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СЕПТЕМБАР 

Пријем првака  

Нова школска година започела је 2. септембра у матичној школи  и издвојеним одељењима 

свечаним пријемом ђака првака. 

    У матичној школи програм је обиловао забавним садржајима које су припремили, већ 

традиционално, ученици четвртог разреда. Најмлађе основце охрабрила је директорка 

школе, а затим им пожелела срећан почетак и много успеха у стицању нових знања. 

Догађају је присуствовао и представник градског руководства Миодраг Петковић који је уз 

честитке уручио и поклон пакете за срећан и успешан полазак у школу. 

 

И у Луновом Селу одржана  је приредба поводом пријема првака и поласка у школу. 

Ученици другог, трећег и четвртог разреда, у издвојеном одељењу Луново Село, 

припремили су пригодан програм, који је био намењен родитељима и будућим ученицима. 

 

У издвојеним одељењима у Рибашевини и Трнави свечаност првацима припремили су  

ученици другог, трећег и четвртог разреда. 



 

Међународни дан писмености 

Креативним радионицама  8. септембра обележили смо Дан писмености и истакли 

важност писмености за сваког човека и друштво као целину. 

 

 

Посета Фестивалу дечјих позоришних представа 

У организацији Црвеног крста Србије, данас је у Народном позоришту у Ужицу свечано 

отворен Фестивал дечјих позоришних представа, који се одржава у оквиру програма 

„Промоција хуманих вредности“. Ученици четвртог разреда наше школе гледали су 

четири представе које су припремили и извели креативни малишани са својим 

наставницима из различитих крајева Србије. 

 



 

 

Нови чланови школске библиотеке 

Полазници припремног предшколског програма ове седмице постали су чланови школске 

библиотеке. У веселој атмосфери сазнали су шта им нуди овај школски кутак, која правила 

морају поштовати сви чланови, а посебну пажњу посветили смо разговору о значају читања. 

 

XLI књижевна манифестација „Одзиви Пауну“ 

Сусрети песника „Одзиви Пауну“ одржани су 21. септембра у основној школи „Миодраг 

Миловановић Луне“ у Рибашевини. Паунова награда додељена је Борису Тановићу за 

књигу поезије „Надежник среће“. 

Ученици Издвојеног одељења у Рибашевини говорили су о Пауновом стваралаштву и 

рецитовали одломке из његове поезије, а затим су се представили одабраним песмама. 

Свечано је отворена изложба „Воденице на Лужници“, чији су аутори Марица Вукић, 

Марина Цвијетић и Слађана Миловић.  



 

 

 

Европски дан језика 

Европски дан језика обележен је 26. септембра у матичној школи и у издвојеним 

одељењима.  Ученици су упознати са важним подацима и представљене су им  занимљиве 

чињенице о европским језицима. Разговарано је о значају учења страних језика и 

закључено да је важно да говоримо и разумемо више језика. 

Након уводних активности, ученици су учествовали у квизу. Обележавање Дана језика 

употпуњено је и израдом паноа на којима су исписани цитати на енглеском и руском 

језику. 



 

Ноћ истраживача 

Европска ноћ истраживача је догађај посвећен популаризацији науке и учењу кроз 

забаву.Ове године на нивоу наше школе државе обележена је 10. Ноћ истраживача. 

Ученици наше школе са наставницама биологије 27. 9. 2019. године присуствовали су 

Ноћи истарживача у Медицинској школи у Ужицу. Овом приликом учествовали су у 

извођењу научних експеримената и на тај начин осетили узбуђење које са собом носи 

научно истраживање. 

 

 

Трка за срећније детињство 

28. септембра 2019. године на градском стадиону у Ужицу одржана је традиционална 28. 

Трка за срећније детињство. Мото овогодишње трке био је Имамо циљ – дођи на старт. 



Учешће у трци узели су и ученици наше школе. 

 

ОКТОБАР 

Дечја недеља 

Традиционално у нашој школи од 7. до 13. октобра обележена је Дечја недеља под 

слоганом Да право свако – дете уживалако. Дечја недеља ове године обележава значајан 

јубилеј – тридесетогодишњицу усвајања Конвенције Уједињених нација о правима детета, 

па је посебна пажња посвећена дечјим правима. Отварање Дечје недеље обележено је 

упознавањем ученика са Букваром дечјих права Љубивоја Ршумовића. Ученици су са 

одушевљењем израђиавли паное и испсивали поруке на ,,Зиду дечјих права“. 

Наредног дана су представнице Народне библиотеке Ужице одржале радионицу 

посвећену правима детета. Овом приликом предшколцима су поклоњене чланске карте. 

Трећег дана ученици млађих разреда кредама у боји цртали су на тему ,,Срећан сам када 

се играм.“ Ученици првог разреда у Карану су уз помоћ домара засадили дрво генерације. 

Четвртог дана био је спортски дан.  

Петог дана дечје стваралаштво крунисано је изложбом ликовних радова на тему ,,Имам 

право на игру“. У Издвојеним одељењима у Луновом Селу, Рибашевини и Трнави овог 

дана реализован је маскенбал. Првацима су додељене Добродошлице и беџеви. 
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Предавање МУП-а 

Представници Министарства унутрашњих послова у току октобра одржали су предавање 

ученицима четвртог и шестог разреда на тему ,,Превенција и заштита деце од опојних 

дрога и алкохола“. 

 

Здрава храна за здрав живот 

Према календару здравља 16. октобар обележава се као Светски дан хране, 

Од 14. до 18. октобра у нашој школинизом активности обележана је тематска недеља 

посвећена здравој храни. Наши ученици у сарадњи са учитељима и наставницима 

припремили су здраву домаћу храну и направили пано воћа. Реализацији Дана здраве 

хране придружили су се и ученици који су казивали стихове о здравој храни.  

Основни циљ обележавања овог дана је промоција здравих животних навика – здраве, 

разноврсне и правилне исхране. 



 

 

 

Дан библиотекара 

Међународни дан школских библиотекара који се обележава сваког четвртог понедељка у 

октобру био је повод да у нашој школи ученицима помогнемо да спознају да књига 

оплемењује, проширује видике, лечи душу, ојачава интелектуалне способности… 

Разгововарали смо о навикама везаним за читање и разлозима истих, читали и 

анализирали пословице и мисли мудрих, поредили књигу и мобилни телефон, а затим 

изабрали и задужили књиге за читање. 

 

Обележена Ноћ вештица 

30. 10. 2019. у Издвојеном одељењу у Луновом Селу, обележен је празник“ Ноћ вештица“. 

Ученици су, уочи празника, упознати са обичајима, постанком и начином празновања овог 



празника. У духу празника ученици су се маскирали. Ова активност реализовали су 

представници Ученичког парламента. 

 

 

 

НОВЕМБАР 

Сећање на Вука 

Годишњица Вуковог рођења обележена је 6. новембра у школи у Луновом Селу. Била је 

ово прилика да се подсетимо живота и дела једног од најзначајнијих великана српске 

културе. Ученици осмог разреда присутне ученике упознали су са најзанимљивијим 

појединостима из Вуковог живота и представили им Вуков рад, спроводећи их кроз 

најважније године. На овај начин млађи ученици упознати су са подацима који су од 

велике важности за развој српског језика, правописа и народне књижевности. 

Полазници драмске секције извели су драматизацију ,,Вук у Бечу“, која се односи на 

Вуков сусрет са Јернејем Копитарем, Јакобом Гримом и Гетеом, као највећим 

иницијаторима да се Вук бави лексичком и граматичком грађом. 

Ученици млађих разреда обележавању годишњице  допринели су ликовним радовима. 



  

Посета ученика утакмици ФК ,,Слобода“ 

Ученици наше школе 16. новембра били су специјални гости ФК „Слобода“ и 

присуствовали утакмици између ФК „Слобода“ из Ужица и ФК „Слобода“ из Чачка. 

Ученици су учествовали у наградној игри, која је подразумевала погађање тачног 

резултата. Троје ученика, чије су се прогнозе испоставиле тачним, освојили су пригодне 

поклоне, које је обезбедио клуб. 

Овом приликом ученици су обишли стадион и просторије клуба, а наставник физичког 

васпитања Слободан Матијевић саопштио је ученицима неколико важних информација у 

вези са стадионом, његовом наменом и дисциплинама које могу на њима да се спроводе. 

Ученике су дочекали представници клуба на челу са Немањом Нешић. 
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Предавање МУП-а 

Представници Министарства унутрашњих послова у току новембра одржали су предавање 

ученицима четвртог и шестог разреда на тему ,,Полиција у служби  грађана“. 

ДЕЦЕМБАР 

Фестивал науке 

Од 5. до 8. децембра 2019. године на Београдском сајму одржан је 13. фестивал науке под 

слоганом ,,Разоткривање“. Велики број експеримената и занимљивих примера допринео је 

разоткривању тајни биологије, физике, хемије, географије. Своје учешће дале су  и 

ученице наше школе Невена Миловић и Милица Васиљевић. 

 

Недеља школског спорта 

Са циљем афирмисања спорта и здравог начина живота, од  9. до 13. децембра, у нашој 

школи реализована је недеља школског спорта. Ученици су се надметали у разним 

активностима, а посебно су биле занимљиве штафетне игре, при чему су коришћене лопте, 

обручи, струњаче. Одржан је турнир у малом фудбалу, као и игра ,,Између две ватре“. 

 

 



Предавање МУП-а 

Представници Министарства унутрашњих послова у току децембра одржали су предавање 

ученицима четвртог и шестог разреда на тему ,,Безбедност деце у саобраћају“. 

 

  

 

Зимска бајка руског Деда Мраза 

Ученице шестог разреда, учеснице  Руске песме, присуствовале су новогодишњој 

представи у Руском дому, 21.12. 2019.године. 

 

  

У сусрет празницима 

Ученици Ученичког парламента и библиотечке секције уз сарадњу са ученицима нижих 

разреда, учитеља и наставника, организовали су акцију прављења честитки за Нову 

годинуи тиме су дали свој допринос  у уређењу школског простора. Акција је 

организована у Матичној школи, као и у издвојеним одељењима. 



 

 

Нова година у школи 

У петак,  27. 12. 2019.  године, последњег наставног дана у овој календерској години, у 

матичној школи и у издвојеним одељењима реализоавне су различите активности којима 

је обележен дочек Нове године. 

У Матичној школи у Карану одржана је угледна активност на тему Празничне играрије са 

циљем да се подстакне и нагласи  празнично расположење и континуирано развија љубави 

према празницима. Била је то прилика  и да се обогати емотивни живот ученика, развија 

комуникација, као и креативност у извођењу свечаносг програма, те оспособљеност за 

јавни наступ пред публиком. 

Изложба Празничне играрије постављена је у холу школе, а експонати су настали у 

сарадњи са различитим узрастима – припремном предшколском групом и ученицима од 

првог до осмог разреда, под покровитељством учитеља, наставника српског и енгеског 

језика и библиотекарима. 
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У Издвојеном одељењу у Луновом  Селу ученици су у сарадњи са својим учитељима и 

наставницима припремили програм и присутним гостима се представили изведбом 

стихова о Деда Мразу, Снешку Белићу, зимским враголијама на леду и снегу и пахуљама. 

Стихови су интерпретирани на српском и енглеском језику. 

Циљ ове активности је развијање свести  ученика о значају традиције и поштовања 

обичаја за културу нашег народа, а пре свега подстицање празничног расположења. 

 

Претпразнично  разположење у Издвојеном одељењу у  Рибашевини почело је од средине 

децембра. Посебно узбуђење подстакла је игра ,,Тајни пријатељ”у којој су учествовали 

сви ученици од припремног предшколског програма до осмог разрда, учитељице, 

васпитачица и наставници . Учесници игре су даривали једни друге симболичним 



новогодишњим поклонима. Циљ ових активности је био подстицање ведрог расположења 

и забаве пред Нову годину и Божић што је у духу наше традиције! 

 

Ученици у Издвојеном одељењу у Трнави  су наставили традицију  и уз помоћ учитељице 

реализована је угледна ативност на тему Нова година.Своје креативне новогодишње идеје 

показали су кићењем јелке, прављењем честитки и новогодишњих украса. У оквиру 

угледне активности реализована је приредба. Ученици су изводили рецитације о 

новогодишњим жељама,  Деда Мразу, пахуљама, певали песму на енглеском језику… 

 

Обележавању Нове године придружили су се и чланови библиотечке секције који су у 

сарадњи са школским библиотекаркама израдили честитке и украсе од папира којима су 

оплеменили школски  простор. 
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ЈАНУАР 

Божићни обичаји у нашем крају 

8. јануара 2020. године, одржана је приредба коју су приредили ученици првог  и трећег 

разреда. Читали су текстове о Бадњем дану, Божићу, чесници, положајнику… 
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Читање дечје штампе 

У току јануара библиотекари и чланови библиотечке секције одржали су  радионице у 

другом разреду у матичној школи и свим издвојеним одељењима. Другаци су уживали у 

часописима за децу , анализирали чланке са старијим ученицима и слушали њихове 

препоруке. Читали су „Мали  забавник“, „Различак“, „Школарца“, „Школарку“ … 

 

 

Прослава Савиндана 

Обележавање Савиндана у Матичној школи 

Свечано и с поносом ученици и наставници Школе у Карану обележили су Савиндан. Лик 

и дело Светог Саве још једном је прослављен кроз пригодан културно-уметнички програм. 

Након ,,Химне Светог Саве“ присутнима добродошлицу је пожелела директорка школе 

Вера Симић, истакавши важност обележавања Савиндана и изразивши захвалност свима 

који су се заложили да празник протекне у свечаној атмосфери. Ученици старијих разреда 

наступили су у краћим драматизацијама народних легенди о Светом Сави, а ученици 

млађих разреда рециталима. Свечаност су употпунили хор и казивања о Светом Сави. 

 

   

  



 

Прослава у Луновом Селу  

Негујући успомену на Светог Саву, првог српског просветитеља, пригодном приредбом 

обележен је за све ученике и наставнике, као и за родитеље и мештане , овај велики дан. 

Приредба је започела уводном речју наратора, који је пожелео добродошлицу присутнима, 

а настављена ,,Химном Светом Сави“. Ученици су извели наративно – поетични текст ,,И 

храм би откривен“. Текст је употпуњен изведбама хора. 

 

 



Савиндан у Трнави 

Ученици у Трнави обележили су Савиндан свечаним програмом о Светом Сави. Ученици 

су се представилии стиховима, песмом и драмским комадом. Након приредбе изведен је 

верски обред и сечење славског колача. 

 

 


