
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕТОПИС ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „САВА 

КОВАЧЕВИЋ“ , МИХАЈЛОВАЦ 

ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. 



                                                                                                                                                                                           Летопис                                                                                                                                               
ОШ “Сава Ковачевић“ 

 

Септембар 2021. 

31.08.2021./1.09.2021. 

Добродошлица првацима 
 

Јутро првог дана школске 2021/2022. године, у нашој, као и у свим осталим основним 

школама, протекло је у знаку добродошлице ђацима првацима. Њих 17 стасалих за 

полазак у први разред, дочекала је учитељица Снежана Рашковић. Директорка школе 

Биљана Тодоровић је поздравила ученике и њихове родитеље и пожелела им пуно 

успеха у школовању, затим је учитељица, која је са нестрпљењем очекивала да упозна 

своје нове ђаке, прозвала у своје одељење. У издвојеном одељењу наше школе, Добри 

До, прваке је дочекала учитељица Ана Машић, са једнаким ентузијазмом и лепим 

жељама. 

 
Свим нашим најмлађим ђацима пожелели смо одличан успех у школи, мноштво петица, 
још више добрих другара и пуно, пуно лепих и веселих тренутака у школи! 

 

Срећно прваци!!! 

 

Учионица која одише 

толином ишчекујући прваке жељне знања 
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Директорка школе поздравља будуће прваке и родитеље у матичној школи 

Прваци у подручној школи дивиће 

се и изванредном погледу. 
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Будите упорни и вредни, учите јер је знање моћ, али се и дружите и уживајте у 

одрастању. 

 

Октобар 2021. 

4. 10. 2021. 

 

ПРОГРАМ АКТИВНОСТИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ 

од 4. до 10. октобра 2021. године 

И ова Дечија недеља је прилика да децa остану у средишту друштвених настојања да 

буду заштићена и срећна, да живе у подстицајном, здравом и си гурном окружењу у коме 

могу да остваре максимум својих потенцијала, а то се постиже континуираном бригом о 

заштити, унапређењу и промоцији дечијих права у којој учествују сви релевантни 

друштвени актери. 

Стога ће ове године, Дечија недеља бити обележена под слоганом, чија инспирација су 

стихови песме Дете, нашег великог песника Љубивоја Ршумовића: 
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ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ 

ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ 

 

Понедељак 4.10. Отварање Дечје недеље. Покажи шта знаш - симбол нашег одељења од 

фотографија ученика, омиљених сличица и јунака. 

Уторак 5.10. Дан за креативност - јесењи маскенбал (омиљено цвеће, воће и поврће). 

Знам своја права и поштујем права другог. 

Среда 6.10. Музика је пут до срца. Певање и слушање омиљених дечјих песама. Цртање 

историјски познатих личности. Ђаци у улози наставника. 

Четвртак 7.10. Писање порука пријатељства и израда постера на тему другарство. 

Саобраћајна средства (израда паноа и картица). 

Петак 8.10. Кутак за спортски тренутак. Ђаци у улози наставника. Представљамо 

занимања. 

Заједно са својим наставницима, ученици наше школе су на разне начине показали како 

можемо  да поделимо идеје, и у име одличне сарадње,  организовали низ активности. У 

то име су осмислили и правили грб свог одељења, уживали у јесењем маскенбалу, 

писали поруке пријатељства и учествовали у спортским и музичким активностима.  

Деца су уживала у „Дечијој недељи“ и показала велико интересовање и залагање у свакој 

организованој активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс „Златно словце“ 

14.10.2021. 
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Мила Живојиновић, ученица првог разреда наше школе, освојила је награду "Златно 

словце" на 52. Међународном фестивалу поезије "Смедеревска песничка јесен". 

Честитамо Мили и жељно ишчекујемо следеће награде наших ученика! 

 

 

 Мила прима награду у Библиотеци у 

Смедереву. 

Школски крос 

28.10.2021. 
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У четвртак 28.10.2021. године  ученици и ученице наше школе су трчали јесењи 

крос. Учествовали су ученици од V до VIII разреда. Уз подршку одељењских старешина и 

наставника, сви ученици су прошли кроз циљ, а најбржи су освојили прва места. Ученици и 

ученицe су трчали прилагођене стазе у групама формирани по годишту и полу. Циљ ове 

активности је афирмација спорта и здравог начина живота. Најбољи по категоријама су 

награђени дипломама. 

   

Ученик четвртог разреда пролази први кроз циљ. 

Ученица другог разреда пролази као прва кроз циљ. 
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Наставник 

Физичког и здравственог васпитања Срђан Живковић са учесницима.  

 



                                                                                                                                                                                           Летопис                                                                                                                                               
ОШ “Сава Ковачевић“ 

 

 

Наставник Физичког и здравственог васпитања Срђан Живковић са ученицима другог разреда 
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Децембар 2021. 

21.12.2021. 

Прва конференција “Ученичке задруге – могућности и значај за развој 

компетенција ученика. “ 
 

 
У уторак, 21. 12. 2021. године, у хотелу Метропол у Београду, одржана је прва 

конференција Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Ученичке задруге 

– могућности и значај за развој компетенција ученика.“ 

Овом веома важном догађају коме је присуствовао и министар Бранко Ружић, ОШ „Сава 

Ковачевић“ из Михајловца активно је учествовала. Како је наша школа од самог почетка 

била укључена у пилот пројекат Обогаћени једносменски рад, схватили смо да је било 

потпуно природно да оформимо и Ђачку задругу. Симбиоза редовних активности, 

једносменског рада и рада Ђачке задруге, донела је велику добит за наше ученике, 

наставнике, локалну средину. Управо је то и био један од разлога да директорка школе 

Биљана Тодоровић презентује рад на тему „Развијање међупредметних компетенција 

кроз обогаћени једносменски рад и активности ученичке задруге“. Конференцији је 

присуствовао и директор задруге Дејан Чаировић. Конференција је била изузетно 

успешна. На самом крају, школа је добила захвалницу за учешће на овој конференцији.  

 

Директорка школе представила је нашу школу на конференцији

 

Јануар 2022. 
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27.01.2021. 

Школска слава – Свети Сава 

Ученици и наставници школе су припремили аудио и видео материјал поводом 

обележавања Школске славе.  

Уз најбоље жеље, срдачно вам свима честитамо школску славу – Савиндан. 

 

Презентација о Светом Сави је на следећем линку: 

https://youtu.be/5RDfkJKx2ec 

 

 

Цитати Светог Саве 

„Бољи је један који чини вољу Господњу, него множина 
безбожника.“ 

„Немојте, о чеда и браћо, никада да поштујемо оно што шкоди, ада обилазимо оно што 
спасава.“ 

„На свим путевима знајте, да прави путеви буду путеви ваши и ноге ваше неће се 
спотицати.“ 

„Нећемо никога са врата наших празна да отпуштамо. “ 

„Будите творци речи, а не само читаоци. “ 

„Волимо да ви свагда имате мир и љубав један према другоме и уместо гнева научите 
се: Благослови и опрости брате. “ 

„Нити користи исправност живота без праве и просвећене вере у Бога, нити нас право 
исповедања вере без добрих дела може извести пред Господа, него треба имати обоје." 

 

 

 

 

 

Фебруар  2022. 

https://youtu.be/5RDfkJKx2ec
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24. 02. 2022.  

Пројекат "Засади дрво" 

 

У оквиру пројекта "Засади дрво" и активности под називом "Гледај како растемо" 

ученици првог разреда су са својом учитељицама засадили саднице белог бора у 

дворишту наше школе. Наставница биологије је успела да на сликовит и занимљив 

начин објасни првацима значај белог бора, а и свих других биљака из нашег 

окружења.  На овај начин развијамо свест код најмлађих ученика о значају очувања 

животне средине и о одрживом развоју друштвене заједнице. Преносимо вам делић 

атмосфере.  

 

Учитељица Снежана Рашковић са својим првацима

 

 

  

   

Учитељица Ана Машић са својим ученицима 
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21. 02. 2022.  

Међународни Дан матерњег језика 
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У нашој школи обележен је Дан матерњег језика. Током целе недеље, ученици разредне 

и предметне наставе реализовали су бројне активности. Ученици разредне наставе су 

након одгледане презентације, украшавали моделе слова, илустровали су прочитана 

књижевна дела, израђивали су читалачке дневнике обрађених лектира („ Доживљаји 

мачка Тоше“, Бранка Ћопића). Ученици су изговарали и исписивали брзалице и 

загонетке, решавали укрштенице и ребусе. 

Ученици предметне наставе су активно гледали презентацију и сазнавали бројне 

занимљивости о матерњем језику, о лингвистци о начинима очувања  матерњег језика. 

По речима Ивана Клајна треба да се трудимо да не употребљавамо стране речи у 

свакодневном говору, већ домаће речи јер тако негујемо свој  језик. 

У школској библиотеци  овогодишњим учесницима  у Акцији Народне библиотеке 

Смедерево „Читалачка значка“, свечано су подељене значке са ликом нашег 

просветитеља Доситеја Обрадовића и подељене су поклон књиге награђеном ученику.   
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Добитници Читалачких значки 

 

 

 

Март 2022.  

7. 03. 2022. 

Посета ученика првог разреда школској библиотеци 

 

 

Ученици првог разреда посетили су школску библиотеку. Осим разговора о омиљеној 

књизи, разговарали смо о правилима понашања приликом посете школској библиотеци, 

о књигама које се налазе у њој и начинима коришћења различитих извора знања. Након 

тога, ученици који похађају обогаћен једносменски рад у нашој школи, направили су 

уникатне чланске карте за наше прваке. 
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Прваци у посети библиотеци  

 



                                                                                                                                                                                           Летопис                                                                                                                                               
ОШ “Сава Ковачевић“ 

 

8. 03. 2022. 
Међународни дан жена 

 

Међународни дан жена у нашој школи, у оквиру обогаћеног једносменског рада, 

обележили смо на један крајње посебан начин. Гледали смо презентацију “Знамените 

жене у у културној историји Србије “.  Имали смо истраживачке задатке и након 

њихове реализације израдили смо пано и читалачке дневнике, које ћемо ускоро 

презентовати у школској библиотеци. Радујемо се да своја сазнања поделимо са осталим 

ученицима на ову веома интересантну тему. У школској библиотеци била је постављена 

изложба књига под називом “Жене писци “, сазнали смо понешто о њиховом 

стваралаштву и добили препоруку за читање. Правили смо честитке и поклоне за наше 

маме и баке. 

Продужени боравак 

У нашој школи, ученици првог и другог разреда могу након редовних часова да похађају 

активности предвиђене радом продуженог боравка. Ученици раде домаће задатке, уче, 

довршавају ликовне радове, обнављају научено градиво из свих предмета, организују 

своје слободно време и слободне активности, и то уз помоћ учитеља. У оквиру 

обележавања Дана жена, ученици су уз помоћ учитељице правили честитке, уредили 

пано који  краси ентеријер продуженог боравка  и посетили  школску библиотеку, где су 

имали прилике да сазнају занимљивости о животу и раду познатих жена - Знаменитих 

српкиња. Упознали су се са животом Милунке Савић, ратне хероине балканских ратова 

и Првог светског рата, Милеве Марић Ајнштајн, математичарке и прве жене Алберта 

Анштајна и Данице Томић, прве жене пилота у Србији.  
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Радови ученика нижих разреда  
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Радови ученика нижих разреда  
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Ученице четвртог разреда презентују свој рад  

 

 

Април 2022. 

 

03. 04. 2022. 

Дан вода 

Ученици петог разреда, обележили су Дан вода на часу Биологије, исписујући поруке 

зашто је вода важна за живот. У пријатној атмосфери ученици су кроз вођен разговор 

исказивали своја запажања на које све начине можемо воду штедети. 
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Ученици петог разреда у очувању вода 

 

 

21. 04. 2022.  

УСКРС 

У разредној настави, одржан је тематски дан. Сви часови су били повезани једном 

заједничком темом — Ускрс. Ученици су уживали на часовима, јер је настава 

организована тако да наводи на трансфер знања из једног предмета у други, подстиче их 

на повезивање стечених знања, као и стицање нових. Часови су били весели и забавни, 

препуни различитих садржаја, а осмех наших ученика је јасно видљив на фотографијама. 
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Радови ученика подручне школе Добри До 

 

 

Радови ученика другог разреда матичне школе 

 

 

 

Радови ученика подручне школе Добри До 
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И код првака је било шаренолико 
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Било је ту и добре забаве 
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20. 04. 2022.  

Посета расаднику  

У оквиру Обогаћеног једносменског рада, наши ученици су посетили расадник "Живић" 

и у пријатној атмосфери развијали свест и знања о екологији и предузетништву. Затим 

су имали прилику да још више улепшају школско двориште садњом цвећа. Након свега, 

у дворишту су свели утиске кроз усмени извештај о радионици.  
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Ученици петог разреда улепшавају школско двориште 
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Ученици слушају предавање о цвећу и расаднику (горња слика) и још мало разгледања 

(доња слика) 
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За свакога поклон  
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27. 04. 2022. 

Литерарни конкурс 

 

Ученици наше школе учествују на бројним литерарним конкурсима. Уз подстицај 

наставника српског језика, школског библиотекара и њихове упорности постижемо 

запажене резултате. На конкурсу "Омиљеној књизи мењам крај", уважавајући 

пропозиције такмичења, наша ученица петог разреда, Миљана Ђорђевић, освојила је 

награду.  
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Миљана Ђорђевић, ученица петог разреда 
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Мај 2022.  

 

9. 05. 2022. 

Театар од снова 

Традиционално наша школа учествује на манифестацији „Театар од снова“ у Лугавчини,  

а ове године се представила представом „Чича Јордан“ Стевана Сремца. Ученици петог 

разреда су ову представу маестрално извели а Леонтина Нешић је добила захвалницу за 

најбољу улогу истоимене представе.  

 

 

Ученица петог разреда Леонтина Нешић  
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Поклони за сећање 

 

15. 05. 2022.  

 

Републичко такмичење из Историје 

Ученици наше школе су учествовали на разноразним такмичењима током школске 

године и постигли запажене резултате. Издвојићемо најбољи успех наше школе а то је 

треће место на републичком такмичењу из Историје одржаном у Новом Саду. Наша Лара 

Станимировић освојила је треће место. Напоран рад и труд и скромност наше Ларе дали 

су фантастичан резултат на који смо поносни. Овај успех није могућ без наставника 

Душана Митровића који је преданим радом припремао нашу ученицу. 
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Лара Станимировић и наставник Душан Митровић након доделе диплома 
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Лара Станимировић са осталим такмичарима 
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26. 05. 2022. 

 

Дружење са Тишмом 

У оквиру Смедеревске песничке јесени, Народна библиотека организовала је сусрет са 

песником Јовицом Тишмом у сеоској библиотеци. Активност под називом "Мењам 

трешње за осмехе" обележена је литерарним стваралаштвом наших ученика који су 

имали јавни наступ и пред публиком приказали песме и приче који су сами написали. 

Велики аплаузи и широки осмеси пратили су овај сусрет за памћење. 

 

 

Ученик другог разреда Вукан Антовић са песником  
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Песник са библиотекарком Горданом Живанић 

 

 

 

Јун 2022. 

13. 04. 2022.  

 

Дан школе 

13. јуна, као и сваке године, наша школа обележава свој дан. Тако је било и ове године. 

Свечаном академијом и разним спортским активностима, весело и разиграно,  а  како и 

доликује једној образовној установи прославили смо наш дан. Приредбу богатог 

садржаја припремили су ученици и наставници наше школе. 

У препуном Дому културе уживали су родитељи и многобројни гости из окружења. 

Тешко је речима исказати осећања која су навирала након наступа хора, фолклора и 

величанствених драматизација наших познатих текстова и песама. Целокупну приредбу 

погледајте путем You Tube канала школе. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gTcea1-JIgQ 

https://www.youtube.com/watch?v=gTcea1-JIgQ
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Делић атмосфере са Свечане академије одржане 14. 06. 2022.  
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Спортска такмичења у оквиру Дана школе 
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Август 2022. 

4. 08. 2022. 

Студијска посета Грчкој 

 

Делегација Града Смедерева у сарадњи са Културно- уметничким друштвом 

„Кантакузина“ и „Михајловац“ посетила је градове Волос и Валестино у Грчкој. Члан 

ове делегације била је и директорка ОШ „Сава Ковачевић“ у Михајловцу, Биљана 

Тодоровић. Ова студијска посета, обухватила је посету Туристичком центру у Волосу, 

као и српске школе. Том приликом, директорка је поклонила одређени број уџбеника 

као и скромне поклоне са обележјем школе у Михајловцу. Биљана Тодоровић се у име 

колектива и ученика захвалила на гостопримству и изразила жељу да и наши ученици у 

дијаспори посете Град Смедерево, Михајловац и нашу школу. Нашу делегацију у 

Валестину примио је и градоначелник града. Побратимство Валестина и Михајловца 

траје већ 28 година, и надамо се, да ће у наредном периоду, и наша школа узети 

активније учешће у пријатељству Валестина и Михајловца 
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25. 08. 2022. 

Ликовна колонија 

 

И ове године, као и претходне, успешно смо реализовали Ликовну колонију. Тема 

овогодишњих радионица је била Шума. Наши ученици су одушевљено прихватили ову 

летњу разоноду у школском окружењу. Уживајте у фотографијама! 
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Летопис школе за школску 2021/2022. годину израдила је: 

Јасмина Штрбачки 
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