
Април 2022. године 

 

Дан школе 

 

6. априла обележен је Дан школе. За ту прилику ораганизовани су ликовни и 

литерарни конкурси за ученике млађих разреда. Ученици другог разреда 

положили су цвеће на спомен-бисту Владимира Перића која се налази испред 

школе, а ученици старијих разреда, заједно са директором школе,  на спомен-

бисту у Парку хероја. 

 

 

 

 

 

 



Ликовни радови  

Поводом Дана школе, ученици трећег разреда часове ликовне културе посветили 

су Валтеру. На часовима су радили портрет Владимира Перића (техника- оловка), 

а од ненаграђених ликовних радова на конкурсу организованом поводом Дана 

школе направљен је пано назван „Валтеру од трећака“. 

 

 

Валтер- портрет 

 

 

„Валтеру од трећака“- пано ученичких радова 

Председник Одељењског већа трећег разреда, 

Нада Голубовић 



Конкурси поводом обележавања Дана школе 

Као и сваке године,  за ученике млађих разреда  поводом Дана школе 

организовани су ликовни конкурс за ученике сва четири разреда и лтерарни 

конкурс за ученике  III  и IV разреда. 

Тема за ликовни конкурс је била: Школа какву замишљам и желим.  

Награђена су прва три рада у свим узрасним категоријама. Радови су изложени у 

холу школе. Награђени ученици су: 

Први разред: 

1. место: Лејла Шантић,  ИО Залуг 

2. место: Керим Авдић, I-4  

3. место: Теодор Дивац, I-4  
 

Други разред: 

1. место:  Војкан Радомировић, ИО Залуг 

2. место: Селмановић Селма,  II-3 

3. место:  Миа Дакић, II-2 
 

Трећи разред: 

1. место:  Ника Ратковић, III-2  

2. место:  Марко Софијанић, ИО Залуг 

3. место:  Брбовић Анел, III-1 
 

Четврти разред: 

1. место : Теодора Стојановић, IV-3  

2. место:  Тара Дакић, IV-1 

3. место: Луција Милетић, IV-3 

 
Део изложбе ликовних радова 

 



Тема за литерарног  конкурса:  Сећање на први школски дан 

Награђени ученици су: 

Трећи разред: 

1. место:  Арсеније Гојак, III-4 

2.  место:  Ника Ратковић, III-2 

3. место: Анел  Брбовић, III-1 

Четврти разред: 

1. место:  Дуња Брашанац, IV-1 

2. место: Мила Пантовић, IV-1 

3. 3.  место: Неда Марјановић, IV-3   

Награђеним ученицима честитамо. 

 

Победнички радови литерарног конкурса 3. разред 

 

Победнички радови литерарног конкурса 4. разред 

Председник Одељењског већа четвртог разреда, 

Гордана Баковић 



Пројекат:  Мој поглед на свет 

Поводом дана планете Земље (22. април), ученици трећег разреда реализовали су 

заједнички пројекат „Мој поглед на свет“ и направили овај занимљиви пано. 

 

 

 

 

Председник Одељењског већа трећег разреда, 

Нада Голубовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дан сећања на Доситеја Обрадовића 

 

 

   Поводом Дана сећања на Доситеја Обрадовића ученици другог разреда 

Издвојеног одељења Залуг се кроз различите активности упознали са животом и 

делом  великог просветитеља и првог српског министра просвете. 

   У првом делу часа ученици су се кроз приказ презентације упознали са местом и 

годином рођења, детињством, путовањима и делима Доситеја Обрадовића. 

Подсетили смо се и басни које смо обрађивали у првом и другом разреду, а које је 

написао Доситеј Обрадовић. 

  У другом делу часа је организован квиз како би ученици проверили колико су 

научили о Доситеју који је увек истицао значај врлина и вредности као што су: 

пријатељство, поштовање, сарадња, љубав, трпељивост, доброта и доброчинство. 

 

Ненад Голубовић 

 



Мај 2022. године 

 

Рачунари за Издвојено одељење Залуг 

 

   Од школске 2020/2021. године у школе је уведен нови предмет, Дигитални свет. 

Циљ наставе и учења предмета Дигитални свет је развијање дигиталне 

компетенције ученика ради њиховог оспособљавања за безбедну и правилну 

употребу дигиталних уређаја за учење, комуникацију, сарадњу и развој 

алгоритамског начина размишљања. Издвојено одељење у Залугу није имало 

довољан број рачунара на којима би се изводила настава овог предмета. Због тога 

су ученици другог разреда са својим учитељем послали молбу компанији МДГ из 

Пријепоља да им донирају неколико рачунара. Ова друштвено одговорна 

компанија им је изашла у сусрет и ИО Залуг донирала 10 рачунара. Сада ће 

ученици овог издвојеног одељења моћи часове из предмета Дигитални свет да 

реализују уз помоћ рачунара.  

 

 

               Ненад Голубовић 

 

 

 

 

 



Јун 2022. године 

Рекреативна настава – други разред 

У периоду од 2. до 8. јуна 2022. године ученици другог разреда из Матичне школе 

и ИО Залуг су провели незаборавну недељу на рекреативној настави у Ивањици.  

Почев од 2. јуна ученици су боравили на чистом ваздуху у Заводу за 

специјализовану рехабилитацију Ивањица који је проглашен ваздушном бањом, 

али њихови часови нису престали, јер се настава одржавала свакодневно само у 

другачијим условима,у очаравајућој природи, на отвореном. 

Први дан су ученици прошетали до града и посетили Споменик револуције и 

оближњи парк. У повратку до Завода прешли су преко чувеног каменог моста на 

Моравици. Мост је већ на први поглед својом лепотом привукао пажњу 

ученицима, а посебно занимљив им је био податак да је за његову градњу 

употребљено 30 хиљада јаја, као везивни материјал. 

Јутарње шетње су допринеле да ученици са ентузијазмом започну нови дан. Циљ 

многобројних тематских излета је био да се деца упознају са значајним објектима 

културе, као и флором и фауном овог дела Србије. Други дан ученици су се, у 

пратњи учитеља и рекреатора, пешачењем кроз шуму попели на Видин крш и 

чули занимљиву причу како је настао овај врх. Сваки наредни дан ученици су 

започињали шетњом. 



У поподневним часовима ученици су време проводили на базену или у спортским 

надметањима на оближњим теренима. Вечерњи програм био је резервисан за маскенбал, 

дискотеку, шиз-фриз, представљање талената. 

 

Последњи дан организован је излет до Хаџи Проданове пећине која је од Ивањице 

удаљена 7 км.  

 

Ученици су се са рекреативне наставе вратили са осмехом и носталгијом. Неки од 

њих су стекли још чвршћа пријатељства, а неки ће још дуго памтити журке, 

плесове и дружења. Током боравка у природи ученици су се боље међусобно 

упознали и развијали навике да се што самосталније брину о својим потребама и 

потребама другара око себе. Значајан моменат је био и одвајање од родитеља на 

који су деца добро реаговала. 

 

Одељењско веће 2. разреда 

 

 

 



Настава и природи ученика четвртог разреда 

Годишњим планом рада, Одељењски веће четвртог разреда планирало је наставу у 

природи у трајањуу од седам дана, у Врњачкој Бањи. 

Ученици четири одељења IV-1, IV-2, IV-4, као и ученици IV разреда Издвојеног 

одељења у Залугу, њих 65, са учитељицама :Горданом  Баковић, Даницом 

Петровић, Иваном Ненадић и Бранкицом Поповић боравило је у термину од 3. до 

10. јуна у Туристичко угоститељски центру ,,Бамбус" 

Током боравка ученици су се упознали са културно- историјским знаменитостима 

Врњачке Бање. 

У поподневним часовима организована су спортска надметања, на којима су 

ученици могли да покажу такмичарски дух и спортска знања. 

У вечерњим часовима су организоване тематске журке у којима су уз забаву и 

дружење ученици имали прилику да покажу своје таленте, знање и креативност, 

али и да се забаве. 

Било је то једно дивно дружење, а ученици су се вратили кућама богатији за 

успомене на заједнички боравак са другарима . 

 

      Шетња                                  Дворац Белимарковића- музеј 

                   

             Летња позорница                          Јапански врт                    Настава  

 

Одељењско веће 4. разреда 



 

ЈЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА V И VI РЕАЗРЕДА 

 

Одељењска већа петог и шестог разреда су, у складу са Годишњим програмом 

рада, 11.06.2022. извела планирану једнодневну екскурзију на Златибору.  

У екскурзији су учествовали ученици по 4 одељења петог и шестог разреда, 

њихове одељењске старешине и по један предметни наставник- стручни вођа пута.  

Осим Златибора, ученици петог разреда посетили су и Стопића пећину, а ученици 

шестог разреда Стопића пећину и Дино парк.  

 

Дино парк 

 

 
Златибор 

 

 

Стопића пећина 

 
 

 

Стопића пећина 

 

 

Одељењско веће 5. и 6. разреда 

 



 

Екскурзија ученика осмог разреда 

 

Дводневна екскурзија ученика осмог разреда реализована је 7. и  8. јуна 2022. 

године. 

Ученици су посетили Авалски торањ, затим панорамски разгледали Београд, 

посетили Зоолошки врт и Калемегдан, након чега су отишли даље за Нови Сад, 

где су и били смештени у хотелу „Путник“. 

 

   
Следећег дана  су обишли центар Новог Сада, Петроварадин и Сремске Карловце,  

и  након тога се вратили у Пријепоље. 

 

   
 

Ученици су упознали  географске, природне и историјске карактеристике  дела 

Војводине и Београда као и  културно наслеђе овог дела Србије. 

Планирани  образовно-васпитни  циљеви  и задаци екскурзије реализовани су у 

потпуности. 

 
 

Одељењско веће 8. разреда 


