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АВГУСТ 

Школска година није почела на уобичајен начин услед епидемије која нас је задесила. Дочек првака 

је обављен 31. 8. 2020. године 

31. 8. 2020.  Дочек првака 

Почетак сваке школске године у ОШ „Угљаре“ обележавамо дочеком ђака првака. Упркос овој 

„корона школској години“ на пригодан начин је дочекана нова генерација која увек изнова 

подмлађује школу.  

Директор школе, Весна Мартиновић и учитељица ђака првака, Олгица Милић, дочекали су прваке 

и пожелели им добродошлицу. Овако охрабрени, помало узбуђени, прваци су кренули у нови 

животи почетак. Срећно! 



  

 

СЕПТЕМБАР 

1. 9. 2020. Почетак школске године 

Реченица која је обележила ову школску годину је „Услед лоше епидемиолошке 

ситуације…“ и из тог разлога нисмо кренули 1. 9. већ смо наставу започели путем 

Микрософт платформе, онлајн. 

 

 

 

 

 



8. 9. 2020. Међународни дан писмености 

Овај дан се обележава широм света. Идеја о обележавању Међународног дана 

писмености појавила се у септембру 1965.године у Техерану а на тему искорењивања 

неписмености. Како бисмо искоренили неписменост, наши ученици су ове године 

обележили овај дан и направили неколико радова везаних за ову тему. 

 

Анђелина Трајковић, ученица 5.разреда 



 

 
Сара Китић, ученица 5.разреда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. 9. 2020. Седница Школског одбора 

Одржана је седница Школског одбора поводом усвајања годишњег плана рада школе. 

 

 

15. 9. 2020. Дан заставе 

Дан заставе је обележен и у нашој школи. После 20 година завиорила се српска застава и 

подсетила нас, још једном, ко смо и одакле смо и зашто морамо овде остати! 

 

21. 9. 2020. Редовна настава 

Званично крећемо са редовном наставом у школи. Ученици ће бити у обавези да поштују 

епидемиолошке мере, носе маске, редовно дезинфикују руке. Ученици од 1. до 4. 

разреда ће бити у поподневној смени од 12.30х, док ће ученици од 5. до 8. разреда бити у 

преподневној смени од 7.30х. Између смена ће бити времена за дезинфекцију учионица, 

редари ће имати обавезу да после сваког часа дезинфикују клупе, сваког јутра ће дежурни 

наставник мерити температуру и записивати.  

 

 

 

 



23. 9. 2020. Пакетићи  

Општина Грачаница је поделила пакетиће за ученике 1.разреда како би им засладила овај 

„горак“ почетак школске године. Том приликом су подељени таблети ученицима који су 

имали проблем током наставе на даљину. Таблете су добили следећи ученици: Никола 

Столић, ученик 7.разреда и Николина Данић, ученица 1.разреда.  

 

 

 



30. 9. Вршњачко насиље 
Крај месеца је обележило предавање о вршњачком насиљу ученицима 2. разреда од 

стране НВО организације „Путевима сунца“. 

 

 

ОКТОБАР 

 

1. 10. 2020. Посете школи 

Школу су данас посетили начелник јужнобачког округа Милан Новаковић, директор ОШ 

„Прва војвођанска бригада“, директор гимназије „Лаза Костић“ из Новог Сада, 

градоначелник Општине Грачанице, Срђан Поповић, начелник косовског управног округа 

и директорица за образовање. Том приликом су ученицима нижих разреда поделили 

пакетиће и прибор.  



 



 



Од 5. до 11. 10. 2020. Дечија недеља 

Дечија недеља је ове године организована у знаку солидарности и сарадње коју је 

прогласила Влада Републике Србије. Овогодишња Дечија недеља одржана је под 

слоганом, чија су инспирација били стихови песме „Добар друг“ нашег познатог песника 

Јована Јовановића Змаја, „Подељена срећа два пута је већа“. 

Том приликом је ученица 5.разреда, Ивона Гигић добила захвалницу за учествовање на 

конкурсу за литерарни рад „Зашто волим Србију“. Ивонин рад је била песма.  

Зашто волим Србију? 

 

Зелене шуме, поља равна, реке плаве, 

лепота од Ситнице па до Саве. 

Од Метохије, па до Шумадије, 

сазнајемо лепоте Србије. 

Равно Косово, на југу поносно. 

На северу, жито златно, 

сваког јутра росом заливано. 

Проклетије, планине велике 

Понос су целе Србије. 

Тако високе, тако бајне, 

тако лепе и сјајне. 

Србија има лепота толико, 

у ову песму стати не могу, 

Али, још само једно могу. 

Могу да кажем да волим Србију. 

Да сам поносна што сам Српкиња. 

Да је Србија земља најлепша. 



 

 

 

 

 

 

 

 



6. 10. 2020. „Сви за Космет“ 

Данашњи дан је обележила посета чланова организације „Сви за Космет“ и том приликом 

ученицима су поделили пакетиће. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25. 10. 2020. Јесен нам је даривала 

Крај месеца октобра обележио је поменути слоган „Јесен нам је даровала“. Ученици 2. 

разреда су, са својом учитељицом Маријаном Трајковић, од једне обичне гомиле воћа и 

поврћа на креативан начин осмислили различите фигуре и креације на јесењи начин. Тим 

поводом су ученици нижих разреда са својим учитељицама направили пано на тему 

јесени.  

 

 

НОВЕМБАР 

Од 12. до 18. 11. 2020. „Чувам језик, лепо пишем“ 

Дом културе „Грачаница“ организује дечију књижевну радионицу „Чувам језик, лепо 

пишем“. Ученик 6.разреда, Лука Јовановић освојио је 2.место и новчану награду. 

 

 



Изјаву нашег ученика можете да погледате на следећем линку: 

https://youtu.be/SnsBejO6Ybc?t=17  

 

 

 

18. 11. 2020. Седница Наставничког већа 

Одржана је седница Наставничког већа на којој се говорило о успеху, дисциплини 

ученика, на првом класификационом периоду, школске 2020/2021 године. 

 

 

 

 

 

30. 11. 2020. Онлајн настава 

Ученици од 5. до 8. разреда прелазе на онлајн наставу, путем Мајкрософт платформе, док 

ученици од 1. до 4. разреда настављају редовну наставу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/SnsBejO6Ybc?t=17


ДЕЦЕМБАР 

4. 12. 2020. „Домовина се брани лепотом и знањем“ 

Ученик 6. разреда, Огњен Столић, учествовао је на ликовном конкурсу „Домовина се 

брани лепотом и знањем“ и том приликом освојио захвалницу и похвалу ОШ „Угљаре“.  

 

 

У поменутом конкурсу су учествовали и  ученици 2. разредa. 

22. 12. 2020. Седница Наставничког већа 

Одржана је седница Наставничког већа путем платформе Мајкрософт Тимс. 

 

 



 

24. 12. 2020. „Писмо Деда Мразу“ 

Ученик 2. разреда, Стефан Димић,  освојио је  другу награду на конкурсу „Поште Србије“ 

песмом „Писмо Деда Мразу“.  

 

 

 



Децембар је обележио и рад ученика другог разреда и прављење макета коловоза. Том 

приликом су и одржали своје кратке презентације о правилима у саобраћају, деловима 

коловоза, улицама и бројевима зграда. 

 

 

 

31. 12. 2020. Чаролије празника 

Ученици другог разреда су још једном показали своју маштовитост и креативност. Као од 

шале, настајале су под њиховим прстима новогодишње честитке, украси. 



 

 

 

ЈАНУАР 

Јануар месец је обележен великим бројем посета. Иако су деца била на распусту, сва деца 

су се одазвала и дошла да дочекају госте.  

Прву посету обавио је Душан Јововић, помоћник директора Канцеларије за КиМ и 

поделио новогодишње пакетиће ученицима ОШ „Угљаре“ из Угљара. Он је ученицима 

честитао Нову годину са жељом да им буде испуњена здрављем, срећом и успехом. 

Захваљујемо се Душану Јововићу и Канцеларији за КиМ. 



 

 



Другу посету је обавила организација „Сви за Космет“ и поделила новогодишње пакетиће 

ученицима ОШ „Угљаре“ од 1. до 8. разреда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трећу посету је обавила организација „Јунак“ из Новог Сада. Они су деци поделили 

пакетиће, бројанице и иконице. Дочекани су уз пригодну приредбу и послужење. 

 

Акцији су се прикључили и студенти из Београда, који су ученицима 1. до 4. разреда 

поделили пакетиће. 

 

 

 



 

 

 

27. 1. 2021. Приредба Светом Сави 

 
Празник обележавамо како доликује, приредбом српском патрону, Светом Сави. 

Приредба је обележена скромним програмом, и због новонастале ситуације снимана. 

Видео можете погледати на следећем линку:  https://youtu.be/gk_PwvAnIMc  

https://youtu.be/gk_PwvAnIMc


ОШ „Угљаре“ је искористила овај свечани тренутак и поделила похвале, поклоне и 

захвалнице. 

Захвалницу за дугогодишњи рад добила је учитељица Цвета Крстић. 

 
 

Емотивним говором директора и поклонима колектива испраћене су у пензију наставнице 

српског језика Љиљана Костић и наставница музичке културе Милојка Златановић. 

Желимо им да уживају у плодовима свог рада и заслуженој пензији. 



[  

 

ФЕБРУАР 

18. 2. 2021. „Прање руку и вакцинација“ 

На ликовном конкурсу „Прање руку и вакцинација“ специјално признање за 

најкреативнију идеју добила је Сара Китић, ученица 5. разреда. „Нисам се надала да ћу 

освојити награду, али сам заиста задовољна и срећна. Нацртала сам девојчицу која се 

бори против корона вируса. Било је тешко нацртати тако нешто, али сам се потрудила и 

урадила најбоље што сам могла“, рекла је Сара. Сара је добила комплет за цртање, а 

награђен је и ученик 3. разреда, Матеја Јовић, који је добио таблет. Конкурс је расписао 

Каритас Косово, покровитељ УНИЦЕФ. Овим конкурсом су желели да ставе акценат на 

вакцинацију и одржавање личне хигијене деце. 



 

 



 

20. 2. 2021. Такмичење из руског језика 

Ученица 8. разреда, Николина Јовановић, је освојила треће место на општинском 

такмичењу из руског језика. Наставници Драгани Пурић и ученици Николини Јовановић 

упућујемо најискреније честитке.  

23. 2. 2021. Српско царство 

У четвртак је наставница историје, Миљана Чановић, одржала час Српско царство у 6. 

разреду носећи одору идентичну одори у којој је приказана царица Јелена (супруга цара 

Душана) на фресци у манастиру Високи Дечани. Ученик 6. разреда Лука Јовановић носио 

је одору попут одоре цара Душана и на тај начин допринео квалитету одржавања часа. 

Ученици нису крили одушевљење и сложили су се да је на овакав начин градиво 

занимљивије и лакше. 

„Идеја је била да се одржи час на другачији и занимљив начин, и да на један 

интерактиван и анимиран начин ученици запамте лекцију. Српско царство је јако битно за 

наш национални идентитет, а визуелни ефекат је важан при учењу, стога смо све то 



спојили у једно и добили изузетно квалитетан и занимљив час. Деци се јако свидело и то 

је најважније“, рекла је наставница историје. 

 

 

24. 2. 2021. Седница Школског одбора 

Одржана је седница Школског одбора поводом усвајања завршног рачуна и доношења 

Правилника у складу са законом. 

28. 2. 2021. Такмичење из математике 

На такмичењу из математике, ученица 5. разреда, Ивона Гигић, пласирала се на окружно 

такмичење, док је ученик 4. разреда Андреј Вучић освојио треће место. Честитамо 

наставнику Милану Димићу, учитељици Милици Живковић и нашим драгим ученицима. 

28. 2. 2021. „Читајмо гласно“ 

Међународни дан књиге обележила је наша школа. Под слоганом „Читајмо гласно“ 

ученици наше школе подржали су акцију са библиотекаром школе Јеленом Мицић и 

осталим наставницима који су се придружили.  

 



 

Акцију гласног читања можете погледати на следећем линку: 

https://youtu.be/iI969nZKu50 

 

Крај месеца је обележио креативан рад ученика 1. разреда који су са својом учитељицом, 

Олгицом Милић, направили бубњеве од картона. 

https://youtu.be/iI969nZKu50


 

 

МАРТ 

6. 3. 2021. Такмичење из хемије 

Ученица 8. разреда, Николина Јовановић освојила је 2.место на општинском такмичењу из 

хемије. Похвале за Николину и њену наставницу хемије, Зорицу Аритоновић. 

 

 

 

 

 

 

 

8. 3. 2021. Дан жена 



Традиционално, као и сваке године, на данашњи дан обележавамо Дан жена. Тим 

поводом су ученици нижих разреда, уз помоћ својих учитељица, направили пано 

посвећен овом дану.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21. 3. 2021. Пролеће 

Пролеће је доба буђења природе. То најбоље знају ученици нижих разреда. Овим 

поводом су са својим учитељицама направили пролећни пано и обележили долазак 

најрадоснијег годишњег доба.  

 

 

 

 

22. 3. 2021. Дан воде 



Светски дан воде обележава се сваке године 22. марта. Тај дан је усвојен резолуцијом 

Уједињених нација у децембру 1992. године. Светски дан вода слави воду и подиже свест 

о глобалној кризи са водом, а основни фокус обележавања је подршка постизању циља 

одрживог развоја 6: вода и санитација за све до 2030. године  
Поводом Светског дана вода ученици наше школе заједно са својом наставницом 

биологије Милицом Костић су се придружили обележавању овог дана. Својим радовима и 

порукама су желели да укажу на значај вода. Тема Светског дана воде 2021 је 

ВРЕДНОВАЊЕ ВОДЕ. 

Ученици од 5. до 8.разреда који су учествовали у изради радова: Николина Јовановић, 

Невена Додеровић, Катарина Милић, Видосава Михајловић, Емилија Лазић, Николина 

Ђорђевић, Анастасија Маринковић, Михајло Живковић, Андрија Вучић, Огњен Столић, 

Ивона Гигић, Тамара Ђорђевић, Сара Китић, Анђелина Трајковић. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/27. 3. 2021. Пробни испит 

Ови дани су резервисани за ученике 8. разреда који  су полагали пробни испит и то по  

следећем распоредуz: 

26. 3. 2021. Пробни тест из Математике 

27. 3. 2021. Пробни тест из Српског језика и Комбиновани тест 

 

 



31. 3. 2021. Сликање на камену  

Учитељица, Милица Живковић је са својим ученицима 4. разреда „оживела“ један стари 

вид цртања, цртање на камену. Ученици су своје идеје пренели на камен, забавили се и 

били креативни.  

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 



АПРИЛ 

10. 4. 2021. Најава за лектиру „Аги и Ема“ 

Крај претходног месеца и почетак овог обележио је пројекат из српског језика. Наставница 

Јелена Ивановић је дала ученицима 5. разреда задатак да после прочитане лектире Игора 

Коларова „Аги и Ема“ направе најаву путем видеа и прикажу како су доживели поменуту 

књигу. Ученици 5. разреда су том приликом били сјајни. Сви ученици су учествовали у 

пројекту, групни облик рада је био у питању. Сви видео снимци су били креативни, 

занимљиви и смешни. Похвале за ученике! 

Уколико желите да одгледате видео (Дамјана Јовановића, Станимира Јовановића, 

Михајла Крстића и Илије Танасковића) приступите следећем линку: 

https://youtu.be/n4bE4T_gwv8 

Уколико желите да одгледате видео (Тамаре Ђорђевић, Саре Китић и Анђелине 

Трајковић) приступите следећем линку: 

https://youtu.be/ZC47R6nSNIk 

16. 4. 2021.Седница Наставничког већа 

Одржана је Седница Наставничког већа на другом тромесечју где се коментарисало о 

успеху и дисциплини ученика као и реализацији наставе.  

17. 4. 2021. Такмичење из технике и технологије 

ОШ „Угљаре“ је ове године била домаћин такмичења из технике и зехнологије. Ученици 

који су учествовали на овогодишњем такмичењу су ученици 5. и 6. разреда и то: Станимир 

Јовановић, Тамара Ђорђевић, Огњен Столић, Лука Јовановић и Василије Галић. 

 

21. 4. 2021. Дигитална учионица 

Наставници наше школе су започели обуку „Дигитална учионица“ која ће се одвијати 

онлајн (6 недеља). Циљ обуке је професионално оснаживање наставника за коришћење 

савременe информационо – комуникационе технологије у свакодневној настави.  

25. 4. 2021. Такмичење из историје 

Ученица 8. разреда, Емилија Лазић, освојила је 1. место на општинском такмичењу из 

историје. Честитамо Емилији и наставници историје, Миљани Чановић.  

https://youtu.be/n4bE4T_gwv8
https://youtu.be/ZC47R6nSNIk


26. 4. 2021. Синдикат 

ОШ „Угљаре“ је одлучила да оформи Синдикат. Одржала се седница на којој је изабран 

председник Милан Димић и остали чланови.  

30. 4. 2021. Васкрс 

Васкрс је празник коме се деца највише радују. Више од 20 година траје манифестација 

„Дечије васкршње чаролије“, На овогодишњој манифестацији учествовали су и ученици 

наше школе. Ученик 2. разреда, Стефан Димић, освојио је награду на поменутој 

манифестацији. Браво за Стефана! 

 

 

 

 

 

 



МАЈ 

У сусрет Васкрсу 

Ускршњи празници су најлепши и највеселији део године, нарочито за децу. Оно што је 

значајно је то да ова пандемија вируса Корона није умањила значај његовог 

обележавања. 

Ученици нижих разреда из Угљара су у оквиру пројекта под називом ,,Ускршњи празници“ 

желели да покажу и да још нешто науче о овом празнику. И није им било тешко. Од 

прављења папирних честитки за Ускрс, преко бојења, прављења корпица за јаја, плетење 

венчића за празник Цвети уочи Ускрса, различитих мотива и облика па све до фарбања 

јаја ученици су показали не само жељу већ и умешност у свим активностима.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



7. 5. 2021. Амбијентално учење 

Наставни кадар ОШ „Угљаре“ је завршио онлајн обуку  „Креативна радионица“ и „Учење у 

амбијенту најпродуктивније на свету.“  

13. 5. 2021. Представа „Палчица“ 

Ученици нижих разреда (од 1. до 4.) и ученици 5. разреда су са наставницом Миљаном 

Чановић присуствовали гледању дечије представе „Палчица“ у Дому културе у Грачаници. 

 



 



 

14. 5. 2021. Представа „Горски цар“ 

Ученици 6. разреда су са наставницом Јеленом Ивановић присуствовали гледању дечије 

представе „Горски цар.“ 

15. 5. 2021. Такмичење из историје 

На окружном такмичењу из историје ученица 8. разреда, Емилија Лазић, освојила је треће 

место. Честитамо! 

17. 5. 2021. Рецитаторска смотра 

Како је ове године све другачије, другачије је организована и рецитаторска смотра 

„Песниче народа мог.“ Организатори смотре су омогућиули такмичење слањем видео 

снимака такмичара. Том приликом ученица 2. разреда, Тијана Митић, освојила је треће 

место рецитујући песму „Болесник на три спрата“ Бранка Ћопића. Рецитацију можете 

послушати на следећем линку: https://fb.watch/v/1Jk0rgCIn/ 

Ученица 4. разреда, Анђелија Лазић,  такође је била учесник на рецитаторској смотри.  

https://fb.watch/v/1Jk0rgCIn/


Учесници на рецитаторској смотри виших разреда су били и ученици: Ивона Гигић, 

ученица 5.разреда, Николина Ђорђевић, ученица 7. разреда и Николина Јовановић, 

ученица 8. разреда. 

На следећим линковима можете послушати рецитације наведених ученика: 

https://fb.watch/v/59L6vW1dh/ Анђелија Лазић 

https://photos.app.goo.gl/1aa6EHd36TyX2oWj8 Николина Јовановић 

 

22. 5. 2021. Представа „Деобе“ 

Ученици 8. разреда су са наставницом српског језика, Јеленом Ивановић и директором 

школе, Весном Мартиновић, присуствовали гледању представе „Деобе.“ 

25. 5. 2021. Симулација Народне скупштине 

Ученици 7. разреда су са наставницом Маријом Гигић на часу Грађанског васпитања 

креирали један занимљив час – Симулација рада Народне скупштине. Тема овог заседања 

је била „Пушење – за и против.“  

 

https://fb.watch/v/59L6vW1dh/
https://photos.app.goo.gl/1aa6EHd36TyX2oWj8


 

26. 5. 2021. Интерактивна табла 

Ученици наше школе су на поклон од Канцеларије за Косово и Метохију добили 

интерактивну таблу. ОШ „Угљаре“ се неизмерно захваљује Канцеларији за Косово и 

Метохију. 



 

27. 5. 2021. Посета Улпијани 

Археолошко налазиште римског и рановизантијског града Улпијана простире се на 

површини од око 70ha и налази се на око 1km западно од манастира Грачаница. Ученици 

5. разреда су са наставницом историје, Миљаном Чановић посетили поменуто налазиште. 

Том приликом су имали водича који им је приповедао о Улпијани. Ученици су се са излета 

вратили задовољни.  



 

 



31. 5. 2021. Екскурзија на Тари 

Ученици 5. и 6. разреда су у пратњи наставнице, Марије Гигић, посетили Тару. Ученици су 

били на Тари 7 дана и дивно су се провели. 



 



 

ЈУН 

Сарадња са другим школама 
Почетак овог месеца је започет сарадњом са средњим школама (Грађевинско – 

саобраћајна, Машинска, Електротехничка...) Поменуте средње школе су одржале 

презентације и ученицима 8. разреда изнели предности својих школа при избору веома 

важног животног позива.  

4. 6. 2021. Сликање ученика и наставника 

Ученици 8. разреда ОШ „Угљаре“ су направили своје фотографске успомене поводом 

завршетка основног образовања.  

8. 6. 2021. Завршетак ученика 8. разреда 
Ученици 8. разреда су данас завршили основно образовање. Тим поводом су прославили 

како доликује и орпостили се од свих наставника и свог разредног старешине. Честитамо 

осмацима који су својим трудом и залагањем закорачили у будућност! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. 6. 2021. Посета предшколаца 
Ученици предшколске установе „Наша радост“ обишли су ОШ „Угљаре“ у којој ће 

креирати нове доживљаје. Са својом васпитачицом, будући прваци су обишли просторије 

школе и упознали се са управом школе. У нове победе од 1. септембра.  



 

 

 

10. 6. 2021.Седница Наставничког већа за 8. 

разред 
Одржана је Седница Наставничког већа на којој се разматрало о успеху и дисциплини 

ученика 8. разреда. 



19. 6. 2021. Посета Републици Српској 
Ученици(5. 6. и 7. разреда) наше школе су са својим наставницима, Драганом Пурић и 

Милицом Костић, посетиле Републику Српску. И ове године, у организацији Милорада 

Арлова, ученици су смештени у општини Милићи у породицама које су их поносно 

дочекале. Приликом досадашњег боравка ученика ОШ "Угљаре" у општини 

Милићи,ученици су имали прилику да посете православни храм Светог Николаја 

Мирликијског ( посета спомен собу страдалим борцима током рата) . Били су гости ОШ 

"Алекса  Јакшић"у пратњи педагога и психолога истоимене школе. Хвала домаћинима на 

срдачној добродошлици и топлом гостопримству. 

 



 

 

21. 6. 2021. Пројектна настава 
Ученици другог разреда су се на часовима пројектне наставе упознали са првим 

заклонима које су људи користили,преко првих кућа које су правили па до велелепних 

зграда и грађевина. Том приликом упознали су се животом и условима за живот људи од 

давнина до данас. Затим су се опробали у прављењу макета  

земуница,сојеница,зграда,солитера... 

 



 



 

 

 

22. 6. 2021. Крај школске године 

Ученици наше школе су завршили ову, не тако лаку, школску годину. Ученици одлазе на 

заслужени одмор.  



(23. 24. и 25.) 6. 2021.Завршни испит за ученике 

8.разреда 
Дани су резервисани за полагање завршног испита и то следећим редоследом: 

23. тест из Српског језика 

24. тест из Математике 

25. Комбиновани тест 

23. 6. 2021. Седница Одељенског већа 
Одржана је Седница Одељенског већа на којој се анализирао успех и дисциплина ученика 

у школској 2020 /2021. години  

24. 6. 2021. Седница Наставничког већа 
Одржана је Седница Наставничког већа на којој се анализирао успех и дисциплина 

ученика у школској 2020 /2021. години.  

28. 6. 2021. Подела књижица и сведочанства 
Као и сваке године, на овај диван дан, Видовдан, следе поделе сведочанства, књижица, 

захвалница, похвала... Учитељице и наставници су једва дочекали овај свечани чин. 

 

 

ЈУЛ 

1.  7. 2021. Посета манастирима 
Радници ОШ „Угљаре“ одлучили су да себе награде једном дивном екскурзијом, посетом 

манастирима: Сопоћани, Ђурђеви ступови и Црна Река, Петровој цркви. Уз благослов оца 

Милана Васића реализована је једна посета пуна лепих успомена. Екскурзија је започета 

обилском Ђурђевих ступова и Литургијом, уследило је причешће и обилазак манастира. 

Сазнали смо пуно о историји настанка манастира, обнови. После тога смо посетили 

Петрову цркву, цркву из 9. века. Одатле смо се упутили манастиру Сопоћани и своју посету 

смо крунисали посетом Црној Реци и вечерњом службом.  



 

 



 



 

 

 

 

 



2.  7. 2021. Матура 
Ученици 8. разреда су са својим наставницима обележили малу матуру. Прослава матуре 

је била у ресторану „Вожд“ од 17 сати.  

 

 



25.7. 2021. Посета Београду 
У организацији ТОГ-а, наши најбољи ученици од петог до осмог разреда (Ивона Гигић, 

ученица петог разреда, Огњен Столић, ученик шестог разреда, Емилија Лазић, ученица 

осмог разреда и Николина Јовановић, ученица осмог разреда)  посетили су знаменитости 

Београда. Награда за напоран рад и учешће на такмичењима. Приликом посете Старом 

двору, наш ученик, Огњен Столић, добио је захвалницу од Њ.К.В. Престолонаследника 

Александра.  

 

 



 

 


