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СЕПТЕМБАР 

 

Пријем првака 

Основна школа ,,Миодраг Миловановић Луне“ првог септембра је свечано обележила 

пријем првакa. Приредбу за ученике првог разреда припремили су ученици четвртог разреда 

са својим учитељима у матичној школи у Карану, као и у издвојеним одељењима у Луновом 

Селу и Рибашевини. Овом приликом прваци су добили пригодне пакетиће са школским 

прибором, које им је уручио заменик градоначелника Немања Нешић. 

 

Међународни  дан писмености  

На часовима одељењског старешине, информатике и рачунарства и на часовима српског 

језика, реализоване су библиотечке радионице у циљу упознавања ученика са улогом 

обележавања Међународног дана писмености и самом улогом писмености у развоју 

човечанства и сваког човека понаособ. 

 

 



   
 

Трећа награда за песму ,,Смеха, смеха деци“ 

 

Захваљујући стиховима Наташе Станојевић, ове године у Лазаревцу, чуло се и име наше 

школе. Имали смо част да будемо  делић чаролије и да упознамо велике савремене писце 

за децу. Организатори и гости фестивала потрудили су се  да награђеној деци овај дан 

буде посебан. У томе су успели, а сведок томе су дечији осмеси. 

 

 

 

 

http://www.osmiodragmilovanoviclunekaran.edu.rs/wp-content/uploads/2017/09/1.jpg
http://www.osmiodragmilovanoviclunekaran.edu.rs/wp-content/uploads/2017/09/2.jpg


Предавање о безбедности у саобраћају за ученике разредне наставе 

У току септембра у матичној школи и у издвојеним одељењима представници МУП-а, 

ученицима првог разреда, одржали су предавања о безбедности деце у саобраћају.  

 

Основи безбедности  деце 

За ученике четвртог и шестог разреда  20. септембра у нашој школи отпочела је 

реализација програма на тему ,,Основи безбедности деце“. Циљ програма је стицање 

нових и унапређење постојећих знања, вештина и ставова, ради постизања безбедносне 

културе ученика. Наставу реализују припадници Министарства унутрашњих послова који 

поседују знања и вештине из области које се изучавају.  

 

 

 



 

 

Сусретања бивших и садашњих ученика 

Дружење ученика наше школе са представницима Удружења ,,Жупа Лужница“ полако 

прераста у традицију. До сада смо имали прилику да угостимо песнике, а ове године  

добродошлицу смо пожелели бившим ученицима школе. 

19. септембра  ученици првог и четвртог разреда и предшколска група Издвојеног 

одељења у Трнави  извели су пригодан програм и на тај начин приказали садашњи 

школски живот. Било је ту рецитација, шала о школском животу, песме, али и знања о 

прецима, саобраћају … 

Док су ученици приказали школски живот сада, Милија Костић, некадашњи учитељ ове 

школе, на занимљив начин је говорио о школском животу некад. Он је описивао школске 

дане, изглед школе, школски прибор, дружење… 

Ученици су имали и занимљива питања везана за кажњавање ученика, као и за школске 

љубави. 

 

 

Издвојено одељење у Луновом Селу 21. септембра посетили су  Зорка Рајевац, економиста 

у пензији и Манојло Машо Миловић, правник  у пензији. 

Ученици млађих разреда и чланови литерарно – рецитаторске секције припремили су 

програм у коме су гости видно уживали.  

У обраћању ученицима, гости су се присетили дана проведених у школи, истакли лепоту 

школског живота и упутили ученицима више мудрих савета. 

 



  

 

 

 26.септембра у Матичној школи у Карану гостовао је бивши ученик и члан 

Удружења „Жупа Лужница“  професор Бранко Николић. Он се осврнуо на своје школске 

успомене и закључио да су ђачки несташлуци и забавне екскурзије оно што је сигурно 

заједничко свим генерацијама школараца 

 Ученици су поводом  сусрета са представницима Удружења „Жупа Лужница“ извели 

краћи читалачки програм објављених и награђених литерарних радова, као и неколико 

музичких тачака којим су достојно представили садашњи рад школе. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Европски дан језика 

У Луновом Селу, Карану и Рибашевини, обележен је Европски дан језика разноврсним 

активностима 25. и 26. септембра. Слоганом старих Латина „Колико језика говориш, 

толико људи вредиш“ , најављене су активности наставника енглеског и руског језика, 

музичке културе и школског библиотекара. На самом почетку ученици су имали прилике 

да се кроз презентацију о Дану европских језика, подсете важности неговања и матерњег и 

страних језика уз уважавање постојећих културних и језичких различитости.  

 

 

ОКТОБАР 

 

Дечија недеља  

 
      Низом различитих активности oд 2. до 8. октобра 2017. године у нашој школи обележена 

je Дечија недеља. Учествовали су  ученици свих  разреда са својим учитељима и 

наставницима. У оквиру ове недеље организована је посета  ужичком позоришту, ученици 

млађих разреда и предшколци гледали су представу „Чаробњак из Оза“, прочитана су дечија 

права из „Буквара дечијих права“, постављена је изложба ђачких радова, ученици су цртали 

кредама у боји на школском игралишту, правили су поклончиће за старије, родитеље, 

запослене у школи... 



У петак, 6. октобра, у Издвијеном одељењу у Рибашевини одржана је приредба, а након 

приредбе одржан је маскенбал у коме су нам ученици показали како су се облачиле и како 

су изгледале њихове баке и деке. Дечија недеља је завршена учествовањем на 

манифестацији „Одзиви Пауну“.  

     Цела недеља је била испуњена дружењем, лепим расположењем, игром и смехом је још 

једном нас подсетила су деца „украс света“.  

 

Радови ученика, поводом Дечије недеље, од првог 

до четвртог разреда Издвојеног одељења у Луновом Селу. 

Дечију недељу обележили су, и чланови литерарно – рецитаторске секције ИО Луново 

Село, израдом паноа. 



 

Цела недеља је била испуњена дружењем, лепим расположењем, игром и смехом. Све нас 

је ово још једном подсетило да су деца „украс света“.  

Библиотека – кутак где градимо мостове 

 У оквиру обележавања Дечије недеље, у школској библиотеци Основне школе „Миодраг 

Миловановић Луне“ у Карану, Луновом Селу и Рибашевини, за све предшколце и прваке, 

реализована је едукативно-креативна радионица „Библиотека – кутак где градимо 

мостове“. 

 

 

 

 

 



Одзиви Пауну 

     Песничка манифестација  „Одзиви Пауну“ одржана је 7. октобра у порти рибашевске 

цркве по 39. пут . Паунова награда додељена је Петру Матовићу  за збирку песама „Из 

срећне републике“. 

     И ове године програм је отпочео рецитовањем стихова песме „Добро лето“  Пауна 

Петронијевића. У програму су учествовали песници: Борис Тановић, Слободан Ристовић, 

Гордана Боранијашевић, Бојан Марјановић, Милунка Митровић, Миљко Митровић, Драган 

Поповић Курузлија. 

     У програму су учествовали и ученици Основне школе „Миодраг Миловановић Луне“, 

ђаци Музичке школе „Војислав Лале Стефановић“, Етно удружење  „Завичај“, а  о Пауну је 

говорила проф. др Весна Васовић.  

     Ученици наше школе  извели су песму „Сви смо ми исти“ и казивали одабране стихове 

Паунових песама.   

 

 

 

Драмски студио Медицинске школе у посети нашој школи 

Драмски студио Медицинске школе из Ужица, 12.10.2017. године, извео је за ученике 

наше школе вишеструко награђивану представу „Ординација“. Представу је режирала 

Валентина Златановић Марковић, према тексту Слободана Симића. Ученици су са 

пажњом и кроз смех пратили програм, а глумце су наградили бурним аплаузом. 



 

 

 

 

 

Трка за срећније детињство  

,,Трка за срећније детињство“ одржана је 14. октобра  на Градском стадиону у Ужицу. 

Учешће у трци узели су и ученици наше школе. 

 

Корак у физику 

У Научном клубу РЦУ, у петак, 19. октобра реализована је радионицау оквиру пројекта 

„Корак у физику“ , која за циљ има популаризацију и промоцију науке, за ученике 4. 

разреда основне школе. Аутори пројекта, Јелена Радовановић, наставник физике у ОШ 

„Слободан Секулић“, и Владан Младеновића из Алексинца, наставник физике у ОШ 

„Иван Вушовић“ у Ражњу и у Гимназији у Алексинцу. 



У експериментима везаним за магнетизам и еликтрицитет, активно су учествовала деца из 

ОШ „Миодраг Миловановић Луне “ у Карану и издвојених одељења ове школе из Луновог 

Села и Рибашевине ,у пратњи учитељица Ане Марјановић, Марине Цвијетић и Весне 

Вукић Јелић. 

 Неки од циљева аутора пројекта су , према речима Јелене Радовановић, подстицање 

природне дечије радозналости и интересовања за науку у овом узрасту, као и ученичка 

интеракција кроз одржавање радионица у групама од око 20 ученика из различитих 

основних школа са шире територије града Ужица. 

Медицинско село 

Традиционално наша школа учествује у организацији Медицинског села за мештане 

Карана и околних села. Медицинско село реализује се у организацији Дома здравља, 

Центра за социјални рад и Црвеног крста. 

 

 

,,Кључ је у књигама“ 

Од 22. дo 29.oктoбра 2017.гoдине oдржан је Међунарoдни сајам књига у Београду под 

слоганом „Кључ је у књигама“. Школски библиотекар наше школе посетио је сајам у 

среду 25.потобра. Том приликом посетио је штандове многих издавача, упознао се са 

новом технологијом у области учила и присуствовао промоцији ужичког издаваштва. Да 

кључ јесте увек у књигама, још једном је потврдила енергија која влада на сајму. 

 

 

 

 

 



НОВЕМБАР 

Дан толеранције 

16. новембра ученици у сарадњи са учитељима и наставницима српског језика, грађанског 

васпитања, као и на часовима одељењског старешине, обележили су Дан толеранције. Још 

једном послали смо поруку да се само толеранцијом и прихватањем  различитости граде 

другарски односи и детињство чини безбрижнијим и лепшим. 

 

 

Просветна инспекција 

17. новембра Матичну школу  посетила је просветна инспекторка Миленија Марковић у 

оквиру редовне посете.   

 

Дан детета 

Светски дан детета установљен је од стране Генералне скупштине Уједињених нација 1954. 

године и обележава се 20. новембра. Осмишљен је да промовише међусобну интеракцију и 

разумевање међу децом и добробит деце у свету. Овај дан се обележава и да би се скренула 

пажња јавности на обавезе друштва према деци, као и на актуелне проблеме са којима се 

деца суочавају. 



Дан детета обележен је у нашој школи на часовима грађанског васпитања и часовима 

одељењског старешине.  

 

 

  

 

ДЕЦЕМБАР 

Обележена годишњица рођења Иве Андрића 

Издвојено одељење у Луновом Селу, у току новембра и децембра, низом активности 

обележило је сто двадесет пет година од рођења нашег нобеловца Иве Андрића. 

Библиотекарка школе ученицима је презентовала електронску изложбу Библиотеке 

Матице српске. Изложба је приређена на основу грађе коју поседује Матица српска и 

садржи попис дела и литературе са сигнатурама. Ученици су имали прилику да виде како 

су изгледала прва издања Андрићевих дела, као и Андрићеве рукописе који су претходили 

њиховом настанку. 

Чланови литерарно-рецитаторске секције у сарадњи са наставницом српског језика 

придружили су се обележавању овог јубилеја. За све ученике, припремили су презентацију 

посвећену животу и раду Иве Андрића и читали  одломке из Андрићевих дела. Присутни 

ученици имали су прилику да чују неколико занимљивости из живота нашег писца и да 

погледају изложбу Андрићевих дела. Невена Матић, ученица осмог разреда, извела је 

севдалинку  Кад ја пођох на Бембашу, песму, коју је оркестар Андрићу свирао на додели 

Нобелове награде. Сваки ученик на крају је почашћен по једним Андрићевим цитатом.  

Кроз ове активности, ученици су Андрића доживели на неки нови начин, употпунили 

претходна знања о њему и открили да је био необичан човек, посвећен  писању и култури, 



политици и држави, љубави према једној Милици. Овим је још једном потврђено да је 

људски живот пролазан, а да су дела вечна.  

 

  

 

Нова година у школи 

У сусрет Новој години украшене су учионице, холови и ходници школа. Ученици, 

васпитачи, учитељи и наставници  на различите начине изразили су своју креативност. 

  

 



  

 

 

ЈАНУАР 

Радионице Министарства унутрашњих послова 

17. јануара представници МУП-а ученицима 6.разреда матичне школе одржали су 

радионицу под називом Превенција и заштита деце од трговине људима, а 19.јануара 

ученицима 4.разреда под називом Насиље као негативна друштвена појава. 

Школско такмичење из математике 

19.јануара одржано је Школско такмичење из математике. На такмичењу су учествовали 

ученици од трећег до осмог разреда. Свим ученицима који су се пласирали на општински 

ниво такмичења желимо пуно успеха! 

Радионице Тима за борбу против насиља, злостављања и занемаривања 

У току децембра и јануара Тим за борбу против насиља, злостављања и занемаривања 

реализовао је радионице у циљу превенције насиља међу ученицима. Ученици су овим 

путем упознати са превентивним мерама и са мерама које се преузимају ако до насиља 

дође. 

Савиндан у школи 

27.јануара обележена је  школска слава Савиндан. Ученици у сарадњи са учитељима и 

наставницима приредили су пригодне програме у којима су видно уживали бивши 

наставници, ученици, родитељи и мештани. 



Још једном је потврђено да  прослављајући Савиндан, прослављамо празник нашег језика, 

јединства и наде, и да је Свети Сава и данас учитељ православља, смерности и чистоте и 

инспирација која траје и не гаси се. 

  

  

 

ФЕБРУАР 

Школска такмичења 

У току фебруара одржана су школска такмичења из  српског језика, руског језика, 

биологије и  географије. Ученицима који су се пласирали на следећи ниво такмичења 

желимо много успеха!  

 



Општинско такмичење из математике 

Општинско такмичење из математике одржано је 24. фебруара у ОШ ,, Душан Јерковић“ 

за ученике трећег и четвртог разреда, а за ученике од петог до осмог разреда такмичење је 

спроведено у ОШ ,,Слободан Секулић“. За сада су објављени прелиминарни резултати. 

Надамо се успеху наших ученика. 

Међународни дан језика  

      Поводом Међународног дана матерњег језика, који се широм света обележава 21. 

фебруара, у школским библиотекама у матичној школи и издвојеним одељењима, одржане 

су радионице посвећене нашем матерњем језику. Библиотекари су објаснили ученицима 

порекло обележавања овог празника и начине на које можемо очувати наш језик. Ученици 

су истакли лепоту српског језика кроз креативне радонице, које су се састојале у 

украшавању задатог слова за најмлађе ученике и у замени страних речи лепим српским 

речима за више разреде.  

     Заједнички закључак је да морамо чувати наш матерњи језик, јер је он веома важан део 

културног идентитета српског народа.  

 

 

МАРТ 

Такмичење из руског језика 

Општинско такмичење из руског језика одржано је 3. марта у Основној школи ,,Алекса 

Дејовић“. Ученица Исидира Недић освојила је треће место и  пласирала се на окружни 

ниво тамичења. 

 

 



Успех наших ученика на Општинском такмичењу из математике 

 

На Општинском такмичењу из математике за ученике трећег и четвртог разреда, које се 

одржало у Основној школи „Душан Јерковић“ 24.02.2018. године, ученици наше школе 

постигли су следеће резултате: 

Ђорђе Даничић,  ученик  4. разреда, пласирао се на следећи ниво такмичења. Поред њега 

похваљени су и пласирали су се на следећи ниво такмичења ученици Марко Маслаћ и 

Николина Станојевић. 

Општинско такмичење из технике и технологије 

Општинско такмичење из технике и теннологије,  одржано је 10.марта у ОШ „Богосав 

Јанковић“у Кремнима. Ученица седмог разреда Милица Петковић освојила је друго место, 

а ученици Марија Тановић и Дарко Петковић освојили су треће место. 

 

 

Општинско такмичење из географије 

11. марта у Основној школи ,,Ђура Јакшић“ у Равнима одржано је такмичење из 

географије. Ученице седмог разреда Тамара Тановић и Милица Петковић освојиле су прво 

место и пласирале се на окружни ниво. Ученица Тамара Тановић била је првопласирана са 

97 бодова. Честитамо ученицама и наставници Слађани Николић на постигнутом успеху! 



 

 

Обележен Осми март 

Међународни дан жена у нашој школи обележен је израдом честитки и ликовних радова. 

Ученици трећег разреда  школе у Карану припремили су приредбу у част мајки и бакa. 

 

 

Посета просветне инспекторке 

14.марта нашу школу посетила је просветна инспекторка Миленија Марковић у оквиру 

редовне посете. 

Дан броја π 

 14. марта (3/14) обележен је Дан броја π у оквиру библиотечке и математичке секције 

креативним радионицама кроз које су ученици подстакнути на размишљање. 

Овај датум је значајан и због тог што је на овај дан рођен Алберт Ајнштајн, теоријски 

физичар, један од највећих умова и најзначајнијих личности у историји света.  

 



Драмски приказ Тима за заштиту деце од насиља 

15.марта Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања реализовао је 

едукативни драмски приказ са циљем  да се види како су ученици разумели сам појам 

насиља. Тема драмског текста је Како приступам проблему. Ученице су стављене у две 

ситуације. Прва ситуација осликава понашање ученика који олако упадају у конфликте са 

вршњацима, а да пре тога не провере информације које стижу до њих, и тако постају 

насилни. Друга ситуација показује како се неспоразум може решити 

отвореним  разговором и тако избећи насиље. 

Након драмског приказа, разговарано је са присутним ученицима. Из разговора је 

закључено да су ученици разумели шта је насиље, као и то да се сваки проблем са 

вршњацима може решити разговором. 

 

 

Општинско такмичење из биологије  

У суботу, 17. марта у Основној школи „Стари град“ у Ужицу одржано је општинско 

такмичење  из биологије. На такмичењу је учествовало десет ученика из наше школе. 

Александар Ковачевић, ученик 8. разреда, Сара Даничић и Марија Тановић, ученице 6. 

Разред,а освојили су  треће место. 

Светски дан поезије  

21.марта на часу литерарне секције у Издвојеном одељењу у Луновом Селу обележен је 

Светски дан поезије. Ученице које похађају секцију овај дан посветиле су песникињи 

Десанки Максимовић, јер се ове године навршава сто двадесет година од њеног рођења. 

Ученице су направиле пано и читале  најлепше песникињине стихове.  
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Светски дан поезије обележили су и ученици трећег разреда из Карана. Они су овај дан 

посветили ствралаштву Драгана Лукића, који је рођен пре деведесет година.  Кроз 

креативно-истраживачку радионицу, упознавали су Драгана Лукића. У Пролећној башти, 

која је настала на часу ликовне културе, сакривени су били називи његових песама. 

Задатак ученика  био је да те наслове пронађу и да их нагласе. Након тога, допуњавали су 

цветове „латицама стихова“. Баш као што је  пролећна башта богата разноликим 

цветовима, тако је и поезија Драгана Лукића богата разноликим мотивима. 

 

 

Општинско такмичење из српског језика 

Општинско такмичење из српског језика одржано је 24.марта у Основној школи ,,Нада 

Матић“ у Ужицу. Петоро ученика наше школе учествовало је на такмичењу. Бојана 

Вујовић, ученица 5.разреда и Богдан Чанчаревић, ученик 7.разреда, освојили су треће 

место и пласирали се на окружни ниво такмичења.  



 

 

48. Градска смотра рецитатора 

27.марта у Градском културном центру одржана је 48. смотра рецитатора  ,,Песниче 

народа мога“.На смотри су учествовале две наше ученице – Марија Марковић, ученица 5. 

разреда и Анђела Николић, ученица 8. разреда.  

 

    Два – три клика до правих информација 

      У току марта библиотекари и наставница информатике са ученицима седмог разреда у 

матичној школи и издвојеним одељењима реализовали су библиотечко-информатичку 

радионицу „Два – три клика до правих информација“. Циљ радионице је упознавање 

ученика са Дигиталном библиотеком и програмом за претраживање библиотечке грађе 

COBBIS.  

     У склопу радионице ученици су претраживали књиге према насловима, именима аутора 

и кључним речима. Поред тога, научили су и како да читају књиге, часописе, стрипове, 

новине са интернета на Дигиталној библиотеци.  

АПРИЛ 

Пробни завршни испит 

13. и 14.априла за ученици осмог разреда полагали су пробни завршни испит. Првог дана 

полагали су тест из математике, а другог тест из српског  језика и комбиновани тест. 



 

Шта знаш о саобраћају 

20.априла  у нашој школи одржано је  Општинско такмичење ,,Шта знаш о саобраћају“. 

У категорији дечака прво место заузео је Дарко Петковић, а друго место Иван Николић. 

Међу девојчицама најбоља је била Катарина Петровић, а прати је Јована Петровић. 

 

Светски дан књиге 

Светски дан књиге обележава се 23. априла од 1926. године по одлуци УНЕСКО-а, јер су 

управо тог датума 1616. године умрли Вилијем Шекспир и Мигел де Сервантес, писци 

који су својим делима оставили значајан траг у светској књижевности. 

Тим поводом библиотекари, у сарадњи са наставницима српског и енглеског 

језика,  реализовали су радионице у којима су ученици преузели улогу писаца.  Будући да 

ове године обележавамо 120 година од рођења Десанке Максимовић, циљ радионице био 

је да ученици  заврше причу Десанке Максимовић Три патуљка или Кћи вилиног коњица, 

а затим да илуструју корице књиге. Деца су развијала своју креативност, маштовитост и 

показала спретност у илустрацијама. 

 

Дан школе 

Пригодном приредбом подовом 27. априла,  Дана школе „Миодраг Миловановић Луне“, 

обележена је 150. годишњица званичног подизања и рада прве школе у Лужничкој 

долини. У празничној атмосфери ученици су извели културни програм посвећен овом 

значајном датуму, уз мото „Наш свет, чаробан и леп“. Учесници приредбе су, уз опште 

одушевљење присутних, кроз занимљиве перформансе представили рад школе као 

својеврстан спој прошлог и савременог школског живота код нас, што је било пропраћено 

и краћим историјатом установе. 
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Поводом годишњице смрти, а у оквиру прославе Дана школе, 28. априла,  на гроб 

заменика команданта  Друге пролетерске бригаде, Миодрага Миловановића Луна у 

Добродолу, цвеће су положили чланови уже породице, чланови Одреда извиђача 

,,Народни херој Миодраг Миловановић Луне“ из Београда, као и представници Школе. 

Након полагања цвећа, окупљени су посетили родну кућу 

Миодрага Миловановића Луна у Добродолу, која се налази под заштитом Града Ужица.  



 

у оквиру прославе Дана школе реализована је замена улога ученик- наставник. Ученици су 

имали прилику да осете чари наставничког позива, а наставници да враћањем у ђачке 

клупе евоцирају успомене на ђачке дане. 

 

Посета Уметничке школе из Ужица 

   Уметничка школа из Ужица одржала је 26. априла промоцију својих образовних 

профила ученицима осмог разреда. Професори су упознали ученике са предностима и 

активностима школе, њеним смеровима и одељењима.  

 



 

Успех на Окружном такмичењу из географије 

Окружно такмичење из географије одржано је у ОШ „Стеван Чоловић “ у  Ариљу, 28. 04. 

2018. године. На такмичењу су учествовале Тамара Тановић и Милица Петковић, ученице 

седмог разреда и постигле одличан успех. Милица је освојила друго место и диплому, а 

Тамара је прво место са 96 поена и пласирала се на Републичко такмичење. Тамари 

желимо пуно успеха на Републичком такмичењу! 

Окружно такмичење из српског језика 

На Окружном такмичењу из српског језика и језичке културе одржаном 29. априла 2018. 

године у ОШ „Нада Матић“ учествовало је двоје ученика наше школе. Богдан Чанчаревић, 

ученик 7. разреда и Бојана Вујовић, ученица 5. разреда. 

Презентација ученицима осмог разреда 

     У току последње недеље априла ученицима осмих разреда презентован је образовни 

програм специјализованих ИТ одељења у гимназијама. 

 

Успех ученица VIII разреда на такмичењу „Русская песня“ 

У понедељак 30. априла, у Ужичкој гимназији, одржано је такмичење IV Фестивала-

конкурса „Русская песня“. 

 



 

     Ученице VIII разреда из Луновог Села, пласирале су се на Републичко такмичење, које 

ће се одржати 1. јуна, у Руском дому, у Београду. 

 

МАЈ 

Црквена слава у Рибашевини 

      Црква Светог Василија Острошког у Рибашевини прославила је12. маја нашег великог 

свеца и чудотворца Светог Василија Острошког. Празник је започет  службом Божијом, а 

након литургије уследио је културно-уметнички програм у коме су учествовали ученици 

школе у Рибашевини. У склопу свете литургије ученици су певали духовну песму „Говори, 

Господе“, а након службе представљен је школски пројекат Воденице на Лужници, који је 

био праћен песмама „Лепа воденичарка” и  „Дођи ноћас да мељемо жито”. 

` 

 



ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ „ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ“ 

     13. маја 2018. године одржано је Окружно такмичење „Шта знаш о саобраћају“ у ОШ 

„Свети Сава“ у Бајној Башти.Тим из Ужица представљало је шест наших ученика: Иван 

Николић, Јована Петровић и Катарина Петровић- ученици 5. разреда из Карана, Дарко 

Петковић -5. разред, Милица Петковић - 7. разред и Марко Тошић - 6. разред из Луновог 

Села. Ученици су радили тест о познавању саобраћајних прописа, а затим показали знање 

на полигону спретности и оценској вожњи бицикла.  

 

Пројекат –„Воденице на Лужници“ 

     Од марта месеца  па до  маја, у нашој школи у Рибашевини реализован је пројекат 

„Воденице на Лужници“. У реализацији пројекта су учествовали: ученици, родитељи , 

локална заједница и наставници ( Марица Вукић - руководилац пројекта, Слађана Миловић,  

Марина Цвијетић, Слађана Николић и Мирко Вукић ). Циљ пројекта је био да се не забораве  

воденице које су постојале на Лужници ( само у Рибашевини их је некада било 18 ), да се 

присетимо занимања - млинар ( или воденичар ) и да причом о житарицама подсетимо наше 

ученике колики значај за наш народ има хлеб. Прикупили смо и рецепте о прављењу 

славског колача, младенчића, разљевуша, чесница...( рецепте су руком писале маме, баке, 

комшинице наших ученика...) а прикупили смо и епске песме  у којима се 

спомиње“пшеница бјелица“ као и изворне народне песме о воденицама. 

 

 

Екскурзија ученика старијих разреда 



     15. и 16.маја реализована је дводневена екскурзија за ученике од петог до осмог разреда. 

Првог дана ученици су посетили Народни музеј у Крагујевцу, галерију Милене Павловић 

Барили у Пожаревцу, археолошко налазиште Виминацијум, а другог дана Голубачку 

тврђаву, археолошко налазиште Лепенски Вир, хидроелектрану ,,Ђердап 1“ и Неготин, где 

су обишли кућу хајдук Вељка Петровића. Ученици су били смештени у хотелу ,,Данубиа 

парк“на Сребрном језеру. 

      

 



  

 

 

Акција чишћења наше школе и центра Месне заједнице 

     У суботу, 19. маја у матичној школи у Карану и издвојеним одељењима спроведена је 

акција уређења школских просторија, школског дворишта и центра Месних заједница,  уз 

подршку Комуналне полиције, ЈКП Биоктош и Одељења за заштиту животне средине. 

Акција је реализована у оквиру Програма заштите животне средине у складу са планом и 

програмом школе. Акцији су се одазвали ученици млађих и старијих разреда који су уз 

помоћ учитеља, наставника и помоћног особља акцију успешно спровели. 

 



 

Екскурзија ученика млађих разреда  

      Ове године, 20. маја, ученици наше школе били су на екскурзији, на релацији: 

Свилајнац ( Природњачки музеј и Дино парк), водопад Лисине ( испод планине Бељанице) 

и Парк минијатура ( у непосредној близини Деспотовца). Ученици су се лепо провели и 

кући су се вратили пуни позитивних утисака. 

                  



 

 

 

Републичко такмичење из географије 

     Републичко такмичење из географије одржано је у Новом Саду 20. маја 2018. године. На 

такмичењу је учествовала ученица Тамара Тановић из Луновог Села.У конкуренцији 113 

најбољих седмака из целе Србије наша ученица је постигла запажен резултат за који ће јој 

бити уручена похвалиница. 

 

Посета средњих школа 

     У току маја образовне профиле ученицима осмог разреда наше школе 

представиле  су: 

-Техничка школа из Пожеге, 21. маја 



-Пољопривредна школа из Пожеге, 23. маја 

-Туристичка школа из Чајетине 25. маја 

-Техничка школа „Радоје Љубичић“ из Ужица, 25. маја 

 

 

 

 

Meђународно такмичење у знању руског језика 

 

     27. маја 2018. године у Новом Саду, одржано је међународно такмичење у знању руског 

језика, под покровитељством Министарства просвете, компаније НИС и Славистичког 

друштва. Нашу школу представљао је Богдан Чанчаревић и показао завидно знање руског 

језика. 

 

 
 

 

 

Десета међуокружна олимпијада основних шкла 

Ученици наше школе учествовали су на Међуокружној олимпијади основних школа, која 

је одржана 26 и27. маја у ОШ ,,Јездимир Трипковић“ у Латвици. Они су постигли следеће 

резултате:  

 Милена Марковић, ученица VII разреда, освојила је 1. место у дисциплини трчање на 60 

метара, док је ученик VIII разреда Лазар Митрић освојио 3. место у дисциплини скок у 

даљ. Ученица VII разреда Катарина Драшковић такмичила се у стрељаштву и заузела 3. 

место у појединачној конкуренцији. 



Наши ученици понели су дипломе у екипним такмичењима за освојено 3. место у 

фудбалу и рукомету у конкуренцији дечака и 3. место у кошарци и стрељаштву за девојчице. 

На Олимпијади су наше ученице освојиле и 2. место за такмичења у фудбалу и шаху. Уз то, 

у Каран је стигла и диплома за фер-плеј игру.  

 

 

“Шта знаш о Црвеном крсту” 

     Финално такмичење у квизу “Шта знаш о Црвеном крсту”одржано је 30. маја у Ужицу. 

У такмичењу су учествовале три школе: OШ “Миодраг Миловановић Луне“ Каран, ОШ 

„Алекса Дејовић“ из Севојна и ОШ „Краља Петра II” из Ужица. Победу је однела екипа 

наше школе, која ће представљати  Град Ужице на међурегионалном такмичењу. 

 



 

 

 

 

Завршетак наставе за ученике осмог разреда 

Ученици осмог разреда наставну годину завршили су 31. маја. Нашим осмацима желимо 

пуно успеха на Завршном испиту и при  упису 

у средњу школу! 

 

ЈУН 

Наступ наших осмакиња у Руском дому 

     Финално такмичење „Русская песня“ одржано је 01. 06. 2018. године у Руском дому у 

Београду. Нашу школу представљале су ученице осмог разреда ИО Луновог Села: Невена 

Матић, Тамара Тошић, Аница Милићевић, Исидора Недић, Јована Марковић и Маја 

Трнавац и освојиле 4. место.  

Честитамо нашим ученицама и наставници Рујци Мрдак на постигнутом успеху! 



 

 

 

 

 



 

Дан диплома 

13. јун у нашој школи био је посебан дан. Ученици припремно –предшколске групе, као и 

ученици четвртог разреда пригодним програмом опростили су се од васпитачице, односно 

учитељице. 

Овом приликом представљен је девети број школског часописа ,,Различак“ и додељене су 

дипломе свим ученицима који су учествовали на разним нивоима такмичења. Они су 

награђени пригодном књигом и часописом школе. Ученицима осмог разреда подељена су 

сведочанства.  

Свим ученицима честитамо! 

 

 


