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РЕЧ ДИРЕКТОРА 

 

   Драги читаоци, 

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

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

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

креативност и спортски дух. 

    Желим Вам да уживате у овом кратком прегледу свега онога што се дешавало у нашој школи 

у току школске 2018/2019. Овај летопис  је кратко путовање кроз време. Припремили смо га са 

доста труда и љубави.. Надамо се да смо на најбољи начин дочарали оно што се догађало у 

нашој школи у школској 2018/2019. 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.У 2017.години  од инвестиција урађен је светларник у Сирогојну и вршене су текуће 

поправке и одржавања у матичној школи. У 2018.години набављена је ИКТ опрема за потребе вођења 

електронског дневника. 
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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
 

 Кухиња и трпезарија 80 m
2
 

 Гаража 50 m
2
 

 Котларница 50 m
2
 

 Спортски
 
терен 1200 m

2
 

 

 

 

Стара -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. Током лета школске 2014/2015. замењени су прозори у ИО Љубиш. Понуђена цена за  
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радове је била знатно нижа тако да је за остатак новца урађена адаптација мокрог чвора. У току 

школске 2015/2016. измештена је и окречена трпезарија за исхрану деце.У  2018.години извршена је 

набавка намештаја, а у 2019.години набављена је ИКТ опрема за потребе вођења електронског 

дневника. 

 

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
 

Спортски  терен 1000 m
2 

Котларница 9 М2 

Библиотека
 

 

 

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. У 2018.години извршена је замена столарије. 

 

 

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
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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
 

 

 

 

 

 

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

школске зграде у данашњем облику завршена је 1968. године. 

 

 
 

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 4. 

 



Летопис Основне школе „Саво Јовановић Сирогојно“ 

- 10 - 
 

 

МИ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. 

 

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 68 0 

ИО Љубиш 25 2 

ИО Рожанство 11 1 

ИО Жељине 1 / 

Укупно 105 3 

 

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 заступљене наставе 

Физика Математика Музичка култура Руски језик Енглески језик Свега 

Сирогојно 6 16 5 8 / 35 

Љубиш 6 16 5 8  35 

Жељине / / / / 2 2 

Укупно 12 32 10 16 2 72 

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ (РАЗРЕДНА НАСТАВА) 

ИМЕ РАДНИКА  ЗАДУЖЕЊЕ 

Милеса Чугуровић 2.и 4. разред (Сирогојно) 

Милина Ковчић 1.и 3. разред (Сирогојно) 

Наташа Стаматовић  2. разред (Жељине) 

Јелена Лазић 1. и 2. разред (Љубиш) 

Нада Јоксимовић 3. и 4. разред (Љубиш) 

Даница Дедовић 2.и 3. разред (Рожанство) 

Драган Лазић 1.и 4. разред (Рожанство) 
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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 

Радомир Панић Историја 

Бранка Турудић Географија, Грађанско васпитање 

Љиљана Павловић  Биологија 

Милена Јоксимовић Хемија 

Мијаило Стаматовић ТИО, Техника и технологија, Информатика и рачунарство 

Ивана Тодоровић Физика,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), Обавезне физичке активности 

Драган Панић  Изборни спорт, Обавезне физичке активности (Љубиш) 

Зоран Тодић Верска настава (Сирогојно, Рожанство) 

Александра Костић Ликовна култура (Љубиш) 

 

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ 

ИМЕ РАДНИКА  ЗАДУЖЕЊЕ 

Снежана Мићовић Директор 

Ивана Тодоровић Помоћник директора 

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) 
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Милисав Бјеличић Помоћни радник (Жељине) 

Миланка Стопић Помоћни радник (Рожанство) 

Милун Ћурдић Возач 

ХРОНОЛОГИЈА ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА 

 

            СЕПТЕМБАР 

  

 03.09.2018. Почетак школске године  

 03.09.2018 .Дочек ђака првака- Матична школа, ИО Рожанство, ИО Љубиш, ИО Жељине 

 14.09.2018.Седница Савета родитеља 

 14.09.2018.Седница Школског одбора 

 13.09.2018.Седница Наставничког већа 

 21.09.2018. Шетња ученика ИО Рожанство са децом из вртића ,,Пачија школа“ Рожанство 

поводом манифестације ,,Европска недеља мобилности“ 

 24.09.2018  У оквиру пројекта ,, Основи безбедности деце „ припадници ПУ Чајетина одржали 

су предавање ученицима четвртих и шестих  разреда наше школе на тему „Полиција у сужби 

грађана“ 

 30.09.2018. Семинар на тему ,,Пројектна настава у функцији образовања и васпитања 

ученика основног образовања и васпитања за смањење ризика од елементарних 

непогода“ 

 

ОКТОБАР 

 

 01–05.10.2018 .Прослава поводом Дечје недеље под називом „Моје је право да живим срећно 

и здраво“ 

 03.10.2018.Посета ученика првих разреда наше школе библиотеци ,,Љубиша Р. Ђенић“ у 

Чајетини 

 15.10.2018. Припадници ПУ  Чајетина одржали предавање ученицима четвртог и шестог 

рзреда на тему ,,Насиље као негативна друштвена појава“ 

 15-19.10.2018.Одржан Тематски дан ,,И ове јесени слика је иста“ свих ученика млађих 

разреда у оквиру школе 

 15-19.10.2018.Одржан Тематски дан „Здрава храна“ ученика старијих разреда у оквиру 

школе 

 18.10.2018  .Излет у Гостиље чланова планинарске секције 

 19.10.2018 .Наставница биологије  одржала предавање поводом обележавања Дана здраве 

хране 

 19.10.2018. Посета ученика млађих разреда Народном позоришту и гледање представе 

,,Плави зец“ 

 22.10.2018 . Посета ученика млађих разреда и гледање представе ,,Кун-Г-Фуј патуљци“ 
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НОВЕМБАР 

 

 16.11.2018.Обележен Дан толеранције  

 19.11.2018. Представник  ПУ Чајетина одржао предавање на тему „Шта ради полиција “ и 

,,Заједно против насиља“ ученицима првог разреда,а ученицима четвртог и шестог разреда 

предавање на тему ,,Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа“ 

 14.11.2018. Седница Одељењских и Наставничког већа 

 30.11.2018. Седница  Школског одбора 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

 10-14.12.2018.Одржан Тематски дан ,,У сусрет зими“ свих ученика млађих разреда у оквиру 

школе 

 17.12.2018.Представник ватрогасне службе одржао предавање на тему ,,Заштита од пожара“ 

 20.12.2018.Обележен Међународни дан људске солидарности- прикпљени слаткиши и играчке 

и донирани Црвеном крсту у Чајетини 

 21.12.2018.Одржана радионица поводом израде новогодишњих честитки у оквиру школе 

 13.12.2017. Седница Савета родитеља 

 25.12.2018 .Посета ИО Рожанство младих извиђача ,,Бистричак“ из Новог Сада 

 25.12.2018. Одржано предавање на тему ,,Ненасилна комуникација и конструктивног 

решавања проблема“ у оквиру школе 

 28.12.2018.  .Седница Савета родитеља 

 28.12.2018 .Подела новогодишњих пакетића ученицима ИО Рожанство од стране Јосипа 

Ристановића, власника продавнице „Грош“ из Рожанства 

 

              ЈАНУАР 

 

 10-01.2019.Посета ИО Рожанство ОШ,,Петар Петровић Његош“ из Источног Сарајева 

 11.01.2019. Посета ИО Рожанство Младих извиђача из Бара ОШ ,,Југославија“ 

 14.01.2019. Представницк ватрогасне службе одржао предавање на тему ,,Заштита од 

техничко-технолошких опасности и природних непогода“ ученицима четвртог и шестог 

разреда 

 18.01.2019. Одржано Школско такмичење из математике свих ученика наше школе у времену 

од 12-14 часова 

 23.01.2019.  Седница Школског одбора 

 27.01.2019. Прослава Савиндана   

 28-31.01.2019. Одржан Тематски дан „Трагови прошлости“ ученика старијих разреда наше 

школе 

 31.01.2019.Седнице Одељењских већа и Наставничког већа 
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            ФЕБРУАР 

 

 25.02.2019. Представник ПУ одржао предавање на тему ,,Превенција и заштита деце од 

трговине људима“ ученицима четвртог и шестог разреда , док је ученицима првог разреда 

одржано предавање на тему ,,Безбедност деце у саобраћају“ 

 27.02.2019. Седница Школског одбора 

 

МАРТ 

 

 01.03.2019.Одржано Школско такмичење из биологије 

 06.03.2019. .Седница Савета родитеља 

 11.03.2019.  Представници ПУ  Чајетина одржали предавање на тему ,,Превенција и 

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

 14.03.2019. Одржано Школско такмичење ,,Мислиша“ ученика од другог до седмог разреда 

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

 25.03.2019. Представа ,,Чаролија на крају приче“ у извођењу ,,Кофер театра“ из Београда 

ученика млађих разреда 

 25.03.2019. Одржано Школско такмичење рецитатора 

 25-29.03.2019. Одржан Тематски дан ,,Опет креће пролеће“  свих ученика млађих разреда у 

оквиру школе 

 

АПРИЛ 

 

 07.04.2019 .Квиз знања ,,Здравко“ у Чајетини 

 08.04.2019. Представници ПУ Чајетина и ватрогасне службе одржали предавање на тему 

,,Безбедност деце у саобраћају“ ученицима,четвртог разреда и ,,Заштита од поплава , 

пожара и земљотреса ученицима првог разреда 

 12.4.2019. Одржани пробни завршни испит из математике у времену од 12 до 14 часова 

 13.4.2019. одржан пробни завршни испит из српског језика и комбиновани тест 

 17.04.2019.  Седница Наставничког већа 

 22.04.2019. Поводом обележавања Дана школе организоване су спортске игре  у којима су 

учествовали ученици млађих и старијих разреда из матичне школе и издвојених одељења  

 22-25.04.2019. Одржан Тематски дан „Планета Земља“ ученика старијих разреда наше 

школе 

 23.04.2019. Посета Музеју ,,Старо село“ поводом отварања изложбе Дечије међународне 

колоније ,,Јагарт“ 

 25.04.2019. .Седница Савета родитеља 

 25.04.2019. .Седница Школског одбора 

 25.04.2019. Радионица фарбања јаја поводом обележавања Васкрса у оквиру школе 
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           МАЈ 

 

 10.05.2019. Одржан Крос РТС-а 

 13.04.2019. Представа ,,Зека лепотан“ у извођењу ,,Смајли“ из Ужица 

 13-14.05.2019. Дводневни излет за ученике старијих разреда 

 13-14.05.2019. Посета ученика млађих разреда матичне школе Етно-музеју „Старо село“ у 

Сирогојну, радионица „Јестаственица“ у сарадњи са Педагошким музејом из Београда 

 16.05.2019. Такмичење ученика четвртог разреда матичне школе ,,Шта знаш о Црвеном 

крсту“ 

 17.05.2019. Одржано предавање на тему „Циркуларна економија“ свим ученицима наше 

школе 

 21.05.2019.Ученици осмог разреда посетили хотел ,,Мону“  

 22.05.2019. Излет чланова планинарске секције у ,,Авантура парк“ на Златибору 

 23.05.2019. Стоматолози из Дома здравља Чајетина одржали предавање на тему ,,Болести  

зуба“ свим ученицима у ИО Љубиш 

 

 

ЈУН 

 

 05.06.2019. Обележен Светски дан животне средине 

 07.06.2019. Седница Наставничког већа за ученике осмог разреда 

 10.06.2019.  Еко-квиз у библиотеци у Чајетини 

 10-14.06.2019. Одржан Тематски дан ,,Ближи се, ближи лето“ свих ученика млађих разреда 

у оквиру школе 

 13.06.2019. Сви ученици матичне школе и издвојених одељења учествовали у манифестацији 

,, Спортске игре младих“ у организацији  Спортског савеза Чајетина 

 14.06.2019. Учешће ученика петог и шестог разреда на Еко- вашару у Чајетини 

 14.06.2019. Завршетак школске године  

 17.06.2019. Завршни испит (српски језик) 

 18.06.2019. Завршни испит (математика) 

 19.06.2019. Завршни испит (комбиновани тест) 

 22.05.2019. Посета ученика првог разреда матичне школе у оквиру пројектне наставе сеоског 

домаћинства у Никојевићима 

 24.06.2019. Седнице Одељењских већа и Наставничког већа 

 28.06.2019. Седница Школског одбора 

 28.06.2019. Седница Савета родитеља 
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             ЈУЛ 

 

 12.07.2019. Традиционално обележавање Петровдана у Сирогојну 12. јула пригодним 

програмом обележен је Петровдан испред цркве ,, Светог Петра и Павла „ 

 27.07.2019.  Учешће у манифестацији ,, Упознајмо Западну Србију кроз младост „ (Дино- 

парк; Златибор) 

 

            АВГУСТ 

  

 03.08.2019. Учешће у манифестацији ,, Дана пастрмке „у Љубишу 

 11-21.08.2019. .Бесплатно летовање ученика 

 18.8.2019. Седница Наставничког већа 

 29.08.2019.   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 што се види из евиденције Дневника образовно – васпитног рада 

из првог полугодишта, као и из електронских дневника који су уведени  од другог полугодишта 

школске 2018/2019. Координатори електронског дневника наставници Ивана Тодоровић и 

Драган Лазић су координираним радом успели да обуче наставно особље  у врло кратком  року тако 

да је електронски дневник умногоме  олакшао вођење педагошке документације. 
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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. 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.У овој школској години 

остварили су прво место у такмичењу свих 

основних школа општине Чајетина. 

Биолошко-еколошку секцију води наставница 

Љиљана Павловић. 

 

 

 

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 воде наставнице Марија Цветић  и 

Александра Костић. 
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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.    

 

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 води наставник 

Дарко Василијевић. 
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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 

,културно – уметнички програм у част посете 

делегације из МПНТР, као и програм за Нову 

годину и Савиндан. У оквиру секције ученици 

се припремају за учешће на смотрама 

рецитатора и на разним  литерарним 

конкурсима у оквиру локалне заједнице и 

шире, где се истакао један број талентованих 

ученика и остварио завидне резултате. Секцију 

воде наставнице Маријана Мутавџић и Ивана 

Жунић.  
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Планинарска секција 

У циљу промовисања здравих стилова 

живота почетком ове школске године уведена 

је још једна нова, планинарска секција која је 

бројала око 20  чланова, ученика старијих 

разреда. Ученици су заједно са својом 

наставницом и психологом школе пешачили и 

обилазили разне знаменитости златиборског 

округа,као што су ,,Авантура парк“ Златибор, 

Водопад у Гостиљу, Стопића пећину  и сл. 

Циљ нам је да се број посета повећа, како би 

ученици проширили своја знања и 

интересовања о крају у коме живе. Секцију 

води наставница  информатике и физике Ивана 

Тодоровић.

 

 

 

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 

 

Описно оцењивање 

Први разред  

 

 Сирогојно Љубиш Рожанство Жељине 

У потпуности 2 / 1 / 

У већој мери 2 1 1 / 

Уз већу помоћ 1 1 / / 

Укупан број ученика 5 2 (1 УЧЕНИК 

ИОП 1) 
2 / 

 



Летопис Основне школе „Саво Јовановић Сирогојно“ 

- 21 - 
 

 

Бројчано оцењивање 

Сирогојно 

 

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

Одличних 3 3 2 5 4 4 2 

Врло добрих / 3 1 6 2 2 3 

Добрих  2 3 1 2 4 7 3 

Довољних / / / 1 / / / 

Број ученика 5 9 
(1УЧЕНИК 

ИОП 1) 

4 14 
(1УЧЕНИК 

ИОП 2) 

10 13 8 

 

 

 

Љубиш 

 

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

Одличних / / 1 1 / / 1 

Врло добрих 1 2 1 / 2 3 2 

Добрих  2 1 / 1 2 2  

Довољних / / / / / / / 

Број ученика 3 
(1УЧЕНИК 

ИОП 2) 

3 
(1УЧЕНИК 

ИОП 2) 

2 2 4 5 
(1УЧЕНИК 

ИОП 1) 

3 

 

 

 

Рожанство 

 

 2. 3. 4. 

Одличних 2 1 2 

Врло добрих 3 / / 

Добрих  / / 1 

Довољних / / / 

Број ученика 5 1 3 
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Жељине 

 

 2. 3. 4. 

Одличних 1 / / 

Врло добрих / / / 

Добрих  / / / 

Довољних / / / 

Број ученика 1 / / 

 

 

Успех на завршном испиту  

 

Предмет Број поена 

Српски језик 10,91 

Математика 10,64 

Комбиновани тест 12,86 

 

ТАКМИЧЕЊА 

 

Наставни 

предмет 

Ученик Разред Ниво такмичења Наставник 

општинско окружно републичко 

Биологија Душица Дедовић Седми 

разред 

I   Љиљана 

Павловић 

 Анђела Ћалдовић Седми 

разред 

I   Љиљана 

Павловић 

 Јована 

Радибратовић 

Осми 

разред 

III   Љиљана 

Павловић 

Математика Анђела Ћалдовић Седми 

разред 

I IV  Марија 

Цветић 

 Бошко Бојовић Четврти 

разред 

III III  Милеса 

Чугуровић 

Географија Милош Бојовић Седми 

разред 

II   Бранка 

Турудић 

 Радивоје Благотић Седми 

разред 

II   Бранка 

Турудић 

Хемија Анђела Ђалдовић Седми 

разред 

I I  Милена 

Јоксимовић 
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Општинска Смотра рецитатора 

 На општинској смотри рецитатора у Дому културе у Чајетини учествовали су : Марко Стаматовић-

3.разред, Наташа Видић - 4.разред, Даница Јоксимовић -5.разред и Тања Марковић -7.разред - 

ученици матичне школе и издвојеног одељења Љубиш. Нико од наведених ученика није остварио 

пласман на даље такмичење. 

Ђак генерације 

Ове године за ђака генерације према ,, Правилнику о похваљивању и награђивању ученика и 

запослених“  изабрана је Данијела Дедовић, ученица осмог разреда из Сирогојна. Како бисмо 

посебно промовисали најбоље ученике наше школе одлуком школског одбора уназад неколико 

године  ђак генерације се награђује 1 таблет рачунаром. 

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

 Кристина Крејовић, Данијела Дедовић (географија) 

 Кристина Крејовић, Данијела Дедовић, Дарко Терзић (биологија) 

 Кристина Крејовић (математика) 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

Наша школа подржава стучно усавршавање и професионални развој наставног и ваннаставног 

особља. Наставници  похађају акредитоване семинаре у складу са својим потребама и приоритетима 

у оквиру Стручних већа.  Ове године у школи је одржан акредитован семинар: „Обука наставника 

за примену различитих метода учења у настави“  чији је циљ био  да додатно оснаже 

компетенције наставника за рад у настави како би успешно повезали различите технике учења у 

настави.. 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: ,,Пројектна настава у функцији образовања и васпитања за смањење ризика од непогода“, 

„Креативна медијска учионица - читање медија,разумевање информација,медијско 

информационо описмењавање“, „Стручно библиотечко информациони рад у школској 

библиотеци-вођење библиотечке статистике у складу са законском регулативом и 

међународним ISO стандардом за библиотечку статистику“, „Стрес у школи – 

превазилажење,промена“, „Обука наставника разредне наставе за реалиизацију Програма 

наставе и учења орјентисане на исходе учења у школској 2019/20“. 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 као и часове 

тематског планирања како у предметној тако и у разредној настави.У разредној настави одржана су 

четири тематска дана везана за годишња доба, док су у предметној настави одржана три тематска 

дана: „Здрава храна“, „Трагови прошлости“ и „Планета Земља“. Трудимо се да мотивишемо 

наставнике да користе иновације у настави и да ученицима наставу учине занимљивијом.  Пошто је 

школа добро опремљена наст. средствима  ИКТ опреме наставници су у прилици да своје часове 

обогате презентацијама, занимљивим снимцима и филмовима.  
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ЗНАЧАЈНИ ДАТУМИ И ПРОСЛАВE 
 

Дочек ђака првака 

 Почетак сваког септембра у ОШ ”Саво Јовановић Сирогојно”, као и у издвојеним одељењима, 

означава радост учења, нових пријатељстава, одрастања живота у школи, а то је све посебно важно 

првацима, новој генерацији ученика која увек изнова подмлађује школу. Тако је  трећег септембра 

2018.године нова генерација ђака првака први пут села у школске клупе, упознала вршњаке и што је 

најважније, сусрела се са својим учитељицама.Овај заиста посебан дан обележили су ученици млађих 

разреда припремивши свечану приредбу поводом пријема у први разред нове генерације ученика у 

школској 2018/2019.години. Занимљиво, шаљиво, али и са рецитацијама и песмама озбиљније 

садржине, ученици млађих разреда су покушали нашим малим ученицима да приближе суштину 

поласка у школу у којој их поред учења очекује и дружење, игра и забава.На тај начин ђаци прваци 

ће школу прихватити као другу породицу и схватити да су управо и претходни ученици били у истој 

ситуацији и стекли нова сазнања која ће се преносити кроз генерације.Овако охрабрени, али помало 

узбуђени прваци, кренули су ка учионицама у један нови животни почетак. 
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Европска недеља мобилности 

У петак 21.09.2018. године у ОШ „Саво Јовановић Сирогојно“ у Сирогојну организована је шетња 

ученика предшколског и школског узраста (ученици од првог до четвртог разреда) поводом 

обележавања Европске недеље мобилности. Ученици су шетали у пратњи својих учитељица.  
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Пројектна настава 

,,Од доброг слуге до злог господара“ 

 

САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА 

 дискутовање о важности ватре за човека, али и ситуацијама када га ватра може угрозити 

 предавање ватрогасца-показна вежба гашење пожара  

 проналажење фотографија са подручја захваћених пожаром 

 гледање снимка ТВ 5 о породици којој је кућа изгорела у пожару( У Љубишу изгорела кућа 

породице Весовић) 

 разговарати о томе који је терен у нашој околини изложенији опасностима од пожара и како 

својим понашањем можемо заштитити природу од ове непогоде 

 навођење претпоставки о правилном понашању док траје пожар 

 гледање видеа Министарства за ванредне ситуације на тему понашања током ванредних 

ситуације као што су пожари, поплаве и земљотреси  

 Као успешно одрађен пројекат школа је на поклон добила лап- топ рачунар  који је 

искоришћен за потребе библиотеке у циљу електронског уноса књига. 

 

 

Дискутовање о важности ватре за човека и ситуацијама када га ватра може угрозити 
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Упознавање са правилним понашањем за време пожара и примена кроз различите врсте 

активности 

Дечја недеља 

Ове године,Дечја недеља је прилика да се скрене пажња најшире јавности на проблем насиља над 

децом, а сви одговорни актери позову на чврсто и умрежено деловање у циљу нулте толеранције 

према насиљу и заштите сваког детета у нашем друштву.  

ОШ „Саво Јовановић Сирогојно“ сваке године обележава  Дечју недељу различитим 

активностима.Активности су биле обележене како у матичној школи тако и у свим издвојеним 

одељењима. С обзиром да се ове године Дечја недеља реализује под мотом ,,Моје је право да живим 

срећно и здраво” – за одрастање без насиља и активности у нашој школи су биле усмерене на то  да 

скрену пажњу ученицима на проблем насиља у школама.У понедељак спортским активностима у 

циљу развијања спортског духа као једног од видова одговора на насиље обележен је први дан Дечје 

недеље.У уторак избором најуспешнијих ликовних и литерарних радова на тему одрастања без 

насиља имали смо прилику да чујемо различита размишљања ученика на ову тему.Најуспешнији 

радови су били награђени дипломом и књигом. Активности су настављене и у среду одржавањем 

маскембала под називом ,,Загрљај за одрастање без насиља“. Ученици су израдом необичних 

маски  показали своје идеје и креативност. Тако маскирани фотографисали су се загрљени и то је 

била  прилика да се ученицима скрене пажња на то да  је  потребно развијати другарство , 

пријатељство , толеранцију и уопште љубав међу људима. Крајњи продукт фотографисања биће пано 

истакнут у холу школе како би ученике увек подсећао на то  да се може живети лепше и срећније ако 

развијамо другарство и уважавамо друге. За најлепше маске ученици су били награђени књигом и 

дипломом. У четвртак, 4. октобра у школи је за све ученике одржано предавање на тему ,,Срећно и 

здраво одрастање без насиља“. Занимљиво и едукативно предавање су осмислили тим за заштиту 

ученика од насиља под руководством психолога школе. Завршна активност је традиционална ,, Дечја 

пијаца“ која је одржана у петак, 5. октобра поред цркве Светог Петра и Павла. Велики број туриста 

међу којима су били и представници организације СОС ДЕЧЈЕ СЕЛО из Београда,  мештани  
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Сирогојна, наставници и родитељи ученика су имали прилику да посете Дечју пијацу. Понуда малих 

продаваца је била шаренолика, од половних књига, играчака, рукотворина, зимнице, плодова јесени, 

до свега онога  што више није потребно  једном домаћинству, а другоме можда јесте. Циљ Дечје 

пијаце је да се ученици друже, да имају могућност да размењују потребне ствари, уче математику 

кроз новац, као и да се образују и васпитавају у духу предузетништва, како би сутра били 

корисни чланови овог друштва. 

 

 

Посета библиотеци 

 Ученици првог разреда наше школе су 03.10.2018. године посетили библиотеку „Љубиша 

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

приликом сви ђаци су добили чланске карте библиотеке за ту годину као и пригодне поклоне од 

Општине Чајетина, које им је уручио заменик председника Општине г. Арсен Ђурић..Такође , сви 

ђаци прваци су имали прилику да се друже са чувеним песником за децу Љубивојем Ршумовићем. 
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Светски дан здраве хране 

16.10.2018.године поводом обележавања Светског дана здраве хране наставница биологије одржала 

је предавање  на тему здраве хране у матичној школи као и у ИО Љубиш. Ученици су имали задатак 

да понесу неку здраву ужину ( јабуку, крушку, мандарину…). Након одржаног предавања ученици су 

се послужили са воћем које су донели. 

 

 

 

Креативна радионица у матичној школи 

У сусрет Новој години 21.12.2018.године у матичној школи организована је радионица за ученике 

другог и четвртог разреда и њихове родитеље. У циљу јачања сарадње са породицом. заједничким 

радом ученика и њихових родитеља настале су новогодишње  честитке које су изложене у холу наше 

школе. 
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У сусрет Новој години 

Ученици матичне школе као и ученици из издвојених одељења су заједно са својим наставницима и 

учитељима радили на украшавању школског простора.  У холовима  школа поставили смо јелке, 

паное са честиткама као и многобројне украсе.. Све су то дела  руку и маште наших ученика,  наших 

малих креативаца. 

 

 

   

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

„Бела 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,,Виторог“ доделило је  су новогодишње пакетиће. На тај начин показана је велика 

хуманост истакнутих привредника нашег краја којима се неизмерно захваљујемо на томе што су 

нас учинили срећнима. 
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Свечано обележавање Савиндана 

У просторијама ОШ “Саво Јовановић Сирогојно“ у Сирогојну, у ИО Љубиш као и у ИО Рожанство 

27.јануара  богатим и занимљивим културно – уметничким програмом је обележена школска слава ,, 

Савиндан“,. Све је протекло у свечаној атмосфери а томе је допринела и уређена сцена као и костими 

који су позајмљени из Народног позоришта из Ужица. Након свечаног програма уследио је ручак за 

све присутне госте  и родитеље. 
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Прослава Осмог марта 

8.март, Дан жена, празник је који се посвећује свим женама света. Различите културе и различити 

делови света обележавају га свако на свој начин. 

Ученици  ОШ“Саво Јовановић Сирогојно“ као и ученици ИО заједно са својим учитељима и 

наставницима су обележили овај празник. Ученици млађих разреда направили су предивне честитке 

које су поклонили свим наставницама наше школе, а остале честитке су изложене на паноу у холу 

школе. Да би школски простор изгледао још лепше ученици старијих разреда су, такође, дали свој 

допринос, и нацртали радове који се налазе на паноима у холу школе 

.   
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Математичко такмичење „Мислиша“ 

У школама широм Србије одржано  је  математичко такмичење „Мислиша“. Ученици наше школе, 

чланови Математичког друштва „Архимедес“, другу годину за редом били су учесници овог 

такмичења. 

 

 

 

Конкурс ,,Деца међу нарцисима“ 

 

И ове године наша школа ће учествовати у Дечјем фестивалу под називом   ,,Деца међу нарцисима „ 

у организацији Спортског центра Чајетина. Овај фестивал који траје већ 10 година окупља децу из 

различитих крајева наше земље и  промовише најбоља остварења деце у различитим областима 

стваралаштва. У оквиру овог фестивала расписан је литерарни конкурс за ученике од 1. до 8. разреда  

и то на следеће теме: 

Рећи ћу вам своју тајну 

Моја бака је најдрагоценији бисер 

мог детињства  мој деда, моја 

тетка, мој стриц) 

Школска прича (нека занимљива 

ситуација из школског живота) 

Писмо учитељу љубави и доброте 

(учитељици, наставници) 

Буђење љубави у мом срцу 

Мамине речи су мој путоказ 

Гласам за мир међу људима! 
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Ликовни конкурс у оквиру пројекта ,, Модел циркуларне економије у служби заштите животне 

средине“ 

26.фебруара 2019. године наша школа је са Удружењем грађана „Златиборски круг“ 

потписала Меморандум о сарадњи и учешћу у пројекту под називом  ,,Модел циркуларне 

економије у служби заштите животне средине“ који се спроводи у Општини Чајетина, а у сарадњи 

са Амбасадорима одрживог развоја и животне средине. Потписивањем овог Меморандума школа се 

обавезала да ће сарађивати у спровођењу заједничких активности на примени и промовисању модела 

циркуларне економије и да ће промовисати примере добре праксе у области заштите животне 

средине и одрживог развоја. Школа ће такође обезбедити услове за реализацију предавања и 

радионица намењених ученицима и наставницима  наше школе, учествовати на јавним догађајима – 

округлим столовима и промовисати све активности на сајту школе. 

 

 

Квиз знања,,Здравко“ 

Дом здравља у Чајетини други пут је организовао квиз знања деце о здрављу под називом „Здравко“ 

у сусрет  Светском дану здравља који се обележава 7. априла. Најуспешнији у квизу где су сви 

учесници проглашени за победнике били су ђаци из наше школе и школе и из Мачката. 

Циљ организатора био је да деца кроз игру и дружење науче да је здравље највеће богатство и да га 

треба чувати. Посебно је било важно да деца  науче да чувају и штите своје здравље и да се провери 

колико им је развијена свест о бризи о здрављу , односно колико тренутно знају. ,,Врло смо 

задовољни. Шаренолик је програм у самом квизу, од питања до игара у којима они заиста 

уживају и добијају поене, и ове године је знање пресудило. Код деце је најбоље кроз игру да 

усвоје неко знање. Ми смо управо то сада урадили, покушали смо да науче неке нове ствари из 

области здравља,“ том приликом је истакла др Гордана Бојовић, организаторка квиза 

„Здравко“. 

Код категорије ученика од петог до осмог разреда питања су била нешто тежа, и такође су се тицала  

делова људског организма и њиховог правилног одржавања, а пробали су и наочаре које симулирају 

лоше ефекте опијата на вид. Победничку екипу наше школе чинилe су Милица Ристовић, Лидија  
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Бојовић, Анђела Ћалдовић и Кристина Крејовић. Као награду школа је добила и поклоне (корпу са 

воћем, микроскоп, књигу ,,Анатомија под лупом“ модел срца), а ученици млађих разреда су освојили 

3.место. 

       

 

Радионица „Фарбање ускршњих јаја“ 

У среду 24.4.2019. године у оквиру школе одржана је радионица фарбања ускршњих јаја ученика и 

родитеља. Време је прошло у ведрој и радној атмосфери. Захваљујемо се родитељима који су 

прихватили и одазвали се овој нашој акцији. 

 

 

 



Летопис Основне школе „Саво Јовановић Сирогојно“ 

- 37 - 
 

 

     

 

Обележавање Дана планете Земље 

Поводом обележавања Дана планете Земље (22.април) у нашој школи смо спровели низ активности 

како би развијали еколошку свест код ученика и указали на значај очувања природе. 

Наставница биологије је одржала кратко предавање о потреби обележавања овог датума, узроцима 

загађења, последицама и мерама које морамо предузети. Ученици су заједно са наставницима 

очистили школско двориште од смећа, посадили цвеће, поставили кућице и хранилице за птице као и 

еко поруке у простору око школе. 
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Посета изложби Дечије међународне ликовне колоније „Јагарт“ 

23.4.2019.године у 17 часова у дворани Музеја „Старо село“ ученици наше школе су присуствовали 

отварању изложбе Дечије међународне ликовне колоније „Јагарт“ у организацији Завичајног 

музеја из Прибоја. 

 

 

Бојење ускршњих јаја на огњишту главне куће Музеја „Старо село“ 

Традиционално, као и сваке године, на Велики петак, ученици наше школе су 26.4.2019.године 

заједно са домаћицама из Музеја „Старо село“ бојила ускршња јаја на огњишту главне куће. 
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Обележавање Дана школе 

22.04.2019.године поводом обележавања Дана школе организоване су спортске игре у матичној 

школи, у којима су учествовали и сви ученици издвојених одељења. Ученици млађих разреда су се 

такмичили у играма ,,Између две ватре“ , ,,Између четири ватре“ и фудбала, док су ученици старијих 

разреда учествовали у играма одбојке, кошарке и фудбала . Ово је била прилика да се ученици друже 

и подстичу на развијање колективног и спортског духа. Сви ученици су са задовољством узели 

учешће у наведеним спортским играма. 

 

 

Крос РТС-а ,,Кроз Србију“ 

10.маја 2019.године одржан је  крос РТС-а под називом ,,Кроз Србију“ широм наше земље, па и у 

оквиру наше школе. У кросу су учествовали сви ученици наше школе.Ученицима  који су остварили 

прва три места су додељене дипломе које је обезбедило МПНТР како би били награђени 

најуспешнији. 
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Радионица „Принципи циркуларне економије“ 

7.5.2019.године у нашој школи одржана је радионица за ученике старијих разреда на тему 

„Принципи циркуларне економије“ и предавање за наставнике на исту тему. 

У оквиру пројекта „Циркуларна економија и одрживи развој“ а током месеца маја расписан је 

литерарни конкурс на тему „САЧУВАЈМО НАШУ  ПЛАНЕТУ“. У конкурску су учествовали 

ученици основних свих школа са територије Општине Чајетина. Награђеним ученицима ОШ“Саво 

Јовановић Сирогојно“ награде су уручене 14.6.2019.године у ОШ „Димитрије Туцовић“ Чајетина.На 

конкурс је пристигао велики број радова из школа са територије Општине Чајетина.Наши ученици су  

за постигнуте резултате награђени а успех је следећи.: 

У категорији млађих разреда: 

      2. место Урош Кукањац 4.разред( Љубиш) 

      3.место  Сања Ђаповић 2. разред( Сирогојно) 

  

У категорији старијих разреда: 

   1.место  Даница Јоксимовић 5 разред( Љубиш) 

   2.место  Вида Пећинар 7.разред( Љубиш) 
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Радионица „Јестаственица“ у  Музеју на отвореном „Старо село“ у Сирогојну 

13. и 14.маја 2019.године ученици млађих разреда матичне школе посетили су Музеј на отвореном  

,,Старо село“ , где су учествовали у радионици ,,Јестаственица“. Тако је остварена сарадња са 

Педагошким музејом из Београда. Том приликом ученицима је одржано предавање о учењу некада, 

као и примена технике декупаж у ликовној уметности. На тај начин ученици су обогатили своја 

знања и вештине и сазнали како се некада учило. 

 

 

Такмичење ,,Црвени крст“ 

Ученици четвртог разреда матичне школе 16.маја 2019.године учествовали су  у такмичењу под 

називом ,,Шта знаш о Црвеном крсту“.Ово је била и својеврсна едукација ученика о делатности 

Црвеног крста . 
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Посета сеоском домаћинству 

У среду, 22.05.2019.године, ученици првог разреда су заједно са својом учитељицом Милином 

Ковчић посетили сеоско домаћинство у Никојевићима. 

Излет је осмишљен тако да је у оквиру њега добијена могућност да се реализује час „Лична карта 

животиње“ из предмета Пројектна настава. 

Циљ је био да се ученици уживо упознају са различитим домаћим животињама и њиховим особинама 

и тиме обогате свој речник и науче нешто ново из свакодневног живота. 

Сунчан дан и пријатна атмосфера у сеоском домаћинству су додатно пружили деци прилику да 

уживају, уче и играју се. 

Захваљујемо се домаћину Воју Ковчићу који нам је омогућио посету свом домаћинству. 

  

 

Међународни програм ,,Еко-квиз“ 

ОШ “Миливоје Боровић” у оквиру међународног програма ЕКО школе пети пут за редом је 

организовала квиз знања из екологије, који је одржан у просторијама Библиотеке „Љубиша Р.Ђенић“. 

У такмичењу се надметало пет екипа, а победу је однела екипа наше школе, коју су достојно 

представљале ученице седмог разреда Анђела Ћалдовић, Душица Дедовић и Ана Дабовић. 
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Спортске игре младих 

Спортски савез Чајетине, 14. јуна 2019. године на Златибору, организовао је манифестацију 

,,Спортске игре младих“ у којима су учествовали и ученици наше школе. Ученици млађих разреда 

такмичили су се у игри „Између две ватре“ и шаху, а ученици старијих разреда у одбојци, фудбалу, 

стоном тенису и шаху. Фудбалска екипа освојила је 2. место, док су ученици Тања Секулић и Виктор 

Тошић освојили 3. места у својим категоријама у шаху. 
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Обележавање Светског дана животне средине 

Поводом  обележавања  Светског дана  животне средине (5.јуна) у нашој школи је организована 

акција чишћења  школског дворишта и формирање врта са  лековитим  биљем.Иницијатива за  

формирање ђачког врта је потекла  од Савета родитеља ,а од стране колектива и ученика школе радо 

прихваћена и спроведена у дело. У акцији су учествовали сви ученици од 1.до 8. разреда. 

 

 

 

Постављање еколошких парола 

Ученици 5.разреда у матичној школи су у оквиру часова биологије добили задатак да направе 

еколошке патроле  на дрвеним даскама. Пароле гласе: 

       1.Сади цвеће, не бацај смеће! 

      2.Планети помажи у рециклажи! 

      3.Не загађуј природу, она је део тебе! 

      4.Планета не припада само теби, зато је од смећа поштеди! 

Еколошке патроле су окачене у школском дворишту како би свакодневно подсећале ученике и остале 

пролазнике на значај очувања природе. 
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Еко вашар 

На позив ОШ „Димитрије Туцовић“ наша школа је од ове године учесник Еко вашара.  У 

припремању радова су учествовали сви ученици од првог до осмог разреда на часовима чувара 

природе, биолошко-еколошке секције, часова одељенског старешине, ликовне културе. На часовима 

пројектне наставе у првом разреду ученици су заједно са својим родитељима припремали одређене 

радове који су овде изложени-сушени чајеви, кифлице, сок од зове, тако да није само рециклажа у 

питању већ и природни материјали. 

Продајно место и овога пута било је у парку у Чајетини, где су постављене тезге препуне различитих 

производа  са симболичним ценама. Одушевљење свих учесника је било очигледно, нарочито деце, 

која су улогу продаваца схватила озбиљно па су нам као прави трговци са задовољством представили 

свој асортиман. 

Претходних година је ова манифестација имала хуманитарни карактер, а ове године су средства 

добијена продајом радова   ученици искористили   за своје потребе. 
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Представе у школи 

 

,,Зека лепотан“. Дечије позориште ,,Смајли“, Ужице 

 

,,Кун-Г-Фуј патуљци“- Дечије позориште ,,Бакине приче“, Београд 
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,,Чаролија на крају приче“- Дечије позориште ,,Кофер театар“, Београд 

 

 

 

,,Плави зец“- Дечије позориште, Ужице 
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Петровдански дани у Сирогојну 

Традиционално у Сирогојну  12.јула  обележен је Петровдан, црквени и народни празник посвећен 

светим апостолима Петру и Павлу.У програму манифестације учествовали су и  ученици матичне 

школе представивши се богатим – културно уметничким програмом. Ученике је припремала 

директор школе Снежана Мићовић. 

 

 

Учешће у манифестацији  ,,Упознајмо Западну Србију кроз младост“ 

Дино парк ,,Златибор“, као највећи забавно 

едукативни парк у Југоисточној Европи за 

децу и породицу формирао је богат забавно-

едукативни програм под називом ,,Дино 

дечије културно лето“ Златибор 2019. 

Манифестација ,,Упознајмо Западну Србију 

кроз младост“ је одржана 27.јула 2019.године  

на Краљевом тргу са почетком у 19 часова. 

Циљ манифестације је да се кроз окупљање 

деце и младих људи из градова, општина и 

села Западне Србије, промовише оно најлепше 

што један туриста треба да посети ,осети , види 

и доживи.Ученици наше школе учешћем на 

овој манифестацији  су имали прилику да се 

друже са ученицима из других школа и тако 

развијају своја пријатељства и обогаћују 

искуство. 
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Дани пастрмке у Љубишу 

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

пастрмке“. Ове године је реализована 3.8.2019. године. Ученици ИО Љубиш су својим наступом 

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

ученици су одушевили присутне госте и  друге учеснике. 

   

 

ИЗЛЕТИ 

 

Излет  ученика млађих разреда 

   Једнодневна екскурзија је изведена  25.маја за ученике од првог до четвртог разреда из матичне 

школе и свих издвојених одељења. 

Посећени су: 

Спомен комплекс на Кадињачи-место где се одиграла Битка на Кадињачи 

Манастир Троноша у којем је Вук С. Караџић учио школу 

 Чесма коју су, по легенди, саградили Југ Богдан и девет браће Југовића пред полазак у Косовски бој 

 Тршић– родно место Вука С. Караџића- етнографски парк са спомен кућом 

 Текериш– место где се одиграла Церска битка 

Ученици су се са екскурзије вратили уморни, али веома срећни, задовољни и пуни утисака. 
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Дводневна екскурзија  ученика старијих разреда 

     Дводневна екскурзија ученика старијих разреда наше школе изведена је 12. и 13.маја 2019.године. 

Програмом екскурзије предвиђен је био обилазак Кладова и турског утврђења 

„Фетислам“, Голубачког града,  хидро-електране „Ђердап“, локалитета  Лепенски вир. Поред 

планом и програмом предвиђених садржаја, на иницијативу вође пута, ученици су посетили спомен-

парк „Шумарице“ и манастир Покајницу. 

Екскурзија је у потпуности испунила образовне васпитне циљеве циљеве и задатке. Ученици су 

упознали тековине од значаја, што ће подстаћи изражавање и стваралаштво ових младих људи. Била 

је ово и прилика да кроз дружење, у опуштеној атмосфери, развијају узајамну солидарност и 

одговорност, дух заједништва и оптимизма. 
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Летовање ученика 

   Општина Чајетина је организовала нашим ученицима бесплатан одлазак на море.У периоду од 11-

21.августа реализован је одлазак на летовање у одмаралиште „Црвеног крста“  у Баошићима. 

Поред свакодневног боравка и уживања у купању на плажи, деца су сваког дана жељно ишчекивала 

вечерње радионице које су организовали волонтери Црвеног крста. 
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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. 

 

   

 

 



Летопис Основне школе „Саво Јовановић Сирогојно“ 

- 53 - 
 

 

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 школа организује 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  
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оквиру Дечје недеље. Поред тога, организован је и традиционални Крос РТС-а и спортске игре 

младих на Златибору. 

 

 

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 развијању свести о 

очувању традиције и неговању културе. 
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• 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. 

 

• 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. 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.Поводом школске славе Савиндана  школи је уручен 

лап топ рачунар. 

• 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 

o ТУ Сирогојно – Буквица 

o КУД “Први Партизан” Ужице 

o Дом здравља Чајетина 

o МУП Чајетина 

o КСЦ Чајетина 

o ТО Златибор 

o КЈП Сирогојно 

o Национална служба за запошљавање Ужице... 

o Спортски савез Чајетина 

o ШУ „Ужице“ 

o Центар за социјални рад 

o Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“ Чајетина 

o Еко фонд Чајетина 

o Комунално предузеће „Златибор“ 

o Агенција за безбедност саобраћаја 

o Црвени Крст Чајетина 

o МЗ Сирогојно, Љубиш, Рожанство 

o Народно позориште Ужице 

o Српска православна црква 
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САМОСТАЛНО СТВАРАЛАШТВО УЧЕНИКА 

 

     

 

     

           

 

 

 

 

    


