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02.09.2013.

Почетак наставе

Блог ученика ОШ „Светозар Марковић“ из
Крагујевца награђен је на такмичењу „Блог
за безбедан интернет“, чији је циљ био
промовисање безбедних стилова коришћења
информационих технологија у свакодневном
животу. Аутори овог блога су ученици Милан
Петровић, Душан Миловановић, Немања
Николић, Лазар Перовић и Данило Милошевић,
а ментор им је била Марија Андоновић
Радојевић, професорка информатике.

Редовна настава у школској 2013/2014. години је почела 02.09.2013. године. За ђаке
прваке је организован свечани пријем.

л е т о п и с

Бројно стање ученика и одељења
Ове школске године уписано је 1076 ученика (546 дечака и 530 девојчица) и то 972
у матичној школи и 104 у издвојеним одељењима. Укупан број одељења ове године
је 51, односно 42 у матичној школи и 9 у издвојеним одељењима.
Школа реализује наставне активности у матичној школи и у физички издвојеним
одељењима – подручним школама у Горњој Сабанти, Великим Пчелицама и
Јовановцу. Школи такође припадају и објекти у Дуленима и Дубрави, али дуги
низ година у тим местима нема ученика, тако да се у тим објектима не организују
наставне активности. Од ове школске године настава се не изводи ни у подручној
школи у Великој Сугубини из истих разлога.

02.09.2013.

Пријем ученика у први разред
Дана 2. септембра 2013. године, са почетком у 12 сати, Актив другог разреда са
професорком музичке културе Весном Милетић, реализовао је приредбу за пријем
првака за школску 2013/2014. годину.

21.09.2013.

Кадровски услови рада

Изложба гљива

Предметна настава/наставни кадар: 50

с е п т е м б а р

Награда за блогере

Разредна настава/наставни кадар: 29
Директор и стручни сарадници: 3
Административно и финансијско особље: 4
Помоћно техничко особље: 29
Детаљна организација рада у школској 2013/2014. регулисана је Годишњим планом
рада школе за школску 2013/2014. годину.
Дирeкторка школе је мр Татјана Маринковић.

4

У суботу 21. септембра, гљиварско друштво „Шумадија“ организовало је
изложбу гљива на Природно-математичком факултету у Крагујевцу. Изложбу су
посетили заинтересовани ученици петог разреда.
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26.09.2013.

15.10.2013.

Хулиганизам

Прва награда на конкурсу „Чисте руке“, Заводa за
заштиту здравља

У нашој школи у Малој сали, дана 26.
септембра 2013. године, одржано је
предавање на тему хулиганизма за ученике
седмог и осмог разреда.

17.09.2013.

Ученице трећег разреда Јана Кордик и Ива Јаковљевић су освојиле прву награду на
ликовном конкурсу Завода за заштиту здравља поводом дана хигијене.

Спортска недеља

19.10.2013.

Аустријски филм за децу „Коњ на балкону“
Група ученика петог и шестог разреда наше
школе који уче немачки језик је са својим
наставником немачког језика организовала
одлазак у биоскоп у суботу, 19. октобра,
аустријски играни филм за децу „Коњ на
балкону“ („Das Pferd auf dem Balkon“).

о к т о б а р
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У уторак 17. септембра екипе састављене од најбољих ученика петог и шестог
разреда су одиграле утакмицу у малом фудбалу на школском терену. Петак 20.
септембар је дан када су се ученице 7 и 8-ог разреда такмичиле у одбојци.

01.10.2013.

Чавић посетио нашу школу
Нашу школу 1. октобра 2013. године посетио
је светски познат пливач Милорад Чавић.
Он је у оквиру промоције здравог начина
живота, одржао предавање о здравом
начину живота и посвећености спорту за све
ученике наше школе.

о к т о б а р

Предавање је организовао школски Тим
за превенцију насиља и заштиту деце од
занемаривања и злостављања у сарадњи
са Полицијском управом Крагујевац и
Политехничком школом.

/

с е п т е м б а р
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24.10.2013.

Вече “на француски начин” - Soirée “à la française”
У четвртак, 24.10.2013. године у просторијама
школе, ученици седмог разреда, који
похађају додатну наставу из француског
језика, организовали су вече француске
кухиње и музике!
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14.11.2013.

21.12.2013.

„Спортом против дијабетеса“

Турнир „Новогодишња мозгалица - Нострадамусове тајне“

У хали „Парк“ одржана је завршна спортско-рекреативна манифестација у оквиру
пројекта „СПОРТОМ ПРОТИВ ДИЈАБЕТЕСА“ под покровитељством Министарства
омладине и спорта и уз подршку Града Крагујевца. Ученици наше школе (Милица
Дуњић, Андрија Крстић, Урош Стевановић, Димитрије Стојановић, Дамјан
Јоксимовић, Димитрије Милетић, Данијел Тесла, Огњен Димитријевић, Борис
Шиљак, Огњен Марић и Филип Михајловић) под тренерском палицом учитеља
Дејана Димитирјевића освојилису ПРВО место на турниру у малом фудбалу.
25.11.2013.

Окружно такмичење у пливању
Одржано је у понедељак 25.11.2013. године на затвореном базену СЦ „Парк“ у
Крагујевцу.Из наше школе је било пријављено 42 ученика, освојено је дванаест
медаља (3 златне, 5 сребрних и 4 бронзане).
03.12.2012.

Државно такмичење у пливању
У уторак, 03.12.2012. године на затвореном
базену „Гале Мушкатировић“ у Београду
одржано је Државно такмичење у пливању.
Нашу школу је представљало осам ученика.
Ученик Карић Милош 6/1 је освојио бронзану
медаљу у јакој конкуренцији.

У суботу, 21. децембра 2013. годину са
почетком у 10 часова Инфoрматичка секција
је организовала турнир у игрању игрице
Hidden Secrets of Nostradamus за ученика
од 5. до 8. разреда. У организацији турнира
учествовали су ученици осмог разреда: Милан
Петровић 8/4 и Алекса Јовановић 8/5 и ученица
шестог разреда Анђела Радојевић 6/3.
25.-26.12.2013.

„Потрага за Деда Мразом“
У нашој школи је 25. и 26. децембра 2013.
године, ученици одељења 3/3 уз подршку
учитељице Славице Андрић, извели су
позоришну представу „Потрага за Деда
Мразом“.

08.02.2014.

Књижевна олимпијада
Одржана је 8. фебруара 2014. године у Основној школи „21. октобар”. Кристина
Петковић 7/3 освојила је треће место које је води у наредни ниво такмичења.

06.12.2013.

VII Међународни фестивал науке у Београду
У четвртак, 6. децембра 2013. године 50
ученика наше школе у пратњи наставника
Елизабете Миловић, Снежане Стефановић
и Марије Андоновић Радојевић посетили
су Седми међународни фестивал науке
у Београду. Под слоганом „Суперхероји
науке“, идеја фестивала је да скрене пажњу
и охрабри све младе људе који се данас у
Србији баве науком и шире ентузијазам,
знање и љубав.

11.02.2014.

Превенција болести зависности
Докторка Зденку Караклајић из службе
за здравствену заштиту школске деце и
омладине и Саветовалишта за младе и
докторка Љиљана Диздаревић из Дома
здравља Крагујевца, одржале су низ
предавања ученицима осмог разреда
наше школе на тему Превенција болести
зависности.

ф е б р у а р / д е ц е м б а р
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21.02.2014.

24.02.2014.

Дан матерњег језика

Угледни час из биологије: Рибе - разноврсност (ајкуле,
раже, штитоноше, кошљорибе), значај

ф е б р у а р

Пригодно је обележен Дан матерњег језика
у трајању једног школског часа. Ученици
млађих разреда су говорили стихове и
делове текстова из народне књижевности.

Угледни час одржали су Ања Срећковић
и Снежана Сретеновић Вукадиновић,
наставнице биологије и Слађан Ковачевић,
учитељ, библиотекар и риболовац. Часу је
присуствовала Снежана Симовић, психолог
школе. Циљ часа је да ученици науче о
разноврсности риба и њиховом значају за
човека и природу.

22.02.2014.

У биоскопу

06.03.2014.

Весели четвртак
Одељење 5/3 је са својим одељењским
старешином Виолетом Мишић посетило
биоскоп у Плаза центру у суботу 22. фебруара,
и гледали су Лего филм.

Ученици одељења 5/4 и 5/5 су у четвртак, 6. марта, „направили“ један овакав весели
четвртак. Посету биоскопу су организовале одељењске старешине ових одељења,
Ана Курандић и Лепосава Дамјановић. Ученици су гледали најновији филм из
репертоара биоскопа Cineplexх - анимирани, породични филм „Господин Пибоди и
Шерман“.

08.03.2014.
23.02.2014.

Први разред посетио градску галерију ,,Мостови
Балкана”
Ученици првог разреда су посетили градску галерију ,,Мостови Балкана”, и гледали
слике Пеђе Ракићевића. Слике су рађене техником уље на платну. Истовремено,
ученици су били активни учесници у саобраћају, тако да је остварена и корелација
предмета Ликовна култура - Свет око нас (Прелазак преко улице, Ми као учесници
у саобраћају).
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Oпштинско такмичење из хемије
Одржано је у суботу, 8. марта. Ученици, које је припремала Светлана Матић,
професор хемије, показали су одлично знање.

08.03.2014.

м а р т / ф е б р у а р
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Општинско такмичење из српског језика
Одржано је 8. марта 2014. године у Основној школи ,,Станислав Сремчевић”. На
такмичењу су учествовали ученици петог, шестог и седмог разреда. Постигнути
су запажени резултати, али посебно треба истаћи да у свим разредима имамо
освојено прво место! Ученике су припремали наставници српског језика: Марија
Нешић, Милена Гавриловић Славковић и Драган Јовановић (Татјана Ивановић).

11
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09.03.2014.

12.03.2014.

Маскенбал на француски начин

Општинско такмичење из биологије

За праву француску атмосферу овог пута
били задужени петаци. Тако су четвртаци и
остали наши гости у учионици за француски
језик имали прилике да виде краљицу Марго,
детектива Клузоа, мускетара Дартањана,
Астерикса и Обеликса, Заз и друге личности
карактеристичне за француску уметност,
историју али и стрип и цртани филм. На
крају је следио најопуштенији део вечери,
дегустација хране и пића карактеристичних
за француско поднебље уз звуке свима нам познате француске поп и рок музике.

Школу је представило 28 ученика петог, шестог, седмог и осмог разреда. Ученици
седмог и осмог разреда, већ формирана екипа прекаљених биологичара се такмичи
трећи пут, шестаци се присећају искуства од прошле године, а најмлађи петаци
настављају традицију добрих пласмана својих стрaјих другова.

15.03.2014.

Књижевна олимпијада
Одржана је 15. марта 2014., у Основној школи ,,Вук Стефановић Караџић” на
Окружном такмичењу Илија Милошевић је заузео 1. место са 19 поена и пласирао
се на Републичко такмичење које је планирано за 10. мај у Сремским Карловцима.

Окружно такмичење из Информатике и рачунарство
У недељу 9. марта 2014. у нашој школи
одржано је Окружно такмичење из
информатике и рачунарства: „Сајт за
безбедан интернет“. Првопласирани Душан
Миловановић 8/4 представљаће Шумадијски
округ на Републичком такмичењу у Новом
Саду.

11.03.2014.

Изаберите здраву храну и здравље
У уторак 11. марта предавање за ученике 4.
разреда одржала је Марија Живковић, виша
медицинска сестра Дома здравља на тему
здраве исхране и добрих навика у исхрани.
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15.03.2014.

У посети кући проте Милоја Барјактаревића
Ученици првог разреда су у току прве
недеље марта, посетили Кућу проте
Милоја Барјактаровића у којој се налази
поставка ,,Градски живот у Крагујевцу у
другој половини 19. века.” Циљ посете је
упознавање са животом типичне градске
породице тог периода представљен кроз три
просторије: кухиње, женске – спаваће собе и
мушке салонске собе.

м а р т

м а р т

09.03.2014.

17.03.2014.

Лична хигијена
17. марта одржано је још једно предавање
у низу за ученике другог разреда наше
школе на тему Личне хигијене. Предавање
је одржала виша медицинска сестра
поливалентно-патронажне службе Дома
здравља Мaрија Живковић, која је детаљно,
уз помоћ филмова и показајући ученицима
објаснила како опрати руке, косу, одржавати
хигијену зуба, тела.
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21.03.2014.

23.03.2014.

Наставак пројекта Музеј прошлости за будућност

Окружно такмичење из енглеског језика

21.03.2014. године TIME TRAVEL догађај,
организован као ученичка активност у
Спомен парку Шумарице и изведен према
претходно сачињеном плану/сценарију.
Циљ овог догађаја је сагледавање на који
начин нам сећање на прошлост може бити
полазна основа за делање у садашњости
и грађење бољег друштва у будућности.
У овој активности нашу школу је успешно
представила следећа група ученика: Јосовић
Бојан 7/2, Васић Михајло 7/2, Александра Ранковић 7/3, Дуња Јоксић 7/3 и Вуковић
Ђорђе 7/6.

У недељу, 23.03.2014. године, одржано је Окружно такмичење из страних језика у ОШ
,,Мома Станојловић” у Крагујевцу. На такмичењу из енглеског језика учестовале су
три ученице наше школе а ученица Марија Крсмановић ће нашу школу представљати
на Републичком такмичењу.

23.03.2014.

Окружно такмичење из француског језика
Одржано је 23.03.2014 у Основној школи ,,Мома Станојловић”. Нашу школу је
представљао Илија Милошевић 8/1 (наставница Ивана Васовић), и заузео III место.

25. и 27.03.2014.

21.-26.03.2014.

Заштита репродуктивног здравља младих

Опасности на интернету
У периоду од 21. до 26. марта ученици III, IV, V
и VI разреда имали су прилику да се упознају
са разним облицима опасности које их
вребају на интернету, са посебним нагласком
на електронско насиље. Предавања, кроз
мултимедијалну презентацију је одржао
ученик осмог разреда Душан Миловановић,
који се са овом тематиком упознао током
свог рада на изради сајта www.ibezbednost.
ws.rs за републичко такмичење.
22.03.2014.

Општинско такмичење из историје
Дана 22.03.2014.г., у ОШ ,,Наталија Нана Недељковић”, одржано је општинско
такмичење из историје.Ученици наше школе, постигли су сјајне резултате.Ученици
Илија Милошевић 8 и Марко Ковачевић 7. разред освојили су прво место.

Гошће наше школе, по други пут, биле су докторке Дома здравља Крагујевац Зденка
Караклајић и Љиљана Диздаревић. Оне су 25-ог и 27-ог марта одржале предавање
за ученике осмог разреда наше школе на тему Заштите репродуктивног здравља.

26.03.2014.

м а р т

м а р т
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Књига Сто младих талената Шумадијског округа 2013.

У овој књизи налазе се и радови наших ученика:
Љубомир Матовић 6/6, Мирко Милошевић 6/5, Марта
Игњатовић 6/6, Дуња Прокић, Анђела Мајсторовић 7/6,
Милица Марковић 7/6 и Тијана Милентијевић 8/5.

23.03.2014.

Општинско такмичење из географије
Одржано је 23. марта 2014. године у Основној школи ,,Вук Стефановић Караџић” са
почетком у 10 часова. На такмичењу су учествовали ученици седмог разреда.
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29.03.2014.

05.04.2014.

Биолошко-еколошка секција у Акваријуму

Окружно такмичење из математике

а п р и л / м а р т

Ученици шестог разреда заједно са
наставницама Ањом Срећковић и Снежаном
Сретеновић Вукадиновић, посетили су
Акваријум на ПМФ-у и осим лепог дружења,
постали богатији знањем и занимљивим
причама о животињама које живе у Србији,
али и онима које се могу наћи у рекама и
језерима Америке, Африке и Аустралије.

30.03.2014.

Републичко такмичење из информатике и рачунарства
Одржано је у Е-Гимазизији у Новом Саду за ученике основних и средњих школа.
Душан Миловановић 8/4 је завидним знањеми умећем представио нашу школуи
заузео 11. место.
03.04.2014.

Бајка на француском језику
У среду, 03.04.2014 ученици петог разреда и
ученици из Горње Сабанте гледали су једну
од најпознатијих бајки ,,Лепотица и звер“
(La belle et la bête). Ова бајка је првенствено
дечији филм али ми препоручујемо и
одраслима да га погледају и да се присете
свог детињства.
04.04.2014.

Првенство Србије у стрељаштву
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У Смедереву је, 04.04.2014. године одржано
Првенство Републике Србије у стрељаштву
на коме су ученици наше школе које је
водио професор Грубор Ненад, освојили
феноменалне резултате. Мушка екипа је
у дисциплини ,,Ваздушна пушка” освојила
1. место у Србији, док је женска екипа
заузела одлично 4. место. У појединачној
конкуренцији Душан Димитријевић је заузео
4. место, а Теодора Вукојевић 5. место.

Окружно такмичење из математике је одржано 05. 04. 2014. године у Првој
крагујевачкој гимназији. Нашу школу је представљало 13 ученика од IV до VII
разреда. Освојили су укупно 3 друге награде, 3 треће награде и 2 похвале за
постигнуте резултате.

12.04.2014.

Окружно такмичење из биологије
Одржано је 12.04.2014. у ОШ ,,Трећи крагујевачки батаљон” у Крагујевцу, а наши
ученици постигли су значајне резултате: Љубомир Матовић 1. место, три друга и
два трећа места.

13.04.2014.

Окружно такмичење из географије
Одржано је 13. априла 2014. године у Основној школи ,,Милутин и Драгиња
Тодоровић”. Нашу школу су представљали: Марко Ковачевић 7/6, II место – пласман
на републичко такмичење и Никола Миловановић 7/6.

29.04.2014.

а п р и л
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Окружна смотра Хорова и оркестара
Ученици хора нижих разреда освојили су на Окружној смотри хорова и оркестара
2014. године треће место.

29.04.2014.

Дружење уз филм
Ученици седмог разреда су у уторак,
29.04.2014.године, заједно са својим
одељењским
старешинама,
гледали
филм ,,Виртуелна свест“ (Transcendence) у
биоскопу Cineplexx у Плази.
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30.04.2014.

10.05.2014.

Хајде да растемо заједно

Републичко такмичење из биологије
Одржано је у суботу 10. маја 2014. године
у просторијама Биолошког факултета
у Београду. Наши ученици су достојно
представили школу, и ако нису донели
пласман, Наталија Петровић је постигла
77 поена, а Марко Ковачевић 88 и добили
су захвалице за учешће и промовисање
биолошке науке.

11.05.2014.
05.05.2014.

Предавање за ученике 7. разреда
У понедељак 05.05.2014. године одржано
је предавање у амфитеатру школе на тему
„Болести зависности и њихова превенција“.
Предавање је одржала Марија Живковић,
патронажна сестра из Дома здравља Крагујевац.

Републичко такмичење из географије
Одржано је у недељу 11. маја 2014. године
у ОШ ,,Краљ Александар I” у Пожаревцу.
Наш ученик Марко Ковачевић је освојио 85
поена.

м а ј

м а ј / а п р и л

Дана 30.0 4. 2014. год. у периоду од 10h до
13:15h у кругу компаније ,,FAS“ реализована
је Друга фаза кампање за заштиту животне
средине између представника фабрике
аутомобила Фиата и представника школе.
Нашу школу су представљали учитељица
Горица Димитријевић и ученици 4. разреда:
Сара Живковић, Лазар Илић, Милица
Лазаревић и Матеја Лазић.

15.05.2014.

Крв живот значи

06.05.2014.

Ђурђевдански карневал
Дана 6.5. 2014. год. у периоду од 11:00h до
13:30h одржан је карневал у Крагујевцу.
Ученици 4. разреда са учитељицом Горицом
Димитријевић,
својим
јединственим
маскама ,,Пчелица“ употпуњеним жутим
кишобранима представили су нашу школу.
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Дана 15.05.2014.године у просторијама Црвеног крста
уручене су награде ученицима који су освојили прва
места на литерарном и ликовном конкурсу под називом
,,Крв живот значи”. Међу њима се нашла и Милица
Аксентијевић, ученица одељења 7/5, које је освојила прво
место за литерарни рад под истим називом.
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16.05.2014.

Апел за помоћ
Ученички парламент и колектив Основне школе ,,Светозар Марковић” у Крагујевцу
организују акцију прикупљања помоћи угроженима у поплавама.

24.05.2014.

Кампања за заштиту животне средине

ј у н / м а ј

Ученици одељења 4/5 укључили су се у ову кампању и, након посете ФАС-у направили
корелацију међу предметима, а нарочито искористили час грађанског васпитања,
на коме су ученици бирали своје ,,бисер место“. Након гласања, већина је изабрала
да ,,бисер место“ буде наше школско двориште.

26.05.2014.

Порука миру
Поводом обележавања стогодишњице Првог светског
рата, Организација резервних војних старешина из
Крагујевца у сарадњи са Школском управом, покренула
је конкурс под називом „Велики рат ( 1914-1918) порука миру“. Ученици наше школе слали су литерарне
и ликовне радове на ову тему. За литерарне радове у
вишим разредима награђени су Вања Арсенијевић (7/5),
Катарина Дамјановић (7/1) и Лазар Станојевић (6/1).
Изложба литерарних и ликовних радова одржана је
26.05.2014.године у Дому синдиката.

08.06.2014.

Државно такмичење из историје
На Државном такмичењу из историје одржаном у Аранђеловцу, 08.06.2014., Марко
Кoвачевић, ученик 7/6 остварио је максимум бодова и освојио 1. место.
Крај школске 2013/2014. године
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