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                        СЕПТЕМБАР 2013.године 

 
У школској 2013/14.  години наша школа бележи пораст броја ученика у односу на претходну 

годину. (у шк. 2012/2013 било је 780 ученика , а у шк. 2013/2014. години 807 ученика). 

 

Наставна година је почела према плану 2. септембра 2013. (понедељак) , пријемом нових ђака 

првака (102 ученика), који су заједно са ученицима трећег, петог, шестог, седмог и осмог разреда 

кренули у прву смену са почетком наставе у 8 часова. 

  

Након извршене прозивке уз присуство родитеља,  учитељице и наставници су почели наставу 

према израђеном распореду часова. 

 

Договор о даљој сарадњи са представницима МУП-а , посебно са одељенским старешинама 5. 

разреда , односно о динамици одржавања часова одељенских старешина и припадника МУП-а Бајина 

Башта, а у оквиру акције „Безбедно детињство – развој безбедносне културе младих „  

 

Посета волонтера Црвеног крста Бајина Башта и предавање на тему безбедности са ученицима 

1. разреда , као подршка уклапању у школски живот. 

 

Семинар „Усклађивање нормативних аката установа са новим законским решењима“ у Ужицу одржан 

06.9.2013.  уз учешће директора школе, шефа рачуноводства и секретара школе. 

Изабрани нови чланови и конституисан  ученички парламент 11.9.2013.  године  и  изабрани 

следећи ученици - 8. разред  : 8/1 - Вуковић Сања.Његић Јован ;8/2 - Анка Тешић – Председник 

Ученичког парламента, Мирослав Џекулић; 8/3 - Јовановић Јована (заменик председника) , Кунчак 

Лука и  ИО Пилица  - Александра Радовановић, Немања Гагић; 7. разред :  7/1- Ана Станојевић, 

Валентина Дамњановић; 7/2 - Павловић Невена, Марјановић Златко;7/3 - Аксентијевић Ђорђе,Сарић 

Елена и ИО Пилица - Марија Радовановић, Миломир Благојевић; 

У складу са Правилником о оцењивању на огласној табли истакнут распоред писмених и 

контролних задатака у 1. полугодишту шк.2013/14.године. 

Ученици ИО Црвица са учитељицом посетили школску библиотеку и упознали се са радом у 

матичној школи.   

Семинар „Рад у паровима у млађим разредима ОШ“ у РЦ Ужице, 

одржан је 22.9.2013. уз учешће две учитељице: Светлане 

Бошковић и Снежане Живановић. 

У издвојеном одељењу у Пилици 09.09.2013. кренули радови на 

реконструкцији вовододне мреже, санацији изворишта и 

делимичној замени канализационе мреже, вредност радова 

292.000,00 динара. 
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           На крају месеца септембра , односно 30.9.2013. године 30.09.2013. купили смо 5 рачунара, 6 

монитора 5 тастатура, 10 звучника, екстерни хард диск, радну меморију, напајање, 6 мишева и кабал 

ЛАН  итд у вредности од 181.065,10 динара. 

           Поводом провалне крађе рачунарске опреме у Пилици, школа истакла одштетни захтев у износу 

од 249.500,00 динара и придружила се кривичном гоњењу починилаца. 

 

ОКТОБАР  2013.године 
 

  

Тим за Школско развојно планирање одржао састанак и усвојио Школски развојни план за 

2013/2014. годину. 

Консултације и састанци у вези активности и организације  Дечје недеље одржани на нивоу 

Разредних већа и Одељенских већа.  

Дечја недеља почела 07.10.2013. и трајала до 13..10.2013. под геслом „Слушајте мама и тата 

желим сестру ил' брата“.Активности  за ученике од петог до осмог разреда су се одвијале по следећем 

распореду:  Понедељак – Одбојка 8.разред девојчице  - победници 8/3 ;Уторак – Одбојка 7. разред 

девојчице – победници 7/1  ; Среда – Одбојка 6. разред – победници 6/2 ; Гађање у мету ученици 5. 

разреда ; Четвртак  - Одбојка 7. разред дечаци – победници 7/1 , Предавање за девојчице 7. разреда о 

репродуктивном здрављу ; Предавање за родитеље ученика од 5. до 8. разреда у сали биоскопа «Влаја» 

на тему «Трговина људима и злоупотребе глобалних друштвених интернет мрежа» ;Петак  - Одбојка 8. 

разред дечаци – победници 8/1; Хуманитарна акција „Нама краће другима слађе“. 

 

 
 

                                          /Дечја недеља – ученици од 5. до 8. разреда/ 

 

Нижи разреди су имали следећи распоред: 

Ученици 1. разреда -  „Здрава исхрана“ посета нутриционисте (предавање); спортски дан; 

цртање на тргу; Дружење са ученицима 1. Разреда друге школе; маскенбал   
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 Ученици 2. разреда – Осликавање плочника у СЦ «Браћа Милутиновић»; посета Ватрогасном 

дому; шетња до баре код црепане (корелација са НП Свет око нас); Посета лекара гинеколога «Шта 

желим да знам о бебама», спортске игре и такмичења; 

 Ученици 3.разреда – Посета локалном радију и телевизији; Јавни час физичког на тргу; «У 

здравом телу здрав дух « презентација каратеа Драгана Радовановића; посета цркви ; Јесења изложба – 

кишобран-чизма; 

 Ученици 4. разреда- Посета пекари «Обрадовић», посета фабрици – Електроизградња; посета 

полицијској станици; посета Цркви; спортске активности – игре без граница; посета расаднику биљака 

и ликовне активности – поруке пријатељства; 

 Ученици ИО Пилица – спортске активности; маскенбал; поклон књига; Посета ватрогасаца и 

посета здравственог радника; 

Хуманитарна акција „Нама краће другима слађе“. 

 

 
 /Дечја недеља – ученици од 1. до  4. разреда/ 

 

У оквиру Дечје недеље прикупљане су и књиге, сликовнице, које  су дониране за библиотеку и 

читаоницу издвојеног одељења школе  у Пилици, а значајно је и истаћи да су прикупљене и велике 

количине одевних предмета које су подељене ученицима којима је то потребно. 

Половином октобра, тачније 18.10.2014. у СЦ „Браћа Милутиновић „ одржан је јесењи крос и 

постигнути су следећи резултати: 

1.разред - девојчице: 1. Душица Јањић(1/2), 2. Марта Милановић(1/2)  3. Кристина Максимовић(1/1); 

дечаци: 1. Стефан Радоваановић(1/2) 2. Матија Стојановић(1/2)  3. Филип Тадић(1/3); 

 

2.разред – девојчице: 1. Анђела Јеринић(2/3) 2. Хелена Петковић(2/2) и Сара Филиповић(2/1); дечаци: 

1. Данило Новаковић(2/2) 2. Ђорђе Панић(2/2) и 3. Ђорђе Петровић(2/2); 

 

3. разред - девојчице : 1. Сања Павловић(3/2) 2.Марија Панић(3/2) 3. Теодора Јовановић(3/2); дечаци : 

1. Стефан Крстић(3/3) 2.Алекса Симеуновић(3/3) 3. Немања Јовановић(3/1) и Андрија Живановић(3/2); 

 

4.разред – девојчице: 1.Катарина Обрадовић(4/1) 2.Јована Јевтић(4/1) 3.Емилија Ивић(4/2); дечаци: 

1.Немања Нешковић(4/4) 2.Алекса Савић(4/3) 3. Милан Максимовић (4/3); 
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5.разред – девојчице : 1.Нађа Марковић(5/1) 2.Гордана Јелисавчић(5/1) 3. Ивана Милутиновић(5/2); 

дечаци: 1.Вук Крсмановић(5/1) 2. Давид Петковић(5/2) 3. Милан Миловановић(5/3); 

 

6.разред - девојчице : 1.Ђурђа Радовановић (6/3) 2.Данијела Марковић(6/3) 3. Николина Раонић(6/3); 

дечаци: 1. Ненад Савић(6/3) 2.Марко Џелебџић(6/3) 3. Јован Марковић (6/1); 

 

7.разред – девојчице : 1.Кристина Обрадовић(7/1) 2.Ивона Јашић(7/2) 3. Милица Веизовић(7/3); 

дечаци: 1.Лука Тадић(7/1) 2.Растко Борањац(7/3) 3. Огњен Јанковић(7/3); 

 

8.разред – девојчице : 1.Јована Јовановић(8/3) 2 Олгица Мијаиловић(8/1) 3. Николина Караклић(8/3); 

дечаци: 1. Бојан Марковић(8/2) 2.Денис Лазаревић(8/2) 3. Јован Његић(8/1); 

 

 
/Победници јесењег кроса одржаног 18.10.2013./ 

 

У оквиру акције  „Безбедно детињство – развој безбедносне културе младих „ припадници 

МУП-а посетили час одељенске заједнице код ученика  5. разреда ИО Пилица и матичној  школи. 

У бископу „Влаја“ 10.10.2013.одржано предавање за родитеље  и ученике 7. и 8.р. „Трговина 

људима“, реализатори припадници граничне полиције Ужице. 

Одржан састанак уређивачког одбора Јубиларних новина поводом 160 година настанка ОШ 

„Рајак Павићевић“  (уредник – Јан Кунчак; редакција – Винка Павић, Весна Јекић, Сања Лазић, Бранка 

Арсенијевић, Весна Џекулић, Наташа Милановић, Снежана Тришић, Снежана Живановић ). 

Стручно усавршавање половином октобра, тачније 15. 10. 2014. Семинар „SKAJFI“ у Бајиној 

Башти 19 ученика и два наставника , Додадтна настава из математике – ONLINE . 

Враћен део покрадене рачунарске опреме у Пилици, наплаћена штета од осигурања у износу 

93.532,38 динара и набављена недостајућа рачунарска опрема (1 рачунар, 5 монитора, 5 тастатура, 10 

мишева и један свич у вредности од 143.775,01 динара од фирме ITN SERVICE Ниш, која је 

овлашћена за ову опрему). 

У оквиру инвестиционог улагања, спровели смо поступак јавне набавке за израду парног грејања у ИО 

Пилица (објекат старе школе). Вредност радова је 1.477.515,00 динара. Новац за реализацију пројекта 

обезбедила је Општина Бајина Башта. Један од учесника на тендеру поднео Захтев за заштиту права 
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понуђача, па је након одлуке Комисије за заштиту права понуђача Управе за јавне набавке РС, 

17.09.2013. потписан уговор са извођачем, а радови су завршени 17.10.2013.када је извршена техничка 

контрола, хладна и топла проба и пријем радова. У уторак 22.10.2013. извршен технички пријем 

радова и пуштено у рад  централно грејање у објекту старе школе у издвојеном одељењу ОШ „Рајак 

Павићевић Пилици.  

 

 

Такође је у десетом месецу 

2013. године започети су радови у  

оквиру пројекта „Енергетске 

ефикасности“, који је расписало 

Министарство енергетике, 

рударства и просторног планирања, 

а у сарадњи са Фондом за заштиту 

животне средине .  Аплицирали 

смо и одобрен нам је целокупан 

тражени пројекат. Пројекат се 

односи на замену дрвене столарије 

алуминијумском столаријом (око 150 различитих отвора) и израду термичке фасаде (око 1650 m2) на 

матичној школи у Бајиној Башти. 

 
НОВЕМБАР  2013.године 

 

На основу годишњег плана рада ОШ „Рајак Павићевић“ седнице Одељенских већа поводом 1. 

тромесечја  од 1. до 8. разреда одржане су у среду 06.11.2013.а у  ИО Пилица у  петак 08.11.2013. 

 

Редовна седница Наставничког већа након првог тромесечје  одржана је у уторак 12.11.2013. 

године . 

 

На основу програма рада Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2013. годину 

, ОШ „Рајак Павићевић“ је одређена за спољашње вредновање у периоду 14.11.2013. и 15.11.2013. 

 

Првог дана посете Тима за екстерну евалуацију посећено је укупно 16 часова предметне и 4 

часа разредене наставе. Осим посете часовима организовани су и интервјуи са родитељима, децом и 

наставницима по принципу случајног узорка. Другог дана посећено је 6 часова у разредној и 2 часа у 

предметној настави у ОШ “Рајак Павићевић” и 2 часа у ИО Пилица, а након тога су обављени и 

разговори са руководством школе. Школа је добила оцену 3, што је за једну мање од максималне. 

 

У оквиру рада одељенских већа и педагога , договорено је да одељенске старешине  буду са 

децом приликом редовних систематских прегледа и посете зубној ординацији.Као и сваке године ради 

се о ученицима 1. 3. 5. и 7. разреда. 

 

            Наставна средства: 4.11.2013. купили 3 паноа, вредност 12.536,00; 19.11.2013. купили смо 10 

зидних платана, 4 школске табле и 12 лопти у вредности 121.452,00 динара. 21.11.2013. од 

Министарства просвете добили смо 70.000,00 динара за обележавање јубиларне 160-те годишњице 

школе, а ми смо та средства употребили за набавку савременијег фотокопир апарата. 
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           22.11.2013. добили смо извесну количину четинарских садница од ЈП Национални парк „Тара“, 

које смо засадили у дворишту школе у Пилици. 

 

Семинари и стручно усавршавање: 16.11.2013. наставници енглеског језика  Бранимир Ј. 

Ирена П. Сузана Ђ. и Предраг Ђ. Били на једнодневном семинару у РЦ Ужице „Oxford Professional 

Development”(6 сати)  ; 30.11.и 01.12.2013. Јулка Ђ. Весна Ј. Драган Р. били на семинару „Како са 

насиљем и васпитним проблемима у школи“(16 сати). 

 

 

27.11.2013. смо изненада остали без наше драге учитељице Гордане Југовић (1973 – 2013.) 

 

 

 

Учитељица Гордана Југовић је била радник наше 

школе од 01.9.2001. године и оставила је 

неизбрисив траг као изузетно вредан и одговоран 

радник, кога су сви уважавали. У текућој школској 

години радила је као одељенски старешина 1/2 , а 

изабрана је и за Председника школског одбора ОШ 

„Рајак Павићевић“.  

Њена прерана смрт је велик и  немерљив губитак за 

нашу школу.Комеморативни скуп  поводом смрти 

наше колегинице је одржан у четвртак 28.11.2013. 

године у 10 часова, а сахрана истог дана у 13 часова 

и настава се није одвијала тог дана. 

 

 

 

 

ДЕЦЕМБАР  2013.године 
 

 Стање у школи колико толико редовно, мада су сви у шоку због трагедије која  нас је задесила 

крајем новембра.  

 

 

Општинско такмичење у одбојци у 

обе конкуренције одржано је у Бачевцима, 

а организатор је била  ОШ „Стеван 

Јоксимовић“ – Рогачица. Одбојкашице и 

одбојкаши наше школе предвођени 

наставницом Даницом Благојевић 

забележили су победе  у полуфиналу,  

финалу и на тај начин освојили прво 

место. Овим успехом су изборили учешће 

на Окружном такмичењу . 
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У среду 11.12. 2013. и у четвртак 12.12.2013. године у организацији ОШ „Владимир Перић – 

Валтер“ из Пријепоља, одржано је окружно такмичење у одбојци за ученике  основних школа. Наша 

школа је имала представнике у обе конкуренције , као најбоља школа на општинском такмичењу 

крајем новембра у Бачевцима. 

На окружном такмичењу, у веома јакој конкуренцији, мушка екипа је заузела 4. место , док су 

девојке изгубиле од екипе из Косјерића у првом колу.  

 

У току прве две недеље децембра месеца у школи је  спроведена акција солидарности са 

породицом преминуле колегинице Гордане Југовић и прикупљена новчана средства (63 000 динара)  

су предата супругу. 

 

16.12. одржана је седница Тима за самовредновање, а 19.12 .2014. године због славе Св.Никола 

одсутан велики број деце и неколико радника школе. 

  

Семинари и стручно усавршавање: 09.12.2013. „Обука за електронско пословање буџетских 

корисника“ у Београду , присутни шеф рачуноводства Зорица Средојевић и секретар Јела Јањић. 

16.12.2013. „План јавних набавки за 2014.“ У Ужицу на ком је била шеф рачуноводства Зорица 

Средојевић. 

Нашем суграђанину, Средоју Матићу, прикупили смо помоћ од 51.000,00 динара за помоћ у 

лечењу. 

23.12.2013. године завршено штампање Јубиларних новина поводом 160 година постојања ОШ 

„Рајак Павићевић“. 

 

 
 

Ђаци ОШ „Рајак Павићевић“ завршавају наставу у првом полугодишту 27.12.2013. (петак) и 

одлазе на заслужени зимски распуст. Истог дана  одржана су и Одељенска већа у Пилици и Пепељу 

поводом завршетка 1. полугодишта шк.2013/2014. У Пепељу ученици ИО Пепељ припремили су 

пригодан програм . 
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Ученици 8. разреда у сарадњи са одељенским старешинама и педагогом школе приредили су 

маскенбал који је део пројекта Професионална оријентација. 

 

 
 

У матичној школи такође су одржана Одељенска већа али 30.12.2013.на којима је усвојен успех 

након првог полугодишта. Од укупно 803 ученика , 99 је без оцена зато што похађају први разред. Од 

другог до четвртог разреда било је 194 одлична ученика, 103 брло добра и 30 добрих, односно сви 

имају позитиван успех.Од петог до осмог разреда , 128 ученика је са одличним успехом, 146 са врло 

добрим,60 са добрим и 43 ученика има недовољан успех. Са примерним владањем је било 794 

ученика, а 9 ученика је имало врло добро владање. 

 

ЈАНУАР  2014.године 

 
 Нова календарска 2014. година  је након новогодишњих празника започела поделом ђачких 

књижица у петак 3.1.2014.  

 

 После пар нерадних дана због Божића , од 9.1.2014. па до 20.1.2014. обављене су припреме за 

друго полугодиште. На крају првог полугодишта дошло је до неколико кадровских промена. 

Колегиница Винка Павић, наставник српског језика је отишла у пензију, а на њено место дошла је 

Бранка Арсенијевић из ИО Пилица, коју је заменила професорица Стојанка Станисављевић. 

Вероучитељ Ненад Рогић је отишао у манстир Градац, а на његово место дошао је Митровић Раде. У 

одељење 1/2 дошла је учитељица Гордана Максимовић, а уместо ње у Црвици је почела да ради 

учитељица Љубица Сарић. 

 

 Први наставни дан у другом полугодишту је 20.1.2014. када ученици 1, 3. и виших разреда 

полазе у прву смену, а ученици 2. и 4. разреда иду у другу смену, а због славе Св. Јован одсуствује 

велики број наставника, али настава се ипак одржава у промењеним околностима. 

 Седница Наставничког већа одржана је 21.1.2014.кад је извршена и анализа успеха након првог 

полугодишта. 



                             Летопис ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта, школска 2013/2014.г. 

10 

 

 Наш суграђанин, писац, Драган Курузлија Поповић, поклонио је 10 примерака његове нове 

књиге „Сутра је тамо“.  

У петак 24. јануара настављени радови на замени соларије односно прозора 

Интензивиране су  припреме за обележавање школске славе Савидан  и наручени комплети за 

комбиновани тест код ученика 8. разреда. 

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је Календар такмичења за 

ученике основних  школа у шк. 2013/14 години 

 Дана  27.1.2014. године  у централном холу ОШ „Рајак Павићевић“ уз присуство ученика, 

родитеља, бројних гостију и радника школе обележена је на свечан начин школска слава – Савиндан. 

 

 
 

 

 

ФЕБРУАР  2014.године 
  

 Услед организационих проблема око одржавања наставе физике у ИО Пилица (колега Новотни 

Зоран у болници) дошло је до промене распореда часова и кадровских промена.Математику у 8/3 у 

матичној школи преузела је Мирјана Николић, а Валентина Катанић је отишла у ИО Пилица и 

преузела часове физике. Предраг Ђурић је почео да ради у школској библиотеци , а енглески је 

преузела Ана Лазић. 

 

 Школско такмичење из математике - На школском такмичењу из математике учествовало је 

36 ученика трећег разреда, 45 ученика четвртог разреда, 28 ученика петог разреда, 18 ученика шестог 

разреда, 7 ученика седмог разреда и 11 ученика осмог разреда или укупно 145 ученика,  што 

позиционира математику на место предмета од највећег интересовања код ђака свих узраста.Након 

прегледања тестова од стране учитељица и предметних наставника,  добијени су резултати који говоре 

да је пласман на општинско такмичење изборио завидан број ученика (укупно 93). Код ученика трећег 

разреда пласман је изборило 23 ученика, а код четвртака границу за пласман је прешло 26 ђака. У 

вишим разредима могућност да учествују на следећем нивоу такмичења остварило је 23 ученика петог 
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разреда, 12 ученика шестог разреда, 4 ученика седмог разреда и 5 ученика осмог разреда. Наставник 

Душан Миловановић положио стручни испит из математике и добио лиценцу. 

 

 Почетком фебруара одржан је радован Педагошки колегијум. 

 

 Семинари и стручно усавршавање : Од 06.02.2014. до 08.02.2014. Семинар „Од личних 

вештина ка управљању квалитетом у образовању“  - Дивчибаре, на коме је учествовао директор школе Драган 

Ресимић. 07.02.2014. на семинару под називом „Израда завршног рачуна у Ужицу“ упућена шеф рачуноводства 

Зорица Средојевић.. 

 

 Прво општинско такмичење одржано је 08.02. 2014. У ОШ „Свети Сава“, а такмичили су се најбољи 

млади физичари. На општинском такмичењу из физике (08.02.2014.) ученици наше школе су постигли 

запажене резултате у свим категоријама. Код ученика шестог разреда Вук Јелисавчић (6/3) је освојио 

друго , а Лука Јовановић (6/1) треће место; учествовали су и Никола Попадић (6/3)  и Јелена Нешковић 

(6/2). У седмом разреду најбољи рад и прво место је имала Јелена Тенић (7/2), док су Невена Павловић 

(7/2) , Емилија Средојевић(7/2) , Милица Малешевић(7/1) и Марија Милинковић(7/1) заузеле друго 

место, а Златка Марјановића (7/2)војио 3. место. У осмом разреду прво место освојио је Милан 

Стаменић(8/2) а, друго место Јована Јевремовић (8/2) . Припреме за општинско такмичење из физике 

са ученицима је обавила Вера Манојловић, предметни наставник. 

  

 Половином месеца стигле понуде за екскурзију и наставу у природи које је одобрио Савет 

родитеља, а након тога направљене су и анкете и прослеђене ђацима на изјашњавање. 

  

 Још један смртни случај нас је све оставио у шоку, 13.02.2014. преминуо дугогодишњи радник 

наше школе  , који је почетком школске године отишао у пензију. Преминуо је Зоран Новотни. 

Наставник Зоран Новотни је рођен 10.11.1948. године у Белој Цркви. На почетку радне каријере радио 

је у школама у Београду и Јасенову, а   радник ОШ „Рајак Павићевић“  је постао 17.2.1975. године и 

радио је до пензије односно до 31.8.2014. године. Његов одлазак оставља неизбрисив траг и памтиће се 

као изузетно вредан и одговоран радник, кога су сви уважавали. 

 Позоришна дружина „Полетарац“ из Београда за ученике нижих разреда извела представу 

„Бајка о части“. 

            Крајем фебруара за носиоце Вукове дипломе купили смо „Историја српске књижевности“, 

Јован Деретић, 13 комада, укупне вредности 45.760,00 и комплет издања Иве Андрића,10 књига, 

вредност 7.920,00, за ђака генерације. 

 

  

На општинском такмичењу из страних језика које је одржано у ОШ „Душан Јерковић“ у 

Костојевићима, учествовало је 1о ученика из предмета енглески језик и 9 ученика из предмета руски 

језик. На такмичењу из познавања руског језика ниједан ученик није успео да освоји довољан број 

поена за пласман на окружно такмичење. На такмичењу из енглеског језика најбољи резултате су 

постигли ученици наше школе , Тутић Александар 8/3 и Јанковић Александра 8/3 (предметни 

наставник Јеремић Бранимир)  који су се пласирали на треће место и изборили учешће на окружном 

такмичењу у ОШ „Нада Матић“ у Ужицу 23.3.2014. 
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Радови на замени столарије приведени крају заменом улазних врата и прозора на фискултурној 

сали. 

 
 

 

 

МАРТ  2014.године 

 
 

 Месец март је сваке године обележен великим бројем општинских и окружних 

такмичења. 

   

У суботу 1.3.2014. године са почетком у десет сати одржано је општинско такмичења из 

математике и малог фудбала. Организатор оба такмичења је била  ОШ „Свети Сава“. Нашу школу је  

на општинском такмичењу из математике представљало 93 ученика од трећег до осмог разреда са 

предметним наставницима и учитељицама : Милица Новотни , Душан Миловановић, Валентина 

Катанић, Мирјана Николић. Учитељице 3. разреда- Снежана Живановић, Данка Гавриловић, Светлана 

Бошковић, Ана Баштовановић и  Учитељице 4. разреда- Вера Радуловић, Ана Ђокић, Снежана Тришић  

,  а на општинском такмичењу у малом фудбалу две  екипе (наставници Драган Радовановић и Никола 

Стаменић).  

 

Математика – прво место је освојило шест ученика- 3 из трећег разреда (Инес Васиљевић 3/2 

, Милана Ђокић  3/1 и Душица Филиповић 3/3) 2 из четвртог разреда (Мина Мандић 4/2 и Чедомир 

Матић 4/2) и 1 из петог разреда (Невена Јовановић 5/3); друго место су освојили : Татјана Милановић 

4/3, Нађа Марковић 5/1, Јелена Нешковић 6/2 и Невена Павловић 7/2; треће место је припало: Павлу 

Кадијевићу 3. ИО Пилица, Марији Милошевић 3/3, Урошу Злојутро 4/4, Јанковић Јовану Александри 

Радовановић 8.ИО Пилица.  
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Мали фудбал: На општинском такмичењу у малом фудбалу ученици матичне школе су 

освојили 2. место иза ОШ „Свети Сава“ , а екипа ИО Пилица је испала у полуфиналу. 

 

Окружно такмичење из физике одржано је у недељу 02.3.2014. године у ОШ „М.Стиковић“ у 

Пријепољу. Представници наше школе су Вук Јелисавчић  и Лука Јовановић (похвала)из шестог 

разреда ,Јелена Тенић из седмог (похвала). 

У суботу 8.3.2014. године у нашој школи  одржана су два општинска такмичења : општинско 

такмичење из хемије и општинско такмичење из српског језика . 

Хемија : У конкуренцији две основне школе , ђаци ОШ „Рајак Павићевић“ традиционално 

постижу лепе резултате и остварују пласман на окружно такмичење. Прво место освојили су : Јелена 

Тенић 7/2 и Александра Радовановић 8 ИО Пилица; друго место су заузели : Марија Милинковић 7/1, 

Невена Павловић 7/2, Исидора Ристић 7/3, Милица Малешевић 7/1, Ана Станојевић 7/1 , Неда 

Стаменић 7/1 и Лука Кунчак 8/3; треће место : Јована Баштовановић 7/1, Огњен Јанковић 7/3 и Јована 

Јовановић 8/3.Са децом је радила и припремала их за такмичење наставница  Љубинка Алексић. 

 

Српски језик : Уз математику најмасовније такмичење и ове године је постигнуто доста 

одличних резултата. Прво место : Нађа Марковић 5/1, Анђела Карлица 5/3, Јелена Филиповић 5/3, 

Невена Јовановић 5/3, Николина Јевтић 5/1, Никола Јовановић 5/3, Ема Пурић 5/3 и Лазар 

Вукосављевић 5. ИО Пилица; друго место: Јован Јанковић 5/1, Ивана Милутиновић 5/2, Иван 

Радовановић 5. ИО Пилица, Јована Марковић 5/2, Никола Попадић 6/3, Анђела Богдановић 6/1 

Александра Радовановић 8. ИП Пилица  ; треће место :  Урош Веселиновић  5. ИО Пилица , Марко 

Џелебџић 6/3, Јелена Нешковић 6/2 , Сашка Јевремовић 6/1, Исидора Ристић 7/3 и Јелена Тенић 7/2; 

наставници  -Весна Јекић ,Сања Лазић, Бранка Арсенијевић, Стојанка Станисављевић. 
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У суботу 15.3.2014. у ОШ „Стеван Јоксимовић“ – Рогачица, је  одржано општинско такмичење 

из предмета биологија, а нашу школу је  представљало  15 ученика и две наставнице (Драгица 

Борањац и Весна Ристић). Постигнути су још једном изузетни резултати и шест ученика је изборило 

пласман на окружно такмичење.Прво место: Александра Јанковић 8/3; друго место : Јована 

Јовановић 8/3 , Јована Јевремовић 8/2, Невена Павловић 7/2, Невена Дамњановић7/3, Анђела 

Богдановић 7/1, Иван Радовановић 5. ИО Пилица, Јована Марковић 5/2; треће место : Анђела Карлица 

5/3, Јеллена Филиповић 5/3, Лука Јовановић 6/1, Данијела Марковић 6/3, Кристина Петковић 7/3, Анка 

Тешић 8/2. 

По унапред одређеном распореду (трећег четвртка у марту) и у нашој школи је одржано   

Међународно математичко математичко такмичење „Кенгур без граница 2014″. Учешће на такмичењу 

 у матичној школи и издвојеном одељењу у Пилици је узело 90 ученика другог, трећег, четвртог и  

петог разреда. У оквиру такмичења ученици у целом свету, у преко 60 држава, у исто време  

размишљају о истим проблемима и решавају исте задатке. Ученица 4/2 разреда,  Мина Мандић (уч.  

 

Вера Радуловић) остварила је фантастичан резултат на овогодишњем  Међународном математичком  

такмичењу  „Кенгур без граница“ . Мина је освојила 115 поена од могућих 120 и на основу тога се  

пласирала на друго место у Србији од укупно 3805 такмичара четвртог разреда.Осим овог резултата  

треба поменути и ученике који су добили похвале. Други разред : Тодор Петровић 2/1 (уч. Катарина  

Тришић Матић) , Викторија Радосављевић 2/2 (уч. Биљана Злојутро) и Анђелија Стаменић 2/3 (уч.  

Гордана Аћимовић); Трећи разред : Павле Кадијевић 3. ИО Пилица (уч. Ана Баштовановић), Татјана  

Баштовановић 3/1(уч. Снежана Живановић); Четврти разред: Иван Ковачевић 4/3 (уч. Ана Ђокић),  

Јована Кадијевић 4.ИО Пилица (уч. Весна Средојевић), Татјана Милановић 4/3 (уч. Ана Ђокић). 

Верска настава - Ове године епархија жичка на челу са оцем Виталијем из манастира Градац,  
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организовала је такмичење из Верске наставе под називом  „КВИЗИРИЗАЦИЈА“ 2013/14. године. На  

такмичењу је из наше школе узело учешћа три екипе: 5. разред – Анђела Карлица , Анђела Савић и  

Јелена Филиповић; 6. разред – Александра Радовановић, Данијела Марковић и Марко Максимовић и  

мешовита екипа Сара Рогић 5. Сузана Јелисавчић 7. и Анђела Стојановић 6. разред.У намесничком  

такмичењу одржаном 15. марта у парохијском дому храма Св. Пророка Илије, где је учествовало 15  

екипа, ученице 5. разреда наше школе оствариле су најбољи резултат. Тај резултат им је обезбедио  

пласман на 14. место на нивоу епархије.Ако се узме у обзир да је у „КВИЗИРИЗАЦИЈИ“ учествовало  

200 екипа из целе епархије, освојено 14. место наших ученица заслужује све честитке и похвале  

Љубинка Печеничић,  наставник Верске наставе. 

На окружном такмичењу у стрељаштву које је одржано у ОШ „Прва Основна Школа „Краља 

Петра II“  – Ужице , наш ученик Ђорђе Тодоровић је постигао изузетан резултат и са 183 круга 

убедљиво освојио прво место .Овим пласманом   је изборио учешће  на Републичком такмичењу у 

Смедереву 4.4.2014. 

У сали биоскопа „Влаја“ у организацији установе „Култура“ одржано је такмичење поводом 

светског дана поезије 21.3.2014. а наша школа је имала представнике. 

У суботу 23.3.2014. у организацији ОШ „Свети Сава“ одржано је општинско такмичење из 

историје , док је  у недељу 24.3.2014.  организатор такмичења била  наша школа и угостила  је  најбоље 

познаваоце географије . 

Историја: Друго место је освојио Никола Урошевић 7/2, треће место: Иван Радовановић 5 ИО 

Пилица, Анђела Богдановић 6/1, Немања Мијаловић 6.ИО Пилица, Вукашин Васић 6/3, Александара 

Радовановић 8. ИО Пилица.Наставнице : Весна Џекулић и Силвана Штрбац.Географија : Друго место 

је освојила Јована Баштовановић 7/1; треће место : Ана Станојевић 7/1, Никола Урошевић 7/2; 

Наставници : Јан Кунчак и Новак Марковић. 

На окружном такмичењу у суботу 23.3.2014 из страних језика (енглески) најбољи такмичари  на 

такмичењу у ОШ „Нада Матић“ у Ужицу , а то су из наше школе Александра Јанковић и Алекса Тутић 

са предметним наставником Бранимиром Јеремићем. 

Метални опад од замењене столарије ( 720 кг гвожђа, 357 кг поцинкованог лима и 29 кг 

алуминијума) продали смо ПП „Вучја Лука“ за 20.925,00 динара. 

Од 10.3.-28.3.2014.омогућили смо стручну праксу студенту педагогије и шесторома студената 

4. и 3. године учитељског факултета из Ужица. 

19.03.2014. купили пет примерака књиге „Жуто светло“, Данијела Ћоровића.  

У оквиру активности  везаних за упис наших ученика у средњу школу у наредној школској 

години,  Пољопривредна школа са домом ученика „Љубо Мићић“ из Пожеге огранизовала је 

промоцију своје школе у среду 26.3.2014. године. 

 

На општинској смотри рецитатора која је одржана у суботу 29.3.2014. године нашу школу су 

представљали ђаци нижих разреда 3/1, 3/2, 3/3, 4/1,  4/3 и 4/4. Највећи успех постигла је  Сања 

Павловић 3/2 , освајањем  другог  места у категорији нижих разреда и овим резултатом је остварила  
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пласман на окружно такмичење у Косјерићу. За наступ на такмичењу припремала се заједно са 

учитељицом Данком Гавриловић. 

 

Ученици 7. И 8. Разреда су имали радну суботу 29.3.2014. којом су надокнадили један дан који 

је предвиђен за екскурзију. 

АПРИЛ  2014.године 
 

На основу годишњег плана рада ОШ „Рајак Павићевић“ седнице одељенских већа од 1. до 8. 

разреда одржане  су у петак  04.4.2014. а седница Наставничког већа  одржана  је 7.4.2014. године. 

Првог априла почео упис  првака за школску 2014/2015.г. 

У суботу 5. априла 2014. године у ОШ „Слободан Секулић“ – Ужице, одржано је окружно 

такмичење из математике. Нашу школу је представљало седам  такмичара 4. 5. и 6. разреда. Најбољи 

пласман од наших  ученика остварила је Мина Мандић 4/2 освајањем другог места , а Нађа Марковић , 

ученица 5/1 разреда  освајањем трећег места.  У  4. разреду нашу школу су представљали  Татјана 

Милановић , Урош Злојутро  и Чедомир Матић . У вишим разредима учествовали су још и  Невена 

Јовановић  5/3  са освојеним  8. местом , а код шестака Јелена Нешковић из 6/2 освојила је 9. место .  

 

Истог дана на окружном такмичењу из српског језика ученици наше школе остварили  су леп 

успех освајањем чак девет диплома у конкуренцији вршњака са округа. Домаћин такмичења је била 

ОШ „Душан Јерковић“ из Ужица. Највише признања освоијле су ученице петог разреда и то : Јелена 

Филиповић 5/3  и Јована Марковић 5/2 са 17 поена пласирале су се на друго место; Лазар 

Вукосављевић (ИО Пилица), Анђела Карлица 5/3, Ема Пурић 5/3, Невена Јовановић 5/3 и Николина 

Јевтић 5/1 су имале 16 поена и пласман на треће место; У шестом разреду Јелена Нешковић 6/2 са 17 

бодова била је другопласирана и код ученика седмог разреда Јелена Тенић 7/2 је са 16 бодова била 

трећа .  
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Окружно такмичење из хемије одржано је 6.4.2014. у ОШ „Алекса Дејовић“-  Севојно. Ђаци 

наше школе постигли су велики успех освајањем другог места – Александра Радовановић 8. разред ИО 

Пилица и трећег места у седмом разреду – Милица Малешевић 7/1. 

02.04.2014. СТШ „Радоје Љубичић“ из Ужица одржала презентацију за ученике 8.разреда. 

07.04.2014. Зимоњић Радиша одржао семинар и презентацију књиге Милице Новковић 

„Породични буквар“. Школа купила пет примерака књиге, укупне вредности 5.600,00 динара. 

10.04.2014 нашу школу су посетили песник за децу Недељко Попадић и афористичар Раде 

Ђерговић и организовали лепо дружење са ученицима првог, другог, трећег и четвртог разреда у 

градском биоскопу „Влаја“. 

 
Школа купила 5 књига „Пошаљи више ту поруку“ и 10 књига „Песме за велику децу“ Недељка 

Попадића. 

У четвртак 10.4.2014. и петак 11.4.2014. ученици 8. Разреда били на екскурзији Бајина Башта, 

Овчар Бања, Јагодина, Ресавска пећина, Ниш, Крушевац, Врњачка Бања, Б. Башта. 

За ученике 4. Разреда и ученике из ИО организован је једнодневни излет 19.4.2014. на 

маршрути Б.Башта-Ваљево-Београд-Ваљево-Б.Башта ;  следећег дана односно 20.4.2014. организован 

је излет за ученике 3. Разреда на маршрути Б.Башта-Ваљево-Бранковина-Ваљево-Б.Башта.  

            Ученици 5. разреда уз писмену сагласност родитеља били на редовној вакцинацији са 

одељенским старешинама. 

Окружно такмичење из биологије одржано је у суботу 12.4.2014. године , а организатор је била 

ОШ „Свети Сава“ из Бајине Баште. Ученици наше школе постигли су изузетне резултате у свим 

разредима: најбољи резултат је постигла Александра Јанковић 8/3 освајањем другог места и 

пласманом на Републичко такмичење; друго место освојиле су и Јована Марковић 5/2 , Анђела 

Богдановић 6/1 и Невена Павловић 7/2; треће место су освојили Јована Јовановић 8/3 и Иван 

Радовановић 5. разред ИО Пилица. 

У недељу 13.04.2014. у ОШ „Вук Караџић“ - Прибој одржано је окружно такмичење из 

географије за ученике 7. и 8.разреда. Представница ОШ „Рајак Павићевић“ у конкуренцији седмог 

разреда била је Јована Баштовановић 7/1 , а освојила је 83 поена ,  односно пласман на  треће место  

На основу годишњег плана рада школе и Календара образовно васпитног рада за школску 

2013/14.  годину, од 17.4.2014. до 23.4.2014. године је пролећни распуст . Први наставни дан након 
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распуста је био  четвртак 24.4.2014. када у прву смену полазе ученици 2,4,5,6,7. и 8. разреда, а ученици 

1. и 3. разреда иду у другу смену. У среду 16.4.2014. одржани су  часови по распореду за понедељак. 

15.-16.04.2014. Љубица Сарић, професор разредне наставе, полагала и положила испит за 

лиценцу. 

Настава у природи организована за ученике 4. Разреда у периоду од 24.4.2014. до 01.5.2015. у 

Врњачкој Бањи у хотелу „Фонтана“  

У суботу 26.4.2014. у ОШ „Димитрије Туцовић“ – Чајетина, одржано је окружно такмичење из 

историје за ученике од 5. до 8. разреда. 

За девојчице 6. разреда организовано је предавање на тему „Репродуктивно здравље“.  

23.04.2014.за одличне ученике наше школе купили смо поклон књига у вредности од 83.980,00 

динара, а 24.04.2014.одржан је  семинар из хемије у Београду – присутна наставница Љубинка 

Алексић.  

Истог дана, 24.04.2014. своју промоцију за ученике 8.разреда имала је Грађевинска школа из 

Београда. 

Постављена метална конструкција и заштитна мрежа на игралишту, укупна вредност 

51.180,00динара.Мрежа ће штити ученике од удара лоптом са горњег терена, док су на доњем терену. 

 

Двострука победа наших атлетичара на општинском такмичењу  одржаном   29.4.2014. у 

Спортско рекреативном центру „Браћа Милутиновић“ уз учешће свих школа са територије општине 

Бајина Башта. Наша школа је остварила најбољи резултат у обе конкуренције и остварила екипне 

победе (наставница Даница Благојевић) , а самим тим и пласман на Окружно такмичење . 

 

 
МАЈ  2014.године 
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Окружно такмичење у атлетици одржано је у среду 7.5.2014. године у Спортско рекреативном 

центру „Браћа Милутиновић“ , а организатор такмичења била је наша школа. Најбоље резултате су 

постигли Давид Милосављевић (8/2) – дисциплина 300м и Денис Лазаревић (8/2) – дисциплина бацање 

кугле, освајањем првог места. Овај  пласман им је обезбедио учешће на следећем нивоу такмичења – 

међуокружно. У екипној конкуренцији девојчице и дечаци су заузели друго место. 

 

За ученике 7. Разреда спроведена је дводневна екскурзија 08.5.2014. и 09.5.2014. на маршрути 

Б.Башта-Сремска Митровица-Сремски Карловци-Нови Сад-Суботица-Нови Сад-Београд-Ваљево-

Б.Башта. 

 

За ученике 8. Разреда у петак 09.05.2014. са почетком у 12 часова, у фискултурној сали наше 

школе, реализован је  пробни комбиновани тест. У суботу 10.05.2014. са почетком у 9 часова 

реализован је  тест из српског језика, док је математика била у  12 часова истог дана. Били су присутни 

и ученици из Основне школе „Коста Тодоровић“ са Скелана, Република Српска а за ученике из 

Пилице обезбеђен је превоз за оба дана. 

 

У суботу 10.5.2014. године на Биолошком факултету у Београду одржано је Републичко 

такмичење из биологије. Нашу школу представљала је Александра Јанковић ученица 8/3 са 

предметном наставницом Драгицом Борањац. Александра је остварила одличан резултат освојивши 85 

поена у изузетној конкуренцији и достојанствено је представљала и себе и ОШ „Рајак Павићевић“. 

 

            Љубав  према литерарном и ликовном  ставаралаштву,  Петровић Тодора,  ученика 2-1 и 

Јосиповић Уроша ученика  2-3 ,ОШ “Рајак Павићевић „  подстакла је да своје песме  и ликовне радове 

представе  највећим српским песницима  и ликовним уметницима  на конкурсу   који организује 

часопис  „Мали витез“ поводом  своје  славе  Светог Василија Острошког. Тако су се  и нашли   међу  

награђеним   учесницима конкурса  на „12. Витезовом пролећном фестивалу“ у Сава центру,  у 

Београду. 

 

Ванредно стање – нема наставе у петак 16.5.2014. На основу предлога Кризног штаба за 

ванредне ситуације, Општинско веће донело је одлуку о проглашењу ванредног стања на територији 

општине Бајина Башта, изазваног огромним количинама падавине протеклих дана, тако да наставе 

није било у петак 16.5.2014. године. Након проглашења ванредног стања и  обуставе наставе у петак 

16.5.2014 , локална самоуправа је донела  одлуку  да  настава у ОШ „Рајак Павићевић“ и у осталим 

школама, осим Бачеваца, Рогачице и Костојевића, почне у понедељак 19.5.2014. 

У среду 21.05.2014. у Спортском центру „Браћа Милутиновић“ у Лугу одржан је  пролећни 

крос ученика наше школе и постигнути су следећи резултати: 

1.разред - девојчице: 1. Душица Јањић(1/2), 2. Маја Јаковљевић (1/2)  3. Марта Милановић (1/2); 

дечаци: 1. Матија Стојановић (1/2) 2. Стефан Радовановић (1/2)  3. Огњен Лазић (1/3); 

2.разред – девојчице: 1. Анђела Јеринић(2/3) 2. Хелена Петковић(2/2) и Сара Филиповић(2/1); дечаци: 

1. Данило Новаковић(2/2) 2. Ђорђе Петровић (2/2) и 3.Матеја Милосављевић (2/2); 

3. разред - девојчице : 1. Сања Павловић(3/2) 2.Анђела Ивановић (3/3) 3. Татјана Баштовановић (3/1); 

дечаци : 1. Стефан Крстић(3/3) 2.Алекса Симеуновић(3/3) 3. Немања Јовановић(3/1)  

4.разред – девојчице: 1.Катарина Обрадовић(4/1) 2.Јована Јевтић(4/1) 3.Емилија Ивић(4/2); дечаци:    

1. Алекса Савић (4/3) 2. Немања Нешковић (4/4) 3. Урош Злојутро (4/4); 
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5.разред – девојчице : 1.Нађа Марковић(5/1) 2.Николина Јевтић (5/1) 3. Лаура Рмуш (5/2); дечаци: 

1.Стефан Ристивојевић  (5/2) 2. Немања Радивојевић (5/3) 3. Стефан Филиповић (5/1); 

6.разред - девојчице : 1. Данијела Марковић (6/3) 2. Ђурђа Радовановић (6/3) 3. Николина Раонић(6/3); 

дечаци: 1. Марко Џелебџић (6/3) 2. Ненад Савић ( 6/3) 3. Јован Марковић (6/1); 

7.разред – девојчице : 1. Ивона Јашић(7/2)  2. Јелена Тенић (7/2) 3. Милица Веизовић(7/3); дечаци: 

1.Лука Тадић(7/1) 2.Растко Борањац(7/3) 3. Огњен Јанковић(7/3); 

8.разред – девојчице : 1.Јована Јовановић(8/3) 2.  Николина Караклић (8/3); 3. Олгица Мијаиловић(8/1) 

дечаци: 1. Давид Милосављевић (8/2) 2. Бојан Марковић(8/2) 3.Никола Јовановић (8/2); 

 

Додела признања најбољим ученицима на окружним такмичењима . У школској 2013/14. 

години  на окружним такмичењима учествовало је пуно ученика са својим наставницима и 

учитељицама , а најуспешнијима су уручене заслужене  награде на свечаности у нашој школи 

23.5.2014. Прво место: Физичко васпитање – Ђорђе Тодоровић 8/2 – стрељаштво; Денис Лазаревић 

8/2 – кугла и Давид Mилосављевић  8/2 – 300 м (наст. Даница Благојевић)  Друго место:Српски језик : 

Јелена Филиповић 5/3 (В. Јекић) ; Јована Марковић 5/2 и Јелена Нешковић 6/2 (Б.Арсенијевић); 

Математика : Мина Мандић 4/2 (В. Радуловић); Биологија : Јована Марковић 5/2 , Невена Павловић 

7/2 и Александра Јанковић 8/3 (Д. Борањац) и Анђела Богдановић 6/1 (В. Ристић); Хемија : Александра 

Радовановић 8. ИО Пилица (Љ. Алексић); Физичко васпитање : мушка и женска екипа атлетика 

(Д.Благојевић) Треће место:Српски језик : Анђела Карлица 5/3, Ема Пурић 5/3, Невена Јовановић 5/3 

(В.Јекић) ; Николина Јевтић 5/1 (Б. Арсенијевић) ; Лазар Вукосављевић 5 ИО Пилица (С. 

Станисављевић) и Јелена Тенић 7/2 (С. Лазић); Математика : Нађа Марковић 5/1 (Д. Миловановић); 

Биологија : Иван Радовановић 5 ИО Пилица(В.Ристић) и Јована Јовановић 8/3 (Д. Борањац); Хемија: 

Милица Малешевић 7/1 (Љ. Алексић) и  Географија: Јована Баштовановић 7/1 (Ј. Кунчак) 

 
Савет родитеља је одржао седницу 21.5.2014. и донео одлуку о акцији солидарности односно  

прикупљању новчане помоћи за ђаке наше школе који су угрожени поплавама или клизиштима. Новац 

су  прикупљале одељенске старешине или учитељи, а сакупљени новац је предат  у рачуноводство 

школе.  

27.5.2014. изведена су два једнодневна излета: за ученике 2. Разреда (Б.Башта-Мокра Гора-

Тара-Б.Башта) и за ученике шестог разреда (Б.Башта-Ужице-Чачак-Топола-Опленац-Аранђеловац-



                             Летопис ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта, школска 2013/2014.г. 

21 

 

Лазаревац-Ваљево-Б.Башта). 29.5.2014. изведен је излет за ученике 1. Разреда (Б.Башта-Ужице-Тара-

Б.Башта). 

 

Завршетак другог полугодишта за ученике 8. Разреда .На основу календара образовно-

васпитног рада за основне школе , ученици 8. разреда у петак 30. маја завршавају друго полугодиште, 

док за остале ученике школска година траје до 13. јуна 2014.Седница одељенског већа за ученике 8. 

разреда је  одржана у понедељак 02.6.2014.  

Мала матура односно матурско вече за ученике 8. разреда,  се већ неколико година прославља у 

школи , тако да је и ове године прослављена 30.5.2014.  

 
 

ЈУН  2014.године 
 

 За ученике 2. Разреда реализована је настава у природи у периоду од 30.5.2014. до 06.6.2014. 

године на Златибору у одмаралишту „Голија“ (59 ученика и три учитељице) 

Донација књига - Привредно друштво за трговину и производњу „ББ КОМЕРЦ“ ДОО Бајина 

Башта, донирало је извесну количину књига за одличне ученике наше школе.  

 

 Ученици 7. Разреда ишли на редовну вакцинацију у Дом здравља „Евелина Хаверфилд“. 

  

Након завршетка школовања одржане су седнице Одељенских већа за ученике 8. Разреда 

02.6.2014. године, а три дана након тога и Наставничко веће. 

 

Завршна екскурзија за шк.2013/14. изведена је 07.6.2014. и то за ученике 5. Разреда (Б.Башта-

Соко Град-Лозница-манастир Троноша-Тршић - Бања Ковиљача-Б.Башта) 
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На Републичком такмичењу из атлетике – дисциплина бацање кугле , које је одржано 10.6.2014. 

у Новом Саду , ученик ОШ „Рајак Павићевић“ , Денис Лазаревић 8/2 , остварио је изузетан успех и 

освојио 4. место у конкуренцији ученика основних школа са територије Републике Србије. Треба 

поменути да је овај резултат уједно и најбоље појединачно остварење на такмичењима у школској 

2013/14. години које су постигли ђаци наше школе. 

 

 У среду 11.6.2014. представници Основне школе „Рајак Павићевић“  су прикупљена средства 

предали најугроженијим породицама наших ђака у Црвици , уз захвалност  њихових родитеља свим 

ђацима и запосленима на показаној хуманости . 

 
 

Истог дана у биоскопској сали „Влаја“ приређен је пријем за родитеље и  ђаке који полазе у 

први разред  у септембру 2014. 

 У ИО Пилица већ другу годину з а редом у режији учитељице Ане Баштовановић изведена је 

представа „Вашар у Тополи“. 

 

 Наставна 2013/14. година завршена је у петак 13.6.2014. и за ученике од 1. до 7. разреда почео 

је  летњи распуст.  

 Ученици 8. разреда полагали су  завршни испит три дана и то  у  понедељак 16.6.2014. – тест из 

српског језика;  у уторак 17.6.2014. – тест из математике ;у  среду 18.6.2014. – комбиновани тест; 

 Након полагања завршног испита ученицима  8. разреда су додељена и  документа која су 

неопходна за упис у средње школе. У петак 20.6.2014.  додељена су Уверења о положеном завршном 

испиту и Сведочанства о завршеном основном образовању. Након тога у једанаест  сати,  најбољим 

ученицима из генерације су додељене Вукове дипломе . За ђака генерације је проглашена Александра 

Радовановић ученица 8. разреда ИО Пилица, која је током осмогодишњег школовања остварила 

изузетне резултате на такмичењима  из више наставних предмета : српски језик, математика, хемија, 

историја, биологија…Поред Александре носиоци Вукове дипломе за ову школску годину су : Јована 

Јевремовић 8/2, Игор Кунчак 8/2, Милан Стаменић 8/2, Ђорђе Тодоровић 8/2, Анка Тешић 8/2, Марија 

Вуковић 8/3, Александра Јанковић 8/3, Јована Јовановић 8/3, Николина Караклић 8/3, Лука Кунчак 8/3, 

Милица Милинковић 8/3, Милена Милошевић 8/3 , Алекса Тутић 8/3. 

 

 Ученицима је остало након полагања завршног испита да обаве попуњавање и предају листу 

жеља у основној школи , а за то су били предвиђени термини 27. и 28.јун 2014. од 8 до 15 сати. 
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Седнице Одељенских већа на којима је утврђен успех ученика одржане су 19.6.2014. године, а 

седница Наставничког већа одржана је у уторак 24.06.2014. 

 

 Подела ђачких књижица и сведочанстава обављена је у суботу 28.6.2014. ,а тиме је и завршена 

школска година за највећи део ученика. 

 

ЈУЛ  2014.године (годишњи одмор) 

                      
                      АВГУСТ  2014.године 
 

 Годишњи одмор је углавном завршен у другој недељи августа када су и почеле активности на 

припреми нове школске године. 

 

 Припремна настава за ученике који нису завршили разред организована је од 18.08.2014. до 

22.08.2014. и то за предмет математика (наст. Милица Новотни). Након одржане припремне наставе 

сви  ученици су положили и завршили 6. разред. 

  

У складу са динамиком рада одржане су и седнице стручних већа 20.8. и 21.8. 2014. А 

Наставничко веће у среду 27.8.2014. 

У току августа доста пажње посветили смо уређењу школског простора (кречење  школских 

просторија: зборнице, просторије за пријем родитеља, рачуноводства, кабинета музичког и немачког, 

централног хола, ходника и степеништа, као и зида у школском дворишту). 
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 Школска 2014/15 година почела  је у понедељак 1.септембра 2014. године .  У прву смену од 8 

сати су пошли  ученици 1.3.5.6.7.и 8. разреда, а у другу смену од 12 и 40  полазе ученици 2. и 4. 

разреда. 

 

 

 
                                            

 

 

 

 

 

                                                                                                  Летопис приредили: 

 
 

1. Кунчак Јан, помоћник директора школе и 

________________________________________ 
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