ЛЕТОПИС ШКОЛЕ
2014/2015. година
АВГУСТ – СЕПТЕМБАР 2014.
 29. августа у матичној школи у Поточцу одржан је свечани пријем
нове генерације првака. Њихови учитељи биће: Зорица Глишић (у
Поточцу), Слађана Гилић (у Својнову), Гордана Глигоријевић (у
Рашевици) и Слободанка Матић (у Трешњевици)

 1. септембра почела је нова школска година, у којој ће школу
похађати 302 ученика у 24 одељења
 10., 11. и 12. септембра одржано је иницијално тестирање ученика
осмог, шестог и четвртог разреда из математике, тестовима које је
припремило Министарство просвете
 20. септембра – у оквиру прославе Дана општине Параћин, на Дечјем
карневалу у Параћину, учествовали су ученици млађих разреда из
Рашевице, са учитељицом Весном Јовановић

 24. септембра – на МИНИ ТИНИ ФЕСТУ у Хали спортова у
Параћину, школу су представљале Александра Рајић (5/2) и Марија
Велисављевић (7/2)

 25. септембра – одржана I седница Савета родитеља

ОКТОБАР
 Од 6. до 10. октобра – низом различитих активности обележена је
ДЕЧЈА НЕДЕЉА:
 7. и 8. октобра - долазак ученика млађих разреда из Својнова,
Рашевице и Трешњевице и њихових учитеља у матичну школу
у Поточцу. Смењивале су се бројне активности: израда
наруквица пријатељства, ликовна колонија, пројекција филма и
спортске активности- полигон спретности. У среду, 8. октобра
дешавања је забележила локална телевизија Канал М.

 9. октобра – једна од активности у старијим разредима била је
замена улога УЧЕНИК –НАСТАВНИК. Ученици 6/1 Јована
Стевић и Алекса Матић припремили су предавање из
биологије уз помоћ наставнице Иване Ђокић. Предавање је
одржано у виду презентације на интерактивној табли у
медијатеци

 10. октобра – ученици млађих разреда из Поточца, у Параћину
су посетили: Градску библиотеку, Музичку школу, Културни
центар, Завичајни музеј

 13. октобра у Параћину је одржано општинско такмичење у стоном
тенису. Мушка и женска екипа наше школе (Никола Најдановић и
Александар Милановић, Мартина Јанковић и Тамара Аранђеловић),
са наставником Марком Милојевићем, освојиле су 3. место
 16. октобра у Параћину је одржано окружно првенство у пливању.
Никола Најдановић, ученик 8/1, освојио је 1. место и пласирао се за
РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ, које ће се одржати у Београду
 17. октобра – ДАН ЗДРАВЕ ХРАНЕ обележен је у матичној школи
изложбом и дегустацијом традиционалних јела, која су припремили
родитељи наших ученика. Похваљена су сва одељења која су
учествовала на овој манифестацији.

НОВЕМБАР
 Од 3. до 7. новембра – недеља посвећена обележавању ДАНА
ШКОЛЕ:
 3. новембра одржан је литерарни дан
 4. новембра турнир у шаху

 5. новембра – спортска такмичења у фудбалу и одбојци
(гостовање екипе ученика ОШ „Радоје Домановић“ из Доњег
Видова)
 6. новембра – концерт ученика Музичке школе „Миленко
Живковић“ из Параћина

 7. новембра – приредба и изложба

 4. и 5. новембра одржане су седнице ОДЕЉЕЊСКИХ и
НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
 17. 11. – такмичење „Шта знаш о здрављу“ у организацији Црвеног
крста. Учествовала су сва 3 одељења шестог разреда наше школе, а у
даљи круг такмичења иду 6/2 и 6/3

 18. 11. – ученицима млађих разреда стиховима се представио песник
Никола Стојановић

 28. новембра – у такмичењу Црвеног крста, одељење 6/3 је победило
одељење 6/2 и у даљем такмичењу ће гостовати у ОШ „Ђура
Јакшић“ у Параћину

ДЕЦЕМБАР
 Од 8. до 12. децембра у фискултурној сали у Поточцу су одржана
такмичења у фудбалу, одбојци, шаху, стоном тенису и баскету, у
оквиру СПОРТСКЕ ЗИМЕ коју сваке године организује Спортски
савез општине Параћин. Највеће интересовање ученици су показали
за одбојку. Један од такмичарских дана камером је забележила и
локална телевизија Канал М

 16. децембра - ученици 6/3 победили су екипу ОШ „Ђура Јакшић“ у
квизу Црвеног крста

 24. децембра - ученици 6/3 гостовали у школи у Дреновцу, у оквиру
такмичења Црвеног крста
 26. децембра – одржана је радионица у Својнову, ученици су са
својим родитељима правили новогодишње украсе

 29. децембра – ученици 8/1 припремили су новогодишње издање
часописа BOOM уз малу помоћ наставница француског језика и
историје

 30. децембра – завршено је прво полугодиште и одржана
новогодишња прослава у свим одељењима школе

ЈАНУАР 2015.
 12. и 13. јануара – одржане су седнице одељењских и наставничког
већа
 15. јануара – одржана II седница Савета родитеља
 16. јануара – подељене су ђачке књижице на родитељским
састанцима
 20. јануара – почело је друго полугодиште, које ће трајати до 12. јуна
за ученике од 1. до 7. разреда, док ће се осмаци распустити 29. маја
 27. јануара – свечано прослављена школска слава – Свети Сава

 28. јануара – за учитеље је у школи одржана презентација уџбеника
издавачке куће Клет

ФЕБРУАР
 2. фебруара – за ученике 7. и 8. разреда у матичној школи одржано
предавање о штетности пушења. Предавање је организовала
патронажна служба Дома здравља у Параћину у сарадњи са Црвеним
крстом, а догађај је забележила локална телевизија Канал М. Тиме је
обележен НАЦИОНАЛНИ ДАН БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА
(31. јануар), под мотом: Свака цигарета смета

 4. фебруара - за учитеље је у школи одржана презентација уџбеника
издавачке куће Логос
 7. фебруара - ученица 7/2 Анђела Васковић освојила је 3. место на
општинском такмичењу из ФИЗИКЕ, које је одржано у ОШ „Стеван
Јаковљевић“ у Параћину
 9. фебруара - за учитеље је у школи одржана презентација уџбеника
издавачке куће БИГЗ
 11. фебруара – одржано је школско такмичење из математике

 21. фебруара - на општинском такмичењу у ШАХУ успешни су
били: Анђела Васковић, 7/2 (2. место), Илија Савић, 6/2 (2. место) и
Вељко Стојковић 6/2 (3. место)
 22. фебруара – на општинском такмичењу КЊИЖЕВНА
ОЛИМПИЈАДА које је одржано у ОШ „Момчило Поповић Озрен“ у
Параћину, ученице 8/1 освојиле су три награде: Милица Петровић –
1. место, Валентина Савић и Јована Милојевић – 3. место
 У суботу, 28. фебруара наша школа је била домаћин општинског
такмичења ИЗ СТРАНИХ ЈЕЗИКА. Учествовало је укупно 47
ученика из параћинске општине (34 из енглеског, 9 из француског и
4 ученика из немачког језика), а за окружно такмичење пласирало се
15 ученика из енглеског и 3 ученика из немачког језика

 28. фебруара – на општинском такмичењу из МАТЕМАТИКЕ у ОШ
„Момчило Поповић Озрен“ у Параћину учествовало је 19 ученика од
3. до 7. разреда из наше школе. Треће место је освојила ученица 3/3
Сара Савић, а похвале су добили Никола Миловановић (3/3) и
Милица Николић (5/2)

МАРТ
 4. марта у школи у Трешњевици одржана је ликовна колонија за
ученике у оквиру манифестације Дани вина. Учествовали су
ученици свих основних школа из наше општине.

 6. марта – изложба у школи у Трешњевици - у оквиру
манифестације Дани вина, изложбу слика осморо уметника
отворио је Војкан Ристић, идејни творац ове манифестације.

 6. марта – осмомартовска радионица у Поточцу: ученици млађих
разреда су са својим учитељицама правили осмомартовске украсе
од теста

 7. марта на окружном такмичењу из ФИЗИКЕ у Свилајнцу,
Анђела Васковић (7/2) освојила је 2. место и пласирала се на
републичко такмичење
 7. марта - на општинском такмичењу из СРПСКОГ ЈЕЗИКА у
ОШ „Радоје Домановић“ у Параћину најуспешније су биле:
Валентина Радосављевић (5/1) – 2. место и Емилија Андрејевић
(6/3) – 3. место
 8. марта - на општинском такмичењу из ИСТОРИЈЕ у ОШ
„Бранко Крсмановић“ у Д. Мутници, 3. место освојили су:
Стефан Стевановић (5/2), Лука Јанковић (5/3), Вељко Ристић (6/2)
и Никола Костић (6/3)
 11. марта – припадници Полицијске станице из Параћина одржали
су предавање Безбедно детињство за ученике сва три одељења 5.
разреда
 У току марта месеца на општинским спортским такмичењима у
МАЛОМ ФУДБАЛУ (дечаци и девојчице) и РУКОМЕТУ
(дечаци), екипе наше школе освојиле су 3. место
 14. марта – на општинском такмичењу из БИОЛОГИЈЕ у ОШ
„Ђура Јакшић“ у Параћину, 2. место освојили су: Александар
Андрејевић (5/3), Игор Стевановић (6/1) и Лука Благојевић (6/3), а
3. место: Лука Јанковић (5/3), Софија Милосављевић (5/2),
Кристина Младеновић (6/2), Емилија Андрејевић (6/3), Теодора
Арсић (7/2), Милица Бранковић (7/1) и Александар Милановић
(7/3)

 15. марта – на општинском такмичењу из ТЕХНИЧКОГ И
ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА у ОШ „Радоје Домановић“ у
Параћину, 1. место освојили су: Александар Милановић (7/3) и
Вељко Ристић (6/2), 2. место: Сретен Ненадовић (6/2) и Лука
Благојевић (6/3), а 3. место: Емилија Андрејевић (6/3), Лазар
Ђокић (6/3), Невена Филиповић (8/1) и Марија Велисављевић
(7/2)
 21. марта – на окружном такмичењу КЊИЖЕВНА
ОЛИМПИЈАДА које је одржано у Јагодини, ученица 8/1 Милица
Петровић освојила је 3. место
 21. марта – на окружном такмичењу у ШАХУ, које је одржано у
Јагодини, Анђела Васковић (7/2) је освојила 2. место
 22. марта – на општинском такмичењу из ГЕОГРАФИЈЕ у ОШ
„Бранко Крсмановић“ у Сикирици, Лука Јоксимовић (8/1) је
освојио 2. место
 26. марта – одржан је турнир у малом фудбалу за ученике од 1. до
4. разреда на коме су учествовале екипе из матичне школе и свих
издвојених одељења. У публици су били сви ученици млађих
разреда, а турнир је организован од стране Спортског савеза
општине Параћин, РТВ Канал М и Школе фудбала „Вук“

 29. марта – на окружном такмичењу из ТЕХНИЧКОГ И
ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА, које је одржано у
Белушићу, Марија Велисављевић (7/2) и Александар Милановић
(7/3) освојили су 3. место и пласирали се за републичко
такмичење
 30. марта - одржане су седнице Одељењских већа млађих и
старијих разреда
 31. марта – одржана је 3. седница Савета родитеља и седница
Наставничког већа

АПРИЛ
 17. и 18. априла - на РЕПУБЛИЧКОМ такмичењу из ТЕХНИЧКОГ И
ИНФОРМАТИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА, које је одржано у Сомбору,
учествовали су Марија Велисављевић (7/2) и Александар Милановић
(7/3)
 18. априла – на окружном такмичењу из СРПСКОГ ЈЕЗИКА у
Свилајнцу, Емилија Андрејевић (6/3) је освојила 1. место, а
Валентина Радосављевић (5/1) друго место
 18. априла – на окружном такмичењу из ИСТОРИЈЕ у Јагодини, из
наше школе учествовали су: Стефан Стевановић (5/2), Лука Јанковић
(5/3), Вељко Ристић (6/2) и Никола Костић (6/3)
 18. и 19. априла – на РЕПУБЛИЧКОМ такмичењу из ФИЗИКЕ у
Београду учествовала је ученица 7/2 Анђела Васковић
 22. - 24. априла - поводом Дана планете Земље одржан је низ
активности у матичној школи и издвојеним одељењима. Дешавања је
забележила и локална телевизија Канал М

Поточац

Трешњевица

Рашевица
 24. и 25. априла – одржан је пробни завршни испит за ученике 8.
разреда; првог дана радили су тест из математике, а другог тест из
математике и комбиновани тест
 26. априла – на ОКРУЖНОМ такмичењу из БИОЛОГИЈЕ у
Параћину учествовао је Игор Стевановић (6/1)

 26. априла – на општинском такмичењу „Шта знаш о саобраћају“,
које је одржано у нашој школи, наши ученици: Анђела Васковић
(7/2) и Лазар Ђокић (6/3) освојили су 1. место, Милица Николић
(5/2), Александар Ранђеловић (5/2) и Вукашин Илић (6/1) - 2. место,
а Немања Филиповић (5/2) – 3. место

MAJ
 7. маја – ученици млађих разреда учествовали су на завршном
турниру у малом фудбалу у Хали спортова у Параћину
 10. маја – на окружном такмичењу „Шта знаш о саобраћају“, које је
одржано у Јагодини, учествовали су: Милица Николић (5/2),
Александар Ранђеловић (5/1), Вукашин Илић (6/1), Анђела Васковић
(7/2)- 2. место и Лазар Ђокић (6/3), који је освојио 1. место и
пласирао се на републичко такмичење
 12. маја – одржано је тестирање ученика 8. разреда из енглеског
језика, које спроводе Завод за вредновање квалитета образовања и
васпитања и ЕЛТА (Удружење наставника енглеског језика) у
одређеном броју школа у Србији
 12. маја – на стадиону ФК „СФС Борац“ у Параћину одржано је
општинско школско такмичење у АТЛЕТИЦИ, на коме је екипа
наше школе, по укупним резултатима у више дисциплина, освојила
1. место. Екипу су чинили: Теодора Арсић, Тамара Аранђеловић,
Ивана Аранђеловић, Звездана Милојевић, Јована Милојевић,
Кристина Марковић, Милош Матић, Александар Санковић, Марко
Павловић, Никола Савић, Милош Димитријевић и Иван Јоцић

 14. маја – ученици 4. разреда из Поточца учествовали су у
Међународном истраживању образовних постигнућа ученика 4.
разреда основне школе у области математике и природних наука
(TIMSS 2015)
 15. маја – крос РТС-а

 17. и 18. маја – екскурзија ученика 7. и 8. разреда (манастир
Враћевшница, Таково, Ваљево, Бранковина, Троноша, Тршић)

 19. маја – екскурзија ученика 3.и 4. разреда (Крагујевац, Опленац,
Топола, Аранђеловац, Покајница)
 20. маја – екскурзија ученика 1.и 2. разреда (Крушевац, манастир
Жича, Врњачка бања)
 22. и 23. маја – на РЕПУБЛИЧКОМ такмичењу „Шта знаш о
саобраћају“, које је одржано у Београду, учествовао је Лазар Ђокић
 25. маја – концерт наставника музичке школе „Миленко Живковић“
из Параћина за ученике млађих разреда

 29. маја – завршетак наставе за ученике 8. разреда

ЈУН
 2. јуна - двадесетак ученика наше школе, са наставницама српског
језика и историје, посетили су изложбу под називом: „Читамо и
пишемо са Аном Франк“ у ОШ „Момчило Поповић Озрен“ у
Параћину
 4. јуна – тестирање ученика 6. разреда из математике
 5. јуна – тестирање ученика 4. разреда из математике
 5. јуна – одржано је другарско вече ученика 8. разреда у свечаној
сали школе

 7. и 8. јуна – екскурзија ученика 5. и 6. разреда (Felix Romuliana,
Неготин, Ђердап, Кладово, Лепенски вир, Сребрно језеро,
Viminacium)

 12. јуна – завршетак наставе за ученике од 1. до 7. разреда

Поточац

Својново

Рашевица

 15., 16. и 17. јуна – полагање завршног испита за ученике 8. разреда.
Свих 28 ученика је положило завршни испит који се састојао из три
дела: српски језик, математика, комбиновани тест

 18. јуна – у параћинском позоришту одржана је свечана додела
књига за носиоце дипломе „Вук Караџић“, ученике генерације и
награђене на Републичким такмичењима. Једини „Вуковац“ из наше
школе је Невена Филиповић (8/1), а ученик генерације је Мартина
Јанковић (8/2)
 18. и 19. јуна – одржане су седнице Одељењских и Наставничког
већа
 19. јуна – одржана је свечана додела сведочанстава, диплома и књига
ученицима 8. разреда

