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СЕПТЕМБАР  2015. године 
 

У школској 2015/16.  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 ) , тако да смо ову школску годину  започели са 826 ученика. 

 

Наставна година је почела према плану 1 .септембра 2015. (уторак) , пријемом нових ђака првака 

(85 ученика), који су заједно са ученицима трећег, петог, шестог, седмог и осмог разреда кренули у прву 

смену са почетком наставе у 8 часова.Дневници за први разред и издвојена одељења нису стигли за 

почетак школске године. 

На огласним таблама и на сајту школе истакнута цена кухиње и јеловника за месец септембар у 

износу од 1400 динара. 

У првој недељи одржани родитељски састанци у првом и петом разреду због избора родитеља у 

Савет родитеља школе.  

11.9.2015. Одржано Наставничко веће на коме су разматрани и усвојени Годишњи план рада 

школе , Извештај о раду школе 2014/15. И Извештај о раду директора. Истог дана је формиран ученички 

парламент и изабрано руководство : У понедељак 14.9.2015. на конститутивној седници Ученичког 

парламента  изабран је Председник ученичког парламента –  Анђела Богдановић 8/1, а остали чланови 

су : Јевремовић Сашка (заменик председника) 8/1, Нешковић Јелена и Живановић Емилија из  8/2 ; 

Јелисавчић Вук (представник Ученичког парламента за школски одбор ) и Радовановић Ђурђа из 8/3;  

Радивојевић Дарко и Драгојловић Иван из 8. ИО Пилица; Басуровић Јана(представник Ученичког 

парламента за школски одбор) и Крсмановић Вук из 7/1; Мијаиловић Верица и Глишић Давид из 7/2;  

Савић Анђела и Радивојевић Немања из 7/3; Вукосављевић Лазар и Петровић Тамара из ИО Пилица. У 

понедељак је одржан и  Савет родитеља и седница Школског одбора на коме су усвојени Годишњи план 

рада школе за 2015/16.  , Извештај о раду школе 2014/15. И Извештај о раду директора за 2014/15 и 

Дунав Осигурање (250 динара) .  
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На огласној табли је у складу са правилником о оцењивању благовремено истакнут распоред 

пимених и контролних задатака за прво полугодиште. 

Одржана седница Савета родитеља 14.9.2015. – изабрана Компанија Дунав осигурање за 

осигурање ученика по цени од 250 динара. 

Распоред часова промењен у ИО Пилица 15.9.2015. Унети подаци за ЦЕНУС у складу са 

Правилником о изменама и допунама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање 

уставнове која обавља делатност основног образовања и васпитања. 

У уторак 22.9.2015. одржан редован састанак Тима за инклузију. 

Као и претходних година , тако и ове школске 2015/2016. 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 “. 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. 

Агенција за безбедност саобраћаја је, у сарадњи са Министарством грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре, као и сваке године, припремила бројне активности, које  заједнички спроводи са 

саветима за безбедност саобраћаја у локалним самоуправама, чији је циљ безбедно учешће деце у 

саобраћају.На градском тргу у Бајиној Башти у четвртак 24.9.2015. организоване су активности  МУП-а 

и АМСС, за ученике првог разреда на територији општине. У акцији су учешће узели и ученици првог 

разреда из ОШ „Рајак Павићевић“ . Посетиоци су имали прилику да на симулатору „коса раван“ 

испробају ефекат сигурносног појаса кроз симулацију чеоног судара, а едукативни материјал који је 

Агенција за безбедност саобраћаја овом приликом поделила био је прилагођен како најмлађим 

учесницима у саобраћају – деци, тако и активним возачима и  најстаријим учесницима – пензионерима. 

 

Ученици у матичној школи и ИО Пилица су обавештени 30.9.2015. о промени распореда часова 

који је почео да се примењује од 1.10.2015. (применом  Правилника о критеријумима и стандардима за 
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финансирање уставнове која обавља делатност основног образовања и васпитања помоћник директора , 

50% норме, и још седам колега су укључени у нову расподелу часова и нову норму) 

ОКТОБАР  2015. године 
  

Цена кухиња за октобар износила је  1 400 динара. 

У четвртак 1. октобра у нашу школу су стигли дневници васпитно-образовног рада за први 

разред.  

Почетак октобра је резервисан за Дечју недељу, која је ове године трајала од 05.октобра до 11. 

октобра 2015. 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 

“„ПОДРШКА ПОРОДИЦИ-НАЈБОЉА ПОДРШКА ДЕЦИ“ “. 

У нашој школи активности су почеле у понедељак  5.10. 2015. А другог дана Дечје недеље 

одржана су такмичења код ученика 5. разреда. Девојчице су се надметале у игри „Између две ватре“, а 

најуспешније су биле ученице 5/1, затим 5/3,  и 5/2 . Код дечака је одржан мини турнир у фудбалу, а 

прво место су освојили ученици 5/3 , док су друго и треће  место заузели 5/1 и 5/2. 

 

Други дан Дечје недеље био је намењен такмичењима осмака , у одбојци код девојчица и 

фудбалу код дечака. Најуспешнија екипа на одбојкашком такмичењу је 8/2 ,  а друго и треће место су 

освојиле ученице 8/1 и 8/3. У фудбалу су најбољи били ученици 8/2, па 8/3 и 8/1. 
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Трећи  дан Дечје недеље  односно петак , обележила су такмичења седмака , у одбојци код 

девојчица и фудбалу код дечака. Најуспешнија екипа на одбојкашком такмичењу је 7/3 са две победе ,  а 

друго и треће место су освојиле ученице 7/1 и 7/2. У фудбалу су најбољи били ученици 7/1 са две победе 

, а пенали су били одлучујући у борби за друго место које је припало 7/3 , док су ученици  7/2 освојили 

треће место. 

 
   

 

 

 



                             Летопис ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта, школска 2015/2016.г. 

 

Такмичења за ученике 6. Разреда, су одложена за наредну недељу због неповољних временских 

услова.  Код девојчица најбољи резултат су оствариле ученице 6/2 које су победиле 6/1 у финалу ,а 

трећа место је припало 6/3, а четврто место је било одељење 6/4. Код дечака прво место су освојили 

ученици 6/1, а затим 6/3 ,6/2 и 6/4.  

  

ПРВИ РАЗРЕД :Понедељак 5.10.2015.  посета библиотеци „ Милош Требињац“ и додела 

пакетића од стране компаније „БАМБИ“ из Пожаревца, у Организацији Министарства просвете; уторак 

6.10.2015. јавни час на градском тргу; среда 7.10.2015. посета пошти; четвртак 8.10.2015. „игре без 

граница у фискултурној сали школе; петак 9.10.2015. посета НП „Тара“ – изложба слика и експоната. 

 
ДРУГИ  РАЗРЕД: понедељак  5.10.2015.- размена драгих ситница; уторак 6.10.2015. хигијена 

зуба- посета зубара; среда  7.10.2015. посета  2. Разреду  у  ОШ „ Свети Сава“; четвртак 8.10.2015. 

Интервју са баком или деком; петак  9.10.2015. Радионица са родитељима; 

 
 



                             Летопис ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта, школска 2015/2016.г. 

 

ТРЕЋИ  РАЗРЕД:  понедељак  5.10.2015. прављење паноа; уторак  6.10.2015. посета 

ватрогасном дому ; среда  7.10.2015. посета полицијској станици; четвртак 8.10.2015. маскенбал ; петак  

9.10.2015. Планирана је шетња до Дрине ( ушће Раче у Дрину), али није одржана због кише. 

 
 

 

ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД: понедељак  5.10.2015. посета водоводу ; уторак  6.10.2015. Гостовање 

учитеља који је у пензији;  среда  7.10.2015. предавање школског педагога  – Кунчак Слађане , за 

родитеље ученика; четвртак  8.10.2015. Спортске игре - Луг ; петак 9.10.2015. посета расаднику; 
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 У оквиру Дечје недеље ученици Основне школе „ Рајак Павићевић“ издвојено одељење Пилица 

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

породице.Обележена су спортским такмичењима у надвлачењу конопца ,забавни полигон и разбијање 

пињате. Маскенбал под слоганом „Срећни људи“.Пуно смеха , песме, забаве, радости и игре . 

 
     У уторак 6. Октобра организована је вакцинација за ученике 6. Разреда, а у ИО Пилица је 

обављен систематски преглед за ученике трећег, петог и седмог разреда , а такође и за ученике матичне 

школе.  

Ватрогасно-спасилачка јединица Бајина Башта заједно са члановима оперативне јединице ДВД Б. 

Башта, и са ПС Б. Башта извела је јавно показну вежбу, на објекту Основне школе „Рајак Павићевић“ – 

Гашење пожара и евакуација ученика и наставног особља. Вежба је изведена у преподневној смени 

8.10.2015. (четвртак), а ђаци и наставно особље су поступали према протоколу који се односи на 

могућност ванредне ситуације. 
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Први куп Sally de Beaumont у стоном тенису (један од добротвора наше школе) у стоном тенису 

је успешно организован и одржан у ОШ „Рајак Павићевић“ у суботу 10.10.2015. уз учешће 21 екипе , 

односно преко 60 ученика и њихових наставника. Такмичење је одржано у четири категорије: старије 

пионирке и старији пионири (3. и 4. разред), млађи кадети (5. и 6. разред) и старији кадети (7. и 8. 

разред).  

Након елиминационих и завршних мечева  првог екипног турнира на победничко постоље су се 

попеле следеће екипе:   Старије пионирке : 1.место – ОШ „Рајак Павићевић“ (Анђелија Стаменић, 

Анђела Крстић и Исидора Берић); 2.место – ОШ „Рајак Павићевић“ (Сара Филиповић, Нина Симић и 

Тамара Милосављевић); 3. место – ОШ „Свети Сава“ ; Старији пионири: 1.место – ОШ „Свети Сава“ 

(Стефан Јакшић, Филип Ђокић и Лука Вукајловић); 2.место – ОШ „Рајак Павићевић“ (Милосављевић 

Матеја, Ђурић Огњен, Филиповић Никола); 3.место – ОШ „Рајак Павићевић“(Јовановић Душан, 

Милосављевић Пантелија, Живановић Реља); Млађи кадети – 1.место – ОШ „Рајак Павићевић“ (Симић 

Урош, Жижић Предраг, Петковић Вук); 2.место – ОШ „Рајак Павићевић“ (Божић Ђорђе, Кунчак Андреј, 

Лечић Огњен) и 3.место – ОШ „Коста Тодоровић“ Скелани и ОШ „Душан Јекровић“ Костојевићи. 

Старији кадети – 1.место – ОШ „Душан Јерковић“ ИО Злодол (Дејан Ђуричић, Игор Лукић, Саша 

Павићевић); 2.место – ОШ „Рајак Павићевић“(Борис Радојичић, Бобан Јовановић, Вукашин Васић);  

3.место – ОШ „Рајак Павићевић“(Јован Павловић, Никола Попадић, Вук Јелисавчић) 

 

 

 
 

 

Ученици 7/3 су (16/10/2015) поводом дечије недеље извели драмску представу „Покондирена 

тиква“ из истоимене комедије Јована Стерије Поповића и на тај начин  час одељенске заједнице 

одржали су  на сасвим дугачији начин. 
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Улоге у представи су тумачили: Јована Миловановић као Фема, Ема Пурић као Евица, Биљана 

Матић као Анчица, Немања Радивојевић као Јован, Милан Миловановић као Митар и Огњен Живановић 

као Василије уз Анђелу Савић која је водила програм. По завршетку представе ученици су награђени од 

свих присутних  бурним аплаузом. 

Представи су присуствовали поред одељенског старешине Драгице Борањац и директор школе 

Драган Ресимић. помоћник директора Јан Кунчак , наставнице српског језика Весна Јекић и Сања Лазић 

и ученици 7/3. 

 
 

Друга половина месеца октобра предвиђена је Годишњим планом рада школе за јесењи крос 

ученика од 1. до 8.разреда. Ове године крос је одржан 23.10.2014. 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 (2:2 И ПОБЕДА МЛАДОСТИ НАД ИСКУСТВОМ НАКОН 

ПЕНАЛА), већ  промоција спорта и дружење наставника са ученицима. 
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     Резултати јесењег кроса: 

1.разред – девојчице: 1. Ивана Лукић (1/2), 2. Анђела Стевановић (1/1)  3.Ирена Марковић 

(1/3); дечаци: 1. Вук Миловановић (1/2) 2.Милош Ракић (1/3) 3. Урош Ђукић (1/3); 

2.разред – девојчице:1.  Александра Тешић (2/1) 2.Неда Грмуша (2/2) 3.Петра Ћурчић 

(2/2) ;дечаци: 1. Урош Савић  (2/3) 2. Огњен Милосављевић  (2/1) 3. Богдан Деспотовић (2/4) 

3.разред – девојчице:  1. Марта Милановић (3/2) 2.Маја Јаковљевић  (3/3) 3. Кристина 

Максимовић (3/1) ; дечаци :  1. Стефан Радовановић  (3/2) 2. Филип Тадић (3/3)  3. Огњен Лазић (3/3); 

4.разред – девојчице: 1.Анђела Јеринић (4/3) 2.Хелена Петковић (4/2) 

 3.Јелена Петровић (4/1) ; дечаци: 1. Матеја Милосављевић (4/2) 2. Тодор Петровић (4/1) 3. Ђорђе 

Петровић (4/2) 

 

 
5.разред – девојчице :1.Сања Павловић (5/2) 2.Татјана Баштовановић (5/1) 3.Теодора 

Јовановић(5/2); дечаци: 1.Алекса Симеуновић(5/3) 2.Ђорђе Божић (5/2) 3. Стефан Крстић (5/3); 

6.разред – девојчице : 1. Тијана Карадаревић (6/3) 2. Милица Ђунисијевић (6/3) 3. Емилија 

Ивић (6/2) ; дечаци: 1.Алекса Савић (6/3) 2.  Стаменко Митровић (6/1) 3. Чедомир Матић  (6/2) ; 

7.разред – девојчице :1.Гордана Јелисавчић  (7/1) 2.Николина Јевтић (7/1) 3. Јована 

Миловановић  (7/3) ; дечаци:1. Михаило Божић (7/3) 2.Вук Крсмановић (7/1) 3. Стефан Филиповић 

(7/1);    8.разред – девојчице : 1.Катарина Крстић (8/3) 2.Марија Рогић (8/3) 3. Јелена Јакшић (8/3); 

дечаци:  1.Ненад Савић (8/3) 2.Никола Попадић (8/3) 3. Филип Филиповић (8/2) 
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У овој календарској години на такмичењу у кросу поред масовног учешћа ученика наше школе , 

десило се и нешто необично. Наиме победници пролећног кроса који је одржан 30.4.2015. и победници 

јесњег кроса 23.10.2015. су три брата Савића. Најмлађи Урош (2007. годиште)  је победио као ђак првак 

и као ученик 2/3  разреда, затим мало старији брат Алекса (2003. годиште) је био најуспешнији међу 

петацима и  као ученик 6/3 , а исто то је урадио и најстарији брат Ненад (2001. годиште) у конкурецији 

седмака и као ученик 8/3 разреда. 

Центар за едукацију и превенцију социјалне патологије Доротеј из Београда, уз подршку 

Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије, реализовао је пројекат под 

називом  „ Сто школа за детињство без бола“, односно сто трибина које ће се реализовати у основним 

школама Србије. Циљ пројекта је заштита и безбедност деце на интернету, односно упознавање 

корисника са опасностима које их вребају са друштвених мрежа. Предавач је Влада Арсић, 

дугогодишњи уредник и новинар бројних часописа, али и аутор две књиге које управо гобворе о 

интернет предаторима и другим врстама насилника. Наша школа је изабрана у пројекат и у сарадњи са 

Установом културе из Бајине Баште, трибина је организована за ученике седмог и осмог разреда  у 

среду 21.10.2015. године у сали биоскопа. 

 У току последње недеље октобра организован је и систематски преглед зуба за ученике петог 

разреда,  а одржан је и редован састанак Тима за заштиту од злостављања. 

 

 У среду 28.10. 2015. Одржан је штрајк упозорења у организацији синдиката „Независност“, тако 

да први часови у обе смене нису одржани, а наставници су били са децом. Ана Лазић на боловању 

поводом венчања. 

Седница Педагошког колегијума одржана 30. октобра. 
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НОВЕМБАР  2015. године 
  

 

 Цена исхране у кухињи за месец новембар износи 1 100 динара  , због мањег броја радних дана 

(јесењи распуст). 

 У холу школе , на главном улазу , постављена табла захвалности Тији и Кену Мантел. 

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

разреда у матичној школи одржане се у четвртак  05.11.2015. а седница одељенских већа за ИО Пилица 

у петак 06.11.2015. На седници су разматрани општи успех и владање, као и остала питања од заначаја 

за образовно-васпитни процес. 

 

 Према школском календару за 2015/16. годину јесењи распуст је у новембру , а наставе није било 

у понедељак 09.11,  уторак 10.11 и среду 11.11.2015.. (Дан примирја у Првом светском рату). Први 

наставни дан је била четвртак 12.новембра према устаљеном распореду. 

 

Редовна седница Наставничког већа након првог тромесечјa  одржана је  у четвртак  12.11.2015. 

године са почетком у 17 часова. 

У суботу 14.11.2015. наша школа је била организатор општинског такмичења у малом фудбалу. 

Учествовале су школе из Рогачице, Костојевића и Бајине Баште, а жребом је одређено да се у 

полуфиналу састану , ОШ „Свети Сава“ против ОШ „Душан Јерковић“ (4:1), а у другом полуфиналу 

ОШ „Рајак Павићевић“ са ОШ „Стеван Јоксимовић“ (3:1). 

 

Финални меч између ОШ „Рајак Павићевић“  и ОШ „Свети Сава“ завршен је победом наше екипе 

резултатом 3:2. Тим домаћина је предводио наставник Никола Стаменић , а у саставу су били: Ненад 

Савић, Ратко Лазаревић, Никола Попадић, Филип Филиповић, Марко Џелебџић, Марко Крунић, Борис 

Радојичић, Матеја Мијатовић, Јован Марковић, Никола Јовановић, Милош Ордагић. Овим пласманом 

наши ђаци су изборили учешће на следећем нивоу такмичења , у Чајетини 25.11.2015. 
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Општинско такмичење у одбојци у обе конкуренције одржано 1е 23.11.2015. у ОШ „Стеван 

Јоксимовић“ ИО Бачевци. Мушка екипа је освојила прво место, а састав су чинили следећи ученици: 

Никола Попадић 8/3, Матеја Мијатовић 8/2, Никола Јовановић 7/3, Урош Јовановић 7/3, Огњен 

Живановић 7/3, Урош Јанковић 7/1, Стефан Филиповић 7/1, Михаило Божић 7/3 и Немања Радивојевић 

7/3; женска екипа није успела да оствари победу у финалном мечу и заузела је друго место , а у тиму су 

биле следеће ученице: Нађа Марковић, Јана Басуровић, Николина Јевтић из 7/1, Невена Карадаревић, 

Невена Јовановић, Анђела Карлица, Сара Рогић, Јелена Лазић и Ема Пурић из 7/3, Христина Живановић 

8/2. Обе екипе предводила је наставница Даница Благојевић. 

Од 18. новембра до 20. новембра одељенске старешине су након писмене сагласности родитеља 

одвеле ученике шестог разреда на вакцинацију у Дом здравља „Евелина Хаверфилд“. 

Четвртак 19.11.2015. – састанак учитељица и представника Агенције „Тара-турс“ око реализације 

школе у природи 4. разреда и екскурзија  од 1. до 3. разреда, а у понедељак 23.11. састанак са 

представницима Агенције „Гранд-турс“ око реализације школе у природи за други и трећи разред.  

У суботу и недељу  (28.11. и 29.11.2015) наша школа је угостила филмску екипу студената ФДУ 

из Београда и прикључила  се,  кроз учешће ученика одељења 7/3 и неколико наставника и учитељица ,  

снимању материјала. 

Наиме у оквиру ТЕМПУС пројекта сценарио нашег бившег ученика, студента ФДУ – 

драматургија ,  Борка Митровића (генерација 1992) је освојио награду и могућност да се сними 

краткометражни играни филм. Радни наслов филма је „REWIND“ , a предвиђено је и приказивање на 

Јавном сервису или на РТС-у  који је уједно и  медијски покровитељ филма . Редитељ филма је  студент 

ФДУ- ФТВ режија, Ана  Требше, а главне улоге су додељене , Игору Боројевићу (глумцу Народног 

позоришта из Ужица) и Исидори Лукић (глумици Омладинског позоришта Дадов), а поред учешћа 

одељења 7/3 треба истаћи и улоге Савић Николе, Милана Миловановића и Немање Радивојевића. 
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 У среду 25.11.2015. у Чајетини је одржано окружно текмичење у малом фудбалу, а нашу 

општину је представљала екипа ОШ „Рајак Павићевић“. 

Ученице 6/3 Нела Радивојевић, Татјана Милановић , Јована Јелисавчић и Тијана Карадаревић 

украсиле су кабинет музичке културе. 

 
 Наставник музичке културе Марко Лазић (мења наставника Богдановић Видоја) одржао је 

угледни час „“Европска уметничка музика“ , а часу су присуствовали Кунчак Слађана, Сузана Пејовић, 

Ирена Петровић и Весна Џекулић. 

 Крајем месеца одржан редован састанак Тима за заштиту од злостављања. 
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ДЕЦЕМБАР  2015. године 
 

 

 Цена исхране у кухињи за месец децембар износила је 1 400 динара ; 

 Од првог децембра текуће године помоћнику директора је поново признато 100 % радног 

времена (допис из Министарства просвете), а на његово радно место у ИО Пилица је дошла наставница 

географије Радмила Тутић. Почело је потписивање Уговора о екскурзији са родитељима. 

  Мушка екипа ОШ „Рајак Павићевић“ је након освајања првог места на општинском такмичењу 

из одбојке остварила пласман на окружно такмичење  у Пријепољу 9.12.2015. Након елиминационих 

борби наши одбојкаши су се пласирали у финале и освојили друго место  у конуренцији обојкаша  

златиборског округа. Екипу је предводила наставница Даница Благојевић. 

 
У простору школске кухиње 11.12.2015. ученици ИО Пилица су на маестралан начин извели ову 

комедију . Глумачку екипу су чинили : Дарко Радивојевић , Иван Драгојловић, Тања Маринковић, 

Немања Мијаиловић, Александра Крсмановић, Сандра Вукосављевић, Тамара Рогић, Вељко Обреновић, 

Стефан Јанковић, Јована Кадијевић са  наставницом српског језика Бојаном Петронијевић. 
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 Петак 18.12.2015. одржан је састанак са представницима Агенције „Балканик“ из Ваљева око 

реализације екскурзије за ученике од 4. До 8. разреда. 

 

Након завршеног онлајн курса, који је похађало седморо наставника и који се односио на обуку у 

креирању интерактивних, мултимедијалних, онлајн презентација у PREZI-ју, у нашој школи jе одржан 

семинар  „Мултимедијални садржаји у функцији образовања“ каталошки бр. 241. од петка 25.12.2015. до 

недеље 27.12.2015. за 30 наставника и стручних сарадника . 

 
 

Акција „ Чепом до осмеха“ и у нашој школи, а потребно је прикупити чврсте пластичне чепове, 

на пример од млека, јогурта, сокова, омекшивача… Сакупљене чепове, прикупљаћемо у школи на два 

места, и то испред зубне ординације и у централном холу, где се налазе кутије намењене за ту сврху. 

Ова акција омогућује деци са инвалидитетом лакше фунционисање, а има и еколошки значај. Зато су 

ученици обавештени да прикупљају чврсте чепове и да их убацују у кутије, јер тако показују и хуманост 

и развијену еколошку свест. 
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Друштвено одговоран пројекат у оквиру кога Рода поклања кошаркашке лопте школама широм 

Србије покренут је у циљу промоције спорта и спортских вредности међу младима, а реализован је 

заједно са пријатељима акције, Кошаркашким савезом Србије и Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја. Уместо 500 колико је било првобитно планирано, подељено је  чак 4 пута више – 

2.000 Молтен лопти школама које су добиле највише гласова у апликацији на овом сајту. У овом 

пројекту који је трајао од 15. септембра до 1. новембра, учествовале су све основне и средње школе на 

територији Србије што је укупно 1.676, а у акцији је скоро 700 хиљада гласова додељено школама. 

 

На територији општине Бајина Башта , ОШ „Рајак Павићевић“ је сакупила највише гласова, а 

представник „Роде“ , Ненад Бошковић  је свечано уручио 15 кошаркашких лопти ученицима наше 

школе уз наду да ће и код нас стасати неки нови шампиони и спортисти. 

 
 

На крају месеца децембра у Просветном прегледу изашао календар такмичења за основне школе 

у шк. 2015.2016. години , који је истакнут и на сајту школе и на огласним таблама. 

 

Последњи наставни дан у календарској 2015. години је била среда 30.12.2015 , а након тога су  

Правилником о календару за школску 2015/2016. годину били предвиђени новогодишњи и божићни 

празници када школа није радила. 

 

ЈАНУАР  2016. године 
 

Цена кухиња за јануар  износила је  900 динара. 

Први наставни дан је понедељак 11.01.2016. када су у прву смену кренули ученици 2,4,5,6,7. и 8. 

разреда, док су ученици 1. и 3. разреда кренули  у другу смену по утврђеном распореду часова.Уместо 

наставнице математике Мирјане Николић (Митровић) која је на трудничком боловању дошао је 

наставник Петар Драгојловић и мењаће је у одељењима 6/3 и 7/3. 

 

Одржан састанак у склопу активности око обележавања школске славе Савиндана , уз присуство 

директора, помоћника директора, учитељица 3. разреда, наствнице српског и наставника музичке 

културе.  

У петак 22.1.2016. је одржано школско тамичење из математике ,а било је пријављено 80 ученика 

од 5. до 8. разреда у матичној и 22 ђака у ИО Пилица. Код нижих разреда такмичило се 24 ђака 4. 

Разреда и 24 из трећег разреда. 
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Такође у петак 22.1.2016. одржан је угледни чес из предмета енглески језик , код наставнице Ане 

Лазић у 4. Разреду ИО Пилица уз присуство директора Драгана Ресимића, помоћника директора Кунчак 

Јана, педагога Кунчак Слађане и наставнице  енглеског језика Сузане Пејовић . 

Уторак 26.1.2016. је био резервисан за генералну пробу приредбе за Савиндан, а у среду 

27.1.2016. уз присуство бројних гостију, ученика и радника школе свечано је обележена школска слава 

Савиндан. (учеснике су предводили Марко Лазић – хор, и учитељице трећег разреда са својим 

ученицима , Наташа Јовановић 3/1, Гордана Максимовић 3/2, Наташа милановић 3/3 и Милена 

Вукашиновић 3/4). 

 
У оквиру пројекта „Професионална оријентација на преласку у средњу школу“ , ученици 8. 

разреда су дана 29.1.2016. године (петак) , били маскирани у занимања којима желе да се баве. Тако је на 

најлепши могући начин завршено прво полугодиште шк. 2015/2016. године , а у сарадњи са педагогом 

школе Кунчак Слађаном,   урађена је и промоција професионалне оријентације нижим разредима.  

 
 

 



                             Летопис ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта, школска 2015/2016.г. 

 

ФЕБРУАР  2016. године 

 
Цена кухиња за фебруар  износила је  500  динара. 

Седнице одељенских већа за ИО Пилица и матичну школу одржане су у понедељак 01.02.2016. 

/понедељак/ , када је и утврђен успех ученика у првом полугодишту школске 2015/16. године. 

 

 Подела ђачких књижица је обављена у уторак 02.02.2016. године у девет сати за непарне разреде, 

а у десет сати за парне разреде.  

 

 Зимски распуст је трајао до 12.2.2016. /петак/ , с тим да је први радни дан у другом полугодишту 

био 17.2.2016. /среда/ због Дана државности Србије 15. и 16.фебруара 2016. 

 

 Настава у другом полугодишту је почела у среду 17.2.2016. са распоредом часова за понедељак, а 

у прву смену су кренули ученици 1,3,5,6,7 и 8. разреда. Наставница енглеског језика Ана Лазић /ИО 

Пилица/ је отворила боловање и наставник Видоје Богдановић /музичка култура/ је такође наставио 

боловање, а њега је мења наставник Марко Лазић још од 14.10.2016. 

 

 Ученици осмог разреда су преко сајта и огласне табле упознати са  конкурсом Војне гимназије из 

Београда за упис у школској 2016/2017. години за ученике који су рођени 2000. године или касније и 

конкурс траје  је отворен од 15. фебруара до 31. марта 2016. године. 

 

 Сезона општинских такмичења у 2016. години почела је такмичењем из познавања страних 

језика у суботу 20.2.2016. Ове године  се одржана такмичења из енглеског  и руског језика. Прво 

такмичење је из енглеског језика и почело у је 10 сати ,  у ОШ „Рајак Павићевић“, а друго такмичење 

/руски језик/ је почело у 13 сати .Наши ученици су се такмичили из енглеског језика а  учествовало је 

десет ученика из две школе (ОШ „С. Сава“ и ОШ „Р. Павићевић), а постигнути су следећи резултати :  

треће место је освојила – Јелена Нешковић  8/2 (ОШ „Р. Павићевић“) са 33 бода,  Горан Мићић 8/1 (ОШ 

„Р. Павићевић“) 31 бод, Лука Јовановић 8/1 (ОШ „Р. Павићевић“) 27  и  Јована Јагодић  8/1 (ОШ „Р. 

Павићевић“) 13 .Ученике је за такмичење припремала наставнице  Сузана Пејовић. Јелена Нешковић је 

изборила и пласман на окружно такмичење. 
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 У четвртак 25.2.2016. према ранијој најави синдиката ГСПРС „Независност" први час у обе смене 

није одржан , као знак упозорења (одлука о штрајку донета је на састанку четири репрезентативна 

синдиката 4. фебруара 2016.) 

 Општинско такмичење из математике је одржано 27.2.2016. године у ОШ „С.Сава“, а право да 

нашу школу представља остварило је 75 ученика од трећег до осмог разреда. Прво место освојили су : 

Јован Јанковић7/1, Павле Кадијевић 5.ИО Пилица, Марта Милановић 3/2; друго место: Невена 

Јовановић 7/3, Јована Кадијевић 6 ИО Пилица , Кристина Давидовић 4/2, Урош Аврамовић 3/2, Петар 

Марић 3/2; а трећепласирани су били: Урош Мартиновић 3/1, Ђорђе Петровић 4/2, Тодор Петровић 4/1, 

Марија Стаменић 6/2, Јована Марковић 7/2. (Милица Новотни ,  Петар Драгојловић, Милан Живановић  

Учитељице 3. разреда-, Наташа Милановић, Гордана Максимовић, и 4.разреда : Биљана Злојутро и 

Катарина Тришић-Матић) 

 

МАРТ  2016. године 
  

 Цена кухиња за март износила је  1 400 динара. 

 За ученике 1. и 2. разреда у биоскопској сали „Влаја“ 2.марта 2016. организована је представа 

„Сцене 024“ под називом „Медијска култура-позоришне форме“. 

 Ученице 6. разреда су имале предавање о репродуктивном здрављу. 

 
Субота 5.март је била предвиђена за одржавање општинског такмичења из хемије, а организатор 

је била наша школа. Постигнути су следећи резултати, прво место: Немања Мијаиловић 8.ИО Пилица,  

Анђела Богдановић 8/1 , Лазар Вукосављевић ИО Пилица 8, Анђела Карлица 7/3  Јован Јанковић 7/1 , 

Анђела Савић 7/3; друго место је освојио Иван Радовановић ИО Пилица, а треће место је била Невена 

Јовановић 7/3. (наставница Љубинка Алексић).  
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Други дан викенда су обележила два такмичења; Општинско такмичење из биологије (ОШ 

„Свети Сава“ – 6.3.2016.) је обележено скандалом , јер ниједан ученик није успео да се пласира на 

окружно такмичење. Биологија – треће место су освојиле Богдановић Анђела 8/1 , Јелена Филиповић 7/3 

и Татјана Милановић 6/3, уз наставнице Драгицу Борањац и Весну Ристић. 

Општинско такмичење из историје одржано је такође у недељу , али у ОШ „Стеван Јоксимовић“ 

Рогачица, а наши ученици су заузели треће место: Душица Филиповић 5/3, , Михаило Mилосављевић 

6/2 , Немања Мијаиловић 8. ИО Пилица, Анђела Богдановић 8/1 и Иван Драгојловић 8.ИО 

Пилица.(наставнице Силвана Штрбац, Весна Џекулић);   

 

 
 

У среду 9.марта у ОШ „Свети Сава“ додељена су признања са општинског такмичења из 

математике.  
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За ученике нижих разреда организована је посета познатог писца за децу Раше Попова у 

бископској сали „Влаја“, а дружење је било 10.марта 2016. 

 
 Субота 12.март је била предвиђена за одржавање два такмичења. Окружно такмичење из страних 

језика /енглески/ је одржано у Прибоју , а нашу школу су представљали Јелена Нешковић 8/2 и  

наставница  Сузана Пејовић. У ОШ „Свети Сава“ Бајина Башта одржано је општинско такмичење у 

шаху, уз следеће резултате:  у категорији 1. до 4. разреда прво место је освојио Вукашин Карлица 2/2 , а 

друго Тодор Петоровић 4/1 , ученици ОШ „Рајак Павићевић“. Код ученика 5. и 6. разреда Предраг 

Павловић 6/2 је такође заузео 1. место, док су у најстаријој конкуренцији наши ђаци били 5. – Борис 

Радојичић 8/2 и 7. место Карлица Анђела 7/3. У екипном такмичењу шахисти наше школе су били 

други. 

 ОШ „Душан Јерковић“ из Костојевића је угостила најбоље географе са територије општине у 

недељу 13.3.2016. Ученик наше школе Иван Радовановић /7.ИО Пилица/ је постигао најбољи резултат 

пласманом на  прво место у конкуренцији седмака са освојених 96 поена. Овим резултатом је остварио 

пласман на окружно  такмичење . Поред њега учествовали су : Урош Веселиновић 7. ИО Пилица и Иван 

Драгојловић 8. ИО Пилица, са наставницом Радмилом Тутић. 

 Истог дана ОШ „Свети Сава“ је била организатор општинског тамичења из физике . На 

такмичењу из физике најбољи резултат је постигао Јован Јанковић 7/1 освајањем првог места, затим 

Никола Попадић 8/3 освајањем другог места и Вук Јелисавчић 8/3 је освојио треће место. Њих је  за 

такмичење припремала наставница Вера Манојловић. 
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По унапред одређеном распореду (трећег четвртка у марту) 17.3.2016. у 10 сати  и у нашој школи 

се одржано Међународно математичко математичко такмичење „Кенгур без граница 2016“. Ове године 

пријављено је 140 учесника из матичне школе и ИО Пилица . Домаћин окружног такмичења из 

математике  19.3.2016. је била ОШ „Слободан Секулић“ у Ужицу, а најбољи резултат је постигао Јован 

Јанковић 7/1 (наст. Душан Миловановић) који је освојио трећу награду. 

У недељу 20.3.2016. наша школа је била домаћин општинског такмичења из српског језика. Као и 

сваке године постигнуто је низ одличних резултата уз пласман на следећи ниво такмичења. Прво место 

су освојили следећи ђаци: Павле Кадијевић 5.ИО Пилица, Душица Филиповић 5/3, Татјана 

Баштовановић 5/1, Ивана Милутиновић 7/2 и Јована Марковић7/2; друго место су заузели: Инес 

Васиљевић 5/2,Андреа Пантелић 5/2, Виктор Глишић 5/1, Александра Кузмановић 6/2, Јелена 

Филиповић 7/3,Невена Јовановић 7/3; треће место : Милана Ђокић 5/1,Оливера Прокић 5/3,Сања 

Павловић 5/2, Александра Димитријевић 6/2,Јована Богдановић 6/4, Јована Кадијевић 6.ИО Пил, 

Татјана Милановић 6/3, Анђела Карлица 7/3, Марко Џелебџић 8/3 .Наставнице које су их припремале 

 за такмичење су: Весна Јекић ,Сања Лазић, , Бојана Петронијевић , Бранка Арсенијевић. 

 

 
 Будући предшколци из дечијег вртића  „Невен“ су у понедељак 21. Марта посетили нашу школу 

и упознали се са педагогом . 

 22.марта 2016. учитељица Гордана Максимовић положила испит за лиценцу, а учитељица Верица 

Јовановић је положила два дана касније. 

У петак 25.3.2016. ђаци наше школе су извели драмско-музички колаж хуманитарног карактера 

пред пуном салом биоскопа „Влаја“  и заслужили дуготрајни аплауз након извођења програма. 

Представу „Власт“ Бранислава Нушића бриљантно су извели ученици ИО Пилица : Дарко 

Радивојевић , Иван Драгојловић, Тања Маринковић, Немања Мијаиловић, Александра Крсмановић, 

Сандра Вукосављевић, Тамара Рогић, Вељко Обреновић, Стефан Јанковић, Јована Кадијевић 

са  наставницом српског језика Бојаном Петронијевић. Програм су певачким нумерама употпунили 

изузетно талентовани ученици Јована Кадијевић 6. ИО Пилица, Сара Јовановић 8/2, Сандра Јелисавчић 

7/2 и Милица Мисаиловић 6/1 уз музичку подршку: Стефана Ристивојевића 7/2, Николе Џекулића 6/2, 
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Николе Ристивојевића 6/2, Александра Катића 6/2 (ученика матичне школе) и наставника Марка Лазића, 

затим Дејана Аџића и Николе Радојичића. 

 

Ове године је проглашење најбољих спортиста који су обележили 2015. годину одржано 

половином марта због промена у руководству Спортског савеза . Као и претходне године , тако су и на 

овом избору значјано место заузели ученици наше школе.Код пионирки до 12 година  прво место је 

заузела Анђела Ивановић 5/3 (КК Омладинац). У конкуренцији пионира до 12 година најбољи је био 

Михаило Давидовић 6/2 (КК Дрина) , а трећи је био Стефан Станојчић 5 . ИО Пилица (ФК Слога).Међу 

пиониркама до 14 година најбоља је Јелена Филиповић 7/3 (КК Тара), а трећепласирана је Данијела 

Марковић 8/3 (КК Омладинац). Код пионира до 14 година редослед је : прво место Марко Јовић 7/2 (КК 

Дрина),други је Марко Џелебџић 8/3 (ФК Слога), а треће место припало је Немањи Радивојевићу 7/3 

(КК Тара). 
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АПРИЛ  2016. године 
 

Цена кухиња за април износила је  1 100 динара. 

 

Општинско такмичење у рецитовању је ове године одржано 31.3.2016.  у биоскопској сали 

„Влаја“ . Нашу школу су представљали следећи ученици : Андреј Шкрњић 2/2, Аника Петровић 2/3, 

Дуња Игњатовић 2/4, Нађа Станковић 3/4 , Ана Јовановић 3/2, Петар Марић 3/2 , Иван Масимовић 3/2, 

Николина Злопорубовић 3/1, Нађа Симић 3/3, Сања Павловић 5/2, Мина Васић 6/3, Јована Игњатовић 

6/4, Маријана Гвозденовић 6.ИО Пилица и  Јована Кадијевић 6.ИО Пилица. Највише успеха су имали 

Петар Марић и Јована Кадијевић освајањем треће награде. 

У суботу 2.4.2016. у ОШ „Свети Сава“ одржано је окружно такмичење из географије, а наш 

представник Иван Радовановић /наст, Радмила Тутић/ ученик 7. разреда ИО Пилица освојио је треће 

место са 81 поена. 

У недељу 3.4.2016. године у ОШ „Нада Матић“ – Ужице одржано је окружно такмичење из 

српског језика. Најбољи резултат је остварила Јелена Филиповић 7-3 освајањем првог места са 19 

бодова, а са тим резултатом је остварила пласман на републичко такмичење , а уз њу пласман на 

републичко такмичење оствариле су  : Невена Јовановић 7/3 (треће место ) и Анђела Богдановић 8/1 

(друго место ) а друго место је заузела и  Душица Филиповић 5/3 ; треће место су заузели : Татјана 

Баштовановић 5/1 и Инес Васиљевић 5/2, Александра Кузмановић 6/2 .Децу су припремале :Весна 

Јекић, Бранка Арсенијевић, Сања Лазић. 

 

 
 

Такође у недељу, али у ОШ „Алекса Дејовић“ у Севојну одржано је треће такмичење, а најбољи 

резултат су постигли Јован Јанковић 7/3 и Немања Мијаиловић 8. ИО Пилица освајањем трећег места 

/наст. Алексић Љубинка/. 
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Након у најмању руку чудног општинског такмичења , одржано је у суботу 9.4.2016. године, а 

ОШ „Свети Сава“ је била домаћин окружног такмичења из биологије, а ученици наше школе су 

постигли изузетне резултате. 

Прво место су освојили Павле Кадијевић 5. ИО Пилица и Јелена Филиповић 7/3 која је 

обезбедила и пласман на републичко такмичење.  Другопласирани су били: Кадијевић Јована 6. ИО 

Пилица , Татјана Милановић 6/3,  Карлица Анђела 7/3 и Марковић Јована 7/2; трећу награду су освојили 

следећи ученици: Ирена Тешић 5/1, Нађа Ђокић 5. ИО Пилица, Инес Васиљевић 5/2 , Андреј Кунчак 5/2, 

Урош Злојутро 6/4, Николина Јевтић  7/1, Ивана Милутиновић 7/2 и Богдановић Анђела 8/1. За успех су 

поред ученика заслужне и наставнице Драгица Борањац и Весна Ристић које су их припремале за 

текмичења. 
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На окружном такмичењу из физике у Ариљу (ОШ „Стеван Чоловић“) 10.4.2016. нашу школу је 

престављао Јован Јанковић 7/1 са предметном наставницом Вером Манојловић. Јован је постигао леп 

успех освајањем трећег места на овом нивоу такмичења и тиме употпунио резултате из природних наука 

у овој школској години (треће место из математике и хемије на окружним такмичењима). 

 

У организацији наше школе 12.4.2016. одржано је последње општинско такмичење за ову 

школску годину. Женска екипа ОШ „Рајак Павићевић“ је победила испред ОШ „Свети Сава“, док је у 

мушкој конкуренцији редослед обрнут, а треће место су заузели ученици ОШ „Душан Јерковић“ из 

Костојевића. .Треба поменути и освојена прва места у појединачној конкуренцији: Божић Михаило 7/3 

(скок у даљ), Савић Ненад 8/3 (800 м), Марко Џелебџић 8/3 (100м) . 

 

Пробни завршни испит за ученике 8. разреда у Србији је организован 15. и 16. априла.Ученици су  

у два дана радили три теста:15. априла 2016. године у 12:00 часова ‒ тест из , 16. априла 2016. године у 

9:00 часова – тест из српског, односно матерњег језика и комбиновани тест у 11:30, са паузом од пола 

сата између два двосатна термина. Реч је о симулацији завршног исипта, који је одржан 15. 16. и 17. 

јуна. Циљ ове пробе је да се види како су се осмаци до сада спремили за „малу матуру“, односно на чему 

још треба да се ради.Ове године уводи се уписни праг од 50 поена за ученике који желе ђачку књижицу 

неке од четворогодишњих средњих школа. Свршени основци могу да стекну максимално 100 бодова. 

Вреднује се успех од шестог до осмог разреда (све петице доносе 70 поена), док савршено урађени 

тестови из српског језика, математике и комбинованог теста носе још 30 поена (10 по тесту). 

 
 

 ОШ „Свети Сава“ је била домаћин окружног такмичења у атлетици које је одржано у среду 

20.4.2016. Као и на општинском нивоу женска екипа је заблистала и освојила прво место у конкуренцији 

четири школе са округа. Треба поменути и изузетан резултат Џелебџић Марка 8/3 који је победио у трци 

на 100 метара и такође изборио пласман на међуокружно такмичење 26.4.2016. у Крагујевцу. Иначе 

женску екипу су чиниле : Тијана Карадаревић 6/3, Сања Павловић 5/3 , Нађа Марковић 7/1, Јана 

Басуровић 7/1, Николина Јевтић 7/1, Невена Карадаревић 7/3, Невена Јовановић 7/3 уз наставницу 

Даницу Благојевић. 
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Дан планете Земље је обележен 22.4.2016. акцијом сређивања школе. 

 
 Међуокружно такмичење у атлетици је одржано 26.4.2016. у Крагујевцу , а наша женска екипа је 

освојила прво место и пласирала се на Републичко такмичење , које се ове године одржава у Врању. 

(Тијана Карадаревић 6/3, Сања Павловић 5/3 , Нађа Марковић 7/1, Јана Басуровић 7/1, Николина Јевтић 

7/1, Невена Карадаревић 7/3, Невена Јовановић 7/3 уз наставницу Даницу Благојевић.) У конкуренцији 

појединаца Марко Џелебџић 8/3 је освојио друго место на 100 м. 

 

 На основу Календара рада за школску 2015/2016. годину , пролећни распуст је почео у четвртак 

28.4.2016, а завршио се у уторак 03.5.2016. године.Први наставни дан је била  среда 04.5.2016. а у прву 

смену су пошли  ученици 2,4,5,6,7. и 8.разреда, док су ученици 1. и 3. разреда ишли у другу смену. 

 Од 13-20.4. 2016.године  ученици другог и трећег разреда били су на рекреативној настави на 

Златибору. 
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 Ученици 8. разреда су били на дводневној екскурзији 22.4 и 23.4.2016. Б. Башта, Овчар Бања, 

Свилајнац, Ресавска пећина, Ниш /ноћење/, Крушевац, Врњачка Бања, Б. Башта. 

 У просторијама ОШ „Рајак Павићевић“. 24.4.2016. одржани Републички парламентарни и 

локални избори. 

 У понедељак 25.4.2016. одржана одељенска веће на завршетку другог тромесечја, а у уторак 

26.4.2016. одржано је Нaставничко веће. Истог дана била је и промоција Средње техничке школе из 

Ужица за ученике осмог разреда.  

  На основу Календара рада за школску 2015/2016. годину , пролећни распуст је почео у 

четвртак 28.4.2016, а завршио се у уторак 03.5.2016. године. Први наставни дан је била среда 04.5.2016. 

а у прву смену су ишли ученици 2,4,5,6,7. и 8.разреда. 

 

 МАЈ  2016. године 
 

    Цена кухиња за мај износила је  1 300 динара. 

   Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је у у петак. 

06.5.2016.објавило , КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА ЗА 

ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ 2016/2017. ГОДИНУ. 

 БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ“ за школску 2016/2017. Годину.На основу дописа Министарства 

просвете науке и технолошког развоја бр.650-02-00185/2016-06 од 10.05.2016, у оквиру пројекта 

„БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ“ ове школске године биће обухваћени само корисници новчане социјалне 

помоћи.Заинтересовани родитељи, односно  старатељи ученика треба да се пријаве разредном старешин 

Изузетна сезона такмичења у школском спорту завршена је  на десетим јубиларним школским 

олимпијским играма у Врању од 9.5.2016. до 15.5.2016. Иначе само тамичење је окупило око 7000 

учесника школског узраста, а право да се такмиче у „краљици спортова“ су избориле и ученице наше 

школе. 

 Наше атлетичарке су учешће, на X Олимпијским спортским играма ученика Републике Србије ,  

завршиле  на петом месту и тако постигле велики успех , репрезентујући нашу школу на најбољи 

могући начин.Екипа је наступала у следећем саставу: Невена Карадаревић 7/3 (100 м), Нађа Марковић 

7/1 (300 м), Николина Јевтић 7/1 (600 м), Невена Јовановић 7/3 (кугла), Тијана Карадаревић 6/3 (скок у 

даљ), Сања Павловић 5/2 (скок у вис) , Јана Басуровић 7/1 и штафета 4*100 м у саставу Невена 

Карадаревић, Нађа Марковић Николина Јевтић, Тијана Карадаревић. Ученице је до великог успеха 

предводила наставница Даница Благојевић. 

 Републичко такмичење из биологије је одржано у недељу, 15. маја 2016., на Биолошком 

факултету, Студентски трг 3 (зграда Филолошког факултета). Представница наше школе , 

првопласирана на окружном такмичењу, је била Филиповић Јелена 7/3 са предметном наставницом 

Борањац Драгицом. Наша ученица је освојила 88 поена на Републичком такмичењу и постигла 13 

резултат у великој кокуренцији. 

 Додељена признања ученицима ИО Пилице за учествовањеу хуманитарној приредби и 

промовисању школе у локалној заједници. 
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 Почело обнављање фасаде на школи у понедељак 9.маја.2016.  

 
 У сусрет Олимпијским играма, које ће се одржати од 5. до 21. августа у Рио де Жанеиру, 

Војвођанска банка и Олимпијски комитет Србије, уз подршку Општине Бајина Башта, организовали су 

„Олимпијски карневал“ којем је присуствовала и представница Олимпијског Комитета Србије, Наташа 

Јанковић, директорица Фонда за спорт и олимпизам.Спортско-забавна манифестација је окупила велики 

број грађана, који су имали прилику да уживају у програму самба плесачица и капуериста – извођача 

традиционалне бразилске вештине која је комбинација спорта и плеса. Одржано је и такмичење за 

ученике основних школа у извођењу карневалског плеса. Ученици 4/1 и 4/2 Основне школе „Рајак 

Павићевић“ победили су и ушли  у ужи избор за главну награду у вредности од 100.000 динара, коју 

додељује Војвођанска банка. 
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 За ученике нижих разреда организовано је предавање о одлагању отпада./18.5.2016./ 

 Пролећни крос и још једна неизвесна утакмица између ђака и наставника. Крај месеца мај 

предвиђен је Годишњим планом рада школе за пролећни крос ученика од 1. до 8.разреда. Ове године 

крос је одржан 26.5.2016. у СЦ „Браћа Милутиновић“, а спортски дан је употпунио још једном 

фудбалски меч између наставника и ученика у школском дворишту. 

 Резултат утакмице није био у првом плану (3:3 у регуларном току и опет прецизније извођење пенала 

од стране првака општинског такмичења у фудбалу) , већ  промоција спорта и дружење наставника са 

ученицима. 

 
 Резултати пролећног кроса су : 1.разред – девојчице: 1. Анђела Маринковић (1/1), 2. Милица 

Јончић  (1/1)  3.Јована Кремић (1/3); дечаци: 1. Вук Миловановић (1/2) 2.Ђорђе Јањић (1/1)  3. Његош 

Николић (1/1);  2.разред – девојчице:1.  Александра Тешић (2/1) 2.Неда Грмуша (2/2) 3.Наталија Лукић 

(2/1) ;дечаци: 1.   Богдан Деспотовић (2/4) 2.Урош Савић  (2/3)  3.Огњен Милосављевић  (2/1); 3. разред 

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

дечаци :  1.Филип Тадић (3/3)  2. Огњен Лазић (3/3) 3. Владимир Вукајловић (3/4);  4.разред – девојчице: 

1.Хелена Петковић (4/2) 2.Анђела Јеринић (4/3)  3.Бојана Милосављевић (4/1) ;дечаци: 1. Данило 

Новаковић (4/2)  2.Матеја Милосављевић (4/2) 3. Тодор Петровић (4/1); 
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 5.разред – девојчице :1.Сања Павловић (5/2) 2.Татјана Баштовановић (5/1) 3.Инес Васиљевић 

(5/2);дечаци: 1.Алекса Симеуновић(5/3) 2.Ђорђе Божић (5/2) 3. Стефан Крстић (5/3);  6.разред – 

девојчице : 1. Тијана Карадаревић (6/3) 2. Емилија Ивић (6/2) 3. Нела Радивојевић (6/3)  ;дечаци: 1. 

Алекса Савић (6/3) 2.  Стаменко Митровић (6/1) 3. Урош Злојутро  (6/4) ; 7.разред – девојчице 

:1.Гордана Јелисавчић  (7/1) 2.Николина Јевтић (7/1) 3. Лаура Рмуш  (7/2) ; дечаци:1. Михаило Божић 

(7/3) 2.Стефан Ристивојевић (7/2) 3.Давид Јанићијевић (7/1); 8.разред – девојчице : 1.Катарина Крстић 

(8/3) 2.Тијана Антонијевић (8/3) 3. Невена Ристановић(8/1); дечаци:  1. Марко Џелебџић (8/3) 2.Ненад 

Савић (8/3)  3. Филип Филиповић (8/2). 

 
 На 26. Републичком такмичењу из српског језика за ученике основних школа , које је одржано у 

Тршићу 28.5.2016. ученицаНевена Јовановић 7/3 постигла је фантастичан резултат освајањем другог 

места са 18 бодова од могућих двадесет. Поред Невене на такмичењу је учествовала  и Јелена 

Филиповић 7/3 (са 15 бодова), а обе је припремала наставница Весна Јекић . Код ученика осмог разреда  

Анђела Богдановић 8/1 је освојила 14 бодова, а са њом је радила наставницаБранка Арсенијевић. 

Пласман који је постигла Невена Јовановић је уједно и најбољи резултат на такмичењима,  ученика ОШ 

„Рајак Павићевић“ у школској 2015/2016. години. 
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 На основу календара образовно-васпитног рада за основне школе , ученици 8. разреда су у среду 

01. јуна 2016. године  завршили друго полугодиште.Истог дана традиционално се одржава прослава 

мале матуре односно матурско вече у школи. 

 
 У току месеца маја уграђени видео бимови у више кабинета . 

 

Ј УН  2016. године 
 

 Цена кухиња за јун износила је  600 динара. 

 Због организовања завршног испита ученика 8.разреда, Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије , донело је одлуку да се наставна година уместо у среду 

15.6.2016. заврши дан пре тј. 14.6.2016.(уторак). Тако да је субота 4.6.2016. била радна субота са 

распоредом часова за среду. 
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 Ученици и учитељи четвртог разреда Основне школе „Рајак Павићевић“ припремили су  

пригодан програм за родитеље и децу која полазе у ПРВИ разред,  6.јуна 2016. године (понедељак) у 18 

00 сати (сала биоскопа „Влаја). 

 
 У организацији Дома културе „Пиво Караматијевић“ из Прибоја од 07-09.6.2016. се одржавала 

25. Међурепубличка смотра дечјег драмског стваралаштва. Представници Бајине Баште на овогодишњој 

смотри били су ученици ИО Пилица са предметном наставницом српског језика , Бојаном Петронијевић. 

Ансамбл су предводили најбољи глумци дана (по избору жирија Канцеларије за младе из Прибоја) 

Дарко Радивојевић и Јована Кадијевић. Остатак глумачке екипе су чинили: Тања Маринковић, 

Александра Крсмановић, Сандра Вукосављевић, Тамара Рогић, Немања Мијаиловић, Вељко Обреновић, 

Иван Драгојловић и Стефан Јанковић уз техничку подршку Стефана Вукосављевића. Још једно 

бриљантно извођење представе наишло је на веома леп пријем прибојске публике и селектора смотре 

Драгана Јовичића Јовића.Након одигравања шест представа селектор је прогласио најбоље, а међу 

награђеним учесницима је и наш ученик Дарко Радивојевић, који је проглашен за најбољег глумца 25. 

Међурепубличке смотре дечјег драмског стваралаштва, за улогу Милоја у представи „Власт“ 

Бранислава Нушића. 
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 Ученици и учитељи 4. Разреда свечано су обележили завршетак школске године у школи 10.јуна 

2016. године. 

  
 

 Додела Сведочанстава о завршеном 8. разреду je била  у уторак 14.6.2016.  у 13 00 сати. 

 Наставна 2015/16. година завршена је у уторак 14.6.2016 и за ученике од 1. до 7. разреда је почео 

летњи распуст. 

 Ученици 8. разреда су полагали завршни испит три дана и то:у  среду 15.6.2016. – тест из српског 

језика; у четвртак 16.6.2016. – тест из математике  и у  петак 17.6.2016. – комбиновани тест; 

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

неопходна за упис у средње школе. У четвртак  23.6.2016. у десет сати су додељена Уверења о 

положеном завршном испиту и Сведочанства о завршеном основном образовању.  

 Као и сваке школске године месец јун је предвиђен за доделу признања најбољим ученицима 

генерације , а у оквиру редовних активности  у ОШ „Рајак Павићевић“   су на пригодној свечаности 

уручене Вукове дипломе ученицима 8. разреда из генерације 2001. годиште .За ђака генерације је 

проглашена Анђела Богдановић  ученица  8/1  разреда , која је током осмогодишњег школовања 

остварила изузетне резултате на такмичењима  из више наставних предмета : српски језик (треће место 

на Републичком такмичењу ),  хемија, биологија, историја …Поред Анђеле носиоци Вукове дипломе за  

школску 2015/16. годину су : Јована Јагодић 8/1, Лука Јовановић 8/1, Јелена Нешковић 8/2, Никола 

Попадић 8/3 и Немања Мијаиловић 8. ИО Пилица. 
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 Коначни резултати завршног испита су  објављени 24.6.2016. а на основу календара активности у 

вези са завршним испитом осталоје  да ученици обаве попуњавање и предају листу жеља у основној 

школи , а за то су били предвиђени термини 25. и 26.јун 2016. од 8 до 15 сати. 
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 Излет за заинтересоване раднике ове године је био организован 24. јуна 2016. Када смо посетили 

Потпећку и Стопића пећину , а потом дружење наставили у ИО Јасиковице. 

 
  Подела ђачких књижица обављена је  у недељу 28.6.2016. и то : први, трећи, пети, шести и 

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

 

 

Ј УЛ - АВГУСТ 2016. године 

 
 Након више неуспешних покушаја код различитих фондација, коначно смо успели да реновирамо 

оба школска објекта у Пилици и тако остваримо вишедеценијске тежње да се школа у Пилици уреди. 
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Радови су изведени за време летњег распуста. У рекордном року, до почетка школске године, 

урађено је следеће, 

тзв. „стара школа“: замењена комплетна дрвена спољашња столарија ПВЦ и алуминијумском 

столаријом, замењена унутрашња столарија, замењени дрвени подови винфлекс подовима, у 

учионицама постављене неонске светиљке, обојене све просторије, урађена термичка фасада, кулир 

сокле, тротоари и замењени олуци на школи. 

Тзв.“нова школа: замењена комплетна дрвена спољашња столарија ПВЦ и алуминијумском столаријом, 

замењена унутрашња столарија, замењени стари подови винфлекс подовима, обојене све просторије. 

 
 

 Пројекат је финансирало Министарство просвете, науке и технолшког развоја РС (одобрило 

5.000.000,00 динара, утрошено 4.846.461,00 динара) и општина Бајина Башта (одобрила 975.000,00, 

утрошено 974.607,84 динара). 

 Укупна вредност изведених радова била је 5.821.068,84 динара. Радове је извела фирма 

„Будућност“ Севојно, подизвођач „Алутерм“ Бајина Башта. 

 На задовољство ученика, наставника и мештана, директор школе Драган Ресимић, најавио је 

додатна улагања у ИО Пилица, како би, иначе добра, укупна, школска клима и амбијент били на још 

вишем нивоу. 

 

 

 

У Бајиној Башти, октобар 2016.                                                   Летопис приредили: 

                                                                                                         помоћник директора 

                                                                                                         _________________ 

                                                                                                         Јан Кунчак         

                                                                                                          и директор школе 

                                                                                                          _________________ 

                                                                                                         Драган Ресимић 


