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СЕПТЕМБАР  2016. године 
 

У школској 2016/17.  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, шк. 2015/2016. са 826. ) , тако да смо ову школску годину  започели са 829 

ученика. 

Наставна година је почела према плану 1 .септембра 2016. (четвртак) , пријемом нових ђака 

првака (85 ученика у матичној школи), који су заједно са ученицима трећег, петог, шестог, седмог и 

осмог разреда кренули у прву смену са почетком наставе у 8 часова. 

 

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

износу од 1300 динара.У првој недељи одржани родитељски састанци у првом и петом разреду због 

избора родитеља у Савет родитеља школе. 12.09.2016. Кречење три учионице и кабинета хемије и 

географије. Прстеновање птица на Тари (омогућено за 5 ученика 5-8.р.) 07.09.2016. У сарањи са 

„Друштвом за заштиту птица Србије―, Н.парком „Тара―и Bird life international 

14.9.2016. Одржано Наставничко веће на коме су разматрани и усвојени Годишњи план рада 

школе , Извештај о раду школе 2015/16. и Извештај о раду директора. Истог дана је формиран ученички 

парламент и изабрано руководство : У понедељак 12.9.2016. на конститутивној седници Ученичког 

парламента  изабран је Председник ученичког парламента –  Стаменић Ивана 8-2, а остали чланови су : 

Панић Андрија 8-2 (заменик председника) , Јанковић Јован 8-1,Марковић Нађа 8-1 ; Савић Анђела 8-3 

(представник Ученичког парламента за школски одбор ) и Радивојевић Немања 8-3; Вукосављевић 

Лазар 8. ИО Пилица,Петровић Тамара 8. ИО Пилица; Петровић Милан 7-1(представник Ученичког 

парламента за школски одбор) и Јевтић Јована 7-1;Матић Чедомир 7-2,Ивић Емилија 7-2;Радивојевић 

Нела 7-3,Јеринић Страхиња 7-3;Нешковић Немања 7-4 ,Ковачевић Настасја 7-4;Милосављевић Петар 

7.ИО Пилица,Гвозденовић Маријана 7.ИО Пилица;. У четвртак 15.9.2016. је одржан и  Савет родитеља и 

седница Школског одбора на коме су усвојени Годишњи план рада школе за 2016/17 , Извештај о раду 

школе 2015/16. и Извештај о раду директора за 2015/16  . На огласној табли је у складу са правилником 

о оцењивању благовремено истакнут распоред пимених и контролних задатака за прво полугодиште. 
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Одржана седница Савета родитеља 14.9.2016. – изабрана Компанија Миленијум осигурање за 

осигурање ученика по цени од 300 динара. Унети подаци за ДОСИТЕЈ у складу са Правилником о 

изменама и допунама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање уставнове која 

обавља делатност основног образовања и васпитања.  

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у оквиру пројекта Подршка школи након 

спољашњег вредновања је припремио иницијалне тестове знања из математике и српског језика за 

ученике шестог и осмог разреда основне школе.Тестирање је спроведено у септембру 2016/2017. године, 

и то:Тест из српског језика – 14. септембра за ученике VI разреда основне школе; 15.септембра за 

ученике VIII разреда основне школе; Тест из математике – 21. септембра за ученике VI разреда основне 

школе; 22.септембра за ученике VIII разреда основне школе; Тестирање за све ученике, без обзира на 

разред, је трајало 45 минута ,а спровели су га предметни наставници. 

У оквиру обележавања Европске недеље мобилности општина Бајина Башта се прикључила 

великој кампањи многобројних градова Европе , а у спровођењу акције су учествовали и ученици нижих 

разреда наше школе. За потребе ове акције у четвртак. 22. септембра од 7 до 24  за саобраћај је 

затворена главна улица у Бајиној Башти.  С.Т.Ц. „Бајина Башта― јеу то време на улици поставила 

кошаркашки обруч па је поред вожње бициклом и шетње било омогућено и играње кошарке. 

 

Као и претходних година , тако и ове школске 2016/2017. 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 20. Септембра 2016.и 

одржали предавање о безбедности у саобраћају, а затим и уручили пригодне поклоне свим ђацима. 
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У учионице Ана Ђокић Стаменић-Светлана Бошковић (10.10.2016.); Вера Радуловић-Данка 

Гавриловић; Снежана Живановић-Верица Јовановић уграђени Пројектор BENQ MS 506. 

Последњег дана септембра у петак 30.9.2016. у нашој школи организован је Еко квиз у оквиру 

акције примарне селекције отпада, коју спроводи ЈКП „12 септембар― и општина Бајина Башта. Квиз је 

организован у две категорије, за ученике нижих разреда (3. и 4. разред) и за ученике виших разреда (5. и 

6. разред). Организатори квиза нижих разреда су биле одељенске старешине , а координатор за ученике 

виших разреда је била наставница биологије Драгица Борањац уз помоћ ученика 8/3.Код нижих разреда 

се такмичило осам екипа , а најуспешнија је била екипа 3/4 у саставу Николина Јовановић, Лука 

Злојутро и Јанко Павловић.  
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Код виших разреда се надметало шест екипа , а највећи број бодова је освојила екипа 6/1 коју су 

сачињавали Татјана Баштовановић, Ирена Тешић и Милана Ђокић. 

 
  26.09.2016. PWL VISION-Шабац ,организовао офталмолоки преглед за раднике школе. 

Седница педагошког колегијума одржана 30.9.2016. 

ОКТОБАР  2016. године 
  

Цена кухиња за октобар износила је  1 300 динара. 

Педагошки аистент Недељковић Драгана почела да ради у ИО Црвица у понедељак 3.10.2016. 

Марија Ђурић (енглески језик ) отишла на одсуство због венчања, а мења је Љиљана Јанковић.  

Почетак октобра је резервисан за Дечју недељу, која ове године траје од 03.октобра до 09. 

октобра 2016. године. У складу са релевантним међународним и националним документима и 

позитвним прописим. Циљ  је скретање пажње јавности на децу и младе, на њихове потребе и права у 

породици, друштву и локалној заједници, на права да одрастају у што бољим условима, на једнаке 

шансе за развој и остварење својих потенцијала.Овогодишњи мото гласи ― НЕЋУ ДА БРИГАМ, ХОЋУ 

ДА СЕ ИГРАМ―. 

У нашој школи активности су почеле у понедељак  3.10. 2016. Први дан спортских такмичења 

/мали фудбал и одбојка/ у дечјој недељи био је намењен за ученике седмог разреда. У првом 

полуфиналу  су се састали 7/3 и 7/2 , а у другом ученици 7/1 и 7/4. Код дечака  су  екипе 7/3 и 7/1  

оствариле пласман у финале , а код девојчица 7/3 и 7/4. На крају победници овогодишњег турнира су 7/3 

у одбојци и 7/1 у фудбалу. Коначан пласман је следећи : одбојка –  прво место 7/3,  друго место 7/4, 

треће место 7/2 и четврто место 7/1; мали фудбал – прво место  7/1, друго место 7/3, треће  место 7/4 и 

четврто  место 7/2. Суђење је било поверено наставнику Миловановић Душану у фудбалу и наставнику 

Радовановић Драгану у одбојци. 
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Други дан спортских такмичења у вишим разредима био је резервисан за ученике 5. разреда. У 

фудбалу су постигнути следећи резултати : 5/3 – 5/1 (6:5); 5/3 – 5/2 (3:2 после пенала) и 5/1 – 5/2 (0:1), 

тако да је пласман следећи : прво место 5/3, друго место 5/2 и треће место 5/1; Девојчице су се 

надметале у одбојци, а резултати су : 5/3 – 5/1 ( 2:0); 5/3 – 5/2 (2:1) и 5/1 – 5/2 (2:0), а пласман је : 1. 

место 5/3 , друго место 5/1 и треће место 5/2. Судије су биле наставници Жељко Станојевић, Драган 

Радовановић и Никола Стаменић. 
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Трећи  дан спортских такмичења у вишим разредима су обележили ученици 8. разреда. У 

фудбалу су постигнути следећи резултати : 8/3 – 8/2 (3:0); 8/3 – 8/1 (3:2 после пенала) и 8/1 – 8/2 (1:0), 

тако да је пласман следећи : прво место 8/3, друго место 8/1 и треће место 8/2;  Девојчице су се 

такмичиле у одбојци, а резултати су : 8/3 – 8/2 ( 2:0); 8/3 – 8/1 (2:0) и 8/1 – 8/2 (2:0), а пласман је : 1. 

место 8/3 , друго место 8/1 и треће место 8/2. Судије су биле наставници Жељко Станојевић, Душан 

Миловановић и Даница Благојевић. 

     

 

   

 

 
Завршни  дан спортских такмичења у вишим разредима су је припао ученицима 6. разреда. У 

фудбалу су постигнути следећи резултати : 6/1 – 6/2 (2:1); 6/3 – 6/1 (0:3) и 6/3 – 6/2 (1:0), тако да је 

пласман следећи : прво место 6/1, друго место 6/3 и треће место 6/2;   
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Девојчице су се такмичиле у одбојци, а резултати су : 6/1 – 6/2 ( 2:0); 6/3 – 6/1 (1:2) и 6/3 – 6/2 (0:2), а 

пласман је : 1. место 6/1, друго место 6/2 и треће место 6/3.  Судија на одбојци је био Огњен Живановић 

8/3, а фудбал су судили Никола Јовановић ученик 8/3 и  наставник Жељко Станојевић.Навијање је 

обележила занимљива кореографија ученика сва три одељења. 
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ПРВИ РАЗРЕД : У оквиру Дечје недеље 2016. године ученици 1. разреда су имали следеће 

активности: 3.10.2016.„Моја играчка― 5.10.2016. Како се праве играчке( посета); 6.10.2016. Осликавање 

плочника (градски трг);  7.10.2016. Правимо играчку. 

 
 

ДРУГИ  РАЗРЕД: Програм обележавања Дечије недеље у ОШ „ Рајак Павићевић― у трајању од 

3. до 08. октобра, под мотом „НЕЋУ ДА БРИГАМ, ХОЋУ ДА СЕ ИГРАМ― ,а ученици 2. разреда су 

имали планиране следеће активности :  3.10.2016. Игре без граница ; 4.10.2016. Игре без граница ( деца-

родитељи); 5.10.2016. посета ватрогасцима; 6.10.2016. Аутобуска станица(посета)и  7.10.2016. Јавни час 

–физичко васпитање. 
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ТРЕЋИ  РАЗРЕД:  Друштвене игре ,Турнир ( родитељи), Израда играчака ( рециклажа) посета НП 

„Тара― ( Центар за посетиоце). 

 

ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД: У оквиру Дечје недеље 2016. године ученици 4. разреда су имали следеће 

активности: 3.10.2016.Посета гинеколога Наде Стаменић и  предавање на тему: Пубертет; 

4.10.2016.Посета полицији на граничном прелазу, предавање на тему: Државна граница и начини 

преласка у другу државу, потенцијалне опасности од нелегалне трговине оружјем, дрогом, људима и сл. 

5.10.2016. Посета професионалног сниматеља Мићић Душана ученицима; предавање : Снимање и 

монтажа дечијих и других васпитно-образовних емисија.6.10.2016.Посета педијатра Светлане Петровић; 

предавање: Хигијена деце у пубертету; 7.10.2016.Час фискултуре у школском дворишту заједно са 

ученицима 2. Разреда; наставник Драган Радовановић је истакао значај физичке активности за правилан 

раст и развој деце. 

 

 

 
 

 

 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 периоду од 3.10.2016. до 13.10.2016. ученици 5. и 7. разреда су уз присуство одељенских 

старешина обавили систематски преглед у Дому здравља Бајина Башта. 

  Општина Бајина Башта и ЈКП „12.септембар― организовали су продужен еко викенд за ученике 

који су победили у еко квизу 30.9.2016. као и ученике који су награђени за ликовно и литерарно 

стваралаштво у периоду од 7.10.2016.до 9.10.2016. у Извиђачком центру Заовине заједно са ученицима 

ОШ „Свети Сава―. 

У Заовинама је боравило 8 ученика:Јанко Павловић III-4,АнастасијаГавриловић IV3,Магдалена 

Радојичић VI-1,Татјана Баштовановић VI-1,Милана ЂокићVI-1, Ирена Тешић VI-1,Анђела Ивановић VI-

3,Сара РогићVIII-3 са учитељицом Снежаном Тришић. 
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У понедељак 10. октобра уграђено је 4 видео бима (три у учионице разредне наставе и кабинет за 

енглески), а истог дана је одржана и седница Савета родитеља у вези са избором туристичких агенција и 

организације екскурзије. Школски одбор је одржао седницу у уторак 11.10.2016. а директор Драган 

Ресимић је учествовао на трибини о мрежи школа наше општине , а у 17 сати одржана седница Савета 

родитеља, док је 11.10. одржана седница Школског одбора. 

17.10.2016. директор био у посети часовима у  ИО Јасиковице. 

Директор био на промоцији поводом уписа стећака Перућац и Рача у УНЕСКО-ву баштину 

19.10.2016.  

Обавештење о хуманитарној акцији и прикупљању средстава за помоћ ученици наше школе чији 

је отац трагично настрадао је прочитано у свим одељењима у среду 12. октобра, априкупљено је 114 260 

динара. 

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

ученика од 1. до 8.разреда. Ове године крос је одржан 20.10.2016. 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 (4:3и победа искуснијих ), већ  промоција спорта и дружење 

наставника са ученицима. 
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     Резултати јесењег кроса: 1.разред – девојчице: 1. Нина Карадаревић (1/3), 2. Јана Сарић (1/3), 3. 

Ана Петронијевић (1/2); дечаци: 1.Ђорђе Ристивојевић (1/1), 2.Душан Радовановић (1/2), 3.Вук Дуловић 

(1/1) ; 2.разред – девојчице:1. Јована Кремић (2/3), 2. Ивана Лукић (2/2) 3. Милица Јончић (2/1);  дечаци: 

1. Вук Миловановић (2/2) 2.Ђорђе Јањић (2/1)  3.Његош Николић (2/1); 3. разред – девојчице(1/3);1. 

Неда Грмуша (3/2), 2. Александра Тешић (3/1)  3.Наташа Лукић (3/1) ; дечаци: 1. Урош Савић  (3/3), 2. 

Богдан Деспотовић (3/4), 3.Јанко Павловић (3/4); 4.разред – девојчице :  1. Марта Милановић (4/2), 2. 

Кристина Максимовић (4/1),  3.Нађа Станковић (4/4) ; дечаци :  1. Стефан Радовановић  (4/2), 2. Филип 

Тадић (4/3),  3. Владимир Вукајловић (4/4); 

 
5.разред – девојчице : 1.Хелена Петковић (5/2), 2.Анђела Јеринић (5/3),  3.Анђела Крстић (5/3) ; дечаци: 

1. Матеја Милосављевић (5/2), 2. Пантелија Милосављевић (5/1), 3. Данило Новаковић (5/2); 6.разред – 

девојчице : 1.Сања Павловић (6/2) 2.Татјана Баштовановић (6/1) 3. Душица Максимовић (6/1); дечаци: 

1.Алекса Симеуновић (6/3), 2.Ђорђе Божић (6/2), 3. Стефан Крстић (6/3); 7.разред – девојчице :1. Тијана 

Карадаревић (7/3), 2. Милица Ђунисијевић (7/3), 3. Емилија Ивић (7/2) ; дечаци: 1.Алекса Савић (7/3), 2. 

Урош Злојутро (7/4), 3. Стаменко Митровић (7/1) ; 8.разред – девојчице : 1. Николина Јевтић (8/1) 

2.Анђела Карлица (8/3) 3.Ивана Милутиновић  (8/2) ; дечаци:1. Давид Јанићијевић (8/1) 2.Вук 

Крсмановић (8/1) 3.Михаило Божић (8/3); 
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Победницима су поред школских признања уручене и награде Црвеног крста за освојена прва три места. 

 

 Ученици 2.3. и 4. Разреда урадили анкету за потребе Националног парка Тара и дали одговор на 

питање  „Шта је природа „(25.10.2016.) 

 

 У четвртак 26.10. 2016. Године уз присуство учитеља, из наше школе и школе „Свети Сава―, 

затим директора и педагога школе одржано је предавање на тему „Путоказ за успешно праћење и 

извештавање о напредовању ученика у савладавању школског програма у 1.разреду основне школе―. 

Састанку су присуство вали учитељи наше школе,педагог, директор школе и  четири учитељице из 

школе Основне школе „Свети Сава― , као гости. Предавање је одржала учитељица Мирела Лазић из 

Ужица. Предавању је присуствовало укупно 25 учесника. 

29.10. 2016. Посета 61.међународном сајму књига 

 У току последње недеље октобра одржан је и редован састанак Тима за заштиту од злостављања. 

На крају месеца октобра одржана седница Педагошког колегијума. 

 

 

НОВЕМБАР  2016. године 
  

 

 Цена исхране у кухињи за месец новембар износи 1 300 динара   

Почетком Новембра  прочитано је обавештење о хуманитарној акцији и прикупљању средстава за 

помоћ ученицима наше школе (3. и 4. разред) чији је отац трагично настрадао је прочитано у свим 

одељењима 1. новембра, а прикупљено је око 100 000 динара. (помоћ породици су уручили директор, 

педагог и учитељице ) 

 

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

разреда у матичној школи одржане се у понедељак  07.11.2016. за ИО Пилица , а седница одељенских 

већа у матичној школи у среду  09.11.2016. На седници су разматрани општи успех и владање, као и 

остала питања од заначаја за образовно-васпитни процес. ―Дан просветних радника― је био 10.11.2016. 

 

 Према школском календару за 2016/17. годину јесењи распуст не постоји  у новембру , а наставе 

није било у петак  11.11.2016. (Дан примирја у Првом светском рату).  

 

Редовна седница Наставничког већа након првог тромесечјa  одржана је  у понедељак  14.11.2016. 

године са почетком у 17 часова у кабинету ликовне културе. У понедељак  14.11.2016. наша колегиница 

Верица Јовановић отворила боловање./замена  приправник Наташа Милисављевић и учитељ Милан 

Живановић. 

 

На основу одлуке ИО ГСПРС „ Независност― у четвртак 17.11.2016. одржан је штрајк упозорења, 

а часови су били скараћени на 30 минута. У четвртак  17.11.2016. колега Видоје Богдановић на 

боловању /замена Марко Лазић/ . 

 

Припадници МУП-а посетили ученике 5. Разреда у оквиру пројекта о безбедности ученика. 

 

Данашњи свет игара и играчака је добио другачији садржај. Дугометражни цртани филмови 

замењени су 3D филмовима, ластиш и кликери  видео игрицама, а писање писама и дописивање са 

вршњацима  је уступило место  друштвеним мрежама (Facebook,Instagram, WhatsApp ,Snapchat).  
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Након што је интернет ера узела маха у свету и употреба интернета постала свакодневница 

огромне већине светског становништва, све чешће се поствља питање, да ли је прекомерна употреба 

интернета форма зависности или не? 

У складу са наведеним чињеницама нашу школу су у петак 19.11.2016. године посетили 

представници Канцеларије за младе из Бајине Баште и том приликом одржали предавање на тему „Кад 

игра више није игра― ученицима 2. и 4. разреда. Са ђацима су се дружили и упознали их са добрим и 

лошим странама коришћења интернета,  ученици Гимназије „Јосиф Панчић― : Нина Милутиновић , 

Тијана Јакић , Катарина Јовановић и координатор КЗМ Ранко Радовановић. Акција је настављена 

наредне недеље са ученицима 3. разреда. 

 

Понедељак 21.11.2016. корекције у распореду због славе Аранђеловдан (нису радили Десанка и 

Љубинка Печеничић, Вера Манојловић, Снежана Живановић, а Милица Новотни на боловању – замена 

Јелена Мучибабић) 

У оквиру пројекта Мониторинг инклузивног образовања и процесуирање дискриминације, у 

нашој школи је 23.11.2016. /среда/ одржано предавање на тему „Препознавање и процесуирање 

случајева дискриминације у образовно-васпитном систему. Предавач је испред Ужичког центра за права 

детета, била мр. Јелена Жунић – Цицварић, а  предавању јње присуствовало  28 радника школе. 
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Од 24-26.11.2016. Семинар - „Транспарентност, кључна одлика добре локалне самоуправе― 

Семинар се односио на израду информатора о раду и примену закона о слободном приступу 

информацијама од јавног значаја. У Б.Башти, реализатор „Centar za ravnomerni regionalni razvoj― 

Београд-„FORCA― Пожега, Секретар школе Јела Јањић - учесник /бесплатан/. 

 У четвртак 24. 11. 2016. Дошло је до промене распореда часова у ИО Пилица, ради усклађивања 

термина са Гимназијом и наставницом Маријом Малешевић /енглески језик/. 

Иако се Међународни дан хуманости званично обележава 19. августа, ђаци наше школе су  више 

пута исказану, племенитост и човекољубље показали и у суботу  26.11.2016. са почетком у десет сати у 

дворишту ОШ „Рајак Павићевић― где  је одржан још један  фудбалски турнир , који је за циљ имао да се 

помогне нашем суграђанину Деспоту Лазићу . 

 

 

 Иницијатори хуманитарног фудбалског дружења су били ученици 8/1 Давид Јанићијевић и 

Милош Јелисавчић , који су покренули и остале ђаке и родитеље,  да се на овај начин укључе у акцију 

солидарности . Прикупљени новац је уручен породици малог Деспота након завршетка утакмица.У 

фудбалском  надметању  /резултати нису били у првом плану/ је учествовало тринаест екипа ученика од 

5. до 8. разреда. У борби за треће место успешнији су били ученици 8/3, а надиграли су ученике 7/3, док 

је најбољи утисак оставила екипа 8/1 која је у финалу савладала одељење  7/4 . Судије на турниру су 

били наставник математике Душан Миловановић и наставник техничког Жељко Станојевић. 

 
 

Петак 25. Новембар , кроз донацију „Дринско-лимских електрана― у нашу школу стигло је  15 

клупа за седење које ће бити у ходницима крај учионица. Пројекат у вези са здравом исхраном, који је 

водио наставник физичког васпитања Драган Радовановић обезбедио је мајице за све ученике седмог 

разреда. 
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Канцеларија за младе општине Бајина Башта, је одржала предавање о интернет зависности за 

ученике трећег разреда /30.11.2016./ 

  

 Крајем месеца одржан редован састанак Тима за заштиту од злостављања. 

 

ДЕЦЕМБАР  2016. године 
 

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

 У среду 7.12.2016. стигле су књиге из Министарства по два примерка за библиотеку. 

 Четвртак 8.12.2016.. обележиле су посета припадника МУП-а у оквиру редовне сарадње са 

ученицима 5. Разреда, а одржана је и обука и провера у вези са противпожарном заштитом за раднике 

школе.  
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 У учионице: Гордана Аћимовић-Наташа Милановић; Биљана Злојутро-Милена Вукашиновић; 

Катарина Тришић Матић-Наташа Јовановић; Снежана Тришић-Ана Баштовановић и кабинет техничког 

купљени нови Рачунари РС , а у каб.географије замењен из каб.хемије; (Постављени 05.12.2016.) 

 Прво општинско такмичење у шк. 2016/2017. години одржано је у суботу 10.12.2016. године у 

ОШ „Свети Сава―. На фудбалском  турниру је учествовало  пет екипа : екипа домаћина, ОШ „Стеван 

Јоксимовић― из Рогачице, ОШ „Душан Јерковић― из Костојевића  и две екипе из наше школе , из ИО 

Пилица и из матичне школе.Прво место у неизвесној финалној борби освојили су ученици ОШ „Свети 

Сава― који су савладали екипу из ИО Пилице ( тим су чинили :Стефан Јелисавчић , Александар 

Јелисавчић (капитен) ,Никола Рогић, Стефан Станојчић, Дејан Тешић, Давид Јанковић, Урош 

Веселиновић и Душан Деспотовић са наставником  Жељком Станојевићем) резултатом  2:1 . 

 У понедељак, 12.12.2016.Започети радови на постављању интернета у Пилици предметна настава 

и уграђени рефлектори у фискултурној сали /донација ЈП „Дринско-лимске хидроелектране―/ и неонска 

расвета за кабинет немачког 

 У суботу 17.12.2016. успешно је одржан  други по реду  Куп Sally de Beaumont 2016. Изузетно 

велики одзив ученика наше школе допринео је да турнир и даље постоји, a oд позваних екипа из других 

школа треба похвалити учешће ОШ „Душан Јерковић― из Костојевића са наставником Росић Милошем, 

који је заједно са наставницима  Крстић Ненадом и Станојевић Жељком,  био и судија.За победнички 

пехар нашег донатора надметало се 23 екипе са укупно 69 такмичара , а уз лепо дружење постигнути су 

и следећи резултати по категоријама:1. и 2. разред- 1. место екипа ( Вук Миловановић, Михаило 

Деспотовић,Виктор Деспотовић), а 2. место је припало екипи (Борис Драган, Наум Вељановски 

,Кристијан Радовановић); 3. и 4. разред – 1. место 4/3  (Урош Мандић, Сакић Огњен, Лазић Огњен), 

2.место 4/2 (Урош Аврамовић, Павле Пурић, Стефан Радовановић) и 3. место 3/4 (Павловић Јанко, 

Игњатовић Дуња, Деспотовић Богдан); 5. и 6. разред девојчице –  1. место 6/1 (Татјана Баштовановић, 

Душица Максимовић, Сања Васић), 2.место 5/3 (Анђелија Стаменић, Анђела Јеринић, Исидора Берић) и 

3. место 5/1 (Сара Филиповић, Нина Симић, Тамара Милосављевић).5. и 6. разред дечаци – 1. место 6/2 

(Божић Ђорђе, Кунчак Андреј, Лечић Огњен ), 2.место 5/1 (Јовановић Душан, Милосављевић Пантелија, 

Тодор Петровић), 3. место 6/2 (Андреј Јашић, Милош Матић, Немања Јовановић);7. и 8. разред дечаци 

– 1. место ОШ „Душан Јерковић― Костојевићи (Лукић Игор, Павићевић Саша Николић Бранко), 2.место 

8/2 (Јован Павловић, Давид Петковић, Стефан Ристивојевић), 3.место 7/3 (Урош Симић, Алекса Савић, 

Вук Петковић). 
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Општинско такмичење у одбојци је одржано  у петак 23.12.2016. у Бачевцима (домаћин ОШ 

„Стеван Јоксимовић― из Рогачице). Обе екипе наше школе постигле су изузетан успех , освајањем првог 

места. У финалним борбама победе од 2:0 остварене су против ученика ОШ „Свети Сава― из Бајине 

Баште . У женској екипи су  биле :  Јовановић Невена 8-3, Карадаревић Невена 8-3, Рогић Сара 8-3, 

Лазић Јелена 8-3, Карлица Анђела 8-3, Миловановић Јована 8-3, Ђуровић Неда 8-3, Марковић Нађа 8-1, 

Јевтић Николина 8-1, Ђунисијевић Милица 7-3,  Крстић Анђела 5-3, а у мушком тиму су били следећи 

одбојкаши : Јовановић Никола 8-3 , Живановић Огњен 8-3, Јовановић Урош 8-3,  Радивојевић Немања 8-

3, Радовановић Урош 8-3, Максимовић Никола 8-1, Максимовић Стефан 8-1 , Јелисавчић Милош 8-1, 

Лукић Александар 7-1 и  Јовановић Немања 6-1, а тренер је била наставница Даница Благојевић. Овим 

резултатом остварен је пласман на Окружно такмичење које се одржава фебруара 2017. у организацији 

наше школе. 

 
 

29.09.2016.- 05.12.2016. Центар за едукацију Ужице , односно NS PRO GROUP-бесплатне 

радионице енглеског и немачког језика за 172 уч.1-6.р. 

Од 19.12.-23.12.2017. Стручна  пракса за 1 студената 2.године Учитељског факултета из Ужица.  

22.12.2017. Учитељица Лидија Ђокић положила стручни испит (школа је омогућила Лидији 

Ђокић полагање стручног испита након стечених услова за то).  

23.12.2016. одржана седница Наставничког већа , на којој је било присутно 83 радника школе. Од 

присутних радника за предлог да директор школе буде Драган Ресимић је гласало 81, а два су била 

уздржана. 

У четвртак 29. Децембра наставница хемије Љубинка Алексић-угледни час у 7/3, а деци радника 

школе подељени новогодишњи пакетићи . 

 

Последњи наставни дан у календарској 2016. години је петак 30.12.2016 , а након тога су  

Правилником о календару за школску 2016/2017. годину предвиђени новогодишњи и божићни празници 

када школа неће радити.Први наставни дан је понедељак 09.01.2017. а у прву смену крећу ученици 

2,4,5,6,7. и 8. разреда, док ученици 1. и 3. разреда крећу у другу смену по утврђеном распореду часова. 

 

 

. 
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ЈАНУАР  2017. године 
 

Цена кухиња за јануар  износила је  800 динара. 

 

Министар просвете науке и технолошког развоја РС Младен Шарчевић је дао званично 

саопштење у медије о продужетку распуста 9. и 10. јануара 2017.године.Да би могла да се прати 

ситуација, у понедељак 9. јануара ће се на основу прикупљених података од директора школа, а 

посредством одељенских старешина, о томе колико ученика због грипа неће моћи да присуствује 

настави од 11. јануара 2017. године, бити размотрена ситуација о евентуалном додатном продужетку 

празничког распуста.Министарство просвете, науке и технолошког развоја на основу података које су 

прикупиле школске управе, а имајући у виду да је веома тешко надокнадити пропуштене часове, донело 

је одлуку да настава у основним и средњим школама почне у среду, 11. јануара 2017. године. У нашој 

школи у прву смену крећу ученици 2,4,5,6,7. и 8. разреда, док ученици 1. и 3. разреда крећу у другу 

смену по утврђеном распореду часова. 

10.01.2017.одржана седница Школског одбора. 

 

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 среду 11.јануара 2017. Објављен је Календар такмичења у основним школама за школску 

2016/2017. годину. 17.01.2017наставница географије Радмила Тутић одржала угледни час у ИО Пилица. 

 

Према Календару такмичења и смотри ученика основних школа за школску 2016/2017. годину , 

19.1.2017. предвиђено је одржавање школског такмичења из математике. Наша школа је организовала и 

спровела наведено такмичење у матичној школи и у ИО Пилица. Укупно је пријављено 37 ученика 

трећег разреда, 30  из четвртог , 28 из петог, 30 из шестог, 17 из седмог и 13 ученика из осмог разреда. 

Такмичење су спровели наставници математике и учитељице трећег и четвртог разреда. 

 

На основу одлуке актива директора основних и средњих школа наше општине, а сходно допису 

министра просвете, часове од понедељка 09. 01. и уторка 10.01.2017, надокнадиће се  у понедељак 

30.01.и уторак 31.01.2017. 

Прво полугодиште школске 2016/2017. завршава се у уторак 31. 01. 2017. 

Подела књижица обавиће се у петак 03. 02. 2017. и то: 1,3,5. и 7.разред у 9 часова, а 2,4,6.и 

8.разред у 10 часова. 

Први наставни дан у другом полугођу је понедељак 13. 02. 2017, када у прву смену крећу 

ученици 1,3,5,6,7.и8.разреда, док ученици 2.и4.разреда крећу у другу смену. 

 

Ученици 8. Разреда зајдено са предметном наставницом Борањац Драгицом, посетили су у уторак 

25.1.2017. и среду 26.1. 2017. Године Национални парк Тара у оквиру активности везаних за предмет 

биологију. 

 

Дана 27.1.2017. године у централном холу ОШ „Рајак Павићевић― уз присуство ученика, 

родитеља, бројних гостију и радника школе обележена је на свечан начин школска слава – Савиндан. 
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„ МАСКЕНБАЛ  ЗАНИМАЊА― , који се традиционално организује за ученике осмог разреда у складу 

са пројектом „ Професионална оријентација на преласку у средњу школу―, одржаће се 31.01.2017. 

године тако што ће ученици тог дана доћи маскирани у школу. /Тим за ПО/ уз педагога школе Кунчак 

Слађану. 
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Поводом Међународног дана борбе против пушења  нашу школу су посетили представници 

Црвеног крста Бајина Башта , лекари и медицинско особље Дома здравља Евелина Хаверфилд .Овим 

поводом одржано је изузетно корисно и занимљиво предавање којим су били обухваћени ученици петог 

и седмог разреда. 

 

 

 
 

 

 

ФЕБРУАР  2017. године 

 
Цена кухиња за фебруар  износила је  700  динара. 

 

Седнице одељенских већа за ИО Пилица и матичну школу одржане су у среду  01.02.2017.  када 

је и утврђен успех ученика у првом полугодишту школске 2016/17. године. 

У организацији „Образовног информатора― у Ужицу је 01.02.2017.  одржан семинар 

„Припремање завршног рачуна и финансијског плана ― коме је присуствовала шефица рачуноводства 

Зорица Средојевић. 

 Подела ђачких књижица је обављена у петак 03.02.2017. године у девет сати за непарне разреде, а 

у десет сати за парне разреде. 07.02.2017. Постављање кулира на школи. 

 

 Учитељица Снежана Тришић је била на обуци у вези са акцијом коју су покренули Aqua Viva и 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја  „Покренимо нашу децу―. Обука је била у ОШ 

„Стари град― у Ужицу 10.2.2017. 
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Први наставни дан у другом полугодишту је понедељак 13. 02. 2017, када су у прву смену 

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

 У уторак 14.02.2017. часови су се одржали са распоредом за петак. Среда 15.2. и четвртак 16.2 су били 

нерадни дани због Дана државности Републике Србије. 

14.2.2017. одржана седница Школског одбора. 

 

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

Београда за упис у школској 2017/2018. години за ученике који су рођени 2001. године или касније . 

 

 У недељу 19.02.2017. у ОШ „Свети Сава― Б.Башта, одржано је прво овогодишње општинско 

такмичење , а такмичили су се најбољи физичари од шестог до осмог разреда. Нашу школу су 

представљали ученици шестог разреда (Татјана Баштовановић 6/1, Немања Јовановић 6/1, Милана 

Ђокић 6/1, Андреа Пантелић 6/2, Душица Максимовић 6/1 и Павле Кадијевић 6.ИО Пилица) и Јован 

Јанковић из 8/1 са предметном наставницом Вером Манојловић. 

Најбољи резултат постигао је Јован Јанковић освајањем првог места , док је Павле Кадијевић 

заузео друго место ,а овим пласманом изборили су и учешће на окружном такмичењу 11.3.2017. 

Седница Наставничког већа поводом првог полугодишта одржана је у уторак 21.2.2017. а 

седница Школског одбора одржана је 23.2.2017. На овој седници чланови шк. Одбора донели су решење 

о именовању Драгана Ресимића за директора школе 

ОШ „Рајак Павићевић― је од стране Школске управе Ужице изабрана да буде домаћин окружног 

такмичења у одбојци које се одржава у среду 22.02.2017. године. Ученици наше школе као прваци 

општине у обе категорије обезбедили су учешће на наведеном такмичењу. Тог дана (22.02.2017) 

одржали смо  два часа у преподневној смени, а након тога у 9 и 55 организовано отишли у спортску халу 

да спортски, културно, без ружних гестова или речи , навијамо за наше такмичаре. Карневалска 

атмосфера и победа наших одбојкашица на турниру Златиборског округа обележиле су спортски дан 

који је успешно организовала ОШ „Рајак Павићевић―. Наиме, у среду 22.02.2017. у градској спортској 

хали одржано је такмичење најбољих одбојкаших екипа са округа, а сала Гимназије „Јосиф Панчић― 

односно Техничке школе је била домаћин најбољим одбојкашима. 

На женском турниру учествовало је девет екипа : ОШ „НАДА МАТИЋ― -УЖИЦЕ, ОШ 

„ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ― – ПОЖЕГА, ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ― – ЧАЈЕТИНА, ОШ „МИТО 

ИГУМАНОВИЋ― – КОСЈЕРИЋ, ОШ „СВЕТИ САВА― – ПРИЈЕПОЉЕ, ОШ „СТЕВАН ЧОЛОВИЋ― – 

АРИЉЕ, ОШ „ЖИВКО ЉУЈИЋ― – НОВА ВАРОШ, ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ― – СЈЕНИЦА и  ОШ 

„РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ― – БАЈИНА БАШТА.Одиграно је укупно осам утакмица (од 10  до 19 сати) и 

постигнути су следећи резултати: ОШ „РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ― – БАЈИНА БАШТА : ОШ „НАДА 

МАТИЋ― -УЖИЦЕ (2:0)  ; ОШ „ЖИВКО ЉУЈИЋ― – НОВА ВАРОШ : ОШ „МИТО ИГУМАНОВИЋ― – 

КОСЈЕРИЋ (0:2); ОШ „СВЕТИ САВА― – ПРИЈЕПОЉЕ :  ОШ „СТЕВАН ЧОЛОВИЋ― – АРИЉЕ (2:1); 

ОШ „ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ― – ПОЖЕГА : ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ― – СЈЕНИЦА (2:1); ОШ 

„РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ― – БАЈИНА БАШТА : ОШ „ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ― – ЧАЈЕТИНА (2:1); 

ПОЛУФИНАЛЕ :  ОШ „СВЕТИ САВА― – ПРИЈЕПОЉЕ : ОШ „ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ― – ПОЖЕГА (2:0) 

и ОШ „МИТО ИГУМАНОВИЋ― – КОСЈЕРИЋ : ОШ „РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ― – БАЈИНА БАШТА (1:2); 

ФИНАЛЕ :  ОШ „СВЕТИ САВА“ – ПРИЈЕПОЉЕ : ОШ „РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ“ – БАЈИНА 

БАШТА (1:2);  Женска екипа је била у следећем саставу : Јовановић Невена 8-3, Карадаревић Невена 8-

3, Рогић Сара 8-3, Лазић Јелена 8-3,  Карлица Анђела 8-3, Миловановић Јована 8-3, Марковић Нађа 8-1, 

Јевтић Николина 8-1, Ђунисијевић Милица 7-3, Милановић Татјана 7-3,Богдановић Јована 7-4 и Крстић 

Анђела 5-3; 
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На мушком делу турнира било је четири екипе а у полуфиналу су се састали:ОШ „ПРВА 

ОСНОВНА ШКОЛА КРАЉА ПЕТРА II ― – УЖИЦЕ и ОШ „ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ― – ПОЖЕГА (2:0) и 

ОШ „ВЛАДИМИР ПЕРИЋ ВАЛТЕР― – ПРИЈЕПОЉЕ : ОШ „РАЈАК ПАВИЋЕВИЋ― – БАЈИНА 

БАШТА (2:0) ; ФИНАЛЕ :  ОШ „ВЛАДИМИР ПЕРИЋ ВАЛТЕР― – ПРИЈЕПОЉЕ : ОШ „ЕМИЛИЈА 

ОСТОЈИЋ― – ПОЖЕГА (2:0). Наш тим је играо у следећем саставу: Јовановић Никола 8-3, Живановић 

Огњен 8-3, Јовановић Урош 8-3, Радивојевић Немања 8-3, Радовановић Урош 8-3, Максимовић Никола 

8-1, Максимовић Стефан 8-1, Јелисавчић Милош 8-1, Лукић Александар 7-1 и Јовановић Немања 6-1 и 

освојио је треће место.  Обе екипе је  вредно припремала и предводила наставница Даница Благојевић. 

 

 

 

 
 

23.2. 2017. Одржано и такмичење у Дечјој атлетици за ученике од 1.до 4. разреда, а 24.2.2017. 

купљене књиге за вуковце и ђака генерације (За ђака генерације Меша Селимовић „Сабрана дела―-

тротомно издање, а за остале вуковце Радоје Домановић „Сабрана дела―). 

25.02. и 26.02.2017. су превиђени  за четири општинска такмичења. ОШ „Свети Сава― из Б. Баште 

била је домаћин најбољим математичарима и познаваоцима страних језика. Прво такмичење је из 

математике у суботу са почетком у десет сати (ученици треба да дођу у 9 и 30), а затим се у 14 сати  

одржава општинско такмичење из енглеског језика, а два сата након тога и такмичење из руског језика. 

У недељу 26.02.2017. године наша школа је била организатор општинског такмичења из хемије, а 

За недељу је било предвиђено и такмичење у шаху које почиње у 13 сати у ОШ „Свети Сава―. Састанак 

са представником агенције „Таратурс― и учитељицама одржан је 27.2.2017. у вези са наставом у 

природи. 
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На општинском такмичењу из математике освајањем првог места најбоље резултате су остварили 

следећи ученици ОШ „Рајак Павићевић― : Јашић Марио 3/2 , Тодор Петровић 5/1,Павле Кадијевић 6. ИО 

Пилица и Јован Јанковић 8/1. Друго место су освојили:  Благојевић Теодора 3/1, Милекић Теодора 

4/1,Ђорђе Петровић 5/2. Милица Новотни ,  Петар Драгојловић, Марина Јелисавчић, Душан 

Миловановић и  учитељице 3. разреда- Вера Радуловић, Верица Јовановић  4.разреда Наташа 

Јовановић,Милена Вукашиновић, Љубица Сарић и Наташа Милановић. 

 

 
 

Општинско такмичење из страних језика одржано је у ОШ „Свети Сава― Б. Башта, а најбоље 

резултате су постигле наше ученице Јована Марковић и Ивана Милутиновић (обе из 8/2) освајњем 32 

поена и пласманом на треће место из руског језика су избориле учешће на окружном такмичењу. 

Ученице је припремала наставница Десанка Печеничић. 
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Резултати Општинског такмичења из хемије су следећи: 1.место - Јован Јанковић 8/1,Анђела 

Карлица 8/3,  Јована Кадијевић 7 ИО Пилица; 2. Место-  Татјана Милановић 7/3; и 3. Место - Урош 

Злојутро 7/4, Нела Радивојевић 7/3; Предметна наставница свим ученицима је Љубинка Алексић. 

Свечана додела диплома је била 28.фебруара.  

 
На основу Правилнка о оцењивању на огласним таблама и на сајту школе благовремено је 

истакнут распоред конторлних и писмених вежби за друго полугодиште шк. 2017/18. 
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МАРТ  2016. године 
  

 Цена кухиња за март износила је  1 300 динара. 

 У среду 1. Марта ученици трећег разреда су отишли на рекреативну наставу илити наставу у 

природи , а смештени су и боравили су 7 дана у Врњачкој Бањи. 

Недеља 5.3.2017. је календаром такмичења у шк. 2016/2017. предвиђена за два општинска 

такмичења. Прво такмичење је било из историје  у 10 сати у ОШ „Стеван Јоксимовић― у Рогачици, 

нажалост без пласмана наших ученика на неко од прва три места. У ОШ „Рајак Павићевић― са почетком 

у 14 сати , одржано  је такмичење из биологије уз учешће 31 ученика од 5. До 8. Разреда и пет 

наставника. . Као и сваке године постигнути су изузетни резултати , прво место : Селинић Константин 

5/1, Давидовић Кристина 5/2, Тешић Ирена 6/1,Филиповић Душица 6/3,Баштовановић Татјана 6/1; друго 

место: Мијаиловић Наташа 5 ИО Пилица, Тешић Ђорђе 5/3,Васиљевић Инес 6/2, Кадијевић Павле 6.ИО 

Пил, Милановић Татјана 7/3, Кадијевић Јована 7 ИО Пилица; треће место : Злојутро Урош 7/4, 

Стаменић Марија 7/2, Филиповић Јелена 8/3 уз наставнице Драгицу Борањац и Весну Ристић. 

 
 

Купљене  књиге за најбоље ученике (ср.оцена 5,00 и ученике који нису имали ни један изостанак 

у току шк.године), 200 примерака + 50 гратис.Ученица 8/1 разреда Јана Басуровић је својим изузетно 

лепим и необичним радом украсила зид кабинета за музичку културу. 
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FOND B92 покренуо је акцију под називом „Битка за знање―, чији ће фокус бити подстицање 

деце основношколског узраста да се баве занимањима будућности – роботиком, аутоматиком и 

програмирањем које види као главну платформу за развој младих јер су оне постале врло доступне – 

технолошке и финансијске улазне баријере су се изразито смањиле, а тактилност, изазовност и брзина 

резултата их чине изузетно атрактивнима као дидактички алат.FOND B92 донирао је за 80 основних 

школа у Србији, међу којима је и наша школа по 5 комада  mBot  робота, укупно 400 на којима ће 

вежбати око 3000 ученика и који су једноставни за склапање и програмирање. Наш наставник Јовановић 

Драган прошао је први круг обуке 08.03.2017. за самосталан рад са ученицима у овим областима важним 

за њихову и будућност наше земље. 

 

 
Основна школа „Живко Љујић― из Нове Вароши је у суботу 11.3.2017. угостила најбоље 

физичаре Златиборског округа. Нашу школу престављали су  Павле Кадијевић 6.ИО Пилица и Јован 

Јанковић 8/1 са предметном наставницом Вером Манојловић. Јован је постигао изузетан успех 

освајањем првог места са 90 бодова  у конкуренцији ученика осмог разреда , а овим резултатом је 

остварио пласман на Републичко такмичење 9. и 10. 4.2017. у Шапцу. 

 

15.03.2017. Стручно-педагошки надзор из ШУ- Преглед рада продуженог боравка 
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Општинско такмичење из географије , традиционално се одржава  недељом , а и ове године је 

организација је припала Основној школи ― Душан Јерковић― из Костојевића (12.3.2017). Представници 

наше школе су постигли изузетан успех освајањем два прва места , Иван Радовановић 8.ИО Пилица (96 

бодова) и Петар Милосављевић 7. такође из Пилице (91 бод), док је Милан Петровић 7/1 заузео друго 

место са 82 бода. Овим резултатима су се пласирали на окружно такмичење у Ариљу 26.3.2017. Ученике 

су за такмичење припремали,  у Пилици наставница Радмила Тутић , а у матичној школи наставник 

Новак Марковић. 

 
Крагујевац је угостио одбојкашице четири округа: Златиборског, Шумадијског, Рашког и 

Моравичког, у покушају да изборе пласман на Републичко такмичење. У веома јакој конкуренцији наша 

екипа освојила је треће место, а постигнути су следећи резултати: Прво полуфинале Крагујевац-Бајина 

Башта: 1.сет (25:23); 2. сет (25:20); Друго полуфинале Краљево-Чачак: 1. сет (20:25); 2.сет (25:21); 3.сет 

(15:7) и  ФИНАЛЕ : КРАГУЈЕВАЦ-КРАЉЕВО 1. сет (25:21); 2.сет (18:25); 3.сет (15:13); На основу 

резултата финалне утакмице треће место припало је екипи наше школе . 
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По унапред одређеном распореду (трећег четвртка у марту) 16.3.2017. у 10 сати  и у нашој школи 

се одржава Међународно математичко математичко такмичење „Кенгур без граница 2017―.  У оквиру 

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

решавају исте задатке. 

 
У суботу 18.3.2017. године у нашој школи је одржанo  општинско такмичење из српског језика. 

После математике једно од најмасовнијих такмичења протекло је у најбољем реду уз добру 

организацију. Свечаној додели признања присуствовао је и дечији писац Мирослав Кокошар и увеличао 

сам чин. Резултати наших ученика су следећи: прво место су освојили : Кристина Давидовић 5/2, Тодор 

Петровић 5/1; друго место: Душан Јовановић 5/1,Мирјана Милошевић 5/1,Вељко Матић 5/3, Милана 

Ђокић 6/1,Андреа Пантелић 6/2,Татјана Баштовановић 6/1,Оливера Прокић 6/3, Александра Кузмановић 

7/2, Јована Богдановић 7/4, , Јована Кадијевић 7.ИО Пилица и треће место: Јелена Злопорубовић 5/2, 

Милош Веселиновић 5. ИО Пилица, Ђорђе Тешић 5/3, Анђела Јеринић 5/3, Инес Васиљевић 6/2,Виктор 

Глишић 6/1, Павле Кадијевић 6.ИО Пилица ,Невена Јовановић8/3,Ивана Милутиновић 8/2, Анђела 

Карлица 8/3,Јелена Филиповић 8/3 Татјана Милановић 7/3 , а за такмичење су их спремале наставнице :  

Весна Јекић ,Сања Лазић,  Бојана Петронијевић и Бранка Арсенијевић.  
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Наставник музичке културе Видоје Богдановић након вишемесечног боловања почео да ради у 

понедељак 20.3.2017. Одељење 6/1 са одељенским старешином (Јан Кунчак) у оквиру ЧОС-а 23.3.2017.  

посетило спомен обележје  Павићевић Рајаку  по коме школа и носи име.  

 

Окружна такмичења која се одржана  25.3.2017.(субота) -  математика у ОШ „Слободан Секулић―  

Ужице у 10 сати и Енглески језик и Руски језик у ОШ „Бранко Радичевић― Прибоју 14 сати и   26.3.2017. 

(недеља) Географија у ОШ „Стеван Чоловић― Ариље  у 10 сати. 24.03.2017.одржан састанак са 

разредним старешинама 7.и 8.р.ради договора око екскурзије. 

 

Окружно такмичење из математике се већ традиционално одржава у ОШ „Слободан Секулић― у 

Ужицу у другој половини  марта (25.3.2017) . Нашу школу је представљало четири ученика и то:  

Теодора Милекић 4/1, Тодор Петровић 5/1 , Павле Кадијевић ИО Пилица и Јован Јанковић 8/1. 

Највреднији резултат је остварио Тодор Петровић (наст. Милица Новотни) освајањем 90 бодова и 

пласманом на прво место. За ученике петог разреда ово је уједно и највиши ранг такмичења, а ово је и 

најбољи резултат од свих ученика из општине Бајина Башта . 

 
 

У недељу 26.3.2017. у Ариљу (ОШ „Стеван Чоловић―) је одржано окружно такмичење из 

географије, а ученици наше школе су остварили запажене резултате. Иван Радовановић 8. ИО Пилица 

(наст. Радмила Тутић) са 82 поена и Петар Милосављевић 7. ИО Пилица са 80 поена су освојили друго 

место, док је Милан Петровић 7/1 са 70 бодова заузео треће место. 

 

23.3.2017. Добили обавештење од Владине канцеларије за управљање јавним улагањима бр.351-

01-353/2017-01 од 22.03.2017. да је Влада својим Закључком 05 бр.351-562/2017-1 од 4.01.2017.одобрила 

списак обухваћених објеката у Србији, међу којима је и наша школа са износом од 20.631.478,30 дин без 

ПДВ-а.( Након спроведеног поступка јавне набавке, у школи смо предузели мере и активности за 

почетак радова, међутим 04.08.2017. једна фирма која је учествовала на тендеру уложила је жалбу 

републичкој комисији за заштиту права понуђача и одговор још нисмо добили, тако да за сада не знамо 

какав је статус пројекта.) 
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Прибој, односно колектив ОШ „Бранко Радичевић―  25.3.2017. је угостио најбоље познаваоце 

страних језика са округа. Нашу школу су репрезентовали из енглеског језика:  Нађа Марковић 8/1, 

Невена Јовановић 8/3, Сара Станић 8/2 и Лазар Вукосављевић 8. ИО Пилица са предметним 

наставницима Иреном Петровић и Бранимиром Јеремићем , док су из руског језика учествовале Јована 

Марковић 8/2 и Ивана Милутиновић 8/2 са наставницом Десанком Печеничић. 

Најбољи резултат је постигла  Нађа Марковић са освојених 36 поена, односно другим местом је 

остварила  пласман на републичко такмичење. 

 

 
 

У понедељак 27.3.2017. у посету ОШ „Р.Павићевић― дошао песник за децу Мирослав Кокошар и 

дружио се уз песму и причу са ученицима 1. и 3. разреда. Истог дана стручну праксу започеле : Остојић 

Данијела (4/3 код уч. Наташе Милановић), Остојић Јелена (4/1 код уч. Наташе Јовановић) и Невена 

Баштовановић ( 1/2 код уч. Биљане Злојутро) , која је трајала до 8.4.2017. године. 

У договору са основним школама на територији општине Б.Башта објављен Упис ученика у први 

разред шк. 2017/2018. 

 

Наставница информатике Ана Павловић је у уторак 28.3. одржала угледни час у ИО Пилица у 7. 

разреду. 

Општинско такмичење у рецитовању је ове године одржано 31.3.2017.  у биоскопској сали 

„Влаја―уз учешће ученика од 1. до 4. Разреда ,али ове године без значајнијих резултата. 4/1 - учитељица 

Наташа Јовановић 1. Николина Злопорубовић  2.Тамара Симић 3.Теодора Радека 4.Теодора Милекић 

5.Марија Малиџан  и  4/2 - учитељица Љубица Сарић 1. Петар Марић 2. Ана Јовановић 3. Иван 

Максимовић 4. Сергеј Марковић 5. Викторија Тешић 6. Вељко Чолић 
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АПРИЛ  2017. године 
 

Цена кухиња за април износила је  1 000 динара. 

05.04.2017.проф. Енглеског језика Бранимир Јеремић одржао угледни час у 7/3,а проф. Енглеског 

језика Марија Малешевић положила стручни испит  6.4.2017. 10.04.2017. „АМРЕС―-рад на увођењу 

академске интернет мреже 

  11.04.2017. Набављена различита наставна средства,а 13.04.2017. купљене и постављене три 

табле  у учионицама. 13.04.2017.Захваљујући ЈП „Дринско-лимске хидроелектране― постављен гелендер 

на улаз у стару школу у Пилици. 

На окружном такмичењу из хемије одржаном у Севојну 01.4.2017. ђаци наше школе су поново 

постигли изузетан успех. ОШ „Рајак Павићевић― је представљало 4 ученика у седмом и два ученика у 

осмом разреду. У конкуренцији 7. разреда Милановић Татјана 7/3 је освојила прво место, а овим 

резултатом остварила је пласман на републичко такмичење,  док је Јована Кадијевић из ИО Пилица 

заузела треће место, а код осмака исти резултат, треће место, је остварио Јован Јанковић 8/1. За 

такмичење их је припремала предметна наставница Љубинка Алексић. 

 

 
 

Још једна недеља је предвиђена за такмичења , а уз учешће  наставника и ученика ОШ „Рајак 

Павићевић― . Републичко такмичење из физике  и то 39 по реду, а одржно је у недељу и понедељак 9-10. 

априла 2017.  у ОШ „Николај Велимировић„  у Шапцу. Нашу школу и златиборски округ представљали 

су  Јован Јанковић ученик 8/1 и предметна наставница Вера Манојловић. 

Ученици 7. И 8. Разреда отишли на екскурзију према планираним маршрутама у Годишњем 

плану рада школе;  7. Разред - Маршрута:Б.Башта-Бања Ковиљача,Сремска Митровица-Крушедол-

Сремски Карловци-Петроварадин-Нови Сад-Суботица(преноћиште)--Нови Сад-Шабац-Ваљево-Б. Башта 

, а за 8. Разред Маршрута излета је: Б. Башта,Ужице, Овчар Бања, Чачак, 

Крагујевац,Свилајнац,Деспотовац, Ресавска пећина, Ниш, Врњачка Бања, Чачак,Б. Башта . 

У понедељак 10.4. је била промоција Техничке школе из Бајине Баште. 

На окружном такмичењу из српског језика које је одржано у недељу 09.4.2017. у ОШ „Нада 

Матић― у Ужицу ученици наше школе су показали изузетно знање и остварили четири пласмана на 

републичко такмичење уз низ других и трећих места. Најбољи резултат је постигла Александра 

Кузмановић 7/2 освајањем првог места, затим Јована Кадијевић 7 ИО Пилица, Ивана Милутиновић 8/2 и 

Јелена Филиповић 8/3 које су освајањем другог места избориле пласман на следећи ниво такмичења. 

Друго место су освојили и следећи ученици: Кристина Давидовић 5/2, Тодор Петровић 5/1,  Мирјана 

Милошевић 5/1 , Вељко Матић 5/3, Инес Васиљевић 6/2, Татјана Милановић 7/3, НевенаЈовановић 8/3, а 

треће место: Анђела Карлица 8/3, Оливера Прокић 6/3, Јелена Злопорубовић 5/2. Предметне наставнице 

које су децу припремале за такмичења су : Сања Лазић, Весна Јекић, Бранка Арсенијевић и Бојана 

Петронијевић. 



                             Летопис ОШ „Рајак Павићевић“ Бајина Башта, школска 2016/2017.г. 

 

 
 

 

Пробни завршни испит за ученике 8. разреда обављен је у уторак 11.04. и среду 12.04.2017. који 

је одложен  због одласка на екскурзију претходног викенда , по следећем распореду:  у уторак 11.04. 

2017. од 12 и 30 до 14 и30 ученици су радили тест из математике ,у среду 12.04.2017. од 11 и 30 до 13 и 

30 ученици су радили тест из српског језика и језичке културе, а након паузе од пола сата, од 14 00 до 16 

00 ученици су радили комбиновани тест.Због одржавања пробног ЗИ часови у среду 12.04.2017.часови 

су били  скраћени на 30 минута у матичној школи у Бајиној Башти у обе смене и у ИО Пилица.  

 
 

  

На основу Календара рада за школску 2016/2017. годину , пролећни распуст је почео у четвртак 

13.4.2017, а завршио се у понедељак 17.4.2017. године. Први наставни дан је био уторак 18.4.2017. а у 

прву смену су пошли  ученици 2,4,5,6,7. и 8.разреда.  
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У уторак 18.4. Удружење математичара Србије објавило резултате Међународног математичког 

такмичења „Кенгур―, а ученик наше школе Ђорђе Петровић 5/2 освојио треће место и остварио пласман 

на завршно такмичење 27.5.2017. 

 

19.04.2017. приправница Церовић Данијела одржала приправнички час у 1/1.а 20.04.2017. 

Милисављевић Наташа је одржала приправнички час у 4/4.  20.04.2017. одржане су седнице Одељенских 

већа  у Б. Башти  и 21.04.2017. ИО  Пилица. 25.04.2017. и редовна седница Наставничког већа. 

 

На иницијативу ученика наше школе у суботу 22.04.2017.са почетком у 10 часова у спортској 

хали одржан је још један  турнир у малом фудбалу ученика 5-8.разреда наше школе. Турнир је 

хуманитарног карактера, прилог на добровољној основи, а сав прикупљен новац је додељен дечаку 

Деспоту Лазићу. Судије на турниру су били наставници Жељко Станојевић и Душан Миловановић.  

Иако су резултати били у другом плану, треба ипак поменути да је редослед прве три екипе био 

следећи : прво место 8/1, друго место 8/3 и треће место 7/4. 

Дан планете Земље је обележен 22.4.2016.  окружним такмичењем  из биологије које је одржано. 

у ОШ „Свети Сава― у Бајиној Башти ученици наше школе су остварили изузетне резултате освајањем 

четири прва места: Јелена Филиповић 8/3, Татјана Милановић 7/3, Ирена Тешић 6/1 и Константин 

Селинић 5/1, пет других : Јована Кадијевић 7. ИО Пилица, Инес Васиљевић 6/2, Душица Филиповић 6/3, 

Наташа Мијаиловић 5. ИО Пилица и Кристина Давидовић 5/2 и једног трећег места – Татјана 

Баштовановић 6/1. Наставнице које су их припремале за овакве резултате су Драгица Борањац и Весна 

Ристић. 
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22.04.2017.Семинар  „Негујмо српски језик―-„Ка савременој настави српског језика и 

књижевности― у организацији  Друштва за српски језик и књижевност  Србије кат.бр.704. (Весна Јекић, 

Сања Лазић , Бранка Арсенијевић и Бојана Петронијевић) 

У понедељак 24. 4. Су дешифровани тестови и унети резултати завршног пробног испита (Јан 

Кунчак), а 25.4. одржано је Наставничко веће  и постављене табле са именом матичне школе и ИО 

Пилица.  

Од 24.04.2017. до  04.11.2017. ангажована је припревница разредне наставе Бојана Аврамовић  , у 

сарадњи са националном службом за запошљавање; 24-28.04.2017. и  03.05.2017.омогућене су стручне 

праксе за студента  2.год УФ из Ужица и  студента  4.год.педагогије (код педагога школе Слађане 

Кунчак)  

 

Крај месеца априла предвиђен је Годишњим планом рада школе за пролећни крос ученика од 1. 

до 8.разреда. Ове године крос је одржан 26.4.2017. у СЦ „Браћа Милутиновић―, а постигнути су следећи 

резултати: 

 

1. РАЗРЕД -ДЕВОЈЧИЦЕ :1. Јана Сарић (1/3) 2. Ана Петронијевић (1/2) 3. Нина Карадаревић 

(1/3) ДЕЧАЦИ :1. Ђорђе Ристивојевић (1/1) 2. Душан Радовановић (1/2) 3. Вук Дуловић (1/1); 

2. РАЗРЕД -ДЕВОЈЧИЦЕ: 1. Јована Кремић (2/3) 2. Милица Јончић (2/1) 3.Александра 

Васиљевић (2/1);  ДЕЧАЦИ 1. Вук Миловановић (2/2) 2. Његош Николић (2/1) 3. Милош Ракић (2/3); 

3. РАЗРЕД -ДЕВОЈЧИЦЕ 1. Александра Тешић (3/1) 2. Неда Грмуша (3/2) 3. Наталија Лукић 

(3/1); ДЕЧАЦИ 1. Урош Савић  (3/3) 2. Богдан Деспотовић (3/4) 3. Јанко Павловић (3/4); 

4. РАЗРЕД -ДЕВОЈЧИЦЕ 1. Марта Милановић (4/2) 2. Маја Јаковљевић (4/1) 3. Кристина 

Максимовић (4/4); ДЕЧАЦИ 1. Стефан Радовановић (4/2) 2. Филип Тадић  (4/3) 3. Огњен Лазић (4/3); 
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5. РАЗРЕД -ДЕВОЈЧИЦЕ 1.Хелена Петковић (5/2) 2.Анђела Јеринић (5/3) 3.Сара Филиповић 

(5/1) ;ДЕЧАЦИ 1. Матеја Милосављевић (5/2) 2. Тодор Петровић (5/1) 3. Ђорђе Петровић (5/2) 

6. РАЗРЕД – ДЕВОЈЧИЦЕ 1.Сања Павловић (6/2) 2.Татјана Баштовановић (6/1) 3. Марија 

Панић (6/2);ДЕЧАЦИ 1.Алекса Симеуновић (6/3) 2.Ђорђе Божић (6/2) 3. Немања Јовановић (6/1) и 

Борис Радовановић (6/2); 7. РАЗРЕД -ДЕВОЈЧИЦЕ 1. Тијана Карадаревић (7/3) 2. Нела Радивојевић 

(7/3) 3. Тамара Петровић (7/1);ДЕЧАЦИ 1.Алекса Савић (7/3) 2. Урош Злојутро (7/4) 3. Стаменко 

Митровић (7/1); 8. РАЗРЕД -ДЕВОЈЧИЦЕ 1. Николина Јевтић (8/1) 2. Сања Јаковљевић (8/1) 3. Анђела 

Карлица (8/3);ДЕЧАЦИ 1. Вук Крсмановић (8/1) 2. Давид Јанићијевић (8/1) 3.Никола Максимовић (8/1); 

 

 
 

 Након изузетно добре организације такмичења најбољих одбојкаша и одбојкашица , ОШ „Рајак 

Павићевић― је успешно спровела и такмичење најбољих стрелаца ваздушном пушком . На такмичењу је 

било укупно деветнаест појединаца и три мушке , односно две женске екипе. Најбоље резултате су 

остварили ученици ОШ „Мито Игумановић― из Косјерића у обе конкуренције освајањем првог места 

екипно. Друго место код пионира заузели су ученици ОШ―Нада Матић― из Ужица, а треће место екипа 

ОШ „Рајак Павићевић― (Немања Максимовић , Михаило Рогић и Владимир Рогић). У конкуренцији 

пионирки екипно друго место припало је ОШ „Алекса Дејовић―. 
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У четвртак 27.4. одржан је и састанак Тима за борбу против насиља и злостављања и одржана 

промоција Техничке школе из Ужица за ученике 8. Разреда. 

 

МАЈ  2017. године 
 

   Цена кухиња за мај износила је  1 200 динара. 

   На основу Календара рада за школску 2016/2017. годину , у време првомајских празника, школа 

није радила у понедељак 01.5.2017. и у уторак 02.5.2017. године. Ученици 1. и  2. разреда отишли на 

рекреативну наставу на Златибор.  

 Први радни дан је била среда 03.5.2017. године по устаљеном распореду активности ,а 

Пољопривредна школа Пожега је одржала промоцију за ученике 8. разреда. 

 На општинском такмичењу у атлетици које је одржано 04.5.2017. у СЦ „Браћа Милутиновић― 

женска екипа ( Милица Ђунисијевић 7/3, Нађа Марковић 8/1, Николина Јевтић 8/1, Тијана Карадаревић 

7/3, Сања Павловић 6/2, Невена Јовановић 8/3, Невена Карадаревић 8/3, Нела Радивојевић 7/3,  Хелена 

Петковић 5/2) освојила је прво , док је мушка екипа (Стефан Ристивојевић 8/2 , Алекса Савић 7/3, Давид 

Јанићијевић 8/1, Никола Јовановић 8/3, Михаило Божић 8/1, Немања Радивојевић 8/3, Филип Матић 7/3, 

Вук Крсмановић 8/1) заузела друго место. Освајањем првог места девојчице су оствариле пласман на 

окружно такмичење у Пријепољу 11.5.2017. а уз њих право да учествују у појединачној конкуренцији 

изборили су и Никола Јовановић 8/3 (бацање кугле), Михаило Божић 8/1 (скок у даљ) и Немања 

Радивојевић 8/3 (скок у вис). Обе екипе је предводила наставница Даница Благојевић. 

 

 
 

  08.05-22.5.2017. Три студента 3.год. УФ из Ужица на стручној пракси.  09.5.2017.год. 

излет ученика 4. Разреда - Бајина Башта – Београд – Бајина Башта 

 11.5.2017. је објављен конкурс за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији 

за школску 2017/2018. годину., а 12.мај одржана је промоција Гимназије „Јосиф Панчић― 

 Због извођења екскурзије у априлу (петак 07.4.2017) ученици нису имали часове, тако да је 

субота 13.5.2017. била наставни дан за ученике 7. и 8. разреда са распоредом часова за петак. 08.05.2017. 

одржан састанак са одељенским старешинам  8.р. у вези са -завршни испитом, уписом  и  обележавањен 

матуре. 10.05.2017. је одржана седница Савета родитеља ,а 11.05.2017. седница Школског одбора.  
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 На окружном такмичењу у атлетици , које је одржано 11.5.2017. у Пријепољу женска екипа наше 

школе освојила је прво место и остварила пласман на међуокружно такмичење у Крагујевцу које се 

одржава 15.5.2017. Екипу у саставу : Милица Ђунисијевић 7/3, Нађа Марковић 8/1, Николина Јевтић 8/1, 

Тијана Карадаревић 7/3, Сања Павловић 6/2, Невена Јовановић 8/3, Невена Карадаревић 8/3, је 

предводила наставница Даница Благојевић . Поред девојака на такмичењу су остварили добре резултате 

и дечаци (Немања Радивојевић , Никола Јовановић и Михаило Божић сви из 8/3) у појединачној 

конкуренцији.  

 У недељу 14.5.2017. на  Универзитету СИНГИДУНУМ у Београду , са почетком у 10 сати 

одржано је Републичко такмичење из енглеског језика. Ове године нашу школу су представљали Нађа 

Марковић 8/1 и  предметна наставница Ирена Петровић. 

 У понедељак 15.5.2017. одржана је промоција Техничке школе „Радоје Љубичић― из Ужица. У 

среду 17.5. 2017. Одржана је представа  „Змајево ново одело―  за ученике од 1-4р.  

 Након великог успеха на окружном такмичењу у Пријепољу атлетичарке наше школе, постигле 

су још већи успех на међуокружном такмичењу у Крагујевцу (15.5 2017) , где су освајањем првог места 

оствариле пласман на републичко такмичење. Екипу су чиниле: 100 м Милица Ђунисијевић 7/3, 300 м 

Нађа Марковић  8/1, 600 м Николина Јевтић 8/1,скок у вис Сања Павловић 6/2, скок у даљ Тијана 

Карадаревић 7/3 ,бацање кугле Невена Јовановић 8/3 и штафета 4 х 100 м Невена Карадаревић 8/3, Нађа 

Марковић  8/1 ,Сања Павловић 6/2, Милица Ђунисијевић  7/3, предвођене наставницом Даницом 

Благојевић. 

 19.05.2017. Одржан  је општи родитељски састанак за родитеље уч.8.разреда (гости директори 

гимназије и техничке школе из ББ) 

У суботу  20.5.2017. на  у ОШ „Јован Јовановић Змај― Свилајнац , одржано је Републичко 

такмичење из хемије. Ове године нашу школу су представљали Татјана Милановић 7/3 и предметна 

наставница Алексић Љубинка. 

 Републичко првенство у атлетици кое је одржано 24.5.2017. на новоотвореној атлетској стази у 

Kрушевцу остаће забележено у аналима ОШ „Рајак Павићевић―. Наиме , женска екипа наше школе у 

саставу : Милица Ђунисијевић 7/3, Нађа Марковић 8/1, Николина Јевтић 8/1, Сања Павловић 6/2, Тијана 

Карадаревић 7/3 ,Невена Јовановић 8/3 , Невена Карадаревић 8/3, са наставницом Даницом Благојевић је 

у конкуренцији седам најбољих тимова из Србије („Христо Ботев― Димитровград, „Димитрије 

Давидовић― Смедерево, „Вук Караџић― Крушевац, „Јеврем Обрадовић― Шабац, „Жарко Зрењанин― 

Нови Сад и „Вук Караџић― Црвенка) успела да се пласира на победничко постоље и освоји изузетно 

треће место.  
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 Састанак: „Балканик― и учитељице 3.р. НАПОМЕНА: Због непријатности са возачем једног 

аутобуса који је изводио излет 3.р.у организацији туристичке агенције „Балканик― Ваљево, директор је 

организовао  састанак са учитељицама 3.р.и директором агенције, потом општи родитељски састанак за 

родитеље ученика 3.р, одржао седницу Савета родитеља и Школског одбора, и одложио термин 

извођења екскурзије уч.5.разреда док није добио додатне гаранције за безбедну и квалитетну 

реализацију екскурзије. 24.05.2017. Поводом проблема на екскурзији трећих разреда  одржани су  

Општи родитељски састанак за родитеље уч.3.разреда, Савет родитеља , Школски одбор , Стручно веће 

разредне наставе и Наставничко веће. 

 У четвртак 25.5. организован је заједнички одлазак на представу „Лог оут― у биоскопу „Влаја― 

ученика 5. до  8. Разреда у извођењу Академске сцене ББ, а исти дан и вакцинација за ученике 7. Разреда 

(заштита од тетануса, дифтерије и дечје парализе). 

 У недељу 28.5.2017. ученици ОШ „Рајак Павићевић― наступали су на два Републичка такмичења 

и на финалном такмичењу „Кенгур без граница‖ 2017. Највећи успех постигла је ученица 8/3 Јелена 

Филиповић са предметном наставницом Јекић Весном  ,освајањем трећег места са 18 поена. Иначе 

Јелена се такмичила истог дана у Београду , али мало касније и на Републичком такмичењу из биологије 

(наставницa Борањац Драгицa) и освојила 83 поена . Требa поменути да су на Републичком такмичењу 

из српског језика учествовале и Ивана Милутиновић 8/2 (наставница Арсенијевић Бранка) , Александра 

Кузмановић 7/2 (наставница Лазић Сања) и Јована Кадијевић 7. ИО Пилица (наставница Петронијевић 

Бојана).Поред два Републичка такмичења наша школа је имала представника и на финалном такмичењу 

„Кенгур без граница― а то је био Ђорђе Петровић 5/2 (наставница Милица Новотни) .  

 
 

 
 На основу календара образовно-васпитног рада за основне школе , ученици 8. разреда у уторак 

30. маја 2017. године завршавају друго полугодиште, док за остале ученике школска година траје до 13. 

јуна 2017. Истог дана у фискултурној сали и у самој школи организовано је матурско вече до 24 сата. 
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 27.05.2017. Излет ученика 6. Разреда Првобитно планирана маршрута излета Б.БАШТА –

УЖИЦЕ –ЧАЧАК –ТОПОЛА –ОПЛЕНАЦ –АРАНЂЕЛОВАЦ –ЛАЗАРЕВАЦ – ВАЉЕВО – Б. БАШТА  

је, због непредвиђених околности, измењена уочи поласка, тако да смо до Тополе отишли и вратили се 

истим путем: Б. БАШТА –ВАЉЕВО –ЛАЗАРЕВАЦ –АРАНЂЕЛОВАЦ –ТОПОЛА –ОПЛЕНАЦ –

АРАНЂЕЛОВАЦ –ЛАЗАРЕВАЦ –ВАЉЕВО –Б.БАШТА. 
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 Компанија WIENER STADTISHE  је поклонила  Рачунар лап-топ за Марину Југовић одличну 

ученицу 8. разреда 25.05.2017. 

 
  

 Чланови популарне  рок групе „Рок у поноћ― иначе бивши ученици наше школе (Лука Кунчак, 

Александар Ђунисијевић и Исидор Карадаревић) и финалисти и светски познатог шоу програма  „Ја 

имам таленат― , посетили су и дружили са одељењем 3/3 и учитељицом Аном Ђокић Стаменић. 

 

 
 

 

 У понедељак 29.5.2017. у организацији Друштва математичара Бајине Баште , у хотелу „Бели 

бор― на Тари, одржан је први Дрински математички куп. На такмичењу је учествовало 8 тимова: ОШ 

„Рајак Павићевић― Б.Башта, „Вук Караџић― Братунац, „Свети Сава― Б.Башта, „Вук Караџић― Вишеград, 

„Петар Враголић― Љубовија,  „Бранко Радичевић― Братунац , „Прва основна школа― Сребреница и 

„Коста Тодоровић― Скелани. Победник такмичења је  екипа наше школе коју је  предводио  наставник 

Душан Миловановић, а чинили су је : Тодор Петровић 5/1, Павле Кадијевић 6. ИО Пилица, Предраг 

Павловић 7/2 и Јован Јанковић 8/1. 
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 Ученици ИО Пилица (Наташа Мијаиловић, Милица Кљајић, Тијана Драгојловић, Ђорђе 

Видаковић, Милош Веселиновић, Зоран Божић, Марија Митровић, Марина Деспотовић, Крстина 

Митровић, Ђорђе Савић, (ученици 5. Разреда), Нађа Ђокић, Анђела Мартиновић , (ученици 6.разреда) и 

Јована Мијаиловић, Катарина Јакшић, Сандра Стојановић, Маријана Гвозденовић (ученици 7. разреда) 

са предметном наставницом српског језика , Бојаном Петронијевић, након великог успеха из претходне 

године , припремили су и одржали представу на основу текстова Бранислава Нушића .  

 
 

  

 У оквиру припрема за завршни испит 2017. за ученике 8. разреда у матичној школи и у ИО 

Пилица, организована је припремна настава из седам предмета: српски језик (Весна Јекић, Бранка 

Арсенијевић, Бојана Петронијевић), математика (Душан Миловановић, Марина Јелисавчић), хемија 

(Љубинка Алексић), физика (Вера Манојловић), биологија (Драгица Борањац, Весна Ристић) , 

географија (Новак Марковић, Радмила Тутић) и историја (Весна Џекулић , Силвана Штрбац). 

 Већ традиционално након завршетка окружних и међуокружних такмичења у кабинету за 

ликовну културу организује се свечани пријем и додела признања награђеним ученицима и њиховим 

предметним наставницима. Овог пута то је било у четвртак 1. Јуна. 

 Ученици 5. Разреда отишли на екскурзију у понедељак 5.6.2017. на  релацији :Бајина Башта – 

Соко Град—Лозница—Троноша—Тршић– Бајина Башта. 
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Ј УН  2017. године 
 

 Цена кухиња за јун износила је  600 динара. 

 Неколико година уназад месеци мај или јун су предвиђени за свечану доделу признања са 

окружних  и републичких такмичења у току школске године. Ова  2017. година се може сврстати у једну 

од најуспешнијих у последње време , бар када је реч о освојеним наградама на свим нивоима 

такмичења. Након поздравног говора директора школе Драгана Ресимића, предметни наставници су 

уручили заслужена признања најбољим ђацима ,а  дружење је завршено заједничким фотографисањем. 

Иначе наши ученици су ове године освојили 8 појединачних и 2 екипна прва места на округу, затим 18 

других и 8 појединачних и  2 екипна трећа места. Поред тога седам ученика и једна екипа (атлетска) су 

оствариле право учешћа на Републичким такмичењима, а највећи успех постигли су Јелена Филиповић 

8/3 и женска атлетска екипа освајањем трећег места на завршним државним такмичењима.Поред ових 

признања уручене су и награде са Међународног математичког такмичења "Кенгур без граница" и са 

првог Дринског математичког купа .  

 Према Годишњим планом предвиђеним активностима за шк. 2016/2017. годину , у петак 

02.6.2017. је заказана седница Одељенског већа за 8. разред. 

 У недељу, 04. јуна,  у Спортско рекреативном центру „Браћа Милутиновић― у Бајиној Башти 

одигране су  две утакмице млађих селекција домаће Слоге и Црвене Звезде из Београда. Утакмице се 

хуманитарног карактера а сав приход је намењен лечењу Бајинобаштана којима је помоћ тренутно 

најнеопходнија. Наша школа је подржала акцију и промоцију ове хумане идеје. 

 

  
 

 Датум: 05.06.2017.  Излет ученика 5. Разреда - Маршрута излета: БАЈИНА БАШТА – СОКО 

ГРАД – ЛОЗНИЦА – ТРОНОША – ТРШИЋ – БАЊА КОВИЉАЧА – БАЈИНА БАШТА. 

 Седница Наставничког већа одржана је 12.6.2017. а додела Сведочанстава о завршеном 8. разреду 

je била у уторак 13.6.2017. 

 Традиција пријатељског надметања ученика и запослених у школи ОШ "Рајак Павићевић" 

настављена је и у среду 07.6.2017. године одигравањем фудбалске утакмице. Наравно да резултат није 

био примаран, али ипак вреди забележити да су овог пута искуснији успели да надиграју изузетно 

надарене и талентоване ђаке (резултат након 4о минутa је био 4:2). Од свих до сада одиграних утакмица, 

ова је била најпосећенија, уз фер и спортско навијање .  
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За црвени тим предвођен селектором Марковић Новаком наступали су : Сретен Јелисавчић - Буцо и 

Марко Лазић (голмани), затим Перо Драгојловић, Дамњан Митровић, Драган Јовановић, Драган 

Радовановић, Бранимир Јеремић ,Душан Миловановић и Јан Кунчак; екипа плавих односно ученика је 

наступила у саставу : Бранко Радичевић 8/3 и Филип Матић 7/3 (голмани), Давид Јанићијевић 8/1, Вук 

Крсмановић 8/1, Никола Јовановић 8/3 , Алекса Савић 7/3, Стефан Ристивојевић 8/1. Судије су биле 

наставник Жељко Станојевић и ученик Милош Јелисавчић 8/1. 

 
 

 

 

 Ученици и учитељи четвртог разреда Основне школе „Рајак Павићевић― припремили су  

пригодан програм за родитеље и децу која полазе у ПРВИ разред,  8.јуна 2017. Године  (понедељак у 

сали биоскопа „Влаја―). 
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 Наставна 2016/17. година завршила се у уторак 13.6.2017 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 14.6.2017. - тест из српског 

језика, у четвртак 15.6.2017. - тест из математике  и у  петак 16.6.2017. - комбиновани тест;Сва три теста 

почела су у девет  и трајала су до једанаест сати. 

 

 
  

 

  

 Седнице Одељенских већа одржане су 20.6.2017. а Настваничко веће 22.6.2017.  

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

неопходна за упис у средње школе. У петак  23.6.2017. 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 2002. годиште . За ђака генерације је 

проглашена Јелена Филиповић  ученица  8/3 разреда , која је током осмогодишњег школовања остварила 

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

Републичком такмичењу ),  биологија,математика. Поред Јелене носиоци Вукове дипломе за  школску 

2016/17. годину су: Јован Јанковић 8/1, Николина Јевтић 8/1, Нађа Марковић 8/1, Јована Марковић 8/2, 

Ивана Милутиновић 8/2, Невена Јовановић 8/3, Анђела Карлица 8/3, Анђела Савић 8/3 и Лазар 

Вукосављевић 8. ИО Пилица. 
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 Коначни резултати завршног испита су  објављени 23.6.2017. а на основу календара активности у 

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

школи , а за то су били предвиђени термини 24. и 25.јун 2017. од 8 до 15 сати. 

 Излет за заинтересоване раднике ове године је био организован 19. јуна 2017. Дружење је било на 

реци Дрини односно у Рогачици. 

 
 

 Подела ђачких књижица обављена је  у среду 28.6.2017. и то : први, трећи, пети, шести и седми 

разред у 9 часова, а други и четврти разред у 10 часова. 
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Ј УЛ  2017. Године 

 

 

 

АВГУСТ   2017. године 

 
 За ученике који нису завршили разред, је организована припремна настава из енглеског језика, а 

почела је у понедељак 07.8.2017. у 8 сати. Трајала је пет радних дана и завршила се у петак 11.8.2017. 

Након тога ученици су полагали  писмени испит у понедељак 14.8.2017. у 8 сати , а усмени испит у 

уторак 15.8.2017. такође у осам сати. 

  

 14.08.2017.Дезинфекција и дезинсекција школе 

 Седница  Одељенског већа 4. разреда (ШК.2016/2017). Одржана је у понедељак  21.8.2017. са 

почетком у девет сати , а на дневном реду је било формирање нових одељења 5. Разреда. 

 Седнице  стручних већа одржане су у понедељак  21.8.2017.за  ТиИО, музичко, ликовно и 

физичко у девет сати; Српски језик у десет сати и Математика у једанаест сати. 

 Седнице одељенских већа 6/1 И 7/4 разреда (ШК.2016/2017). Одржане су у уторак  22.8.2017. и 

верификован је успех ученика који су положили енглески језик. 

 Седница Наставничког већа одржана је у уторак.  22.8.2017.  
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 Седнице  стручних већа одржане  су у среду   23.8.2017. Разредна настава у девет сати; 

Друштвене науке у десет сати; Природне науке у једанаест сати и Страни језици у дванаест са 

Распоред часова за школску 2017/18. Годину објављен је у уторак 29.8.2017. 

Ради ефикаснијег почетка нове школске године свечани пријем ученика који полазе у први 

разред шк. 2017/2018. године је био у четвртак 31.8.2017. у 9 часова у школском дворишту, а за ученике 

петог разреда у 10 сати. 
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_________________ 
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и директор школе 
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Драган Ресимић 


