ЛЕТОПИС ШКОЛЕ
2015/2016. година

АВГУСТ – СЕПТЕМБАР 2015.
 31. августа у матичној школи у Поточцу одржан је свечани пријем
нове генерације првака. Њихови учитељи биће: Зорица Глишић (у
Поточцу), Слободан Тодоровић (у Својнову), Весна Јовановић (у
Рашевици) и Марија Петровић (у Трешњевици). У Својнову и
Рашевици прваци ће наставу похађати у комбинованом одељењу, са
ученицима 3. разреда

 1. септембра почела је нова школска година, у којој ће школу
похађати 290 ученика у 24 одељења, од којих су 2 комбинована

 7. септембра почела је са радом школска трпезарија у матичној школи
(реновирана стара фискултурна сала)

 19. септембра ученици 3. и 4. разреда из Трешњевице учествовали су
на Дечјем карневалу у Параћину, у оквиру прославе Дана општине
Параћин

 22. септембра, у оквиру прославе Дана општине Параћин, у матичној
школи одржана је презентација караока

ОКТОБАР
 7. октобра, у хали спортова у Параћину, одржан је десети по реду
МИНИ ТИНИ ФЕСТ. Нашу школу су представљале Марија
Велисављевић 82 и Валентина Крстић 34 са песмама Какав
Шекспир, какав Гете и Поштар

 8. октобра, у оквиру обележавања Дечије недеље, у матичној школи
одржане су Игре без граница које су окупиле све ученике млађих
разреда. Најуспешнија екипа била је из Поточца. Забава је
настављена журком и музичким играма

 15., 16. и 17. октобра – екскурзија ученика 8. разреда

 16. октобра – обележен је Дан здраве хране у матичној школи и
свим издвојеним одељењима наше школе

НОВЕМБАР
 Од 2. до 7. новембра – многобројним активностима обележен је
Дан школе:
 2. новембра – спортски дан: на турниру у одбојци такмичили су се
ученици 8. разреда; победила је екипа 8/1

 3. новембра одржан је квиз у коме су учествовали ученици 8.
разреда, а одговарали су на питања из хемије и биологије; победила
је екипа 8/2

 4. новембра – у матичној школи је одржан турнир у шаху и
изведена представа „Позориште у кући“, коју су извели наши
ученици; истог дана положен је камен темељац за изградњу
фискултурне сале у школи у Трешњевици

 5. новембра – на почетку музичког дана представу „Снежана и седам
патуљака“ извели су ученици из Својнова, изведене су тачке са
овогодишњег МИНИ-ТИНИ феста и Карневала, наступио је хор млађих
разреда и ученици 82 са сплетом народних песама, који су припремили у
оквиру изборног предмета Хор и оркестар

 5. новембра – на општинском такмичењу у малом фудбалу екипа
наше школе освојила је 1. место

 6. новембра – одржана је свечана академија и отворена изложба
слика Далибора Милојковића у Галерији Ш

Наши ученици, чланови КУД Јухор из Поточца, извели су сплет народних
игара.

 12. новембра – на окружном првенству у малом фудбалу, које је
одржано у Рековцу, екипа наше школе освојила је 2. место

Екипу су чинили Михаило Милојевић, Вељко Савић, Немања Милојевић,
Милош Димитријевић, Вељко Манојловић, Иван Јоцић, Данијел Јовановић
и Александар Михајловић. Припремали су их наставници Марко
Милојевић и Душан Антонијевић

 17. новембра – у квизу Цревеног крста „Шта знаш о здрављу“
такмичили су се ученици шестог разреда. Победничка екипа
састаће се 10. децембра са екипом школе из Поповца

ДЕЦЕМБАР
 9. децембра – одржано је предавање „Све што желиш да знаш о
пубертету“ за девојчице 6. разреда. Предавање је препоручено од
стране Завода за унапређивање образовања и васпитања, а
реализовала га је едукаторка из Параћина

 10. децембра – екипа наше школе победила је екипу из Поповца, у
квизу Црвеног крста „Шта знаш о здрављу“ и пласирала се у даље
такмичење

 15. децембра – наступ наше школе на III Фестивалу дечијих сцена у
позоришту у Параћину. Ове године наши ученици и наставници су
припремили 3 представе: „Снежана и седам патуљака“ (ученици
млађих разреда из Својнова), „Чаробне руке мајка Вуке“ (ученици
старијих разреда из матичне школе) и „Женски разговори“
(ученици старијих разреда из Трешњевице)

 17. децембра – ученици 6. разреда, учесници квиза Црвеног крста,
завршили су такмичење поразом од домаћина у Доњој Мутници
 22. децембра – стручни жири Фестивала дечјих сцена изабрао је
представу „Женски разговори“ за најбољу из наше школе.
Представа је данас поново изведена у параћинском позоришту,
заједно са најбољим представама из других основних школа
 24. децембра – представа коју су наши ученици изводили у квизу
Црвеног крста „Шта знаш о здрављу“ проглашена је за најбољу и
изведена је у Доњој Мутници, у финалу овог такмичења. Награђена
је и ученица 6/2 Милица Николић, као најуспешнији такмичар у
области „Од радозналости до зависности“
 29. децембра – новогодишњa радионицa и тематски дан у Поточцу

 30. децембра – ученици из матичне школе и свих издвојених
одељења различитим забавим активностима прослављају задњи
наставни дан у 2015. и долазак Нове 2016. године. Настава у
првом полугодишту се наставља 11. јануара
Својново – радионица са родитељима

Поточац – приредба, карaoке, лутрија

ЈАНУАР 2016.
 26. јануара – додела награда учесницима Фестивала дечјих сцена у
параћинском позоришту
НАЈБОЉА ПРЕДСТАВА: 1. Женски разговори
2. Чаробне руке мајка Вуке
НАЈБОЉА СЦЕНОГРАФИЈА: наставница Виола Живић за представу
Снежана и седам патуљака
НАЈБОЉА КОСТИМОГРАФИЈА: Снежана и седам патуљака
НАЈБОЉА РЕЖИЈА И МУЗИКА: Чаробне руке мајка Вуке
НАЈБОЉЕ МУШКЕ УЛОГЕ: Богдан Стојковић
Александар Ранђеловић
Лука Благојевић
Милош Димитријевић
Немања Филиповић
НАЈБОЉЕ ЖЕНСКЕ УЛОГЕ: Николина Богдановић
Виолета Стефановић
Теодора Арсић
Милица Николић
Викторија Јоксимовић
 27. јануара – прослава школске славе

 29. јануара – последњи наставни дан у првом полугодишту

ФЕБРУАР
 3. фебруара – Спортски савез општине Параћин и Савез за школски
спорт доделили су у Параћину награде најбољим спортистима и
екипама за прошлу годину. Награду за најбољу мушку футсал екипу
добила је наша школа и наставник Марко Милојевић

 8. и 9. фебруара – одржани су родитељски састанци, на којима су
подељене ђачке књижице на крају првог полугодишта
 17. фебруара – почетак другог полугодишта; због уједначавања броја
наставних дана ради се по распореду за понедељак
 20. фебруара – у нашој школи је одржано општинско такмичење из
страних језика. Учествовало је око 50 ученика основних школа
параћинске општине и такмичили су се у познавању енглеског,
француског и немачког језика. За окружно такмичење у Јагодини
пласирало се 14 ученика

 27. фебруара – 11 наших ученика од 3. до 8. разреда учествовало је на
општинском такмичењу из математике, које је одржано у ОШ
„Момчило Поповић“ у Параћину. Миљана Миловановић (4/4) је
освојила 2., а Валентина Радосављевић (6/1) – 3. место.На окружно
такмичење пласирале су се Миљана Миловановић и Анђела Васковић
(8/2)
 29. фебруара – наша школа се прикључила акцији Одбојкашког
Савеза Србије ДАН ВИШЕ ЗА ОДБОЈКУ

MAРТ
 2. марта – у Трешњевици је одржана ликовна колонија за ученике у
оквиру традиционалне манифестације Дани вина

 3. марта – на општинском такмичењу у рукомету мушка екипа наше
школе освојила је 2. место

 5. марта – општинско такмичење Књижевна олимпијада одржано је у
ОШ „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину; учествовале су 4 наше
ученице, а прво место и пласман на окружно такмичење освојила је
Милица Милојевић (7/2)

 6. марта – одржана су општинска такмичења из биологије (ОШ „Ђура
Јакшић“ у Параћину) и историје (ОШ „Бранко Крсмановић“ у Доњој
Мутници). Пласман на окружно такмичење из историје имају Вељко
Ристић (7/2), који је освојио 2. место и Никола Костић (7/3) – 3. место
 8. марта – пригодним активностима обележен је Дан жена - 8. март
Својново

Поточац

 13. марта – одржана су општинска такмичења из физике (у ОШ
„Стеван Јаковљевић“ у Параћину) и географије (у ОШ „Бранко
Крсмановић“ у Сикирици). Анђела Васковић (8/2) је освојила 3.
награду из физике
 17. марта – ученицима 5. разреда предавање о насиљу одржали
представници Полицијске станице у Параћину

 17. марта – у школи је одржано математичко такмичење КЕНГУР, на
коме су учешће узели ученици од 3. до 8. разреда

 18. марта – за ученике 8. разреда презентацију су одржали професори
приватне средње медицинске школе „Милутин Миланковић“ из
Јагодине
 19. марта – на окружном такмичењу из математике у Деспотовцу
учествовале су Анђела Васковић (8/2) и Миљана Миловановић (4/4),
која је освојила 3. награду
 20. марта – одржана су општинска такмичења из српског језика и
техничког и информатичког образовања у ОШ „Радоје Домановић“ у
Параћину. Наши ученици су освојили велики број награда: из српског
језика Сандра Ракић и Милица Бранковић (8/1) – 2. место, Емилија
Андрејевић (7/3) – 3. место; из техничког 1. место су освојили Стефан
Илић (5/1) и Александар Милановић (8/3), 2. место – Дамјан Ристић
(6/3), Марија Велисављевић (8/2), Лука Благојевић (7/3) и Милица
Николић (6/2), а 3. место – Катарина Марковић (5/1)
 21. марта – одржане су седнице Савета родитеља и Ученичког
парламента у вези избора уџбеника за наредне 3 школске године
 22. марта – Технолошка школа из Параћина се представила
ученицима 8. разреда
 23. марта – представници Црвеног крста одржали предавање о
туберкулози за ученике старијих разреда у Трешњевици

 30. марта – група ученика 8. разреда посетила Машинско –
електротехничку школу у Параћину, где су им професори
презентовали школу

АПРИЛ
 2. априла – на окружном такмичењу из техничког и информатичког
образовања у Белушићу учествовало је 6 наших ученика. Дамјан
Ристић (6/3) освојио је 3. место и пласирао се за РЕПУБЛИЧКО
такмичење

 2. априла – на окружном такмичењу Књижевна олимпијада у
Јагодини, Милица Милојевић (7/2) је освојила 2. место и пласирала се
за РЕПУБЛИЧКО такмичење
 3. априла – одржано је окружно такмичење из српског језика у ОШ
„Момчило Поповић Озрен“ у Параћину, а наша ученица Сандра
Ракић (8/1) освојила је 2. место
 4. априла – у Параћину, на стадиону СФС „Борац“ и у ОШ „Ђура
Јакшић“, одржано је општинско такмичење у атлетици. Екипа наше
школе освојила је 2. место у укупном пласману и 3. место у штафети
4 x 100м, а појединачно су постигли следеће резултате: Немања
Лукић – 1. место (скок у вис), Вељко Савић – 2. место (100м), Милош
Димитријевић – 2. место (300м), Милош Богдановић – 2. место
(кугла), Иван Јоцић – 3. место (800м) и Теодора Арсић – 3. место
(300м).

 6. априла – у амфитеатру Технолошке школе у Параћину одржано
је општинско такмичење у рецитовању. Младен Милошевић (7/1) је
освојио 2. место и пласирао се за окружно такмичење
 9. априла – окружно такмичење из биологије одржано је у ОШ
„Ђура Јакшић“ у Параћину. Емилија Андрејевић (7/3), Анита
Михајловић (7/3) и Софија Милосављевић (6/2) освојиле су 2.
место, а Милица Милојевић (7/2) и Стефан Илић (5/1) – 3. место
 9. априла - на окружном првенству у шаху, које је одржано у ОШ
„Вук Караџић“ у Ресавици, Анђела Васковић (8/2) освојила је 3.
место у појединачној конкуренцији и 3. место у екипној
конкуренцији, са Тамаром Аранђеловић (8/3).
 10. априла – на окружном такмичењу из физике, које је одржано у
Свилајнцу, Анђела Васковић (8/2) је освојила 3. награду
 15. aприла – од 12 до 14 часова ученици 8. разреда радили су
пробни завршни испит из математике
 16. априла – у оквиру пробног завршног испита осмаци су
решавали тест из српског језика (од 9 до 11 сати) и комбиновани
тест (од 11.30 до 13.30)

 16. априла – у нашој школи одржано је општинско такмичење „Шта
знаш о саобраћају“. Учествовало је око 50 ученика из основних
школа параћинске општине. По традицији, највише успеха имали
су наши ученици: Анђела Васковић и Лазар Ђокић освојили су 1.
место, Сандра Ракић, Милан Чедомировић и Викторија Јоксимовић
– 2. место, а Кристијан Милетић – 3. место. Освајачи прва 2 места
представљаће нашу општину на окружном такмичењу, које ће се 7.
маја одржати у нашој школи

 19. aприла – презентација Пољопривредне школе из Свилајнца за
ученике 8. разреда
 20. априла – на окружном такмичењу у рецитовању, које је одржано
у Јагодини, учествовао је наш ученик Младен Милошевић (7/2)
 20. и 21. априла – представници Машинско – електротехничке
школе из Параћина одржали су презентацију своје школе
родитељима осмака на родитељским састанцима
 21. априла – на окружном такмичењу у атлетици, које је одржано у
Ћуприји, Немања Лукић (8/2) је освојио треће место у дисциплини
скок у вис
 23. априла – у Јагодини је одржано окружно такмичење из историје.
Учествовали су наши ученици Вељко Ристић (7/2) и Никола Костић
(7/3), који је освојио 3. место и пласирао се на републичко
такмичење
 27. априла – одржана 5. седница Савета родитеља

МАЈ
 7. маја – окружно такмичење „Шта знаш о саобраћају“ одржано је у
нашој школи. Учествовали су такмичари из свих 6 општина
Поморавског округа. Наши ученици: Викторија Јоксимовић (5/1),
Анђела Васковић (8/2) и Лазар Ђокић (7/3) постигли су велики успех освојили су прва места у својим категоријама и представљаће округ
на РЕПУБЛИЧКОМ такмичењу у Београду, 20. и 21. маја

 13. и 14. маја – на РЕПУБЛИЧКОМ такмичењу из ТИО у Нишу,
учествовао Дамјан Ристић (6/3)
 15. маја – на РЕПУБЛИЧКОМ такмичењу Књижевна олимпијада у
Београду учествовала је Милица Милојевић (7/2)

 16. маја – различитим активностима, којима су присуствовали и
родитељи, у свим одељењима обележен је Дан отворених врата и Дан
породице

 20. и 21. маја – на РЕПУБЛИЧКОМ такмичењу „Шта знаш о
саобраћају“ у Београду, Лазар Ђокић (7/3) је освојио 3. место

 22. маја – на РЕПУБЛИЧКОМ такмичењу из историје, које је одржано
у Ивањици, учествовао је ученик 7/3 Никола Костић

 30. и 31. маја – изведена је екскурзија за ученике 6. разреда (Тара,
Ужице, Златибор)

ЈУН
 1. јуна– завршетак наставе за ученике 8. разреда
 3. јуна– ученици 1. и 2. разреда су на екскурзији посетили манастире
Манасију и Раваницу и туристички комплекс у Јагодини

 3. и 4. јуна – изведена је екскурзија ученика 7. разреда на релацији
Ваљево – Тршић - Бранковина

 4. јуна – одржано је другарско вече ученика 8. разреда у ресторану
„Три делфина“ у Поточцу

 10. јуна – ученици 3. и 4. разреда су на екскурзији у Београду обишли
ЗОО врт, Калемегдан, храм Светог Саве и дечије позориште „Пуж“

 10. јуна – екскурзија ученика 5. разреда (Свилајнац)

 14. јуна – завршетак наставе у другом полугодишту

Ученици 4. разреда у Поточцу и Својнову

 15. - 17. јунa – ученици 8. разреда, њих 42, полагали су завршни
испит у фискултурној сали. Првог дана полагали су тест из српског
језика, другог дана из математике, а трећег комбиновани тест

 20. јуна – председник општине Параћин je у позоришту доделио
књиге носиоцима Вукове дипломе, ђацима генерације и освајачима
награда на Републичким такмичењима. Овогодишњи Вуковци из
наше школе су: Анђела Васковић (ђак генерације), Александар
Милановић, Сандра Ракић, Теодора Арсић и Марија Велисављевић, а
награду је примио и Лазар Ђокић, за освојено 3. место на
Републичком такмичењу „Шта знаш о саобраћају“

 22. јуна – у матичној школи одржан је заједнички родитељски
састанак, на коме су додељена сведочанстава, књиге и дипломе
ученицима 8. разреда

Анђела Васковић (8/2) – ученик генерације

Овогодишњи носиоци Вукове дипломе: Марија Велисављевић, Сандра
Ракић, Александар Милановић, Анђела Васковић и Теодора Арсић

Вуковци са одељењским старешинама: Зорицом Милојковић, Иваном
Ђокић и Драганом Васковићем
 22. јуна - одржана је седница Наставничког већа
 23. јуна - одржана је 6. седница Савета родитеља
 28. јуна - подела ђачких књижица, сведочанства и књига награђеним
ученицима на родитељским састанцима

