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. . . наша школа 
није иста као друге.

Лепа споља, 
са душом изнутра!



КРАТАК 
ИСТОРИЈАТ 
ОШ“РАЈАК 

ПАВИЋЕВИЋ“
е 1853.године Србијом је 
владао кнез Александар ТКарађорђевић са Уставобра-

нитељима. Стварало се грађанско 
друштво, а то се није могло 
замислити без образовних уста-
нова. Значајне промене у школству 
наступају са доласком Јована 
Стерије Поповића на положај 
министра просвете.  Он већ 
1844.године доноси први Закон о 
школама, који је предвиђао 
трогодишње школовање у школама 
на селу, четворогодишње школ-
овање у градским школама и 
изучавање предмета: граматике, 
писмених састава, рачунице, 
историје, земљописа и природних 
наука познатих под називом 
„Општа знања сваком Србину 
н у ж д н а “ .  В е ћ  1 8 5 1 . год и н е  
појављују се „домаћи“ уџбеници за 
скоро све наставне предмете.

Отварање школе у Бајиној 
Башти одобрено је решењем 
Министарства просвете, 25. сеп-
тембра 1853. године, што се може 
сматрати даном оснивања школе. 
Бајина Башта као варош веома је 
млада, јер је званично стављена у 
ред варошица указом кнеза Милана 
Обреновића, 15. септембра 1872. 
године, али њени варошани су увек 
били заинтересовани за модерне 
друштвене токове тог времена.

Настава је почела 1858./59. 
године у згради Примиритељног 
суда, а од 1859. године у приватној 
кући Алексе Вукашиновића. За 
потребе школске 1899. године 
откупљена је „ механа 1. класе“ 
Васе Илића.

Садашња школска зграда 
сазидана је у стилу неокласицизма 
1931. године и до 2. светског  рата 
носила је име „ Краљ Петар први 
Ослободилац“. После Другог 

светског рата мења име у Основна 
школа „ Рајак Павићевић“.

Весна Џекулић , 
проф. историје

Рајак Павићевић 
(1918-1942.)

Рођен је у Бајиној Башти 
02.9.1918. године. Основну школу је 
завршио у родном месту, а 
Гимназију и Учитељску школу у 
Ужицу. По одслужењу војног рока 
службовао у Шталковцу , код 
Кратова (Македонија), где га је и 
затекао Други светски рат. Кратко је 
био у заробљеништву, у Бугарској, 
одакле је и побегао у своју родну 
Бајину Башту. Потом је кратко 
учитељевао у Црвици. Кад је дигнут 
устанак против окупатора, при-
кључио се покрету и био један од 
његових главних предводника. 
Изненада је поново заробљен, 
јануара 1942. године, одведен на 
Бањицу и тамо стрељан 31.јула 
1942. године.

Као  ђаку  ове  школе  и  
истакнутом борцу за слободу, а  у 
знак признања, 25.5.1958. године , 
надлежни органи су донели одлуку 
да ова школа носи његово име.
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1853-2013.



ве године, ОШ „Рајак 
Павићевић“ обележава Означајан јубилеј ,  160 

година постојања.

Прилика је да се овога пута 
укратко осврнемо на историјски 
развој наше школе. Историја наше 
школе, јесте историја школства у 
нашем крају.  
Решење Министарства просвете 
Кнежевине Србије донето 25.септе-
мбра 1853.године може се сматрати 
даном оснивања школе у Бајиној 
Башти. Поменуто решење осим 
дозволе за градњу садржавало је и 
препоруку да се у Бајиној Башти не 
гради тврдо здање, већ да се тврдо 
здање гради при манастиру Рача, 
месту удобнијем и целисходнијем 
због могућности да деца тако и 
цркву походити могу.

Од 1853-1903.године носи 
назив Школа у Бајиној Башти, на 
основу решења Министарства 
просвете Кнежевине Србије од 
25.септембра 1853.године, од 1903-
1914. ради у складу са Законом о 
народним школама, а под истим 
именом. Од 1918-1931.године ради 
под називом Четворогодишња 
државна народна школа, према 
Закону о државним народним 
школама. Од 1931-1940. носи име 
„Основна школа Краља Петра I 

Великог ослободиоца“. Од 1945-
1958. у истом простору је Основна 
школа и Нижа реална гимназија. Од 
25.5.1958, на основу одлуке 
Народног одбора општине Бајина 
Башта до данас носи име Основна 
школа „Рајак Павићевић“. Рајак 
Павићевић(1918-1942) био је ђак 
ове школе, учитељ ове школе и 
учесник народноослободилачког 
покрета, који је заробљен и стрељан 
у логору Бањица 31. јула 1942.

Давне 1858.године школа у 
Бајиној Башти има 28 ученика. У 
току свог постојања школа дели 
историјску судбину свог народа, 
своје државе. Преживљава  тешке 
тренутке, ратове, беду и оскудицу, 
али има и успоне и блиставе 
периоде свог развоја.

Демографска експанзија и 
нагли развој Бајине Баште крајем 
20. века, довешће до потребе за 
отварањем још једне градске школе. 
Након поделе, ОШ „Рајак Па-
вићевић“ припашће издвојена 
одељења (ИО) у Пилици, Пепељу, 
Јасиковицама, Црвици и Солотуши.
У току свог 160 година дугог 
постојања, наша школа извела је 
много одличних генерација и 
сјајних појединаца, којих се са 
поносом сећамо и који су пронели 
славу своје школе у земљи и славу 
своје земље у свету. Континуитет 
одличних резултата траје и данас, 
што врло упечатљиво показују 
резултати наших ученика на 
Завршном испиту,  одлични  
резултати наших ученика на свим 
нивоима такмичења прописаних од 
стране Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, као и 
висока општа оцена добијена 
приликом спољашњег вредновања 
школе, ове шк. 2013/2014.године.

Упркос тренду значајног, 
дугогодишњег опадања броја 
ученика у целој земљи, наша школа 
је ове школске године забележила 
пораст броја ученика. На почетку 
школске 2013/2014. наша школа има 
807 ученика у 37 одељења, од чега у 
матичној школи 694 ученика у ИО 
Пилица 94, ИО Јасиковице 8, ИО 
Пепељ 7 и ИО Црвица 4. 

Поред коректне сарадње са 
родитељима, остварујемо одличну 
сарадњу са Министарством про-
свете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, локалном 
самоуправом, јавним предузећима и 
институцијама, локалним медијима 
и др.

Ове, јубиларне године, дошло 
је до реализације једног капитално 
важног инвестиционог пројекта, а 
то је „Санација енергетских 
губитака на школи“ . Кроз овај  
пројекат Енергетске ефеикасности, 
добили смо средства за замену 
дрвене столарије  на  школи 
алуминијумском столаријом( преко 
160 отвора ) и за постављање 
термичке фасаде на једном делу 

2школе (око 1600 m ). Средства која 
је определило Министарство 
е н е р г е т и к е  Р С  и з н о с е  
10.665.336,00, што чини 84,67% 
укупне вредности пројекта, док је 
општина за ту намену определила 
преосталих 15,33%, односно 
1.931.021,00 динара. 

Ове године од инвестиционих 
улагања истичем завршетак 
централног грејања у ИО Пилица у 
објекту тзв „стара школа“, вредност 
целог пројекта, који је финансирала 
наша општина је 1.477.515,00.

Такође ове године завршили 
смо један наш развојни задатак, а то 
је комплетирање свих учионица и 
кабинета у матичној школи 
рачунарима и пројекционим 
платнима, а већи део интернетом. За 
све ове активности општинска 
власт имала је слуха и разумевања и 
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РЕЧ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

Драган Ресимић
Директор ОШ "Рајак Павићевић"



финансијски нас подржала у овим 
пројектима.У име деце и запосл-
ених овом приликом јавно им се 
захваљујем.

У наредном периоду заврши-
ћемо радове на фасади школе, у 
плану је израда и опремање још 
једне учионице, замена крова и 
громобранске мреже на школи, а 
конкурисаћемо код јапанске амба-
саде и покушати да осавременимо 
опрему у ђачким кухињама, где се 
тренутно храни око 500 ученика у 
матичној школи и око 100 ученика у 
ИО Пилица. Да истакнем да 
бесплатане оброке у школи добија 
више од 10% ученика који се хране, 

иако за ту намену немамо донације.
Част ми је што сам у овом 

тренутку први међу једнакима, на 
челу младог, амбициозног ко-
лектива, у најбољим радним 
годинама, који се стално стручно 
усавршава и ради на својим 
професионалним компетенцијама. 
Сматрам да су професионализам и 
добри међуљудски односи у 
колективу, сада наша највећа 
врлина. 

О т в о р е н и  с м о  п р е м а  
променама, подруштвљавању 
функција школе, демократизацији 
односа, где родитељи институ-
ционално и ванинституционално 

имају значајан утицај и допринос у 

решавању  питања везаних за рад 

школе.

Наша школа потпуно је 

посвећена деци, њиховим образо-

вним и развојним потребама. Ми 

настојимо да реализујемо дословце 

наставне планове и програме које 

прописује држава, али веома 

брижљиво ослушкујемо и потребе 

деце. Због те особине, рекао бих да 

је наша школа вечно„млада“ иако је 

избројала 160 година постојања.  
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2003/2004.  – Екмешчић Љиљана,  
Михаиловић Ана, Танасијевић Вељко, 
Танасијевић Марко, Караклић Никола, Николић 
Мир-јана, Ракоњац Јелена, Стефановић Ана, 
Шарац Андреј, Шеовац Милош – ђак 
генерације, Јанковић Милан, Нешковић Бранка, 
Павловић Катарина

2004/2005.- Анђић Јован, Симић Марко, 
Симеуновић Наталија, Спасојевић Филип, 
Обрадовић Драгана, Спасојевић Јелена, Церовић 
Данијела, Лазаревић Стефан ,  Стаменић 
Катарина

2005/2006. – Павловић Кристина, Динић 
Невена - ђак генерације, Леонтијевић 
Милица - ђак генерације, Марко Марјановић, 
Димитријевић Андрија

2006/2007. – Симић Милица -ђак 
генерације, Рајаковић Јелена, Леонтијевић 
Весна, Ђукановић Никола, Елек Милица, 
Драгутиновић Лука, Живановић Милица -
Пилица

2007/2008.- Симић Катарина - ђак 
генерације, Сладојевић Богдан, Тришић Јелена, 
Вилотић Дијана, Гагић Марко, Симеуновић 
Сара, Стаменић Ивана

2008/2009. – Вулић Сара  – ђак 
генерације, Стаменић Емилија, Анђић Радован, 
Тришић Јелена, Матић Душица, Ристић 
Александра, Стаменић Тамара, Вучетић Ана, 
Јекић Мирјана-Пилица.

2009/2010. – Нешковић Радивоје - ђак генерације, 
Богдановић Наталија, Станојевић Мирјана, Стаменић 
Тијана, Тешић Милија, Зечић Стеван.

2010/2011. -  Јашић Тамара, Јелисавчић Милица, 
Веизовић Дарко, Павловић Бојана - ђак генерације, 
Стеванетић Бојана, Радојичић Бојана, Јеремић Јелена, Симић 
Исидора, Баратовић Катарина.

2011/2012. – Марко Кнежевић – Пилица – ђак 
генерације, Татјана Јекић – Пилица, Јелена Катанић, Бојана 
Гавриловић, Марија Кнежевић, Катарина Јанковић, 
Кристина Јевтић, Милица Тенић.

Анђа Радуловић - ђак генерације 2012/13
На седници Наставничког већа која је одржана 

31.5.2013. године изабран је и званично проглашен ђак 
генерације, а то је Анђа Радуловић, ученица 8/1. Проглашени 
су и носиоци Дипломе „Вук Караџић“: Лазар Ђукановић, 
Андријана Ракановић, Анђа Радуловић, Александра Станић, 
Божидар Јеремић, Андријана Стојановић и Срђан 
Милосављевић ИО Пилица. 

НОСИОЦИ ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ 
И ЂАЦИ  ГЕНЕРАЦИЈЕ 

У ПЕРИОДУ 2003 -2013.
(имена  носилаца осталих признања 

се налазе  у књизи „150 година
 ОШ „Рајак Павићевић“)
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ио је почетак михољског, 
помало сетног ме сеца,  Бсептембра. Некако сам и 

поред лепог времена које никако 
није ишло руку под руку са учењем 
успевала да спремам најтежи испит 
на другој години факултета. Моја 
братаница Лена се, упоредо са 
мном, спремала за почетак школске 
године. За почетак свог осмо-
годишњег школовања уопште и 
почетак неког новог, лепшег, 
вероватно најлепшег доба свог 
живота. Усхићено ми је показивала 
ранац са мотивима Мики и Мини 
Маус и хаљиницу коју треба да 
обуче. Тог јутра, другог септембра 
2013. заједно смо стигле до школе. 
Исте. Моје и њене. За њу и стотину 
деце тога дана отворила су се врата. 
А за мене, и за хиљаде пре мене та 
иста врата увек стоје одшкринута 
толико да кроз њих можеш да 
прођеш и бар мислима поново 
седнеш у клупе, поново се заљубиш 
у Дејана са најлепшим зеленим 
очима, поново се мучиш учећи 
ћирилично слово ф , поново 
заволиш српски и поново се 
изнервираш када треба да памтиш 
године из историје. Моја Лена је тог 
септембра села у своју клупу и 
можда већ пронашла најбољу 
другарицу а ја сам још мало остала у 
школском дворишту док су се као 
флешбекови враћала најлепша 
сећања. Размишљала сам какав бих 
ја сценарио припремила за тај први 
дан да сам којим случајем 
учитељица. Моја мајка је иначе 
хтела да ја постанем учитељица али 
нажалост та јој се жеља није 
испунила премда сам ја, играјући 
се, једно време заиста уживала у тој 
улози испред мале дрвене табле и 
импровизоване учионице у свој 
соби. Сигурно бих рекла нешто о 
историји школе јер би итекако 
имало шта да се каже. О Рајаку 
Павићевићу, по коме школа носи 
име могла бих рећи онолико колико 
се сећам из прича баке Миле, 
комшинице, којој је Рајак био брат 
од тетке и која је била невероватно 
поносна на ту чињеницу. То се 
могло видети из сваког сусрета са 
њом док је са сетом у гласу причала 

о свом брату. Причала бих им још 
вероватно о великим, познатим, 
успешним људима који су седели ту, 
где и они као доказ једне латинске 
изреке да „све велике реке долазе из 
провинције“.

Почела бих овако. Средином 
деветнаестог века, давне 1853. 
године започела је историја 
школства у нашој варошици. Пре 
сто шездесет година Министарство 
просвете донело је решење о 
оснивању школе у Бајиној Башти. 
Настава се одвијала на неколико 
места све док 1931. године није 
саграђено ово здање. Име школе 
гласило је Краљ Петар први Велики 
ослободилац. Три године касније, 
нову школу посетио је и тадашњи 
краљ Александар Карађорђевић. 
Данас школа слави својих сто 
шеждесет година и једна је од 
најстаријих школа у Србији. За то 
време у њој пролазе и долазе 
генерације. За све то време она дели 
судбину свог народа. Пева, весели 
се, радује али некада и плаче. Тако 
школа за време два светска рата није 
радила. А онда када су дошла нека 
срећнија времена, тачније 1958. 
године добија садашње име. 
Рајак Павићевић је рођен у Бајиној 
Башти где је и завршио основну 
школу. Занимање му је било 
учитељ. Комшиница Мила је 
причала како је много волео да учи 
али и да подучава. Помагала му је у 
припреми неких часова. Говорила је 
да би сигурно за живота постао и 
остао најомиљенији учитељ да није 
отишао у рат. Био је велики борац. 
Његова мајка је две деценије по 
завршетку рата куповала књиге за 
најбоље ученике школе која носи 
име њеног сина. Већ пуних педесет 
пет година његово име стоји као 
сведочанство храбрости док се 

генерације смењују а време понекад 
дрско, великом брзином тече. 
Ученике ове школе, успешне, 
познате људе не бих стигла сигурно 
све да споменем. Они су задужили 
ову школу. Постали су и остали њен 
понос. Могла бих да почнем од 
успешних људи који су и дан -данас 
у Бајиној Башти, па од оних који су 
негде ван града, а у Србији, па све до 
оних који су се отиснули у 
иностранство. А могла бих чак да то 
урадим по једном другом крите-
ријуму па да тако дечацима 
споменем Милана Ланета Јовано-
вића, фудбалера и репрезентативца. 
Или рецимо Светислава Басару, 
новинара и књижевника који је 
добитник и Нинове награде. За 
малце који би да постану доктори 
навела бих Михаила Поповића који 
је једно време био помоћник 
министра здравља у Влади Србије а 
за оне који би да постану професори 
не бих могла да заобиђем Владана 
Божића, професора на Економском 
факултету у Београду. А ако би ђаци 
имали још мало концентрације само 
би им споменула дипломе донете са 
општинских, регионалних, репу-
бличких такмичења како оних мало 
старијих тако и њима ближих 
генерација. Како из српског и 
математике тако и из историје, 
биологије... 

Напослетку не бих могла да 
будем објективна. Просто, зато што 
је ово моја школа. У њој сам стекла 
права пријатељста и ту, у њеним 
клупама схватила шта желим да 
постанем. Као што ће други млади 
људи исто то учинити. Моја, наша, 
ваша школа -најбоља! И данас када 
слави сто шездесет , када је 
обележавала сто и када буде славила 
двеста година! Њени ће зидови 
сачувати приче о омиљеним 
наставницима, првим љубавима, 
првим петицама а и оним другим, 
мало слабијим оценама. И свака 
генерација ће се у дубини душе 
сећати и гајити не само поштовање 
већ и љубав према овом здању. Јер 
наша школа није иста као друге. Она 
се битно разликује! Зато што је 
наша. Бајинобаштанска! Горда у 
срцу варошице! Лепа споља, са 
душом изнутра!  

Милица Симић
ђак генерације 2006/07

НАСРЕД ГРАДА, ШКОЛА НАША
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„Трговина људима“ – 
предавање

 среду 20.03.2013. у град-
ском биоскопу „Влаја“ Уодржано је предавање на 

тему: „Трговина људима и зло-
употреба друштвених мрежа“. 
Предавање је намењено ученицима 
7. и 8. разреда наше школе, а 
присуствовали су и ученици из 
Пилице, Предавач је био инспектор 
ПУ Ужице Радомир Раковић. ОШ 
„Рајак Павићевић“ се захваљује ПУ 
Ужице, ПС Бајина Башта и 
Установи културе Бајина Башта на 
доброј сарадњи.

узика, иако само једна од 
ствари из уобичајеног Мживота, она за свакога 

представља нешто посебно, нешто 
другачије. За некога је пролазна, 
неком је она сасвим небитна, а за 
некога представља начин и стил 
живота. Ти људи је једноставно 
живе, живе је на неки свој начин, Да 
добру музику треба волети и чувати 
сведочи група четворице заиста 
талентованих дечака из наше школе 
или прецизиније из 8/3 разреда. То 
је рок група необичног имена „Рок у 
поноћ“. Основали су је Лука 
Кунчак, Александар Ђунисијевић и 
Алекса Тутић у јуну 2011. године. 
Била је то велика прекретница и 
изазов у животу ових момака. Још 
те 2011. као дванаестогодишњаци 
кренули су са својим првим пробама 
у „Дому омладине“. Небројени сати 
проведени у вежбању и слушању

ТОДОР ПЕТРОВИЋ НАГРАЂЕН НА 
„ВИТЕЗОВОМ ПРОЛЕЋУ“
еоградски фестивал  писаца 
за децу  постоји  захваљујући Бчасопису „Мали витез“  који  

је  сваке школске године  у  понуди  
деци широм Србије. На почетку 
школовања  у ОШ“Рајак Пави-
ћевић“  у првом разреду  Тодор 
Петровић,ученик 1-1 одељења 
учитељице Катарине Тришић 
Матић,  одлучио се  управо за овај 
часопис  и помно је пратио   садржај 
сваког броја.Тако се у месецу марту   
пријавио на конкурс за  ВИТЕЗОВО 
ПРОЛЕЋЕ и   на том конкурсу узео 
учешће са своја три ликовна  рада . 
Од 10.000 пријављених Тодор се 
нашао. међу 1000 награђене деце.

 музике су се исплатили. Данас, они 
иза себе имају доста веома 
успешних наступа у Бајиној Башти , 
а и ван граница наше општине.

Наступали су на Угрин фесту, 
у околини Београда и побрали 
симпатије публике као најмлађи 
бенд. Најбројнију публику су имали 
на нашем традиционалном  Мост 
фест-у, где наступају већ две године 
узастопно. Били су предгурпе 
неким од највећих бендова са 
простора бивше Југославије попут 
Пилота, Хладног пива, Кербера, 
Забрањеног пушења и Плавог 
оркестра. Такође треба поменути и 
августовске концерте у школском 
дворишту у оквиру студентске 
регате, где су били предгрупа 
нишкој Галији, а и веома значајан 
наступ локалних бендова на 
Хуманитраном концерту крајем
августа (приход је био намењен за  

редстава за децу „Трнова ПРужица“ у извођењу драмске 
секције у ИО Пилица одиграна је на 
крају школске 2012/2013. године .

Ученици другог, трећег и 
четвртог разреда припремили су 
представу по мотивима бајке 
„Трнова Ружица“. Учитељице Ана 
Баштовановић и Сања Мандић 
осмислиле су текст, сцену и 
костиме, а млади глумци одуше-
вили присутну публику.

Осим наведених учитељица 
треба посебно похвалити  ученике 
који су уложили пуно труда и рада 
да би представа била успешно 
изведена у школској кухињи. Млади 
глумачки ансамбл од 18 чланова 
чине : Никола Рогић, Јована 
Мијајловић, Павле Кадијевић, 
Теодора Рогић, Јована Кадијевић, 
Катарина Јакшић, Нађа Ђокић, 
Маријана Гвозденовић, Стефан 
Јевтић, Стефан Јелисавчић, Урош 
Веселиновић, Анђела Мартиновић, 
Тамара Милосављевић, Јелена 
Маџаревић, Лука Мартиновић, 
Душан Деспотовић, Петар Ми-
лосављевић, Немања Рогић и 
Александар Богдановић.

плаћање ђачке кухиње ученицима 
из социјално угрожених породица 
основних школа у Бајиној Башти. )

Бенд је као и сваки други, са 
доста успона и падова, доста лепих 
и мање лепих тренутака, који су сви 
рокери провели заједно. После 
неколико измена данашњи састав 
чине : Никола Нешић (бубњеви), 
Лука Кунчак (вокал и бас гитара), 
Александар Ђунисијевић (вокал и 
соло гитара) и Исидор Карадаревић 
(вокал и ритам гитара).

Јована Јовановић 8/3 
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6. страна

Дешавања у школи

РОК У ПОНОЋ 

„ТРНОВА РУЖИЦА“ 
СЕ ПРОБУДИЛА У ПИЛИЦИ



Окружно такмичење у 
одбојци – Косјерић

Школска 2012/13. год.  

кружно такмичење у одбојци  Оодржано је у ОШ „Мито 
Игумановић“ у Косјерићу. Наша 
школа је имала представнике у обе 
конкуренције и постигла запажене 
резултате..  Одбојкаши су заузели 
треће место, а девојке шесто место.

Краљица спортова

ана 25.4.2013. у СЦ „Браћа 
Милутиновић“ у Бајиној Д
Башти одржано је окружно 

такмичење у атлетици. На такми-
чењу је учествовала и наша женска 
екипа и заузела 2. место, док су у 
п о ј ед и н ач н о ј  ко н ку р е н ц и ј и  
најбољи били и освојили прво 
место Денис Лазаревић 7/2 и 
Андријана Радојичић 8/1. Оба 

такмичара су изборила пласман на 
м е ђ уо к руж н о  т а к м и ч е њ е  у  
дисциплини бацање кугле, а екипу и 
п о ј е д и н ц е  ј е  п р е д в о д и л а  
наставница Даница Благојевић.

На Међуокружном такми-
чењу у атлетици које је одржано 
13.5.2013. у Крагујевцу, Денис 
Лазаревић ученик 7/2 је освојио 
прво место у дисциплини бацање 
кугле и изборио пласман на 
Републичко такмичење у атлетици, 
у Сремској Митровици 17.5.2013. У 
екипи наше школе била је и 
Андријана Радојичић 8/1 која је 
о с во ј и л а  2 .  м е с то  у  и с то ј  
дисциплини.

На републичкком такми-
чењу у Сремској Митровици Денис 
је освојио 9.  место.

Одбојкашице и 
одбојкаши ОШ "Рајак 

Павићевић" 
најуспешнији на 

општинском такмичењу
пштинско такмичење у 
одбојци у обе конкуренције Оодржано је 29.11.2013. у 

Бачевцима, а организатор је била  
ОШ "Стеван Јоксимовић" -  
Рогачица. Одбојкашице и одбој-
каши наше школе предвођени 
наставницом Даницом Благојевић 
забележили су победе  у полу-
финалу,  финалу и на тај начин 
освојили прво место. Овим успехом 
су изборили учешће на Окружном 
такмичењу 11.12.2013. у ОШ 
"Владимир Перић Валтер" у 
Пријепољу.

Женскa екипа је била у 
следећем саставу:  Петковић Ивана 
– 8/2 ; Милинковић Милица – 8/3; 
Лазић Драгана – 8/3; Караклић 
Николина – 8/3; Јовановић Јована – 
8/3; Милинковић Марија – 7/1; 
Стаменић Неда – 7/1; Малешевић 
Милица – 7/1; Петковић Кристина – 
7/3; Милошевић Милена – 8/3; a  
мушку екипу су представљали :  
Гавриловић Никола – 8/1; Његић 
Јован – 8/1;Дамњановић Никола – 
8/1; Милосављевић Давид – 8/2; 
Вуковић Стефан – 8/2; Кунчак Игор 
– 8/2; Злопорубовић Матија - 8/2; 
Карадаревић Исидор – 8/3; Тадић 
Лука – 7/1; Димитријевић Милош – 
7/1; Вранић Марко – 7/1 и  
Живановић Павле – 7/3

7. страна
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ПЛЕМЕНИТ ГЕСТ РАДИШЕ ИЛИЋА
Бивши ђак Основне школе „Рајак Павићевић“ , а сада тренер 

голмана у ФК Партизан , Радиша Илић, одушевио је садашње ђаке наше 

школе  племенитим гестом, 
односно поклоном школи и 
ученицима .  Радиша је  
поклонио четири фудбалске 
лопте које ће на часовима 
физичког васпитања  кори-
стити ученици матичне школе  
и ученици у  ИО Пилица. 
Овим путем му се захваљујемо 
и желимо пуно успеха на 
личном и професионалном 
плану.

СЈАЈНИ СПОРТИСТИ
НАШЕ ШКОЛЕ



OПШТИНСКА 
а општинском такмичењу из 
физике одржаном 11.2.2013.  Н(домаћин ОШ „Свети Сава“)  

учествовали су ученици предвођени 
наставником Зораном Новотним, и 
постигли одличне резултате. У 
најјачој конкуренцији – 6. разред , 
прво место заузео је Златко Мар-
јановић (6/2) са 70 поена, такође прво 
место је заузела и Невена Павловић 
(6/2) са 65 поена. Друго место је 
освојила Средојевић Емилија (6/2) са 
50 поена,а треће место Милица 
Малешевић (6/1) са 40 поена. Код 
седмака прво место је освојио Милан 
Стаменић (7/2), други је био 
Митровић Андреј (7/2) , а треће 
место је освојила Јевремовић Јована 
(7/2), док је код ученика осмог 
разреда Лазар Ђукановић из (8/1)  
био други.

На општинском такмичењу 
из математике остварено је седам 
пласмана на прво место : 3. разред – 
Урош Злојутро 3/4, Мандић Мина 3/2 
и Матић Чедомир 3/2 ; 4. разред – 
Јелена Филиповић 4/1, Невена 
Јовановић 4/2 и Јован Јанковић 4/3; 5. 
разред – Јелена Нешковић 5/2 ; 
четири друга места: 3. разред  – Нела 
Радивојевић 3/3;  4.разред – Нађа 
Марковић 4/2 и Анђела Савић 4/2 ; 6 
разред-Милица Малешевић 6/1; и 
четири трећа места : 4.разред -  
Никола Јовановић 4/2, Бобан 
Јовановић 4/1 и Ема Пурић 4/2 и 
7.разред – Александра Радовановић 
– ИО Пилица. Учитељице и 
наставници који су припремали децу 
су :  Снежана Тришић, Вера 
Радуловић, Милена Вукашиновић , 
Весна Средојевић (3. разред), 
Наташа Јовановић, Гордана Југовић 
и Наташа Милановић (4. разред) и 
Милица Новотни (5.разред), Душан 
Миловановић (6.разред) и Вален-
тина Катанић (7.разред).

На општинском такмичењу 
из биологије наши ђаци су освојили 
три прва места : 5.разред- Дарко 
Радивојевић -ИО Пилица, 6.разред – 
Алекса Симеуновић 6/1 и  7. разред – 
Јовановић Јована 7/3; друго место су 
освојили:  Јелена Нешковић 5/2, 
Невена Дамњановић 6/3, Јелена 
Марковић 6/3 и Невена Павловић 6/2, 
Ђорђе Тодоровић 7/2, Александра 
Јанковић 7/3, Марко Маринковић 

8/3; треће место : Лука Јовановић 5/1, 
Никола  Попадић  5/3, Анђела  
Петровић 5/2, Ђорђе Аксентијевић 
6/3, Кристина Петковић 6/3, Лука 
Кунчак 7/3, Андријана Стојановић 
8/2 и Анђа Радуловић 8/1. Ученике су 
припремали за такмичење нас-
тавнице Драгица Борањац и Весна 
Ристић.

На општинском такмичењу 
из српског језика ученици ОШ 
“Рајак Павићевић“ су освојили 
четири друга места:Јована Јагодић 
5/1, Николина Раонић 5/3, Ива 
Бодирога 6/1, Марија Милинковић 
6/1; треће место : Марко Џелебџић 
5/3,  Јелена Нешковић 5/2, Сашка 
Јевремовић 5/1, Анђела Богдановић 
5/1, Никола Попадић 5/3, Зорана 
Савић 5/2 и Марко Крунић 5/3, 
Тамара Симеуновић 6/3 , Огњен 
Јанковић 6/3, Александра Станић 8/1 
и Андријана Ракановић 8/1. Ученике 
су припремале наставнице Винка 
Павић и Весна Јекић.

У недељу 10.3.2013. у нашој 
школи одржана су такмичења из 
више наставних предмета. На 
такмичењу из хемије  у конку-
ренцији 7. разреда друго место су 
освојили: Александра Радовановић 
ИО Пилица, Јована Јовановић 7/3, 
Лука Кунчак 7/3, Александра 
Јанковић 7/3, и Ђорђе Тодоровић 7/2; 
треће место су заузели : Марија 
Вуковић 7/3, Игор Кунчак 7/2 и 
Јована Јевремовић 7/2. Код ученика 
8. разреда најбољи резултат треће 
место је освојила Александра 
Станић 8/1.

На такмичењу из страних 
језика друго место на такмичењу из 
немачког језика освојила је Анђела 
Аметовић 8/2 , а на такмичењу из 
енглеског језика треће место су 
освојили ученици 8/2 Андријана 
Стојановић и Божидар Јеремић.

У суботу 23.3.2013. у ОШ 
“Стеван Јоксимовић“ – Рогачица 
одржано је општинско такмичење из 
историје, а наши ученици су били 
најбољи у конкуренцији 5.  разреда -  
Анђела Богдановић 5/1 освојила је 
највише бодова и треће место док је  
код ученика 6. разреда највише поена  
освојио Никола Урошевић из 6/2 и 

такође треће место. Ученике је 
припремала наставница Весна 
Џекулић.

Наша школа -  ИО Пилица -  
је имала  представнике и у 8. разреду 
(Николу Гвозденовића и Срђана 
Милосављевића – 2. место), а њих је 
припремала наставница Силвана 
Штрбац.

У недељу 24.3.2013. године , 
у ОШ “Душан Јерковић“ – Косто-
јевићи , одржано је општинско 
такмичење из географије. Нашу 
школу су представљали Марко 
Маринковић 8/3 који је освојио 
највише поена (82) и заузео 2. место, 
а у конкуренцији 7. разреда 
учествовали су Никола Рогић 7/1 (80 
поена  – 2.место), Андреј Митровић 
и Ђорђе Тодоровић са предметним 
наставником Марковић Новаком.

Општинско такмичење у 
рецитовању је одржано  дана 
29.3.2013. у ОШ „Свети Сава“. Нашу
 школу  су  представљали ученици:  
6. разреда (Јелена Тенић), 7.разреда 
(Ивана Петковић, Емилија Ђурић и 
Андреј Митровић) и 8. разреда (Анђа 
Радуловић) , а предметне наставнице 
су Бранка Савић и Винка Павић.

Прво место освојила је 
Емилија Ђурић ученица 7/2 разреда,  
а овим резултатом изборила је и  
пласман на окружно такмичење. 
Треба истаћи и треће место које је 
освојио Андреј Митровић 7/2.
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 суботу 17.3.2013. у ОШ 
„Петар Лековић“ у Пожеги Уодржано је окружно такми-

чење из физике за Златиборски 
округ.

На такмичењу су учес-
твовали ученици 6. разреда – Златко 
Марјановић (6/2), Невена Павловић 
(6/2), Емилија Средојевић (6/2) и 
Милица Малешевић(6/1). Најбољи 
резултат је  о стварио Златко 
Марјановић освојивши треће место, 
а Невена Павловић је похваљена.

У конкуренцији 7. разреда 
такмичили су се Милан Стаменић и 
Андреј Митровић из (7/2), а у 8. 
разреду такмичио се Лазар Ђука-
новић (8/1) који је похваљен. 
Ученике је припремао наставник 
Зоран Новотни.

У суботу 6.4.2013. године у 
ОШ „Слободан Секулић“ одржано је 
окружно такмичење из математике . 

Највећи успех су забележили 
Јован Јанковић 4/3 ,  Невена 

Јовановић 4/2 и Јелена Нешковић 5/2 
освајањем првог места. Признања , 
односно треће место, освојили су 
Јелена Филиповић 4/1 , Никола 
Попадић 5/3 и Лука Јовановић 5/1 . 

Њих су припремали за такмичење 
учитељице четвртог разреда : 
Наташа Милановић, Гордана Југовић 
и Наташа Јовановић; а ученике петог 
разреда  наст авница  Милица  
Новотни.

На окружном такмичењу из 
хемије које је одржано у недељу 
7.4.2013. године,  у ОШ „Алекса 
Дејовић“ у Севојну ученици 7. 
разреда наше школе су постигли 
фантастичне резултате. Прво место 
освојила је Александра Јанковић 7/3 , 
а треће место заузела је Јована 
Јовановић 7/3 .  Веома добре 
резултате постигли су и остали 
ученици који су учествовали на 
такмичењу: Александра Радова-
новић  ИО Пилица ,   Јована  
Јевремовић7/2, Лука Кунчак 7/3 , 
Ђорђе Тодоровић 7/2, Игор Кунчак 
7/2 и Марија Вукковић 7/3 , а све 
наведене учеснике за такмичење је 
припремала наставница Љубинка 
Алексић.

Окружно такмичење из 
географије одржано је у суботу 
13.4.2013. у ОШ „Мито Игумановић“ 
у Косјерићу. Нашу школу су 
представљали ученици Никола 
Рогић 7/1 и Марко Маринковић 8/3 
(наставник Новак Марковић). У 
конуренцији 43 ученика Марко је 
постигао изузетан резултат и тако 
освојио треће место на округу, 
Никола Рогић је такође показао 
завидан степен познавања геогра-
фије.

У ОШ „Стари град “ – Ужице,  
одржано је окружно такмичење из 
биологије на ком је учествовало 10 
ученика у пратњи предметних 
наставника Драгице Борањац и 
Весне Ристић. Забележени су 
фантастични резултати , свих десет 
ученика је награђено (једно прво, два 
друга и седам трећих места). 
Најбоља у конуренцији 6. разреда је 
била Невена Павловић и  освојила је 
1. место. Друго место су освојили 
Јелена Нешковић у 5. разреду и у 6. 
разреду Невена Дамњановић. 
Остатак екипе биолога је освојио 
треће место : 5. разред – Радивојевић 
Дарко ИО Пилица – 3. место; 6. 

разред – Марковић Јелена 6/3 – 3. 
место и Симеуновић Алекса  6/1 – 3. 
место (76 поена); 7 . разред – 
Тодоровић Ђорђе 7/2 – 3. место, 
Јанковић Александра 7/3 – 3. место  и 
Јовановић Јована 7/3 – 3. место; 8. 
разред  – Маринковић Марко 7/3 – 3. 
место.

Окружно такмичење из 
српског језика одржано је у суботу 
13.4.2013. године у ОШ „Душан 
Јерковић“ – Ужице. Нашу школу је 
представљало 16 ученика од 5. до 8. 
разреда у пратњи наставница Винке 
Павић, Весне Јекић и Стојанке 
Станисављевић. На такмичењу су 
постигнути изузетни резултати: 
једно прво место, четири друга места 
и пет трећих места. Најбољи 
резултат је постигла Јелена Неш-
ковић 5/2 освајањем првог места, у  
конкуренцији од 69 ученика са 
округа. Друго место су освојили 
следећи ученици : Јована Јагодић 5/1  
, Сашка Јевремовић 5/1  и Марко 
Крунић 5/3 ; Александра Станић 8/1 ; 
Треће место заузели су : Николина 
Раонић 5/3, Марко Џелебџић 5/3, 
Анђела Богдановић 5/1; Александра 
Радовановић 7. разред ИО Пилица и 
Андријана Ракановић 8/1. Треба 
поменути да су учествовали и 
следећи ученици: Никола Попадић 
5/3, Зорана Савић 5/2, Ива Бодирога 
и Марија Милинковић из 6/1, Огњен 
Јанковић и Тамара Симеуновић из 
6/3.

Међународно математи-
чко такмичење "Кенгур без 
граница" одржано је 21. марта 
2013. године у ђачкој кухињи и у 
ИО Пилица.

Такмичење  с е  сваке  
године одржава у исто време у 
свим државама, трећег четвртка у 
марту, у 10.00 часова. То је 
једнокружно тест такмичење, у 
трајању од 90 минута.  Ове године 
ученици наше школе су постигли 
изузезтне резултате , посебно у 
ко н ку р е н ц и ј и  4 .  р а з р ед а .  
Најуспешнији у Србији  је био 
Јован Јанковић (учитељица 
Наташа Милановић) који је 
освојио прво место , док је његова 
вршњакиња Јелена Филиповић 
(учитељица Наташа Јовановић) 
заузела треће место.

9. страна
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ТАКМИЧЕЊА
ОКРУЖНA

Награђени ученици на окружним такмичењима
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анас бицикл возим и без руку 
и ногу, улазим у кривине па Д
баки и деди застане дах.

Сећам се као да је јуче било, 
када ми је деда купио бицикл. Све се 
у мени разиграло. Како је леп!-
узвикнула сам. Али шта ћу кад не 
умем да возим!  Истерах га у 
двориште само да га прошетам, али 
мајка осу паљбу: „Је ли, хоћеш да 
сломиш и врат и бицикл?“  Враћам 
га у гаражу са тугом.

Ноћу сањам да га возим. 
Ноге не мирују, а покривач никако 
да се задржи на мени. Мајка ме буди 
и тако ме и ноћу одваја од њега.
Почињем са учењем. Све се своди 

на вожњу на једној педали. Нисам 
имала инструктора. У ствари имала 
са на неки начин. То су биле 
модрице и чворуге. Рачун су 
плаћали колена и лактови. Улетох у 
бару пуну жабокречине. Како смо 
јадно изгледали и бицикл и ја. 
Подижем се на седиште. И лепо и 
страшно у мени. Стегла сам ручице 
као дављеник сламчцу. Чини ми се 
као да сам на огромној висини. 
Шетам лево-десно, кривудам јер не 
умем да кочим. Ноге си ми се 
одузеле и ударих у ограду. Нађох се 
на земљи. Пипам да ли ми је нос на 
лицу док полако издишу избушене 
гуме. И ту није крај. Већ следећи дан 
сам савладала технику кочења. Тада 
сам се осећала лепо као кад сам 
научила прва слова или прве бројке.

Ожиљци ме и данас подсећају 
на тај узбудљив дан.

Ивана Милутиновић 5/2

убоко у шумским недрима 
крију се тајне које човек Д
никада не сазна.Ко зна шта се 

све догађа у тамној јесењој ноћи 
када шума завјена у таму грли своје 
становнике,своје звери,али и нежна 
створења која се боре за опстанак.
Брижна зечица,мајка, дрхтећи у 
грању и сасушеној трави,уплашено 
грли своје младунце.Низ поток 
језиво хучи ветар,а магла језиво 
увлачи страх у жива створења.

Стари вук се лавежом 
оглашава на урлик дивље свиње. 
Вредна веверица скупља последње 
плодове лешника и крије у дубоку 
дупљу. Поток испод њих исти тоном 
хучи као да се све то њега не тиче.

Долазе хладне,досадне 
кише и ремете ритам животиња у 
шуми. Утихнули су гласови споља, 
замиру крици унутра. Затварају се 
врата шумског света да сакрију 
тајне које човек никада неће 
сазнати.

 Jована Јовичић 6/1                              

икада нећу моћи да забо-
равим тај крвави дан.И Нданас ми одзвања бат 

њихових чизама,видим и данас 
ледени одсјај њихових шлемова 
између ђачких капа са ознаком V-3.

Изашли смо из школе да се 
никад не вратимо. Остају у школи 
празне и пусте клупе, остају 
незаклопљене књиге,недовршене и 
непредате љубавне песме, остају 
дневници без оцена...Са часа смо 
пошли у смрт. Крагујевцом су текле 

реке-масовне реке смрти.Текла је и 
наша река ученика-река без 
повратка.

Идемо преко Шумарица 
пољем у коме смо некад брали биље 
за хербаријум. Идемо свезаних 
руку, али свезани другарством.

На челу поворке смрти је 
директор,старешина ове ђачке 
породице осуђене на смрт.Стојимо 
окружени смртоносним цевима, 
стојимо голоруки пред наоружаном 
смрћу,без оружја,али наоружани 
мржњом према нечовештву, наору-
жани љубављу и пркосом.

Знали смо да ћемо ускоро 
умрети,али у нама се  родила 
песма.Пали смо загрљени,али са 
песмом на уснама.

Осетих да нисам погођена. 
Скочила сам и трчала.Жива сам,али 
су за мном остали мртви моји 
другови. 

Да се радујем? Како је тужна 
моја радост ! Како је велика моја 
мржња!Како је голема моја жеља да 
осветим пале другове чија ће крв 
увек животворно тећи крвотоком 
историје.

Андријана Ракановић   8/1 
(бивши ученик)

ДОГАЂАЈ КОЈИ ЋУ 
УВЕК ПАМТИТИ

ЈЕСЕН У ШУМИ

ДОЖИВЕЛА САМ КРАГУЈЕВАЧКУ
 ТРАГЕДИЈУ

Павле Пурић 1/2

Нађа Ђокић 3 - Пилица
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рви септембар,први дан 
школске године.Од данас Псам ђак првак.

Нисам волела рано устајање, 
али тог јутра сам се пробудила пре 
свих чланова породице.У прозор је 
ударала киша,сасвим тихо,као 
меким прстима.Узбуђена  и 
радознала да видим шта ме чека у 
загонетној  школској  клупи,  
пробудила сам остале укућане.

Напољу је магла заклањала 
хоризонт.По небеском своду 
пловили су тмурни,сиви облаци. 
Трава је била мокра па ми се лепила 
за патике.Замрла је симфонија 
птица.Нико из мог комшилука није 
полазио у први разред.

Школска зграда је врло 
велика.Погледом у прозоре,учини 

ми се да су мрки и строги као 
учитељи.,,Уђимо“, рекла је моја 
мама.Тада пожелех да никад не 
уђем у школу,али када чух грају и 
вриску деце,промених своје 
мишљење.

Нађосмо се у школском 
дворишту где је било мноштво 
родитеља и деце. Највише су се 
истицали учитељи и учитељице 
који су у рукама држали тајанствене 
спискове. На једном од њих је и моје 
име.

Уђох у учионицу.Са десне 
стране су два велика ормара 
излепљена таблицом множења. 
Поред њих украсна табла која је 
личила на ливаду са разнобојним 
цвећем.До прозора је сто за 
учитељицу.Са леве стране је пано са 

цртежима ученика виших разреда. 
Све клупе су биле заузете,али место 
поред плавокосе девојчице било је 
празно.

Седох стидљиво. Имала је очи 
као  про ст рано  плаветнило .  
Поиспадали су јој и први зубићи. 
М а л и  м л а д е ж  н а  р у м е н о м  
образу,чинио ју је посебном. Била је 
обучена у црвену, туфнасту 
хаљиницу. Велика знатижеља за 
њеним именом ме је вукла на једну 
страну,али моја стидљивост на 
другу.Она је била слободнија , па је 
прва пробила лед.,,Како се зовеш?“, 
упитала ме је тихим , нежним 
гласом.,,Јована,а ти?“,узвратих 
јој.,,Александра“.Дргарство је већ 
склопљено.

Нисам се разочарала ни у 
школу ни у друштво.Иако некад 
знају да буду тешки школски дани,и 
даље са осмехом идем и волим је као 
од првог дана.

Јована Јагодић 6 /1

 мом животу смењују се 
ружни и лепи тренуци. УЛепих се радо сећам,а 

ружни се скривају дубоко у мени.
С е ћ а м  с е  п е т н а е с то г  

септембра две хиљаде осме године. 
Дан је био тмуран и oблачан.Понека 
кап кише запутила се у блиставу 
траву.Дрвеће је подрхтавало под 
наглим налетима ветра.

Вратила сам се из школе.Не 
улазећи у кућу,отрчала сам до 
задњег дела дворишта.Била сам 
пресрећна,јер сам знала да ће ме мој 
бели пас Боби радосно дочекати.

Међутим, лежао је на трави 
непомично.Помислила сам да 
спава,али и после дужег дозивања 
није се померао.

Несигурно сам му пришла и 
испустила ранац који је јаким 
треском пао на земљу.,,Он не 
дише!”,повикала сам.Срце ми је 
задрхтало.Уплашено,позвала сам 
тату.Узео је то мало ,немоћно 
створење у руке.Брзо смо га одвезли 
код ветеринара.

Дуго сам чекала у ходнику, 
док сам вртела разне мисли по 
глави. Врата ординације су се отво-
рила. Тата је изашао крваве,беле 
кошуље. Погнуо је главу, а његове 
речи секле су као мач: ,,Боби више 
није са нама “.

Срце као да ми је на 
тренутак престало да куца.Ноге су 
ми се одсекле.Сузе су се котрљале 
низ ледене образе.Како је могуће да 
мог пријатеља више нема?Ходник је 
таман ,а ваздух тежак.

Истрчала сам из зграде и 

села на хладан плочник.Пустила 
сам сузе да теку. Помислила сам : 
,,Зашто је живот тако суров?”.Тата 
ме је тешио,али нисам могла да 
избацим из главе враголасто 
псето.У мислима су ми биле његове 
продорне ,плаве очи које су ме 
гледале беспомоћно.

Отишла сам кући и без речи 
ушла у собу.Погледавши кроз 
прозор приметла сам да је све било 
тако сиво, безбојно и за мене 
безначајно.Обузела су ме јака 
осећања туге и бола.Срце је и даље 
тукло у мојим грудима.

И дан данас када пролазим 
поред ветеринарске станице,сетим 
се тог немилог догађаја и увек 
пустим једну малу сузу за мог малог 
пријатеља из детиљства.

Сашка Јевремовић 6/ 

И ТО СЕ НЕ ЗАБОРАВЉА

МОЈ КУЋНИ
ЉУБИМАЦ

Емилија Тешић 1/3
Лара Дедић 1/1
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ТРИ ЗЕЦА

Мали бели зечић Зецко
лист купуса укусног је сецко.

Други Зечић сиви Зека
донео је пар зрелих шаргарепа.

Tрећи зекан Шапић узе
целера штапић узе и

цветић плави у
шерпу стави.

Наложи велику ватру и
шерпу на њу метну.

Скува се укусна супа
Сваки зекан да је њупа.

Милана Драгојевић    5/1

ДОЛАЗИ ЈЕСЕН

Лето је дошло у мој крај,
полако прошетало кроз завичај.
Нечујно и тихо пролазе дани,

стиже нам јесен, жути лишће на 
грани.

Школе су поново препуне ђака,
чује се граја и вриска малих првака.

Лаганим корицама стичу знања,
јер школа је основа свих 

образовања.

С, јесени долазе и тмурни дани,
па се и птице скупљају на грани.
Одлазе у топлији крај на кратко,

напуштају мој завичај. 

Ана  Николић 5/1

ПОЗДРАВЉАМО
ПРОЛЕЋЕ

Процветало све је,
Висибабе расту,

Старо гнездо чека
Своју малу ласту.

Долетеле роде,
Свуд мирише цвеће,
Све је пуно смеха,
Радости и среће.

Поздравимо пролеће,
Птичице,цветиће,

Хвала лепој природи
И за лептириће.

Анђела Мартиновић 
3. разред, ИО Пилица

НАША ШКОЛА

Наша школа славу носи
и тиме се поноси.

Љубав ђацима пружа
лепа је ко ружа.

Сваког септембра прима ђаке,
задаје им задатке тешке и лаке.

Заједно се трудимо
и знањем се пунимо.

Нове речи учимо
и њима се служимо.

Наша је школа пуна знања
и доброг васпитања.

Велику жељу има
да помогне свима.

Она је брижна и јака
прима сваког ђака.

Главни је директор наш,
у школу зове нас.

Школе викендом нема,
ђацима се туга спрема.

Ученици 4/2

ЈЕСЕН 

Ветар дува напољу, 
Лишће пада по пољу. 

Свуда лете кесе, 
а бабе питу месе. 

Киша пада, 
Мокра је ливада. 

Дрвеће се њише, све је више кише. 
шума је жута, 

зимница је љута. 
Лишће свуда пада, 

нестала је бела рада. 
Јеж по лишћу шушка, 

сазрела је крушка. 
Ласте на југ одлазе, 

а снегови долазе. 
у пећини меда дрема, 

а веверица зимницу спрема. 
Јесен је стигла, 

А магла се дигла. 
Све се шарени, радост је у мени.

Виктор Глишић 3/1

Марија Милинковић 6/1Јована Јовановић 7/3

Емилија Средојевић 6/2
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МОЈА УЧИТЕЉИЦА

Моја учитељица
Је вредна као пчелица.

Све нас учи,
А ни мало се не помучи.

Има разне идеје
И стално се смеје.
Стално је слушам,

А и да је обрадујем,покушам.
Због ње сам поносан и срећан

И увек ћу да је се сећам!

Павле Кадијевић
3. разред, ИО Пилица

ПРВИ СЕПТЕМБАР

Септембар долази
почињу нове радости

Рајак Павићевић нас зове песмом 
младости

 У Рајаку су другови и стари и нови
Све наше жеље,надања и снови

Септембар долази 
Школа нас зове,

А песмица крије стихове ове :
Учење је игра , 

а игра је дар радости

Јована Миловановић 
и Јелена Лазић 5/3

УЧИТЕЉИЦЕ  
 

Једнога дана године ове
опет те неко из срца зове.

Сви ђаци су сели у своје клупице и
гледају лице наше учитељице.

Гоца и Ната су наше учитељице
из споредне учионице.

Сви ови учитељи и учитељице из
школице имају мало или велико

добро срце !

   Ана Лукић 4/3

ПРОЛЕЋЕ

Слатко пролеће се буди,
И ливади суди,

А ја само гледам,
Гледам па се чудим. (како то?)

Како године пролазе,
Цветићи одлазе

И чекају пролеће.
А наша учитељица драга прича,
Прича и пева песмицу о пролећу,

Како ласте долећу и седе на крову.

Јелена Маџаревић
3.разред ИО Пилица

ПОЗНА ЈЕСЕН

Благи ветар вијори на све стране
и доноси хладне и кишовите дане.

Позна јесен трчи по путу
у свом кишном капуту.

Сјајно сунце слабо греје,
а за месец дана ће први снег да 

веје.

Тамни облаци плачу и плачу,
А мокре животиње ужурбано скачу.

Само понеки врабац зацвркуће
и слети н а танко пруће.

Људи облаче топлију одећу
и траже друга места свом 

саксијском цвећу.

Дрвљаници су пуни цепаних двра
и ложи се топла ватрица прва.

Катарина Јакшић
4.  разред  , ИО Пилица

ПРОЛЕЋЕ
Пролеће је стигло
у наш лепи крај,
обожавам месеце
март , април и мај.
Пчелице су почеле
да скупљају мед,

све се буди, све мирише,
као пролећни цвет.
Продужили се дани

Сунце јаче греје,
то на радост нама
пролеће се смеје.

Александра 
Димитријевић 2/2

Алекса Ивић 2/2

Анка Тешић 6/2

Далибор Живановић 2/3
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Школа

Школа је највећи пријатељ наш,
Она те спрема да много знаш.
Наша школа је мила и бајна,

У њој уче деца сјајна.
Поносно стоји у центру града
Нудећи свима отворена врата.

Увек срећна и радосна сва
Мојој школи се радујем ја.

Стално весели сви
Улазимо у школу ми.
Најбољи су учитељи,

Наставници сви су сјајни,
Песма, граја свуда влада
Другови су дуготрајни.

У школи многе љубави се роде
Осећања букну и добром нас воде.

Знајте сви, то није тајна
НАША ШКОЛА ЈЕСТЕ БАЈНА!

Ученици 4/2

Једно  име

У мом   срцу  постоји   једно  име  лепо.
Да  ли је  лепше  оно,

или  девојка  која  га носи,
не  знам...   углавном  оно  ме  заноси.

У души , у  глави оно  постоји,
без   њега  не  могу  ни  на  ногама

да стојим.

Умрећу  ,  нећу  знати шта  у  њему има
тако  чаробно  да  без њега  не могу  

ни  учити, ни  спавати.

Њега  никад нигде записати нећу
Оно ће увек  бити у мојој души,

У мојој машти,у мојој Бајној Башти.      
        

Никола Гавриловић 7/2  

Пролеће

Стигло је пролеће,
дивно цвеће,
сунце сјајно
и небо бајно.
Тепих зелени,

а на њему
лептири малени.

Јеле се љуте
,,Брезе имају капуте!”

Река жубори
на једној гори.

Птица гледа
како се буди меда.

Цвркут се чује,
а пчелице зује.
Пролеће воле

маслачак и рода,
јер оно је

дивно доба.

Јелена Нешковић 6/1

Јелена Филиповић 5/3 Немања Јовановић и Татјана Баштовановић 3/1

Невена Павловић 4/2

Исидора Секулић 5/2

Сара Филиповић 2/1
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In Memoriam

 Гордана Југовић 
(1973 – 2013)

а тугом и болом обавештавамо све раднике школе,  
ђаке и родитеље,  да смо изненада остали без наше Сдраге учитељице Гордане Југовић (1973 – 2013.)
Учитељица Гордана Југовић је била радник наше 

школе од 01.9.2001. године и оставила је неизбрисив траг као 
изузетно вредан и одговоран радник, кога су сви уважавали. У 
текућој школској години радила је као одељенски старешина 
1/2 , а изабрана је и за Председника школског одбора ОШ 
„Рајак Павићевић“. Њена прерана смрт је велик и  немерљив 
губитак за нашу школу.

Комеморативни скуп  поводом смрти наше 
колегинице одржан је у четвртак 28.11.2013. године у 10 
часова, а сахрана истог дана у 13 часова.

Јубиларне новине поводом 160 
година постојања 

ОШ „Рајак Павићевић“ 
Бајина Башта
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