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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. 

      Узевши у обзир новонасталу ванредну ситуацију условљену Covidom-19, ми смо и током on 

line наставе били активни.Заједничким радом ученика и наставника успели смо да остваримо 

бројне резултатае активним учешћем  на разним такмичењима и конкурсима. 

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

у току школске 2019/2020. Овај летопис је настао као резултат заједничког труда и рада свих 

нас у школи. Надамо се да смо на најбољи начин представили активности  у нашој школи у 

школској 2019/2020. 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“. 

Црква Светих апостола Петра и Павла из XVIII века и Музеја на отвореном ,, Старо село“ 

представља  заштићено  културно добро  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 и обновљена  ламперија. 2014. године обновљена је фасада 

на школској згради. У 2015. извршена  је реконструкција електро  мреже, а у 2016-ој години урађена 

је асфалтна подлога на спортском терену у оквиру школе. У 2017.години значајна инвестиција је 

замена прозора у холу на спрату школе,  комплетна улазна врата као и  светларници у школи. У 2018. 

и 2019. Години у погледу опреме  извршена је набавка   ИКТ опреме за потребе вођења електронског 

дневника , као и за потребе извођења наставе у циљу подизања квалитета исте. Финансијска средства 

које је обезбедила Канцеларија за јавна улагања за реконструкцију комплетне школске зграде , као и 

за изградњу фискултурне сале у школској 2019/20. години су суспендована до даљњега због увођења 

ванредног стања. 

 

 

Матичнa школа у Сирогојну 

Школска зграда располаже са: 

• Учионице опште намене 225 m2 

• Специјализоване учионице 135 m2 

• Библиотека 48 m2 

• Учионица за физичко васпитање 45 m2 

• Простор дечјег вртића 60 m2 

• Учионица – Музејска поставка 45 m2 

• Наставничка канцеларија 50 m2 



Летопис Основне школе „Саво Јовановић Сирогојно“ 

- 6 - 
 

• Канцеларија рачуновође и секретара 18 m2 

• Канцеларија директора 10 m2 

• Кухиња и трпезарија 80 m2 

• Гаража 50 m2 

• Котларница 50 m2 

• Спортски терен 1200 m2 

 

 

 

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 и извршена је адаптација мокрог чвора. У току школске 2015/2016. измештена је  трпезарија 

за исхрану деце која сада функционише у склопу школске кухиње. У 2018. години извршена је 

набавка намештаја  за наставничку канцеларију. У  2019.години набављена је ИКТ опрема за потребе 

вођења електронског дневника. 

 

Школска зграда располаже са: 

• Учионице опште намене 208 m2 

• Специјализоване учионице 46 m2 

• Фискултурна сала 162 m2 

• Наставничка канцеларија 18 m2 

• Кухиња 12 m2 

• Трпезарија 49 m2 

Спортски  терен 1000 m2 

Котларница 9 М2 

Библиотека 
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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 са интернетом. У 2017. години 

извршена је санација  делова крова. У 2018.години извршена је замена дела  столарије. 

 

 

Школска зграда располаже са: 

Учионица опште намене 60 m2  

Наставничка канцеларија 10 m2 

Кухиња 5 m2 

Хол, трпезарија 50 m2 

Спортски терен 250 m2 

 

 

 

 

 

ИО Жељине 

Школа у Жељинама саграђена је 1954. године. У школску зграду нису уложена значајнија 

средства те је она тренутно у лошем стању. . 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 m2 

• Наставничка канцеларија 10 m2 

• Купатило 4 m2 

• Ходник 10 m2 
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ИСТОРИЈАТ 
 

Прве кораке у образовању у Сирогојну  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 

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 наше локалне самоуправе. 
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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. Наша општина редовно издваја 

велика средства за материјалне трошкове превоза ученика као и заангажовање лица које врши превоз 

ученика. Превоз ученика се одвијао  свакодневно од Рожанства до Доње Беле Реке и у току дана у 

ову сврху наше возило пређе 196 километара. Број ученика који су у школској 2019/20. путовали 

школским  превозом је 28, а оних који су  пешачили  између 6 и 10 километара било  је 7. 

                               

 

 

МИ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. 
 

Настава на подручју наше школе одвијала  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 изводила  у једној смени. 

Школа Број ученика 

Редовна настава Припремни предшколски програм 

Сирогојно(вртић,,Радост„Чајетина)  64 5 

ИО Љубиш 24 3 

ИО Рожанство 8 3 

ИО Жељине 1 / 

Укупно 97 11 

Три ученика су због пресељења напустила школу. 

 

У школи наставу изводи 29 наставника.Од тога 7 наставника  изводи наставу у разредној 

настави, док преосталих 22 изводи наставу  у предметној настави. При томе напомињемо да одређени 
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број наставника нема пуно радно време. Одређени број часова предметне наставе  је нестручно 

заступљен.  У табели која следи приказана је нестручно заступљена настава: 

 

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 1.и 3. разред (Сирогојно) 

Милина Ковчић 2.и 4. разред (Сирогојно) 

Наташа Стаматовић  3. разред (Жељине) 

Јелена Лазић 1. и 3. разред (Љубиш) 

Нада Јоксимовић 2. и 4. разред (Љубиш) 

Даница Дедовић 3.и 4. разред (Рожанство) 

Драган Лазић 1.и 2. разред (Рожанство) 

 

 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ (ПРЕДМЕТНА НАСТАВА) 

ИМЕ РАДНИКА  ЗАДУЖЕЊЕ 

Маријана Мутавџић Српски језик (Сирогојно), Грађанско васпитање 

Ивана Жунић Српски језик (Љубиш) 

Марија Цветић Математика (Сирогојно), Енглески језик (Жељине) 

Славица Росић Математика (Љубиш) 

Нада Ђорђевић Енглески језик (млађи и старији разреди)  

Владан Цицварић Енглески језик (млађи разреди) 

Јелена Лазаревић Руски језик 

Радомир Панић Историја, свакодневни живот у прошлости 

Бранка Турудић Географија, Грађанско васпитање 

Љиљана Павловић  Биологија (Сирогојно) 

Ана Николић Биологија (Љубиш), Чувари природе, Домаћинство 

Милена Јоксимовић Хемија 

Мијаило Стаматовић ТИО, Техника и Технологија, Информатика и 

рачунарство 

Ивана Тодоровић Физика,Информатика и рачунарство 
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Анастасија Богдановић Ликовна култура (Сирогојно) 

АлександраЂокић(породиљско одсуство 

Јелена Јовановић (замена) 

Музичка култура 

Дарко Василијевић Физичко васпитање, Физичко и здравствено васпитање, 

Изабрани спорт (Сирогојно), ОФА 

Драган Панић  Физичко васпитање ОФА (Љубиш) 

Зоран Тодић Верска настава (Сирогојно, Рожанство) 

Александра Костић Ликовна култура (Љубиш) 

Михајло Ђокић Верска настава (Жељине,Љубиш) 

 

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ 

ИМЕ РАДНИКА  ЗАДУЖЕЊЕ 

Снежана Мићовић Директор школе 

Ивана Тодоровић Помоћник директора 

Јелена Шкодрић  

Марија Суботић  

Стручни сарадник 

Стручни сарадник 

Александра Ђокић 

Јелена Јовановић 

Библиотекар 

Милорад Кнежевић Секретар школе 

Љиљана Нешовић Рачуноводствени радник 

Миљка Стаматовић Помоћни радник (Сирогојно) 

Мица Бјеличић Помоћни радник (Сирогојно) 

Дејан Ћурдић Домар (Сирогојно) 

Светлана Павловић Помоћни радник (Сирогојно)кувар 

Радоје Чубрак Помоћни радник (Љубиш) 

Душан Новаковић Помоћни радник (Љубиш) 

Миломирка Марковић Кувар, помоћни радник (Љубиш) 

Милисав Бјеличић Помоћни радник (Жељине) 

Миланка Стопић Помоћни радник (Рожанство) 

Милун Ћурдић Возач 

 

ХРОНОЛОГИЈА ЗНАЧАЈНИХ ДОГАЂАЈА 
 

            СЕПТЕМБАР 

  

• 01.09.2019. Почетак школске године  

• 02.09.2019. Дочек ђака првака- Матична школа, ИО Рожанство, ИО Љубиш 

• 12.09.2019. Седница Наставничког већа 

• 13.09.2019. Седница Савета родитеља 

• 14.09.2019.. Седница Школског одбора 
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• 23.09.2019. Игре без граница ,,Жогарије- лоптарија Србије“ 

• 25.09.2019. Европска ноћ истраживача, радионица ,,Осмехом кроз игру“ 

• 27.09.2019. Шетња ученика рекреативне секције до Стопића пећине 

 

ОКТОБАР 

 

• 07–11.10.2019. Прослава поводом Дечје недеље под називом „Да право свако  дете ужива  

лако“ 

• 10.10.2019. Посета ученика првих разреда наше школе библиотеци ,,Љубиша Р. Ђенић“ у 

Чајетини 

• 18.10.2019. Припадници  ПУ  Чајетина одржали предавање ученицима четвртог и шестог  

      разреда на тему ,,Полиција у служби грађана“ 

• 07-11.10.2019. Одржан Тематски дан „Учимо кроз игру“ ученика старијих разреда у оквиру 

школе 

• 17.10.2019. Посета ученика рекреативне секције Авантура парк на Златибору 

• 14-18.10.2019. Одржан Тематски дан „Здрава храна“ ученика старијих разреда у оквиру 

школе 

• 21.10.2019. Јесења изложба на тему ,,Јесен полако корача“ 

• 21.10.2019.  Представа ,,Петар Пан“  за  ученике млађих разреда у просторијама матичне 

школе 

 

            НОВЕМБАР 

 

• 16.11.2019. Обележен Дан толеранције  

• 05.11.2019. Ученици другог разреда са својом учитељицом посетили Фабрику за прераду 

воде ,,Змајевац“ 

• 12.11.2019. Седница Наставничког већа 

• 15.11.2019. Представник  ПУ  Чајетина одржао предавање на тему „Превенција и заштита 

од опојних дрога и алкохола “ ученицима четвртог и шестог разреда  

 

 

 

• 18.11.2019. Представник ПУ Чајетина одржао прадавање на тему ,,Шта ради полиција“ и 

,,Заједно против насиља“ ученицима првог разреда 

• 18.11.2019.  Представа за ученике млађих разреда ,,Херкулес“ у просторијама матичне 

школе 

• 07.11.2019. Одржано школско такмичење ученика из Математике од трећег до осмог 

разреда 

• 12.11.2019. Седница Одељењских и Наставничког већа 

• 27.11.2019. Седница Савета родитеља 

• 30.11.2019. Седница  Школског одбора 
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ДЕЦЕМБАР 

 

• 06.12.2019. Представа ,,Пажљивко“   за ученике првог разреда у Дому културе Чајетина 

• 06.12.2019. Представник ПУ Чајетина  одржао предавање ученицима четвртог и шестог 

разреда на тему ,,Превенција и заштита деце од трговине људима“ 

• 08.12.2019. Посета ученика манифестацији ,,Фестивал науке“ у Београду 

• 10-14.12.2019. Реализован  Тематски дан ,,У сусрет зими“ свих ученика млађих разреда у 

оквиру школе 

• 10.12.2019. Наставница биологије одржала предавање на тему ,,Рециклажа“ за све  ученике 

матичне школе и постављен кутак за рециклажу 

• 16-20.12.2019. Одржан Тематски дан „Енергетска ефикасност“ ученика старијих разреда у 

оквиру школе 

• 24.12.2019. Подела новогодишњих пакетића ученицима ИО Рожанство од стране власника 

дечијег одмаралишта ,,Бела бреза“ 

• 25.12.2019. Представници Агенције за безбедност у саобраћају ученицима млађих разреда на 

полигону показали правилно кретање на тротоару и прелазак улице на пешачком прелазу 

• 27.12.2019.Одржана радионица поводом израде новогодишњих честитки у оквиру школе 

• 27.12.2019.  Акција прикупљаања помоћи ,,Један пакетић, пуно љубави“ 

 

• 27.12.2019. Донација предузећа ,,Sirogojno company“- књиге на поклон за школску 

библиотеку  

 

 

ЈАНУАР 

 

 

•   08-10.01.2020.Одржан Тематски дан „Божић“ за ученике  старијих разреда у оквиру школе 

• 21.01.2020. Представницци МУП-а Чајетина одржли  предавање на тему ,,Безбедност деце у 

саобраћају“ ученицима првог  разреда 

• 23.01.2019.  Седница Школског одбора 

• 24.01.2019. Седница Савета родитеља 

• 27.01.2020.  Прослава Савиндана   

• 28-31.01.2020. . Одржан Тематски дан „Трагови прошлости“  за ученике старијих разреда  

• 31.01.2019. Седнице Одељењских већа и Наставничког већа 

 

 

            ФЕБРУАР 

 

• 04.02.2020. Седница Одељењских и  Наставничког већа 
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• 28.02.2020. Представник ватрогасне службе Чајетина одржао предавање на тему ,,Превенција 

и заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода“ ученицима 

четвртог и шестог разреда  

• 28.02.2020. Реализовано  школско такмичење ,,Пажљивко“ ученика првог и другог разреда 

и предшколског узраста 

 

МАРТ 

 

• 02-06.03.2020. Реализација  Тематског дана ,,У срцу моје мајке имоје срце куца“ за ученике   

млађих разреда у оквиру школе 

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

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

•  12.03.2020.  Реализовано школско такмичење ,,Мислиша“  за ученике од првог до осмог 

разреда 

 

 

АПРИЛ 

 

• 12.04.2019. Одржан пробни завршни испит из математике у времену од 12 до 14 часова 

• 22-24.04.2020. одржан пробни завршни испит из српског језика и комбиновани тест 

• 21.04.2020. Виртуелно обележавање Дана школе ( презентација)  

 

           МАЈ 

 

• 07.05.2020. Online Седница Наставничко веће 

 

 

           ЈУН 

 

• 08.06.2020. Седница Наставничког већа за ученике осмог разреда 

• 17.06.2020. Манифестација ,,Деца међу нарцисима“ 

• 16.06.2020. Завршетак школске године  

• 17.06.2020. Завршни испит (српски језик) 

• 18.06.2020. Завршни испит (математика) 

• 19.06.2020. Завршни испит (комбиновани тест) 

• 25.06.2020. Седнице Одељењских већа и Наставничког већа 

• 26.06.2020. Подела оцена и сведочанстава ученицима 8. разреда 

• 28.06.2020. Видовдан ( подела оцена и сведочанстава ученицима од 1. до 7. разреда) 
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АВГУСТ 

 

• 19.08.2020. Седница Наставничког већа 

• 31.08.2020. Седница Наставничког већа 

 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД 
 

НАСТАВА 

Све активности у оквиру редовне, додатне и допунске наставе у првом полугодишту 

реализоване су у складу са предвиђеним планом и програмом што се види из евиденције 

електронских дневника . 

У другом полугодишту од 16.03.2020. настава се одвијала електронским путем у складу са 

наставним планом и програмом МПНТР услед новонастале ситуације условљене Covidom-19.

 

 

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. Сарадња са 

Канцеларијом за младе Општине Чајетина није 

остварена у пуном капацитету због ванредног 

стања. Планирани квиз ,,Здравко“ у оквиру Дана 

здравља  као и Еко квиз нису одржани такође  због 
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ванредног стања, иако то чини посебну драж ове 

секције. С обзиром да се градиво екологије 

обрађује у наредном разреду ученици су  радо 

приступали овом такмичењу и остваривали су 

завидне  резултате. 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 наставница математике Марија 

Цветић. 
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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. Секцију води 

наставница музичке културе Јелена Јовановић. 

 

 

 

Спортска секција 

У школи је активна  спортска секција за 

коју се опредељује велики број ученика. . 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. Спортску 

секцију води наставник физичког васпитања  

Дарко Василијевић. 
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Литерарно-драмско- рецитаторска секција 

  У оквиру школе постоји и литерарно – 

драмско – рецитаторска  секција. Сама секција 

се састоји из три подсекције: литерарне, 

драмске и рецитаторске. Оно што је посебно 

важно јесте да драмска секција окупља 

ученике свих разреда – сви раде како на 

припремању представа за важне свечаности у 

школи, тако и на изради декорације и 

сценографије за исте.Такође у оквиру ове 

секције ученици се припремају за школску и  

општинску смотру рецитатора и изражавају 

свој таленат у литерарном стваралаштву.  

Литерарно – драмско – рецитаторску секцију 

воде наставнице српског језика  Маријана 

Мутавџић и Ивана Жунић. 

Саобраћајна секција 

Као и претходне школске године и током ове 

године у  школи постоји саобраћајна секција. 

Посебно можемо да истакнемо да је у рад ове 

секције укључен ученик наше матиче школе 

који наставу похађа  по ИОП-у 2. Програм и 

план рада ове секције усклађен је према 

интересовањима и могућностима овог ученика. 

Секцију води наставник техничког и 

информатичког образовања Мијаило 

Стаматовић. 
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Рекреативна секција 

Циљ рекреативне секције је да кроз боравак у 

природи ствара услове и навике за усвајање 

активног, здравог и креативног начина живота 

и коришћења слободног времена. Деца стичу 

искуство кроз заједништво уз развијање 

другарства и толеранције, формирају 

позитиван став о природи и њеној заштити, 

схватају значај здравих навика и стилова 

живота, обогаћују постојеће и стичу нова 

знања и искуства.Током ове школске године 

ученици наше школе су посетили Стопића 

пећину и Авантура парк на Златибору.Секцију 

води наставница физике и информатике и 

рачунарства Ивана Тодоровић. 
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ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА 
 

Описно оцењивање 

Први разред  

 

 Сирогојно Љубиш Рожанство Жељине 

У потпуности 1 2 1 / 

У већој мери / / / / 

Уз већу помоћ / / / / 

Укупан број ученика 2 2  1 / 

 

Бројчано оцењивање 

Сирогојно ( II -VIII) 

 

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

Одличних 4 3 3 4 6 4 4 

Врло добрих 1 2 6 

(1 ИОП-1) 

5 2 4 2 

Добрих  / / / 2 4 1 6 

Довољних / / / 1 

(ИОП-2) 

/ / / 

Број ученика 5 5  9 7 13 9 12 

 

 

 

Љубиш( II- VIII) 

 

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

Одличних / 1 1 2 1 2 / 

Врло добрих 1 1 1 / / / 3 

Добрих  1 

(ИОП-2) 

2 

(1УЧЕНИК 

ИОП 2 

1(1УЧЕНИК 

ИОП 2) 

/ 1 2 2 

Довољних / / / / / / / 

Број ученика 2 
(1УЧЕНИК 

ИОП 2) 

4 
(1УЧЕНИК 

ИОП 2) 

3 
(1УЧЕНИК 

ИОП 2) 

2 2 4 

 

5 
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Рожанство ( II - IV ) 

 

 2. 3. 4. 

Одличних 1 1 2 

Врло добрих 1 3 / 

Добрих  / / 1 

Довољних / / / 

Број ученика 2 4 3 

 

 

Жељине  III 

 

 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 

 

Ђак генерације 

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

ученика и запослених“  изабрана је Анђела Ћалдовић, ученица осмог разреда из Сирогојна која је 

такође носилац и Вукове дипломе. Како бисмо посебно промовисали најбоље ученике наше школе 

одлуком школског одбора уназад неколико године  ђак генерације се награђује књигом и 

поклоном у  вредности од 10 000 динара. Ове школске године ђак генерације је награђен 

вредном књигом и ручним сатом. 
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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. 

 

 Анђела Ћалдовић, ђак генерације у школској 2019/20. години 

 

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

• Анђела Ћалдовић (Српски језик, Математика, Хемија, Биологија) 

• Душица  Дедовић  (Биологија) 

• Тања Марковић  (Биологија) 

• Ненад Павловић (Физичко васпитање) 

• Милош Бојовић (Физичко васпитање) 

ТАКМИЧЕЊА 
 

Наставни 

предмет 

Ученик Разред Ниво такмичења Наставник 

општинско окружно републичко 

Математика Данило 

Сујић 

Седми 

разред 

/   Марија 

Цветић 

Историја Бошко 

Бојовић 

Пети 

разред 

/   Радомир 

Панић 

 Анђела 

Дедовић 

Пети 

разред 

/   Радомир 

Панић 
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 Наташа 

Видић 

Пети 

разред 

/   Радомир 

Панић 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 

 Стучно усавршавање и професионални развој запослених се одвијао  кроз    акредитоване семинаре 

и активности у оквиру школе. Услед новонастале ситуације условљене Covidom-19 и проглашења 

ванредног стања у оквиру школе није одржан семинар који је планиран за школску 2019/20.Одређени 

број наставника је похађао семинаре који су реализовани  ван установе. То су: ,,Начини унапређења 

инклузивне праксе и хоризонтално учење“, „Инклузивно образовање, размена искустава и 

примeра добре праксе“, „Опасности у саобраћају“, „Ко се куда креће у саобраћају“, 

„Подстицајна средина за учење уз подршку ИКТ- а“, ,,Локализација европских интеграција- 

предшколско васпитање и образовање- дефинисање индикатора предшколског образовања и 

васпитања“, ,,Употреба он- лајн игара у настави“, ,,Електронски портфолио“, ,,НТЦ систем 

учења- развој креативног и функционалног размишљања“. Сваки од наведених семинара је 

презентован на седницама Наставничког већа, у оквиру унутрашњег стручног усавршавања , а знања 

која су наставници стекли током похађања семинара биће примењена у настави у наредном периоду. 

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 до почетка ванредног 

стања.У разредној настави одржана су два тематска дана под називом ,,Новогодишњи празници“ и 

,,У срцу моје мајке и моје срце куца“ , док је  у предметној настави одржано пет тематских дана: 

„Учимо кроз игру“, „Здрава храна“ и „Енергетска ефикасност“, ,,Божић“ и ,,Воде“.Остали 

планирани  тематски дани у старијим разредима нису реализовани  због проглашења ванредног 

стања. При реализацији наставе користе се иновације у настави како би се настава  ученицима  

учинила  занимљивијом.  Пошто је школа добро опремљена наставним  средствима  ИКТ опреме 

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

филмовима.  

 

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 у школи, а то је све посебно важно 

првацима, новој генерацији ученика наше школе. 2. септембра 2019. године свечаном приредбом,  
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коју су са пуно ентузијазма, извели ученици нижих разреда обележен је полазак ђака првака у школу. 

Приредби су присуствовсли родитељи ученика. Ове године ђаци прваци су добили поклон пакет 

школског прибора од књижаре „Звезда“ из Ужица. Занимљивим програмом ученици млађих разреда 

су покушали нашим првацима да приближе суштину поласка у школу у којој их поред учења очекује 

и дружење, игра и забава. 

 

     

 

 

 

 

Жогарија – лоптарија Србија 

 16.9.2019.године ученици млађих разреда наше школе су учествовали на спортско-рекареативној 

манифестацији „Жогарија“ у Чајетини. 

Главни циљ манифестације је развијање, подстицање и промоција здравља и здравог начина живота, 

путем физичких активности,  као и развијање  моторичких способности код деце млађег школског 

узраста. 
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Програм манифестације чине игре са лоптом (фудбал 3 на 3 и игре спретности), квиз знања 

навијачких екипа, дружење, забава,певачки и плесни наступи, такмичење наставника, стварање 

креативних радионица. 

 

 

   

 

Европска ноћ истраживача – Радионица „Осмехом кроз игру“ 

Ученице осмог разреда Ана Дабовић, Душица Дедовић и Анђела Ћалдовић под руководством 

наставнице физике Иване Тодоровић учествовале су у реализацији радионице под називом ,, 

Осмехом кроз игру“. Ученице су том приликом  биле  у улози ученика- сарадника. Радионица је 

рализована 24.09.2019.године у  Научном клубу  РЦУ  у оквиру Манифестације „Европска ноћ 

истраживача“. 

Значај  радионице јесте у томе што је показала да нам историја великих открића у науци и техници 

говори да нужда није увек мајка изума, јер  једнако често нове идеје настају, јер су забавне. 
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Радионицу су креирале и водиле: Јелена Радовановић, др физике, ОШ “Слободан Секулић” и 

Александра Весовић, професорка математике у ОШ “Емилија Остојић” у Пожеги. 

 

  

Креативна радионица 

У оквиру наставе биологије ученици петог разреда наше школе у Сирогојну,  су 03.10.2019.године   

учествовали  у креативној  радионици  на којој су правили модел ћелије од пластелина. Ученици су 

били веома заинтереовани за рад, што им је уједно помогло да боље разумеју грађу ћелије. 
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Пројектна активност – ЛЕПО ПОНАШАЊЕ 

 У оквиру пројектне наставе учитељице у млађим разредима су реализовале  пројектну активност у 

виду презентације на тему „Лепо понашање“ и кроз разговор са децом и навођењем примера указале 

ученицима на правила лепог понашања и потребу коришћења лепих речи у свакодневном животу. 

Резултат активности јесте израда плаката под називом ,, Лепа реч и гвоздена врата отвара“. 

 

 

 

 

 

 

Посета библиотеци 

 Ученици првог разреда наше школе су 08.10.2019. године посетили библиотеку „Љубиша Р. 

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

Посети су присуствовали и председник Општине Чајетина, општински просветни инспектор и 

запослени у  библиотеци . Кроз заједничко певање песама  нашег завичајног песника Љубивоја 
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Ршумовића и читањем песама других дечијих песника на сликовит и занимљив начин нашим малим 

првацима приближен  је  значај читања књига у циљу богаћења речника. Том приликом сви ђаци су 

добили на поклон  чланске карте библиотеке за текућу  годину,  књигу ,,Буба“, од писца  Градимира 

Стојковића  и новац у износу од 5 000 динара као поклон Општине Чајетина. 

 

 

Дечја недеља 

Манифестација „Дечија недеља“ обележена је у периоду од 07. до 13. октобра 2019. године, под 

слоганом „Да право свако-дете ужива лако“.  Циљ манифестације је да се скрене пажња на права и 

потребе деце и да се укаже на одговорност околине на њихово одрастање, пре свега одговорност 

породице,школе и државе. 

Ученици наше матичне школе,као и њених издвојених одељења,су дечију недељу обележили низом 

активности различитих садржаја. Првог дана је организован „ Спортски дан“, где су се ученици  

кроз спортске дисциплине играли , дружили и такмичили. 

 

 

Други дан Дечије  недеље  протекао је  у реализацији  заједничке  активности свих ученика школе 

под називом  „Садимо дрво“. ЈКП из Чајетине је школи поклонило  неколико садница дрвећа које 

су ученици заједно са својим разредним старешинама засадили у школском врту. Садња дрвећа је 
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представљала симбол  дечијег раста  и развоја  у здравој околини. Истога дана у школском дворишту, 

реализована је  еколошка акција у циљу чишћења  простора око школе. 

    

 

Кроз  ликовни и литерарни конкурс  ученици су исказали најразличитија мишљења и креативност на 

задату тему о правима деце. Најбољи  ученици су били награђени књигом и похвалницама. 

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС 

Редни број места Сирогојно  

(млађи разреди) 

Сирогојно  

(старији разреди) 

Љубиш  

(млађи разреди) 

1. Младен Митрић  

3.разред 

Бошко Бојовић      

5.разред 

 

Кукањац   Урош         

5.разред 

2. Филип Андрић    

4.разред 

Наташа Видић      

5.разред 

 

Јоксимовић Даница  

6.разред 

3. Вељко Видић       

2.разред 

Јована Петровић   

6.разред 

 

Смиљанић Јована     

5.разред 
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ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС 

Редни број 

места 

Сирогојно  

(млађи разреди) 

Сирогојно  

(старији разреди) 

Љубиш  

(млађи разреди) 

Љубиш  

(сзтарији 

разреди) 

1. Марко Стаматовић     

4.разред 

Анђела Дедовић        

5.разред 

 

Јоксимовић Богдан     

3.разред 

Кукањац   Урош                

5.разред 

 

2. Теодора Стојановић   

2.разред 

 

Кристина Ђоковић    

6.разред  

 

Дацовић Филип            

4.разред 

 

Виторовић 

Александра  

7.разред 

 

3. Андреј Сујић                 

3.разред 

 

Јована Петровић       

6. разред 

 

Жунић Вукашин           

1.разред 

 

Јоксимовић 

Даница      6. 

разред 

 

 

 

 

 

 

Четвртог дана у школској трпезарији  одржана  је презентација под називом ,, Здрава храна- здрав 

оброк“ коју је реализовала наставница биологије ,, Љиљана Павловић. Након тога ученици су са 

разредним старешинама и родитељима правили „Здрав оброк“ . Проглашени су  најкреативнији  и 

најукуснији  оброци . Најуспешнији ученици  и родитељи су награђени   похвалницама  и 

занимљивим поклонима . 
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Сирогојно –„ Здрав оброк“  

 

1. место- одељенска заједница 2.и 4.разреда 

Љубиш –„ Здрав оброк“ 

 

1. место- одељењска заједница од 1. до 6.разреда 

      Последњег дана дечије недеље, реализоване су  две  активности и то : за ученике старијих разреда  

под називом  „Замена улога“ , а за ученике млађих разреда ,, Ја имам таленат“.Ученици старијих 

разреда су се нашли у улози наставника , где су  кроз знање и сналажљивост реализовали часове 

уместо предметних наставника. Истог дана, ученици млађих разреда су се надметали кроз активност 

„Ја имам таленат“. Најуспешнији су награђени књигом и похвалницом. 

 Сирогојно –„ Ја имам таленат“ 

Младен Митрић и Андреј Сујић      3.разред 

Филип Андрић                                   2.разред 

Катарина Бојовић                              1.разред 
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Љубиш  –„ Ја имам таленат“  

Филип Дацовић      4.разред 

Немања Весовић    3.разред 

Вукашин Жунић    1.разред 

        

 

 

.Активности Тима за заштиту животне средине, естетику и екологију школе 

 Ученици наше школе су уз подршку  Тима за заштиту животне средине,естетику и екологију школе, 

израдили јесењи  еко кутак  чиме су оплеменили школски простор јесењим креацијама на паноима и ликовним 

радовима. Ученици су такође организовали детаљно  чишћење школског дворишта . 

 

„Јесен полако корача…“ 
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 Поводом доласка  јесени  ученици матичне школе и свих издвојених одељења заједно са својим учитељима и 

наставницама биологије  обележили су њен почетак  на тему „Јесен полако корача…“. Користећи своју машту 

и креативност  искористили су разноврсне јесење плодове . 

 Садржај јесење изложбе је пано  где су  лишће у бакарним и златним нијансама ,кестенови, шишарке, 

жиреви , тикве,   ,,оживели“ претварајући се у  разноврсне  јунаке из цртаних филмова. 

 Све ово је дало печат јесени као годишњем добу које нас увек обрадује својим сочним плодовима и 

припреми за предстојећу зиму. 

 

    

 

 

Пројектна настава другог разреда  

„Тако ми се хтело да упознам своје тело“ 

   Ученици другог разреда су кроз реализацију пројекта под називом  „Тако ми се хтело да упознам тело“ 

заједно са својом учитељицом, Милином Ковчић;  уз сарадњу са наставницима енглеског језика, биологије и 

физичког васпитања упознавали грађу човечијег тела директним посматрањем кроз лупу уз наглашавање 
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значаја здравог начина живота уз свакодневну физичку  активност.    Ученици су са наставницом биологије, 

Љиљаном Павловић, посматрали скелет и мишиће уз помоћ књиге „Анатомија под лупом“. 

 

 

 

Са наставником енглеског језика, Владаном Цицварићем, ученици су усвојили називе делова  човека на 

енглеском језику. 

 

 

Са наставником физичког васпитања, Дарком Василијевићем , ученици су уз музику изводили вежбе за 

поједине делове тела. 
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Тематска недеља „Учимо кроз игру“ – српски језик 

 

Радионица – Изражавање сопствених и разумевање туђих осећања 

 Час одељењског старешине ученика  6. разреда у Сирогојну реализован је кроз  радионицу  под називом 

,,Препознавање и исказивање осећања“. Ученици су кроз низ активности: дискусија, пантомима, гледање 

кратког  филма , демонстрација и анализа ситуација кроз рад у групама тежили томе да  схвате да не постоје 

добра и лоша осећања, али да начин на који исказујемо емоције може бити прихватљив или неприхватљив. 

 

 

Пројектна настава другог разреда „Наше место“ 

 

Обиласком најближих установа и природних објеката  у околини школе ученици су упознали прошлост и 

садашњост свог места. 

Посетили су: Музеј на отвореном „Старо село“; Музеј плетиља; Цркву Светих Апостола Петра и Павла ; Дом 

здравља; Пошту ;Производни погон воде за пиће „Змајевац“. 
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Обележен Дан толеранције 

 Поводом светског Дана толеранције (16.новембар), на иницијативу Тима за заштиту од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања деце, на нивоу наше школе је одржан ликовни конкурс у млађим, а 

литерарни у старијим разредима, под називом „Стоп насиљу“. Ученици који су освојили прво место у обе 

категорије су награђени  књигом и похвалницом, а друго и треће место је обележено симболично-

похвалницом. 

 

Пројектна настава „Сваке среде друго воће једе“ 

 Ученица првог разреда, Катарина Бојовић, заједно са учитељицом Милесом Чугуровић и другарима из 

трећег разреда, реализовала   је  пројекат у оквиру  Пројектне наставе на тему ,,Сваке среде друго воће једе“. 

Циљ овог пројекта је да ученица сазна, а остали  ученици да се подсете зашто треба јести воће. Пројекат је 

реализован кроз презентацију о здравој храни,  израду паноа и прављење и дегустацију воћне салате. 
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Пројектна настава „Игре без границе“ 

 

Игра је озбиљна активност  јер  кроз њу дете учи, расте, дружи се, постаје снажније, спретније, мудрије, 

развија машту, креативност, као и координацију покрета. У току друге половине месеца новембра, заједно  

смо у оквиру пројектне наставе реализовали тему „Игре без граница“.Упоредили смо игре некада и игре 

данас у оквиру четири фазе, кроз два часа пројектне наставе.За сваку игру смо прво предочили начин њеног 

извођења,а затим смо је и демонстрирали укључујући све остале ученике овог одељења. 

 

 

Представа „Пажљивко“ 

 Ученици првих разреда наше школе заједно са својим учитељима 05.12.2019.г. су посетили Дом културе у 

Чајетини, како би присуствовали представи ,,Пажљивко“. Представу су обележила два лика ,, Пажљивко „  и 

дечак по имену  Стевица  који је ,,полагао испит знања о безбедном понашању у саобраћају. На свако 

постављено питање Пажљивка ученици свих школа су тачно одговарали чиме се стекао утисак да су 
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оспособљени да стечена знања примене и у свакодневном животу. Сви заједно су певали песмице о саобраћају 

уз подстицај Пажљивка и осталих организатора представе. Круна ове посете су били поклони за све ђаке ЦД и 

трака, као и руковање и фотографисање свих ученика и учитеља  на бини са глумцима приредбе. Ученици су 

напустили салу  препуни лепих утисака. 

 

 

Посета манифестацији „Фестивал науке“ 

 Ученици наше школе су 07.12.2019.године, у пратњи наставника физике и биологије  Иване Тодоровић и 

Ане Николић, посетили манифестацију „Фестивал науке“ у Београду. Демонстартори из многобројних 

научно-образовних институција представили су науку на занимљив, инспиративан и поучан начин. Ученици 

су имали прилику да експерименте из уџбеника изводе уживо и у њима и сами учествују. 

 

Кутак за рециклажу 

 У уторак, 10.12.2019.године, наставница биологије, Љиљана Павловић,одржала је предавање на тему 

„Рециклажа“ свим ученицима од 1. до 8.разреда. Циљ предавања је био да се код ученика развије свест о 
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значају рециклаже. Након презентације, у холу школе је постављен рециклажни кутак, где су ученици 

упознати како могу рециклирати папир, пластику, чепове и лименке. Ученици су уз помоћ наставника 

рециклажне кутије правили на часовима ликовне културе и биолошко-еколошке секције. 

 

 

 

 

Меркатор- С даровао новогодишње пакетиће ученицима издвојених одељења 

 У недељу, 22.12.2019. ученицима издвојених одељења ОШ „Саво Јовановић Сирогојно“ подељени су 

новогодишњи пакетићи. Пакетиће за децу  као и  позоришну представу ,, Капетан Џон Пиплфокс„ за све 

ученике обезбедила је компанија МЕРКАТОР-С. 
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Тематски дан у ИО Рожанство 

 

У понедељак, 23.12.2019. у ИО Рожанство реализован је тематски дан на тему прославе Бадњег дана и 

Божића. 

 

 

Подела пакетића у ИО Рожананство 

 У петак, 27.12.2019. ученицима издвојеног одељења наше школе   у Рожанству подељени су новогодишњи 

пакатићи. Пакетиће за децу обезбедио је власник дечјег одмаралишта „Бела бреза“ из Рожанства. Ученици 

су поставили изложбу новгодишњих честитки и китили су јелку накитом који су сами израдили. 
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Oбележена зима и новогодишњи празници у ИО Жељине 

 

   

 

Радионица У сусрет Новој години у матичној школи 

 Новогодишњи празници су леп повод за креативну  радионицу ученика и родитеља. Заједничким  радом 

настале су прелепе новогодишње честитке и украси. Они су улепшали  новогодишњи амбијент учионица и хол  

школе и дали им празничну атмосферу. 
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Акција „Један пакетић-пуно љубави“ 

 Акција „Један пакетић-пуно љубави“ и ове године  је реализована у организацији Црвеног крста Чајетина. 

Акцији су се прикључиле све основне школе са територије  општине, Спортски центар Чајетина и Центар за 

социјални рад.Одзив деце из наше школе био је изузетан. Прикупили  смо значајну  количину слаткиша, 

играчака и школског прибора. У оквиру поменуте акције, и ученици наше школе који долазе   из породица  

слабијег материјалног стања и  којима  су пакетићи били најпотребнији  су добили пакетиће. 

 

 

Предузеће  Sirogojno Company донирала књиге школи 

 

 Представници породичног предузећа  Sirogojno Company посетили су нашу школу 27.12.2019.године и 

том приликом донирали значајан број  дечије литературе. Ова донација је за нашу школу значајна , јер се на 

тај начин обогатио  књижни фонд библиотеке. 
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Свечано обележавање Савиндана 

 

       Школска слава Свети Сава се ,као и сваке године,традиционално прославља 27. јануара у свим 

школама. Ученици наше матичне школе, као и ученици у њеним издвојеним одељењима, су тог дана 

приредили  богат културно-уметнички програм за све присутне госте. Свечана приредба је отпочела 

„Химном  Светом Сави“ и освећењем и резањем славског колача. Приредба је обухватала хорски, 

музички , рецитаторски и драмски  део. Да не треба заборавити да је Свети Сава био и учитељ 

живота, подсетили су нас ученици својим рецитацијама и драмским приказима о великом 

просветитељу. Кроз песму, плесну и фолклорну изведбу и свирање на инструментима, ученици су 

показали све своје таленте.Водитељи програма, поздравили су госте захваливши се наставницима и 

ученицима који су учествовали у припреми приредбе. 

   

   

 

Пројектна настава “У знању је моћ“ 

У оквиру предмета пројектна настава у месецу новембру у другом разреду у ИО Љубиш 

реализован је пројекат под називом : „У знању је моћ, када треба помоћ!“. Циљ пројекта био је да 

се ученици упознају са начином указивања прве помоћи којима је то потребно. Извршена је 

корелација са предметима: Српски језик, Свет око нас и Ликовна култура. Реализација пројекта је 

остварена кроз презентацију, израду паноа и израду кутије прве помоћи. Наставник физичког 

васпитања, Драган Панић, је практично показао ученицима начине превијања у случају повреда. 
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Пројектна активност „Породица и Култура становања“ 

Ученици 7.разреда у ИО Љубиш на часовима домаћинства обрађивали су наставне теме –

Породица и Култура становања.Том приликом са својом наставницом показали су максималну 

креативност и ангажовање у реализацији наведених активности.Фотоапарат је забележио крајњи 

продукт њиховог рада.Правили су Породично стабло, макету са функционалним јединицама 

стана и том приликом научено применили у пракси. 

 

 

 

Тематски дан ,,У срцу моје маме и моје срце куца“ 

Међународни   празник   Дан  жена   обележавамо  сваке  године кроз разне активности. 

Реализован је тематски дан ,,У срцу моје маме и моје срце куца“. На часовима су доминирали  

садржаји који су били у вези међународног Дана жена. Посебно је било занимљиво на часовима 

ликовне културе који су били организовани као радионице у оквиру који су деца уз помоћ својих 

родитеља са пуно посвећености и љубави правили честитке за 8. март. 
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Пројектне наставе „Дечја енциклопедија“ 

У оквиру Пројектне наставе у другом разреду у ИО Љубиш, реализован је пројекат Дечја 

енциклопедија. Ученици су одабрали тему Изумрле животиње. Пројекат је реализован уз 

презентацију и предавање наставнице биологије, као и израду,, Мале енциклопедије“ са пригодним 

текстовима и сликама. Извршена је кореалција са наставним предметима  свет око нас, српски језик и 

ликовна култура. 

 

 



Летопис Основне школе „Саво Јовановић Сирогојно“ 

- 46 - 
 

 

Такмичење „Мислиша“  

Ученици наше школе, чланови Математичког друштва „Архимедес“, трећу годину за редом 

били су учесници   математичког такмичења „Мислиша“  које се  одржало у марту месецу у  школама 

широм Србије. Ученик 2. разреда наше школе, Вељко Видић, освојио је треће место, а Нађа Меловић, 

такође ученица 2. разреда, освојила је похвалу. Школа и координатор такмичења, за учешће на 

такмичењу добили су захвалнице и збирке задатака из математике од Математичког друштва 

„Архимедес“.  

 

 

 

АКТИВНОСТИ   ТОКОМ  НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ 

 

Пројектна настава другог разреда „Од тањира до сувенира“ за време наставе на даљину 

 

Ученици другог разреда из школе у Сирогојну, заједно са својим родитељима су за време 

наставе на даљину направили онлајн изложбу својих радова на тему „Од тањира до сувенира“. 
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Пројектна активност „Израда  маски“за време наставе на даљину  

Пратећи онлајн наставу на ТВ-у, ученици четвртог разреда из Сирогојна су се потрудили да 

осмисле и направе маске. На овај начин, ученици су још једном нагласили улогу и значај маски у 

заштити од COVID -19. 

     

 

 

Виртуелно обележавање Дана школе 

Због новонастале ситуације изазване епидемијом COVID -19, Дан школе  није обележен као 

протеклих година.Тог 21.априла ове године,свечаност је изостала у просторијама школе, али су се 

ученици и наставници потрудили да у новом дигиталном окружењу занимљивом презентацијом у 

POWER POINT апликацији. представе лик народног хероја, Сава Јовановића, чије име носи наша 

школа. Презентација је доступна на сајту наше школе. 
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Учешће на конкурсима током наставе на даљину 

        

 Ученици наше школе су током наставе на даљину учествовали на ликовним и литерарним конкурсима.   На 

ликовном конкурсу у априлу месецу  под називом „Плава планета“, ученица 7.разреда ,Лидија Бојовић је 

освојила специјалну награду. 

  Дечја граја и стихови су испунили Дом културе у Чајетини,17.6.2020. године. Тада су по 28. пут додељене 

награде најбољим младим ствараоцима на традиционалној манифестацији „Деца међу нарцисима“. На 

конкурсу су учествовала деца из свих крајева Србије,Црне Горе, Македоније,Републике Српске… Са децом 

су се дружили гости фестивала ,Љубивоје Ршумовић, Мирјана Ранковић Луковић, кум фестивала Тоде 

Николетић и специјални гост изненађења,глумац Андрија Милошевић. Међу 27 награђених и 

похваљених су и имена  ученика наше школе. 

          Ученица 2.разреда из ИО Рожанство је похваљена за прозни рад на тему „Где станује срећа“,у 

категорији млађег узраста. 

          У категорији старијих разреда ,3. место освојила је Анђела Ћалдовић,ученица 8.разреда из матичне 

школе за прозни рад на тему „Где станује срећа“. 

          У категорији поезије,награђена је Даница Јоксимовић,ученица 6.разреда из ИО Љубиш за песму 

„Велики снови у малим ципелама“,за освојено 3.место. 
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Заједничка представа за ученике наше школе  у ИО Рожанство и децу из вртића  

 

,,Петар Пан“. Дечије позориште ,,Бакине приче“, Београд 

 

 

,,Херкулес“- Агенција за извођачку уметност ,,Арсолонга“, Београд 
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,,Капетан Џон Пиплфокс“- Дечије позориште“, Ужице 

ИЗЛЕТИ 
 

Излет  ученика млађих и старијих разреда 

   Једнодневни излет за  ученике млађих разреда  на релацији Горњи Милановац и Таково као и 

дводневни излет за ученике старијих разреда Палићко језеро нису реализовани због увођења 

ванредног стања условљеног Covid-19.  

 

Летовање ученика 

Летовање на црногорско приморје  за ученике који су слабијег материјалног стања  у организацији 

Општине Чајетина је ове школске године  изостало, због околности условљених вирусом COVID-19. 
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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 својe идејe прављења новогодишњих честитки користећи 

различите технике и материјале. 

  

 

„У ЗДРАВОМ ТЕЛУ ЗДРАВ ДУХ“ 
 

Недеља школског спорта је прилика  да ученици проведу дан на свежем ваздуху и да се истакну у 

својим омиљеним спортовима. То су дани када ученици имају прилику да се друже и такмиче између 

себе, али и са ученицима издвојених одељења и других школа.  Спортски сусрети  су организовани  у 

првом полугодишту у оквиру Дечје недеље , док  због проглашења ванредне ситуације није  било 

могуће остварити сусрете ученика. 
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САРАДЊА СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА 
 

Школа остварује успешну сарадњу са : 

•  Општином Чајетина у циљу реализације заједничких активности које су значајне за живот и 

рад школе , као и  реализације буџета 

• Школском управом Ужице кроз  инструктивно – педагошки надзор, као и у оквиру пружања 

подршке кроз неопходан саветодавни рад. 

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

традиције и културе. 
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Музеј на отвореном ,,Старо село“  Сирогојно 

 

Сарадња са основним школама у окружењу  

• Наша школа сарађује са основним школама  на територији општине и региона у циљу  

заједничких активности  и размене искустава у области образовања и васпитања. То су: 

основне школе ,,Димитрије Туцовић „ из Чајетине ,,, Миливоје Боровић“ из Мачката , ,, Ђура 

Јакшић „ Равни , а од скора и са основном школом  ,,Слободан Секулић „ из Ужица. Посебно 

је значајна остварена   сарадња са ОШ ,, Слободан Секулић“ у циљу реализације пројекта ,, 

Корак у физику „ који је намењен ученицима млађих разреда. Значај овог пројекта је у томе 

што се ученици млађих разреда наше школе на један занимљив и необичан  начин упознају са 

предметом који их очекује у старијим разредима. 

• Због близине и добре сарадње са Дечјим одмаралиштем ,,Бела бреза“, ИО Рожанство често 

посећују друге школе које долазе на рекреативну наставу из различитих крајева наше земље 

као  и суседних држава. На тај начин они упознају нашу школу и склапају нова пријатељства. 
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• Сарадња са средњим школама у окружењу посебно са УТШ у Чајетини  огледа се у 

заједничком раду на професионалној оријентацији ученика 7. и 8. разреда  и размени 

искуства и информација. 

• Дечји вртић „Радост“ из Чајетине има своје издвојено одељење  у оквиру наше матичне 

школе са којим школа успешно сарађује у припреми предшколске деце узраста од  три до пет 

и по  година. У ИО Рожанство ради дечији вртић под називом ,,Пачија школа“. 

• Школа негује и прекограничну сарадњу са школама из Републике Словеније тачније са 

местима : Мозирје , Назарје и Луче . Посебна сарадња је остварена са ОШ ,, Блажа Арнича „ 

Луче. 

Традиционално се сваке године организују незаборавне тродневне посете на којима се рађају нова 

пријатељства и размењују  искуства. 

 

 

• 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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Водопад у Гостиљу 

 

 

Ту су још и: 

         

• Дом здравља Чајетина 

• Полицијска управа  Чајетина 

• Завод за јавно здравље Ужице 

• КУД ,, Први Партизан“ Ужице 

• КСЦ Чајетина 

• ТО Златибор 

• Туристичко удружење ,, Буквица“ Сирогојно 

• ЈП ,,Водовод Чајетина“ 

• Национална служба за запошљавање Ужице 

• Спортски савез Чајетина 

• Центар за социјални рад Чајетина 

• Библиотека „Љубиша Р. Ђенић“ Чајетина 

• КЈП „Златибор“ 

• Агенција за безбедност саобраћаја 

• Црвени Крст Чајетина 

• МЗ Сирогојно, Љубиш, Рожанство 
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• Народно позориште Ужице 

o Српска православна црква 

 

o ДОО ,,Дунав“ 

o ,,Златибор вода“, Гостиље 

o Месара ,,Јанковић“, Ужице 

o Спортско рекреативни центар ,,Вива спорт“, Сирогојно 

o ,,Југофриго“ 

 

САМОСТАЛНО СТВАРАЛАШТВО УЧЕНИКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГДЕ СТАНУЈЕ СРЕЋА 

 

             Ја сам једна мала и весела девојчица. Зовем се Нађа и сви ме познају по широком 

осмеху. 

 

            Срећу могу назвати својим именом. Њу чине тата, мама имоједве млађе сестре. Мој тата 

је најбољи и најдивнији отац на свету. Много је пажљив према нама и увек је ту за мене. Мама 

је пожртвована и нежна.Сваку нашу жељупретвори у стварност. Њих двоје су ми подарили две 

млађе сестре. Петра и Ђурђа ме чине посебно срећном.Веселио ме је сваки њихов први корак и 

свака реч која се у потпуности није могла разумети. 

 

             Сваки тренутак проведен са њима је право уживање. Била бих јако тужна да сам сама и 

да немам са ким да се играм. Поред своје породице срећусам нашла и у школи. Много сам 

срећна због свог успеха у школи, својих другара и  свог учитеља, кога бескрајно волим. 

 

             Тако срећа живи у мени и око мене. Не желим ништа да мењам, желим да увек останем 

насмејана. 

 

Нађа Меловић , II разред ИО Рожанство 
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ВЕЛИКИ   СНОВИ   У   МАЛИМ   ЦИПЕЛАМА 

 
У сновима станују све наше тајне, 

 

оне искрене, прелепе, бајне. 

 

У њима је све могуће, лепоте крију се тамо, 

 

поједине само ми знамо и љубоморно их чувамо. 

 

 

Од детињства живимо у сновима , 

 

за нас су они мирисни, пролећни  цвет, 

 

кроз њих стварамо  и живимо 

 

само наш дечји свет. 

 

 

Како растемо,расту жеље, снови наши постају већи, 

 

Води нас река право у сутра, у нешто боље, ка  луци среће. 

 

Тада  гледамо будући посао, па би да будемо и ово и оно. 

 

 

Час смо лекари, бринемо, помажемо, 

 

час би војници и пилоти да постанемо, 

 

у челичној птици траг небом остављамо. 

 

Снови се нижу, жеље расту, од цвета створисмо  огромну  башту. 

 

 

Сањамо у сну, сањамо на јави, 

 

само је то у нашој глави. 
 

Остварење чека оне упорне и смеле, 

 

одговорне и  оне који силно желе. 

 

 

Велике снове у малим ципелама  сањане, 

 

заслужујемо да остваримо, 

 

зато дајмо све од себе, верујмо и не одустајмо! 

 

 

 

Даница Јоксимовић   VI2 

 

 


