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Д А Н   Ш К О Л Е 

Као и сваке године Дан школе обележен је 19. септембра спортским даном и 20. септембра 

приредбом и ручком у ресторану „Извор“. 

Спортски дан 19.9.2018. године 

У конкуренцији дечака одржан је фудбалски турнир на коме су учествовале екипе ученика: 

ОШ“Милош Савић“ из Лучице, ОШ“Дуде Јовић“ из Жабара, ОШ „Краљ Александар I“ из 

Пожаревца и екипа домаћина. У првом полуфиналу екипа ОШ“Дуде Јовић“ из Жабара победила је 

екипу ОШ „Краљ Александар I“ из Пожаревца резултатом 2:0 док је у другом полуфиналном мечу 

екипа ОШ“Милош Савић“ из Лучице била боља од домаћина бољим извођењем пенала (након 

резултата 2:2) укупним резултатом 4:3. 

У мечу за треће место екипа ОШ „Херој Роса Трифуновић“ савладала је екипу ОШ „Краљ 

Александар I“ резултатом 2:1, док је у финалном сусрету екипа ОШ“Милош Савић“ савладала 

екипу ОШ“Дуде Јовић“ резултатом 2:1 и на тај начин освојила овогодишњи турнир. За најбољег 

играча турнира проглашен је Александар Пауновић, члан екипе победника, титулу стрелца турнира 

понели су Лазар Јоњић такође из победничке екипе и Никола Перић из екипе домаћина, док је 

најбољи голман Немања Траиловић из екипе ОШ „Краљ Александар I“. 

 

У конкуренцији девојчица одиграна је рукометна утакмица екипа домаћина и гошћи екипе 

ОШ „Јован Цвијић“ из Костолца. Победиле су гошће резултатом 3:0. За најбољу играчицу 

утаакмице проглашена је Драгана Стојановић из победничке екипе.  

 
Честитке свим учесницима и захвалност гостима који су се одазвали позивима за учешће у 

спортском дану поводом Дана школе.  
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Приредба 20.9.2018. године 

Водећи се речима Ива Андрића: „Сврха уметности је у повезивању  прошлости, садашњости и 

будућности, у  повезивању супротних обала живота у простору, времену, у духу“  и његовом идејом 

да  уметност попут мостова повезује људе и не служи ничему злом, Комисија за јавну и културну 

делатност школе одлучила је да тема овогодишње приредбе поводом обележавања Дана школе буде 

„Уметност на длану“.  

Тема је наставницима и ученицима пружила широк спектар могућности, тако да су прошетали 

кроз књижевност, музику, архитектуру. Млађи ученици су пажњу посветили народној књижевности, 

истичући њен значај и њеног највећег чувара од заборава – Вука Стефановића Караџића. Када 

говоримо о књижевној уметности везаној за млађи узраст неизоставне су бајке, те су млађи ученици 

припремили и једну занимљиву драматизацију – колаж  бајки.  

 
Хор старијих ученика је припремио „Ала је леп овај свет“, Јована Јовановића Змаја. Старији 

ученици (петог и шестог разреда) су приказали необичну шетњу кроз Париз и тако присутне 

упознали са знаменитостима овог магичног града.  

 
Ученици седмог и осмог разреда су се потрудили да направе један занимљиви сажетак – 

драматизацију „Поп Ћире и поп Спире“ Стевана Сремца, приказујући најзанимљивије делове овог 

романа.  

 
Приредбу је отворио директор својим говором , након кога је уследила  додела похвала ученицима 

који су током протекле године учешћем на републичким такмичењима у футсалу, из српског и 

енглеског језика представили  нашу школу у најлепшем светлу; затим додела захвалница радицима и 

наставницима школе који ове године славе свој јубилеј, потом заслужним људима који су током 

протеклих година помогали у напретку школе. Приредби је присуствовао велики број родитеља, 

ученика, директора, представника локалне самоуправе.  

Славље је настављено у ресторану „ Извор“. 
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ОСНОВНА ШКОЛА „ХЕРОЈ РОСА ТРИФУНОВИЋ“ У ПОЛАТНИ 

 Основна школа у Полатни је саграђена у периоду после Другог светског рата (1947 – 1951). 

Саграђена је у средишњем делу села, преко пута Дома културе, окренута лицем ка североистоку. 

Поседује две учионице већих размера, кухињу, оставни део, тоалет и раскошни хол. Испред школе 

се налази травњак где су посађени четинари, а руже се саде генерацијски. Уз школу је саграђен и 

двособан стан са свим условима за живот просветног радника 

и његове породице. Двориште је за мале спортове и скромних 

размера. Школа је прављена мобом сложних сељака. Цигла је 

доношена из Пољане, а цреп из Смољинца, шинским и 

запрежним возилима која су вукли коњи и краве. Кров је 

изграђен од багремове и чамове грађе. Када је то све скоцкано, 

грациозно за тај период, пребачени су ученици из старе школе 

и нова школа под именом ОШ „Херој Роса Трифуновић“ 

дочекала је нове прваке. Из разговора са старијим мештанима школу је похађало између 60 и 80 

ученика, а настава се одвијала пре и после подне. Кроз време 

број ученика се драстично смањио. Школу су одржавали 

родитељи, а већи подухват изведен је 2004. године уз помоћ 

учитеља Трајчета Јанковића и добровољним радом родитеља и 

омладине села Полатна. Санирани су фасадни слојеви зидова 

споља и изнутра, урађен је нови тоалет, кров и чврста ограда 

око школе. После тога су урађене трибине и асфалтирано је 

школско двориште са расветом.  

 

ОСНОВНА ШКОЛА У СВИЊАРЕВУ 

 Основна школа у Свињареву изграђена је око 1938. 

године, док је школа у оближњем селу Миријеву изграђена 

38 година раније, па се претпоставља да су мештани села 

Свињарева основно образовање стицали у школи у 

Миријеву. Међутим, 

постоји мишљење да су 

мештани Свињарева били 

скоро потпуно необразовани све док ова школа није почела са 

радом. Постоји податак да је 1938. године уписано 12 ученика од 

првог до четвртог разреда. У селу је радио један учитељ и то се и 

данас није променило. Ученици  су после четвртог разреда 

школовање настављали у Александровцу као и данас. Школа 

активно ради и данас, иако је у клупама остало свега четворо ученика, због чега јој прети 

затварање. Више пута је реновирана и обновљена. Из клупа школе у Свињареву изашле су бројне 

генерације, међу њима високо образовани људи, лекари, професори, што је значајан податак за 

тако малу школу. Школа у Свињареву има све услове да настави са радом, постоји нада да ће бити 

и више деце и да ће она прославити стоти рођендан. 

                Немања Радуљевић, ученик шестог разреда 

 



Летопис 2018/19.  Траг бр. 5 

5  

 

Прослава Светог Саве 

Дан великог српског просветитеља, архиепископа, утемељивача српске цркве, 27. јануар,  

обележен је и нашој школи. Сваке године овај радни, али ненаставни дан се једнако обележава 

резањем колача и светосавском приредбом  како у централној школи у Александровцу, тако и у 

свим подручним одељењима у Влашком Долу, Ореовици, Тићевцу, Миријеву, Свињареву и 

Полатни.  И ове године је било тако  упркос тешким временским условима.  

 
У централној школи у Александровцу резање колача је започело око 12 часова, у осталим 

местима раније. Овом свечаном чину присуствовали су ученици, директор, наставници, сви 

радници школе.  

 
Након тога уследила је светосавска академија, када су се придружили и родитељи и гости 

школе. На самом почетку  директор је уручио награде ученицима који су освојили прва три места 

на, сада већ традиционалном, ликовном конкурсу. Награду за прво мест освојиле су чак три 

ученице: Кристина Милорадовић, Катарина Обрадовић и Емилија Милошевић. Друго место 

заузела је Душица Ранковић, док је трећа била Тијана Траиловић. Све поменуте девојчице су 

ученице осмог разреда. 

   
 



Летопис 2018/19.  Траг бр. 5 

6  

 

 

Лик и дело Светог Саве кроз приче, песме драматизације на тренутак  су оживели  и ширили се 

школом преносећи поруку генерацијама које долазе. Тако су се и легенде о Светом Сави 

преносиле „са колено на колено“, те су ученици са својим наставницима желели да прикажу 

управо тог Светог Саву, оног који се, према легенди, шетао својом земљом залазећи до 

најудаљенијих места и покушавајући да пробуди у људима доброту, осећај за правду, истину, 

врлину. У том циљу приредба је носила назив „Легенде о Светом Сави“. У њој су заједно 

учествовали ученици млађих и старијих разреда. Они су укратко, на свој начин и према легендама 

приказали Растков пут до Саве, његову улогу у животу обичног човека, народа, његову идеју и 

поруку која се вековима након њега чувала све до данашњих дана.  

 
„Срећа за којом ви људи трагате увек чучи у вама самима. 

Од љубави, вере и наде граде се најчвршће зидине, ако их стално у срцу носите. 

Докле год вам је душа чиста, ваша моћ ће бити неуништива  

и бићете заштићени од сваког зла, мржње и пакости. 

Ако верујеш и волиш Земљу и све на њој – бићеш Човек!“ 

Ово су неке од мудрости које је ширио Свети Сава, а које су наши ученици одабрали да пренесу 

својим другарима. Они сами су током припрема схватили нешто веома важно чиме су и завршили 

академију:  

„Поштујте, волите и чувајте и друге и себе, и сву природу, и свако живо биће, јер како 

мислимо и радимо, тако нам се и враћа.“ 
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НОСИОЦИ ВУКОВИХ ДИПЛОМА И ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ 
 

 

Понос сваке школе су  ђаци који су током свог 

школовања остваривали одличан успех и 

примерно владање, учествовали на такмичењима 

и у најлепшем светлу представљали себе, школу, 

своје родитеље. Они су тиме заслужили  „Вукову 

диплому“, диплому која се додељује за изузетан 

успех у учењу и владању.  

Наставничко веће је за носиоце Вукове дипломе 

изабрало следеће ученике: 

Машу Макевић  

Кристину Милорадовић  

Емилију Милошевић  

Катарину Обрадовић 

Огњена Радовановић  

Тијану Радовановић  

Душицу Ранковић 

Ови ученици су показали изузетан труд и успех 

током свог школовања, те су награђени посебним 

дипломама, свако за предмет у коме се најбоље 

показао, а неки и за више предмета. То су српски 

језик, географија, историја, техничко и 

информатичко образовање.  

Посебним дипломама за физичко васпитање 

награђени  су ученици  Стефан Ђорђевић и 

Милица Ђорђевић. 

 

 
 

 

Посебну похвалу „Ђак генерације“ добила 

је ученица Емилија Милошевић. 

 

У својој генерацији Емилија се својим радом и 

трудом, освојеним местима на такмичењима, 

учествовањем на републичкој смотри 

рецитатора Србије у Ваљеву, посебно истакла 

и заслужено понела титулу Ђака генерације. 

Поред тога што је од првог до завршног 

разреда имала одличан успех и примерно 

владање, прикупила довољно бодова са разних 

такмичења, имала је коректан однос према 

осталим ученицима и наставницима.  

Другари и наставници су Емилију поздравили 

великим аплаузом...  
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ТАКМИЧЕЊА 

Понос сваке школе су ђаци који остварују посебне резултате на такмичењима. Наши ученици су ове 

године учествали на такмичењима из различитих предмета и постигли запажене резултате... 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
Пети разред: Сарић Урош, 3. место 

Шести разред: Марковић Урош, 3. место 

Седми разред: Лазић Невена, 2. место ; 

 Радуљевић Милица, 3. место 

Осми разред: Обрадовић Катарина и 

Радовановић Тијана, 1. место ; Милошевић 

Емилија, 2. место ; Макевић Маша, 3. место 

МАТЕМАТИКА 
Пети разред: Лазић Кристина, 2. место 

Шести разред: Марковић Урош, 2. место 

Седми разред: Митровић Душан, 1. место 

Осми разред: Милорадовић Кристина, 1. место 

ИСТОРИЈА 

Пети разред: Сарић Урош, 1. место;  Тасић 

Павле, 2. место 

Шести разред: Митровић Марија, 3. место 

Седми разред: Радуљевић Милица, 1. место 

Осми разред: Милорадовић Кристина, 3. место 

БИОЛОГИЈА 

Седми разред: Матић Јована, 3. место; 

Радуљевић Милица, 4. место 

Осми разред: Милорадовић Кристина и 

Милошевић Емилија, 1. место 

ФИЗИКА 
Шести разред: Перић Лазар, 2. место; Перић 

Никола, 3. место 

Седми разред: Радуљевић Милица, 1. место 

ХЕМИЈА 
Седми разред: Пајкић Александар, 1. место 

Осми разред: Милошевић Емилија, 1. место ; 

Милорадовић Кристина, 3. место 

ГЕОГРАФИЈА 
Осми разред: Шћепановић Матија, 1. место; 

 Макевић Маша, 2. место; Милошевић 

Емилија, 3. место ; Милорадовић Кристина, 4. 

место 

Т и О 

Осми разред: Радовановић Огњен, 1. место 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Осми разред: Цвејић Анастасија, 2. место ; 

Макевић Маша, 3. место 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 
Осми разред: Макевић Маша, 1. место, 3 ранг ; 

Ранковић Душица, 3. место 

 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
Осми разред: Обрадовић Катарина и 

Радовановић Тијана, учешће 

МАТЕМАТИКА 

Седми разред: Митровић Душан, учешће 

БИОЛОГИЈА 

Седми разред: Матић Јована, Радуљевић 

Милица, учешће 

Осми разред: Милошевић Емилија, 

Милорадовић Кристина, учешће 

ХЕМИЈА 
Седми разред: Пајкић Александар, учешће 

ГЕОГРАФИЈА 
Осми разред: Макевић Маша, Шћепановић 

Матија, 3. место 

 

МИСЛИША 
Учешће: 38 ученика од петог до осмог разреда 

 

СМОТРА РЕЦИТАТОРА 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ:  
 Млађи узраст: 1. место Матеја Милорадовић (4) 

 Средњи узраст: 1.место Кристина Милорадовић 

(8), 3. место Емилија Милошевић (8), 4. место 

Урош Сарић (5) 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ: 

 Млађи узраст: учешће Матеја Милорадовић (4) 

  Средњи разреди: 1. место Емилија Милошевић 

(8), учешће Урош Сарић (5) и Кристина 

Милорадовић (8) 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ: 
 Средњи узраст: учешће Емилија Милошевић (8) 

 

СЈАЈ У ОКУ - Божевац 

2. место - Ранковић Душица 8/2, Радовановић 

Тијана 8/1, Милошевић Емилија 8/1 
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„Песниче народа мог“ 

На општинској смотри рецитатора 

"Песнице народа мог" одржаној 20.03.2019. 

године у Жабарима, у категорији  средњег 

узраста  учествовали су ученици: Марко 

Радуљевић и Урош Сарић, пети разред, 

Кристина Рајковић, седми разред и Маша 

Макевић, Кристина Милорадовић и Емилија 

Милошевић, ученице осмог разреда. 

Прво место на овом такмичењу освојила је 

ученица Кристина Милорадовић, "Пролетна 

песма", Драгана Константиновић, треће место 

Емилија Милошевић, "Прва љyбав", Драгана 

Константиновић и четврто место Урош Сарић, 

"Ана", Недељко Попадић.  

 
У конкуренцији млађег узраста, ученик 

четвртог разреда из наше школе Матеја 

Милорадовић је освојио прво место.  

 

На окружној смотри рецитатора одржаној у 

Жагубици, 20.4.2019. године, у категорији 

средњи узраст нашу школу представљали су 

Урош Сарић, Кристина Милорадовић и Емилија 

Милошевић, у категирији млађи узраст 

учествовао је Матеја Милорадовић.  

Ученица Емилија Милошевић освијила је 

прво место и тиме се пласирала на Републичко 

такмичење. 

 

 

У петак, 17.5.019. године, у Ваљеву одржана 

је 51. републичка смотра рецитатора 

Србије Песниче народа мог, на којој је ученица 

осмог разреда наше школе, Емилија 

Милошевић, у пратњи ментора Иване 

Даниловић наставнице српског језика, имала 

запажено учешће у категорији средњег 

узраста. Емилија  је  говорила  стихове  Драгане 

Константиновић „Прва љубав“. 
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„БИРАМ ФРАНЦУСКИ“ 
 

У оквиру пројекта  ,,Бирам француски'' нашу школу је у петак 7.12.2018. године посетило 

троје француских лектора Виктор, Орелиа и Ноеми. 

Овај пројекат представља иницијативу Француског института у Србији, а  има за циљ да 

ученицима приближи француски језик и француску културу на креативан начин и да подржи 

професоре француског језика. 

У овај појекат били су укључени како  ученици  4.разреда тако и ученици виших разреда у 

Александровцу и у Влашском Долу.  Наши ученици су имали прилике да се кроз интерактивне 

радионице  опусте у разговору са троје изворних говорника из различитих крајева Француске. 

Стекли су нова знања из области  културе, гастрономије, спорта и уметности. Деца су уз помоћ 

лектора кроз песму и игру обновила  претходно  стечена знања –представљање, бројеве, делове 

тела, боје, одећу.  Поред  тога развијали  су и такмичарски дух кроз разноврсне тимске игре. 

    
 

Ф Р А Н К О Ф О Н И Ј А 

У оквиру месеца франкофоније, у месецу марту, наша школа је имала част да учествује, 

уз организацију француског института, у Београду у активностима које промовишу француски 

језик. Ученици 7. и 8. разреда су посетили Резиденцију Француске амбасаде. Ту су сазнали неке 

информације о архитектури, о уређивању ентеријера амбасаде и о разним анегдотама на који 

начин је то спроведено. 

 

Ученици  су били учесници на паркуру  «Horizons francophones» уз још девет школа из целе 

Србије. Ученици основне школе  «Херој Роса Трифуновић» су освојили 4. место. Брзина кретања 

ученика кроз град и знање о француском језику и француској култури су били глaвни фaктори 

врло доброг пласирања наше школе. 
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Д Е Ч Ј А   Н Е Д Е Љ А 

Под слоганом "МОЈЕ ЈЕ ПРАВО ДА ЖИВИМ 

СРЕЋНО И ЗДРАВО - за одрастање без 

насиља", прве недеље октобра у нашој школи 

је  обележена  дечја недеља, многобројним 

активностима у којима су учествовали сви 

ученици од првог до четвртог разреда. 

 

Ученици у Александровцу су у оквиру дечје 

недеље обишли школску библиотеку, 

организовали спортске игре на локалном 

фудбалском терену,  израдили фигурице од 

теста за моделирање, пано на тему здравог 

живота и здраве хране... 

 

 

 

 

У Влашком Долу ученици су осликавали 

школско двориште и израдили моделе здраве 

хране од пластелина... 

 
За ученике у Миријеву и Свињареву је поводом 

дечје недеље организован маскенбал. 

  
Ученици у Тићевцу и Ореовици су израдили  

паное на тему здравља а у Полатни је 

организовано цртање по асфалту и маскенбал. 
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Новогодишњи базар 

Поводом новогодишњих празника у ОШ "Херој 

Роса Трифуновић" у Александровцу 28.12.2018. 

године одржан је Новогодишњи базар. 

 
У организацији базара учествовали су ученици 

од првог до четвртог разреда са учитељицама. 

Базару су претходиле креативне радионице на 

којима су ученици и родитељи израђивали 

новогодишње украсе и декорацију. Помоћ и 

подршку пружали су и ученици старијих разреда 

са наставницом ликовне културе. 

   

 
На базару су посетиоци били у прилици да по 

симболичним ценама купе новогодишње украсе 

и помогну ученицима да се по први пут снађу у 

улози малих предузетника. Осмеха и забаве није 

недостајало. 

 

Ученици у Влашком Долу су у петак, 

28.12.2018. организовали Новогодишњи 

маскенбал, где су родитељи, у улози жирија, 

имали прилике да изаберу најлепше маске. 

 

  
Новогодишње активности организоване су и у 

осталим подручним одељењима наше школе ... 
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Ускршње радионице 

У нашој школи су, поводом најрадоснијег 

хришћанског празника Ускрса, приређене разне 

активности.  

 

Ученици су заједно са својим учитељима и 

родитељима фарбали ускршња јаја, правили 

украсне корпице, предмете са ускршњим 

мотовима, цртали и бојили на тему Васкрса... 

 
Кроз рад, ученици су се детаљније упознали са 

ускршњим обичајима и симболиком фарбања 

јаја. 

 

  

 

Ускршњи  базар 

У матичној школи 25.04.2019. године  одржан је 

Ускршњи базар. У организацији су учествовали 

ученици од првог до четвртог разреда из 

Александровца, Миријева и Свињарева са 

учитељицама. 

 

Базару су претходиле креативне радионице на 

којима су ученици фарбали јаја и правили 

ускршњу декорацију. Фарбање јаја је било 

такмичарског карактера, па је награда за 

најкреативније јаје припала Андреји Цвејић; за 

најуспешније јаје Алексић Катарини; док је 

Цвејић Емилија освојила награду за најшареније 

јаје. 
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Екскурзија ученика старијих разреда 

„ Хоп на Коп“ 
 

Посебно искуство у оквиру школске године за све ученике је екскурзија. Од тренутка када се пријаве 

сви ученици о њој размишљају до дана поласка.  

Ове године ученици наше школе 22. и 23.априла упутили су се ка Ђавољој вароши и Копаонику. 

     
„Ђавоља варош је скуп земљаних главутака или кула на чијим врховима се налазе камене капе (блокови, 

андезитске купе). Има их више од две стотине, високе су од два до петнаест метара, а широке од пола до 

три метра. Ђавоља варош је ретки природни феномен који се налази на Радан планини у близини Куршумлије, 
око 90 km југозападно од Ниша. Чине је 202 камене фигуре које су настале дуготрајним и стрпљивим радом 

природе. Смештене су у две јаруге (Ђавоља јаруга и Паклена јаруга), које су подељене вододелницом, чији се 

завршни делови спајају у ерозивну челенку. Ђавоља варош је била најбоље пласирани европски кандидат у 
својој категорији, као један од 77 кандидата за седам светских чуда природе, а још је значајније што је у 

трци била све до последњег гласања које се завршило у лето 2010. године. Стављен је под заштиту још 1959. 

године, а 1995. године Ђавоља варош је Уредбом Владе Републике Србије проглашена за природно добро од 

изузетног значаја и стављена је у прву категорију заштите... У народу су током протеклих векова испредене 
бројне легенде о настанку овог јединственог феномена. По једном народном предању реч је о скамењеним 

сватовима, где су људи по налогу Нечастивог, решили да по сваку цену венчају рођеног брата и сестру. Да се 

то не би догодило, умешала се Божија сила која их је све окаменила и оставила да сведоче да ниједан грех 
неће проћи без казне. Да је реч о месту где царује мистика потврђују приче о црвеној води, а заправо је реч о 

води која спира вегетацију са падине и која је због примеса руде гвожђа црвенкасте боје. У овом делу Србије, 

у средњем веку, било је мноштво рудника гвожђа, о чему сведоче и два окна у непосредној близини Ђавоље 
вароши.“  https://sr.wikipedia.org 

 

Првог дана су посетили овај природни феномен, а дивно, сунчано време само је употпунило лепоту 

ове чудесне природе.  

 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%88
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%99%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%88
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Путовање ка Копаонику и хотелу пружало је занимљив угођај, дуж пута аутобус је пратило бескрајно 

зеленило посуто љубичастим шафранима и светлуцавим зрацима који су се помаљали кроз густе 

четинаре, док су врхови планина још  увек били прекривени снегом. Тај контраст био је необично 

занимљив и примамљив за све ученике. У касним поподневним часовима стигли су на Копаоник. 

Уморни од пута, нису посустали и нестрпљиво су чекали одлазак у дискотеку. Тај моменат се не 

може заобићи јер увек опусти и развесели ученике, који ни тада не заборављају на лепо и пристојно 

понашање. 

Наредног дана ученици су имали довољно времена да прошетају планином, удахну свеж планински 

ваздух и врате се кући пуни енергије.  

  
 

Екскурзија ученика млађих разреда 

Ученици млађих разреда наше школе су у суботу 19.4.2019. године у оквиру једнодневне екскурзије 

посетили Нови Сад и Сремску Каменицу.  

На екскурзију су осим учитеља ишли и директор школе и наставник географије Зоран Маринковић у 

улози водича. Из Александровца су пошли око 08:00 и после кратких пауза су око 11:00 стигли у 

Нови Сад. Прво су посетили Петроварадинску тврђаву и музеј града Новог Сада који се налази на 

истој.  

Ученици су имали прилике да упознају континуитет насељавања и војних утврђења на овом 

локалитету. 
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После музеја и шетње на тврђави упутили су се у кућу у којој је живео Јован Јовановић Змај. У кући 

се налази Змајев музеј са сталном поставком која обухвата велики број експоната везаних за 

песников живот и рад. 

 
Након тога су ученици имали времена за слободне активности у центру града и Дунавском парку... 

   

 

Излети 
 

У суботу 03.11.2018.године ученици од петог до осмог разреда наше школе, су у пратњи наставника 

верске наставе Милоша Цветковића и наставника историје Александра Димитријевића, отишли на 

 једноднодневни излет на релацији Александровац – Београд . Том приликом су посетили велике 

светиње – манастир  Раковицу, где су целивали гроб патријарха Павла и чули дивне речи духовника 

манстира проте Игњата, затим манастир Фенек, где су имали прилике да целивају мошти свете Петке 

и да саслушају оца Макарија. Он је причао о духовном животу. Посетили су и цркву Ружицу на 

Калемегдану и капелу свете Петке, такође на Калемегдану. Слободно време су имали у тржном 

центру “Ушће“  и  на Калемегдану. 
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Вођени лепим искуством,  у недељу 02.06. 2019.године ученици од петог до осмог су имали још један 

једноднодневни излет на релацији Александровац – Велика  Плана – Крагујевац.  Посетили  су 

велике светиње  - манастир    Копорин,  манастир Дивостин и манастир Драчу. У манастиру Копорин, 

код Велике Плане  целивали су мошти Деспота Стефана и чули дивне речи искушенице ове светиње. 

 
У манастир Дивостин, код Крагујевца  ученици  су имали прилике да чују нешто о самом значају 

празника Благовести, а дивне речи о томе им је упутила мати Анастасија, док им је у манастиру 

Драча, игуманија Јелана причала о духовном животу самих монахиња и значају монаштва за српски 

народ. 

Осим манастира, ученици су обишли и винарију „Амбелос“ манастира Копорин. Велику захвалност 

дугујемо епископу Игнатију који је благословио улазак у саму винарију, где су деца дочекана са 

великом радошћу. Угостио их је домаћин Стефан, који је припремио послужење и упутио им лепе 

речи о самој винарији и манастиру Копорин. 
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ШКОЛСКИ СПОРТ И МИ 
 

Спортским активностима у нашој школи је традиционално започело обележавање Дана 

школе.  

Фудбалским турниром за дечаке и рукометном утакмицом за девојчице 18.9.2018. године, 

обележен је спортски дан.  Фудбалска екипа наше школе је освојила треће место, а савладала је 

екипу ОШ „Краљ Александар I“ из Пожаревца.   

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * 

Поводом завршетка школске године, ученици наших подручних одељења из Миријева и Свињарева 

су у петак, 14.6.2019. године, у школском дворишту у Свињареву, организовали "Игре без граница".  

Учитељице Сандра Ружић и Јелена Ивановић су осмислиле игрице креативног назива попут "одувај 

лоптицу преко воде", "лоптица у кашики", "повуци конопац за своју екипу", "скакање у џаку", 

"спретне руке воду носе", "сачувај балон док плешеш" у којима су се ученици надметали.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* * * 
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Као и сваке године, наши ученици су и ове трчали јесењи и пролећни крос у октобру и мају месецу... 
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НАШЕ МАЛЕ АКТИВНОСТИ 

И у овој школској години наши најмлађи ученици, предшколци били су вредни. Кроз разне 

организоване игре, активности и радионице исказали су своју креативност. 

 

 



Леопис 2018/19.  Траг бр . 5  

21  

 

ЗАВРШНЕ ПРЕДСТАВЕ УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА 

Ученици четвртог разреда из Александровца и Влашког Дола  су са својим учитељицама 

припремили представе за завршетак четвртог разреда. 

У среду, 12.6.2019. године, у сали Дома културе у Александровцу, представу под називом 

"Капетан Џон Пиплфокс" реализовали су ученици матичне школе. 

  

Ученици четвртог разреда из Влашког Дола су у петак, 14.6.2019. године, упросторијама школе у 

Влашком Долу, реализовали завршну представу. 

   

Сви присутни су уживали у предивној атмосфери коју су приредили четвртаци. 
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