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РЕЧ ДИРЕКТОРА 

 

   Драги читаоци, 

       Ми смо школа смештена у богатом и разноврсном и природном окружењу која поштује 

традицију, али је отворена за промене. Постављамо високе стандарде и постижемо добре 

резултате, водећи рачуна о индивидуалним карактеристикама ученикљ, негујемо хуманост, 

креативност и спортски дух. 

    Желим Вам да уживате у овом кратком путовању кроз нашу школу. Овај летопис смо 

припремили са доста труда и љубави. Надамо се да смо на најбољи начин дочарали оно што се 

догађало у нашој школи у школској 2017/2018. години.  

  Директор школе,  

 Снежана Мићовић 
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УПОЗНАЈТЕ НАС! 
 

Сирогојно се налази у североисточном делу Златибора. Простире се на надморској висини од 

890 метара и окружују га реке Приштавица, Катушница и Рзав. Удаљено је 25 км од центра општине 

Чајетина и 30 км од Ужица.  

У Сирогојну живи око 1200 становника, просечне старости 43,8 година. Последњих година 

школа бележи константно опадање броја ученика. Оно што охрабрује је чињеница да се тај број 

претходних неколико година усталио на 130 ученика. 

 Особеност овог краја је израда ручно плетених предмета. По томе су наше плетиље познате не 

само код куће већ и у свету. У Музеју плетиља  је на сликовит начин приказан развој и успех 

традиционалног занимања уздигнутог на ниво светске моде. Ту је и продавница џемпера, као и 

понуда различитих производа и сувенира сеоских домаћинстава. 

Музеј на отвореном „Старо село“ је јединствени  музеј ове врсте у Србији. Музејску целину 

чине аутентични објекти пренети из златиборских села , а  који нас упознају са архитектуром, 

организацијом и условима живота наших предака. Томе је и наша школа дала допринос- у  њој се 

налази стална поставка „Стара учионица“. 

Споменички комплекс цркве Светих апостола Петра и Павла из XVIII века и Музеја на 

отвореном заштићен је као културно добро – споменик културе од изузетног значаја.  

Стопића пећина се налази на северноисточној страни планине Златибор, између села Рожанства 

и Трнаве. То је речна пећина кроз коју протиче Трнавски поток. Чини је пет целина: Светла дворана, 

Тамна дворана, Велика сала са кадама, канал са кадама и Речни канал. 

Једна од најлепших природних лепота Златибора је Гостиљски водопад. Налази се у селу 

Гостиље на 25 km од центра Златибора. Висина водопада је 20 метара. 
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ИЗГЛЕД НАШЕ ШКОЛЕ 
 

Матична школа 

Изградња садашње школске зграде у Сирогојну завршена је 1966. године. И поред тога што је 

школска зграда стара скоро 50 година у добром је стању. Зграда је осунчана, без влаге са централним 

грејањем и PVC столаријом. 2012. године у потпуности су реновирани мокри чворови. 2013. цела 

школа је окречена, промењена је расвета, префарбана ламперија.2014. обновљена је фасада на 

школској згради. У 2015. одрађена је реконструкција електричне мреже, а у 2016-ој години санирано 

је школско игралиште и извршена је замена прозора на спрату хола школе у Сирогојну,као и улазна 

врата школе. 

 
 

 

Матичнa школа у Сирогојну 

Школска зграда располаже са: 

 Учионице опште намене 225 m
2
 

 Специјализоване учионице 135 m
2
 

 Библиотека 48 m
2
 

 Учионица за физичко васпитање 45 m
2
 

 Простор дечјег вртића 60 m
2
 

 Учионица – Музејска поставка 45 m
2
 

 Наставничка канцеларија 50 m
2
 

 Канцеларија рачуновође и секретара 18 m
2
 

 Канцеларија директора 10 m
2
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 Кухиња и трпезарија 80 m
2
 

 Гаража 50 m
2
 

 Котларница 50 m
2
 

 Спортски
 
терен 1200 m

2
 

 

 

 

Етно-учионица у матичној школи 

 

ИО Љубиш 

Педесетих година прошлог века саграђена је школа у Љубишу која је 1992.године припојена 

нашој школи. 2007. године урађено је парно грејање. Школска зграда је старе градње и било је 

потребно реновирање, на првом месту столарије и фасаде.Школа је током школске 2014/2015. 

конкурисала код Министарства просвете како би се обезбедила финансијска средства за 

реконструкцију столарије у ИО Љубиш.Та средства су одобрена у износу од 1.200.000 динара и 

током лета школске 2014/2015. замењени су прозори у ИО Љубиш. Понуђена цена за радове је била 

знатно нижа тако да је за остатак новца урађена адаптација мокрог чвора. У току школске2015/2016. 

измештена је и окречена трпезарија за исхрану деце. 

Школска зграда располаже са: 

 Учионице опште намене 208 m
2
 

 Специјализоване учионице 46 m
2
 

 Фискултурна сала 162 m
2
 

 Наставничка канцеларија 18 m
2
 

 Кухиња 12 m
2
 

 Трпезарија 49 m
2
 

 Котларница 9 m
2
 

 Спортски терен 1000 m
2
 

 Библиотека
 
30

 
m

2
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ИО Рожанство 

Школа у Рожанству саграђена је 1955. године. У августу 2013. године школа је комплетно 

реновирана (реновирана је цела школска зграда – фасада, учионице, кухиња,тоалети, набављена су 

нова наставна средства). Школска зграда поседује ADSL везу саинтернетом. У 2017. години 

извршена је поправка дотрајалих делова крова. 

 

 

Школска зграда располаже са: 

 Учионица опште намене 60 m
2 

 

 Наставничка канцеларија 10 m
2
 

 Кухиња 5 m
2
 

 Хол, трпезарија 50 m
2
 

 Спортски терен 250 m
2
 

 

 

 

 

 

ИО Жељине 

Школа у Жељинама саграђена је 1954. године. Школа је у поприлично лошем стању,најлошија 

је кровна конструкција и фасада. Током школске 2014./2015. у складу са планираним финансијским 

средствима на школи у Жељинама урађена је замена рогова на крову и саниран је плафон. Школа не 

поседује спортски терен, као ни кухињу за ученике. Школска зграда поседује ADSL везу са 

интернетом. 

 

Школска зграда располаже са: 

 Учионица опште намене 50 m
2
 

 Наставничка канцеларија 10 m
2
 

 Купатило 4 m
2
 

 Ходник 10 m
2
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ИСТОРИЈАТ 
 

Прве кораке у образовању направио је месни свештеник Тома Смиљанић у малој брвнари 

поред цркве. 

Рад у посебним школским просторијама почиње изградњом нове школе 1875.године. Наредне 

године ова школа нестаје у пожару који су нехатом изазвали војници у пролазу. 

1907. године изграђена је нова школска зграда, приземне конструкције са четири 

просторије.Током Првог светског рата школа није радила, а сва документација из претходног 

периода била је уништена.  

Након Првог светског рата шкoла поново почиње са радом. После пет година, 1923. године 

изграђена је нова школска зграда у Сирогојну. Исте године и село Рожанство добија школу. 

Тешки дани за нашу школу поново долазе почетком Другог светског рата. У том периоду 

школа је радила нередовно. Из овог периода није сачувана никаква документација. 

Школа из четвороразредне у осморазредну прераста школске 1950/51. године. Данашњи назив 

школа добија по имену наредног хероја Саве Јовановића Сирогојна, ученика наше школе. Пошто је у 

том периоду број ученика био значајан, рад је организован у две смене. Због тога је била нужна 

реконструкција и доградња школског простора, чему је и приступљено 1966. године. Изградња 

школске зграде у данашњем облику завршена је 1968. године. 
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ЂАЦИ ПЕШАЦИ 

 

 
 

Проблем ђака пешака, од којих су неки пешачили и више од 10 километара у једном правцу, 

решили смо уз помоћ господина Василија Мићића и уз разумевање руководства наше општине. 

Господин Васо, власник предузећа “Путеви” из Ужица и бивши ученик ове школе, донирао је нашој 

школи комби возило, а потом и минибус и један путнички аутомобил. Руководство наше општине 

редовно издваја велика средства којим плаћамо материјалне трошкове превоза и плату возача. 

Превоз ученика се одвија свакодневно од Рожанства до Доње Беле Реке и у току дана у ову сврху 

наше возило пређе 196 километара. Број ученика који путују аутобуским превозом је 36, а оних који 

пешаче између 6 и 10 километара је 5. 

                               

 

МИ У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. 
 

Настава на подручју наше школе одвија се у матичној школи у Сирогојну и три издвојена 

одељења: Љубиш (осморазредна школа), Рожанство и Жељине (четвороразредне школе). У матичној 

школи и свим издвојеним одељењима због малог броја деце настава се изводи у једној смени. 

Школа Број ученика 

Редовна настава Припремни предшколски програм 

Матична школа у Сирогојну 69 5 

ИО Љубиш 31 2 

ИО Рожанство 12 2 

ИО Жељине 2 / 

Укупно 114 9 
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У школи наставу изводи 27 наставника.Од тога 8 наставника ради у разредној настави, док 

преосталих 19 раде у предметној настави. При томе напомињемо да одређени број наставника нема 

пуно радно време. Одређени број часова предметно је нестручно заступљен јер, и поред 

благовремено расписаних конкурса, нисмо успели да обезбедимо у потпуности стручан наставни 

кадар.Нестручно заступљени предмети и број часова приказани су у табели која следи. 

 

Школа Недељни број часова нестручно заступље ненаставе 

Физика Математика Музичка култура Руски језик Енглески језик Свега 

Сирогојно 6 16 5 8 / 35 

Љубиш 6 16 5 8 4 39 

Жељине / / / / 2 2 

Укупно 12 32 10 16 6 76 

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ (РАЗРЕДНА НАСТАВА) 

ИМЕ РАДНИКА  ЗАДУЖЕЊЕ 

Милеса Чугуровић 1.и 3. разред (Сирогојно) 

Милина Ковчић 4.  разред (Сирогојно) 

Весна Ковачевић 2. разред (Сирогојно ) 

Наташа Стаматовић (боловање) 

Верица Секулић (замена) 

1.и 4. разред (Жељине) 

Јелена Лазић 1. и 4. разред (Љубиш) 

Нада Јоксимовић 2. и 3. разред (Љубиш) 

Даница Дедовић 1.и 2. разред (Рожанство) 

Драган Лазић 3.и 4. разред (Рожанство) 

 

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ (ПРЕДМЕТНА НАСТАВА) 

ИМЕ РАДНИКА  ЗАДУЖЕЊЕ 

Маријана Мутавџић Српски језик (Сирогојно) 

Ивана Жунић Српски језик (Љубиш) 

Марија Цветић Математика (Сирогојно) 

Славица Росић Математика (Љубиш), грађанско васпитање 

Нада Ђорђевић Енглески језик (млађи и старији разреди)  

Владан Цицварић Енглески језик (млађи разреди) 

Јелена Лазаревић Руски језик 

Душанка Мрдаљ Историја 

Бранка Турудић Географија, грађанско васпитање 
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Љиљана Павловић (боловање) 

Ана Николић (замена) 

Биологија 

Милена Јоксимовић Хемија 

Мијаило Стаматовић ТИО, техника и технологија, информатика и рачунарство 

Радмила Божанић Информатика и рачунарство 

Анастасија Богдановић Ликовна култура (Сирогојно) 

Александра Ђокић(боловање) 

Тања Новаковић (замена) 

Музичка култура 

Дарко Василијевић Физичко васпитање, физичко и здравствено, изабрани 

спорт (Сирогојно), физичке активности 

Драган Панић  Изборни спорт (Љубиш) 

Зоран Тодић Верска настава (Сирогојно, Рожанство) 

Александра Костић Ликовна култура (Љубиш) 

Ивана Тодоровић Физика 

 

 

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ 

ИМЕ РАДНИКА  ЗАДУЖЕЊЕ 

Снежана Мићовић Директор 

Јелена Шкодрић (боловање) 

Марија Суботић (замена) 

Психолог 

Александра Ђокић(боловање) 

Тања Новаковић (замена) 

Библиотека 

Милорад Кнежевић Правник 

Љиљана Нешевић Секретар 

Миљка Стаматовић Помоћни радник (Сирогојно) 

Мица Бјеличић Помоћни радник (Сирогојно) 

Дејан Ћурдић Помоћни радник (Сирогојно) 

Светлана Павловић Кувар (Сирогојно) 

Радоје Чубрак Помоћни радник (Љубиш) 

Душан Новаковић Помоћни радник (Љубиш) 

Миломирка Марковић Кувар (Љубиш) 

Милисав Бјеличић Помоћни радник (Жељине) 

Миланка Стопић Помоћни радник (Рожанство) 

Милун Ћурдић Возач 
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ХРОНОЛОГИЈА ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА 

 
            СЕПТЕМБАР  

 01.09.2017.Почетак школске године  

 01.09.2017.Дочек ђака првака-ИО Рожанство 

 04.09.2017. Дочек ђака првака-Матична школа, ИО Љубиш, ИО Жељине 

 13.09.2017.Седница Савета родитеља 

 14.09.2017.Седница Школског одбора 

 14.09.2017.Седница Наставничког већа 

 15.09.2017.Шетња ученика ИО Рожанство са децом из вртића ,,Пачија школа“ Рожанство у 

ближој околини 

 16.09.2017.Шетња ученика млађих разреда из матичне школе и издвојених одељења у 

Чајетини поводом Дана пешачења 

 22.09.2017.Посета ученика првих разреда наше школе библиотеци ,,Љубиша Р. Ђенић“ у 

Чајетини 

 25.09.2016. Припадници МУП-а Чајетина одржали су предавање ученицима првих разреда 

наше школе на тему „Пажљивко у саобраћају“ 

 

            ОКТОБАР 

 02–06.10.2017.Прослава поводом Дечје недеље под називом „Градимо мостове међу 

генерацијама“ 

 16.10.2017.У овиру пројекта ,, Основи безбедности деце“ ,припадници МУП-а Чајетина 

одржали предавање ученицима четвртог и шестог рзреда на тему ,,Не дрогама и алкохолу!“ 

 16-20.10.2017.Одржан Тематски дан ,,И ове јесени слика је иста“свих ученика млађих 

разреда у оквиру школе 

 19.10.2017.Црвени крст из Чајетине одржао је предавање на тему ,,Здрава храна“ ученицима 

од првог до четвртог разреда 

 23.10.2017.Посета дечјег вртића ,,Пачија школа“ и гледање представе ,,Штрумфови“ ученика 

млађих разреда ИО Рожанство 

 26-27.10.2017.Посета ученика млађих разреда матичне школе Етно селу и присуство 

радионицама које су реализовали кустоси Педагошког музеја из Београда 

 

            НОВЕМБАР 

 06.11.2017.Представник  МУП-а Чајетина одржао предавање на тему „Превенција и заштита 

деце од трговине људима“ ученицима четвртог и шестог разреда наше школе 

 08.11.2017.Посета Невладине организације ,,Адра Србија“, учесници програма ,,Еразмус“, 

матичној школи  
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 08.11.2017.Представници ФК Чајетина одржали презентацију фудбала 

 15.11.2017. Седница  Одељењских већа и Наставничког већа 

 20-27.11.2017. Недеља посвећена заштити деце од насиља, у оквиру које је објављен конкурс 

под називом ,,Стоп насиљу“, где су награђени најбољи ликовни радови ученика млађих 

разреда и литерарни радови ученика старијих разреда 

 27.11.-1.12.2017. Тематски дан „Трагови прошлости“ у старијим разредима наше школе 

 29.11.2017.Посета нашег познатог песника Љубивоја Ршумовића свим одељењима наше 

школе 

 

            ДЕЦЕМБАР 

 08.12.2017.Општинско такмичење из одбојке ученика осмог разреда 

 11.12.2017.Представници МУП-а Чајетина одржали предавање на тему,,Полиција у сужби 

грађана“ ученицима четвртог и шестог разреда 

 11.12.2017.Седница Школског одбора 

 13.12.2017.Седница Савета родитеља 

 11-15.12.2017.Одржан Тематски дан ,,У сусрет зими“ свих ученика млађих разреда у оквиру 

школе 

 18.12.2017. Представници МУП-а Чајетина одржали предавање на тему,,Безбедност за све- 

ПУТ И ЈА“ ученицима трећег разреда 

 25.-29.12.2017. Тематски дан „Извори енергије“ “ у старијим разредима наше школе 

 29.12.2017.Подела новогодишњих пакетића породицама са троје и више деце у ИО Љубиш од 

стране Омладинског удружења ,,Виорог“ 

 29.12.2017.Подела новогодишњих пакетића ученицима ИО Рожанство од стране Јосипа 

Ристановића, власника продавнице „Грош“ из Рожанства 

 

             ЈАНУАР 

 12.01.2018.Посета ИО Рожанство Младих извиђача из Бора ОШ ,,Југославија“ и ОШ ,,Бранко 

Јаков Орландић“ 

 15.01.2018.Седница Школског одбора 

 15.01.2018.Представници МУП-а Чајетина одржали предавање на тему ,,Превенција и 

заштита деце од опојних дрога и алкохола“ ученицима четвртог и шестог разреда 

 19.01.2018.Одржано Школско такмичење из математике свих ученика наше школе у времену 

од 12-14 часова 

 27.01.2018.Прослава Савиндана 

 31.01.2017.Седнице Одељењских већа и Наставничког већа 

 

            ФЕБРУАР 

 10.02.2018.Седница Школског одбора 

 26.02.2018.Представник ватрогасаца Борко Драгутиновић одржао предавање на тему 

,,Заштита од пожара“ свим одељењима наше школе 

 28.02.2018.Одржано Школско такмичење из биологије 
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            МАРТ 

 06.03.2018.Седница Савета родитеља 

 08.03.2018.Одржано Школско такмичење ,,Мислиша“ ученика од другог до осмог разреда 

 08.03.2018.Изложба и приредба поводом Осмог марта у матичној школи и ИО одељењима 

 12.03.2018. Представа ,,Пепељуга“ у извођењу Путујућег луткарског позоришта ,,Бајкамела“ 

 12.03.2018.Представник ватрогасаца одржао предавање на тему ,,Заштита од опасних 

материја и природних непогода“ ученицима четвртог и шестог разреда 

 19.03.2018.Едукативна представа свим ученицима наше школе о безбедности деце на 

интернету под називом ,,Почетно и безбедно“, а путем директног преноса са YOU-TUBE 

Министарство трговине, туризма и телекомуникације у сарадњи са МУП-ом 

 19-23.03.2018.Одржан Тематски дан ,,Опет креће пролеће“ у свих ученика млађих разреда у 

оквиру школе 

 19-23.03.2018.Одржан Тематски дан „Светски дан вода -22.март“ у старијим разредима 

наше школе 

 20.03.2018.Седница Школског одбора 

 29.03.2018.Одржано Школско такмичење рецитатора 

 26-30.03.2018.Приредбе и изложбе у матичној и издвојеним одељењима наше школе поводом 

предстојећих васкршњих празника 

 

АПРИЛ 

 13.04.2018.Одржани пробни завршни испит из математике у времену од 12 до 14 часова 

 10.14.2018.Седница Школског одбора 

 16.04.2018. Седница Савета родитеља 

 16.04.2018.Седнице Одељењских већа и Наставничког већа 

 16.04.2018.Представа ,,Аска и вук“ у извођењу позоришта ,,Кофер театар“ из Београда 

 16.04.2018.Представници МУП-а Чајетина одржали предавање на тему ,,Безбедност деце у 

саобраћају“ ученицима четвртог и шестог разреда 

 26.04.2018.Седница Школског одбора 

 

             МАЈ 

 7.-11.5.2018 Одржан Тематски дан „Дан сунца“ у старијим разредима наше школе 

 08.05.2018. Једнодневни излет за ученике млађих разреда 

 10.05.2018.Седница Одељењских већа и Наставничког већа 

 10.05.2018.Седница Савета родитеља 

 11.05.2018.Учешће ученика млађих и старијих разреда у Спортским играма младих на 

Златибору 

 13-14.05.2018. Дводневни излет за ученике старијих разреда 

 21.05.2018.Припадници МУП-а Чајетина одржали предавање на тему „Превенција и заштита 

од трговине људима“ ученицима четврог и шестог разреда у матичној школи 
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 28.05.2018.Посета деце предшколског узраста Етно учионици заједно са својим васитачицама 

 29.05.2018.Припадници МУП-а Чајетина одржали предавање на тему „Превенција и заштита 

од трговине људима“ ученицима четврог и шестог разреда у ИО Љубиш 

 

ЈУН 

 01.06.2018.Посета Конгреса психолога одржаног на Златибору матичној школи 

 07.06.2018.Седница Наставничког већа за ученике осмог разреда 

 13.06.2018.Седница Наставничког већа за избор директора школе 

 14.06.2018. Завршетак школске године  

 18.06.2018. Завршни испит (српски језик) 

 19.06.2018. Завршни испит (математика) 

 20.06.2018. Завршни испит (комбиновани тест)  

 20.06.2018.Седница Школског одбора 

 21.06.2018.Седнице Одељењских већа и Наставничког већа 

 28.06.2018. Седница Наставничког већа 

 28.06.2018.Седница Школског одбора 

 28.06.2018.Седница Савета родитеља 

 

            АВГУСТ  

 04.08.2018.Обележавање Дана Пастрмке у Љубишу 

 18-27.08.2018.Бесплатно летовање ученика наше школе  

 30.08.2017.Седница Наставничког већа 

 

 

 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД 
 

НАСТАВА 

Све активности у оквиру редовне, додатне и допунске наставе реализоване су у складу са 

предвиђеним планом и програмом.    
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ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ШКОЛЕ 

 

Биолошко-еколошка секција 

   Наши ученици су веома заинтересовани и у 

великом проценту учествују у раду секције , али уз 

акценат на ученике матичне школе.На часовима 

секције ученици уређују школски простор, негују 

цвеће и стичу теоријска знања у вези са заштитом и 

унапређењем животне средине.Формирали смо 

еколошке патроле које воде рачуна о поштовању 

правила у школи и околини. Еко-фонд локалне 

самоуправе је редовно награћивао наше ученике 

или је помагао у реализацији идеја, па су тако, уз 

њихову помоћ, у школском дворишту засађени 

четинари и украсно шибље.Успостављена је 

сарадња са Канцеларијом за младе Општине 

Чајетина 22.4.2016.Посебну драж ове секције чини 

учествовање наших ученика седмог разреда у еко-

квизу.С обзиром да се градиво екологије обрађује у 

наредном разреду ученици радо приступају овом 

такмичењу и остварују завидне резултате. 

Биолошко-еколошку секцију води наставница Ана 

Николић. 

 

 

 

Фото-секција 

Фото-секција окупља талентоване и 

заинтересоване ученике за фотографију. 

Усмерава и актуализује њихове способности и 

активности излажењем на терен, 

фотографисањем и праћењем свих 

манифестација у школи као и ван ње, 

припремањем и постављањем информативних 

паноа, обрађивањем фотографија за школски 

сајт. Фото секцију води наставница Ивана 

Тодоровић. 
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Хор 

У нашој школи  активна је и хорска секција, 

која окупља ученике од петог до осмог разреда 

и броји до 20 ученика. Како поред матичне 

школе имамо и осморазредно ИО Љубиш, 

секција ради у обе школе. Хор ученика је 

централно место свих културних 

манифестација.Њиме почињу и завршавају се, 

а често и унесу забаву и весеље у догађања 

која обележава наша школа као што су: су 

Дечја недеља, Савиндан, Дан школе, 

свечаности поводом посета пријатељских 

школа, посета донатора и сл. Ученици 

испољавају велико интересовање за рад у овој 

секцији и можемо се похвалити великим бројм 

талентоване деце која се осим певања у хору 

изражавају и кроз играње у плесној групи и 

млађој и старијој фолклорној групи.Наша 

жеља је да у наредном периоду обезбедимо 

потребна средства за куповину разних 

музичких инструмената чиме бисмо омогућили 

деци да у оквиру школе уче свирање јер 

другачију прилику за то немају.  Хор и плесну 

групу води наставница Александра Ђокић. 

 

 

Спортска секција 

У школи постоји спортска секција од 

2005. године. У оквиру спортске секције 

ученици се обучавају основним елементима 

одбојкашке и кошаркашке игре. Спортска 

секција се одржава једном недељно и њен циљ 

јесте да афирмише и заинтересује децу како у  

спорту тако и у спортској култури и 

понашању. У овој школској години ученици 

наше школе су имали прилику и да погледају 

промоцију ФК Чајетина. Учесвовали су у 

разним спортским такмичењима на територији 

општине, при чему је велики број показао 

успешне резултате и неизмеран 

таленат.Спортску секцију воде наставници 

Дарко Василијевић и Драган Панић. 

                                          



Летопис Основне школе „Саво Јовановић Сирогојно“ 

- 18 - 
 

 

Литерарно-рецитаторско-драмска секција 

  У оквиру школе постоји и литерарно – 

рецитаторско - драмска секција. Велики број 

ученика показује свој таленат за глуму па су 

самим тим и заинтересовани за учешће на 

приредбама. Нарочито се радују када глуме у 

занимљивим представама. Ове године су 

припремили представе за дочек ђака првака, 

Нову годину, Савиндан и Дан школе.  У 

оквиру секције ученици се припремају за 

учешће на смотрама рецитатора и на разним  

литерарним конкурсима, где се истакао један 

број талентованих ученика. Секцију воде  

 

наставнице Маријана Мутавџић и Ивана 

Жунић.  

 

Ликовна секција 

  На ликовној секцији ученици 

изражавају своју креативност и имају прилике 

да се упознају са различитим техникама. 

Такође, заинтересовани ученици овде могу да 

прошире своја знања о ликовној уметности и 

значајним уметницима.У оквиру ове секције 

радови ученика су изложени на паноима и 

прате сваку културну манифестацију наше 

школе.Талентовани ученици прате и учествују 

на разним ликовним конкурсима у оквиру 

наше школе и као подстицај за даље 

ангажовање и напредовање у свом раду  

добијају награде. У наредном периоду  

трудићемо се да заинтересованим ученицима 

омогућимо посете галеријама, као и 

Уметничкој школи у Ужицу. Секцију води 

наставница Анастасија Богдановић.  
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Саобраћајна секција 

Почетком ове школске године у нашој школи је почела са радом и 

саобраћајна секција за коју се определио мањи број ученика.И поред 

тога ови ученици  су били у прилици да стекну нова и прошире 

претходно стечена знања о понашању у саобраћају и саобраћајним 

занцима кроз занимљиве радионице и презентације.Секцију води 

наставник Мијаило Стаматовић

 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
 

Описно оцењивање 

Први разред  

 Сирогојно Љубиш Рожанство Жељине 

У потпуности  2 1 1 1 

У доброј мери 1 1 3 / 

Делимично 2 2 / / 

Укупан број ученика 5 4 4 1 

 

 

 

 

 

Бројчано оцењивање 

Сирогојно 

 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Одличних 3 3 6 4 4 2 5 

Врло добрих 5 1 2 3 2 4 / 

Добрих  1 1 / 3 7 2 4 

Довољних / 1 1 / / / / 

Број ученика 9 6 9 10 13 8 9 
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Љубиш 

 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Одличних 1 2 1 / / 1 / 

Врло добрих 1 / / 2 2 1 2 

Добрих  1 / 1 1 3 1 4 

Довољних / / / / / / / 

Број ученика 3 2 2 4 5 3 6 

 

Рожанство 

 2. 3. 4. 

Одличних / 1 3 

Врло добрих 1 / / 

Добрих  1 / / 

Довољних / / / 

Број ученика 2 1 3 

Жељине 

 2. 3. 4. 

Одличних / / / 

Врло добрих / / 1 

Добрих  / / / 

Довољних / / / 

Број ученика / / 1 

 

 

 

Успех на завршном испиту  

Предмет Број поена 

Српски језик 12,14 

Математика 10,32 

Комбиновани тест 12,54 
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Ђак генерације 

 

Ове године за ђака генерације је изабрана Марија Бојовић, ученица осмог разреда из Сирогојна. Сви 

одлични ученици добили су похвалнице и књиге, а ученици који су освојили једно од прва три места 

на такмичењима добили су похвалнице и књиге од наше школе и захвалнице од школе домаћина. 

 

 

Ученици осмог разреда који су се истакли у појединим предметима добили су посебне дипломе:  

 Марија Бојовић (географија, математика,физика, српски језик, биологија, физичко васпитање) 

 Николина Милић (српски језик, физичко васшпитање) 

 Бошко Јанковић (географија) 

 Ивана Марковић (географија, физичко васпитање) 

 Катарина Митровић (физичко васпитање) 

 Јелена Виторовић (физичко васпитање) 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 

Наша школа подржава стучно усавршавање и професионални развој наставног и ваннаставног 

особља. Наставници често похађају акредитоване семинаре. Ове године у школи су одржана два 

акредитована семинара: „Оснаживање наставника за васпитни рад“ и ,,Нова школа- 

вишефронтална настава у функцији индивидуализације наставе и развоја компетенција за 

целоживотно учење“ , чији су циљеви били  да додатно оснаже компетенције наставника за рад у 

настави како би успешно повезали теме различитих наставних предмета. На тај начин би и 

ученицима било омогућено повезивање градива приликом учења нових садржаја.Поред тога одређен 

број наставника је посетио семинаре који су одржани ван установе. То су:,,Да нам школа буде 

сигурна“, ,,Обука за наставу грађанског васпитања“, ,,Регионална конференција о употреби 

асистивне технологије у образовању и социјалној заштити“, ,,Изричита забрана телесног кажњавања 

деце у Србији“, ,,Етвининг и Еразмус плус пројекти“, ,,Дечји страхови као инхибитори напредовања 

у развоју и учењу“, ,,Пројектно оријентисана настава математике“ и „Обука наставника првог 

разреда за програме наставе и учења орјентисаних на исходе“.Сваки од наведених семинара је 

презентован на седницама Наставничког већа, тако да су сви наставници упознати са њиховим 

садржајем. 

Што се тиче усавршавања у установи, сви наставници су одржали угледне часове, а оно што је 

новина у нашој школи је тематско планирање како у предметној тако и у разредној настави. Трудимо 

се да мотивишемо наставнике да користе иновације у настави. Пошто је школа веома добро 

опремљена, наставници су у прилици да своје часове обогате презентацијама, занимљивим снимцима 

и филмовима. У овој школској години то је постала честа пракса великог броја  наставника. 
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ЗНАЧАЈНИ ДАТУМИ И ПРОСЛАВЕ 
 

Дочек ђака првака 

 У петак, 1. септембра 2017. у ИО Рожанство и 4. септембра у матичној школи и осталим 

издвојеним одељењима , приређена је добродошлица ђака првака, када  су ученици имали прилику да 

по први пут ступе у школске клупе. Тог дана ученици млађих и старијих разреда су пригодним  

 

рецитацијама,скечевима и песмама охрабрили наше мале прваке да сигурно закораче у своје ђачко 

путовање на коме их чекају књиге и учење, али  и мноштво игре, дружења, смеха и забаве.Тако ће им 

тај пут бити лепши и занимљивији. 
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Посета библиотеци 

 Ученици првог разреда наше школе су 22.09.2017. године посетили библиотеку „Љубиша 

Р.Ђенић“ у Чајетини како би се упознали са начином рада библиотеке и значајем читања књига.Овој 

свечаности је присуствовао и наш познати дечји песник Љубивоје Ршумовић, који је свим ученицима 

уручио своју књигу као поклон.Том приликом сви ђаци су добили чланске карте библиотеке за ту 

годину. 

 

 

Дан шетње 

    У петак, 15. септембра 2017. године, ученици ИО Рожанство су заједно са малишанима из ПУ 

Радост – одељење „Пачија школа“ из Рожанства,  обавили шетњу у околини школе и тако обележили 

светски Дан шетње. 

.  



Летопис Основне школе „Саво Јовановић Сирогојно“ 

- 25 - 
 

 

Манифестација поводом Дана шетње 

   У суботу, 16. септембра 2017. године, ученици млађих разреда наше школе узели су активно 

учешће у манифестацији која је одржана у Чајетини поводом „Дана шетње“. Манифестацију је 

организовала Канцеларија за младе-Чајетина у сарадњи са Планинарским друштвом из Чајетине. 

Укупно 21 ученик из матичне школе и издвојених одељења Љубиш, Рожанство и Жељине су овај дан 

провели у шетњи и дружењу са својим вршњацима из Чајетине. 

   Циљ ове манифестације је промовисање здравих стилова живота, дружење и развијање љубави 

према природи. Наша школа ће и следеће године прихватити учешће у активностима које се буду 

предузимале поводом овог дана. 

 

 

Шарамо, стварамо и украшавамо зрневљем и семењем 

   Јесења радионица на тему: Шарамо, стварамо и украшавамо семењем и зрневљем. Други разред Основне 

школе „Саво Јовановић“ Сирогојно, са учитељицом Весном Ковачевић и припремна предшколска група 

вртића „Пахуљица“ Сирогојно. 
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Дечја недеља 

 

 

Програм активности за време трајања дечје недеље од 3. до 7.  октобра 2016. год. 

 Дечја недеља од 2 – 6. октобра 2017. године била је још једна прилика да се створе бољи услови за 

остваривање права деце на одмор и игру која одговара узрасту. 

 Мото програмских активности је био „Градимо мостове међу генерацијама“. 

 Да би деци програм био што занимљивији у нашој школи су приређени спортски сусрети ученика 

млађих и старијих разреда у виду штафетних игара, како у матичној , тако и у издвојеним одељењима 

наше школе. 
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 Изложба ликовних и литерарних радова на тему „Градимо мостове међу генерацијама “, уређена је 

у холу школе, а најлепши и најбољи радови су награђени књигама. 

 

   Како би садржаји Дечје недеље ученицима били што занимљивији  у матичној школи организована 

је Дечја пијаца за све ученике школе. Као подстицај за што већом креативношћу,  ученици су  могли 

да продају направљене рукотворине и половне одевне предмете, чија ће средства уложити  у Дом за 

старе. 
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Психолог школе је организовала предавање на тему „Међугенерацијска солидарност“. 

 

 

 

 Последњи дан руководство школе, представници Ученичког парламента са још неколико ученика 

из школе посетили су Дом за старе и уручили им поклоне у име свих ученика и радника наше школе. 
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Представе у школи 

 „Штрумфови“ - Дечје позориште „Бакине приче“ 

 „Пепељуга“ - Путујуће луткарско позориште „Бајкамела“ 

 „Аска и вук“ – Позориште „Кофер театар“ 

 

 
„Аска и вук“ 

 

 
„Штрумфови“    „Пепељуга“    

Јесења изложба 

 Ученици матичне школе и издвојених одељења обележили су почетак јесени на тему„И ове 

јесени слика је иста“. Користећи своју машту и креативност они су искористили разноврсне јесење 

плодове.Садржај јесење изложбе је пано под датим називом и животиње од јесењих плодова које су 

ученици овом приликом „оживели“, а неизоставни део је и шарено страшило које чува још неубране 
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плодове јесени. Завеса на прозорима је направљена од „насмејаног“ илустрованог јесењег воћа и 

поврћа. Ликовни радови су сачињени од исцепканог разнобојног јесењег лишћа. 

 

 

Посета Дино парку 

У петак, 20.10.2017. године, ученици четвртог разреда матичне школе и сви ученици млађих разреда 

издвојених одељења су заједно са својим наставницима посетили Дино парк на Златибору. Тај дан су 

провели у парку и уживали у бројним активностима ове златиборске атракције и дружењу са својим 

вршњацима. Заједно са њима били су и сви ученици петих  разреда ИО Љубиш и матичне школе, 

који су овај излет реализовали у оквиру обавезних физичких активности. Утисци су позитивни и сви 

се   радују поновној посети.
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Стоп насиљу 

   У периоду од 20-23.11.2017.г. у нашој школи расписан је конкурс на тему ,,СТОП НАСИЉУ”, у 

циљу подизања свести о проблему вршњачког насиља, злостављања и занемаривања деце у школама. 

Ученици старијих разреда су писали литерарне радове у виду поезије и прозе, а млађи ученици су 

своје виђење насиља исказали различитим  илустрацијама. 

 

Посета познатог песника 

   Нашу матичну школу и сва издвојена одељења  посетио је један од најпознатијих песника за децу. 

У раздраганој атмосфери  школе у свом завичају, познати песник је демонстрирао снагу свог 

раскошног талента да забави, подучи и развије љубав према поезији у свакоме ко жели да учествује у 

магији стварања и смејања са непоновљивим Љубивојем Ршумовићем. На крају дружења сви 

ученици су на поклон добили књигу под називом „Фазони и форе“. 
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Обележавање новогодишњих празника 

Нова 2018. година дочекана је у свечаном  и празничном духу. У холовима  матичне школе и у 

свим издвојеним одељењима, као и у учионицама постављени су различити ручно прављени 

новогодишњи украси. Поред новогодишњих кугли, јелкица, пахуљица, чарапа, Снешка Белића, Деда 

Мраза, ирваса, санки, природних гранчица… који су красили холове, зидови су били испуњени 

новогодишњим честиткама и паноима. 

 

   
 

Све ово је одавало печат потајног одласка старе, а доласка Нове године и Божићних празника. 

Децу у ИО Рожанство, у костиму Деда Мраза, посетио је Милош Јовановић, власник одмаралишта 

„Бреза“ у Рожанству, и даровао им новогодишње пакетиће. Пакетићи су стигли и од Јосипа 

Ристановића, власника продавнице „Грош“ из Рожанства, што је био још један разлог за радост. 

Истог дана  деци из породица које имају троје и више деце ИО Љубиш , Омладинско 

удружење,,Виорог“ додељени су новогодишњи пакетићи. 
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Свети Сава, школска слава 

 Дана 27.01.2018. године прослављена је школска слава- Свети Сава, која је као и сваке школске 

године, прослављена  у свечаној атмосфери у матичној школи, у ИО Љубиш и у ИО Рожанство. 

  

 Почетак славе  обележен је примањем дечјих пакетића у цркви у Сирогојну и Љубишу. 

Корачајући стопама нашег првог српског просветитеља, ученици наше школе су кроз разне скечеве, 

рецитације, песме и игре оживели сећање на овог великана. Ученици су приказали своје глумачке, 

рецитаторске, плесне, музичке и друге уметничке способности.  

Овај дан је увеличало и сечење славског колача, након чега је уследила  и скромна гозба у 

просторијама наше школе.   
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Изложба поводом Дана жена 

   Љубав према мајци је најјача.Ученици наше школе  заједно са својим уцитељима и наставницима 

су и ове године 8. марта приредили скромну изложбу. У централни део хола школе су постављени 

дечји радови, ликовни и литерарни, као и хамер студената старијих разреда на коме је главни мото да 

је сваки дан, Дан жена. На прозорима су постављени цветови израђени од различитих материјала и на 

различите начине. На тај начин школа је добила дух празничне атмосфере и поштовања према 

женском роду. Својим мамама, бакама, као и наставницима који раде у овом издвојеном одељењу 

наши мали ученици уручили су честитке. 

 

 

 

 

Зимске радости 

У среду, 7. марта 2018. године, час слободних активности ученици ИО Рожанство и ИО Љубиш су 

провели у игри на снегу. Топао зимски дан са пуно снега био је одлична прилика за безбрижну дечју 

игру. 
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Чији је Снешко најлепши? 

 

Гледање представе ИТ каравана „Како да најлакше упропастите свој живот онлајн“ 

   У циљу превенције и правилног коришћења интернета, наша школа се придружила ИТ каравану 

Министарства трговине, туризма и телекомуникација и ученицима школе организовала гледање 

уживо преноса из Ниша. 
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Васкршња изложба 

   У сусрет предстојећим васкршњим празницима, ученици су са  својим учитељицама и наставницом 

ликовне културе приредили изложбу у холу школе. Зец који носи корпицу са ишараним јајима, 

корпица са јајима такође ишараним разнобојним техникама, представљали су централни део ове 

изложбе. Ученици су са радошћу припремали своје радове, па су и на дрвене гранчице окачили 

офарбана јаја, како би се што боље осетила свечана и радосна атмосфера празника.  
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Прослава Дана школе 

    27.04.2018.године ОШ „Саво Јовановић Сирогојно“ је обележила  143 године рада. Организована 

је пригодна приредба у просторијама ″Вива спорта″. Учешће у приредби су дали сви наставници, 

учитељи и ученици. 

     У оквиру ове свечаности коју су улепшали ученици маштовитим приказом историјата школе, 

уручене су и захвалнице како представницима општине Чајетина тако и многобројним сарадницима 

и пријатељима који помажу и подржавају рад  школе, али и наставницима и ученицима који су 

показали изузетне резултате кроз рад и на такмичењима. Посебан печат овe манифестацијe 

представиле су књиге као награде за ученике који су освојили прва места на ликовном конкурсу 

(ученици млађих разреда) и на литерарном конкурсу (ученици старијих разреда) на тему 

,,Времепловом до будућности наше школе“. Новчана награда у вредности од 10 000 динара за 

уложену одговорност у свом раду уручена је и радници рачуноводства наше школе Љиљани 

Нешевић. 
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Одржавање ЕКО квиза 

   Основна школа „Миливоје Боровић“ из Мачката у оквиру Међународног програма еко школе, а у 

сарадњи са Библиотеком „Љубиша Р. Ђенић“ 5. јуна по четврти пут организује Еко квиз знања. 

   Ове године су се у квизу надметале екипе 7-их разреда школа из Сирогојна, Чајетине, Златибора, 

Мачката и Шљивовице. Квиз знања из екологије има за циљ развијање еколошке свести и бриге за 

животну средину, првенствено код ученика основношколског узраста. Да би живео у складу са 

природом човек мора да промени своје навике, да пробуди своју еколошку свест и савест и да живи и 

делује по принципима одрживог развоја, јер то је једини начин да се очува природа, оквир живота. 

   Екипу наше школе чиниле су ученице 7-ог разреда: Данијела Дедовић, Кристина Крејовић и Јована 

Радибратовић и освојиле су друго место што је завидан успех наших ученика на овом такмичењу. 
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Квиз ,,Шта знаш о Црвеном крсту“ 

   Црвени крст Чајетина је у среду 16.05.2018. организовао квиз „Шта знаш о Црвеном крсту“ у коме 

је учествовало 9 екипа ученика 4. разреда међу којима су били и ученици ОШ “Саво Јовановић 

Сирогојно”. 

   Овај квиз, Црвени крст у сарадњи са основним школама са територије општине Чајетина, 

организован је по девети пут у библиотеци „Љубиша Р. Ђенић“. Ученици ОШ “Саво Јовановић 

Сирогојно” су освојили 4. место. 
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Спасили смо малу креју 

   Било је лепо сунчано мајско јутро. После доручка кренули смо у наше двориште. На степеницама 

испред улазних врата наше школе пијукало је мало беспомоћно младунче креје. Било смо јако 

изненађени, а учитељ нам је рекао да је вероватно испало из гнезда или да га је мама учила да лети па 

је пало. 

Одлучили смо да му помогнемо. Нера је отишла у продавницу и донела кутију, Милица је нашла 

мало сена у школи, а Ања га је узела у наручје. Знали смо да га морамо нахранити. Нашли смо парче 

саламе, кидали смо комадиће на величину црвића и хранили голуждраво птиче. Сламком смо му 

давали воду. Када је јело престало је да пијуче и почело је да дрема. 

У свима нама је тињала стрепња да ће га мачка појести и решили смо да га држимо у школи. 

Међутим, нисмо знали да ли може без хране и воде када ми одемо кући. Нера је предложила да га 

однесе кући, јер је већ тако хранила малу сову, и да га ујутру поново донесе у школу. 

Договарали смо се које име да му дамо. Било је више предлога. Неко је предлагао да га зовемо 

Срећко, неко Живко, а на крају смо се сетили приче о врапцу Пудику и одлучили да му дамо то име. 

Постао је много  везан за нас. Када би био сам пијукао би, а када би имао друштво дремкао би и 

чешкао крила. Када би га узели у руке он би се тако чврсто држао својим канџицама да би га једва 

одвојили. Када би га пустилу у траву покушавао је да полети. 

Оно што нас је посебно задивило  је понашање  Пудикове маме и тате. Они су обилазили око наше 

школе и будно мотрили на нас и Пудика. Схватили смо да малог птића морамо вратити природи. У 

кућицу, коју смо направили још пре неколико година, убацили смо доста сена, направили гнездо и у 

њега убацили птића. Пратили смо како га мама храни, док тата будно мотри да ли су безбедни. 

Данас је петак, 1. јун 2018. сигурни смо да је Пудик на безбедном и да ће већ у понедељак када 

дођемо у школу моћи да лети. Такође, прижељкујемо да нас не заборави и да некада опет долети до 

нас. 
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Дани пастрмке 

 

   Уназад неколико година трдиционално у Љубишу се организује манифестација под називом ,,Дани 

пастрмке“. Ове године је реализована 4.8.2017. године. Ученици ИО Љубиш су својим наступом 

употпунили  и улепшали саджај овог програма. Припремљеним рецитацијама и скечевима наши 

ученици су одушевили присутне госте и  друге учеснике. 

 

 

ИЗЛЕТИ 

 

Излет за ученике млађих разреда 

   Једнодневни излет за ученике млађих разреда реализован је 08.05.2018.г. на релацији Љубиш-

Сирогојно-Јагодина.Ученици су уживали у лепотама Аqua-парка, који обухвата четири базена и 

бројне спортско-рекреативне и забавне садржаје.Упознати су и са поставком тридесет девет фигура-

најзначајнијих личности наше историје,културе, науке и спорта у Музеју воштаних фигура.Са 

одушевљењем су шетали по уређеном амбијенту зоолошког врта ,,Тигар“и разгледали велики број 

животињских врста и птица.Посета Јагодини завршена је одласком до излетишта Арилимпијски 

поток на Ђурђевом брду , које представља омиљено излетиште Јагодинаца , а у чијој се близини 

налазе шума и неколико природних извора. 
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Дводневна екскурзија за ученике старијих разреда 

     Дводневна екскурзија ученика старијих разреда рализована је 13-14.05.2018.г.на релацији 

Сирогојно-Љубиш-Ниш.Првог дана ученици су посетили манастир Жичу, цркву Лазарицу, Ћеле-

кулу, Чегар и Нишку тврђаву. Другог дана су кренули у обилазак Нишке бање. Поред овога ученици 

су били у прилици да панорамски разгледају и упознају знаменитости, лепоте и природна богатства 

своје земље. 
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Летовање ученика 

   Општина Чајетина је организовала нашим ученицима бесплатан одлазак на море.У периоду од 18-

27.августа реализован је одлазак на летовање у Чањ у хотел ,,Бисерна обала“. Поред свакодневног 

боравка и уживања у купању на плажи, деца су сваког дана жељно ишчекивала вечерње садржаје које 

су организовали уз помоћ своји наставника (надметање у спотским активностима, шетње и излети 

градом, а посеан доживљај за њих је представљала ,,свадба“ коју су данима припремали). Ученици су 

на овај начин стекли нова пријатељства са децом из других школа наше општине. 

 

ТАКМИЧЕЊА 
 

Наставни 

предмет 

Ученик Разред Ниво такмичења Наставник 

општинско окружно републичко 

Биологија Миодраг 

Ковчић 

Пети 

разред 

II III  Ана Николић 

 Слађана 

Ратковић  

Пети 

разред 

III   Ана Николић 

 Анђела 

Ћалдовић 

Шести 

разред 

II III  Ана Николић 

 Душица 

Дедовић 

Шести 

разред 

II III  Ана Николић 

 Данијела 

Дедовић 

Седми 

разред 

I II  Ана Николић 

 Кристина 

Крејовић 

Седми 

разред 

II   Ана Николић 
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 Марија 

Бојовић 

Осми 

разред 

II   Ана Николић 

Математика Бошко 

Бојовић 

Трећи 

разред 

   Милеса 

Чугуровић 

 Данило  

Сујић 

Трећи 

разред 

   Милеса 

Чугуровић 

 Милица 

Ристовић 

Четврти 

разред 

I   Драган Лазић 

 Анђела 

Ћалдовић 

Шести 

разред 

I   Марија Цветић 

 Марија 

Бојовић 

Осми 

разред 

   Марија Цветић 

Географија Данијела 

Дедовић 

Седми 

разред 

II II  Бранка 

Турудић 

 Кристина 

Крејовић 

Седми 

разред 

II   Бранка 

Турудић 

 Ивана Видић Седми 

разред 

II   Бранка 

Турудић 

 Марија 

Бојовић 

Осми 

разред 

I III  Бранка 

Турудић 

 Ивана 

Марковић 

Осми 

разред 

I   Бранка 

Турудић 

 Бошко 

Јанковић 

Осми 

разред 

II   Бранка 

Турудић 

Српски језик Слађана 

Ратковић 

Пети 

разред 

   Маријана 

Мутавџић 

 Лидија 

Бојовић 

Пети 

разред 

   Маријана 

Мутавџић 

 Тања 

Секулић 

Пети 

разред 

   Маријана 

Мутавџић 

 Анђела 

Ћалдовић 

    Маријана 

Мутавџић 

 Душица 

Дедовић 

    Маријана 

Мутавџић 
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Општинска Смотра рецитатора 

   На општинској смотри рецитатора у Дому културе у Чајетини учешће су узели ученици матичне 

школе и издвојеног одељења Љубиш: Тања Марковић- 6. разред (Сирогојно) , Наташа Видић – 3. 

разред. На окружно такмичење су се пласирале обе ученице..  

 

 

 

Мислиша 

    

   У школи одржано Архимедесово такмичење „Мислиша“ ученика од другог до осмог разреда. Сви 

ученици и наставници који су учествовали су добили захвалнице, школа је добила две књиге као и 

координатор наставник Марија Цветић. Ученик Анђела Ћалдовић је посебно похваљена за освојених 

75 поена на такмичењу. 

 



Летопис Основне школе „Саво Јовановић Сирогојно“ 

- 46 - 
 

 

Спортске игре младих и Крос РТС-а 

    У петак 11.05.2018. у организацији „Спортског савеза“ Чајетина  на Златибору одржане су 

спортске игре младих и крос РТС-а у коме су учествовали и ученици наше школе млађих и старијих 

разреда. Том приликом имали су могућност да се надмећу у разним спортским играма са ученицима 

осталих школа општине Чајетина. Свим ученицима су представљене и презентоване школице спорта 

(скијашко трчање, фудбал и кошарка). 

 

 

 

НАШЕ КРЕАТИВНЕ ИДЕЈЕ 
 

Новогодишње честитке 

   И ове године наши ученици су били вредни и креативни и на часовима ликовне културе и 

грађанског васпитања реализовали су своју идеју прављења новогодишњих честитки користећи 

различите технике и материјале. 
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Радионица фарбања и шарања васкршњих јаја 

      На Велики четвртак, 5. априла, у Музеју на отвореном „Старо село“ у Сирогојну организована је 

радионица бојења и шарања васкршњих јаја. Деца су шарала јаја биљем, воском, декупаж техником и 

слободном техником различитим бојама и материјалима. 

 

„У ЗДРАВОМ ТЕЛУ ЗДРАВ ДУХ“ 
 

     Мото наше школе је „у здравом телу здрав дух“. У складу са тим често организујемо спортске 

дане. Тада ученици имају прилику да проведу дан на свежем ваздуху играјући кошарку, фудбал или 

одбојку. Овакви дани су омиљени ученицима јер се друже и такмиче између себе, али и са ученицима 

издвојених одељења и других школа. Ове године спортски сусрети организовани су у оквиру Дечје 

недеље.. Поред тога, организован је и традиционални Крос РТС-а и спортске игре младих на 

Златибору. 
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САРАДЊА СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА 
Школа добро сарађује са: 

• Општином Чајетина, која прати све активности и планове школе и помаже при њиховој 

реализацији. У оквиру општине постоји и Kанцеларија за младе која укључује ученике у разне 

пројекте и помаже им при реализацији истих, при томе ширећи свест о здравим стиловима живота и 

квалитетном провођењу слободног времена. 

• Сарадња са Музејем на отвореном „Старо село“  Сирогојно доприноси очувању традиције и 

неговању културних навика ученика. 

 

• Наша школа сарађује са основним школама  на територији општине и региона ради заједничких 

активности  и размене искустава у области образовања и васпитања. Због близине и добре сарадње са 

Дечјим одмаралиштем ,,Бела бреза“, ИО Рожанство често посећују друге школе које долазе на 

рекреативну наставу из наше државе и суседних држава. На тај начин они упознају нашу школу и 

склапају нова пријатељства. 
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• Сарадња са средњим школама огледа се у заједничком раду на професионалној оријентацији 

ученика и размени искуства и информација. 

• Дечји вртић „Радост“ из Чајетине има свој издвојени огранак у оквиру наше матичне школе са 

којим школа успешно сарађује у припреми предшколске популације и нези деце узраста три до пет и 

по  година. Ове школске године у ИО Љубиш због повећаног броја деце , организован је самосталан 

програм рада са предшколцима. У ИО Рожанство ради дечји вртић под називом ,,Пачија школа“. 

• Школа негује и прекограничну сарадњу са школама из: Републике Словеније, Републике Српске и 

Републике Црне Горе. 

• Предузеће „Путеви“ из Ужица, поред тога што је решило проблем ђака пешака, значајно помаже 

школу. 

• Предузеће „Sirogojno Company“ подржава и награђује креативне идеје ученика, помаже 

ученицима школе у остваривању њихових жеља. 

• Студентско одмаралиште „Ратко Митровић“ увек излази у сусрет школи обезбеђивањем простора 

за семинаре и за смештај гостију.  

•   TO Златибор 
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Ту су још и 

• ТУ Сирогојно – Буквица 

• КУД “Први Партизан” Ужице 

• Дом здравља Чајетина 

• МУП Чајетина 

• КСЦ Чајетина 

• КЈП Сирогојно 

• Национална служба за запошљавање Ужице... 

• Спортски савез Чајетина 

• ШУ „Ужице“ 

• Центар за социјални рад 

• Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“ Чајетина 

• Еко фонд Чајетина 

• Комунално предузеће „Златибор“ 

• Агенција за безбедност саобраћаја 

• Црвени Крст Чајетина 

• МЗ Сирогојно, Љубиш, Рожанство 

• Народно позориште Ужице 

• Српска православна црква 
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САМОСТАЛНО СТВАРАЛАШТВО УЧЕНИКА 
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