
                                                           Летопис 

                                       ОШ „Светозар Радић“ Текија 

                                          Школска 2020/2021.год. 

Летописи школе су записи које су писали учитељи и наставници. Често су 

настали записивањем казивања директних учесника или преко 

посредника. Тако су сачињени записи о настанку и описи историјских 

догађаја. Након формирања осмогодишњих основних школа после Другог 

светског рата наставак записа у летописима школа обављали  су директори 

школа. Бележени су сви важни догађаји у школи. Тако су често записивани 

резултати на такмичењима, успех у целокупном образовно – васпитном 

раду у средини и запис свих радника школе који су у њој радили. Као 

писани документи,  летописи се користе као историјска и културна грађа, 

документаришући трагове рада и живота у једном прошлом времену. 

У Летописима које овде можете прочитати дат је кратак опис најважнијих 

догађаја у нашој школи за наведену школску годину. 

 

• Догађаји по месецима: септембар, октобар, новембар, децембар, 

јануар, фебруар, март, април, мај, јун, јул, август 

• Такмичења 

 

Догађаји по месецима: 

 

Септембар 

01.09.2020. Почетак школске године 
08.09.2020. Ученички парламент 

10.09.2020. Одељенско веће – виши разреди 
11.09.2020. Наставничко веће 

15.09.2020. Школски одбор 

15.09.2020. Савет родитеља 
26.09.2020. Обележен Европски дан језика 

27.09.2020. Вебинар Google Svite i Google učionica 

Октобар 

02.10.2020. Школски одбор 

02.10.2020. Наставничко веће 
05-11. 
10.2020. 

Дечија недеља ”Подељена срећа два пута је већа“ 



20.10.2020. Ђачки парламент 

23.10.2020. Библиобус, сарадња са библиотеком „Центар за културу“ 
Кладово 

29.10.2020. Одељенско веће – виши разреди 

Новембар 

06.11.2020. Одељенско веће – нижи и виши разреди 

09.11.2020. Наставничко веће 
16.11.2020. Ученички парламент 

16.11.2020. Обележен Светски дан здраве хране 
16.11.2020. Обележен Међународни дан толеранције 

20.11.2020. Обележен Светски дан детета 

30.11.2020. Почетак онлајн наставе за више разреде 

Децембар 

15.12.2020. Савет родитеља  

15.12.2020. Школски одбор 
18.12.2020. Одељенско веће – нижи  и виши резреди 

18.12.2020. Крај оналајн наставе за више разреде 
23.12.2020. Наставничко веће 

28.12.2020. Савет родитеља 

28.12.2020. Школски одбор 

Јануар 

13.01.2021. Наставничко веће 

21.01.2021. Савет родитеља 
21.01.2021. Школски одбор 

27.01.2021. Свети Сава – школска слава 
29.01.2021. Библиобус, сарадња са библиотеком „Центар за културу“ 

Кладово 
31.01.2021. Одељенско веће – нижи и виши разреди 

Фебруар 

15.02.2021. Одељенско веће – нижи разреди 

22.02.2021. Обележен Дан матерњег језика 
26.02.2021. Библиобус, сарадња са библиотеком „Центар за културу“ 

Кладово 

28.02.2021. Обележен Национални дан књиге под слоганом „Читајмо 
гласно“ 

Март 

12.03.2021. Почетак онлајн наставе за вишу наставе 

12.03.2021. Библиобус, сарадња са библиотеком „Центар за културу“ 
Кладово 



16.03.2021. Одељенско веће -  нижи разреди 

21.03.2021. Обележен Међународни дан против расне дискриминације 
22.03.2021. Одељенско веће – виши разреди 

22.03.2021. Обележен Светски дан вода 
24.03.2021. Дан школе 

26.03.2021. Савет родитеља 
26.03.2021. Наставничко веће 

26.03.2021. Бибиобус, сарадња са бибиотеком „Центар за културу“ 
Кладово 

28.03.2021. Ученички парламент 

29.03.2021. Крај онлајн наставе за више разреде 

Април 

01.04.2021. Ученички парламент 

06.04.2021. Школски одбор 
07.04.2021. Обележен Светски дан здравља 

09.04.2021. Библиобус, сарадња са библиотеком „Центар за културу“ 
Кладово 

15.04.2021. Школски одбор 

20.04.2021. Одељенско веће – нижи и виши разреди 
22.04.2021. Наставничко веће 

22.04.2021. Школски одбор 
23.04.2021. Обележен Светски дан књиге и ауторских права 

28.04.2021. Ученички парламент 

Мај 

18.05.2021. Школски одбор 

28.05.2021. Библиобус, сарадња са библиотеком „Центар за културу“ 
Кладово 

Јун 

08.06.2021. Наставничко веће 
09.06.2021. Одељенско веће – нижи и виши разреди 

22.06.2021. Наставничко веће 

22.06.2021. Савет родитеља 
28.06.2021.  Одељенско веће – виши разреди 

30.06.2021. Наставничко веће 

Август 

25.08.2021. Наставничко веће 

31.08.2021. Наставничко веће 

 



Општинско такмичење из физике одржано је 27.02.2021.год. у Кладову. 

Ученик 

седмог разреда, Миле Лазаревић, заузео је прво место, а ученик шестог 

разреда, 

Андрија Атанацковић, заузео је четврто место.  

Оба такмичара су остварила број бодова потребан за пласман на 

окружно такмичење.  

На окружном такмичењу Миле Лазаревић заузео је друго место. 

 



 


