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СЕПТЕМБАР

Пријем првака – Дан за памћење
У нашој школи, као и претходних година, 3.септембра одржана је приредба поводом
пријема првака и поласка у школу. Ученици четвртог разреда припремили су пригодан
програм, који је био намењен будућим ученицима.
Програм је почео поздравном песмом „Родитељима првака“ и на тај начин исказана је
добродошлица свим присутнима, а посебно родитељима првака. У наставку програма
уследило је обраћање првацима кроз стихове „Први дан у школи“. Драмским делом
„Један обичан дан “ , драмска група је показала своја глумачка умећа и насмејала публику
показавши како изгледа једно поподне у породици школараца. На крају програма чули су
се занимљиви и поучни „Савети за родитеље“ , а затим обраћање родитељима и
ученицима.
Након приредбе, директорка школе Вера Симић поздравила је све присутне госте, а
ученицима и родитељима пожелела срећан почетак и добру сарадњу. Уследило је
обраћање представника градског руководства Видоја Дрндаревића, а потом и обраћање
учитељице Весне Вукић Јелић. На крају програма извршена је прозивка ученика и подела
поклон-пакета.

Међународни дан писмености
8. септембра креативним радионицама обележили смо Дан писмености и истакли
важност писмености за појединце и друштво. Ученицима је нарочито указано на важност
и историју словенске писмености.

Прваци – нови чланови библиотеке
Првих дана септембра организован је пријем и упис наших првака у школску библиотеку
у матичној школи и издвојеним одељењима. Библиотекари су се потрудили да спремно
дочекају ученике првог разреда и да их упознају са начином функционисања библиотеке
и књигама намењеним њиховом узрасту. Научили су како да користе књиге из библиотеке
и да библиотека није само место где ће позајмљивати књиге, него и кутак где ће се
дружити и учити. Дан у библиотеци употпуњен је креативном радионицом током које су
нам прваци показали како би волели да изгледа школска библиотека.
Надамо се да смо им на овај начин приближили књигу и читање и да ће бити наши
редовни корисници!

Европски дан језика
Музичким радионицама и језичким играма обележен је Европски дан језика, 26.
септембар.

Музичке радионице подразумевале су слушање омиљених песама на различитим
језицима, при чему су ученици упознавали ритмичност, мелодичност и лепоте различитих
језика.
Ученици су упознати са пореклом језика, поделом језика, разликама и сличностима
између језика који припадају истој језичкој породици. Како би се упознали са
лингвистичким вредностима различитих култура, учили су изговор и писање најлепших
речи на различитим језицима.
Заједнички закључак је да је богатство језика велико и сваки је посебно леп, а наша је
дужност да волимо и чувамо свој језик!

,,Одзиви Пауну“
Књижевна манифестација „Одзиви Пауну“, која негује поезију и окупља песнике
Златиборског округа, прославила је свој јубилеј 29. септембра. Прослављено је 40 година
од почетка одржавања манифестације и 30 година од како је установљена књижевна
награда. Овогодишњи добитник награде је Срећко Гујаничић за збирку песама „Сећање на
империју“.
Ученици наше школе провели су нас кроз најважније године из живота и
стваралаштва Пауна Петронијевића и први пут на манифестацији рецитовали стихове из
најновијих Паунових збирки „Није последња“ и „Дечак птица“.

ОКТОБАР
Дечија недеља
Дечја недеља у Школи обележена је од 2. до 7. октобра. Мото Дечје недеље је Моје је
право да живим срећно и здраво - за одрастање без насиља!
Активности у оквиру Дечје недеље
Први дан: Упознавање са програмом активности које их очекују
Читање ,,Буквара дечјих права“, Љубивоја Ршумовића
Други дан: Табла пријатељства
Трећи дан: Цртање кредама у боји
Четврти дан: Игра такмичарског карактера и подеча беџева и ,,Добродошлица“
Пети дан: Посета библиотеци

Трка за срећније детињство
6.октобра у оквиру Дечје недеље, а у организацији Црвеног крста , Спортског савеза,
Јавног предузећа ,,Велики парк“ и уз подршку Града Ужица одржана је 27. Трка за
срећније детињство.
Учешће у трци узели су и ученици наше школе, а Милена Марковић, ученица осмог
разреда, освојила је друго место.

Радионице за ученике четвртог и шестог разреда
У току октобра, ученицима четвртог разреда, представник Ватрогасне станице Ужице
одржао је радионицу под називом ,,Заштита од пожара“, а ученицима шестог разреда
представник МУП-а одржао је радионицу на тему ,,Заштита од техничко-технолошких
опасности и од природних непогода”.

Недеља здраве хране
Кроз часове предметне и разредне наставе, од 15. до 19. октобра, реализовали смо низ
активности посвећених здравој ихрани. У оквиру ове тематске недеље ученици и
наставници су истакли значај воћа, поврћа и житарица у исхрани.

НОВЕМБАР

Недеља школског спорта
У циљу промоције здравог живота и рекреације, развоја свести о важности сопственог
здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности, реализована је
недеља школског спорта од 29.10.2018. до 2.11.2018.године за ученике првог циклуса
образовања и васпитања и децу припремног предшколског програма. Ученицису током

целе недеље уживали у активностима које су организоване тим поводом.

Предавања МУП-а
Представници МУП-а одржали су током новембра ученицима првог разреда предавање
Насиље као негативна друштвена појава; ученицима четвртог разреда предавање на тему
Заштита од техничко – технолошких опасности и природних непогода и ученицима
шестог разреда на тему Безбедност у саобраћају.

Сећање на Вука
6. новембра, обележена је годишњица рођења Вука Стефановића Караџића, човека који је
променио ток српске културе, српског језика и књижевности. Вук је једна од најбитнијих
личности српске културе. Својим доприносом нашој писмености и усменој традицији,

оставио је неизбрисив траг, искру коју морамо распламсавати и темељ на коме морамо
градити.
Присутни ученици упознали су се са животом и радом Вука Караџића. Акценат је стављен
и на годишњицу издавања Српског рјечника 1818. године.
Ученици трећег и четвртог разреда, приредили су изложбу ликовних радова, а поједини су
Вуку у част, написали песме на тему Завет Вуку.

Такмичење у малом фудбалу
На Општинском такмичењу за Основне школе у малом фудбалу ученици наше школе
остварили су запажене резултате. Дечаци су освојили четврто место, а девојчице прво и
пласирале се на Окружно такмичење, које се одржало 13. новембра у Бајиној Башти, где
су освојиле четврто место.
Такмичење је реализовано у организацији Спортског савеза Ужице.

Дан толеранције
Са циљем прихватања и уважавања богатства различитости, 16. новембра обележен је
Дан толеранције. Кроз различите активности ученика, учитеља и наставника истакнут је

значај поштовања међу људима.

Светски дан детета
На часовима грађанског васпитања, разредне и предметне наставе обележен је
Међународни дан детета, који се слави 20. новембра у свим земљама света.

Библиотечка радионица за другаке
Током новембра библиотекари су одржали радионице у другом разреду са циљем да
упознају ученике са штампом за децу. Деца су прелиставала часописе и анализирала
чланке од којих се часописи састоје. Читали су „Мали забавник“, „Различак“, „Школарца“,
„Школарку“ ...

ДЕЦЕМБАР
Фестивал науке
Ученице наше школе посетиле су 2. децембра Фестивал науке на Београдском сајму и
уживале у поставкама из природних наука.Будући да су природни ресурси од којих
зависимо на измаку, акценат фестивала био је на Земљи будућности, а задатак науке и
технологије је да буду у служби планете и да се потруде да будућност не буде мрачна.

Нова година у школи
Издвојено одељење у Рибашевини
У складу са празничним расположењем, ученици, учитељице и наставници показали
су своју маштовитост у украшавању школских учионица и хола.

На иницијативу Ученичког парламента, уз сарадњу ученика од првог до четвртог
разреда и старијих разреда, организовано је прављење новогодишњих честитки.

Издвојено одељење у Луновом Селу
У сусрет Новој години ученици су правили честитке, окитили учионице и јелку у холу.
Ученици трећег и четвртог разреда празничну атмосферу употпунили су маскенбалом.

Издвојено одељење у Трнави
Од почетка децембра ученици у Трнави су уређивали школски простор у новогодишњем
руху. Прављени су новогодишњи украси, окићена јелка, прављене честитке, уређен
пано…Завршна активност на тему „ Нова година“ реализована је 28. 12. 2018. када је
изведена угледна активност и тематски дан. Угледна активност је изведена уз рецитације
о новогодишњим жељама, Деда Мразу, пахуљама и зимским чаролијама. Ученици су како
налаже и новогодишње расположење певали, играли и дружили се. Из торбе
новогодишњих жеља су извлачили поруке са жељама од Деда Мраза.

Тематски дан у првом разреду у Карану посвећен Новој години

ЈАНУАР
Божић у Рибашевини
Поштујући народну традицију и обичаје прославили смо најрадоснији хришћански
празник. Празник Христовог рођења обележен је песмом, рецитацијама и у присуству
великог броја родитеља. Ученици су се присетили обичаја из прошлости везаних за
прославу Божића, честитали празник присутним гостима и изразили наду да ће приредба
постати традиционална.

Школско такмичење из математике
18. јануара одржано је Школско такмичење из математике за ученике од трећег до осмог
разреда. Ученицима који су се пласирали на следећи ниво такмичења желимо пуно
успеха!

Савиндан
27. јануара у Матичној школи и у Издвојеним одељењима пригодним програмима
обележена је школска слава Савиндан.

Каран

Рибашевина

Луново Село

Трнава

ФЕБРУАР
Уређење хола у Карану
У оквиру плана рада Тима за уређење школског простора, једна од предвиђених
активности је и уређење школског хола. Учитељи и наставници са својим ученицима
активно учествују у уређењу ентеријера школе опремајући простор различитим естетским,
едукативним и информативним садржајима. Хол је декорисан тематским изложбама
ученичких радова, сталним поставкама паноа као продукта пројектне наставе ученика
првог разреда, ЕКО кутком у ком се негују украсне биљке као и фотографијама
еминентних личности Србије које су својим радом изузетно допринеле развоју
образовања, културе и науке код нас и у свету.

Општинско такмичење из физике
На општинском такмичењу из физике које је одржано 23.2.2019. године, ученик шестог
разреда матичне школе у Карану, Томислав Петровић освојио је друго место и пласирао се
на следећи ранг такмичења.

МАРТ
Осми март у Трнави
Осми март, Дан жена, ученици у Трнави обележили су израдом честитки и цветова од
креп папира. На тај начин су направили пригодне поклоне мамама, бакама и другим
женама и показали своју креативност и маштовитост.

Општинско такмичење из географије
На Општинском такмичењу из географије, које је одржано 10. марта 2019. године,
учествовало је четворо ученика наше школе. Тамара Тановић, ученица 8. разреда,
освојила је прво место и пласирала се на следећи ниво такмичења.
Дан броја π
Дан броја π обележава се 14. марта. Ученици, наставници математике и библиотекари, у
складу са својим креативним способностима обележили су овај датум уређивањем
огласних табли, исписивањем децимала овог броја и другим радионицама.

Окружно такмичење из физике
Окружно такмичење из физике одржано је 16.мрта 2019. године, а ученик шестог разреда
наше школе Томислав Петровић освојио је друго место.
Такмичење из техничког образовања
Општинско такмичење из техничког образовања одржано је 16. марта 2019. године. На
окружно такмичење, у категорији Ракетног моделарства, пласирали су се Милица
Петковић и Дарко Петковић, а у категорији Рад по задатку за 7. разред Марија Тановић.
Општинско такмичење из српског језика
Општинско такмичење из српског језика одржано је у недељу, 17. марта 2019. године. На
такмичењу је учествовало седморо ученика наше школе. На следећи ниво такмичења
пласирали су се: Бојана Вујовић, ученица 6. разреда, која је освојила прво место,
Николина Станојевић, ученица 5. разреда и Јелена Конатар, ученица 6. разреда, које су
освојиле друго место и Богдан Чанчаревић, ученик 8. разреда, који је освојио треће место.
Библиотечке радионице
Током марта одржане су библиотечке радионице са ученицима трећег и четвртог разреда у
којима су се ученици упознавали са енциклопедијама, атласима, речницима,
приручницима и лексиконима. Циљ је био да ученици науче како да користе речнике, да
пронађу задату реч и одређени појам или занимљивост у енциклопедији. Пажњу ученика
привукли су необични појмови из свакодневног живота, историје, уметности и природне
појаве.

Такмичење рецитатора
Општинска смотра рецитатора ,,Песниче народа мога“ одржана је 26. марта 2019. године у
Градском културном центру. Нашу школу представљали су ученици шестог разреда Иван
Николић и Марија Марковић.

АПРИЛ

Пласман на републичко такмичење из руског језика
После освојеног 2. места на општинском такмичењу из руског језика, Богдан Чанчаревић
је освојио 3. место на окружном и тако се пласирао на републичко такмичење.

Окружно такмичење из српског језика
Окружно такмичење из српског језика одржано је 6. априла у ОШ „ Нада Матић“.
Учествовале су три ученице наше школе: Николина Станојевић, Бојана Вујовић и Јелена
Конатар. Николина Станојевић, ученица петог разреда, освојила је прво место.
Шта знаш о саобраћају
У матичној школи у Карану, 7. априла одржана је педесета смотра „Шта знаш о
саобраћају“. На следећи ниво такмичења пласирали су се Милица Петковић, Милица
Петровић и Дарко Петковић.
Пробни завршни испит
Ученици осмог разреда полагали су 12. и 13. aприла пробни завршни испит. Првог дана
радили су тест из математике, а другог дана тест из српског језика и комбиновани тест.

Такмичење из географије
Окружно такмичење из географије одржано је у ОШ „Стеван Чоловић “ у Ариљу, 14.
априла. На такмичењу је учествовала Тамара Тановић, ученица осмог разреда, која је
освојила друго место.

Дан школе
Пригодном програмом и заменом улога наставника и ученика, обележен је Дан школе у
матичној школи у Карану и свим издвојеним одељењима.

У матичној школи у Карану прослава је била прилика за подсећање на лик и дело
народног хероја по којем школа носи име – Миодрага Миловановића Луна.Свечаност је
била у знаку отварања изложбе ликовних радова ученика млађих разреда под мотом „У
свету наших снова“, а ученици од V до VIII разреда казивали су одабране стихове и
сентенце књижевних великана инспирисане темом снова.

Ученици Издвојеног одељења у Луновом Селу обележили су овај дан низом активности
током радне недеље. Табла осећања, на којој су ученици остављали поруке везане за своја
осећања и расположења, била је постављена у току целе недеље испред библиотеке. 24.
априла приређена је ученичка приредба, којој је присуствовала директорка школе Вера
Симић, наставници и ученици. Следећег дана ученици су се такмичили у прављењу
конструкције која ће издржати пад са висине, а у њу су стављали кувано јаје. Победници
су били они ученици чија се љуска јајета није разбила.

Свечану приредбу у Рибашевини осмислили су и реализовали сами ученици. Програм
је био разноврстан, а ученици су показали своје таленте: глуму, рецитовање, музичке
таленте ...

Ученици у Трнавио бележили су Дан школе одабраним активностима у термину од 22.
aприла до 25.aприла. Говорило се о животу и делу Миодрага Миловановиаћ Луна. Тема
,,Лепота школе” приказана је ликовним радовима. Своја осећања и расположења су
ученици приказали на Табли осећања. Извршена је и замена улога учитељица-ученик, где
су се посебно истакле Магдалена Бабић и Николина Кукањац.

МАЈ
Крв живот значи

У оквиру обележавања Светског дана Црвеног крста 8.маја уручене су награде ученицима
основних школа који су послали најбоље радове на традиционални ликовни и литерарни
конкурс ,,Крв живот значи“. Стефан Анђелић, ученик трећег разреда, освојио је треће
место за ликовни рад и Јелена Конатар, ученица шестог разреда, освојила је треће место за
литерарни рад.

Екскурзија ученика нижих разреда
Једнодневна екскурзија за ученике припремно-предшколског програма и ученике од првог
до четвртог разреда изведена је 10.маја на релацији Каран – Кадињача – Троноша –
Сунчана река - Соко град – Тршић – Каран.

Витезфест
У Београду, у Сава центру, одржао се 17. Београдски фестивал писаца за децу „Витезово
пролеће“ на коме су додељене награде најталентованијим ученицима Србије за ликовне и
литерарне радове. Ове године пристигло је преко 15 000 ликовних радова деце из целе
Србије. И ученици II и IV разреда из Рибашевине су , и ове године, учествовали на
конкурсу. Од њих осморо, шесторо је награђено: Ива Матијевић, Лазар Лазић, Јована
Ћирковић, Сара Лазић, Раде Дубљанин и Јован Ћирковић.

Свети Василије Острошки у Рибашевини
Празник српског светитеља Светог Василија Острошког прославља се 12. маја. И ове
године црква у Рибашевини прославила је свог заштитника и великог чудотворца. У
духовном делу свечаности учествовали су ученици издвојеног одељења у Рибашевини.

Дводневна екскурзија ученика старијих разреда
Екскурзија за ученике од петог до осмог разреда реализована је 21. и 22. маја на релацији
Каран – Врњачка бања – манастир Љубостиња – Крушевац (посета цркви Лазарица и

остацима Лазаревог града, као и шетња центром Крушевца) – Нишка бања – Ниш (Нишка
тврђава, Чегар, Ћеле кула) – Сокобања – Чачак – Каран.

Дан словенске писмености
Дан словенске писмености, који се званично обележава од ове године и код нас,
искористили смо да се још једном подсетимо наше прошлости и развоја писмености у
нашим крајевима. Изучавањем прошлости, праћењем савремене уметности и уважавањем
склоности трудимо се да изградимо добар темељ за даље стваралаштво. На часовима
Природе и друштва упознавали смо се са историјом Србије, а логичан след је био да та
знања повежемо са историјом Лужничке долине, односно историјом наше светиње и
преписивачком школом која је постојала у овим крајевима почетком седамнаестог века.
Измештање у тај период било је као једна велика авантура. На часу Ликовне културе
упознали смо се са Каранским јеванђељем, рукописном књигом, која је настала у
преписивачкој школи при Белој цркви каранској.

ЈУН
Међуокружна олимпијада
Међуокружне олимпијске игре, једанаесте по реду, одржане су у Основној школи
„Котража“ у Котражи1. и 2. јуна. У Котражи су се такмичиле спортске екипе основних
школа из Карана, Латвице, Прилика и школе домаћина.
Ученица VIII разреда Милена Марковић из Карана имала је највише успеха. Освојила је
прво место у дисциплини трчање на 80 метара и друго место у дисциплини скок у даљ, те
је понела титулу најбољег играча турнира. Најбољи у мушкој конкуренцији у фудбалу
били су, такође, карански ученици.
Наши ученици понели су дипломе у екипним такмичењима за освојено друго местоу
шаху, као и за треће место у дисциплинама кошарка, атлетика и стони тенис. Ученице су
освојиле треће место у шаховском надметању, а још један значајан резултат у
појединачној конкуренцији постигао је и ученик Никола Ћатић који је освојио треће место
у дисциплини трчање на 80 метара.

Руска песма
Наши ученици су учествовали на Музичком фестивалу „Руска песма“, који се одржао 1.
јуна у Руском дому, у Београду.
Учествовали су хорови из Крушевца, Новог Сада и Београда. Титулу победника понео је
хор из Крушевца, а наступ наших ученика био је врло запажен и поздрављен, како од
стране публике тако и жирија, који су чинили еминентни стручњаци из света музике, као и
представници Руске федерације.

Дан диплома
Ученици припремно – предшколске групе, као и ученици четвртог разреда 11. јуна
припремили су приредбу посвећену растанку са учитељицом.. Овом приликом
представљен је јубиларни десети број школског часописа ,,Различак“ и додељене су
дипломе свим ученицима који су учествовали на разним нивоима такмичења. Они су

награђени књигама. Одлични ученици награђени су похвалницама, а највреднијим
читаоцима поклоњене су књиге. Ученицима осмог разреда, традиционално, подељена су
сведочанства и примерак часописа „Различак“.За Ђака генерације проглашен је Богдан
Чанчаревић, а он је истовремено и носилац Вукове дипломе.
Честитамо свим ученицима на освојеним наградама!
Овај дан употпунили су и гости из удружења ,, Клуб три“, који су се представили својим
песмама и школској библиотеци даровали књиге.

Ученик генерације Богдан Чанчаревић

Завршни испит
Завршни испит за ученике осмог разреда спроведен је од 17. до 20. јуна. Завршни испит
радило је 34 осмака. Прелиминарини резултати објављени су 21. јуна. Остварени су
следећи резултати:
српски језик и књижевност: 60,20%
математика: 48,55%
комбиновани: 50,70%

Подела ђачких књижица и сведочанстава
Подела ђачких књижица за ученике разредне наставе и сведочанстава за ученке предметне
наставе одржаће се се 28.јуна у 9 часова у матичној школи и издвојеним одељењима.

