
 
 

Летопис Уметничке школе за школску 

2017/2018. годину 
 

Септембар 

1.9. Почетак школске године 

4.9. Састанак Уније ученичких парламената у 

Градској кући 

7.9. Предавању О српском мозаику у Јокановића 

кући присуствовали ученици III разреда са 

Маријаном Тодоровић 

- Одржан састанак Тима за самовредновање 

12.9. Одржани састанак Тима за инклузију и 

Савет родитеља 

14.9. Одржана седница Школског одбора 

15.9. Одржан иницијални тест из српског језика 

20.9. Одржан састанак синдиката Уметничке 

школе  

26.9. Одржан састанак Развојног тима 

- заинтересовани ученици II. и IV разреда 

присуствовали позоришној представи 

Мандрагола у Народном позоришту 

27.9. Одржан састанак Тима за каријерно вођење 

Октобар  

4.10. Одржан састанак Ученичког парламента 

5.10. Уметничку школу посетила деца из вртића Искра 

- ученици IV1 одељења присуствовали позоришној представи у Гимназији 

- ученици IV2 посетили Злакусу са директором школе и предметним наставником  

6.10. Постављена изложба на песничкој манифестацији "Одзиви Пауну" у Рибашевини  



9.10. Ученици четвртог разреда присуствовали позоришној представи поводом Дана града 

11.10. Представници Центра за девојке одржали предавање за ученице III. и IV. разреда 

12.10. Уметничку школу посетили представници општине у вези пројекта за манастир Рујан 

16.10. У организацији Женског центра одржана је радионица за ученице I и II. разреда 

17.10. Директор Основне школе „Краљ Петар Други” са ученицима посетио Уметничку школу 

- Одржан састанак Тима за самовредновање 

21.10. Одржан семинар у РЦУ „Репродуктивно здравље младих“ за 13 наставника Уметничке 

школе  

22.10. Одржан семинар у РЦУ за наставу грађанског васпитања за 14 наставника Уметничке 

школе  

23.10. Школу посетили представници фабрике Бамби 

25.10. Одржан састанак Учечког парламента 

26.10. У Основној школи „Краљ Петар Други” одржано такмичење у стоном тенису на ком су 

учествовали и ученици Уметничке школе 

31.10. Прослављена школска слава - Свети Лука 

 



Новембар 

4.11. Реализован једнодневни излет у Ваљево 

поводом изложбе савременог нордијског 

стакла Додир стакла у Народном музеју 

Ваљево 

6.11. Одржано филмско вече за ученике у 

просторијама Уметничке школе 

8.11. Уметничка школа добила донацију 

предузећа Текстил за смер дизајна текстила 

14.11. Извршен инспекцијски надзор школе 

(др Миленија Марковић, градски просветни 

инспектор) 

15.11. Ученица Анђић Анђела са наставником 

Милинком Ратковићем на Републичком 

такмичењу у Крагујевцу 

16.11. Одржана прес-конференција у 

канцеларији директора школе  

17.11. Ивана Стаматовић присуствовала 

састанку Тима за координацију стручног 

усавршавања у школској управи 

- Уметничку школу посетила представница 

Технолошког факултета из Новог Сада и 

организовала радионицу за ученике IV разреда 

у оквиру Југословенског позоришног 

фестивала 

- Одржан Педагошки колегијум 

20.11. Представници Ученичког парламента 

Уметничке школе са наставницом Маријаном 

Тодоровић учествовали на Трибини поводом 

отварања Еразмус + кутка у Народној 

библиотеци у Ужицу 

21.11. Одржан састанак Ученичког 

парламента на ком је вођен разговор о 

превенцији насиља са координатором Јованом 

Ђурђевићем 

22.11. Одржан састанак са представником 

Ужичке гимназије ради остваривања културне 

сарадње између две школе. 



24.11. Одржана промоција EDUCONS Универзитета из Сремске Каменице  

30.11. Одржан састанак Тима за инклузију 

Децембар 

13.12. У оквиру сарадње Ученичког 

парламента Уметничке школе  са 

Ужичком академском 

парламентарном  унијом реализована 

је посета САНУ, приликом које је 

домаћин био академик Љубомир 

Симовић. Ученике наше школе 

водиле су наставнице Маријана 

Тодоровић и Јелена Гускић Петровић 

20.12. Ученици IV разреда са 

Горданом Лазић присуствовали 

предавању на ВШСС у Ужицу на 

тему „Архитектура Ужица после другог светског рата“ 

предавача Дејана Миливојевића 

22.12. Душица Ристовић је у Уметничкој школи промовисала 

акцију „Ја селектујем, а ти”. Удружење Опстанак је током 

октобра остварило сарадњу са Уметничком школом  у намери 

да ученици са смера техничар дизајна осмисле промотивни 

плакат који ће показати успешност акције селекције отпада у 

претходних 5 година. Координатор испред Уметничке школе 

био је наставник Дејан Богдановић. Усвојено је идејно решење 

ученика Далибора Танкосића (IV1) 

25.12. Одржан састанак Ученичког парламента 

- одржана презентација Политехничке школе из Београда 

26.12. Ученици IV разреда са Горданом Лазић у оквиру наставе грађанског васпитања 

присуствовали предавању о предузетништву на ВШСС 

28.12. Одржан састанак Парламентарне уније Ужица у Градској кући уз присуство 

представника Уметничке школе 

Јануар 

15.1. У Уметничкој школи представљена 

хуманитарна акција Ученичког парламента 

Медицинске школе Улогуј се у живот 

23.1. У оквиру сарадње ученичких 

парламената у Гимназији отворена изложба 

и јавни час на тему: Холокауст. У програму 

су учествовали ученици Уметничке школе  



са смерова ликовни техничар и конзерватор културних добара са наставницом Јеленом Гускић 

Петровић 

26.1. Реализовано извлачење тема за матурске радове 

 

27.1. Обележен Савиндан. Уосмишљавању и реализацији програма учествовали наставници 

Бранкица Чкоњевић (српски језик и књижевност) и Драган Мирчић (музичка култура).  

 

 

 



Фебруар 

6.2. На предлог Ужичке академске 

парламентарне уније од Града УЖИЦА је 

награђен је и: ЛУКА ИЛИЋ – ученик 

четвртог разреда Уметничке школе са смера 

конзерватор културних добара. Учествовао 

је у пројекту обнове градских еснафских 

чесама и низу других пројеката, изложби, 

радионица, радио је на муралима у простору 

Удружења за дечију и церебралну парализу 

и Уметничке школе. Лука је у знак сећања 

на овај дан граду поклонио свој рад, портрет 

Димитрија Туцовића  

14.2. Екипа ТВ 5 снимила прилог о Уметничкој школи. Изјаве за телевизију су дали директорка 

школе Софија Бунарџић, наставник Дејан Богдановић, ученици: Мина Марић, Милош 

Станојчић и Вера Шмарић 

https://www.youtube.com/watch?v=p44-6U10bGw 

 

19.2. У Градском културном центру одржан хуманитарни концерт Рат бендова у организацији 

Ужичке академске парламентарне уније, са циљем прикупљања средстава за обнову 

крагујевачке Гимназије. Победио је бенд У пролазу, у чијем саставу су већином ученици 

Уметничке школе (Огњен Милутиновиђ – вокал, Лука Вујовић – бубњеви, Далибор Танкосић – 

гитара, Урош Радибратовић – бас гитара / Гимназија) 

https://www.youtube.com/watch?v=p44-6U10bGw


21.2. На Високој школи струковних студија одржано 

је предавање Дејана Миливојевића о архитектури 

Ужица између два светска рата; предавању 

присуствовали ученици IV1 и IV2 са Горданом Лазић 

22.2. Одржан састанак Ученичког парламента 

26.2. Одржан састанак у вези израде новог сајта 

школе. Састанку присуствовали чланови Тима за 

промоцију школе и односе за пропаганду: Дејан 

Богдановић, Ивана Стаматовић и Славко Луковић. За 

реализацију је задужен програмер Милош Тошић и фирма Pixoff Solutions.  

 

Март 

5.3. Одржано вече поезије у организацији Ученичког 

парламента 

14.3. Промоција Уметничке школе у Основној школи 

„Стари град”  

- Школу посетила финансијска инспекција ради 

редовне контроле.  

15.3. Ученици 2-2 са Јеленом Гускић Петровић 

одржали Креативну радионицу у ОШ „Нада Матић” 

19.3. Промоција Уметничке школе у Основној школи 

„Нада Матић” 

20.3. Промоција Уметничке школе у Основној школи „Душан Јерковић”  

22.3. Директорка школе и шефица рачуноводства присуствовале састанку у Економској школи 

23.3. Промоција Уметничке школе у Основној школи „Слободан Секулић”  

- Промоција Уметничке школе у Основној 

школи „Краљ Петар Други” 

- Промоција Уметничке школе у Основној 

школи у Крвавцима 

26.3. Промоција Уметничке школе у Ваљеву 

28.3. Ученици са смера конзерватор културних 

добара осликавали заједно са наставницом 

Јеленом Гускић Петровић, просторије Дечјег 

одељења Ужичке болнице. 



29.3. Одржана радионица у ГКЦ-у. Осликавање ускршњих јаја са члановима свих удружења 

деце са посебним потребама. Акцију реализовали ученици IV2 са смера конзерватор културних 

добара и предавач - наставник Јелена Гускић Петровић. Остварена је Сарадња са удружењима: 

Удружење Родитељ из Ужица, Основна школа за образовање ученика са сметњама у развоју  

„Миодраг В. Матић”, Удружење „Анђели”, Удружење за дечију и целебралну парализу, 

Удружење за мултиплу склерозу... 

 

Ученици са смера грнчар су на позив Народног 

музеја реализовали радионицу осликавања 

васкршњих јаја у Јокановића кући. Прилог 

можете погледати овде. 

29.3. Директорка је присуствовала састанку 

поводом одржавања матурског плеса 

- Промоција Уметничке школе у Бајиној Башти 

30.3.Одржан састанак Тима за самовредновање 

Април 

7-9.4. Израда информативних визуала за рекламну кампању Уметничке школе, који су 

пласирани током априла и маја на социјалним мрежама. Дизајн – Дејан Богдановић 

13.4. На Сајму образовања у Мачкату учествовали наставници С. Луковић и М. Гачић са 

ученицима Вељком Вујовић и Исидором Селаковић 

16.4. Одржан састанак Тима за самовредновање 

17.4. Промоција Уметничке школе у Пожеги 

19. 4 – Осликавање зида у вртићу Невен. Акцију реализовали ученици IV2 са смера грнчар и 

конзерватор културних добара са наставницама Јеленом Гускић Петровић и Весном Аћимовић 

Панић 

20.4. Директорка школе са представницима ученика присуствовала прослави отварања вртића 

на Вујића брду. 

23.4. Школу посетила Марија Трмчић, члан Градског већа за културу 

http://www.radiosan.rs/2018/03/29/vaskrsnje-radionice-u-jokanovica-kuci/?fbclid=IwAR3GkzDmj5wdm0lqZcq5XEP8v_yZ8VZ0n9lwrNz0uxhOx47BkBP2y2nfgP4


24.4. Отворена изложба радова ученика 

Уметничке школе у Градском културном 

центру повом 16 година од оснивања. Испред 

ГКЦа реализоване су бројне радионице на 

којима су се демонстрирале различите ликовне 

технике. Изложба је била отворена до 8.5.2018. 

 

 

26.4. Промоција Уметничке школе у Карану, Рибашевини и Луновом селу 

- Директорка и секретар школе присуствовале семинару у РЦУ 

 



Мај 

5.5. Почетак припремне наставе за 

полагање пријемног испита: цртање, 

сликање, вајање. Настава се одржавала 

наредне четири суботе до пријемног 

испита 

7.5. Директорка школе и одељењске 

старешине II и III разреда на договору за 

екскурзију.  

8.5. Екипа ТВ Лав снимила прилог о 

Уметничкој школи и текућим уписним активностима. Изјаве за телевизију су дали директорка 

школе Софија Бунарџић, ученици: Стефан Тодоровић, Теодора Сарић, Јелена Јањић, Милица 

Симић, Марта Стјепић и Исидора Селаковић 

10.5. Одржана презентација Ликовне академије из Београда 

11.5. Почео пријем докумената за упис у Уметничку школу  

16.5. Одржана презентација Факултета примењених уметности из Београда 

 

18.5. Манифестација „Плес са Европом”. И матуранти Уметничке школе учествовали међу 800 

матураната који су на Градском тргу у подне плесали уз Штраусов кадрил. Носилац 

реализације је наставник физичког васпитања - Милинко Ратковић.  

18 – 31.5. Предматурска пракса – Израда матурских радова и писање елабората 

 



19.5. Одржана „Ноћ музеја” у 

Уметничкој школи под слоганом Победе 

и победници. Успела је да привуче пажњу 

бројних посетилаца, за које је школа 

отворила врата својих кабинета и 

учионица, где су кроз разноврсне 

поставке приказани најуспешнији радови 

ученика настали током стручне наставе. 

Реализоване су следеће радионице: 

Модна ревија 

Одсек за дизајн текстила у холу школе 

приказао модну ревију костима насталих 

у оквиру наставе на тему позоришног и 

савременог костима. Посетиоци у 

кабинету су могли видети процес 

пројектовања и штампања уникатног 

текстила, опрему за ткање итд. 

Модератори: Ивана Стаматовић и Тања 

Јовановић 

Вајање  

Предшколцима је демонстриран процес  

вајања, начин употребе алата, начин 

обраде материјала итд. 

Модератор: мр Милован Даговић 

Графички дизајн - радионица gif 

анимације. 

У кабинету је одржано снимање, 

дигитална обрада фотографија и 

прављење анимираног gif формата. 

Приказан је приступ анимације цртежа 

на табли. 

Mодератор: Дејан Богдановић и ученици 

са смера дизајна графике II1 i IV1. 

22.5. Директорка присуствовала састанку 

директора поводом радне суботе 

- Ивана Стаматовић и Милоје Гачић на 

састанку у школској управи поводом 

пријемног испита 



24.5. Екипа ТВ Zoom снимила прилог о 

матурском маскенбалу за Тв Прву и емисију 

150 минута. Изјаве за телевизију су дали 

директорка школе Софија Бунарџић, ученици: 

Невенка Катић, Нађа Јанковић, Теодора Сарић, 

Раде Арсић, Јелена Јањић, Далибор Танкосић 

(YouTube: Kostimiranje za maturu Umetnička 

škola Užice  

https://www.youtube.com/watch?v=-GKc1dte48g) 

26.5 – Софија Бунарџић, директорка Уметничке 

школе,  добитник је Награде за животно дело у 

области керамике коју додељује Скупшина 

УЛУПУДСА 

28.5. Директорка на састанку у Школској 

управи 

31.5. Реализација дизајна две дипломе за 

литерарни и фото конкурс на тему клисуре у 

организацији Зеленог савета Ужица (дизајн: 

Дејан Богдановић)  

- Постављање задатака и припрема школе за 

реализацију пријемног испита 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-GKc1dte48g


Јун 

1-3.6. Реализација пријемних испита за упис у први разред Уметничке школе, сваког дана од 9 

до 12 часова:  

1.6 – цртање   •   2.6 – сликање   •   3.6 – вајање 

4–15.6. Реализација матурских испита (предаја елабората, писање рада из српског језика, 

полагање изборних изборних предмета и одбрана матурских радова . 

 

 



 

9.6. Одржано матурско вече у традиционалној форми маскенбала  

Окупљање испред Народног позоришта и славље у ресторану Александар 



 

11.6. Реализована ликовна 

радионица за ученике трећег 

разреда у сарадњи са 

амбасадом Словачке. 

Радионицу водио словачки 

илустратор Мирослав Ретитко 

12.6. Одржано предавање о 

противпожарној заштити са 

полагањем теста. (реализатор: 

Радован Смиљанић) 

18.6. Отворена матурска изложба ученичких радова 13. генерације са свечаним уручењем 

награда и диплома у Градској галерији. Изложбу отворила директорка школе Софија 

Бунарџић. Најбољима на смеру награде и дипломе уручио је председник Школског одбора 

Дејан Богдановић, док је ученику генерације Луки Илићу награду уручила директорка. Екипа 

портала Пасаж снимила је комплетну поставку матурске изложбе и обавила прилог са 

отварања изложбе. 

Поставка је скинута 22. јуна.  



 

Најбољи ученици на смеру 

21.6. Завршетак наставе за ученике 1, 2 и 3. разреда 

22.6. У Градском културном центру, представници Града доделили су Вукове дипломе и 

пригодне поклоне најбољим ученицима.



Линкови ка фото и видео галеријама 

на званичној fb страници школе: 

ТРИ ВАТРЕ - Завршена 22. МКУК 
„Злакуса 2017" Ужице  
 (октобар 2017) 
http://bit.do/eH3P6 

 
Ликовни техничари - нов кабинет: 
(октобар 2017) 
http://bit.do/eH3MJ 

 
Угледни час Наташе Марковић / 
конзерватор културних добара 
(октобар 2017) 
http://bit.do/eH3Mk 

 
Припреме за такмичење из стоног тениса 
(октобар 2017) 
http://bit.do/eH3LR 

 
Школа – радна атмосфера 
(октобар 2017) 
http://bit.do/eH3Lx 

 
Свети Лука: 
(октобар 2017) 
http://bit.do/eH4av 

 
Уметничка школа – Излет у Ваљево 
(новембар 2017) 
http://bit.do/eH3Lc 
 
Радна атмосфера у школи 
(децембар 2017) 
http://bit.do/eH3J2 
 
Посета Сану: 
(децембар 2017)  
http://bit.do/eH3Js 
 
Градска кућа – Храм  културе 
( јануар 2018)  
http://bit.do/eH3HK 
 
Извлачење матурских радова: 
( јануар 2018)  
http://bit.do/eH3Hk 
 
Савиндан 2018: 
(јануар 2018) 
http://bit.do/eH33y 
 
 

Конзервација керамике: 
http://bit.do/eH3GT 
http://bit.do/eH3Hc 
 
Тв5  - Снимање у школи 
(фебруар 2018)  
http://bit.do/eH3Go 

 
Рат бендова: 
(февруар 2018)  
http://bit.do/eH3F8 
 
Припреме за нови сајт школе 
(фебруар 2018)  
http://bit.do/eH3FV 
 
Уметничка школа – радна  атмосфера: 
(март 2018) 
http://bit.do/eH3FA 
 
Осликавање Дечјег одељења Ужичке 
болнице (март 2018) 
http://bit.do/eH3Fp 
 
Радио Сан – Васкршња радионица  
(март 2018) 
http://bit.do/eH3EX 
 
Прилог о Уметничкој школи 
(Радио Сан и Тв5 – март 2018) 
http://bit.do/eH3B6 
 
Радионица у ГКЦ -у . Организатор 
Удружење " Родитељ" ( март 2018) 
http://bit.do/eH3yV 
 
Осликавање у вртићу Невен - Уметничка 
школа Ужице (април 2018) 
http://bit.do/eH3vm 
 
Поставка - 16 година постојања школе  
(април 2018)  
http://bit.do/eH3pE 
 
Изложба - 16 година постојања школе 
(април 2018)  
http://bit.do/eH3kv 
 
Текст листа Данас о изложби „16 година 
постојања Уметничке школе” 
(април 2018)  
http://bit.do/eH29x 
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Прилог Тв Лав о Уметничкој школи: 
(април 2018)  
https://www.youtube.com/watch?v=-
tDLBVTkB38&feature=share 
 
Припремна настава за нову генерацију 
ученика (мај 2018) 
http://bit.do/eH25C 
 
Ноћ музеја:  
(мај 2018) 
http://bit.do/eH3U4 
 
Текст о Ноћи музеја – портал Пасаж  
(мај 2018) 
http://bit.do/eH2Yp 
 
Сирогојно 
(мај 2018) 
http://bit.do/eH2UC 
 
Студио Zoom, снимање прилога за Прву 
телевизију - 150 Минута 
(мај 2018) 
http://bit.do/eH2SF 
Прилог: http://bit.do/eH2Wu 
 
Пријемни испит - цртање, сликање, вајање,  
(јун 2018) 
http://bit.do/eH2Kq 
 
Први матуранти одбранили дипломски 
испит (јун 2018)  
http://bit.do/eH2JY 
 
Матурско вече 
(јун 2019) 
http://bit.do/eH2J9 
 
Сарадња са амбасадом Словачке из 
Београда – Радионица илустратор 
Мирослав Регитко 
https://bit.ly/2UROCqY 
 
Матурска изложба у припреми: 
Отварање 18.06.2018. у 19 часова 
https://bit.ly/2GCpm3P 
 
Додела диплома матурантима Уметничке 
школе  
https://bit.ly/2GxD0FD 
https://bit.ly/2WVEI9v 
 

Награде најбољима - Додела Вукових 
диплома матурантима средњих школа у 
Градском културном центру: 
https://bit.ly/2GlmqcQ 
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