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СЕПТЕМБАР  2014. године 
 

У школској 2014/15.  години наша школа бележи пораст броја ученика у односу на претходнe 

годинe (у шк. 2012/2013 било је 780 ученика , а у шк. 2013/2014. години 807 ученика,  a шк. 2014/2015. 

године укупно 827 ученика ). 

Наставна година је почела према плану 1 .септембра 2014. (понедељак) , пријемом нових ђака 

првака (109 ученика), који су заједно са ученицима трећег, петог, шестог, седмог и осмог разреда 

кренули у прву смену са почетком наставе у 8 часова. 

 

Почетак нове школске године је био у знаку 

хуманости. Неколико дародаваца који су 

препознали важност спорта за раст и развој 

школараца школи су донирали одбојкашке и 

фудбалске лопте. По 5 фудбалских лопти школи 

су поклонили Никола Максимовић, фудбалер 

италијанског клуба „Торино“, родом из Бајине 

Баште и предузетник Бранко Давидовић. 

Љубодраг Ивић (родитељ ученика наше школе) 

поклонио је школи одбојкашку лопту, док је 5 

истих лопти  донирало и  Привредно друштво 

„Дринско-Лимске хидроелектране“ д.о.о Бајина 

Башта. 
 

 

 

Значајна донација потиче од Тије и Кен Мантела, брачног пара из Лондона,  који  су даровали 

нашој школи поклон вредан 356.346 динара. Ово је њихова 58. донација реализована у Србији, а 

обухвата: две интерактивне табле, шведски сандук, козлић за јуниоре , струњачу за скок у вис, два стола 

за стони тенис и 12 рекета, мрежу за одбојку, ормар за лопте и спортске реквизите, као и 42 различите 

лопте. Одмах потом донирали су још 59.490,00 динара за куповину још једног стола за стони тенис 

четири рекета и значајан број лопти за различите спортове. 

 
На седници  одељенских већа 08.9.2014.  договор око стручног усавршавања и премештај дела 

спортских реквизита за разредну наставу у просторији до кабинета за музичку културу.  
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На основу одлуке Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, уз сарадњу са 

Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања, у ОШ „Рајак Павићевић“ је спроведено 

иницијално тестирање из математике за ученике 8. 6. и 4. разреда . Распоред  одржавања тестова је био  

следећи: у среду 10.9. 2014. су  тестирани ученици 8. разреда, затим у четвртак 11.9.2014. ученици 6. 

разреда и у петак 12.9.2014. ученици 4. разреда.(дежурство су обавили предметни наставници 

математике и учитељице 4. Разреда). Педагошки колегијум одржао редовну седницу 11.9.2014. године. 

12.9.2014. Одржано Наставничко веће на коме су разматрани и усвојени Годишњи план рада 

школе , Извештај о раду школе 2013/14. и Извештај о раду директора. Истог дана је формиран ученички 

парламент и изабрано руководство : 8-1 -Кристина Вучинић, Неда Стаменић ; 8-2 Тенић Јелена и 

Марјановић Златко ;8-3 Ђорђе Аксентијевић – председник и Невена Дамњановић; 7-1 - Јовановић 

Лука и Богдановић Анђела; 7-2 - Нешковић Јелена и Котарчевић Бојан ;7-3 -  Јелисавчић Вук и 

Радовановић Ђурђа и Пилица -8. Разред  Марија Радовановић  и Миломир Благојевић; 7. разред  Дарко 

Радивојевић и  Немања Мијаиловић. 15.09.2014. је одржан Савет родитеља и седница Школског одбора 

на коме су усвојени Годишњи план рада школе за 2014/15.  , Извештај о раду школе 2013/14. и Извештај 

о раду директора за 2013/14 и Делта Осигурање (240 динара) . Направљена промена у задужењима тако 

да ГВ у 6/1 уместо Стојанке Станисављевић предаје Ана Лазић.  

На огласној табли је у складу са правилником о оцењивању благовремено истакнут распоред 

пимених и контролних задатака за прво полугодиште. 

Као и претходних година , тако и ове школске 2014/2015. године  у  оквиру акције „Безбедно 

детињство – развој безбедносне културе младих „  службеници полицијске станице (школски полицајац, 

саобраћајни полицајац  и крими-полицајац )  наставили су  сарадњу са ОШ „Рајак Павићевић“ и у 

оквиру часова одељенске заједнице ученици 5. разреда су  имали прилику да се упознају са радом МУП-

а .Прва посета је била ученицима 5. разреда 23.9.2014. у ИО Пилица. Предавања су била  на теме : 

„Упознајмо полицију“,  „Спречимо вршњачко насиље“, „У зачараном кругу дроге и алкохола“ и “ 

Безбедно учешће деце у саобраћају“. Задње недеље у септембру посећена су и одељења 5. разреда у 

матичној школи. Такође су припадници саобраћајне полиције посетили ђаке првог разреда и одржали 

предавање о безбедности у саобраћају, а затим и уручили пригодне поклоне свим ђацима. 

 
 

 

 

Обележен Светски дан срца -Светски дан срца је установљен 2000. године са циљем да 

информише људе широм света да су болести срца и крвних судова водећи узрочници смртних исхода 

који односе 17,3 милиона живота сваке године. Светска федерација за срце упозорава да се најмање 80% 

превремених смртних исхода могло спречити контролом главних фактора ризика (пушење, неправилна 

исхрана и физичка неактивност).Ученици наше школе, односно одељење  6/1 са предметном 
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наставницом физичког васпитања Даницом Благојевић извели су показну вежбу на градском тргу и 

симболично пустили у атмосферу  балон у облику срца.     

                 
Окречене су следеће просторије: кухиња, трпезарија и зборница у ИО Пилица, затим кабинет 

немачког језика, ликовне културе, зборница, кафечајница и централни хол у матичној школи. 

 

 
ОКТОБАР  2014. године 

  

У четвртак 02.10.2014., у нашој школи одржан је штрајк упозорења, тако што 1. час није одржан, 

али су наставници били са децом у учионицама.  

Почетак октобра је резервисан за Дечју недељу, која је ове године трајала од 06.октобра до 12. 

октобра 2014. године. У складу са релевантним међународним и националним документима и 

позитвним прописима, Дечја недеља посвећује посебну пажњу оснаживању породице и подстицању 

климе за остваривање права сваког детета да одраста у породичном окружењу. Овогодишњи мото гласи 

“ СВАКО ДЕТЕ СРЕЋНОГ ЛИЦА ЧУВА ЈЕДНА ПОРОДИЦА“.У нашој школи активности су почеле у 

четвртак 2.10. односно петак 3.10.2014. Ученици четвртог разреда су са  учитељицама посетили 

гранични прелаз и плажу Рача, а ученицима 2/3  у посету  су дошли  просветни радници из Норвешке, 

Inga-Berte Wiik i Einar Halvorsen  и  Joke Gvozdenović као преводилац. 

Првог дана Дечје недеље одржана су такмичења код ученика 5. разреда. Девојчице су се 

надметале у игри „Између две ватре“, а најуспешније су биле ученице 5/2, затим 5/1, 5/3 и 5/4. Код 

дечака је одржан мини турнир у фудбалу, а прво место су освојили ученици 5/4 који су савладали 5/3 у 

финалу, док су треће и четврто место заузели 5/2 и 5/1. 
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Други дан Дечје недеље био је намењен такмичењима осмака , у одбојци код девојчица и 

фудбалу код дечака. Најуспешнија екипа на одбојкашком такмичењу је 8/3 ,  а друго и треће место су 

освојиле ученице 8/1 и 8/2. У фудбалу су најбољи били ученици 8/2, па 8/1 и 8/3. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Трећи  дан Дечје недеље обележила су такмичења седмака , у одбојци код девојчица и фудбалу 

код дечака. Најуспешнија екипа на одбојкашком такмичењу је 7/2 са две победе ,  а друго и треће место 
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су освојиле ученице 7/1 и 7/3. У фудбалу су најбољи били ученици 7/3 са две победе , а пенали су били 

одлучујући у борби за друго место које је припало 7/2 , док су ученици  7/1 освојили треће место. 

 

 

    
   

Четвртог дана одржана су такмичења за ученике 6. разреда. Код девојчица најбољи резултат су 

оствариле ученице 6/3 које су победиле 6/1 у финалу ,а трећа место је припало 6/2. Код дечака прво 

место су освојили ученици 6/2, а затим 6/1 и 6/3. 

 
  

Завршни дан Дечје недеље био је у знаку одбојкаша 8. разреда. На мини турниру најбољи су били 

ученици 8/1 са две победе, друго место је припало 8/3 са једном победом , а трећи су били 8/2. 
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1.РАЗРЕД – Позоришна 

представа, посета члана породице, 

цртање у школском дворишту; 

посета Ватрогасном Дому, Посета 

пијаци; Цртање породичног стабла: 

 

 
 

 

 2.РАЗРЕД - 06.10.2014. године - посета  градској цркви Св.Пророк Илија.07.10.2014.године - 

дружење  са пензионером - педагогом Ђурић Милутином. Исписивање  порука најбољем другу и качење 

на паное.08.10.2014. године - прикупљали су помоћ деци из хранитељских породица. Заједно са 

учитељицама ученици су помоћ уручили Центру за социјални рад.09.10.2014. године - посета  излозби 

слика у галерији Националног парка Тара.10.10.2014.године - цртање и украшавње цртежима градског 

трга. 

 

 

 
  

3. РАЗРЕД  оквиру дечије недеље ученици 3. разреда свакодневно су имали пригодне 

активности. У понедељак 6. октобра у сали биоскопа „Влаја“ погледали су позоришну представу 

„Вашар у Пилици“ у извођењу ученика из школе у Пилици.У уторак 7. октобра посетио нас је 
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представник Центра за социјални рад Слободан Јосиповић који је упознао ученике са активностима 

којима се бави Центар за социјални рад са освртом на збрињавање деце у хранитељским породицама. 

У среду 8. октобра гост нам је била гђа Милена Максимовић која се хранитељством бави већ 4 

године. Пригодним речником блиским ученицима овог узраста говорила је о хранитељству и деци 

приближила овакав вид породице. Ученици су изузетно пажљиво слушали и активно учествовали 

постављајући питања.У четвртак 9. октобра организовали смо шетњу до ушћа Раче у Дрину чиме смо 

остварили корелацију са предметима ПРИРОДА И ДРУШТВО и ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ. Овом 

приликом утврђени су појмови из области МОЈ ЗАВИЧАЈ и ОРИЈЕНТАЦИЈА У ПРИРОДИ. У петак 10. 

октобра у школском дворишту организоване су игре без граница за родитеље. Ученици су навијачи, а 

родитељи учесници у разноврсним штафетним играма. 

 
4. РАЗРЕД – Посета граничном прелазу, водениции ушћу Раче у Дрину; Сакупљање и 

поклањање слаткиша и играчака деци без родитељског старања; посета ватрогасној јединици; 

Уређивање паноа у ходницима... 

 
 

У оквиру Дечје недеље ученици Основне школе „ Рајак Павићевић“ издвојено одељење 

Пилицаприпремили су низ активности  којима су показали да њихова срећна лица чувају њихове 

породице.Први дан Дечје недеље 6.10.2014. одржана је представа у биоскопу „ВЛАЈА“  Вашар у 

Тополи. Ученици другог,трећег,четвртог,петог и седмог разреда показали су своје глумачке способности 

и уједно су имали жељу да сачувају нашу традицију и обичаје.Трећи дан 8.10.2014. обележелила су 

спортска такмичења у надвлачењу конопца ,забавни полигон и разбијање пињате.Четврти дан 9.10.2014. 
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одржан је маскенбал под слоганом „Срећни људи“.Пуно смеха , песме, забаве, радости и игре 

одјекивало је у школском дворишту наше школе.Пети дан 10.10.2014. посетио нас је представник 

Центра за социјални рад Слободан Јосиповић који нас је упознао са активностима Центра, том 

приликом смо били учесници у хуманитарној акцији „Један слаткиш један осмех….“ 

    
 

На предлог општинске управе Савет родитеља ОШ „Рајак Павићевић“ је одобрио учешће 

ученика 6. и 7. разреда и педагога у пројекту „Без дивљих депонија“ у периоду од 15.септембра  до 15. 

новембра 2014. године. Циљ пројекта је смањење количине за депоновање у Регионалном центру за 

управљање отпадом Дубоко и стварање услова за примарну селекцију отпада на територији општине 

Бајина Башта , уз стварање одрживих навика грађана у односу на животну средину и комунални ред, 

едукацијом и јачањем одговорности појединца у процесу управљања отпадом. 

Ученици  су похађали четири тренинга на којима су се упознали са концептом примарне 

селекције комуналног чврстог отпада и њеном значају за очување животне средине , а након тога су 

били ангажовани за теренски рад уз присуство радника ЈКП „12 септембар“.Учесници у пројекту  из 

наше школе су :   Милошевић Биљана, Јанковић Јован, Максимовић Никола и Јанковић Урош -

  6/1;  Јакшић Јелена, Раонић Николина, Ћурчић Јована, Јелисавчић Вук, Савић Ненад – 7/3  ;  Марић 

Катарина 7/2 и педагог Кунчак Слађана . 
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Средином месеца организована је хуманитарна акција прикупљања материјалне помоћи за 

ученицу 4. разреда наше школе Д.Ј. и прикупљено је 95. 680,00 динара. 

Купили смо књиге: „Сава Инок Први српски буквар” 652,00дин, два примерка, „Примарна 

школска енциклопедија”-тротомна 7.992,00, „Енциклопедија првог светског рата” 3.720,00 дин. 

14.10.2014.имали смо преглед од противпожарне инспекције. 15.10.2014. добили од 

«Националног парка Тара» две дрвене парковске корпе за смеће.  

Половина месеца октобра предвиђена је Годишњим планом рада школе за јесењи крос ученика 

од 1. до 8.разреда. Ове године крос је одржан 15.10.2014. у СЦ „Браћа Милутиновић“, а спортски дан је 

употпунио и фудбалски меч између наставника и ученика у школском дворишту. Резултат утакмице 

није био у првом плану (5:2 за искусније) , већ  промоција спорта и дружење наставника са ученицима.         

 
Резултати јесењег кроса су :1.разред - девојчице: 1. Александра Тешић (1/1), 2. Наталија Лукић (1/1)  

3. Милица Баштовановић (1/3); дечаци: 1. Урош Савић (1/3) 2. Огњен Милосављевић (1/1)  3. Богдан 

Деспотовић (1/4); 2.разред – девојчице:1. Марта Милановић (2/2) 2. Кристина Максимовић (2/1) 3. 

Душица Јањић (2/2) ; дечаци: 1. Огњен Лазић (2/3) 2. Матија Стојановић (2/4) 3. Андреј Тешић (2/3) ; 3. 

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

1. Данило Новаковић (3/2) 2. Ђорђе Панић(3/2)  3. Тодор Петровић(3/1); 4.разред – девојчице: 1. Сања 

Павловић(4/2) 2.Теодора Јовановић(4/2) 3.Татјана Баштовановић (4/1) ; дечаци: 1. Стефан Крстић(4/3) 

2.Алекса Симеуновић(4/3) 3. Немања Илић (4/1) 
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5.разред – девојчице :1.Катарина Обрадовић(5/1) 2. Тамара Петровић (5/1) 3.Јована Јевтић (5/1); 

дечаци: 1.Немања Нешковић(5/4) 2.Алекса Савић(5/3) 3. Урош Злојутро  (5/4); 6.разред – девојчице : 1. 

Јана Басуровић (6/1) 2. Николина Јевтић (6/1) 3. Невена Јовановић (6/3) ; дечаци: 1. Стефан Ристивојевић 

(6/2) 2. Стефан Филиповић (6/1) 3. Михаило Божић (6/3) ; 7.разред – девојчице :1.Ђурђа Радовановић 

(7/3) 2.Данијела Марковић(7/3) 3. Николина Раонић(7/3); дечаци:1. Ненад Савић (7/3) 2.Марко 

Џелебџић(7/3) 3. Јован Марковић (7/1); 8.разред – девојчице : 1.Ивона Јашић(8/2) 2.Сузана Јелисавчић 

(8/3) 3. Леонтина Рмуш (8/2); дечаци:  1.Лука Тадић (8/1) 2.Растко Борањац(8/3) 3.Дејан Вујић (8/2) 

 
 

 

НОВЕМБАР  2014. године 

  

 

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

разреда у матичној школи одржане се у четвртак  06.11.2014. а седница одељенских већа за ИО Пилица 

у петак 07.11.2014. На седници су разматрани општи успех и владање, као и остала питања од заначаја 

за образовно-васпитни процес. 
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 Према школском календару за 2014/15. годину јесењи распуст је у новембру , а наставе није било 

у понедељак 10.11. и у уторак 11.11.2014. (Дан примирја у Првом светском рату). Први наставни дан је 

била среда 12.новембра према устаљеном распореду. 

Редовна седница Наставничког већа након првог тромесечјa  одржана је  у среду  12.11.2014. 

године са почетком у 17 часова. 

Четвртак 13. новембар је обележен промоцијом издавачке куће Нови логос.Понедељак 17. 

новембар је дан када је почео законски штрајк просветних радника одлуком синдиката „Независност“ , 

односно часови су скраћени на тридесет минута, а ученици су обавештени читањем обавештења на 

часовима. Ученици 5. и 7. разреда су организовано отишли на систематски преглед зуба. 

Доброчинитељи наше школе, породица Мантел је још једном показала племенитост  и хуманост . 

Овом приликом (26. новембар) су даровали нашој школи још наставних средстава за предмет физичко 

васпитање : мрежу за одбојку, 3 одбојкашке лопте, два стола за стони тенис , 12 рекета за стони за тенис 

, две мрежице са штипаљком и 50 лоптица СТ „Buterfly“, вредност донације 70.185,00. Директор и 

помоћник директора су искористили могућност да проследе један сто за стони тенис са рекетима и 

лоптицама, школи „Богосав Јанковић „ у Кремнима.  

 
 

 

 

 

 

 

12.11.2014. Привредно друштво „Дринско-Лимске хидроелектране“ д.о.о Бајина Башта донирало је 

школи 50.000,00 динара од тог новца набавили смо папир за фотокопирање.  

Уређивање школе, односно дотеривање фасаде у новембру.   
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Извесну количину уџбеника упутили смо за српску децу у Фиер у Албанију. 19.11.2014. 

непознати починиоци обили школу на Јасиковицама, штета незнатна. 22.11.2014. Вукашин Карлица, 

ученик првог разреда наше школе победио на регионалном такмичењу у шаху у пожеги. 

27.11. аспиратор у кухињи доведен у функцију. Крајем месеца одржана су завршна предавања 

ученицима петих разреда у оквиру сарадње МУП-а и наше школе. 

 

ДЕЦЕМБАР  2014. године 

 

 У децембру смо у кабинете енглеског, српског 1, српског 2, биологије, руског и техничког 

инсталрали интернет.  

 

 

У оквиру акције „Књига солидарности“ коју 

организује од 1972. године Радио Београд , наша 

школа је добила изузетно вредан поклон од 

Народне библиотеке „Милош Требињац“ . Наиме 

ради се о донацији 100 књига које ће употпунити 

фонд школске библиотеке и овом приликом 

Основна школа „Рајак Павићевић“ изражава 

захвалност установама и добрим људима који су 

спровели ову акцију. 

 

 

11.12.2014. купили смо и инсталирали софтвер Е-библиотеке (облак технологија), који омогућава лак и 

брз приступ бази књига, читалаца, задужења, безбедно складиштење, практично неограничене количине 

података, без плаћања скупих софтверских лиценци . 

 

У ОШ „Стеван Јоксимовић“, односно ИО „Миладин Ковачевић“ Бачевци 12.12.2014. године, 

одржано је општинско такмичење у одбојци. Ученици наше школе су наступили у обе конкуренције и 
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постигли веома запаженe резултатe. Дечаци су победом од 2:0 (25/15 и 25/12)   у финалу освојили прво 

место испред ученика ОШ „Свети Сава“, а треће место је припало ученицима ОШ „Стеван Јоксимовић“ 

.За мушку екипу су наступили: Лука Тадић, Марко Вранић, Милош Димитријевић, Милош 

Миловановић (8/1), Саво Симић и Урош Петковић (8/2), Ђорђе Аксентијевић, Огњен Јанковић, Павле 

Живановић, Петар Мандић (8/3) , Никола Јовановић, Огњен Живановић(6/3) . Освајањем првог места 

мушка екипа је остварила и пласман на окружно такмичење 4.2.2015. у Косјерићу. 

Женска екипа је наступила у следећем саставу : Марија Милинковић, Милица Малешевић, 

Валентина Дамњановић, Неда Стаменић, Теодора Вуколић (8/1), Ивона Јашић, Емилија Средојевић 

(8/2), Љубица Анђић, Кристина Петковић (8/3) Нађа Марковић, Јана Басуровић(6/1) и Невена Јовановић 

(6/3). У финалу су се састале са ОШ „Свети Сава“ и изгубиле 2:0 (25:15 и 25:23), а у врло неизвесном 

другом сету испустиле прилику да изборе и трећи одлучујући сет. Обе екипе је предводила и 

припремала за овај циклус тамичења наставница Даница Благојевић. 

 
  

 Половином децембра у кабинету ликовног је инсталиран фиксирани видео-бим и уз паметну 

таблу је комплетирана опрема за мултимедијалне часове. 

 Календар свих видова такмичења за школску 2015/2016 годину изашао је крајем месеца 

децембра. 

Први Новогодишњи турнир у стоном тенису  одржан је уз учешће великог броја учесника у 

фискултурној сали ОШ „Рајак Павићевић“ . У категорији пионира (4. и 5. разред) било је пријављено 29 

такмичара (4. групе) и одиграни су веома интересантни и неизвесни мечеви. Након разигравања у 

оквиру група у полуфинале су се пласирали : Жижић Предраг (5/1) и Симић Урош (5/3), а други 

полуфинални пар су чинили Кунчак Андреј (4/2) и Петровић Андрија (5/4); занимљиво финале су 

одиграли Симић – Кунчак и на крају као победник је изашао Урош Симић. 

У категорији кадета (6.7.и 8. разред) било је пријављено 25 такмичара распоређених такође у 

четири групе. У полуфинале су се пласирали Павловић Јован (6/2) – Радојичић Борис (7/2), и Митровић 

Небојша (8. ИО Пилица)-Јовановић Бобан (6/1). Победници полуфиналних мечева  Јовановић Б. и 

Радојичић Б. су одиграли сјајан  меч, а победник турнира је Радојичић Борис. 

У нади да ће овај турнир постати традиционалан и да је спорт најздравији начин за правилан 

развој деце, следеће дружење са младим стонотенисерима је заказано за наредну школску годину. 
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23.12. 2014. обијена школа у ИО Пепељ, однето кућиште рачунара и миш, починиоци непознати. 

 

У оквиру пројекта 

„Професионална 

оријентација на преласку 

у средњу школу“ , 

ученици 8. разреда су 

дана 30.12.2014. године 

(уторак) , били маскирани 

у занимања којима желе 

да се баве. Тако је на 

најлепши могући начин 

завршено прво 

полугодиште шк. 

2014/2015. године , а у 

сарадњи са педагогом 

школе Кунчак Слађаном,   

урађена је и промоција 

професионалне 

оријентације нижим 

разредима.  

 

 
 

У ИО Пилица 29.12.2015.  одржана је редовна седница Одељенских већа за крај 1. полугодишта, а 

седнице Одељенских већа у матичној школи одржане су дан касније. Настава у првом полугодишту  

завршена је 30.12.2014. (уторак). 

30.12.2014. за децу радника школе, њих 53, подељени новогодишњи пакетићи, које је обезбедила 

општина Бајина Башта, а пригодан програм за децу припремиле су и извеле учитељице: Ана 

Баштовановић, Катарина Тришић Матић, Снежана Живановић, Данка  Гавриловић, Гордана 

Максимовић и Наташа Милановић, остале учитељице помагале су у послуживању слаткиша. 
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ЈАНУАР  2015. године 

 

 Према Календар активности  подела ђачких књижица је била у понедељак  5.1.2015.  и то по 

следећем распореду: у девет сати књижице су примили ученици који иду у 1, 3, 5 и 7. разред, а у десет 

сати књижице су добили ученици који иду у 2, 4, 6. и 8. разред. 

 15.01.2015. набавили смо дигиталне уџбенике и то: математика од 3-8. разреда, биологија 5-8.р, 

енглески језик 5.и 6.р, физика 6-8.р, хемија 7. и 8.р, као и забавно едукативне програме «Употреби 

кликере» и «Кефало».  

 Друго полугодиште шк. 2014/15. године почело је  у уторак 20. 1.2015. године , када  су ученици 

1, 3. и виших разреда пошли у прву смену, а ученици 2. и 4. разреда кренули у другу смену. На самом 

почетку било је мањих кадровских проблема са распоредом часова, односно јако велик број наставног 

особља слави славу Свети Јован, тако да је и наставни дан био прилагођен насталој ситуацији.  

 Од 21. јануара са дежурствима су почели ученици 7/1 и 7/2 , а ученици осмог разреда су 

ослобођени због припрема за завршни испит. 

 У четвртак 22.1.2015. одржана је редовна седница Наставничког већа у вези са завршетком првог 

полугодишта и анализом успеха. 

 

 

 

 

 

Традиционалн

о је обележена 

школска слава 

Савиндан 

27.1.2015. у 

уторак када је 

био радни , а 

не наставни 

дан.  

 

 
 

  

 У петак 30. јануара одржано је школско тамичење из математике , а разлог је и велика масовност 

, односно заступљени су ученици од трећег до осмог разреда. 

Као и сваке године , тако је и на крају 2014. године у Перућцу , одржано проглашење најбољих 

спортиста који су обележили годину на измаку. Овогодишњи избор спортисте града био је интересантан 

и из угла наше школе, јер су се међу награђеним спортистима нашли и бројни ученици ОШ „Рајак 

Павићевић“ 

У пионирској конкуренцији до 12 година прва места су припала картинг возачу Данилу 

Новаковићу 3/2 (АСК Гина спорт) и одбојкашици Невени Јовановић 6/3 (ОК Тара), друго место освојио 

је кајакаш Марко Јовић 6/2 (КК Дрина), док је треће место освојила каратисткиња Анђела Ивановић 4/3 

(КК Омладинац). 
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У старосном узрасту 12 до 14 година прво место освојила је Јелена Филиповић 6/3 (КК Тара), 

друга места су заузели Нађа Марковић 6/1 (ОК Тара) и Лука Тадић 8/1 (ОК Дрина) и треће место 

Милена Николић 8/2 (КК Омладинац). Треба поменути и друго место Вукашина Карлице 1/2 (ШК 

Бајина Башта). 

 
31.01.2015.одржано школско такмичење из математике, на коме су решавани задаци које припрема 

Друштво математичара «Архимедес».   

 

ФЕБРУАР  2015. године 

 

 Цена кухиње за месец фебруар 2015. године  износи 1 000 динара.  

Истакнут распоред припремне наставе за завршни испит ученика 8. разреда. 

На окружном такмичењу у одбојци (Косјерић 04.2.2015.) ученици наше школе нису успели да 

освоје турнир и изборе пласман на виши ниво такмичења. У полуфиналу је побеђена екипа из Пожеге са 

2:0, док је финални меч припао екипи основаца из Пријепоља који су савладали наше одбојкаше у 

неизвесној завршници 2:1 

У среду 04.02. 2015.у нашој школи организовали смо презентације: 

1. Електронског дневника 

2. Електронске библиотеке (наша школа је набавила тај софтвер) 

3. Преносне интерактивне табле (НАПОМЕНА: након тог семинара школа је 23.02.2015. 

набавила две преносне интерактивне табле FWIB 2700, за које смо платили 157.800,00 динара) 

4. Семинара које реализује „Академија Филиповић“ 

Реализатори: Братислав Филиповић, директор и Тања Стаменковић, менаџер „Академије 

Филиповић“из Јагодине. 

Презентацији су присуствовали директори и библиотекари основних и средњих школа наше 

општине, представник градске библиотеке и заинтересоване колегинице из наше школе. 

У ОШ „Свети Сава“ Бајина Башта , у суботу 07.02.2015. године,  почела је сезона општинских 

такмичења , а почетно такмичење организовано је за ученике 6. 7. и 8. разреда из наставног предмета 

физика. Ученици наше школе постигли су изузетне резултате: Јован Јанковић 6/1 и Емилија Средојевић 

8/2 освојили су прво место, Анђела Карлица 6/3 , Марко Џелебџић 7/3 и Златко Марјановић 8/2 заузели 

су треће место. Треба поменути да су нашу школу достојанствено представљали и следећи ученици : 

Милица Малешевић 8/1, Јелена Тенић 8/2 , Невена Павловић 8/2, Никола Попадић 7/3, Вук Јелисавчић 

7/3, Давид Глишић 6/2, Мијаиловић Верица 6/2, Ема Пурић 6/3, Анђела Савић 6/3 , Марина Југовић 6/2 и 

Александра Матић 6/2. Све ученике је припремала на часовима додатне наставе професорица физике 

Вера Манојловић. 
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11.02.2015. на семинар «Инструкције за израду годишњих финансијских извештаја» ишла шеф 

рачуноводства Зорица Средојевић, док је професорка енглеског Ана Лазић 21.02.2015, посетила семинар 

„Learning technologies for the classroom2“. 

Педагошки колегијум одржао редовну седницу 11.2.2015. године. 

10,11. и 12. 02.2015. завршено инсталирање интернета у кабинетима: географије, математике, 

историје, немачког језика, као и у зубној ординацији. 

14-17.02.2015. Вукашин Карлица ученик 1.р.наше школе учествовао на Републичком шаховском 

купу у Крагујевцу и заузео 12.место. 

На основу Закона о државним празницима Републике Србије и Календара рада за шк. 2014/2015. 

школа није радила у  понедељак 16.02.2015. и уторак 17.02.2015. године, због прослављања Дана 

државности Републике Србије (15.02.2015.). 

Први радни дан је била среда 18.02.2015. са часовима по распореду за понедељак , а часови су 

трајали  45 минута (односно редовно извођење наставе).  

 

 

Основна школа „Рајак Павићевић“ је у 

недељу 22.2.2015. године,  била домаћин 

општинског такмичења из хемије, а још једном 

су постигнути одлични резултати и у седмом и 

у осмом разреду. 

Код седмака прво место су освојили: Немања 

Мијаиловић  ИО Пилица, Богдановић Анђела 

7/1 и Џелебџић Марко 7/3,  Никола Попадић 7/3 

је освојио друго место а уз наведене ученике и 

Сашка Јевремовић  7/1 је изборила пласман на 

окружно такмичење.У конкуренцији 8. разреда 

прво место и пласман на окружно такмичење 

изборила је Милица Малешевић 8/1. 

 

 
 

У суботу, 21.02.2015. године одржано је општинско такмичење у шаху у Основној школи „Свети 

Сава“.Резултати такмичења по категоријама:I и II разред:Прво место – Вукашин Карлица – ОШ „Рајак 

Павићевић“ Бајина Башта; III и IV разред:Прво место – Тодор Петровић – ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина 

Башта;V и VI разред:Прво место – Павловић Предраг – ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта; 

VII и VIII разред: Треће место – Радојичић Борис – ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта 

У току фебруара одржане редовне седнице свих стручних већа.  

На најмасовнијем општинском такмичењу односно на општинском такмичењу из математике 

28.2.2015. учествовао је велики број ученика наше школе, а најбоље резултате су постигли: Тодор 

Петровић 3/1 и Јелена Филиповић 6/3 освајањем првог места; друго место су освојили Павле Кадијевић 

4. разред ИО Пилица, Душица Филиповић 4/3, Невена Јовановић 6/3 и Јелена Нешковић 7/2; треће место 

заузели су : Татјана Милановић 5/3, Тијана Илић 5. ИО Пилица и Анђела Карлица 6/3; похвале због 

освојеног броја бодова су припале: Радосављевић Викторији  3/2, Џелебџић Мартини  3/1, Петковић 

Хелени  3/2, Филиповић Сари  3/1, Савић Алекси 3/1, Баштовановић Татјани  4/1, Павловић Сањи  4/2 и 

Пантелић Андреи  4/2. 
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МАРТ  2015. године 

 

 Општинско такмичење  из познавања страних језика одржано је 28.2.2015. године у ОШ „Душан 

Јерковић“-  Костојевићи. Најбоље резултате су постигли „енглези“ освајањем три трећа места : Јована 

Баштовановић 8/1 са 34 бода, Исидора Ристић 8/3 (33 бода) и Ивана Стојановић 8/2  (32 бода), а треба 

поменути и двоструки успех Исидоре Ристић која је освојањем 33 бода из руског језика заузела такође 

треће место.  

ОШ „Рајак Павићевић“ је била домаћин општинског такмичења из српског језика у суботу 

7.3.2015. године. Ученици наше школе постигли су огроман успех у свим категоријама. Освојили су 5 

првих (Јована Богдановић 5/4, Ивана Милутиновић 6/2, Јелена Марковић 8/3, Исидора Ристић 8/3,Јелена 

Тенић 8/2), 12 других (Јована Кадијевић 5.ИО Пил, Милица Веизовић 5/3,Александра Кузмановић 

5/2,Татјана Милановић 5/3,Александра Димитријевић 5/2,Невена Јовановић 6/3,Анђела Карлица 

6/3,Јована Марковић 6/2,Николина Јевтић 6/1,Јелена Филиповић 6/3,Зорана Савић 7/2,Јована Јагодић 

7/1) и 7 трећих места (Јована Јевтић 5/1, Никола  Јовановић 6/3,Анђела Савић 6/3,Анђела Богдановић 

7/1,Марко Џелебџић 7/3,Јелена Нешковић 7/2, Марија Милинковић 8/1)  Наставнице које су додатно 

спремале ученике за такмичење су Весна Јекић, Сања Лазић , Стојанка Станисављевић и Бојана 

Петронијевић.  
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8.марта 2015. у ОШ „Свети Сава“ одржано је општинско такмичење из историје и постигнути су 

следећи резултати: Мијаиловић Немања ИО Пилица 7. Разред треће место (наставница Силвана 

Штрбац) 

У суботу 07.3.2015. године у ОШ „Свети Сава“ у Пријепољу одржано је окружно такмичење из 

физике. Нашу школу су успешно представљали Јован Јанковић 6/1 који је освојио 3. место , а у 

конкуренцији ученика 8. разреда Емилија Средојевић 8/2 је добила  похвалу. 

У уторак 10. Марта у ОШ «Свети Сава» додела признања са општинског такмичења. 

Општинско такмичење из биологије одржано је у ОШ „Стеван Јоксимовић“ – Рогачица, у суботу 

14. марта 2015. године. Ученици наше школе остварили су изузетан успех освајањем 5 првих (Татјана 

Милановић 5/3,Јована Кадијевић 5 ИО Пил, Предраг Павловић 5/2, Анђела Богдановић 7/1, Невена 

Дамњановић 8/3), 4 друга (Марија Стаменић 5/2, Јелена Филиповић 6/3, Лазар Вукосављевић 6 Ио Пил. 

Дарко Радивојевић 7 ИО Пил и 6 трећих места (Јована Марковић 6/2,Николина Јевтић 6/1, Невена 

Павловић 8/2, Јована Баштовановић 8/1, Јелена Марковић 8/3, Ивана Стојановић 8/2). Oд 09-27.03.2015. 

Јелена Стаменић, студент 4.године педагогије била на стручној пракси у нашој школи. 

12.03.2015. купили смо саобраћајни полигон за потребе техничког образовања и саобраћајне 

секције, цена 68.780,00. 

16.03.2015. за одличне ученике наше школе (просек 5,00) купили смо 206 књига и 45 добили 

гратис у вредности 72.600,00 динара, за вуковце смо купили „501 дестинацију коју морате посетити“ и 

„501 град који морате да посетите“ , за ђака генерације комплет од 10 дела Иве Андрића, све укупно 

49.489,60 са 20% попуста. 

По унапред одређеном распореду (трећег четвртка у марту) 19.3.2015. у 10 сати  и у нашој школи 

је одржано  Међународно математичко математичко такмичење „Кенгур без граница 2015“.  У оквиру 

такмичења ученици у целом свету, у преко 60 држава, у исто време размишљају о истим проблемима и 

решавају исте задатке. Ученик 3/1 разреда Тодор Петровић (уч. Катарина Тришић Матић) oстварио је 

фантастичан резултат на овогодишњем  Међународном математичком такмичењу  „Кенгур без граница“ 

Тодор  је освојио 95.75 поена и на основу тога се пласирао на прво  место у Србији  са још шест ученика 

, од укупно 4017 такмичара трећег разреда. Поред првог места изузетан успех постигли су  и ученици 

наше школе освајањем другог места : Jована  Јевтић 5/1 (наст. Милица Новотни), Анђела Карлица 6/3 и 

Невена Јовановић 6/3 (наст. Мирјана Николић) и освајањем трећег места Тамара Петровић 5/1 (наст. 

Милица Новотни). Треба поменути и ученике који су добили похвале :први разред: Лука Андрић 1/1 

(уч. Верица Јовановић) ; други разред : Петар Марић 2/2  (уч. Гордана Максимовић) ;  пети 

разред: Иван Ковачевић 5/3 (наст. Милица Новотни); шести разред : Ема Пурић 6/3 и Јелена 

Филиповић 6/3 (наст. Мирјана Николић) и Јован Јанковић 6/1 (наст. Душан Миловановић). 

У недељу 22.3.2015. када је ОШ „Рајак Павићевић“ била  домаћин најбољим географима са 

територије општине Бајина Башта. Никола Попадић 7/3 заузео је друго место (наставник Новак 

Марковић), а код осмака Јована Баштовановић 8/1 и Ана Станојевић 8/1  (наст. Јан Кунчак) су такође 

освојиле друго место и оствариле пласман на окружно такмичење . 

23.03.2015.устројена архива у новом простору и набављено по пет полица за библиотеку и 

рачуноводство. 

Према Закону о основама система образовања и васпитања у ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање 6,5 година, а највише 7,5 година 

(деца рођена 2008. године и деца која су рођена у јануару и фебруару 2009. године).ВРЕМЕ УПИСА: 

Упис почиње 23.марта 2015. године и траје до 30. априла 2015. године . Упис се врши сваког радног 

дана од 8,00 до 14,00 часова. 

У суботу 21.3.2015. године у ОШ „Алекса Дејовић“-  Севојно,  одржано је окружно такмичење из 

хемије на којем је учествовало 6 ученика  наше школе са наставницом  Љубинком Алексић. Постигнути 

су изузетни резултати у обе категорије. Код ученика 8. разреда Милица Малешевић 8/1 је освојила друго 

место са 83 поена, а код ученика седмог разреда  Немања Мијаиловић ИО Пилица са 88.5 поена, затим 

Џелебџић Марко 7/3 са 85 бодова и Анђела Богдановић 7/1 са 83 бода су такође  заузели 2. место. 

Милица Малешевић и Немања Мијаиловић су изборили и   пласман на Републичко такмичење. Истог 

датума у биоскопу «Влаја» обележен светски дан поезије уз учешће наших ученика, а у Новој Варош 

одржано окружно такмичење у шаху. 
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У оквиру уписних активности за будуће ученике првог разреда организована је посета и обилазак 

наше школе. У понедељак 23.3.2015. и уторак 24.3.2015. предшколци дечијег вртића „Невен“ са својим 

васпитачицама упознали су се са будућим учитељицама и школом „Рајак Павићевић“ , а уз срдачну 

добродошлицу уручени су им и пригодни поклони. 

 
28. 3.2015. године  у ОШ „Слободан Секулић“ у Ужицу одржано је окружно тамичење из 

математике. Представници наше школе били су ученици 4.6.и 7. разреда са учитељицама и предметним 

наставницима , а најбољи резултат постигао је Павле Кадијевић 4. ИО Пилица са 80 поена који је 

освојио 3.место, а треба поменути да су  треће место освојили :  Јанковић Јован 6/1 и Јелена Нешковић 

7/2.Такође у суботу 28.3.2015. одржано је и окружно такмичење из страних језика у Прибоју али без 

пласмана на неко од прва три места. 

У марту месецу 2015. године одржан је час Трговина људима и организована трибина у 

биоскопу. 

Наша школа је са својим ученицима и родитељима била учесник различитих хуманитарних 

активности , па је тако спроведена још једна акција након седнице Савета родитеља који је донео одлуку 

да подржи предлог ученика наше школе и Удружења особа оболелих од ретких болести да се прикупе 

новчана средства за помоћ Д.Л. 

Ученици су и овог пута показали да имају велико срце и прикупили 98 200 динара који су 

неопходни да би наш суграђанин добио адекватну медицинску негу , а средства су уплаћена на жиро 

рачун породице Л. 
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У уторак 31.3.2015. године одржано је 

општинско такмичење у  рецитовању , а 

домаћин је била ОШ „Свети Сава“. Нашу 

школу је  представљало 9 ученика (4. 5. и 8. 

разред), а најбољи резултат је постигла Јована 

Игњатовић , ученица 5/4 освајањем другог 

места је уједно изборила и пласман на окружно 

такмичење у Косјерићу. 

 

 
 

 

Екскурзије од 1. до 8. разреда , као и настава у природи у школској 2014/2015. години нису 

реализоване.Овакву одлуку је донело више од 70% школа у Србији. Са овом одлуком су упознати Савет 

родитеља, Школски одбор и Министарство  просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа у 

Ужицу и добијено је одобрење. 

31.03.2015. учитељица Ана Баштовановић положила стручни испит пред комисијом 

Министарства просвете науке и технолошког развоја у Београду. 

 

 

АПРИЛ  2015. године 

 

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

разреда у матичној школи одржане се у уторак  07.04.2015. а седница одељенских већа за ИО Пилица у 

понедељак  06.14.2015. На седници су разматрани општи успех и владање, као и остала питања од 

заначаја за образовно-васпитни процес. 

Наставница Десанка Јовановић (руски језик) положила државни испит и стекла лиценцу за рад. 

 

08.04.2015. у оквиру «Дана заштите природе» одељење 6-2, са наставницом биологије Драгицом 

Борањац посетило изложбу у Националном парку «Тара». 

08.04.2015. за ученике од 1-4.р. одржана позоришна представа «Усну сан» позоришне групе 

«Полетарац» из Београда. 

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

2014/15  годину, од  четвртка 09.4.2015. до среде 15.4.2015. године је пролећни распуст и у том периоду 

није било наставе. 

Први наставни дан након распуста је четвртак 16.4.2015. када су у прву смену пошли ученици 

1,3,5,6,7. и 8. разреда, а ученици 2. и 4. разреда  у другу смену.  У четвртак 16.4.2015. се радило по 

распореду часова за  уторак. 
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Након прве хуманитарне 

акције у оквиру школе, 

ђачки парламент ОШ 

„Рајак Павићевић“ је 

покренуо још једну акцију 

прикупљања неопходних 

новчаних средстава за 

нашег суграђанина Д. Л. 

Овог пута акција има 

шири карактер и 

очекивало  се учешће деце 

из обе школе , а и 

Бајинобаштана на 

фудбалском турниру који 

је  организован  у суботу 

18.4.2015. године у 

спортској хали. 

 
 

 

 

 

 

 

Комунално 

предузеће « 

12.септембар» 

16.04.2015, 

отерало 4 

камиона 

грађевинског 

шута из 

дворишта у 

Пилици. 

 
 

 

 

Наставничко веће након другог тромесечја одржано је 17.4.2015. 

У ОШ“Душан Јерковић“ у Ужицу (18.4.2015.) одржано је окружно такмичење из српског језика , 

а ученици наше школе постигли су феноменалан успех освајањем седам првих (Јована Богдановић 5/4, 

Николина Јевтић 6/1 Ивана Милутиновић 6/2 Анђела Карлица 6/3 Јована Јагодић 7/1 Анђела Богдановић 

7/1, Јелена Тенић 8/2)  пет других (Невена Јовановић 6/3 Јована Марковић 6/2, Јелена Филиповић 6/3 

Исидора Ристић 8/3 Марија Милинковић 8/1)  и три трећа места (Јована Јевтић 5/1, Зорана Савић 7/2 

Јелена Марковић 8/3) 

Окружно такмичење из географије одржано је у недељу 19.4.2015. а домаћин је била ОШ „Свети 

Сава“ из Бајине Баште. Највећи успех забележила је Јована Баштовановић 8/1 која је  освајањем 2. места 

изборила и пласман на Републичко такмичење у Београду. Ученици Ана Станојевић 8/1 и Никола 

Попадић 7/3 , такође су постигли одличан резултат освојивши треће место. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, у циљу припреме ученика осмог 

разреда, наставника и школа за завршни испит и ове године организовало пробни завршни испит. 
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Пробни завршни испит за школску 2014/2015. годину, према Календару активности, који је 

усвојила Комисија за спровођење завршног испита за школску 2014/2015. годину и пријемног испита и 

уписа ученика у средњу школу за школску 2015/2016. годину, је 24. и 25. 04. 2015. године. 

 

У свим основним школама на територији Републике Србије ученици осмог разреда,  24.04.2015. 

године (петак), у 12 часова, у оквиру пробног завршног испита полагали тест из математике, док су 

25.04.2015. године (субота), у 9 часова, полагали тест из српског/матерњег језика, а у 11:30 часова 

комбиновани тест (биологија, географија, историја, физика и хемија). 

 
У уторак 21. априла одржана такмичења у спортским дисциплинама за ученике 3. разреда, а у 

четвртак за ученике 1. разреда (организатори  су учитељице и наставник физичког васпитања Драган 

Радовановић) 

Наша школа је била организатор општинског такмичења у атлетским дисциплинама 23/04/2015, а 

девојке су освајањем првог места избориле пласман на окружно такмичење које се одржава у месецу 

мају ( Сузана Јелисавчић 8/3, Марија Лукић 8/2, Леонтина Рмуш 8/2, Јелена Тенић 8/2, Нађа Марковић 

6/1, Ђурђа Радовановић 7/3, Марија Милинковић 8/1, Кристина Обрадовић 8/1, Невена Карадаревић 6/3, 

Невена Јовановић 6/3, Јана Басуровић 6/1 и Тијана Карадаревић 5/3)уз наставницу Даницу Благојевић . 

Дечаци нису остварили пласман на виши ранг такмичења , иако су се  пласирали на  друго место (Лука 

Тадић 8/1, Огњен Јанковић 8/3, Растко Борањац 8/3, Дејан Вујић 8/2, Ненад Савић 7/3, Марко Џелебџић 

7/3, Никола Јовановић 6/3) . 
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У недељу 26.4.2015. у ОШ „Живко Љујић“ у Новој Вароши одржано је окружно такмичење 

најбољих биолога у Златиборском округу. Најуспешнију годину , бар када су такмичења на окружном 

нивоу заокружили су наши млади биолози. Наиме , Анђела Богдановић 7/1 је освојила прво место и 

изборила пласман на Републичко такмичење које се одржава 17.5.2015. у Новом Саду. Поред изузетног 

резултата Анђеле Богдановић треба поменути и остале ученике који су такође заблистали на такмичењу.  

 

У конкуренцији петака Јована Кадијевић 5. ИО Пилица, Татјана Милановић 5/3 и Марија Стаменић 5/2 

освојиле су друго место, а Предраг Павловић 5/2 је заузео треће место. Код ученика шестог разреда 

Лазар Вукосављевић 6.ИО Пилица пласирао се на треће место, док је код седмака исти пласман 

остварио Дарко Радивојевић 7.ИО Пилица. 

У понедељак 27.4.2015. у кабинету ликовне културе одржан угледни час у 8/3 из енглеског и 

историје.(Бранимир Јеремић и Весна Џекулић)  

Промоција Техничке школе из Ужица 30.4.2015.  за ученике 8. разреда. 

Последња недеља месеца априла  предвиђена је Годишњим планом рада школе за пролећни крос 

ученика од 1. до 8.разреда. Ове године крос је одржан 30.04.2015 . у СЦ „Браћа Милутиновић“ а 

постигнути су следећи резултати: 

1.разред – девојчице: 1. Александра Тешић (1/1), 2. Наталија Лукић (1/1)  3. Петра Ћурчић (1/3); 

дечаци: 1. Урош Савић (1/3) 2. Огњен Милосављевић (1/1)  3. Милан Чолић  (1/3);2.разред – 

девојчице:1. Марта Милановић (2/2) 2. Маја Јаковљевић  (2/4) 3. Ива Васић  (2/3) ; дечаци: 1. Стефан 

Радовановић  (2/2) 2. Огњен Лазић   (2/3 ) 3. Филип Тадић  (2/3)3. разред – девојчице :  1. Хелена 

Петковић(3/2) 2. Сара Филиповић (3/1) 3. Анђела Јеринић(3/3) ; дечаци :  1. Данило Новаковић (3/2) 2. 

Матеја Милосављевић  (3/2)  3. Ђорђе  Петровић (3/2);4.разред – девојчице: 1. Сања Павловић(4/2) 

2.Теодора Јовановић(4/2) 3.Татјана Баштовановић (4/1) ; дечаци: 1. Алекса Симеуновић (4/3) 2. Стефан 

Крстић(4/3) 3. Ђорђе Божић (4/2) 

 
5.разред – девојчице :1.Тамара Петровић (5/1) 2.Тијана Карадаревић  (5/3) 3. Катарина Обрадовић (5/1); 

дечаци: 1. Алекса Савић (5/3) 2.Немања Нешковић (5/4) 3. Стаменко Митровић (5/1);6.разред – 

девојчице : 1. Јана Басуровић (6/1) 2. Гордана Јелисавчић (6/1) 3.Николина Јевтић (6/1) ; дечаци: 

1.  Михаило Божић (6/3) 2. Вук Крсмановић (6/1) 3. Милан Миловановић (6/3) ;7.разред – девојчице 

:1.Ђурђа Радовановић (7/3) 2.Данијела Марковић(7/3) 3. Катарина Крстић (7/3); дечаци:1. Ненад Савић 

(7/3)  2. Филип Филиповић (7/2) 3.Марко Џелебџић (7/3) 8.разред – девојчице : 1.Сузана Јелисавчић 

(8/3) 2.Ивона Јашић(8/2)  3. Јелена Тенић (8/2); дечаци:  1.Лука Тадић (8/1) 2.Растко Борањац(8/3) 

3.Марко Вранић (8/1) 
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МАЈ  2015. године 

 

 Промоција Саобраћајне школе из Ужица (04.05.2015) за ученике 8. разреда.  

 У СЦ „Браћа Милутиновић“ у Бајиној Башти 05.5.2015. године одржано је окружно такмичење у 

атлетици, а након првог места у женској кокуренцији на општинском такмичењу , наше ученице су 

освојиле друго место на овом нивоу такмичења. 

Од 04.05-04.06.2015. омогућена стручна пракса за седам студената Учитељског факултета из Ужица. 

 Већ четврту годину за редом Центар за промоцију математике и Математички институт 

организују  манифестацију националног карактера “ МАЈ = МЕСЕЦ МАТЕМАТИКЕ“ . Од ове године и 

Бајина Башта се придружила градовима у Србији који подржавају овај вид промоције математике у 

школама. Наша школа је уз помоћ председника Друштва математичара Бајине Баште , др Милана 

Живановића , организовала пројекцију математичког биоскопа за ученике од петог до осмог разреда 

(12.5.2015.). Ђаци и њихови предметни наставници су имали прилику да на неки други начин спознају 

математичке тајне и чари које пружа овај предмет . 

Промоција Гимназије «ЈосифПанчић» из Бајине Бапште (11.05.2015) за ученике 8. разреда.  

 У школској 2014/2015. ученици наше школе су постигли изузетне резултате на општинским  и 

окружним такмичењима из свих предмета. Међутим оно  што ове резултате чини још импресивнијим је 

податак да је седам  ученика (Анђела Богдановић 7/1 –  биологија и српски  језик) из четири различита 

предмета изборило право да представљају нашу школу и град на Републичким такмичењима .Из 

наставног предмета билогија, 17.5.2015. у Новом Саду,  а  Анђела Богдановић 7/1  (наст. Весна Ристић) 

је  била представник ОШ „Рајак Павићевић“ . Од 23.5. 2015. до 24.5.2015.  на Републичком такмичењу 

из хемије Милица Малешевић 8/1 и Немања Мијаиловић 7. ИО Пилица (наст. Љубника Алексић) су 

учествовали  у Крагујевцу,  док су нашу школу на  Републичком такмичењу из српског језика у 

Тршићу  представљали: Анђела Богдановић 7/1, Јована Јагодић 7/1, Јелена Тенић 8/2 и Исидора Ристић 

8/3 (наст. Стојанка Јовановић, Весна Јекић и Сања Лазић)  , а истог викенда 

на  Републичком  такмичењу  из географије у Београду  Јована Баштовановић 8/1 (наст. Јан Кунчак) је 

проверавала знање са најбољим географима Србије. 

 Промоција Пољопривредне школе из Пожеге (13.05.2015) за ученике 8. разреда.  

18.05.2015. директор школе Драган Ресимић, уговорио нову донацију за школу са брачним паром 

Мантел, вредну 3.625,00 €. Од те донације купљене су две месилице за тесто (увоз из Италије, у школу 

стигле 03.07.2015, вредност 2.622,24€ ) за школске кухиње у Бајиној Башти и Пилици, пројектор и 

спортска опрема.  

 Промоција Техничке школе из Бајине Баште  (18.05.2015) за ученике 8. разреда. 

19.05.2015. Привредно друштво „Дринско-Лимске хидроелектране“ д.о.о Бајина Башта, донирало 

школи 50.000,00 динара.  
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У среду 20.5.2015. одржан општи родитељски састанак у кухињи за ученике 8. Разреда поводом 

завршетка школске године и предстојећих активности . Учествовали директори ОШ «Рајак Павићевић» , 

Гимназије «Јосиф Панчић» и Техничке школе . 

На Републичком такмичењу из српског језика (23. 5.2015. Тршић), наша школа је имала две 

представнице у седмом и две у осмом разреду, а највећи успех остварила је Анђела 

Богдановић,  ученица 7/1  , пласманом на треће место , а за такмичење је припремала наставница 

Стојанка Јовановић (Станисављевић).  

 
Ученике ОШ“Рајак Павићевић“ Бајина Баште : Петровић Анику 1/3, Пурић Павла 2/2, 

Максимовић Ивана 2/2, Петковић Неду 2/3 , Јосиповић Уроша 3/3 и одељенску заједницу 2/1,  љубав 

према  литерарном и ликовном  ставаралаштву одвела је  на„13. Витезов пролећни фестивал“ у Сава 

центру,  у Београду који је одржан 17.маја 2015 године  који организује часопис  „Мали витез“ 

поводом  своје  славе  Светог Василија Острошког.  

Наши ученици  су се  нашли   међу  награђеним  учесницима конкурса  па је у 

њихову   част    поред доделе диплома и награда  приређен  програм у  оквиру кога је продефиловала 

плејада великих српских уметника  .Састанак тима за инклузију 26. Мај 2015. 

 

 

 

 

На основу календара 

образовно-васпитног 

рада за основне школе , 

ученици 8. разреда у 

петак 29. маја 2015. 

Године су завршили  

друго полугодиште и 

исти дан одржана 

прослава мале матуре у 

спортској сали наше 

школе уз дефиле 

улицама града. 
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28.05.2015. Народно позориште из Ужица одиграло је представу «Снежана и седам патуљака» за 

ученике 1-4.разреда. 

29-31.05.2015. у извиђачком кампу у Вежањи боравило 24 ученика наше школе из Пилице. 

 
ЈУН  2015. године 

 

 У термину одржавања предмета из којих се полаже завршни испит организовна је интензивна 

припремна настава за ученике 8. Разреда.  

Седница одељенског већа за ученике 8. разреда је  одржана у уторак  2.6.2015. а Наставничког 

већа у четвртак 4. јуна 2015. 

 Ученици и учитељи четвртог разреда Основне школе „Рајак Павићевић“ приказали су пригодан 

програм за родитеље и децу која полазе у ПРВИ разред,  8.јуна 2015. године (понедељак) у 17
00

 сати 

(сала биоскопа). Том приликом учитељи су извршили  и прозивку будућих првака. 
У понедељак 8. Јуна посетили смо ОШ»Свети Сава» Б.Башта и уручили им као поклон од 

породице Мантел сто за стони тенис, рекете и лоптице, а истог дана у Кремнима ОШ «Богосав 

Јанковић» уручили струњачу за скок у вис и 9.6.2015. у Костојевићима предали ОШ «Душан Јерковић» 

поклонили  сто за стони тенис, рекете и лоптице. 

 
  

 Додела Сведочанства о завршеном осмом разреду је била у петак 12.6.2015.  у 13  сати. 

Завршно вече односно мала матура за ученике 4. Разреда била је у четвртак 11.6.2015. 

Наставна 2014/15. година завршена је у петак 12.6.2015 и за ученике од 1. до 7. разреда почео је 

летњи распуст. 

Након изузетних резултата у шк. 2014/2015. години, које су постигли ученици наше школе на 

бројним окружним такмичењима из свих предмета у среду 10.6.2015. године на свечаности у кабинету 

ликовног уручена су им заслужена признања. 

Прво место : Српски језик: Јована Богдановић 5/4, Николина Јевтић 6/1 Ивана Милутиновић 6/2 

Анђела Карлица 6/3 Јована Јагодић 7/1 Анђела Богдановић 7/1, Јелена Тенић 8/2 (наст .Весна Јекић 

,Сања Лазић, Стојанка Јовановић) ; Биологија : Анђела Богдановић 7/1 (наст. Весна Ристић) 



                             Летопис ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта, школска 2014/2015.г. 

 

 
Друго место : Српски језик : Невена Јовановић 6/3 Јована Марковић 6/2, Јелена Филиповић 6/3 

Исидора Ристић 8/3 Марија Милинковић 8/1 (наст .Весна Јекић , Стојанка Јовановић); Биологија : 

Татјана Милановић 5/3,Јована Кадијевић 5 ИО Пил, Марија Стаменић 5/2 (наст . Весна Ристић и 

Драгица Борањац); Хемија : Милица Малешевић 8/1, Немања Мијаиловић 7 ИО Пилица, Марко 

Џелебџић 7/3, Анђела Богдановић 7/1 (Љ. Алексић); Географија: Јована Баштовановић 8/1 (наст. Јан 

Кунчак);Физичко васпитање :  женска екипа атлетика и мушка екипа одбојка  (наст Д.Благојевић) 

  
 

Треће место : Српски језик : Јована Јевтић 5/1, Зорана Савић 7/2 Јелена Марковић 8/3, (наст 

.Весна Јекић ,Сања Лазић, Стојанка Јовановић) ; Математика : Павле Кадијевић 4 ИО Пилица,Јелена 

Нешковић 7/2 , Јован Јанковић 6/1 (наст .Д. Миловановић и Ана Баштовановић);Биологија : Предраг 

Павловић 5/2, Лазар Вукосављевић 6 Ио Пил. Дарко Радивојевић 7 ИО Пил (наст . Весна Ристић и 

Драгица Борањац); Физика : Јован Јанковић 6/1 и Емилија Средојевић – похвала (В. Манојловић ) ;  
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Географија: Ана Станојевић 8/1, Никола Попадић 7/3 (Ј. Кунчак и Новак Марковић)

 
  

 

 

 

  
Међународно математичко такмичење „Кенгур без граница“: Прво  место :Тодор Петровић 

3/1 (уч. Катарина Тришић Матић); Друго место : Jована  Јевтић 5/1 (наст. Милица Новотни), Анђела 

Карлица 6/3 и Невена Јовановић 6/3 (наст. Мирјана Николић);Треће место Тамара Петровић 5/1 (наст. 

Милица Новотни);Похвале : Лука Андрић 1/1 (уч. Верица Јовановић) ; други разред : Петар Марић 

2/2  (уч. Гордана Максимовић) ;  пети разред: Иван Ковачевић 5/3 (наст. Милица Новотни); шести 

разред : Ема Пурић 6/3 и Јелена Филиповић 6/3 (наст. Мирјана Николић) и Јован Јанковић 6/1 (наст. 

Душан Миловановић). 
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Ученици 8. разреда полагали су  завршни испит три дана и то:у  понедељак 15.6.2015. – тест из 

српског језика; у уторак 16.6.2015. – тест из математике ;у  среду 17.6.2015. – комбиновани тест; Сва три 

теста почела су  у десет и трајала до дванаест сати. Дежурство је било организовано од стране наших 

наставника и два наставника из ОШ «Свети Сава». 

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

неопходна за упис у средње школе. У петак 19.6.2015. у десет сати су  додељена 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 Невена Павловић  ученица  8/2  разреда , која је током 

осмогодишњег школовања остварила изузетне резултате на такмичењима  из више наставних предмета : 

српски језик, математика, хемија, биологија… 
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Поред Невене носиоци Вукове дипломе за ову школску годину су : Јована Баштовановић 8/1, 

Ива Бодирога 8/1, Милица Малешевић 8/1, Марија Милинковић 8/1, Ивона Јашић 8/2, Ивана Стојановић 

8/2, Емилија Средојевић 8/2, Јелена Тенић 8/2, Ђорђе Аксентијевић 8/3, Огњен Јанковић 8/3, Јелена 

Марковић 8/3, Исидора Ристић 8/3 ,Тамара Симеуновић 8/3. 

 
Носиоци посебних диплома су следећи ученици 8. разреда:Биологија : 8/3 – Невена Дамњановић 

Хемија: Ана Станојевић и Неда Стаменић 8/1; Историја : Никола Урошевић 8/2 ;Географија: Ана 

Станојевић 8/1;Физичко васпитање : 8/1 – Вранић Марко, Вуколић Теодора, Димитријевић Милош, 

Дамњановић Валентина, Обрадовић Кристина, Стаменић Неда и Лука Тадић ; 8/2 – Лукић Марија, Рмуш 

Леонтина, Петковић Урош и Симић Саво, 8/3 – Анђић Љубица, Јелисавчић Сузана, Мандић Петар и 

Петковић Кристина. 
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Одељенска већа за ученике од 1. до 7. разреда одржана су у четвртак 18.6.2015. а Наставничко 

веће у среду 24.6.2015. у 10 сати. 

Коначни резултати завршног испита су истакнути 25.6.2015. а на основу календара активности у 

ученици су обавили  попуњавање и предају листу жеља у основној школи , а за то су били предвиђени 

термини 26. и 27.јун 2015. од 8 до 15 сати. 

Подела ђачких књижица обављена је   у недељу 28.6.2015. и то : први, трећи, пети, шести и седми 

разред у 9 часова, а други и четврти разред у 10 часова. 

У току школске 2014/2015. године одржано је три седнице Савета родитеља. Саветом родитеља, у 

овој школској години, председавала је Злопорубовић Слађана, представник родитеља одељења 3-2 . На 

седницама Савета расправљало се о темама које су битне за рад школе. Наставничко веће радило је 

сагласно  Годишњем програму рада школе. У току године одржано је седам седница Наставничког већа .  

У школској 2014/2015. години није било материјалних могућности од стране Општине Бајина Башта за 

ваншколско усавршавање наставника . Презентација живота и рада школе  приказивана је преко локалне 

ТВ, Радија ББ, локалне штампе посебно ББ ГЛАС-а, Просветног прегледа.  

У овој школској години уз инструкције Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

спроведено је анкетирање родитеља и обављен је конкурс за бесплатне уџбенике. Укупна вредност 

уџбеника које ће деца наше школе, обухваћена овим пројектом добити је 1.158.994,10 динара. Број 

ученика који су обухваћени овим пројектом је 297. 

21.06.2015. колектив је ишао на излет у етно село „Станишићи“ у Републику Српску. 

 

 

 

 

ЈУЛ  2015. године 

 

(РАСПУСТ И ГОДИШЊИ ОДМОР) 

 

У току јула вршили смо кречење школе. Окречено је: 4 ходника, 2 хола, степеништа, 5 учионица и 

трпезарија. 
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АВГУСТ  2015. Године 

 

Током месеца августа, поред молерских радова којим је украшена унутрашњост школе, 

набављени су и уграђени клима-уређаји за учионице нижих разреда (6 комада) и за кабинет за 

информатику. 

           
 

У оквиру припрема за почетак нове школске године заказане су седнице стручних већа за 

понедељак 24.8.2015. Распоред је следећи: Природне науке у 8 и 30; Математика у 9 и 30; Српски језик у 

9 и 30; Вештине у 10; Страни језици у 10 ; Разредна настава у 10 и 30; Друштвене науке у 10 и 30. 

Седница Наставничког је  одржана у уторак 25.8.2015. године у 10 часова . 

Школска 2015/16 година почела  је у  уторак 1.септембра 2015. године . У прву смену од 8 сати 

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

 

Да би се избегла гужва, истакнут је распоред одржавања првог часа за сва одељења од 5. до 8. 

разреда и кабинети у којима се одржавају часови. 

  

 

 

 

 

 

Летопис сачинили: Кунчак Јан – помоћник директора 

                                 и Ресимић Драган – директор школе. 

 




