Летопис Уметничке школе Ужице
за школску
2018/2019. годину
Септембар
3. 9. Почетак школске године
14. 9. Одржана радионица Насиље над девојкама у организацији Центра за девојке из Ужица
15. 9. Планинарска секција у оквиру својих планираних активности реализовала шеталачку
руту до видиковца на Забучју. Организатори излета су наставници Милинко Ратковић и Ана
Лазић
25. 9. Ученици: Лидија Милосављевић I-2, Кристина Јевђић IV-2 и Дарко Петровић IV-1 са
наставником Милинком ратковићем учествовали на општинском такмичењу у стоном тенису.
Екипа девојчица освојила 1. место.
29. 9. У функцији нови сајт
школе на адреси:
http://www.umetnicka-skolauzice.edu.rs/.
Израду сајта потписује веб дизајн
студио Pixoff (Милош Тошић и
Слободан Поповић). За почетну
страницу сајта коришћене су
илустрације наставника Дејана
Богдановића. Први преговори
везани за сајт почели су крајем
фебруара (26.2.2019.) и обављено
је више састанака који су се
тицали техничких проблема и
прикупљања садржаја.
Завршни састанци у септембру
вођени су током
септембра
измећу Тима за односе са
јавношћу
и
пропаганду,
директорке и аутора сајта у три
термина (10, 21. и 27. септембра)
к

Октобар
4. 10. Ученици са смера техничар дизајна
текстила и наставнице Ивана Стаматовић и
Татјана Јовановић посетили су Музеј на
отвореном „Старо село ” – Сирогојно. За њих је
организовано краће предавање, пројекција
филма и радионица на тему Змијањски вез.
Програм је организовао Драган Цицварић, виши
кустос Музеја Сирогојно, док је змијањски вез
представила Данијела Ђукановић, музејска
саветница Музеја Републике Српске из Бања
Луке.
12.10. Представљен медијима научни експонат Моаре ефекат који је Научни клуб РЦУ добио
на конкурсу Центра за промоцију науке, који се односио на израду експоната који ће се
реализовати у парковима науке по задатим идејним решењима. Експонат је постављен у
дворишту Уметничке школе и Црвеног крста.
17. 10. После освојеног првог места у екипној и
појединачној конкуренцији ученица у стоном тенису на
општинском нивоу, ученице Уметничке школе заузеле
су треће место и у екипној и појединачној
конкуренцији на окружном нивоу такмичења за
Златиборски округ. Такмичење организује Савез за
школски спорт Србије и ове године је одржано у
Чајетини. За Уметничку школу екипно су наступале:
Лидија Милосављевић I-2 и Кристина Јевђић IV-2,
која је наступала и у појединачној конкуренцији. Екипу је
водио наставник физичког васпитања Милинко Ратковић.
20. 10. Планинарска секција реализовала шеталачку руту
до Стапарске бање. Организатори излета су наставници
Милинко Ратковић и Ана Лазић
***
29. 10. Удружење инвалида церебралне и дечије
парализе Ужице у партнерству са Уметничком
школом из Ужица и са Школом за децу ометену
у развоју „Миодраг В. Матић” организовало је
манифестацију „Једнаке могућности за све наше
различитости“. На ликовној радионици настала
су четири платна на која су као заједнички
пројекат осликавали ученици обе школе, Све је
реализовано у склопу обележавања Недеље
солидарности са церебралном и дечијом
парализом.
Носилац
реализације
испред
Уметничке школе била је наставница Јелена Гускић Петровић, таједно са ученицима трећег са

(козерватор култрних добара) и четвртог разреда (ликовни техничар). Том приликом су
присуствовали предавању на тему „Толеранција и једниство” у термину од 12 до 13:30.
30. 10. Представници Министарства унутрашњих послова одржали предавање о понашању у
иностранству на заједничком родитељском састанку поводом предстојеће екскурзије у Италији
за ученике трећег и четвртих разреда.
31. 10. Прослављена школска слава - Свети Лука. После чина освећења колача, за присутне
је припремљен краћи музички програм у извођењу ученица IV1 Еме Јоковић и Иване
Марковић и организован свечани ручак

Новембар
1. 11. Ученици трећег разреда Економске школе долазили у посету Уметничкој школи на часу
грађанског васпитања са наставницом Горданом Шишић.

Истог дана, одржана су предавања на тему Превенција употребе дроге истовремено за
наставнике у наставничкој канцеларији и за ученике у учионици 19. Предавачи су били: др
Мирјана Филиповић и др Катарина Ристовић (Завод за јавно здравље) и Ана Божић и Верица
Михајловић (Центар за социјални рад)
2 – 6. 11. Ученици трећег и четвртог разреда Уметничке школе посетили су Северну Италију и
Словенију. Посећени су градови: Љубљана – Лидо ди Јесоло – Венеција – Падова – Верона –
Тревизо – Трст. За воћу пута именована је Марија Филиповић, разредни старешина IV1.
Агенција задужена за организацију пута и смештаја је СИМ Турс, чији је представник на
путовању била Наталија Трмчић. Стручни водич био је Дарко Јованетић, доктор Бранко
Тешовић. Читаво стручно путовање је протекло без иједног инцидента, у изузетно пријатној
атмосфери. Однос ученика према свим аспектима ове екскурзије био је на високом нивоу и за
сваку похвалу.

6. 11. У сарадњи са Здравственим центром Ужице, у Дечијем диспанзеру одржано предавање о
репродуктиивном здрављу за ученике првог разреда са почетком у 13 часова.
9. 11. Одржана презентација и радионица сценског дизајна у организацији Техничког
факултета из Новог Сада – Одсек сценски дизајн, у 13 часова..
Одржане седнице одељењских већа и Наставничког већа поводом првог тромесечја.
15. 11. Ученици трећег разреда са смера конзерватор културних добара присуствовали
Свечаној академији на Педагошком факултету под називом „Ни корак назад” коју је

организовало Друштво историчара Србије поводом обележавања 100 година од завршетка
Првог светског рата.
16. 11. Полицијска управа у Ужицу и Удружење ,,Родитељ“ Ужице у оквиру пројекта ,,Чувам
себе и друге“, у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја организовали су у Градском
културном центру Ужице трибину на тему развијања свести младих возача о штетном утицају
алкохола и психоактивних супстанци на способност управљања моторним возилима. Након
трибине, матуранти свих ужичких средњих школа, којих је на оба предавања било око три
стотине, испробали су симулаторе алкохолисаности при вожњи.
28. 11. Школу посетила екипа Телевизије 5 и направила прилог о Уметничкој школи. Разговор
са новинарима водила директорка Софија Бунарџић. Прилог можете погледати на следећем
линку: https://www.youtube.com/watch?v=cMLVudC79mk
29. 11. Наставници Ивана Стаматовић и Дејан Богдановић присуствовали обуци координатора
за увођење и примену електронских дневника. Обука одржана у амфитеатру Педагошког
факултета у Ужицу.
30. 11. За ученике одељења III1 представникУдружења инвалида церебралне и дечије парализе
Ужице одржао предавање.
Децембар
4. 12. Одржана обука за одељењске старешине поводом увођења ес-дневника. Обуку спровели
школски координатори Ивана Стаматовић и Дејан Богдановић.
Истог дана у школу стигле две донације: Из фирме „Текстил” текстилни материјал за смер
техничар дизајна текстила и књиге из Градске библиотеке (посредник наставник Милован
Даговић).
6. 12. Екипа ТВ Лав посетила школу поводом учешћа Уметничке школе у представи Васкрни
Србијо, чије су представнице са Педагошког факултета истог дана преузеле костиме.
7.12. Ученица Марија Пантовић IV2 освојила 2.
награду на конкурсу Додирнимо Стари град (ментор:
Биљана Угрен Ковачевић) у организацији Народне
библиотеке Ужице. Сврха конкурса за израду тактилне
макете ужичког Старог града је могућност да особе са
оштећењем вида могу упознати лепоту овог знаменитог
здања.
***
Наставница Јелена Гускић заједно са учесницама ликовне колоније у манастиру Соко отишла у
Шабац ради отварања изложбе радова који су тад настали (јун 2019)
Истог дана представнице Центра за девојке присуствовале часовима грађанског васпитања
четвртог разреда са радионицом Насиље над девојкама.
10. 12. Одржана обука за коришћење ес-дневника у оквиру Наставничког већа. Обуку спровели
школски координатори Ивана Стаматовић и Дејан Богдановић.

12. 12. Екипа са Високе школе струковних студија и Педагошког факултета посетила
Уметнички школу и снимила краћи филм.
13. 12. У посети школи били су директор Гимназије „Јосиф Панчић” у Бајиној Башти и
наставница музичког васпитања због договора о даљој сарадњи са смером техничар дизајна
костима)

16. 12. Ученица Јована Плазинић IV2 освојила је 1. награду (ментор: Маријана
Тодоровић) на конкурсу Mini RestART – међународна дечја изложба малог формата /
категорија средњих школа. Организатор је Образовно-креативни центар из Велике Плане и
Галерија Центра за културу Масука
17. 12. Одржан Шарени понедељак – музичко вече и журка, од 20 до 23 часа, за ученике свих
разреда Уметничке школе
20. 12. У сали Градске скупшине најављена свечана
академија „Васкрсни, Србијо“ У скраћеној варијанти
извођења кључних сцена наступале су ученице Ема
Јоковић и Кристина Јевђић. Ауторка програма је
професорка
Педагошког
факултета
Данијела
Василијевић.
Представници Уније студената и Уније средњошколаца
однели кутије са слаткишима који су се претходних
петнаест дана прикупљали унутар Уметничке школе у
оквиру хуманитарне акције коју су назвали „Буди и ти нечији Деда Мраз“. Кутије су биле
постављене на 30 локација
широм града у које су суграђани
могли да оставе слаткише и
књиге.
21.12. Лидија Милосављевић I
2 освојила
1. награду на
Међународном
конкурсу
СТРИП
КАИШ
2018
/
категорија од 11 до 14 година
(ментор: Дејан Богдановић)
Организатор конкурса је Дечји

културни центар Београд, Таковска 8, Београд

22.12. На ликовном конкурсу на тему: МАЈКА који је организовало: КОЛО СРПСКИХ
СЕСТАРА – Ужице ученице Уметничке школе освојиле су следеће награде и похвале:
• Ема Јоковић IV1 – 2. награда /
ликовни техничар
(ментор: Јелена Гускић Петровић)
• Анђела Петрић IV2 – 3. награда /
конзерватор културних добара
(ментор: Маријана Тодоровић)
• Каја Ђоковић IV2 – 1. похвала /
конзерватор културних добара
(ментор: Маријана Тодоровић)
• Александра Поповић I2 – 2. похвала /
ликовни техничар
(ментор: Јелена Гускић Петровић)
• Тамара Арсеновић IV1 – 3. похвала /
ликовни техничар
(ментор: Јелена Гускић Петровић)

Као њихов циљ литерарног и ликовног конкурс истакнуто је„неговање лепе речи, али и
породичних вредности на које нас подсећају хришћански празници Материце, Детињци и Оци
који претходе Божићу“. Дипломе и пригодни поклони уручени су на пригодној свечаности у
Парохијском дому.
______________________________________
24. 12. Одржана свечана академија „Васкрсни,
Србијо“ у Народном позоришту Ужице у 19,30
часова. Повод је обележавање стогодишњице
од завршетка Првог светског рата. Академију
организује Ужичка академска парламентарна
унија, уз подршку града Ужица, а у њој је
учествовало
више
од
200
ужичких
средњошколаца и студената. Испред наше
школе запажене улоге имале су ученице Ема
Јоковић, Кристина Јевђић и Јована Пузовић.
26.12. Реализована промоција Политехничке школе из Београда

Јануар
1 – 8. 1. Новогдоишњи и божићни празници
12. 1. Град Ужице је у партнерству са Градом Тузлом добио око
600.000 евра од Делегације Европске Уније у Републици Србији за
спровођење пројекта „Нови живот неолитског наслеђа у препознатим
подручјима од посебног значаја – NEOLIFE“. Овај пројекат ће се
финансирати из Програма прекограничне сарадње Србија – БиХ и
планирано је да траје 18 месеци.
Један од учесника у пројекту је и Уметничка школа, која ће свој
допринос дати кроз реализацију радионица на којима би се
представиле различите технике обраде керамике и уметничка обрада
материјала који су били познати у време доба млађег каменог доба.
17. 1. Одељење I 2 учествовало у радионици „Форум театар” у оквиру пројекта Насиље над
девојкама у организацији Центра за девојке из Ужица.
27. 1. Обележен Савиндан. У осмишљавању и реализацији програма учествовали наставници
Бранкица Чкоњевић (српски језик и књижевност) и Ђорђе Дробњак (музичка култура).

28. 1. Реализовано извлачење задатака за израду матурских радова из стручних предмета.
Ученици завршног разреда са смерова: техничар дизајна графике, ликовни техничар,
конзерватор
културних
добара и дрворезбар су у
присуству
ментора
и
представника
Испитног
одбора сазнали шта ће бити
тематика рада који би
требало да покаже степен
знања и умећа које су
савладали током часова
стручне наставе.

29 – 30.1. Школу посетила просветни инспектор др Миленија Марковић ради редовног
инспекцијског надзора.
31. 1. Европска фондација за обуку (etf.eu) упутила је јавни позив свим образовним установама
да поделе причу која би представљала пример добре праксе. Уметничка школа је аплицирала
са презентацијом многобројних мурала којима су ученици украсили јавне просторе и важне
институције. На иницијативу наше школе, у сарадњи са Градом Ужицем и јавним установама у
граду, кроз практичан рад ван учионица, ученици Уметничке школе су израдом мурала,
неугледне површине фасада учинили визуелно атрактивнијим и пријатнијим. До тренутка
аплицирања осликано је око 150 квадратних метара спољашњих и унутрашњих зидова:
Фебруар
1. 2. Почетак зимског распуста
13. 2. Градоначелник Ужица Тихомир Петковић донео одлуку о продужетку распуста за
ученике основних и средњих школа на територији града. Образовно-васпитни рад у овим
школама прекида се у периоду од 5 радних дана од 18. фебруара до 22. фебруара 2019. године.
Разлог доношења овакве одлуке, која је донета на иницијативу Савета за здравље Града Ужица,
је спречавање повећања броја оболелих међу децом, ученицима и запосленима у образовноваспитним установама у околностима пријављене епидемије грипа
14. 2. на препоруку Министарсва здравља, Влада Србије донела је одлуку о продужетку
распуста на територији читаве Србије због спречавања епидемије грипа.
22. 2. Градске власти у Ужицу донеле су одлуку о прекиду
образовно-васпитног рада у основним и средњим школама до 1.
марта због епидемије грипа.
25. 2. Због побољшања ситуације везане за епидемију грипа,
створили су се да се продужетак распуста прекрати.
27. 2. Почетак другог полугодишта
27. 2. Преминуо академски сликар и ликовни педагог мр Обрад
Јовановић (70), први вршилац дужности директор Уметничке школе
и један од њених оснивача.
28. 2. Уметничка школа учествовала на литерарном конкурсу који је организовало Удружење
дистрофичара Златиборског округа. (ментор Бранкица Чкоњевић)
Март
5. 3. Одштампани промотивни флајери са неопходним информацијама о упису у Уметничку
школу за наредну школску годину. Дизајн флајера осмислио и реализовао наставник Дејан
Богдановић. Наставница Ивана Стаматовић проследила 32 две школе у округу, а и шире
(Вишеград, Ивањица итд).
6. 3. У Свечаној сали Градске куће у Ужицу, одржана је почетна конференција пројекта “Нови
живот неолитског наслеђа у препознатим природним подручјима од великог значаја –
NeoLIFE”, чију реализацију кофинансира Европска унија кроз Програм прекограничне сарадње

Србија – Босна и Херцеговина 2014–2020, у оквиру финансијског Инструмента претприступне
помоћи. Уметничка школа је један од реализатора пројекта. Присуствовале директорка Софија
Бунарџић, и наставнице Ивана Стаматовић и Јелена Гускић Петровић
7 – 8. 3. Школу посетила просветни инспектор др Миленија Марковић ради редовног
инспекцијског надзора.
8. 3. Наставник Јован Ђурђевић заједно са ученицима четвртог разреда присуствовао
предавању о наркоманији и промоцији књиге „Све о наркоманији” професора Слободана
Симића.
16. 3. Фото Дисконт из Београда донирао студијску расвету за унапређење наставе из предмета
фотографија.
19. 3. Дизајниране и одштампане посебне захвалнице које ће Уметничка школа уручивати
партнерима са којима се изврши успешна сарадња. Дизајнирао наставник Дејан Богдановић.
27. 3. Уметничка школа учествовала на литерарном конкурсу „Зоран Теодосић”
у
организацији часописа Петља Техничке школе „Радоје Љубичић” Ужице. Учествовало укупно
петоро ученика из првог и четвртог разреда (ментор Бранкица Чкоњевић)
Април
1. 4. Одржане седнице одељењских већа и Наставничког већа поводом трећег тромесечја за
матуранте.
3. 4. Екипе ТВ 5 и ТВ Лав снимиле прилоге о Уметничкој школи и текућим уписним
активностима. Изјаве за телевизију су дали директорка школе Софија Бунарџић, ученици:
Огњен Милутиновић, Лука Вујовић и Тамара Арсеновић. Прилог можете погледати на
следећем линку: https://www.youtube.com/watch?v=oEB6Ct5_QfI&feature=share
8. 4. Ученици четвртог разреда присуствовали предавању из одбране и заштите које је
реализовано на основу Иницијативе за увођење садржаја обуке у школски систем Републике
Србије у складу са одредбама Закона о војној, радној и материјалној обавези у сарадњи Војске
Србије, Министарства одбране и Министарства просвете, науке и технилошког развоја.

10. 4. Одржан Дан отворених врата у периоду од 10 до 13. часова. Циљ је да се наши суграђани
упознају са начином рада на различитим смеровима и њиховим специфичностима, да погледају

радове настале током часова стручне наставе и да се информишу о предстојећим припремама и
детаљима пријемног испита. Прилог о Дану отворених врата објављен на порталу Пасаж.рс
11. 4. Промоција Уметничке школе у Бајиној Башти. Реализовале наставнице Весна Аћимовић
Панић и Татјана Јовановић.
8 – 12. 4. и 15 – 19. 4 – У другој и трећој недељи априла организована надокнада часова који су
остали нереализовани због продужетка распуста у циљу спречавања ширења епидемије грипа.
17. 4. Отворена изложба радова ученика Уметничке школе у Градском културном центру
Ужице поводом 17 година од оснивања. Изложба је била отворена до четвртка 25.4.2019.
Прилог Телевизије Лав са отварања изложбе можете погледати на следећем линку:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=DRamEftHBxY

18. 4. Са Факултета примењених уметности из Београда упућен је позив Уметничкој школи за
учешће у публикацији часописа ПЛИМА који ће промовисати најбоље радове из области
графичког дизајна који су настали током претходне године на уметничким факултетима и
средњим школама. Селекцију, припрему и отпремање радова реализовао наставник Дејан
Богдановић.
Истог дана Уметничка школа проследила радове на литерарни конкурс у организацији
Регионалног центра за таленте Михаило Пупин – Панчево Учествовали ученици четвртог
разреда (ментор Бранкица Чкоњевић).

19. 4. Сајам образовања у Чајетини. Презентацију школе реализовале наставнице Весна
Аћимовић Панић и Татјана Јовановић, заједно са одабраним ученицима. Истог дана одржане су
седнице одељењских већа и Наставничког већа поводом трећег тромесечја.
20. 4. Колектив Уметничке школе организовао вечеру у ресторану „Наша прича”, поводом
испраћаја у пензију колега наставника Милована Даговића и Душана Бунарџића.

21 - 25. 4. Књижевни фестивал „На пола пута” реализован у Ужицу на више локација. Група
ученика заједно са наставницом Бранкицом Чкоњевић присуствовала предавањима, док су
поједини ученици четвртог разреда били укључени у саму реализацију (Огњен Милутиновић и
Лука Вујовић)
22. 4. Одржан Дан отворених врата у периоду од 14 до 18. часова, по други пут ове године.
Екипа телевизије Лав направила прилог који је емитован истог дана у емисији „Рапорт у 5”.
Изјаву за телевизију дала наставница Весна Аћимовић Панић. Прилог можете погледати на
следећем линку: https://www.youtube.com/watch?v=cLcRjcqfYLQ
Реализована презентација Високе школе струковних студија (Александар Димитријевић).
У оквиру сарадње Ученичког парламента са Ужичком академском парламенталном унијом,
ученици првог разреда заједно са наставницом Весном Аћимовић Панић присуствовали
предавању „Јасеновац, логор смрти” у Свечаној сали Градске скупштине.
23. 4. Промоција Уметничке школе у Карану.
24. 4. Школу посетила деца из вртића „Леон” – осликавање дрвених јаја са ученицима са смера
конзерватор културних добара III2 и наставницом Јеленом Гускић Петровић. Радионици
присуствовало двадесетосморо деце заједно са три васпитачице.
25. 4. Часу грађанског васпитања присуствовали ученици Економске школе. Истог дана
скинута поставка изложбе ученичких радова у ГКЦ Ужице.
26. 4 – 6. 5. Ускршњи и првомајски празници (пролећни распуст).
26 – 28. 4. Израда информативних визуала за рекламну кампању Уметничке школе, који су
пласирани током априла и маја на социјалним мрежама, поводом ускршњих и првомајских
празника, припремне наставе и пријемног испита. Дизајн осмислио и реализовао наставник
Дејан Богдановић.
Мај
4. 5. Почетак припремне наставе за полагање пријемног испита из области: цртање, сликање,
вајање. Настава се одржавала током наредне четири суботе до пријемног испита 31. маја.
8 – 15. 5. Матуранти са смера конзерватор
културних добара осликали су мурал у
просторијама Удружења ментално недовољно
развијених особа „Анђели” у Ужицу, који
користе још два удружења особа са
инвалидитетом: Удружење
оболелих
од

мултипле склерозе, и Удружење за помоћ особама са аутизмом, у улици Николе Пашића 38.
Своју креативност су показали и сами корисници удружења, који у добили основне
инструкције о сликању великих зидних површина, што је био и основни хумани циљ акције.
Координатор сарадње и носилац реализације мурала испред Уметничке школе била је
наставница Маријана Тодоровић.
Екипе ТВ Лав и портала Пасаж направиле су
прилоге о овој акцији, што можете погледати на
следећим линковима:
https://www.youtube.com/watch?v=I4hqIkP0ZCw
https://pasaz.rs/andjeli-i-umetnici-u-zajednickomstvaralastvu/
9. 5. Унепосредној близини Гимназије откривен
је споменик посвећен младим борцима
батаљона 1300 каплара. Иницијатор идеје било је Друштво српских домаћина. Аутор бронзане
скулптуре младог војника из I св. рата је Наташа Марковић, академска вајарка и наставница у
Уметничкој школи у Ужицу.
10. 5. Већина ученика и наставника попунила интернет анкету у оквиру пројекта СЕЛФИ
(инструмент за самовредновање који се развија да би се европским школама помогло да
изврше процену начина на који се у њима користе дигиталне технологије за иновативно и
ефикасно учење). Истог дана почео пријем докумената за упис у Уметничку школу.
14 – 21. 5. реализована је студијска посета у оквиру пројекта “Нови живот неолитског наслеђа
у препознатим природним подручјима од великог значаја – NeoLIFE”.Представници
пројектних партнера и стручних сарадника из Србије и Босне и Херцеговине су посетили низ
археолошких паркова и музеја у земљама Европске уније како би се упознали са начинима рада
установа специјализованих за очување, презентацију и промоцију културног наслеђа
различитих историјских епоха. Представник Уметничке школе била је директорка Софија
Бунарџић.

17. 5. Манифестација „Плес са Европом”. И матуранти Уметничке школе учествовали са
осталим ужичким матурантима на Градском тргу. Плесали су уз Штраусов кадрил тачно у
подне са матурантима већине европских земаља. Носилац реализације је наставник физичког
васпитања - Милинко Ратковић.

18. 5. Одржана „Ноћ музеја” у Уметничкој школи под слоганом Слобода. 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. У кабинетима конзерватора
културних добара и графичког дизајна поједини ученици су
демонстрирали процес рада, док су остали пружали
посетиоцима додатна објашњења. Одсек за дизајн текстила
је испред школе у два термина приказао модну ревију
костима насталих у оквиру наставе на тему позоришног и
савременог костима. Модератори: Ивана Стаматовић и
Тања Јовановић. Координатор Ноћи музеја: Јован Ђурђевић.
Снимке модних ревија костима који су носили ученици
погледајте на следећим линковима:
https://www.youtube.com/watch?v=QUqeiL4Kzj0
https://www.youtube.com/watch?v=HgI61wXQvyY
24. 5. Ученица Радмила Зубац I1 освојила 1. награду на
конкурсу за ликовне радове на тему „Барселона” у
организацији Технолошког факултета у Лесковцу. (Ментор: Весна Аћимовић Панић)

24. 5. Представници Министарства унутрашњих послова одржали предавање о правилном
понашању током матурске вечери и Матурантске журке у ГКЦу (31. мај). Истог дана послати
радови на литерарни конкурс у организацији Задужбине „Доситеј Обрадовић”. Учествовали
ученици првог разреда (ментор Бранкица Чкоњевић).
20 – 30. 5. Предматурска пракса – Израда матурских радова и писање елабората.
28. 5. На конкурсу за средњошколце на тему ТЕЛО, у огранизацији Факултета савремених
уметности из Београда, ученици Уметнчке школе постигли су запажене резултате.
Категорија ЦРТЕЖ:
Кристина Обреновић – 3. место
Категорија СЛИКА:
Валерија Момот – 3. место
Категорија ФОТОГРАФИЈА:
Лазар Симеуновић – 3. место
За сва три ученика, ментор је била
наставница мр Јелена Гускић Петровић.
Уметничка школа је добила и јавну похвалу
за квалитет колекције радова.
Додела награда одржала се 28. 5.2019 у галерији Дорћол Platz.
30. 5. Постављање задатака и припрема школе за реализацију пријемног испита.
31. 5. Први дан пријемног испита из предмета: цртање. Појавило се укупно 45 пријављених
ученика
Јун
1. 6. Други дан пријемног испита из предмета:
сликање
2. 6. Трећи дан пријемног испита из предмтеа:
вајање
3. 6. Објављени су резултати жирирања
приспелих радова за III републичко
такмичење у области класичних ликовних
медија – фотографија.
Организатор такмичења је Школа за дизајн, Београд.
Ученици коју су освојили награде су:
Горана Поповић II 1 – II награда у категорији Живот улице –
колор (ментор: Маријана Тодоровић)
Милош Станојчић IV2 – III награда у категорији Слободна тема –
колор (ментор: Маријана Тодоровић)

3 – 12.6. Реализација матурских испита (предаја елабората, писање рада из српског језика,
полагање изборних предмета и одбрана матурских радова.
7. 6. Одржано матурско вече у традиционалном духу маскенбала.

Окупљање је било испред Народног позоришта, док је славље организовано у ресторану
Александар.
13. 6. У Београду су у Галерији РТС (Таковска 10) додељене награде са Ликовног конкурса
за ученике средњих школа у организацији Регионалног центра за таленте Михаило
Пупин из Панчева. Конкурс су подржали: Систем центара за таленте и Министарство
просвете, науке и технолошког развоја.
Ученици наше школе су добили три од десет равноправних награда у категорији средњих
школа. Освојили су их следећи ученици:
Валерија Момот III 2 – акварел
(ментор: Јелена Гускић
Петровић)
Кристина Јевђић IV2 – цртеж
(ментор: Маријана Тодоровић)
Милош Станојчић IV2 –
фотографија (ментор: Маријана
Тодоровић)

Сви су са смера конзерватор културних добара. Додели су присуствовали награђени ученици
заједно са менторима.
17.6. Отворена матурска изложба ученичких радова 14. генерације са све чаним уручењем
награда и диплома у Градској галерији Ужице. Изложбу отворила директорка школе Софија
Бунарџић. Најбољима на смеру и ученику генерације Тамари Арсеновић награде и дипломе
уручио је председник Школског одбора Дејан Богдановић, који је уједно и заслужан за дизајн
каталога изложбе. Медијски су пропратили новинари листа Данас и портала Uzice.online

Поставка је скинута 20. јуна.
20. 6. У Градском културном центру, представници Града доделили су Вукове дипломе и
пригодне поклоне најбољим ученицима и награђеним ученицима на међународним и
републичким такмичењима..
21. 6. Завршетак наставе за ученике 1, 2 и 3. разреда
28. 6. Предате рестауриране старе царске двери из цркве у Каони (са приказом Благовести и
четири јеванђелиста, насликане 1831). Конзервацију и рестаурацију су извршили наставници и
ученици са смера конзерватор културних добара.

Најбољи ученици на смеру

Јул
2. 7. Отворена изложба у Градској галерији у Пожеги. Испред Уметничке школе изложбу је
отворио један од ментора и галериста Славко Луковић.
8 – 9. 7. Извршен упис ученика у први разред.
9 – 17. 7. Троје ученика Уметничке школе заједно са вршњацима из осталих школа отишло на
летовање у Бечићима које финансира Град Ужице

