
ОШ „СЕСТРЕ ИЛИЋ“ ВАЉЕВО 

 

 

 

 

Л Е Т О П И С 

ШКОЛСКЕ 2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваљево - септембар 2020. 



УВОД 
 

Основна школа "Сестре Илић" осно-

вана ја априла месеца 1959. године и 

почела је са радом септембра исте те 

године. Школа се налази у ужем 

градском језгру Стари град Тешњар 

(архитектура из турског времена сачувана у аутентичном стању). Школа је 

матична и нема издвојених одељења. Поред ученика из ужег градског језгра 

школу похађају ученици из два приградска насеља (Попаре и Седлари) и 

једног ромског насеља (Баир). Школа се налази у близини културних 

установа града: Центар за културу, музеј, галерија... 

Школа данас ради у веома добрим условима. Структура школског и 

дворишног простора омогућује коректне услове за реализацију програма и 

садржаја рада.  

Проблем који већ дуже времена оптерећује школу је проблем простора, 

немогућност отварања целодневног боравка. Пројектни тим школе ће у 

најскорије време конструисати план за добијање средстава за доградњу две 

учионице за целодневни боравак.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 

Друштво школских библиотекара Србије и Друштво страних језика и књижевности Србије 

упутили су заједнички допис свим школским библиотекарима и наставницима страних 

језика поводом обележавања Европског дана језика, 26. септембра.2019. године 

 

Циљ овог позива је обележавање Европског дана језика, сарадња ученика, наставника и 

библиотекара кроз заједничке активности, стварање ризнице примера добре праксе, као и 

промовисале вредности вишејезичности и вишекултуралности. 

 

 

 

 



 

НА ОБАЛИ КОЛУБАРЕ     ЦРТАЧКИ ЧАС 5/1 

 



5/1 ПОСЕТА ГАЛЕРИЈИ 

 

 

 

 

 

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 

 



 Дечја недеља је ове године одржана од 7. до 13. октобра.2019. године.  

Наша школа је, као и сваке године, осмислила занимљиве активности да је 

обележи.  

 

• 7. октобар - Израда паноа у којем су учествовали ученици 7/2 и 7/3 са 

својим професорима српског језика и књижевност Горданом Мијаиловић 

и Милицом Јаневском. Након обраде романа-бајке „Мали принц“ кроз 

редовну наставу, ученици су у оквиру новинарске и литерарне секције 

писали на тему  Човек само срцем добро види , издвајали цитате о 

пријатељству, љубави, разумевању, толеранцији...цртали на тему  Како 

замишљам Малог принца ... На овај начин још једном су показали да 

озбиљно приступају сваком задатку и да не постоји тема о којој не могу 

да разговарају и да пишу.  

• 7. октобар - Одељења III-2,  III-3 и III-4 били су у Народном музеју 

Ваљево - Радионица "Како се некад учило"!  

• 8. октобар - На турниру у малом фудбалу у организацији Прве основне 

школе, поводом Дечје недеље, четвртаци наше школе освојили су 

убедљивом, тимском игром ПРВО МЕСТО! Вођа екипе Мирјана 

Тулимировић.  

 



 

 

• 9. октобар 2019 - Дечја недеља - Кошаркашка репрезентација IV разреда 

Пете школе освојила је турнир у Првој основној школи!  

Женска и мушка екипа II-4 одиграле су пријатељски меч са III разредом 

Прве основне школе јер у својој конкуренцији нису имале противника.  

 

• 9. октобар 2019 - На "Породичној квизијади", у организацији ОШ 

"Милован Глишић" поводом дечје недеље, породица Раковић из наше 

школе је освојила 2. место.  

 

• 9. октобар 2019 - Мале олимпијске игре - Савез за школски спорт и 

физичко васпитање је у оквиру Дечје недеље организовао такмичење за 

ђаке основних школа, на којем су нашу школу представљали ученици II -2 

и II-3. Било је веома забавно! Неки су се храбро борили, а други су их од 

свег срца бодрили. Све то је резултирало освајањем 2. места.  

 

• 10. октобар 2019 - 3Д "Велика авантура" у Центру за културу Ваљево, 

уживали ученици III-3, III-4 i III-5! 

 



 

 

• 10. октобар 2019 - Математика и спорт у II-4 - На забавну страну 

математике и спортског надметања подсетила нас је интеракција 

родитеља и деце. Позитивна енергија, ведар дух и "мрвица знања" 

красила су ово незаборавно поподне у школи.  

 

• 11. октобар 2019 - III-4 је својим рециталом наступило у Центру за 

културу поводом доделе ликовних награда.  

 

• 11. октобар 2019 - УЧИОНИЦА НА ОТВОРЕНОМ - на брду ВИДРАК - 

Спомен парк борцима револуције, Стеван Филиповић и наши 

истраживачи, ученици III-1 и III-2. Посматрали, уочавали и применили 

научено на тему ОРЈЕНТАЦИЈА У ПРИРОДИ - ЦРТАЊЕ ИЗ ПТИЧЈЕ 

ПЕРСПЕКТИВЕ из Природе и друштва и ИСТРАЖИВАЊЕ ПРИРОДЕ из 

Чувара природе.  



• Уживало се, учило, цртало, видело, доживело, истражило, уловио по 

један скакавац, паук, лептир, пуж, мрав, глиста... убрао маслачак, чичак, 

детелина... играло... Учитељице Весна Андрић и Слађана Момић  

• 12. октобар 2019 - Трка за срећније детињство "Имамо циљ - дођи на 

старт - видео извештај  https://gopro.com/v/qzOD23r6av08L 

• 12. октобар 2019 - 53 ученика ромске националности из ваљевских школа 

отпутовало је на једнодневни излет на Златибор, у организацији града 

Ваљева и комисије за социјално укључивање Рома и Р омкиња.  Посећени 

су Дино парк, Краљев Трг и Краљеви Конаци.  Из наше школе на излет је 

ишло шест ученика, у пратњи педагошког асистента Далибора 

Јовановића.  

• Учешће ученика на ликовном конкурсу у организацији Културног центра града у 

оквиру манифестације ,,Дечија недеља”. Ученик Младен Милинковић 5-1 добио је 

похвалу за свој рад. 

• Учешће чланова музичке секције на приредбама у основним школама: ,,Прота 

Матеја Ненадовић“ – Бранковина  и ,,Свети Сава“ – Попучке 

 

 

РАДИОНИЦЕ У МУЗЕЈУ 

 Разгледнице старог Ваљева, 25. октобар 2019. год. 

Хвала Музеју на дивној сарадњи! oдељење 2-4  

 

https://gopro.com/v/qzOD23r6av08L
http://www.ossestreilicvaljevo.edu.rs/svakodnevne-aktivnosti/razglednice-starog-valjeva-25-oktobar-2019-god/


 

 

 

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 2. РАЗРЕДА 

 



 

 

  

         ПЕЋИНЦИ, МУЗЕЈ ХЛЕБА                          БОЈЧИНСКА ШУМА 

 

 

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА, 22.октобар 2019.год. 



Релација: Ваљево-манастир Троноша-Тршић-Етно село „Сунчана река“                                                           

Циљ екскурзије: Упознавање са културно историјским споменицима и природним 

лепотама нашег краја. Упознавање са материјалним и писаним изворима прошлости, као и 

нашином живота наших предака.Успостављање и неговање односа према националној 

култури, историји и природном окружењу.                                                                                                               

*Ученици су обишли манастир Троношу где су  упознали манастирски комплекс који 

чине: црква, нови конак са пространом трпезаријом, изложбени простор и Музеј Вуковог 

раног школовања.  За манастир Троношу везан је један од најлепших народних обичаја: 

Ратарске свеће. Два суседна села скупљају прилоге и прилажу манастиру Троноши, у 

воску изливене свеће за Велики четвртак. Свеће су високе око 2м и тешке преко 50 кг. Ни 

у најтежим данима историје овог краја, овај обичај није прекидан. Недалеко од манстира 

Троноше, налази се десетоцевна бетонска чесма са хладном изворском водом, коју 

народно предање приписује деветорици браће Југовића и старом Југ - Богдану. Изнад 

чесме издиже се капела Светог Великомученика Пантелејмона.                                                                               

*У Тршићу смо посетили спомен-кућу Вука Караџића, са отвореним огњиштем, 

покућством и посуђем, карактеристичним за куће из 19. века. У соби се налазе кревет, сто, 

клупа, иконе, гусле и Вуков портрет из 1816. Уз кућу је формирано двориште у којем се 

налазе вајат, качара, амбар и кош за кукуруз. Дочекао нас је кустос који нас је на веома 

леп начин упознао са животом Вука Караџића и временом у ком је живео.                                                                        

*Етно село „Сунчана река“ се налази у Бањи Ковиљачи покрај реке Дрине. Ту се налазе 

спортски терени, дечије игралиште, као и куће које имају музејску вредност и показују 

начин живота у старом српском селу.                                                                                                             

*Слободно време деца су провела у игри и дружењу.                                                                          

*Ученици су се лепо провели и вратили су се кући задовољни. У Ваљево смо стигли око 

19 часова. 

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/19._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/1816
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%98%D0%B0%D1%82
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%80


 

 

 

Леп провод на релацији Троноша -Тршић - Сунчана река 



 

 

ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 5. РАЗРЕДА – НОВИ САД 

 

 



 

 

МЕМОРИЈАЛНА ТРКА,26.октобар 2019.год. 

Меморијална атлетска трка у част генералу Светомиру Ђукићу одржана је 19. пут по реду. 

Ученици наше школе узели су учешће у овој градској манифестацији, а најбољи се 

окитили медаљом. 

Милош Вукосављевић 1-4 2. место, Васил Милић 2-3 1. место, Михаило Вићентијевић 2-3 

2. место, Ана Вилотијевић 6-2 3. Место 

 



 

  

 

СЛАТКИ ЗАЛОГАЈИ  НАШИХ ДРУГАКА 

 



 

 

 

150  ГОДИНА ВАЉЕВСКЕ БИБЛИОТЕКЕ, новембар 2019. год. 

 Обележавању 150 година од оснивања Ваљевске библиотеке придружили су се 

и ученици наше школе. Писали су на теме Зашто читам, Моја прва књига, Ваљево 

чита, Знаменити писци ваљевског краја и Причитао/-ла сам-препоручујем. Пано 

 "Препоручујемо за читање" уредили су ученици 6/2 и 7/4 са Наташом Антонић, 

проф. српског језика и књижевности. 

Организатори и реализатори су чланови литерарне и новинарске секције и њихове 

проф. српског језика и књижевности Гордана Мијаиловић и Милица Јаневска.  

 

 

 

http://www.ossestreilicvaljevo.edu.rs/svakodnevne-aktivnosti/150-godina-valjevske-biblioteke-novembar-2019-god/


СУДАНСКИ  ДАНИ  у 3/2 - 19-22. новембар 2019. год. 

 Уз вредну Ахмедову маму деца су учила на суданском да пишу, читају, броје, 

играју дечје игре и сладе се традиционалним слатким чипсом. 

 

 

 

 

http://www.ossestreilicvaljevo.edu.rs/svakodnevne-aktivnosti/sudanski-dani-u-3-2-19-22-novembar-2019-god/


СТАРИ  ЗАНАТИ , током новембра 2019. го. 
 У циљу очувања и оживљавања старих традиционалних заната те подстицања 

младих да се активније баве њима, ученици 5/1 и 5/2 су након обраде народне новеле "Све, 

све, али занат" радили домаћи задатак на тему "У једној занатској радњи".  

 Обилазили су неке од њих у граду, разговарали са њиховим власницима који су 

причали о својој љубави према послу, одговарали стрпљиво на свако питање и 

објашњавали све фазе процеса израде коначних производа. Израдом многобројних паноа и 

презентовањем у Power Point-u ученици су показали заинтересованост, одговорност, 

тимски рад и жељу да се укључе у наредне активности. 

 

 Организатори и реализатори су ученици 5/1, 5/2 и проф. српског језика и 

књижевности Гордана Мијаиловић. 

 

 

http://www.ossestreilicvaljevo.edu.rs/svakodnevne-aktivnosti/stari-zanati-tokom-novembra-2019-god/
http://www.ossestreilicvaljevo.edu.rs/svakodnevne-aktivnosti/stari-zanati-tokom-novembra-2019-god/


 

 



МЕЂУНАРОДНИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ, 16. новембар 2019. год. 

  У организацији 7/2 обележили смо Међународни дан толеранције, дан који би 

могао да траје целе године. Ученици су на часу одељењске заједнице подсетили кроз 

презентације и радионице да је потребно уважавати туђе мишљење, туђа уверења и 

осећања, да је толеранција заснована на знању, отворености, слободи мишљења и 

комуникацији. Ученици су израдили паное, припремили предавања, пантомиму као 

подршку глувонемим особама и активно учествовали у радионици Европска железница по 

слободном избору. Кроз размену мишљења научили су да је врло важно држати се својих 

уверења, али и да је битно не наметати своје ставове, јер свако треба да створи сопствену 

слику о друштву у којем живимо. Закључак свих активности јесте да је толеранција 

хармонија у различитостима. 

 Организатор и реализатор 7/2 и одељењски старешина Гордана Мијаиловић. Часу 

присуствовале проф.информатике Даница Бранковић, проф. српског језика и књижевности 

Милица Јаневска и психолог Јована Настић 

 

 

 

 

Обележавање Дана сећања на жртве саобраћајних несрећа 

http://www.ossestreilicvaljevo.edu.rs/svakodnevne-aktivnosti/medjunarodni-dan-tolerancije-16-novembar-2019-god/


Савет за безбедност Града Ваљева, поводом обележавања Дана сећања на жртве 

саобраћајних незгода, у понедељак, 25. 11. 2019. године, организовао је  неколико 

активности.  

Једна од њих је Црталачки час у холу Центра за културу у 11.00 часова. 

Наша школа учествовала је са две екипе. Прва је  цртала на хамеру воштаним бојама рад 

на тему “И ја сам ту...” (дете у саобраћају).  

Друга, од три члана, која је једног члана екипе маскирала у жртву саобраћајне незгоде.  

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕЊЕ У КОШАРЦИ,4.новембар 2019.год 

На општинском такмичењу у кошарци екипа наше школе освојила је 1. место. Браво, 

момци, идемо даље!  

 

 

 

 



 

СВЕТСКИ ДАН ПРОНАЛАЗАЧА – СВЕТСКИ ДАН НАУКЕ  

9. и 10. новембар 2019. год. 

Кад год подстакнемо децу да уоче везу између више ствари, она постану радознала да 

открију како те ствари функционишу заједно. Клинци су имали идеје, цртали скице, 

писали о намени а предивне маме, тате, баке и деке помогле су у патентирању 

изума. Надамо се да ће ови млади људи променити свет!  

 

 

САЈАМ НАУКЕ,27.новембар 2019.год. 

Ученици наше школе посетили су Сајам науке, организован у Ваљевској гимназији. 

Одељења 5-4, 7-4 и 8-4 водили су наставници Ана Панић, Невенка Трипковић и Зорица 

Драшкић 

http://www.ossestreilicvaljevo.edu.rs/svakodnevne-aktivnosti/svetski-dan-pronalazacha-i-svetski-dan-nauke-9-i-10-novembar-2019-god/


 

 

 

 

- Семинар одржан у ОШ “Сестре Илић” под називом, "Примена индивидуализоване, 

програмиране, проблемске и егземпларне наставе у школи" од 14.12.2019. 

(присуство свих чланова актива) 
 



 

ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ У МАЛОМ ФУДБАЛУ, 9.децембар 2019.год. 

На градском такмичењу у малом фудбалу девојчице су освојиле 2. место, а дечаци 4. 

место. Вођа школских екипа професор Марија Ножица.     

 

 

Градско такмичење у малом фудбалу, 9. децембар 2019. год. 

На градском такмичењу у малом фудбалу девојчице су освојиле 2. место, а дечаци 4. 

место. Вођа школских екипа професор Марија Ножица.     

http://www.ossestreilicvaljevo.edu.rs/vesti/gradsko-takmichenje-u-malom-fudbalu-9-decembar-2019-god/


 

 

 

 

МЕЂУНАРОДНИ   КВИЗ ТАКМИЧЕЊЕ "НЕМАЊИЋИ"  

Ученици наше школе учествовали су у „online“ квиз такмичењу одржаном 03.12.2019. 

године с почетком у 10 часова, Поштовани, под покровитељством фондације Мир Божији 



са Српском Православном Црквом и партнерским организацијама, поводом обележавања 

800 година самосталности Српске Православне Цркве.  

ЗАХВАЛНИЦА НАШОЈ ШКОЛИ ОД КУД „ЂЕРДАН“ 

 

НОВОГОДИШЊИ БАЗАР,25-31.децембар 2019.год. 

Наше веште руке, под идејним вођством наставнице Гордане Гладовић Недељковић. 

 

 



 

 

 

 



СТРУЧНО  УСАВРШАВАЊЕ – СЕМИНАРИ 

 

• Учитељица Слађана Момић- извештај ДУВ-а о активностима друштва у 2019. Години; 

• Учитељица Мирјана Тулимировић- излагање припреме дигиталног часа „Сналажење у 

околини“ 

• Учитељица Снежана Цветиновић- представљање примене Lapbook у настави 

• Стручно веће млаших разреда  присуствовало је презентацијама издавачких кућа: 

„Креативни центар“, „БИГЗ“, „Герундијум“, „Едука“, „Клет“, „Фреска“, „Нови логос“, 

„Вулкан знање“. 

• Конференција – „Школе за 21 век-знање, вештине, технологија“, 22. Јануар 2020. Београд, 

Британски савет  

 

 

 

 

 

04. 03. 2020. Тест "Пажљивкова смотра" - организација Агенције за безбедност 

саобраћаја Србије 

Учешће ученика на такмичењу-смотри „Пажљивко“- сви ученици 1. и 2. разреда-5. Март 2020. 



 



 

 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

ПРОГЛАШЕЊЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА ЗБОГ КОРОНА ВИРУСА, 15. март 2020.  

 

Допис Министраства просвете о проглашењу ванредног стања 

Поштована/-и, 

 У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој триторији Републике 

Србије, која је ступила на снагу вечерас 15.03.2020. године, установе образовања и 

васпитања неће радити од понедељка 16.03.2020. године. 

 У току сутрашњег дана школе ће добити потребне информације и упутства за 

организовање и спровођење наставе на даљину почевши од 17.03.2020. године (уторак). 

Од директора школа и наставника очекује се да у току сутрашњег дана изврше потребне 

припреме и информисање ученика и њихових родитеља/законских старатеља о 

организованој настави на даљину. Потребно је планирати обавештавање ученика и 

координацију наставе на даљину тако да што мањи број запослених долази у установу, а 

да своје радне обавезе у највећој мери обављају од куће. Током боравка у установи сви 

запослени су у обавези да се придржавају здравствено-хигијенских мера, упутстава и 

наредби надлежних служби. 

 У данима који су пред нама Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

ће пружити потребну помоћ школама, ученицима и њиховим родитељима да наставу на 

даљину организују, спроводе и прате на делотворан и ефикасан начин. 

Заједничким напорима, добром координацијом и синхронизованим активностима 

можемо допринети да се актуелна кризна ситуација за образовни систем, али и систем у 

целини, предупреди и тиме ублаже њене последице. У том смислу, позивамо Вас на 

посвећено деловање и одговорно поступање! 

С поштовањем, 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја  

15.03.2020. године 

 



Почетак реализације образовно-васпитног рада учењем на даљину је 17. март 2020. 

године. 16.03.2020.  

 

 За ученике основне школе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја је 

припремиле едукативне садржаје за учење на даљину, који ће бити емитовани на Радио 

телевизији Србије, Канал 3. 

 Шест дана у недељи, почев од уторка 17. марта 2020. године, од 8.00 часова ће бити 

емитоване наставне јединице општеобразовних предмета, по распореду који ће бити 

доступан преко сајта школе, сајта министарства, као и на www.распореднаставе.гов.рс. 

Такође, распоред емитовања ће бити истакнут и на местима за оглашавање у самој школи 

(улаз школе, спољашња огласна табла). 

За све ученике од 1 . до 7. разреда емитоваће се образовни садржаји у блоковима од 

по два часа дневно. За ученике 8. разреда емитоваћс се едукативни садржаји у блоковима 

од по три часа дневно, од којих ће два увек бити српски језик и математика, а трећи час је 

један од предмета који се полажу на завршном испиту. Сви емитовани садржаји ће од 

следећег дана бити доступни за неограничени број прегледа на платформи РТС Планета. 

Оператери неће наплаћивати проток и пренос података за наведене едукативне садржаје 

(бесплатни интернет минути). 

 Остали едукативни садржаји за учење и упутства за рад за емитоване часове, као и 

за предмете који нису обухваћени ТВ емитовањем, биће прослеђени ученицима или 

родитељима ученика преко Вибер група или електронске поште од стране одељенског 

старешине или предметног наставника (нпр. упућивање на текстове у уџбеницима које 

треба прочитати, на линкове на којима се налазе презентације и 

филмови, упућивање на задатке за вежбање, упутства за израду домаћег задатка и сл.). 

 Наставницима и ученицима основне и средње школе на располагању је велики број 

онлајн платформи (Вибер, Зоом, Мицрософл Теамс), као и национална платформа за 

онлајн учење Моја школа. На званичној интернет страни Министарства биће постављена 

одговарајућа упугства, као и обавештења о датумима у вези са почетком њиховог 

функционисања. 

 У најбољем интересу ученика, њиховог развоја и образовања, а у циљу успешног 

завршетка текуће школске године, моле се родитељи да одговорно и у складу са својим 

могућностима контролишу процес учења од куће и подстичу ученике на редовност у раду. 

 

 

 

 



ПРИПРЕМЕ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД – НОВИНЕ 

 

Родитељима будућих првака проследили смо обавештење за коришћење 

Портала е Управа, где су могли  исказати своју заинтересованост за упис 

ученика у нашу школу. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

6.05.2020..године - Прихват ученика у продужени боравак током трајања епидемије COVID 

19 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ 

1. Родитељи који имају потребу да доводе дете у продужени боравак, морају доставити за 

оба родитеља/ старатеља потврду од послодавца (са логом, печатом и потписом 

послодавца)  да су радно ангажовани у датом периоду, да немају могућност да ускладе 



смене са супружником и да није могуће да им се организује рад од куће. Потврду 

донети. 

2. За дете је потребно доставити потврду од лекара о здравственом стању детета која не 

може бити старија од 7 дана. Потврда е прибавља у Дому здравља-Амбуланта „Пети 

пук“, сваког радног данаод 7-17:30 часова. 

3. Родитељи приликом довођења и одвођења деце не улазе у објекат школе, већ дете 

предају (и преузимају) на улазу у школу. 

4. Родитељи су дужни да приликом довођења деце имају лична заштитна средства- маске 

и рукавице, као и да држе прописану социјалну и физичку дистанцу. 

5. Деца у затвореном простору носе маске. 

 

 

 

 



 

 

 

 



Награђени ученици 8. разреда 

 
НОСИОЦИ   ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ, СПЕЦИЈАЛНИХ ДИПЛОМА, ПОХВАЛЕ                                                                                     

  - Ђак генерације:;                      - спортиста генерације;                - Носилац Вукове дипломе;                 - Носилац специјалне дипломе;   
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 VIII/1                

1. Невена 

Мијаиловић 

 

 

  

 

       

 

 
 

2. Михаило 

Милошевић 

 

 

  

 

      
 

   

3. Ања 

Мишковић 

 

 

  

 

     
 

    

4. Радић Тамара  

 

  
 

    
  

   
 

5. Симон 

Стефановић 
 

   

 

          

 VIII/2                

5. Сара Петронић  

 

  
 

         
 

6. VIII/3                

7. Јанко Гођевац 
   

 
 

 
  

 
 

 
  

  

8. Ива 

Крстивојевић 

 

 

  

   
       

 

9. Јована Ђенић  

 

  
  

      
 

  

10. Јана Сарић  

 

  
   

        

 VIII/4                

10. Нађа Симић 
   

 
 

     
 

    

11. Иван 

Марковић 

 

 

  

 

      
 

   

12. Милан 

Митровић 

 

 

 
 

    
 

  
 

   

13. Вања 

Митровић 

 

 

        
 

    

14. Сава Патровић  
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2 1 4 4 1 1 5 4 3 2 4 31 

 - Носилац Вукове дипломе 

VIII 1 - 4 

 

VIII 2 - 1 

 

VIII 3 - 4 VIII 4 - 5 14 

- Спортиста генерације  

Симон Стефановић 

 - Ђак генерације    

Јанко Гођевац, Нађа Симић 

 

 

    

 

Најбоља ученица 8/1 Тамара Радић                  Спортиста генерације Симон Стефановић 8/1 

 



  

Најбоља ученица 8/2 Сара Петронић са својом учитељицом и разредном 

   



      
 

     

 



      

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



МАТУРСКА ПРОСЛАВА, ДОМ КУЛТУРЕ 

 

Одељење 8/1 

 

Одељење 8/2 

 



 

Одељење 8/3 

 

Одељење 8/4 



 Извештај о такмичењима ученика 
Такмичења ученика у школској 2019/20. НИВО 

 

ПРЕДМЕТ- ХЕМИЈА     

Ученик  разред Општински Окружни Републички 

Сава Патровић 8 75   

Јована Ђенић 8 53   

Маша Ранковић 8 50   

Милан Митровић 8 45   

Сара Јаневска 7 90,5   

Маша Ранковић 7 71   

Огњен Раковић 7 62,5   

Милица Томић 7 59,5   

Богдан Протић 7 52,5   

Софија Миросавић 7 43,5   

Војин Обрадовић 7 39   

Милош Пантелић 7 33   

Војин Ранковић 7 32,5   

Миша Туфегџић 7 30   

ПРЕДМЕТ – СРПСКИ ЈЕЗИК-КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА 

Ученик  разред Општински Окружни Републички 

Сара Јаневска 7 17/ II ранг /  

Сара Биљић 7 15/ III ранг /  

Маја Живковић 7 15/ III ранг   

Лука Стојић 7 11   

Јанко Гоиђевац 8 17/ II ранг   

Ања Крунић 8 16/ III ранг   

Вања Митровић 8 15/ III ранг   

ПРЕДМЕТ - ИСТОРИЈА     

Ученик  разред Општински Окружни Републички 

Наталија Јелић 6 Учешће   

Ива Дамљановић 6 Учешће   

Богдан Протић 7 Учешће   

Лука Стојић 7 Учешће   

Јанко Гођевац 8 Учешће   

Милан Митровић 8 Учешће   

Лика Селаковић 8 Учешће   

Данило Богутовић 8 Учешће   

Дамјан Алексић 8 Учешће   

ПРЕДМЕТ – ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

    

Ученик  разред Општински Окружни Републички 

Милан Митровић 8 32/III ранг   

Ања Крунић 8 32/III ранг   

Вања Митровић 8 28   

Иван Марковић 8 20   

ПРЕДМЕТ – ФИЗИКА     

Ученик  разред Општински Окружни Републички 



Ђорђе Јовановић 7 100/ I награда I награда I награда 

(предлог) 

Нина Арсеновић 6 87/ I награда   

Радић Огњен 6 73/ II награда   

Филип Савић 6 72/ II награда I награда III награда 

(предлог) 

Лука Лукић 6 72/ II награда   

Софија Ђуричић 6 70/ III награда   

Невена Новаковић  6 70/ III награда   

Сава Ерчић 6 69/ III награда   

Анђела Павић 6 66/ III награда III награда  

Војкан Ашковић 6 65/ III награда II награда Похвала 

(предлог) 

ПРЕДМЕТ – МАТЕМАТИКА     

Ученик  разред Општински Окружни Републички 

Нађа Симић 8 45/ III ранг   

Сава Петровић 8 27/ П   

Вања Митровић 8 6   

Ђорђе Јовановић 7 88/ I ранг / 21 учешће 

Огњен Раковић 7 44/ П   

Сара Јаневска 7 38/П   

Маша Ранковић 7 36/П   

Војин Стојаковић 7 28   

Драган Аврамовић 7 20   

Филип Савић 6 34/ III ранг   

Јована Мојсиловић 6 32/П   

Ана Вилотијевић 6 32/П   

Војкан Ашковић 6 28/П   

Катарина Бојанић 6 22   

Анђела Павић 6 18   

Стефан Божић 6 10   

Сава Џоковић 6 5   

Софија Ђуричић 6 4   

Страхиња Танасковић 5 85 /I ранг   

Огњен Петровић 5 80 /I ранг   

Лана Младеновић 5 69 /II ранг   

Милица Милетић 5 62/III ранг   

Саша Селаковић 5 61/III ранг   

Сенка Нинић 5 40/П   

Илија Васиљевић 5 32/П   

Реља Лукић 5 32/П   

Ленка Рафајловић 5 30/П   

Вук Мијаиловић 5 12   

Ђорђе Мојсиловић 4 66/ II ранг   

Нађа Пејић 4 65/ II ранг   

Марија Козина 4 58/ II ранг   

Тијана Алексић 4 40/П   

Максим Миловановић 4 40/П   

Ема Максимовић 4 28   



Јована Мојсиловић 4 28   

Андреј Гојковић 4 20   

Тара Велимировић 4 20   

Теодора Аничић 4 20   

Лука Ковачевић 4 16   

Миодраг Живковић 4 16   

Мартин Гођевац 4 16   

Дијана Савић 4 15   

Михаило Петровић 4 12   

Лука Ножица 4 11   

Мина Живковић 4 10   

Јанко Ранковић 4 10   

Емилија Обрадовић 4 10   

Стефан Марковић 4 8   

Мина Манојловић 4 2   

Намања Мишковић 4 2   

Урош Секулић 4 2   

Јована Југовић 3 84/ I ранг   

Данило Чепић 3 84/ I ранг   

Сава Милићевић 3 70/ II ранг   

Марта Савић 3 63/ III ранг   

Магдалена Милановић 3 57/ III ранг   

Ђорђе Танасковић 3 57/ III ранг   

Милош Емрековић 3 56/ III ранг   

Душан Милетић  3 52/П   

Марко Павловић 3 51/П   

Страхиња Крајиновић 3 50/П   

Мина Џоковић 3 44/П   

Петар Нинић 3 44/П   

Ива Ристић 3 42/П   

Исидора Радовановић 3 42/П   

Стефан Стојановић 3 41/П   

Тодор Милошевић 3 39/П   

Алексеј Тешановић 3 36   

Нађа Аћимовић 3 35   

Богдан Милутиновић 3 33   

Николај Планојевић 3 32   

Огњен Дринчевић  3 32   

Огњен Бурмаз 3 32   

Магдалена Лукић 3 31   

Ђорђе Рашевић 3 26   

Милош Селаковић 3 25   

Неда Лазаревић 3 25   

Елена Весић 3 24   

Тара Радојевић 3 20   

Вукашин Перишић 3 20   

Николина Дамњановић 3 19   

Матеј Крсмановић 3 19   

Петра Вујетић 3 18   



Виктор Бранковић 3 14   

Дуња Петровић 3 13   

Илија Госпавић 3 3   

Анастасија Марковић 3 2   

ПРЕДМЕТ –БИОЛОГИЈА     

Ученик  разред Општински Окружни Републички 

Богдан Протић 7 84   

Милица Томић 7 80   

Софија Миросавић 7 75   

Никола Кушаковић 7 62   

Миљана Гаврић 7 49   

Ива Јанковић 7 46   

Маша Ранковић 8 79   

Вукашин Милинковић 8 77   

Милан Митровић 8 75   

Лука Селаковић 8 72   

Иван Марковић 8 59   

ФЕДЕМУС     

Ученик   разред Општински Окружни Републички 

Јаневска Сара 7   I место 

 

    

  

 

ОПШТИНСКО ОКРУЖНО РЕПУБЛИЧКО  

 

 ПРЕДМЕТ учешће похвала награда учешће похвала награда учешће похвала награда Укупно 

учешће 

1. Српски  језик 7  6       7 

2. Енгл.  језик 4  2       4 

3. Историја 9         9 

4. Физика 10  10 4  4 3 1 2 17 

5. Математика 87 22 19    1   87 

6. Биологија 11         11 

7. Муз кул       1  1 1 

 Укупно  128 22 37 4  4 5 1 3 136 

  

НАПОМЕНА: Због епидемиолошке ситуације и вандредног стање које је проглашено 16. 

марта 2020. године, одржана су само општинска такмичења из појединих предмета, док 



такмичења из српског језика, географије, „Шта знаш о саобраћају“, ФЛОУШ, Смотра 

Рецитатора, Кенгур, нису ни одржани. 

На такмичењима која су одржана пре 16. марта 2019. године, учњшћњ на такмичењима 

имало је 136 ученика, од тога на општинском нивоу 37 награда и 22 похвале, на окружном 

нивоу 4 награде, и на републичком нивоу 3 награде.   

 

 

 

Након одобрења Министарства просвете да се рекреативне наставе и екскурзије могу 

реализовати, ученици Основне школе „ Сестре Илић“ су реализовали исту на Копаонику. 

Одељења II – 4,IV – 2, IV – 3 и IV – 4 са четири учитељице и лекаром, боравили су у 

одмаралишту „Машинац“ на Копаонику у периоду од 29. јуна до 5. јула. 

Реализатори: Јасмина Пајић, Весна Протић,  Снежана Светиновић, Мирјана Тулимировић 

 

Осврт учитељице Снежане Цветиновић на рад у околностима ванредног стања. 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


