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УВОД 

Основна школа "Сестре Илић" основана ја 

априла месеца 1959. године и почела је са 

радом септембра исте те године. Школа се на-

лази 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 просто-

ра 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.  
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СЕПТЕМБАР 2018.  

 

5. септембaр 2018 - Дружили смо се у Јадар парку са Матичном библиотеком Ваљева у 

програму "У парк крочи, у причу ускочи". Ученици 2-2, њихове сестре, браћа и 

родитељи су присуствовали програму ЈКП Видрак поводом Светске акције "Очистимо 

свет". Деци је приближен значај књига и очувања природе. Радници Видрака су 

показали део својих активности. Слаткиши и маскоте Видри су обрадовале и насмејале 

присутне. На крају је било времена и за игру са другарима.  

   

   

 

15. септембар 2018  - Дан пешачења, у организацији планинарског друштва "Повлен", 

обележили смо шетњом уз реку Градац, бисер нашег града. Актери су ученици 

одељења 3-3, 3-4, са својим учитељицама Снежаном Цветиновић и Мирјаном 

Тулимировић, као и сви ученици петих и шестих разреда са својим наставницима 

физичког и здравственог васпитања и одељенским старешинама: Љиљана Игњатовић, 

Душан Миловановић, Милан Дракул и Марија Ножица. Провели смо диван дан у 

природи о чему сведоче фотографије. 
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19. септембар 2019 - Диван јесењи дан ученици 3-3 и 3-4 су искористили за излет на 

Повлен. Поред игре, пешачењa и планинарења имали смо и огледне часове јер је 

Повлен наша друга учионица. 
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.        

        

 

28. септембар 2018 - Бринемо о нашем здрављу! Хоћемо да растемо здрави и срећни, 

зато у спортском духу обележавамо Дан срца. Ваше III-3 i III-4. 
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ОКТОБАР 2018.  

 

Обележавање Дечје недеље, почетак октобра 2018. год. 

3. октобра организован је маскембал за млађе разреде. 

  

 

4. октобра - дечје радости 2-2 - уживање у слатким ђаконијама, по маминим 

рецептима, после међуодељењског такмичења у фудбалу. Хвала Ахмедовој, Магдиној 

и Јованиној мами!!!! 
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5. октобра ученици 2-3, 2-5 и 5-3 посетили су Матичну библиотеку “Љубомир 

Ненадовић” где су гледали представу “Побуна у библиотеци”. У представи је 

учествовала Марија Вуковић, ученица 5-3. 

                        

Истог дана, у 4. школи "Спортом до здравља" на градском такмичењу за 2. разред 

одржано је Спортско такмичење (Полигон, Игре спретности). Екипу наше школе чинило 

је 10 чланова: 2-1 - Вукашин Перишић, Урош Јевтић, Исидора Радовановић, 2-2 - Коста 

Ковачевић, Милош Емрековић, Маша Николић, 2-4 - Огњен Миловановић, Мина 

Џоковић, Елена Весић, Нађа Аћимовић. Сложан и спретан тим је освојила 2. место. 

Остали другари су се радовали у навијачкој подршци. На крају су уживали у драмској 

посластици "Јежева кућица" другара из 4-2. 
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2. октобар 2018 - По други пут пред камарама - 2-4 и учитељица Наташа Живановић, у 

емисији “Нестрпљиви снови“ 

15. октобар 2018 - Поводом обележавања Светског дана чистих руку ученици I-3 су 

разговарали о важности прања руку сапуном, јер се тиме спречавају многе заразне 

болести. Након одгледаног видео прилога о томе како се руке правилно перу, на паноу 

су изложили своје радове, којима су желели да укажу на значај развијања ове 

хигијенске навике. 
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16. oктобар 2018 - ОШ "Сестре Илић" је била организатор општинског првенства у 

стоном тенису. Екипа наше школе у саставу Огњен Исидоровић 7-3, Војин Крстић и 

Стефан Аничић 8-4, под вођством наставника физичког васпитања Душана Милова-

новића, освојила је прво место и пласирала се на републичко такмичење. Посебну 

захвалност дугујемо стоно-тениском клубу "Градац", који је помогао у организацији 

овог такмичења.   

        

        

 

17. октобар 2018 - Млађи разреди су имали презентацију Дечје градске библиотеке  
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18. октобар 2018 - Сунчан Михољски дан је измамио II-1 и II-2 у шетњу градом и посету 

Изложби старих заната у Техничкој школи. Видели смо старине и послове из 

некадашњег Ваљева, нестале крајем XX и у XXI веку - бачвар, бојаџија, шеширџија, 

бомбонџија, сарач. Одушевљени смо аутентичношћу богатих експоната, занимљивом 

причом о сваком занату, али и лепотом Техничке школе, ходника, фонтане, базена, 

пехара. А онда уживање у Јадар парку, скупљање лишћа за ликовно и одељењски пано, 

срећи нигде краја. 

      

 

19. октобар 2018 - Интердисциплинарна и интерактивна настава - Тематски дан ЈЕСЕН 

(ученици II-3, II-4 и II-5). Слике говоре више од речи...  
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19. октобар 2018 - Ученици I-3 су на Дан јабуке уживали у сочним и зрелим плодовима 

ове воћке. Причали су о њеном утицају на здравље људи и како је можемо користити у 

исхрани. Пролазили су кроз лавиринте да би стигли до јабуке, упоређивали и сабирали 

скупове јабука, читали занимљиву причу о краљици воћа и наставили је, а потом су 

певали песму о њој и направили пано са веселим и насмејаним јабукама. 

Краљица воћа је посетила и I-4! Дружење са јабуком било је фантастично!   
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19. октобар 2018 - Ученици I2 су самостално израђивали музичке интрументе од 

различитих материјала (конзерве, пластичне чаше, мање пластичне флаше, зрневље, 

штапићи, најлон, колаж-папир, средства за декорацију), које ће користити на часовима 

музичког. Циљ овог пројекта је да ученици самостално најпре истражују ко је био Карл 

Орф, да потраже предмете из природе који могу да се употребе за стварање звука и 

самостално израђивање инструмената. Након израде, инструменти су презентовани, 

вођен је разговор о томе шта је ученицима било најзанимљивије у процесу израде, да 

ли су имали и које потешкоће у прикупљању материјала и увежбавали извођење 

бројалицa.   

       

      

 

23. октобар 2018 - Још једно наше одељење учествовало је у ТВ емисији "Нестрпљиви 

снови". Линк за емисију https://www.youtube.com/watch?v=3aIRMSNMbZI . 

24. октобар 2018 - На општинском 

такмичењу у малом фудбалу екипа 

девојчица наше школе освојила је 

2. место. 

 

25. октобар 2018 - Јесењи ликов-

ни дан у одељењу 2-2 - Ђаци су 

били вредни и маштовити а роди-

тељи су нам из села припремили 

материјал за рад. 

https://www.youtube.com/watch?v=3aIRMSNMbZI&fbclid=IwAR1GIYUiGlLD7fX4rvwl2kOqqlNUyfSSHjtaVvAL4Ikybh8uTf1JRQd4ALk
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25. октобар 2018 - Недеља правилне исхране - Интердисциплинарна и интерактивна 

настава - Ученици II-3, II-4 и ученици из продуженог боравка показали су своја 

кулинарска умећа у прављењу воћне салате и разних сокова. 

Ученици I-4 i III-3 добро су се забављали и пуно о здравој храни научили једни од 

других! Поред лепих слика, њихове прве електронске новине можете погледати на 

адреси https://view.joomag.com/my-first-magaz…/M0092878001540496602 Међу 

сликама можете наћи и први Кувар здраве хране, одељења III-3. 

26. октобра 2018 - Ученици I2 су тематску недељу Здраве исхране крунисали израдом 

едукативних паноа, духовитих изгледа дечје ужине, животиња од воћа и поврћа и 

украсних предмета осликаних здравим намирницама. Родитељи ученика су пружили 

несебичну помоћ и подршку у изради.  

Овиме смо истакли значај и улогу: 

- правилних навика у исхрани (формирање правилних навика у исхрани и понашања 

појединаца, а посебно деце); 

- здравствене безбедности намирница; 

- одржавања личне хигијене (прање руку, одржавање радних површина, прибора за 

јело, припрема хране и заштита намирница...); 

- одвајање свежих намирница од куваних јела. 

      

https://view.joomag.com/my-first-magazine/M0092878001540496602?fbclid=IwAR1Dg-ve9BaXLvyqUC2BD3Ay5voC8ka3vKMx4JBFFo2Ikth0J-vFJXkj61I
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30. октобар 2018 - Предшколска група из вртића Хајди данас је угостила клинце 1-4 

одељења. Мали глумци уз едукативан текст и креативне костиме, успели су да нам 

дочарају дражи јесени. Хвала учитељици Ољи Степановић на позиву и гостопримству.  

     

      

 

31. октобар - 2. новембар 2018 - Ученици I-1 су реализовали пројекат "Штедим - више 

вредим". Самостално су прикупљали касице, новчанике и слике домаћих и страних 

новчаница. Током пројекта су се упознали са вредностима новчаница, као и са значајем 

одговорног односа према новцу и штедњи. 

Ученици одељења I-2 су поводом Недеље штедње, у оквиру пројектне наставе, имали 

низ активности под насловом ,,Штедим - више вредим”: 

- прикупљање слика новчаница, старог новца и новчаница из других земаља; 

- упоређивање новчаница – колико која новчаница вреди и комбинација новчаница 

којима се може заменити њихова вредност; 

- израда заједничке (одељењске) касице; 

- израда различитих модела новчаника; 

- договор о начину и циљу улагања и заједничкој штедњи; 
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- прављење плана о коришћењу заједничког новца (листа предлога за куповину 

потребних ствари за учионицу и хуманитарне сврхе);  

Сви планови и активности представљени су на одељенском паноу (изложба новчаница 

и новчаника) и продајном штанду. 

"Штедим - више вредим" била је тема првог пројекта који је реализован у одељењу I-3, 

у месецу октобру. Разговарали смо о одговорном трошењу новца, штедњи, 

пресликавали металне новчиће, правили новчанике, израдили одељенску касицу. У 

томе су нам помогли наши другари из 5. разреда. У пројекту У свету дечјих 

инструмената су нам се придружили и родитељи, веома расположени за рад и пуни 

лепих идеја. Дивно смо се дружили, а за родитељски састанак имаће прилику да чују 

музицирање на направљеним дечјим ритмичким инструментима. 
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НОВЕМБАР 2018.  

 

6. новембар 2018 - Одржан је Раухов математички квиз на нивоу општинског 

такмичења за млађе разреде у Другој школи. Екипу наше школе чинили су Михаило 

Вићентијевић 1-3, Јована Југовић 2-2, Нађа Пејић 3-1 и Страхиња Танасковић 4-4. Екипа 

је освојила 4. место. У друштву бројне публике и својих учитељица ђаци су уживали у 

математичким играријама. Учитељице: Александра Николић, Слађана Момић, Дана 

Јосиповић и Ана Лончар. 

      

      

 

13. новембар 2018 - Одржано је општинско и окружно такмичење у пливању, на којем 

је нашу школу успешно представљало 12 ученика. Најуспешнији су Симон Стефановић 

7-1 и Драган Аврамовић 6-2 који су 

освојили 1. место и златну медаљу у дисци-

плини краул, у својим категоријама, као и 

Матија Радовановић 8-1, освојивши 1. 

место и златну медаљу у дисциплини 

прсно. Они ће представљати нашу школу на 

републичком такмичењу. Успешни су били 

и Мартин Гођевац 3-4 и Данило Ранђеловић 7-1 који су освојили 2. место у дисциплини 

краул, Сара Јокић 8-3 која је освојила 2. место у дисциплини делфин, Дејан Обућина 6-

1, 3. место у дисциплини прсно, Петар Јовичић 2-4, 4. место у краулу. Наступали су и 

Реља Стефановић 3-1, Матија Михаиловић 4-1, Лазар Павловић 6-2 и Марко 

Радовановић 8-1. Вођа школске екипе - професор Марија Ножица.  
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14. новембар 2018 - Ученици I-1 су научили шта је здрава храна и схватили колики је 

њен значај за здравље. Припремили су здраве слане и воћне ужине. Били су креативни, 

лепо су се забавили и почастили својим припремљеним оброцима.  

      

      

 

16. новембар 2018 - СВЕТСКИ ДАН ТОЛЕРАНЦИЈЕ - У школи смо поводом овог празника 

приредили несвакидашњи колаж програм са нашим ђацима и њиховим родитељима 

страног порекла, из Русије и Судана. Песмом, презентацијама, филмовима, 

радионицама - језичка вежба руско-српског речника, сликање каном по кожи и 

прављење турбана, слатко-сланим ђаконијама и топлим руским чајем из самовара 

одушевили смо присутне. 

Хвала на дивној сарадњи Василу Милићу 1/3, Ахмеду Елфахалу 2/2, Алексеју 3/4 и 

Анисији Соловјов 5/2, као и њиховим родитељима. 

"Боја коже, језик, порекло, вероисповест..., не значе ништа, али топла рука разумевања 

пријатеља је услов за леп и сигуран живот." 

Путујте светом уз наше презентације Русије (тата Соловјов), града Перма (мама Маша) 

и Судана (проф. разр. наставе Слађана Момић). За све они који желе да сазнају нешто 

више о поднебљу Русије и Судана одакле су наши ђаци Васил, Алексеј, Анисија и 

Ахмед, посетите школски сајт и адресу http://www.ossestreilicvaljevo.edu.rs/vesti/svetski-dan-

tolerancije-16-novembar-2018-god/ 

 

http://www.ossestreilicvaljevo.edu.rs/vesti/svetski-dan-tolerancije-16-novembar-2018-god/
http://www.ossestreilicvaljevo.edu.rs/vesti/svetski-dan-tolerancije-16-novembar-2018-god/
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30. новембар 2018 - У холу школе одржан је јавни час "Примењено програмирање у 

роботици кроз вршњачку едукацију". Реализатори часа били су ученици III разреда 

Техничке школе Ваљево - смер мехатроника и њихови професори електро струке Горан 

Мићовић и Небојша Бранковић. Ученици петог и шестог разреда могли су да виде 

седам различитих модела, које су њихови старији другари, средњошколци, самостално 

израдили и програмирали. Такође, могли су и сами да управљају појединим моделима 

или да се опробају у њиховом програмирању. Иницијатор овог догађаја била је проф. 

информатике Даница Бранковић.  
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ДЕЦЕМБАР 2018.  

 

5. децембар 2018 - У Крагујевцу је одржано 

републичко такмичење у пливању, једно од 

најмасовнијих школских спортских такмичења, на 

коме је учествовало 1003 ученика. Нашу школу су 

успешно представили Симон Стефановић 7-1 

освојивши 4. место у дисциплини краул, Драган 

Аврамовић који је освојио 10. место у истој 

дисциплини и Матија Радовановић 8-1 који је 

освојио 11. место у дисциплини прсно.  

 

Током децембра 2018 - У I-3 било је веома забавно у претходном периоду. У оквиру 

пројекта "Играонице у учионице" осмислили смо и реализовали доста забавних игара 

уз несебичну помоћ маме Јелисавете и две маме Марије. Спремно смо дочекали и 

Нову годину. Окитили смо јелку, а у госте нам је дошао и Деда Мраз. Стрпљиво је 

одговарао на наша питања, испричао нам је занимљиве приче и поделио поклоне.  
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20. децембар 2018 - Ваљевски музеј угостио је ученике 2-2. Организована је ликовна 

радионица и ученици су креирали своје новогодишње честитке.  

Током децембра 2019 - Други одељењски пројекат 1-4 - Зврковци I-4 започињу са 

најважнијим пројектом - ЧИТАЊЕ НЕ ПОЗНАЈЕ ГРАНИЦЕ - и развијаће га кроз читаво 

школовање. https://www.powtoon.com/embed/bL3kXlXA1lM/ 

Децембар 2018 - На конкурсу "Дигитални час" који је расписан од стране Министарства 

трговине, туризма и телекомуникација наша колегиница, Татјана Рељић конкурисала је 

са радом "Црвенкапа", који ће се наћи у електронском Зборнику радова за 2018/2019 

годину.  

На конкурс је пријављeно укупно 375 радова, од којих је 51 рад одабран за награду.  

  

https://www.powtoon.com/embed/bL3kXlXA1lM/
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ЈАНУАР 2019.  

 

 

Јануар 2019 - Наше супер баке  - Из пера првака 1-4 - нови број онлајн новина НАШЕ 

СУПЕР БАКЕ. Прочитајте на линку https://www.flipsnack.com/F86EACB9E8C/-.html 

Јануар 2019 - Од старе распарне чарапе до омиљене играчке - Клинци II2 су уз забаву и 

креативност направили своје прве ЧАРАПАВЕ ЛУТКЕ на часовима ликовног. Погледајте 

видео. 

Јануар 2019 - Relax предмет - физичко у II2 - Игре обручима и колут напред преко лопте 

(научило целе одељење). Погледајте видео. 

27. јануар 2019 - Прославили смо школску славу... Хвала свим ученицима, радницима 

школе и нашим драгим гостима на предивном дружењу.  

     

     

 

 

 

 

https://www.flipsnack.com/F86EACB9E8C/-.html
https://1drv.ms/v/s!An07S3krOS5TiGwhHkboGD2B9nxF
https://1drv.ms/v/s!An07S3krOS5TiHE5tDZaRBi2cOhA
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ФЕБРУАР 2019. 

 

 

26. фебруар 2019 - Одељење 2-2 учествује на конкурсу "Заштита за све" са 

предавачима - професорком естетске неге Александром Марић и офталмологом др 

Тањом Мирковић. Ђаци учествују са својим ликовним литерарним радовима. 

Организатор, реализатор и координатор учитељица Слађана Момић. Слике 

      

       

      

https://1drv.ms/f/s!An07S3krOS5TiHLQhFb6FGpi17TV


27 
 

МАРТ 2019. 

 

 

3. март 2019 - У нашој школи одржано општинско такмичење из хемије. 

9. март 2019 – У нашој школи одржано општинско такмичење из биологије.  

11. март 2019 - Одржано градско рукометно првенство за ученике основних школа. 

Наши дечаци су освојили 1. место и пласирали се на окружно такмичење, док су 

девојчице освојиле 2. место.  

 

 

18. март 2019 - На окружном такмичењу у рукомету за дечаке наша школска екипа је 

заузела 2. место. Честитке!!! 

21. март 2019 - Данас је у нашој школи, као и у још 70 држава у целом свету, одржано 

математичко такмичење "Кенгур без граница". Ученици од првог до осмог разреда 

показали су својом бројношћу да воле логично и комбинаторно да размишљају. 

Надамо се да ћемо имати представнике и у финалу овог такмичења! 

23. март 2019 - У Основној школи "Милован Глишић" је одржано Окружно такмичење 

из математике на коме је учествовало 15 ученика наше школе који су остварили врло 

добре резултате. У категорији 4. разреда ученици Милица Милетић (учитељица 

Светлана Левнаић) и Страхиња Танасковић (учитељица Ана Лончар) су освојили 2. 

награду, у категорији 5. разреда ученица Јована Мојисиловић је освојила 2. награду, а 

Филип Савић похвалу. У категорији 6. разреда ученик Ђорђе Јовановић је освојио 1. 

награду, а Огњен Раковић похвалу (наставник Милан Дракул). Ђорђе Јовановић је 

остварио пласман на Републичко такмичење које ће се одржати средином маја у Новој 

Вароши. 
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26. март 2019 - Поводом прославе Дана града Ваљева Интернационални уметнички 

студио „Радован Мића Трнавац“ је организовао изложбу „Дечија уметност“. На овој 

изложби су представљени најбољи радови ученика од V до VIII разреда основних 

школа које се налазе на територији Града Ваљева. 

Овом приликом се захваљујемо организатору на прелепом програму и добрoj 

организацији и похваљујемо од срца наше вредне и талентоване ученице које су 

својим радовима улепшале ову изложбу! 

ИВА КРСТИВОЈЕВИЋ VII3 

ИВА ЛАЗАРЕВИЋ VIII1 

НАТАЛИЈА РАНКОВИЋ VIII4   
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26. март 2019 - 51. градска смотра рецитатора 

"Песниче народа мог" - На Великој сцени Центра за 

културу рецитатори наше школе показали су још 

једном да су велики поштоваоци поезије. Запажени су: 

Елена Весић 2-4, Сава Милићевић 2-2, Ана Никићевић 

2-4, Мина Џоковић 2-4, а трећу награду деле: Ива 

Крсмановић 1-4 и Теодор Милошевић 2-4. 

27. март 2019 - Обрадовали су нас и рецитатори виших разреда! На окружно 

такмичење пласирали су се: Богдан Протић 6-4 (ДРУГО МЕСТО), Маша Ранковић 6-4, 

Сара Биљић 6-4 и Милица Томић 6-4.  

29. март 2019 - Ученици 8-3 и 8-4 посетили су СПРЕГ.  

      

      

 

Март 2019 - Циљ пројекта "Вежбање не познаје границе" јесте превенција лошег 

држања, деформитета кичме и неактивног животног стила код деце. Физичка активност 

гради здраве навике, атмосферу и тимски дух у учионици што су ученици 1-4 успешно 

усвојили. 

Погледајте филм на линку https://www.powtoon.com/embed/bzsaX5OdTLT/ 

 

 

https://www.powtoon.com/embed/bzsaX5OdTLT/
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3. март 2019 - ВРШЊАЧКА ЕДУКАЦИЈА - Као завршницу пројекта "Здраво растимо", 

ученици 7-4 су пренели усвојено знање ученицима 3-4, кроз презентацију и едукативну 

игру "У супермаркету". Захваљујемо се на сарадњи Маши, Ивани, Николају и Ђури, 

ученицима који су на занимљив начин пренели најважније поруке везане за правилну 

исхрану.  

15. март 2019 - Наставак едукације ученика 3-3 од стране ученика 7-3. Кроз игру и 

забаву малишани су правили свој јеловник након презентованих основних чињеница о 

храни и смерница здравог начина живота. 

26. март 2019 - Анђела, Јана, Тодор и Матија, ученици 7-1, потрудили су се да своје 

стечено знање кроз пројекат "Здраво растимо" пренесу млађима. Овога пута то су били 

ученици 3-1. 

Вођа пројекта - професор физичког васпитања Марија Ножица.  
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АПРИЛ 2019. 

 

 

2. април 2019 - Позиву учитељице Татјане Ковачев, ауторке романа за децу "Игрица 

лавиринт“, за учешће у пројекту (У)ЧИТАЈ КЊИГУ одазвали су се и клинци из I-4. 

Радионица – размишљаоница је реализована у више десетина школа и неколико 

библиотека. Ученици учествују и веома пажљиво слушају. Данас смо са јунаком игрице, 

дечаком Василијем, прелазили са једног нивоа на следећи решавајући проблеме, 

загонетке, мозгалице. Тако смо обележили Андерсенов рођендан! 

2. април 2019 - Наши ученици постигли су ФАНТАСТИЧАН успех 

на турниру у шаху: Павле Милутиновић, ученик 6-2, апсолутни 

је победник турнира, а Лука Матијашевић 1-4 и Матија 

Михаиловић 4-1, освојили су прво место у категорији првих и 

четвртих разреда свих основних школа (општинско и окружно 

такмичење). ДРУГО место у категорији од првог до четвртог 

разреда и ДРУГО место екипно (ОШ "Сестре Илић") - СРЕБРНА 

медаља. Поносни смо на наше шахисте! Браво велемајстори!  

 

3. април 2019 - Градско првенство у стрељаштву. Нашу школу су 

представљали Милица Јовановић 6-3 и Тодор Гајић 7-1, 

освојивши 4. место, свако у својој конкуренцији појединачно.  

16. април 2019 - Да смо школа у којој се генерацијама уназад 

негује љубав према одбојци, доказали смо и ове године на 

градском такмичењу. Девојчице су освојиле ПРВО место, 

одигравши три утакмице без изгубљеног сета, док су дечаци 

поразом у финалу заузели ДРУГО место. 
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19. април 2019 - У оквиру пројекта Распевана учионица ученици I3 су имали занимљив 

час певања у просторијама Градског хора Абрашевић. Професор Драган Васиљевић, 

диригент, их је научио песму Разгранала грана јоргована из Мокрањчеве VIII руковети. 

Било је забавно, па су је певушили у повратку до школе. Поједини су одлучили да се 

озбиљно баве певањем и постану чланови Дечјег хора Абрашевић. 

      

23. април 2019 - На адресу наше школе данас је стигла предивна вест: 

Обавештавамо Вас да су инструменталне композиције „Срце на киши’’ и „Уклети 

циркус'', за клавир Саре Јаневски, 6. разред освојила I место са 100 поена. Ваша 

ученица учествовала је на конкурсу „Деца композитори ФЕДЕМУС 2019.“ Композиције 

ће бити изведена на завршном концерту 18. октобра 2019. године у 17 часова у Дечјем 

културном центру Београд. 

На конкурс, за 24. Фестивал дечјег музичког стваралаштва ”Деца композитори” 

ФЕДЕМУС 2019, који је завршен у марту месецу, пристигло је више стотина композиција 

из 20 градова Србије. 

Честитамо, Саро!!! 

22. април 2019 - Дан планете, ми из 3-3 обележили смо уређењем постојећег и 

сађењем новог цвећа. На тај начин дали смо мали допринос за очување и заштиту 

наше планете. "Где год нађеш згодно место ти цветак посади!"  

23. април 2019 - Рецитатори наше школе постигли су запажен успех на данашњој 

окружној смотри у Мионици. Ива Крсмановић 1-4 освојила је ПРВО место и пласман на 

републичку смотру (млађи узраст).  Сара Биљић 6-4 освојила је ТРЕЋЕ место. Богдан 

Протић 6-4 освојио ПЕТО место. 
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Април 2019 - Ђорђе Јовановић, ученик 6-2, освојио је 

другу награду на Државном такмичењу из физике. 

Такмичење је одржано почетком априла у Кладову. 

23. април 2019 - Тематски дан у I3 - Свака књига је ту да 

нас нешто научи, да подстакне нашу машту и да се са 

нама дружи. За час света око нас понели смо дечје 

енциклопедије и из њих смо сазнали многе 

занимљивости о живом свету и схватили да нас још 

пуно интересантних сазнања чека у њима. Пожелели смо да и ми имамо своју књигу, 

па смо на часу математике направили сопствену збирку задатака. Основали смо и 

одељењску библиотеку и свако је из ње понео по једну књигу коју ће прочитати на 

распусту.  

 

 

24.април 2019 – Трибина „Украдена безбедност“ Фондације Тијана Јурић. Предавач 

Влада Арсић. 
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МАЈ 2019. 

 

 

10. мај 2019 - Традиционални крос РТС-а "Кроз Србију" - Данас су на кеју Колубаре 

трчали ученици од првог до осмог разреда у обе категорије. Преко 700 ученика узело је 

учешће у укупно 16 трка, а по троје најуспешнијих је награђено дипломом. 

    

 

11-12. мај 2019 - На Републичком такмичењу из 

математике одржаном у Новој Вароши овог 

викенда, Ђорђе Јовановић, ученик 6. разреда 

наше школе је освојио 3. награду. Браво,Ђорђе!!!  

Честитамо и Михаилу Лекићу, ученику 7. разреда 

Ваљевске гимназије на освојеној 2. награди и 

Павлу Станковићу, ученику 6. разреда ОШ "Андра 

Савчић" на освојеној 3. награди, као и свим 

ученицима нашег града који су учествовали на 

такмичењу.  Наставник математике Милан Дракул 

20. мај 2019 - У холу школе – трибина „Најчешће грешке у васпитању деце“, др Влајко 

Пановић. 

20. мај 2019 - Данас су наши најмлађи блистали на градском и окружном такмичењу 

"Мале олимпијске игре". У јакој конкуренцији, екипа девојчица 3. разред освојила је 1. 

место и пласман на међуокружно такмичење, док су дечаци 3. разред освојили 2. 

место. Екипа другог разреда освојила је 4. место. Честитамо! 
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21. мај 2019 – У сали за физичко – посета Планетаријуму,  Српско астрономско друштво 

22. мај 2019 - Рубикова коцка - турнир ученика 

свих узраста - Поводом обележавања "Маја, 

месеца математике" Друштво математичара 

Ваљева је организовало занимљив турнир у 

слагању Рубикове коцке. Јован Новаковић, ученик 

2/2 је учествовао, и у јакој конкуренцији заслужио 

специјалну диплому најмлађег учесника. 

22. мај 2019 - У школској библиотеци – поетско вече „Стих је искра у мраку“ 

23. мај 2019 - Након дуже паузе поново је са вама школски лист "Наша реч". Поводом 

Дана школе и јубилеја - 60 година постојања, сутра излази из штампе нови број, а 

верним пратиоцима дајемо ексклузивно право да завире у електронско издање! 

Кликните! 

23. мај 2019 - Ученици наше школе масовно су учествовали у свим спортским 

активностима и постигли лепе успехе, неки за свој клуб, а неки за школу. Рукометна 

екипа наше школе пласирала се на државно такмичење, које ће се одржати у јулу у 

Београду, успешни су били и баскеташи, тенисери, одбојкашице... Истог дана 

реализован је спортски дан у нашој школи за све остале ученике - полигони за млађи 

узраст, а турнир у одбојци и малом фудбалу за ученике 5. и 6. разреда. 

http://ossestreilicvaljevo.edu.rs/data/documents/Novine-2019-1.pdf?fbclid=IwAR2JLje3CDjiQd8LtGVS4adm_sNTTruBQNNejs7KeBIgCfzgLPZzWYrI-s0
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23. мај 2019 - Мај - месец математике! - У госте су нам дошле Анђелка Симић, 

професор математике у Гимназији Уб и Маријана Стефановић, професор математике у 

Ваљевској гимназији. Показале су радионицом под називом "Оп-арт" везу између 

математике и уметности, да је математика свуда око нас. Деца на креативан начин 

откривају свет оптичке уметности користећи симетрије и стварају своја прва уметничка 

дела. С нестрпљењем очекујемо нове математичке играрије! 

Погледајте видео Математика и уметност 

24. мај 2019 - Чудесни свици 1-4 истаживали су живот и дело песника Добрице Ерића. 

Њему у част, уз помоћ другара из 3-3, обрадовали су родитеље говорећи неке од 

његових најлепших песама. 

Погледајте видео Свако има свога свица! 

https://gopro.com/v/bQVKOJLelkXmz
https://gopro.com/v/KRZV3mJaN5LQe
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24. мај 2019 - Прославили смо јубиларни, 60. рођендан школе. У присуству драгих 

гостију, уз пригодан програм, награђени су најбољи ученици и наставници.  

Награђени су следећи ученици: Ива Крсмановић, Лука Матијашевић и Виктор-Лав Пав-

ловић, ученици 1. разреда, Марина Југовић, ученица 2. разреда, Матија Михаиловић и 

Новак Јаковиљевић, ученици 4. разреда, Сара Јаневска, Павле Милутиновић, Драган 

Аврамовић и Ђорђе Јовановић, ученици 6. Разреда, Војин Крстић, Огњен Исидоровић, 

Симон Стефановић, Андреј Крстивојевић, Нађа Симић, Јанко Гођевац и Милан 

Митровић, ученици 7. разреда, Матија Радовановић, Марко Радовановић, Катарина 

Симић, Јелена Пантелић, Ђурђа Блануша, Ђурђа Петровић и Стефан Аничић, ученици 8. 

разреда. 

Награђени су следећи наставници: Зоран Каљевић, Невенка Трипковић, Гордана 

Мијаиловић, Наташа Антонић, Милан Дракул, Слађана Момић, Тања Антонијевић, Ана 

Ђурђевић, Владимир Флорјанчић, Даница Бранковић и Снежана Цветиновић. 
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24. мај 2019 - На међуокружном такмичењу у 

Сремској Митровици у Малим олипмпијским 

играма наше девојчице 3. разреда освојиле су 2. 

место. Честитамо!  

23-25. мај 2019 - Наша ученица Мина Бранковић 

6-4 (наставница Тамара Мијановић Пантић), ове 

године је изабрана међу десеторо најталентованије деце из целе Србије, од V-VIII 

разреда, на ликовном конкурсу поводом одржавања 48. Ђачког Вуковог Сабора у 

Тршићу. Покровитељ ове манифестације је Министарство културе и информисања, а 

домаћини сабора Центар за културу „Вук Караџић" Лозница. 

Мина је, са својом наставницом, присуствовала овогодишњем сабору, као учесница 

ликовне радионице, чији се програм састојао од многобројних активности. 

Присуствовала је изложби радова студената Факултета Примењених уметности 

(Универзитета уметности у Београду), учестовала у ликовним радионицама, где су деца 

основних и средњих школа сликала и цртала на отвореном - инспирисана природом и 

амбијентом који их окружује, размењујући искуства и своје погледе на свет и уметност. 

Присуствовала је представи „Крај Иби“ драмског студија „Милован М. Радивојевић“ 

Гимназије „Вук Караџић" из Лознице. Упознала се са њиховим осталим радионицама 

из калиграфије, вајања, ткања… 

Цела свечаност се завршила изложбом учесника 48. Вуковог сабора (наравно, на којој 

су изложени и Минини радови) у Галерији на Саборишту у Тршићу 25. маја 2019. 

Наша Мина је, између осталог, ове године освојила и треће место на наградном 

ликовном конкурсу Ваљевског сајма књига и образовања DOCTRINA FAIR. 

Преносимо вам у фотографијама делиће атмосфере и овом приликом желимо да 

честитамо Мини Бранковић и њеној наставници Тамари Мијановић Пантић!  
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ЈУН 2019. 

 

 

6. јун 2019 - Конкурс "Дани сремуша 2019" - Јесмо се потрудили, а богме и заслужили. 

Прелепи радови, деца и тема - Ваљевске планине... Уверите се сами. 
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9. јун 2019 - На Природно математичком факултету у 

Крагујевцу одржано је финално републичко 

такмичење "Кенгур без граница", међународно 

такмичење из математике.  

До највишег ранга такмичења у Србији доспели су 

само малобројни ђаци - најуспешнији за ову школску 

годину.  

Јована Југовић 2-2, са већ освојеном 3. наградом на 

републичкој листи, остварила просечан резултат. 

Ђорђе Јовановић 6-2, додао је још једну у низу 

медаља, 3. награду - бронзану медаљу.  Њихова учитељица је Слађана Момић. 

11. јун 2019 – Екскурзија другог разреда - Ученици су уживали у дружењу и на 35 

степени... Посетили су Музеј науке и технике, Калемегдан и позоришну представу 

"Софија" - Академија 28. 
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12. јун 2019 - У импровизованој дигиталној учионици завршне провере знања из 

математике и српског језика, клинци из 1-4 су реализовали кроз интерактивне игрице и 

квизове. Није изостао ни спортски део!  Спремни смо за други разред! 

Погледајте видео Дигитални зврковци! 

14. јун 2019 - У оквиру пројектне наставе, ученици 5-1, 2 

и 3 су прикупљали пластичне чепове, и тако се додатно 

прикључили акцији "Чеп за хендикеп". Највише чепова 

прикупило је одељење 5-1 и добили су симболичну 

награду.  

 

15-19. јун 2019 - Одржан је 33. САБОР УЧИТЕЉА СРБИЈЕ. 

И ове године стручни рад учитељице Слађане Момић је 

увршћен у Зборник одабраних радова из области 

ваннаставних активности на тему Дан толеранције за 

школску 2018/ 2019. годину. 

 

 

 

 

 

https://gopro.com/v/1eyr91EV1V8bG

