
Основна школа „Ђорђе Јовановић“ 

 Селевац    

                                                           

Летопис 
 

Летописи су историјски списи састављени од низа 

кратких, једноставних бележака.  

Догађаји се у летопис уносе временским 

редоследом, по месецима и годинама. 

 

 

Летопис уређује и води 

Татјана Врачар, професор српског језика и књижевности 

 

 

 



 

                                                                                                     

                                       

                                           ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ 

 

У понедељак 02.09.2019. године нова школска година почела је призивом Светог Духа у 07.45 

часова испред наше школе. Истог дана у трпезарији школе одржана је приредба у част 

првака коју су припремили ученици четвртог разреда заједно са својом учитељицом 

Милицом Шиљић.  

          

                                                   Приредба у част првака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 



 

 

 03.10.2019. године ученици наше школе посетили су Паланачко позориште у оквиру 

Фестивала позоришног стваралаштва "Враголасте позориштарије" и гледали су представу 

„Бонтон-добар тон“. Пре представе ученици виших разреда обишли су Народни музеј у 

Паланци, а млађи разреди посетили су Паланачку библиотеку. Сви ученици наше школе 

добили су чланске карте за библиотеку до краја календарске године.  

                                  

У периоду од 07. до 11.10.2019. године у нашој школи обележена је Дечја недеља под мотом          

„Да право свако-дете ужива лако!“ 

Понедељак, 07.10.2019. године био је Дан за дечја права и том приликом ученици су информисани 

о Конвенцији ОУН о дечјим правима. Ученици првог разреда посадили су „Дрво генерације“.  

       

                                                     Прваци саде Дрво генерације 

 

                                                                  ОКТОБАР 



          Уторак, 08.10.2019. - Дан за културу, дечју солидарност и дечје стваралаштво. 

Ученици од 1. до 4. разреда цртали су по асфалту за време трајања 4.часа, а сви ученици 

наше школе могли су да поклоне књигу школској библиотеци и та активност трајала је до 

краја Дечје недеље. Уторак је био и Дан лепих порука за старије разреде. Ученици су 

убацивали папириће са лепим порукама у кутију која је стајала код дежурног ученика. Та 

активност је, такође, трајала до краја Дечје недеље. 

 

             

                                       Ученици млађих разреда цртају по асфалту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Среда, 09.10.2019. - Дан за спорт и културу  

За ученике од 5. до. 8. разреда организован је турнир у игри Између две ватре. Програм за 

пријем првака у Дечји савез припремили су ученици 3-1 и 4-1 заједно са својим учитељицама 

Јасмином Бајкић и Милицом Шиљић. 

                   

                  

                                         Између две ватре (ученици виших разреда) 

 

 



                                          

                  

                                           Приредба у част пријема првака у Дечји савез 

 

 

 

 

 



Четвртак, 10.10.2019.-  Дан за дечје стваралаштво и културу 

У школи је представљена изложба ликовних и литерарних радова за ученике од 1. до 8. 

разреда. За ученике од 5. до 8. разреда организован је Квиз знања после 6. часа, а ученици од 

1. до 4. разреда имали су организоване караоке. 

 

                                               Квиз знања за ученике од 5. до 8. разреда 

 

 

                                               Караоке за ученике од 1. до 4. разреда 

 

 

 

 



Петак, 11.10.2019. - Дан за игру, спорт и рекреацију 

Ученици наше школе имали су организоване Игре без граница, и то ученици млађих разреда 

после 4. часа, а ученици старијих разреда после 6. часа. 

                                                         
                                                   Игре без граница- млађи разреди 

           

                      

                                                        Игре без граница – виши разреди 

 

 



   У четвртак 16.10.2019. године ученицима 4. и 6. разреда одржано је предавање „Заштита од 

пожара“ из програма „Основа безбедности деце“, а предавач је био Јован Рудеж.    

 У петак 18.10.2019. године одржан је Јесењи крос на стадиону у Селевцу.                                                                                        
За ученике од 1. до 4. разреда после 4. часа, а за ученике од 5. до 8. разреда после шестог часа. 

                       

 

       У понедељак 21.10.2019. године ученицима наше школе одржано је предавање „Правилна 

исхрана-доступна и приступачна свима“ („За свет без глади“). Предавач је био др Саша 

Дражиловић, субспецијалиста дијететике из Завода за јавно здравље Пожаревац. 



  

 

 

                                                           

У петак, 25.10.2019. године, одржана је ревијална фудбалска утакмица поводом Дана школе са 

ученицима ОШ „Радомир Лазић“ из Азање. Победу је однела екипа наше школе, а резултат је 

био 10:3. 



                    

             

 

 

                                                                     

 



ДАН ШКОЛЕ   

У недељу, 27.10.2019. године обележен је Дан школе пригодном Академијом. Свечана академија 

почела је „Химном школе“. Текст за „Химну“ написале су Милица Петровић, бивша ученица наше 

школе, и наставница српског језика Татјана Врачар, док је музику компоновао наставник музичке 

културе  Милош Урошевић. Након „Химне“ присутнима се обратила в.д. директор Весна Ђуричић, 

а потом су ученици извели пригодан програм на тему „Љубав“. У програму Свечане академије 

учествовали су ученици од другог до осмог разреда.                                                                                                                                       
Такође, у подручној школи у Бачинцу ученици свих разреда заједно са својим учитељима извели су 

пригодан програм за Дан школе. 

  

   

    



                              

                              

 

 

 

 

 

 

 

 



Текст за Химну школе 

                                                               ХИМНА ШКОЛЕ                                                                      
 

У нашем селу школа је једна.                                              
Њу похађају деца вредна.                                                    
Знате ли која школа је та?                                                    
Ђорђе Јовановић, па него шта?                                           
 
Наша школа пуна је среће!                                                
У њој места за тугу нема!                                                    
Нек сви знају, реците свима,                                             
Да добру школу Селевац има!                                            
 
Од прошлог века па све до сада                                       
У њој су ђаци стицали знање,                                           
Учили добро за нове дане.                                                  
Другарство неговали за старе дане.                                    
 
Радосни гласови, весела граја,                                            
Одјекују „Ђорђем“ свакога дана!                                       
 
 
 
 

Ал` кад зазвони и почне час,                                              
Долази наставник да смири нас.                                        
Имате тест! Јесте ли учили?                                               
Овим питањем често су нас мучили.                                 
 
Учити се мора свакога дана.                                               
И то је школска највећа мана.                                             
Сваке недеље тестови нови,                                                
Тако је то у нашој школи.                                                    
 
Сваког тренутка ту се учи                                                   
Како да нас живот не намучи.                                             
Нек сви знају, реците свима,                                               
Да добру школу Селевац има!                                            
 
Наша школа пуна је среће!                                                 
У њој места за тугу нема!                                                   
Нек сви знају, реците свима,                                             
Да добру школу Селевац има!       
                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

       У петак, 08.11.2019. године ученици наше школе били су гости ОШ „Вук Караџић“ из Смедеревске 

Паланке, и то поводом њиховог Дана школе. Тог дана такмичили су се у квизу знања „Живот и дело 

Вука Караџића“ и победили екипу школе домаћина. Екипу наше школе чинили су:                                             

Страхиња Јовановић 5-2, Анастасија Невенкић 6-2, Лазар Шиљић 7-2, Викторија Бајчић 8-2 и 

Катарина Миљковић 8-2. Поред квиза наши ученици су се лепо дружили са ученицима ОШ „Вук 

Караџић“ који су били дивни домаћини. 

 

         

 

 

 

       

                                                       НОВЕМБАР 



 

 У уторак 26.11.2019. године ученици разредне наставе одгледали су представу „Књига о џунгли“ у дечјем 

позоришту „Душко Радовић“ у Београду. Током боравка у Београду ученици су заједно са својим 

учитељима обишли Храм Светог Саве на Врачару и Цркву Светог Марка на Ташмајдану.  

                                   

                                      

 

У недељу, 17. новембра 2019. године 

ученици наше школе, Ђорђе 

Радивојевић 6-1 и Кристина 

Радивојевић 8-1, учествовали су у 

финалу Дописне математичке 

олимпијаде у Београду у Друштву 

математичара „Архимедес“. Ученик 

Ђорђе Радивојевић освојио је 3. 

место, а ученица Кристина 

Радивојевић је похваљена. 

 



 

 

  

 

Истог дана, 01. децембра 2019. године, у просторијама наше школе одржан је семинар за наставнике под 

називом „Пројектна настава ка ученичком предузетништву“.  

 

  

 

 

 

У недељу, 01.децембра 2019. године на 

Републичком такмичењу интернет 

математичке олимпијаде у Београду, у 

организацији Математичког друштва 

„Архимедес“,  ученица Кристина Радивојевић 

(8-1) освојила је 3. место, а Ђорђе 

Радивојевић (6-1) добио је похвалу. 

 

ДЕЦЕМБАР 



У среду, 03.децембра 2019. године ученици првог разреда у Паланачком позоришту одгледали су представу 

„Пажљивко у саобраћају“. Представу је реализовала Агенција за безбедност саобраћаја. Том приликом 

ученици су посетили и Библиотеку у Смедеревској Паланци. 

                

               Ученици првог разреда на представи „Пажљивко у саобраћају“ 

                

                  Посета Паланачкој библиотеци 

 



У петак, 06.12.2019. године ученици седмог и осмог разреда посетили су 13. фестивал науке који 

је одржан у Београду на Београдском сајму. Приликом посете Београду ученици су обишли Храм 

Светог Саве на Врачару. 

  

            

                             



У суботу, 07.12.2019. године у ОШ „Херој Радмила Шишковић“ на Општинском такмичењу из 

математике ученици наше школе постигли су одличне резултате. Вук Петровић (5-1) освојио је 2. 

место; Ђорђе Радивојевић (6-1) освојио је 1. место и ученица Кристина Радивојевић (8-1) освојила је 
1. место. 

                    

Ученица Кристина Радивојевић (8-1) и                Ученици Вук Петровић (5-1) и Ђорђе Радивојевић (6-1)                                                                                                              
наставница математике Софија Живанчевић    са наставницом Данијелом Миловановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У понедељак 09.12.2019. године у оквиру часа Грађанско васпитање ученици 7.разреда заједно са 

предметним наставником Славицом Терзић очистили су Аутобусну станицу у Селевцу. 

                

 

          



У току Недеље солидарности, која је била у периоду од 16. до 20.12.2019. године, ученици наше школе 

прикупили су обућу, одећу, играчке, прехрамбене производе и средства за хигијену. Од сакупљених 

средстава направљени су новогодишњи пакетићи за социјално-угрожену децу наше школе, а остале 

ствари дониране су Манастиру Света Петка Изворска код Раванице, као и Дому за одојчад, децу и 

омладину „Моша Пијаде“ у Београду. 

       

              

У уторак 24.12.2019. године ученици наше школе позвани су на дружење у ОШ „Биса Симић“из         

Велике Крсне. 

 

 

 

 

 

 



У петак 27.12.2019. године ученици од 1. до 4. разреда извели су Новогодишњу представу за родитеље 

након наставе, а ученици 7. и 8. разреда имали су журку у поподневним часовима. 

   

   

                               Новогодишња представа ученика од 1. до 4. Разреда 

    

                                                 Новогодишња журка ученика 7. и 8. разреда 

 



                         

 

   У уторак 21.01.2020. године гости наше школе били су ученици Музичке школе „ Божидар Трудић“ из 

Смедеревске Паланке и том приликом су извели пригодан програм за наше ученике. 

                           

          

       

    У четвртак 23.01.2020. године за ученике 1, 7. и 8. разреда наше школе радник Црвеног крста из 

Смедеревске Паланке одржао је предавање на тему „Превенција борбе против трговине људима“. 

 

 

 

 

 

 

                                                       ЈАНУАР 



    У недељу 26.01.2020. године на „Светосавској академији 2020“ у Градском позоришту Смедеревска 

Паланка представили су се ученици наше школе са одломком „Савина смрт“ коју су осмислиле и написале 

наставнице српског језика и књижевности Татјана Врачар и Зорица Чарапић . На Академији су 

учествовали : Лара Стојановић (6-2), Тадија Јанковић (8-1), Данило Дедић (8-1), Лука Маџић (8-2) и 

Кристина Радивојевић (8-1). 

  

    

                                                                                    Тадија Јанковић, Данило Дедић, Кристина Радивојевић,   

                                                                                    Лука Маџић, Лара Стојановић 

           

 

 

 

 

 

 



    У понедељак 27. јануара 2020. године у трпезарији школе обележили смо школску славу Светог Саву.  

Простор трпезарије оплемењен је радом ученика наше школе и наставника ликовне културе Бојана 

Живанића. Након што су ученици извели Химну Светом Сави директор Весна Ђуричић поздравила је 

присутне, а потом су чланови Драмске и Рецитаторске секције извели пригодан програм. Програм 

Светосавске академије осмислиле су наставнице српског језика Татјана Врачар и Зорица Чарапић, а 

помогли су им наставник музичког Милош Урошевић и наставник ликовног Бојан Живанић. Након свечане 

академије уприличен  је верски обред уз резање славског колача, који је освештао отац  Ненад Петровић и  

отац Марко Аћимовић у друштву вероучитеља Горана Миловановића и присуству колачара Драгана и 

Даринке Бајкић. 

                                                             

 

 

Чланови Драмске секције са наставницом Татјаном Врачар    Чланови Рецитаторске секције са наставницом Зорицом Чарапић 



  У подручној школи у Бачинцу ученици свих разреда извели су пригодан програм за Савиндан који су 

припремили са својим учитељима Драганом Бајкићем и Весном Бирташевић. 

                    

 

У среду 29. 01.2020. године у Библиотеци „Милутин Срећковић“ у Смедеревској Паланци на конкурсу 

„Моја омиљена књига у речи и слици“, који је ове године организован први пут, ученици 2/2 разреда, 

заједно са својом учитељицом Весном Бранковић, били су изузетно успешни. На конкурсу су учествовали и 

добили захвалнице Ања Пириватрић, Анастасија Бајчић, Петар Симић и Ања Ишић, док је ученица Ђурђа 

Јевтић освојила друго место у категорији од 1. до 4. разреда.  

      

     

 

   У среду, 26. фебруара 2020. године организовано је предавање за ученике шестог разреда на тему 

„Фактори који нарушавају здравље уста и зуба код деце у основној школи“. Предавач је била стоматолог 

Славка Ђурић. 

                                                      ФЕБРУАР 



 

 

      У понедељак, 02.03.2020. године на Општинском такмичењу у малом фудбалу наши дечаци победили 

су ОШ „Олга Милошевић“ из Смедеревске Паланке са 2:1 и ОШ „Брана Јевтић“ из Кусатка са 4:2 и 

пласирали су се у финале које ће се одржати у среду, 04.03.2020. године. 

      

    Екипа наших дечака са наставником Жељком Ђокићем 

      У среду, 04.03.2020. године дечаци наше школе победили су у финалу дечаке из ОШ „Херој Радмила 

Шишковић“ са 2:1 и пласирали се на Окружно такмичење. Екипа наших девојчица играла је утакмице са 

девојчицама из ОШ „Херој Радмила Шишковић“ и победила их са 6:3, а затим су играле са екипом ОШ 

„Брана Јевтић“ из Кусатка, резултат је био 2:2, а после пенала 3:2. Финалну утакмицу одиграле су са 

девојчицама из ОШ „Вук Караџић“ резултатом 2:2, а након пенала резултат је био 2:1 за нашу екипу. 

Екипа наших девојчица се исто пласирала на Окружно такмичење које ће бити одржано у Великој Плани 

17. и 18.03.2020. године. 

  

Екипа наших девојчица са наставником Жељком Ђокићем 

                                                      МАРТ 



   У суботу, 07.03.2020. године наша школа била је домаћин Оптинског такмичења из књижевности  

„Књижевна олимпијада“. Ученик Лазар Шиљић (7-1) освојио је 2. место, ученица Кристина Јеремић (8-1) 
освојила је, такође, 2. место, а Катарина Миљковић (8-2) освојила је 3. место. Сви ученици пласирали су 

се на Окружно такмичење. На Окружном такмичењу из књижевности учествују још и две ученице осмог 

разреда које имају директан пласман, и то су: Кристина Радивојевић (8-1) и Викторија Бајчић (8-2). 

  Истог  дана у Смедереву у ОШ „Др Јован Цвијић“ одржано је Окружно такмичење из математике у 

организацији Друштва математичара Србије и ученик Ђорђе Радивојевић (6-1) освојио је друго место. 

  У понедељак, 09.03.2020. године ученици 3-1 за своје мајке припремили су, заједно са учитељицом 

Јасмином Бајкић, приредбу поводом 8.марта. 

   

    У четвртак, 12.03.2020. године девојчицама 6. разреда одржано је предавање на тему „Лична хигијена 

и нега у пубертету“. 

   У суботу, 14.03.2020. године ученица 6-2 разреда Лара Стојановић освојила је 2. место на Општинској 

смотри рецитатора у Смедеревској Паланци; док је ученица 8-2 Катарина Миљковић освојила 2. место 

на Окружном такмичењу из руског језика које је одржано у ОШ „Надежда Петровић у Великој Плани и 

тако се пласирала на Државно такмичење. 

                  

                 Лара Стојановић                  Наставница руског Даринка Бајкић и Катарина Миљковић 



   Истог дана у просторијама наше школе одржан је семинар „Безбедност деце на интернету у сарадњи 

са родитељима“ у организацији Педагошког друштва Србије. Предавачи на овом семинару биле су Биљана 

Лајовић и Фарида Бассиони-Стаменић. 

 

  У недељу, 15.03.2020. године ученица 8-2 Катарина Миљковић освојила је 2. место на Општинском 

такмичењу из историје, а ученик 7-2 Лазар Шиљић освојио је 3. место и обоје су се пласирали на 

Окружно такмичење. 

Од 16.03.2020. године настава се одржавала онлајн јер је проглашено ванредно стање. 

 

 


