
ЛЕТОПИС 
за 2021/2022. годину 



СЕПТЕМБАР 

Мој први дан у школи са мојом првом књигом! 





Задатак – Култура на друштвеним мрежама 
Видео запис 

Задатак – Правилно хештегуј – правопис и култура говора 
Видео запис 

Ученици првог разреда: 

15.09.2021. Бринемо о здрављу – говорна вежба 
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Посета Летњој научној школи у организацији Истраживачке станице Петница 
 
Истраживачка станица Петница је независна институција која се бави развојем научне културе, 
научне писмености , образовања и културе. Активности ИСП углавном су усмерене на средњошколце 
и студенте. Неколико пута током године ИСП организује програме намењене ученицима основних 
школа и то у облику ,,Летње научне школе''. 
 
Ове школске године у периоду од 12. до 18. септембра 2021. год. организована је Летња научна школа 
број 2. Том приликом Петницу је посетила наша ученица осмог разреда, Дуња Бојић. Као свестрана 
млада особа, коју више занимају природне науке, Дуња је желела да посети Летњу научну школу. 
,,Видевши објаву на инстаграму, странице Петница, одлучила сам да то боље истражим. Када сам се 
упознала са програмом ЛНШ-а, схватила сам да боравак у њој можда може да ми помогне у одабиру 
будућег занимања. Уколико будем међу одабранима за ЛНШ, с обрзиром да су ми сви семинари 
интересантни, знам да ћу имати доста питања. Чула сам да су Петничарска пријатељства вечна, тако 
да се надам да ћу поред одговора на питања која имам добити и доста нових дуготрајних 
пријатељстава.''                    
                      
                     Дуња Бојић 





ОКТОБАР 

Дечија недеља – Пчелице у акцији и учитељица Слађана Доброта 
ОШ „ Иво Лола Рибар „, Скобаљ 
04.10.-10.10.2021. 
 

Циљ Дечије недеље је подизање свести међу децом и одраслима о значају  
континуираног ангажовања на унапређењу  солидарности и сарадње међу 
 децом, пружање подршке међу вршњацима уколико је помоћ и подршка  
неопходна као и могућност поистовећивања и пружање емпатије. 
1. Дан- Посадимо одељењско дрво 
Циљ активности: Садањом дрвета одељења је поред очувања здраве 
 средине, бриге о биљкама из окружења  омогућено и да након извесног 
времена уживају у плодовима биљке, заправо плодовима свог рада. 
 

        

       

  Линк ка филмићу:  
https://youtu.be/LIDVaHkDAnA 

https://youtu.be/LIDVaHkDAnA


2. Дан- Спорт за све! 
Циљ активности: Указати на значај бављења спортом за правилан развијање и одрастање. 
 Ученици ће показати своје вештине на прилагођеном полигону уз елементе атлетике, 
 гимнастике, фудбала, кошарке, рукомета. Ученици имају на располагању потребне 
 реквизите у складу са превентивним мерама. 
Ученици од 1. до 4. разреда ће на терену имати спортске активности по станицама које су 
 осмишљене и организоване  од стране  наставника спорта у сарадњи са учитељима школе. 

Линк ка филмићу: https://youtu.be/9kUOJ5jMtDQ 
 

    

    

   

https://youtu.be/9kUOJ5jMtDQ


   

                                                    

  

3. Дан-Чувари традиције! 
Циљ: Упознавање традиционалних јела и игара.   
Упознавање са традиционалним јелом (проја) , здравим састојцима, начином мешања, припремања .  
Учење правила играња игре и примена . 
Од старијих суграђана ученици могу чути како су се неке игре играле, који је њихов утицај био 
 на развој моторичких, менталних, психофизичких способности. 
Маме, тате, баке, деке, тетке, стрине, ујке или ујне показују традиционалну игру, 
 дају објашњења како се игра и уче децу да играју игре које су од значаја за правилан физички, 
 социјални и ментални развој.  
Традиционално јело проја ученици праве уз помоћ учитељице. 
Традиционалне игре ученици уче од маме госта која им објашњава правила и показује као се игра 
 и прати њихово играње игара „Крајцарица“ и „ Пиљци“ 
Линк на филмићу:  
https://youtu.be/gO6yF15MLTk 
 
 

https://youtu.be/gO6yF15MLTk


4. Дан- Шетњом до нових грађевина 
ЦПН пројекат- „Мали радитељи „реализован у сарадњи са Регионалним центром Смедерево 
Циљ: Шетњом кроз тврђаву и реализацијом радионице ученици ће имати прилику да упознају 
 карактеристике различитих материјала и њихову употребу за израду различитих грађевина. 
 Током радионица ученици практичним деловањем, прављењем макета и коришћењем  
различитих извора информација (фотографије) упознају различите физичке особине материјала,  
начине обраде и у складу са тим и начин употребе различитих материјала при градњи објеката.  
Упознаће се и са техником и механизмом уклапања различитих делова материјала како би се добио,  
направио конкретан предмет, објекат. Ученици млађег узраста ће имати могућност да се опробају 
 у вештинама градитељства развијајући притом моторичке способности. 
Активности 
Ученици у пратњи учитеља,  педагога  школе и родитеља  одлазе у Смедерево, обилазе Смедерeвску 
 тврђаву, посматрају грађевину, материјал од којег је утврђење направљено , успут прикупљају 
 природне натеријале које ће касније искористити на радионици. 
 Наставник показује ученицима грађевину тврђаве, даје основне информације,показује Мали град у  
великом граду, излаз на реку Дунав шетњом поред зидина тврђаве. 
Након шетње одлазак у Регионални центар Смедерево где ће након разговора о градитељима и  
грађевинама сами бити градитељи грађевина од природних материјала по узору на већ виђену тврђаву. 
У раду ученицима асистирају родитељи, помаже учитељица и педагошкиња школе. 
 

Линк ка филмићу:https://youtu.be/bpqQRYek8Ow 

   

https://youtu.be/bpqQRYek8Ow
https://youtu.be/bpqQRYek8Ow


  



5. Дан- Јесења хуманитарна купопродаја 
Циљ: Развијање друштвено-одговорног понашања, као и свести о важности и потреби  јачања 
 емпатије, прихватања и  уважавање потреба других и позитивних друштвених вредности.  
Ученици су у сарадњи са мамама, татама,  бакама, декама , осталим укућанима прикупили  
разноврсне предмете који се могу користити у настави, донели у школу и са својим учитељима 
 направили велику купопродајну изложбу.  
Сви радови су приложени за велику јесењу хуманитарну купопродају  а прикупљен новац ће 
 бити уплаћен на рачун Луке Петровић Јовановић, дечака из Осипаонице за његово лечење. 
Гледање 3Д садржаја о јесени, предметима за школу кроз виртуелне наочаре. 
Дете недеље је одабрало да у посету дођу предшколци са својом васпитачицом.  
Предшколци су ученицима првог разреда изрецитовали песму о дечијим правима и  на тај  
начин се указало да је детету најважније да буде здрав, користан, прихваћен, уважен члан друштва  
којем треба омогућити да стиче знања користећи разноразне уређаје, наставна средства, материјале, 
 методе , средства у свом процесу стицања знања. 
 
 
Линк ка филмићу:  
https://youtu.be/CyoKgT75Q8g 

  

  

   

   

    

                 
 

 

https://youtu.be/CyoKgT75Q8g




"Дани јабуке" који се традиционално обележавају 21. октобра 



ДЕЦЕМБАР 

       

  

26. децембра у просторијама школе је организована традиционална , 
хуманитарна,продајна, изложба ,, Буди и ти неком Деда Мраз'’ 
 
 
30. децембра завршено је прво полугодиште 
 



ЈАНУАР 

       

  

 
24. јануара 2022. године почело је друго полугодиште 
 
 
27. јануар школска слава Свети Сава 
https://www.youtube.com/watch?v=qzN5NxllJo0 

 
28. јануара  у просторијама Народне библиотеке Смедерево ,Народна 
библиотека Смедерево и Друштво за српски језик и књижевност за 
Подунавски округ су похвалили и доделили награде ученицима основних , 
средњих и средње струковних школа за  успешне радове на 9. Светосавском 
литерарном конкурсу. На конкурсу су учествовали ученици првог разреда 
Дарио Лепојевић ( друга награда) и Тадеј Кнежевић (трећа награда), ментор 
Слађана Доброта. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qzN5NxllJo0
https://www.youtube.com/watch?v=qzN5NxllJo0


ФЕБРУАР 

       

  

 
23. фебруара обележен је међународни дан борбе против вршњачког насиља , Дан розих мајица. 





26. фебруар наша школа је подржала пројекат "Засади дрво", који организује 
Министраство просвете, науке и технолошког развоја. У оквиру овог пројекта 
Министраство просвете, науке и технолошког развоја је донирало саднице белог 
бора, које су наши ученици посадили. 

  

  

   

   

    

                 
 

 



МАРТ 

       

  

Поводом обележавања Дана жена у нашој Школи је органиован литерарни 
конкурс, 4. по реду. Ученици од 1. до 4. разреда писали су на тему ,,У 
мамином загрљају'', а ученици од 5. до 8. разреда на тему ,,Најбоље место за 
плакање је увек на мајчином рамену''. Награде су освојили: 
 
1. место –Данило Мијатовић, 2. разред 
 
2. место – Нађа Стевановић, 2. разред и Тереза Миловановић, 3. разред 
 
3. место –Новак Митић, 1. разред и Лена Јовановић, 4. разред. 
 
Ученици 5. разреда: 
 
1. место -Хелена Спасић 
 
2. место -Вања Радојковић. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pboPXBb2upc 

https://www.youtube.com/watch?v=pboPXBb2upc




Математичко такмичење „Мислиша 2022“ 
 
У нашој школи 10. марта 2022. године одржано је математичко 
такмичење ,,Мислиша'' 



Пробни завршни испит 
 
25. и 26. марта 2022. године ученици осмог разреда 
радили су  пробни завршни испит.  



АПРИЛ 

       

  

 
 
20. априла обележен је Дан школе 
 
https://www.facebook.com/zujalice/videos/810549006579617  
 
 

https://www.facebook.com/zujalice/videos/810549006579617


МАЈ 

       

  

Ученици наше школе постигли су запажене резултате на Општинским 
такмичењима из следећих предмета: 
- Српски језик и књижевност: ученица 5. разреда Хелена Спасић - 3. место 
и пласман на Окружно такмичење; 
- Такмичење рецитатора: ученица 6. разреда Вера Павловић - пласман на 
Регионални ниво такмичења; 
- Математика: ученик 3. разреда Марко Стевановић - 3. место и пласман на 
Окружно такмичење;  
-Ученик 7. разреда Љуба Башић - похвала и пласман на Окружно 
такмичење; 
- Информатика и рачунарство: квалификације за Окружно такмичење: 
ученик 7. разреда Љуба Башић - 1. место и пласман на Републички ниво 
такмичења; ученик 8. разреда Михајло Станојевић - похвала и пласман на 
Републички ниво такмичења; 
 
 



- Физика: ученик 7. разреда Љуба Башић - 3. место и пласман на 
Окружно такмичење; 
- Биологија: ученик 8. разреда Огњен Радојковић - 3. место и пласман 
на Окружно такмичење;  
- Шта знаш о саобраћају: ученица 5. разреда Хелена Спасић - 1. место 
и пласман на Окружно такмичење; 
- Техника и технологија: ученик 7. разреда Љуба Башић - 2. место и 
пласман на Окружно такмичење; ученик 6. разреда Лука Стевановић - 
3. место и пласман на Окружно такмичење; ученик 6. разреда Андрија 
Илић - 2. место и пласман на Окружно такмичење; 
- Хемија: ученик 7. разреда Љуба Башић - 1. место и пласман на 
Окружно такмичење. 



19. маја ученици трећег разреда наше школе посетили су Музеј у 
Смедереву, а потом су у оквиру фестивала Нушићеви дани одгледали 
представу ,, Баш је чар бити гусар''. 



27.маја ученици наше школе, Огњен Недељковић и Магдалена 
Николић учествовали су на 12. музичком фестивалу "Музика је пут до 
срца", који је одржан у Градском позоришту у Смедеревској Паланци. 



ЈУН / ЈУЛ 

       

  

10. јуна завршена је школска година за ученике осмог разреда. 
 
21. јуна у организацији наше школе одржан је трећи фестивалл игре 
,,Надигравање''.  Осим ученика домаћина и фолклорне групе села Скобаља, 
учесници су били полазници Дневног боравка ,,Сунце'' из Смедерева, 
ученици школа из Вранова, Осипаонице и Сараораца. 
https://www.youtube.com/watch?v=HFVWIEdK51o  
 

https://www.youtube.com/watch?v=HFVWIEdK51o




23. јуна екипа ученика наше школе учествовала је у квизу ,, Покажи 
шта знаш'' који је одржан у О.Ш. ,,Бранко Радичевић'' у Лугавчини  



24. јуна завршена је школска година. 
 
 
27. 28. и 29. јуна ученици осмог разреда полагали су завршни испит. 
 
 
04. јула на Републичком такмичењу у певању традиционалне песме, 
ученици наше школе су постигли следеће резултате: 
-Магдалена Николић, ученица 7. разреда - прва награда, 
            -Хелена Спасић, ученица 5. разреда – друга награда, 
            -Огњен Недељковић, ученик 5. разреда – друга награда и  
            -Хелена Андрејевић, ученица 5. разреда – трећа награда. 
Наставница музичке културе, Марија Филиповић добила је похвалу за 
педагошки рад. 


