученика наше школе у школској
трпезарији. Имали су прилику да одгледају сплет народних игара изблиза и да уживају у њима.
Истог дана посетили су етно село,Злакусу, а потом и Дрвенград, где су обишли насеље, сазнали
нешто о Креманском пророчанству и Шарганској осмици.

Четвртог дана посете иностраних гостију, организоване су реадионице у матичној школи, посета
издвојеном одељењу у Марковици, манастиру Сретење, а на крају дана посетили су и обишли
знаменитости града Чачка.
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Последњег дана посете, директор школе сваком учеснику уручучила је сертификат о боравку,
захвалнице и поклоне захваливши им се на успешној сарадњи.
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25.новембар 2019.године

Велики јубилеј, 120 година постојања и рада ОШ”Милан Благојевић” из Лучана, обележен је
свечаном приредбом у Дому културе. Свечаности је присуствовао велики број сарадника наше
школе. Председник општине Лучани , Миливоје Доловић, са својим сарадницима, представници
Школске управе Чачак и Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању,
директори школа из окружења, представници вртића, културних и јавних установа, успешни
привредници општине, представници спортских организација, као и многобројни пријатеља и
поштоваоци рада наше установе. Наравно, као и сваке године, посебно нам је било драго да
угостимо наше бивше колеге, пензионере, који су својим радом дали огроман допринос да
ова институција успешно ради 120 година. Целу свечаност испратили су и представници медија са
којима школа дуги низ година успешно сарађује.

Присутне је на почетку свечаности поздравила Радојка Ђорђевић, директор школе, након чега је
емитован и филм о 120 година успешног рада школе, ауторски рад Немање Петровића, нашег
бившег ученика.
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Уследио је богат културно – уметнички програм који су припремили ученици са наставницом
српског језика, Моником Ружић, наставником музичке културе, Ненадом Василићем и
учитељицама Љиљаном Божанић и Станојком Јаћимовић.
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У фоајеу Дома културе, уприличена је промоција школског листа „Кораци“, Монографије школе,
као и акције „Сачувајмо ћирилицу“. Уз помоћ наставнице ликовне културе, Наташе Копривице,
организована је хуманитарна продајна изложба свезака „Сачувајмо ћирилицу“ и разгледница
варошице које су продукт пројектне наставе ученика другог разреда.
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27.новембар 2019.године.

На међуокружном такмичењу основних школа у кошарци, које је одржано у Крагујевцу, женска
екипа ОШ „Милан Благојевић“ из Лучана освојила је треће место. Као најбоља екипа Моравичког
округа, наша школа се такмичила са најбољим школама Златиборског, Рашког и Шумадијског
округа.
Нашу школу су представљале следеће ученице:
Радисављевић Анђела VIII2
Плазинић Ирина VIII2
Пајовић Елена VIII1
Ристивојевић Настасија VI1
Петровић Ана VI1
Мијатовић Лена VII2
Јевтовић Николина VI1
Вукајловић Ива VII2
Ћебић Јана VII2
Вујадиновић Ђурђа VII1
Протић Магдалена VII1
Екипу наше школе припремао је и водио наставник физичког васпитања, Александар Јевремовић.

Посебно истичемо овај успех, јер дужи низ година школа није имала овакавa постигнућа на
међуокружним такмичењима у спорту.
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ДЕЦЕМБАР
2.децембар 2019.године.
Поводом великог јубилјеја, 120 година успешног рада школе, у преподневним часовима,
подигнута је застава у дворишту школе уз хорско извођење химне. Уз присуство ученика,
наставника и радника школе, заставу је свечано на јарбол подигла ученица осмог разреда, Сандра
Јаћимовић.

Истог дана, у просторијама школе са почетком од 18.00 часова промовисана је Монографија која је
написана поводом прославе 120 година рада ове установе, а чији је аутор Невена Лончаревић. На
промоцији су се, осим аутора, гостима обратили писац, Милан Ружић, и директорка школе, Радојка
Ђорђевић. Истакнута је важност ове књиге као документа који чува све важне датуме од самог
оснивања школе. Аутор је на 800 страна посветио по неколико редова свим запосленима, поменуо
све ученике и посебно истакао признања и награде.
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5. - 7.децембар.2019.године.

Директор школе, Радојка Ђорђевић, присуствовала је Седмом Симпозијуму за директоре основних
и средњих школа: „МИНИСТРИ ИМАЈУ РЕЧ“ у Будви, у периоду од 05.12.2019 до
07.12.2019.године.
Симпозијум је, поздравнимм говоро, отворио Рок Кватерник, и најавио остале учеснике, односно
говоре присутних министара и помоћника министра из Црне Горе, Србије, Словеније, Македоније,
Хрватске и Литваније.
У другом делу симпозијума било је планирано међународно умрежавање школа и представљање
школе. На симпозијуму је представљено 14 школа.
Директор школе, Радојка Ђорђевић, преко урађене презентације представила је пројекат
„Култура ,традиција и остало“ у оквиру Еразмус + пројекта . Присутни су упознати са почетком
реализације међународног пројекта са школама из Шпаније,Пољске и Турске који су били гости
наше школе од 24.11.2019- 30.11.2019. године.
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На Фестивал науке,који се традиционално одржава у Београду, кренуло је 76 ученика( од 6. до 8.
разреда) и 4 наставника, Светлана Петровић наставник биологије, Милош Пајић настаник
информатике и рачунарства, Дејан Зекавичић наставник енглеског језика и Оливера Пантелић
наставник географије и грађанског васпитања.
Фестивал је оправдао очекивања ученика,имали су прилике да посете излагаче и презентере
различитих научних области. Наука се може приближити деци на занимљив и интерактиван начин,
па су се ученици задржавали и активно учествовали у неким експериментима.Биологија,
информатика, географија, физика добијају неку другу димензију па ученици дуго препричавају оно
што су видели,примењују на часовима и сами иницирају учење путем експеримента. Посебно им је
била интересантна представа коју су извели млади студенти из Пољске, у којој се говорило о
несавршености људских чула.Ученици су активно учествовали у експерименталном делу и то је
изазвало посебно одушевљење.

22

ЛЕТОПИС

ОШ „Милан Благојевић“Лучани
13.децембар.2019.године.

На Седми сајам школског издаваштва који је одржан у ОШ“Бранислав Петровић“ у Слатини,
нашу школу представљали су, чланови новинарске секције Магдалена Савић, Данило Раонић, Ива
Вукајловић и Теодора Панић. Ученици су уз помоћ наставница Наташа Копривица, Невена
Лончаревић и Биљана Јањић, представили издаваштво наше шоколе у протекле две године. У
конкуренцији дванаест шлола, наш штанд је освојио треће место у категорији „Најуспешније
сајамске промоције“.
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23.децембар 2019.године.

Центар за стручно усавршавање у Чачку, организовао је 23.12.2019.године бесплатну трибину под
називом „Како успоставити и реализовати међународну просветну сарадњу“.
Општи циљ трибине био је унапређење Развојног плана школе у делу укључивања школе у
националне и међународне развојне пројекте, израда плана међународне просветне сарадње, као и
допринос унапређивању квалитета рада школе заснованог на изради Годишњег плана рада.
Директор школе, Радојка Ђорђевић, била је један од реализатора на поменутој трибини, на којој је
представила достигнућа наше школе на овом пољу. У свом излагању, директор школе је
представила фазе у успостављању међународне сарадње, од аплицирања до саме реализације
пројекта. Основна школа „Милан Благојевић“ из Лучана успоставила је партнерске односе и
успешно започела међународну сарадњу са школама из Турске, Пољске и Шпаније у оквиру
реализације ЕРАЗМУС+ пројекта „ Dare to share:culture, tradition & more“. Прилику да се упозна
са српском културом, традицијом, образовањем , али и природним лепотама и знаменитостима
нашег краја и Западне Србије, имало је дванаест ученика из поменутих земаља са својим
наставницама.
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Како би на најлепши и највеселији начин испратили стару и дочекали нову годину, реализована је
приредба ученика продуженог боравка у ђачкој трпезарији. Ученици су заједно са учитељицом
Невеном Лончаревић припремили хорске песме, рецитације, а у сарадњи са психологом школе,
Милицом Каранац, педагогом школе, Александром Ћендић и школским библиотекаром, Биљаном
Јањић реализована је и радионица под називом „Новогодишњи празници“.

Истог дана, организован је и маскембал ученика. Укупно је било пријављено 28 појединачних и 8
групних маски.У категорији поједниначних маски најуспешнији су били:
1. Андријана Младеновић IV-1–Вук Карађић ;
2. Сташа Достанић I-2 - Ледена краљица и Калина РаонићII-2 - Сачувајмо ћирилицу;
3. Калина Лекић I-2 – Јапанка и Сунчица Тодоровић I-2 – Сунце
У категорији групних маски:
1. Групна маска „Деца неба“ коју је чинило 25 ученика млађих и старијих разреда;
2. Групна маска“Домингоси“ сачињена од 8 ученика првог разреда;
3. Групна маска „Ролераши“ ученица четвртог разреда.
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26.децебмар 2019.године.

У Југословенској кинотеци у Београду, уручена су признања појединцима и установама које су у
текућој години дали допринос нашој култури и културном наслеђу. Признање "Културни образац",
које додељује Министарство културе и информисања, уручио је министар Владан Вукосављевић.
Директорка Основне школе "Милан Благојевић", Радојка Ђорђевић, имала је част да преузме
награду која је Школи додељена за спровођење акције "Сачувајмо ћирилицу". Поред неколико
установа, признања су добили Емир Кустурица, као и професори Филолошког факултета из
Београда, Милош Ковачевић, Вељко Брборић и Александар Милановић са којима новинарска
секција Школе сарађује у оквиру акције.
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Пригодним програмом издвојена одељења из Марковице, Крстаца, Пухова и Доње Краварице
испратили су стару годину и пожелели једни другима све најлепше у Новој години.
ИО Марковица

ИО Крстац

ИО Пухово

ИО Доња Краварица
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27.децембар 2019.године.

У оквиру пројекта "Национални програм волонтирања младих – МЛАДИ СУ ЗАКОН 2019", који се
реализује под слоганом „Шта нам тешко“ неформална група младих на челу са професором
ликовне културе, Стефаном Марјановићем, који ради у основној школи „Божо Tомић“ Пријевор и
издвојеном одељењу Рошци, је конкурисала за пројекат „Свако дете има право на љуљашку“. Идеја
је била умрежавање и повезивање малих школа -Рожаца и Марковице. Деца у руралним срединама
заслужују квалитетније услове рада и више могућности за игру. Пројекат је почео да се реализује
почетком новембра, а финансирало га је Министарство за спорт и омладину.Средства добијена за
пројекат утрошена су за куповину две баштенске клупе: једнa за Рошце, другa за Марковицу.
Свесрдну помоћ кроз учешће у свим сегментима пројекта пружили су му ученици и наставник
географије и грађанског васпитања наше школе у марковици, Оливера Пантелић. Завршетак
пројекта обележен је у школи у Марковици где су се ученици дружили, учествовали у радионици
израде поклон кексића и договорили следеће дружење у школи у Рошцима.
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23.јануар 2020. године

Сада већ традиционални, Светосавски квиз за ученике старијих разреда одржан је у четвртак,
23.јануара у мултимедијалној учионици у матичној школи. Ову културно – образовна угледна
актвивност реализовали су наставници Винојла Мосић, Сретен Стевановић, Тања Стевановић и
школски библиотекар, Биљана Јањић. Такмичари у квизу били су ученици представници
одељенских заједница VIII -1 Урош Стојић, Елена Пајовић и Хелена Топаловић, VIII – 2 су
представљали Селена Алемпијевић, Јована Бисенић и Ирина Плазинић, док су се као представници
седмог разреда такмичили ученици одељења VII – 2 Данило Раонић, Магдалена Савић и Ива
Вукајловић. Најбоље знање, али и брзину и тактичност у одговарању постигли су представници
одељења VIII – 1. Свим ученицима су на Савиндан свечано уручене захвалнице за учешће у квизу,
а победници квиза даривани су и пригодном књигом.
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27.јануар 2020.године

Шкослка слава, Свети Сава, свечано је обележен у просторијама матичне школе и издвојеним
одељењима у Пухову, Крстацу и Доњој Краварици где су ученици приредили културно –
уметнички програм посвећен првос српском просветитељу. Домаћини школске славе ове године
били су представници генерације који су завршили основну школу 1980/81 школске године.
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ИО Пухово

ИО Крстац
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28.јануар 2020.године.

У Београду је 28.јануара 2020.године одржана конференција „Школа за 21.век“ коју спроводи
Британски савет, а финансира влада велике Британије у сарадњи са Министарством просвете, науке
и технолошког развоја. Конференцији је присуствовала Радојка Ђорђевић, директор наше школе.
На конференцији су представљени резултати које је пројекат „Школа за 21.век“ до сада остварио у
Србији. Овај програм започео је у септембру 2018.године и спроводи се у свим земљама западног
Балкана.
На почетку конференције, учесницима се обратила амбасадорка Велике Британије у србији, Шан
Маклоуд. Изразила је задовољство сарадњом своје државе са србијом и пожелела још успешнију у
будућности.

Учесницима се обратио и Младен Шарчевић, министар просвете, науке и технолошког развоја,
који је укратко представио развој сарадње две државе и захвалио се великој Британији на подршци.
Премијерка Владе Републике Србије, Ана Брнабић, обратила се речима да је будућност наше
државе у школама. Сматра да ће се увођењем микробитова у наше школе створити „мислеће“
генерације ученика.
На крају конференције, учесницима семинара, уручени су микробит џепни рачунари.
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ФЕБРУАР

12.фебруар 2020.године.

У оквиру заједничког пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за
вредновање квалитета образовања и васпитања, у Центру за стручно усавршавање у Чачку,
12.фебруара 2020. године, реализована је акредитована једнодневна Обука запослених у
образовању за примену образовних стандарда и самовредновање рада установа у основном и
средњем образовању. Обуку су реализовале просветни саветници Школске управе Чачак ,
Слађана Парезановић (руководилац) и Данијела Ковачевић Микић.
Обуци су присуствовале Радојка Ђорђевић, директор Школе, Милица Каранац, школски психолог
и Биљана Јањић, школски библиотекар.

25.фебруар 2020.године.
Директор школе, Радојка Ђорђевић, присуствовала је у Нишу стручном скупу Министарства
просвете науке и технолошког развоја под називом ,, Оквир стратегије развоја образовања и
васпитања до 2027. године.
Учесницима скупа, обратио се и Министар просвете, науке и технолошког развоја, Младен
Шарчевић, који је истакао да је циљ ове Стратегије подизање свеобухватног квалитета на свим
нивоима образовања, као и повећање обухвата становништва на свим нивоима образовања од
предшколског до високог и целоживотно учење.

Министар је посебно нагласио значај пројекта једносменског целодневног рада у основним
школама који предвиђа нова Стратегија. Наша школа се међу првима укључила у реализацију овог
важног пројекта и успешно га спроводи кроз програме: Сачувајмо ћирилицу, Негујмо српски
језик, Кувам и храним се здраво и Манастири као културно – историјско благо.
Министар је истакао и да цео процес прати и дигитализација образовања и да ће ученици од првог
до четвртог разреда од следеће школске године имати и нови предмет „Дигитални свет“.
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Једанаести симпозијум за директоре основних и средњих школа, који је одржан у Врњачкој Бањи
од 27. до 29. фебруара 2020. окупио је преко 370 учесника. Директорка наше школе, Радојка
Ђорђевић, била је један од учесника.
Предавачи на скупу били су: Доц. др Маја Максимовић, Одељење за андрагогију и педагогију,
Филозофски факултет Универзитета у Београду; Наташа Милијановић Тодоровић, психолог,
оснивач Центра за лични и професионални развој; Милица Баста, виши стручни сарадник у
адвокатској канцеларији БДК Адвокати; Милош Благојевић, самостални саветник у МПНТР;
Биљана Антић, дипломирани правник.
На скупу су директори школа могли да размене искуства међусобно, али и са предавачима, о
актуелним темама из свог пословања како би дошли до заједничких решења и на тај начин
унапредили образовне процесе.

28.фебруар 2020.године.
Поводом обележавања 28.фебруара – Националног дана књиге, ученици библиотечке и новинарске
секције Основне школе „Милан Благојевић“ из Лучана, у просторијама школске библиотеке
организовали су угледну активност под називом „Подели радост читања са свима“.
Активност је организована у виду емисије симболично назване „5 до 12“ у којој су гостовали
ученици, љубитељи писане речи, који су истакли важност књиге и упутили на њену угроженост у
времену рачунара и телефона. Читањем кратких одломака и саветима, покушали су да мотивишу
другаре да се посвете књизи. Активност су реализовале наставница српског језика, Моника Ружић
и школски библиотекар, Биљана Јањић.
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МАРТ

1.март 2020.године.

На 26. Фестивалу маски Моравичког округа који је одржан у недељу, 1.марта 2020.године у Чачку,
ученици ОШ “Милан Благојевић“ из Лучана остварили су следећи успех:
У категорији пилићи, друго место за појединачну маску освојила је Сташа Достанић, ученица I-2
одељења, као "Ледена Краљица".

У категорији петлића друго место заузела је Андријана Младеновић, ученица IV-1 са маском "Вук
Караџић".

У конкуренцији групних маски друго место заузели су ученици првог разреда са маском
"Домингоси" .
- Јован Богетић I-1
- Вања Јаћимовић I-1
- Вељко Јанковић I-1
- Богдан Стевановић I-1
- Матеја Благојевић I-2
- Радован Димитријевић I-2
- Василије Димитријевић I-2
- Вук Прокопијевић I-2
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Награду публике добила је групна маска "Деца неба" која је такође проглашена и за
свеукупног победника Фестивала.
Василија Тодоровић
Алекса Пантелић
Лазар Пантелић
Алекса Спасојевић
Младен Јанковић
Јулија Кљајевић
Николина Гавриловић
Виктор Марић
Анђела Стојић
Лука Матијашевић
Василије Копривица
Илија Лончаревић
Аница Протић
Јована Тодоровић

1-1
1-2
2-1
2-1
2-1
2-1
2-1
2-2
2-2
2-2
2-2
2-2
3-1
3-1

Ђурђа Тодоровић
Михаило Миленковић
Анђела Обрадовић
Дуња Стефановић
Андреј Чворовић
Лена Лазаревић
Нађа Костић
Валентина Достанић
Јана Пантелић
Анђела Тодоровић
Јанко Копривица
Кристина Аврамовић
Душан Ружић
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3-1
3-2
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5-1
5-1
5-2
5-2
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2.март 2020.године.

Лучанац, Мирослав Петровић, који дужи низ година живи и ради у Данској, организовао је
донацију лопти ученицима матичне школе и издвојеног одељења у Марковици. У сарадњи са Ники
Кристиансенсом који ради у спортској асоцијацији DGI у Данској и његовим сарадником Пер
Соренсеном из фирме SELECT која се бави производњом спортске опреме и лопти, донирали су 10
лопти за футсал ученицима наше школе.

Спортски савез општине Лучани уручио је ученицима и наставницима физичког васпитања
спортске дресеве и тренерке, настојећи да на тај начин допринесу улагања у школски спорт, што
је и један од његових примарних циљева у садашњем, а и будућем деловању.
Председник Спортског савеза општине Лучани, Мирослав Богићевић, са активистима Спортског
савеза и представницима локалне самоуправе,. Пожелео је ученицима пуно дружења и спортских
успеха у новој опреми, а ученици и наставници су узвратили са обећањем да ће тако и бити.
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Наша школа била је у уторак, 3.марта 2020.године домаћин општинског такмичења у одбојци. На
такмичењу су учествовале женске и мушке екипе ОШ“Академик Миленко Шушић“ из Гуче, ОШ “
Котража“ из Котраже и ОШ „Милан Благојевић“ из Лучана.
У конкуренцији дечака екипа наше школе заузела је прво место и пласирала се на окружни ниво
такмичења, док су девојчице заузеле друго место.

5.март 2020.године.
Ученици издвојеног одељења у Пухову, пригоданим програмом честитали су мамама и бакама
срећан празник, Осми март.
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У продуженом боравку реализована је радионица и приредба „Благо нама са мамама“. Радионица је
реализована у сарадњи са татама, где су тате и њихова деца заједно са учитељицом Невеном
Лончаревић показали своју креативност. Израдили су вазице за цвеће (украшавајући теглице) и
правили цветиће у облику срца. Док су тате радиле и деца су била вредна, па су учествовала у
изради и писању честитки за маме. Читањем песама „Мамин празник“, „Мајка“, „Песма за мамине
очи“ и „Осми март“ учитељица је отворила радионицу за тате и децу. Завршна активност је била
приредба којом су ученици кроз песме, рецитацију и драмске текстове исказали своју љубав према
мамама. У радионици и приредби су учествовали сви ученици продуженог боравка (први и други
разред).

14.март 2020.године
У организацији Савеза учитеља Републике Србије 14.марта 2020.године у Сјеници реализовани су
ЗИМСКИ СУСРЕТИ УЧИТЕЉА СРБИЈЕ под слоганом „Дан стручног усавршавања“.
Нашу школу представљале су учитељице: Данка Синђелић, Војинка Радисављевић, Станојка
Јаћимовић, Љиљана Божанић, Дринка Вујичић и Милостива Новаковић.
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16.март 2020.године

Одлуком Владе Републике Србије
16.3.2020.године, дошло је до обуставе
образовно – васпитног рада у Школи због
пандемије корона вируса.

Настава је од 17.3.2020.године реализован на
даљину.
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АПРИЛ
26.април 2020.године.
И за време ванредног стања и реализације наставе на даљину, наши ученици су узели учешће на
бројним ликовним и литерарним конкурсима.
Ученици одељења II-2 , Калина Раонић и Илија Лончаревић, учествовали су на ликовном конкурсу
- стрип каиш „Коронаиш“ Дечјег културног центра Београд.
Њихови радови су изложени у виртуелној галерији селектовани у категорији узраста од 7 до 10
година.

Калина Раонић

Илија Лончаревић
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MAJ
3.мај 2020.године.

Ученик четвртог разреда, Андреј Чворовић, освојио је 2. место у категорији ученика четвртог
разреда на ликовном конкурсу „Хероји нашег доба“ који је организовало Удружење сомборских
учитеља.
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УСПЕСИ МЛАДИХ МАТЕМАТИЧАРА

Ученици Основне школе „Милан Благојевић“ из Лучана постигли су запажене резултате на 14.
Националном математичком такмичењу „Мислиша 2020.“ , које сваке године организује
Математичко друштво „Архимедес“ из Београда.
У конкуренцији од преко 600 школа из целе Србије, са неколико хиљада учесника постигнути су
следећи резултари:
Ученици првог разреда:
Достанић Сташа – 2. награда
Ђедовић Вања – 3. награда
Благојевић Матеја –похвала
Лекић Калина – похвала
Ученици другог разреда:
Мијаиловић Огњен - 1. награда
Јањић Михаило - 2. награда
Раонић Калина - похвала
Спасојевић Алекса - похвала
Ученици трећег разреда:
Домановић Милица - похвала
Ученици четвртог разреда:
Младеновић Андријана – 3.награда
Симићевић Вук - похвала
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ЈУН
4.јун 2020.године.
На конкурс за литерарне радове ученика основних школа, расписан у оквиру 57. Дисовог пролећа,
најмлађи аутори Моравичког округа послали су 148 поетских и прозних текстова.
Учествовали су ученици из 16 основних школа, а међу њима и ученици из наше школе.
У категорији ученика млађег узраста – поезија прву награду освојио је Павле Јанковић, ученик II-2
одељења.
„С обзиром на то да су радови писани на различите теме и да су их слали ученици и нижих и виших
разреда основних школа Моравичког округа, жири није имао лак задатак да у мноштву тематски,
мотивски и стилски различитих песама и састава издвоји најбоље. У млађем узрасту песма „Мој
кревет” издвојила се својом оригиналношћу, маштовитошћу и ведрим погледом на свет у коме су
чуда могућа, те је заслужила да буду првонаграђена“, стоји у саопштењу Градске библиотеке
Чачак.
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На традиционалној свечаности проглашења најбољих у спорту у општини Лучани за протеклу,
2019. годину, награђен је наставник наше школе, Александар Јевремовић, професор физичког
васпитања.
Његовим личним ангажовањем, као и несебичном подршком школе, у Лучанима постоји бесплатна
школа спорта за ученике млађих разреда која се одвија два пута недељно у виду тренинга, где учи
најмлађе свим врстама спорта, а пројекат финансира Министарство омладине и спорта и Савез за
школски спорт Србије.Као резултат систематичног и преданог рада са својим ђацима, произилази
вођење ученика на готово сва школска такмичења у систему школског спорта Србије, где
појединачно и екипно ђаци ове школе постижу веома запажене резултате од почетног па све до
државног нивоа. Самоиницијативно је у граду организовао секцију за гимнастигу и корективну
гимнастику, где велики број наших најмлађих суграђана учи правилном развоју духа и тела. Кроз
низ ваннаставних активности, покушава да анимира децу да се пре свега баве спортом и што више
времена проводе у природи. Као тренер води све млађе селекције Кошаркашког клуба „Младост –
јуниор“ из Лучана.

15. јун 2020.године.
Ученици првог разреда били су на екскурзија 15. јуна 2020. Године на релацији Лучани – Златибор
– Лучани. Прва посета је била Стопића пећини. Пећина је дуга 200, висока 50 метара и спада у
најлепше пећине у Србији. На доласку у Сирогојно обишли су етно поставку Старо село. Уз
пратњу и објашњења водича, ученици су упознали организацију и начин живота у нашем селу у 19.
и почетком 20. века. Зграде су аутентичне и намештене као у старо доба. У поподневним сатима,
обишли су Дино парк, највећи парк те врсте на Балкану. У пратњи водича, ученици су имали
прилику да чују податке о диносаурусима, да виде како су изгледали и чују како су се оглашавали.
У повратку, посетили су грнчарску радионицу у Злакуси, где су ученици видели процес израде
посуђа од земље. Задовољни и пуни лепих утисака вратили су се у Лучане у раним вечерњим
сатима.
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Екскурзија ученика четвртог разреда и ИО Крстац на релацији Лучани – Јагодина – Лучани
изведена је , у уторак , 16. 6. 2020. године. Ученици су посетили:
а)манастир Раваницу као један од вредних културно -историјских споменика из прошлости нашег
народа, манастира који је задужбина кнеза Лазара и саграђен је у XIV веку ;
б) у Јагодини су посетили Завичајни музеј , разгледали музејске експонате и поставку изложбе . в)
Ђурђево брдо са објектима који представљају атракцију . Аква парк који је јединствен по својој
величини и изгледу, зоолошки врт са деци занимљивим животињским врстама и Музеј воштаних
фигура у коме се налазе воштане фигуре познатих личности из историје,
књижевности,политике,спорта ... Посебну пажњу изазвала је воштана фигура Новака Ђоковића
најпопуларнијег спортисте како у нашој држави тако и широм света. У Лучане су стигли у раним
вечерњим часовима.

17.-19. јун 2020.године.

Ученици осмог разреда полагали су завршни испит за крај основног образовања. Укупно 40
ученика наше школе у току три дана, полагало је тестове из српског језика, математике и
комбиновани тест који је садржао питања из области физике, хемије, билогије, географије и
историје.
Просечан број поена које су ученици постигли по предметима је:
-

Српски језик 9,99;
Математика 9,59;
Комбиновани тест 13,04.
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Екскурзија ученика другог разреда и ИО Пухово на релацији: Лучани-Чачак-Горњи
Милановац- Враћевшница- Таково – Савинац –Ученици су посетили:
Народни музеј у Чачку – разгледали експонате уз стручно тумачење кустоса музеја као и галерију
'' Надежда Петровић'' у Чачкугде су се упознали се са ликом и стваралаштвом наше познате
сликарке. Након тога одлазе у манастир Враћевшницу који је саграђен у 14. веку. Одатле их пут
води у Спомен комплекс Таково ( музеј, црква Брвнара, Таковски грм. Посетили су и Савинац –
културно – историјске знаменитости , разгледали цркву коју је подигао Милош Обреновић и у
којој је сахрањена кћерка Вука Караџића , Мина Караџић Вукомановић. Повратак у Лучане је био
у раним вечерњим сатима.

18. јун 2020.године.
Дана 18.6.2020.године реализован је излет за ученике трећег разреда матичне школе и ученике
млађих разреда ИО Марковица. Са успутном паузом за доручак,путовали су преко Пожеге и
Ужица према Мокрој Гори. До поласка воза ученици су разгледали железничку станицу и парну
локомотиву. Затим су се сместили у вагон и кренули Шарганском осмицом. Препуни лепих утисака
наставили су пут ка мокрогорском брду Мећавнику,где се налази етно село Дрвенград.. Пут их је
даље одвео до најчудноватијег српског села Кремне.Село је познато по двојици обдарених
видовитих пророка Милошу и Митру Тарабићу који су у 19. веку прорицали будућност. Последња
дестинација путовања био је Перућац, привлачно туристичко насеље на десној обали реке
Дрине.Ученици су видели вештачко језеро и хидроцентралу.У истом месту посетили су извор реке
Врело, која гради велики и изузетно леп водопад ,који се сурвава у реку Дрину.Ток ове речице је
веома кратак,свега 365м,па је због тога у народу позната и као река Година. У Лучане су стигли у
раним вечерњим сатима, задовољни са пуно лепих утисака.
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Лепе вести стигле су нам из ОШ „Бијаћи“ из места Каштел Нови у Хрватској. Ученици наше школе
остварили су запажен успех на 5. Међународном литерарном, рецитаторском и ликовном натјечају
„ Ча у версин, ричи и пинелу“ у склопу 29.Чаковске вечери ЧА дичја фантажија олити машта може
свашта!
Валентина Достанић, ученица V -2 одељења, освојила је 3.место у међународној категорији
иченика предметне наставе, ментор јој је била наставница ликовне културе, Наташа Копривица;

Александар Каранац, ученик VI-2 одељења, добио је посебну награду Повјеренства, ментор је
такође била наставница, Наташа Копривица;

Илија Лончаревић, ученик II-2 одељења, похваљен је у категорији ученика млађих разреда, ментор
је била учитељица Војинка Радисављевић.
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Након петнаест година успешног и посвећеног рада у нашој школи, наставница физичког
васпитања, Марина Јевремовић, свој радни век ће наставити у Краљеву. Колектив наше школе
приредио је малу свечаност, како бисмо на достојан начин испратили Марину која ће свима остати
у лепом сећању.

23. и 24.јун 2020.године.
Екскурзија ученика 6. разреда, изведена је 23. и 24. јуна. Из Лучана, ученици у пратњи директора
школе, Радојке Ђорђевић и разредног старешине, Ненада василића, кренули су у 7-30 испред зграде
општине. Посетили су Тополу, обишли цркве на Опленцу и прошетали по комплексу. Пут су
наставили ка Орашцу, где су посетили музеј и Марићевића јаругу. У наставку су стигли у
Буковичку бању, шетали парком, а слободно време искористили за шетњу по Аранђеловцу. У
Смедерву су обишли Смедеревску тврђаву. Кренули су ка Београду где су се сместили у хотел и
преспавали. . Други дан је био резервисан за обилазак знаменитости града Београда. Најпре су
посетили Храм Светог Саве, ботаничку башту, конак књегиње Љубице, Народни музеј и слободно
време су искористили за шетњу по Кнез Михаиловој улици. После ручка обишли су Авалу и
авалски торња. Путовање је завршено повратком у Лучане у вечерњим часовима
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Градска библиотека у Чачку и Одбор 57. Дисовог пролећа, организовали су у четвртак, 25. јуна
2020. године у ОШ „Владислав Петковић Дис” у Заблаћу сусрет посвећен награђеним ученицима
основних и средњих школа Моравичког округа, који су учествовали на литерарним конкурсима у
оквиру овогодишњих Дисових свечаности.
Павле Јанковић, ученик II-2 одељења, у пратњи своје учитељице, Војинке Радисављевић, свечано је
примио награду за освојено 1. место у категорији ученика млађих разреда – поезија.
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25.јун 2020.године.
Ученици осмог разреда, свечано су обележили завршетак основног образовања. Уз присуство
директора Школе, педагога, одељенских старешина, предметних наставника и учитељица
прославили су матурско вече у школској трпезарији.

Одељење VIII-1 са разредним старешином, Винојлом Мосић
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Одељење VIII-2 са разредним старешином, Тањом Стевановић

Одељење VIII-3 са разредним старешином, Владијом Ћаловић

52

ЛЕТОПИС

ОШ „Милан Благојевић“Лучани
28.јун 2020.године.

Иако је и даље била актуелна епидемија корона вируса, и овај Видовдан смо обележили у
посебној, свечаној атмосфери. Дан који свака школа и сваки ученик посебно ишчекује и
доживљава, започео је поделом књижица и књига, којима су награђени ученици за постигнут
одличан успех, али и остварене резултате на многобројним такмичењима.
Ова школска година је била изузетно успешна, па се можемо похвалити са 171 одличним учеником.
Награђени за одличан успех у овој школској години су:
Други разред
1.
II-1
2.
II-1
3.
II-1
4.
II-1
5.
II-1
6.
II-1
7.
II-1
8.
II-1
9.
II-1
10.
II-1
11.
II-1
12.
II-1
13.
II-1
14.
II-1
15.
II-1
16.
II-2
17.
II-2
18.
II-2
19.
II-2
20.
II-2
21.
II-2
22.
II-2
23.
II-2
24.
II-2
25.
II-2
26.
II-2
27.
II-3
28.
II-3
29.
II-3
30.
II-4
31.
II-5
32.
II-5
33.
II-5
34.
II-6
35.
II-6
Трећи разред
36.
III-1

Јана Басарић
Исидора Златић
Стефан Јаћимовић
Михаило Јоковић
Лана Јоровић
Јулија Кљајевић
Милица Лончаревић
Милош Максимовић
Ива Марковић
Невена Нешовановић
Ђурђина Поповић
Нина Радовановић
Анђела Радосављевић
Алекса Спасојевић
Тијана Станић
Ђурђа Ђорђевић
Павле Јанковић
Михаило Јањић
Василије Копривица
Сара Кукић
Илија Лончаревић
Виктор Марић
Лука Матијашевић
Огњен Мијаиловић
Калина Раонић
Ивона Тодоровић
Лена Ђунисијевић
Кристина Петровић
Алекса Каровић
Анђела Драговић
Јелена Јовичић
Јован Јовичић
Милан Јовичић
Ирена Илић
Александра Чворовић
Тара Алемпијевић
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37.
III-1
38.
III-1
39.
III-1
40.
III-1
41.
III-1
42.
III-1
43.
III-1
44.
III-1
45.
III-1
46.
III-1
47.
III-1
48.
III-1
49.
III-1
50.
III-2
51.
III-2
52.
III-2
53.
III-2
54.
III-2
55.
III-2
56.
III-2
57.
III-2
58.
III-2
59.
III-2
60.
III-2
61.
III-2
62.
III-2
63.
III-2
64.
III-2
65.
III-3
66.
III-4
67.
III-5
68.
III-5
69.
III-5
Четврти разред
70.
IV-1
71.
IV-1
72.
IV-1
73.
IV-1
74.
IV-1
75.
IV-1
76.
IV-1
77.
IV-1
78.
IV-2
79.
IV-2
80.
IV-2
81.
IV-2
82.
IV-2
83.
IV-2
84.
IV-2
85.
IV-2
86.
IV-2
87.
IV-3

Дуња Домановић
Јана Достанић
Неда Дуњић
Андрија Јанковић
Антонија Ковачевић
Анастасија Марић
Михаило Миленковић
Сташа Милошевић
Дуња Петронијевић
Петар Рашевић
Милица Рендулић
Ђурђа Тодоровић
Јована Тодоровић
Елена Алемпијевић
Јана Антонијевић
Анђелина Вукајловић
Марта Вујадиновић
Милица Домановић
Никола Ђенадић
Лука Зајић
Огњен Јоковић
Теа Никшић
Анђела Обрадовић
Огњен Панталић
Бранка Савић
Дуња Стефановић
Ива Тодоровић
Милица Урошевић
Никола Ђунисијевић
Давид Ђорђевић
Никола Благојевић
Лена Димитријевић
Лена Милићевић
Јелена Алексић
Алекса Милићевић
Лена Милошевић
Андријана Младеновић
Леа Пантелић
Анита Стојић
Тина Топаловић
Андреј Чворовић
Сара Бошковић
Анђела Јанковић
Неда Максимовић
Соња Павловић
Вук Симићевић
Јана Стефановић
Лазар Тодоровић
Анђелка Топаловић
Кристина Чворовић
Лука Каровић
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88.
IV-4
89.
IV-5
90.
IV-5
91.
IV-5
Пети разред
92.
V-1
93.
V-1
94.
V-1
95.
V-1
96.
V-1
97.
V-1
98.
V-1
99.
V-1
100. V-1
101. V-1
102. V-1
103. V-1
104. V-1
105. V-2
106. V-2
107. V-2
108. V-2
109. V-2
110. V-2
111. V-2
112. V-2
113. V-2
114. V-2
115. V-2
116. V-2
117. V-3
Шести разред
118. VI-1
119. VI-1
120. VI-1
121. VI-1
122. VI-1
123. VI-1
124. VI-1
125. VI-1
126. VI-1
127. VI-1
128. VI-1
129. VI-1
130. VI-1
131. VI-2
132. VI-2
133. VI-2
134. VI-2
135. VI-2
136. VI-2
137. VI-2

Николина Драговић
Раде Јовичић
Душан Нешовановић
Лука Стефановић
Адам Алемпијевић
Ивана Бајчетић
Милана Бисенић
Нађа васиљевић
Маша Ђедовић
Ина Ђорђевић
Нађа Костић
Михаило Котарац
Лука Крстонијевић
Јана Мијаиловић
Матра Милованчевић
Јована Нешовановић
Урош Радисављевић
Катарина Алић
Милица Бркић
Анђела Домановић
Валентина Достанић
Јана Ђенадић
Николина Зечевић
Кристина Јовановић
Јана Пантелић
Владимир Петровић
Кристјан Радосављевић
Вук Стевановић
Неда Томашевић
Данијела Петровић
Вук Домановић
Милица Ђорђевић
Божидар Златић
Огњен Јаћимовић
Николина Јевтовић
Ана Петровић
Сергеј Радовановић
Вуле Радуловић
Јана Ранђеловић
Настасија Ристивојевић
Вук Топаловић
Коста Топаловић
Анђела Чворовић
Кристина Аврамовић
Наталија Баралић
Анђелина Јаћимовић
Александар Каранац
Михаило Ковачевић
Татјана Ковачевић
Јанко Копривица
55

ОШ „Милан Благојевић“Лучани

ЛЕТОПИС

138. VI-2
139. VI-2
140. VI-2
141. VI-3
142. VI-3
Седми разред
143. VII-1
144. VII-1
145. VII-1
146. VII-1
147. VII-1
148. VII-1
149. VII-1
150. VII-1
151. VII-1
152. VII-2
153. VII-2
154. VII-2
155. VII-2
156. VII-2
157. VII-2
158. VII-2
159. VII-3
Осми разред
160. VIII-1
161. VIII-1
162. VIII-1
163. VIII-1
164. VIII-1
165. VIII-2
166. VIII-2
167. VIII-2
168. VIII-2
169. VIII-2
170. VIII-2
171. VIII-2

Стефан Миленковић
Марија Ружић
Ивона Станић
Андријана Обреновић
Сања Петровић
Ђурђина Матијашевић
Ивона Стојић
Магдалена Миловановић
Магдалена Протић
Ђорђе Ђорђевић
Урош Нешовановић
Ђурђа Вујадиновић
Вукашин Митровић
Марта Милосављевић
Ива Василић
Ива Вукајловић
Анђелина Марић
Михаило Нешовановић
Теодора Панић
Данило Раонић
Магдалена Савић
Алекса Дивљаковић
Сандра Јаћимовић
Елена пајовић
Хелена Топаловић
Марија Рађеновић
Урош Стојић
Селена Алемпијевић
Јована Бисенић
Дарија Копривица
Марија матијашевић
Луна Милосављевић
Слободан Митровић
Ирина Плазиниоћ
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Као и сваке године, посебну пажњу смо поклонили нашим осмацима. У просторијама школске
трпезарије уприличена је свечаност поводом проглашења ученика генерације, добитника дипломе
Вук Караџић, посебних диплома и доделе сведочанстава.

Најуспешнији ученик генерације школске 2019/ 2020.године је ученица VIII-1 одељења, Сандра
Јаћимовић.
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Добитници дипломе Вук Караџић су:
Сандра Јаћимовић VIII-1

Селена Алемпијевић VIII-2

Јована Бисенић VIII-2.
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Добитници посебних диплома су:
Одељење VIII-1
1.
Сандра Јаћимовић - пет диплома (биологија, математика, српски језик, ликовна
култура, физичко васпитање)
2.
Елена Пајовић – три дипломе (енглески језик, физичко васпитање, биологија)
3.
Хелена Топаловић - две дипломе (српски језик, физичко васпитање)
4.
Марија Рађеновић - једна диплома (физичко васпитање)
5.
Лазар Марковић - једна диплома (физичко васпитање)
6.
Душан Ђорђевић - једна диплома (физичко васпитање)
7.
Владимир Цицовић - једна диплома (физичко васпитање)
8.
Вук Пантелић - једна диплома (физичко васпитање)
Одељење VIII-2
1.
Селена Алемпијевић - четири дипломе (техничко и информатичко образовање,
физика, биологија, физичко васпитање)
2.
Јована Бисенић – две дипломе (српски језик, физика)
3.
Марија Матијашевић – једна диплома (српски језик)
4.
Борис Богићевић - једна диплома (физичко васпитање)
5.
Огњен Јаћимовић - једна диплома (физичко васпитање)
6.
Немања Лилић - једна диплома (физичко васпитање)
7.
Слободан Митровић - једна диплома (физичко васпитање)
8.
Ирина Плазинић - једна диплома (физичко васпитање)
9.
Анђела Радисављевић - једна диплома (физичко васпитање)
10. Стефан Шекуларац - једна диплома (физичко васпитање)
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ЈУЛ
2. јул 2020.године.
Реализација ове школске године је била веома специфична, пре свега, због епидемије корона
вируса, која је ученике, а и наставнике ставила пред бројне препреке и изазове. Седница
Наставничког већа одржана 2.јула 2020. године, била је прилика да се сумирају резултати
овогодишњег рада. Да смо, упркос свему, били и више него успешни, показују бројне активности
које смо реализовали, успеси на многобројним такмичењима и конкурсима на којима смо
учествовали, стручни семинари и скупови којима смо присуствовали, пројекти које смо
реализовали.
Један такав пројекат је и «Обогаћен једносменски рад» који спроводи Министарства просвете,
науке и технолошког развоја, а који смо ми, међу првим школама у Србији, успешно укључили у
свој рад.
У нашој школи овај пројекат се реализовао кроз програме: Сачувајмо ћирилицу, Негујмо српски
језик, Кувам и храним се здраво и Манастири као културно – историјско благо. У периоду од
октобра 2019. године до марта 2020.године реализовано је пуно активности у оквиру ових
програма, а резултати су били видљиви и изван оквира школе.
За програм „Сачувајмо ћирилицу“ ученици су показали велико интересовање . Имали су
слободу да износе ставове и идеје за рад. Циљ је био да се код ученика пробуди свест о важности
очувања писма и језика, као и да се ученци подстакну да размишљају о начинима помоћу којих је
могуће утицати на њихово очување.

Посебно истичемо израду презентације „Српска ћирилица“. Одштампани су натписи на
мајицама, израђени су панои са исписаним и илустрованим словима азбуке за предшколце и
прваке, написана је химна акције, припремљено је предавање на тему историје писма и његовог
статуса данас.
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Ученици млађих разреда у матичној школи, дали су свој допринос теализацији овог програма. Кроз
разне радионице, израду тематских маски, изучавањем калиграфије, покушали су да истакну значај
очувања и неговања српског писма.

Програм „Негујмо српски језик“ реализован је у млађим разредима у ИО Марковица. Кроз
различите активности, квизове, радионице и игре остварен је циљ пројекта, а то је очување нашег
писма, ћирилице, али и правилно коришћење српског језика како у писменом, тако и у усменом
изражавању.
Полазници програма у Марковици имали су прилику да угосте ученике и наставнике из Турске,
Шпаније и Пољске и да их дарују пригодним поклонима у виду домаћих производа, разних џемова
и ајвара, а све то су украсили занимљивим натписима на ћирилици.
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Истичемо успех полазника програма «Манастири као културно – историјско благо» који су са
својом маском „Деца неба“ освојили награду публике на 26. Фестивалу маски Моравичког
округа.

Полазници програма «Кувам и храним се здраво» поред многобројних активности на развијању
свести о здравој исхрани, имали су прилику да за ученике из Турске, Шпаније и Пољске припреме
разне традиционалне, али, пре свега здраве посластице и да их упознају са српском кухињом кроз
заједничку радионицу.

Пројекат су реализовале:
Оливера Пантелић, наставник географије, грађанског васпитања и чувара природе;
Снежана Шолајић, учитељица;
Наташа Копривица, наставник ликовне културе;
Моника ружић, наставник српског језика;
Сања Јовановић, учитељица.
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РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 2019/2020.
ОПШТИНСКА ТАКМИЧЕЊА
Општинско такмичење из математика одржано је 7.децембра 2019.године у ОШ“Академик
Миленко Шушић“ у Гучи. Ученици наше школе су остварили следеће резултате:
3.разред
Прво место – Антонија Ковачевић (64 поена)
4.разред
Прво место – Вук Симићевић IV-2 (70 поена)
Треће место – Јана Стефановић IV-2( 55 поена)
5.разред
Прво место – Урош Радисављевић – V-1 (66поена)
Друго место – Вук Стевановић V-240 поена)
Друго место – Нађа Костић V-1(40 поена)
6.разред
Друго место – Татјана Ковачевић –VI-2 (27 поена)
7.разред
Друго место – Теодора ПанићVII-2(48 поена)
Општинско такмичење из енглеског језика одржано је 23.фебруара 2020. године у
ОШ“Академик Миленко Шушић“ у Гучи.
8.разред
Треће место – Елена Пајовић VIII -1(32поена)
Општинско такмичење из физике
Благојевић“ у Лучанима.

одржано је 23.фебруара 2020. године у ОШ “Милан

6.разред
Прво место - Татјана Ковачевић –VI-2 (78 поена)
Треће место – Александар Каранац VI-2 (60 поена)
7.разред
Прво место – Теодора ПанићVII-2(57,5 поена)
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Општинско такмичење из хемије
Вичи.

одржано је 1. марта 2020. године у ОШ “Марко Пајић“ у

7.разред
Треће место:
- Данило Раонић VII- 2 (79 поена)
- Ива Вукајловић VII- 2 (75,5 поена)
Општинско такмичење у одбојци за ученике старијих разреда одржано је 3.марта 2020.
године у ОШ “Милан Благојевић“ у Лучанима.
Прво место – дечаци:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Митровић Слободан 8/2
Лилић Немања 8/2
Цицовић Владимир 8/1
Ђорђевић Душан 8/1
Ђорђевић Ђорђе 7/1
Митровић Вукашин 7/1
Пантелић Вук 8/2
Марковић Лазар 8/1
Богићевић Борис 8/2

Друго место – девојчице:
1. Рађеновић Марија 8/1
2. Алемпијевић Селена 8/2
3. Топаловић Хелена 8/2
4. Пајовић Елена 8/1
5. Плазинић Ирина 8/2
6. Јаћимовић Сандра 8/2
7. Радисављевић Анђела 8/2
8. Домановић Андријана 7/1
9. Чворовић Анђела 6/1
10. Панић Теодора 7/2
Општинско такмичење Књижевна олимпијада за ученике основних школа
7.марта 2020. године у ОШ “Вук Караџић“ у Каони.
8.разред
Треће место – Хелена Топаловић VIII -1(16 поена)
Треће место – Јована Бисенић VIII -2(15 поена)
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Општинско такмичење из биологије
Горачићима.

одржано је 15. марта 2020. године у ОШ “Горачићи“ у

7.разред
Друго место - Данило Раонић VII- 2 (70 поена)
Треће место – Теодора Панић VII- 2 (67 поена)
8.разред
Треће место – Сандра Јаћимовић VIII -1(75 поена)

ОКРУЖНА ТАКМИЧЕЊА
Окружно такмичење из физике одржано је 14.марта.2020.године у ОШ „Филип Филиповић“
у Чачку.
6.разред:

Друго место - Татјана Ковачевић VI-2 - (64.5 поена)
Окружно такмичење из енглеско језика одржано је 15.марта.2020.године у ОШ „Момчило
Настасијевић“ у Горњем Милановцу.
8.разред
Друго место – Елена Пајовић VIII -1(37поена)

Напомена: Подаци се односе на такмичења која се налазе у Kaлендару такмичења и смотри ученика
основних школа за школску 2019/2020. годину – Министарства просвете, науке и технолошпког
развоја.

Летопис водила:
Биљана Јањић,
школски библиотекар
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