ЛЕТОПИС
за школску
2017/2018. годину

Летопис води
Маријана Ристић,
проф.српског језика

Организација образовно-васпитног рада школе
Број ученика по одељењима и разредима за школску 2017/2018. годину
Разред и одељење
I-1
Целодневни боравак
I-2
I-3
Укупно за I разред
II-1
Целодневни боравак
II-2
II-3
Укупно за II разред
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Одељењски старешина
Виолета Павловић
Милица Поповић
Драгана Милић
Снежана Живковић
Љиљана Златановић
Милош Цакић
Марија Пејовић
Петар Мартиновић
Јасмина Ђурђевић
Тања Драгановић
Наташа Илић
Снежана Раденковић
Сања Павићевић
Јована Вогринец
Милан Стојић
Јадранка Костић
Ана Кузмановић
Ивана Миљковић
Драган Станковић
Синиша Величковић
Маријана Ристић
Љиљана Цветковић
Саша Костадиновић
Александра Тикић
Оливера Стаменковић

Организација рада у целодневној настави
Школа брине о потреби да дете има потпуни наставни процес, учење и израду домаћих
задатака, ваннаставне и слободне активности, васпитање, бригу и пажњу учитеља у
времену од 7.00 до 16.00 сати. Ученике уче и брину о њима два учитеља. Школа
располаже посебно уређеним простором за ученике у целодневној настави, и
могућностима за организовање програмских активности, и има услове за исхрану и
обезбеђивање сва три оброка за ученике: доручак, ужина и ручак. Школа је опремљена
намештајем, опремом и средствима за реализацију садржаја целодневне наставе.
Ученици у целодневној настави, у првом и другом разреду, по једно одељење,
организовани су по следећем оријентационом распореду активности.

Садржај активности

Време реализације

Јутарње прихватање ученика

715 – 730

Јутарња фискултурна рекреација

730 – 740

Доручак

740 – 755

Припреме за обавезне преподневне активности

755 – 800

Редовна настава
1. час по распореду

800 – 845

2. час по распореду

850 – 935

одмор

935 – 955

Активности у слободном времену

955 – 1040

Самостални рад ученика, учење и домаћи задаци

1045 – 1130

3. час по распореду

1130 – 1200

Ручак

1200 – 1230

4. час по распореду

1230 – 1415

Поподневна ужина

1415 – 1430

Самостални рад ученика, учење и домаћи задаци
или 5. час по распореду
Завршетак послеподневног рада

1430 – 1500
1500 – 1600

Стручни органи, Педагошки колегијум и Стручни тимови
Наставничко веће чине наставници, васпитачи и стручни сарадници.
Одељењско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу.
Одељењска већа:
Разред

Председници већа

Разред

Председници већа

I

Драгана Милић

V

Милан Стојић

II

Марија Пејовић

VI

Ивана Миљковић

III

Тања Драгановић

VII

Синиша Величковић

IV

Снежана Раденковић

VIII

Оливера Стаменковић

Стручно веће за разредну наставу чине наставници који изводе наставу у првом
циклусу образовања.
Стручно веће за области предмета чине наставници који изводе наставу из групе
сродних предмета.
Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, васпитача,
стручних сарадника, јединице локалне самоуправе, Ученичког парламента и Савета
родитеља. Чланове Стручног актива за развојно планирање именује орган управљања.
Стручни актив за развој школског програма, поред директора школе и стручних
сарадника, чине председници одељењских већа, као представници наставника.

Концепција стручних већа школе и стручних актива
Назив стручног већа и стручног актива

Председник

Стручно веће припремног предшколског васпитања и
Татјана Манић
образовања
Стручно веће разредне наставе

Јована Вогринец

Стручно веће за област предмета: српски језик, историја,
Ивана Миљковић
географија и грађанско васпитање
Стручно веће за област предмета – страни језици

Ана Ђорђевић

Стручно веће за област предмета: математика, физика,
хемија, биологија, техничко и информатичко образовање, Ивица Маринковић
информатика и рачунарство
Стручно веће за област предмета: музичка и ликовна
Синиша Величковић
култура, физичко васпитање
Стручни актив за развој школског програма

Марина Остојић

Стручни актив за развојно планирање

Саша Костадиновић

Педагошки колегијум чине:
директор школе Саша Тончев, као председник; председници стручних већа и стручних
актива, стручни сарадници и председник инклузивног тима Драгана Милић.
Чланови Стручног актива за развојно планирање су:
Саша Костадиновић, као председник, Саша Тончев, Марина Остојић, Јасмина
Ђурђевић, Оливера Стаменковић, Миломирка Миланов, Тања Драгановић, Ана
Кузмановић, Светлана Вељковић, Бранкица Лукић, Љиљана Златановић, родитељ
Иван Јанковић, ученик Емилија Андрејевић.

Стручни тимови
Школски тим за подршку Марина Остојић, Вера Савић Бенић и одељењске
Ученичком парламенту старешине седмог и осмог разреда
Тим за професионалну
оријентацију

Ивана Живковић, Марина Остојић, Вера Савић Бенић и
одељењске старешине седмог и осмог разреда

Тим за заштиту
деце/ученика од насиља и
ШБН

Марина Остојић, Вера Савић Бенић,
Оливера Стаменковић, Ивана Миљковић,
Јасмина Ђурђевић,Тања Драгановић

Стручни тим за
инклузивно образовање

Драгана Милић, Вера Савић Бенић, Марина Остојић,
све одељењске старешине које имају ИОП ученике/це

Медијаторски тим

Ана Кузмановић, Марина Остојић, Вера Савић Бенић,
Оливера Стаменковић, Саша Костадиновић, Јасмина
Ђурђевић

Тим за стручно
усавршавање

Светлана Вељковић,
Марина Остојић, Јасмина Ђурђевић

Сарадња са родитељима

Јована Вогринец, Јадранка Костић, Марина Остојић,
Вера Савић Бенић, Ивана Живковић

PR тим

Драган Станковић, Саша Тончев, Марина Остојић,
Вера Савић Бенић, Драгана Милић, Ивана Живковић

Уредништво сајта школе

Светлана Вељковић, Маријана Ристић, Јовица Панић,
Драгана Милић, Маша Марковић, Марина Остојић

Пројектни тим за
немачки језик ДСД

Ана Ђорђевић, Јелена Ташков Станојковић

Тимови за самовредновање и вредновање рада школе
Јована Вогринец,
Етос

Саша Костадиновић, Марија Пејовић, Марина Остојић,
Вера Савић Бенић, Синиша Величковић, Ивана Живковић,
Миломирка Миланов, родитељ Ана Ђорђевић, ученик
Јана Стојановић
Драгана Величковић,

Подршка ученицима

Весна Јовановић, Марина Остојић, Вера Савић Бенић,
Јовица Панић, Петар Мартиновић, Маша Марковић,
ученик Илија Алексић, родитељ Саша Ђорђевић
Љиљана Златановић,

Настава и учење

Јасмина Ђурђевић, Марина Остојић, Вера Савић Бенић,
Ана Кузмановић, Сања Павићевић, Светлана Вељковић,
родитељ Александра Павловић, ученик Лена Младеновић
Петар Мартиновић,

Постигнућа ученика

Сања Павићевић, Ивица Маринковић, Ана Ђорђевић,
родитељ Јелена Станковић, ученик Анђела Вељић

Школски програм и
Годишњи план рада
школе

Марина Остојић,

Руковођење,
организација и
обезбеђивање
квалитета

Ивана Миљковић,

Саша Тончев и сви председници одељењских већа, ученик
Емилија Андрејевић, родитељ Сања Аврамовић

Станковић Драган, Саша Тончев, Петар Мартиновић,
Снежана Живковић, родитељ Бојан Крстић и ученик Јана
Милинковић

Комисије
Вучковић Зоран,
Комисија за културну и
јавну делатност школе

Саша Костадиновић, Маријана Ристић, Татјана
Манић, Синиша Величковић, Љиљана Златановић,
Бранкица Лукић, Марија Стојановић,
Марија Тричковић Вагнер
Петар Мартиновић,

Комисија за уређење
школске средине

Ивана Живковић, Милена Цветковић,
Сања Павићевић, Синиша Величковић

Комисија за јавне набавке

Добрила Костић,
Милан Стојић, Марија Пејовић
Маријана Ристић,

Комисија за израду
летописа

Светлана Вељковић, Снежана Живковић,
Ивана Миљковић, Зоран Вучковић, Бранкица Лукић

Комисија за Дечји савез

Снежана Раденковић, Сања Павићевић

Комисија за извиђаче

Ивица Маринковић, Јовица Панић

Комисија за биоскопске и
позоришне представе

Јована Вогринец, Ивана Миљковић

Комисија за набавку и
дистрибуцију часописа

Снежана Живковић, Драгана Милић

Остала задужења
Записничар Наставничког већа

Оливера Стаменковић

Записничар Савета родитеља

Бранкица Лукић

Израда распореда часова

Марија Пејовић, Милан Стојић, Ана Кузмановић

Ученичке организације
У циљу унапређивања и остваривања активизма, партиципације ученика и васпитних
програма, школа организује рад ученичких организација које су носиоци разноврсног
програма и активности у школи. У свој рад, организације укључују највећи број
ученика из свих разреда, у зависности од циља и врсте акције које покреће. У овој
школској години функционишу следеће ученичке организације:

Дечји
савез
Ученички парламент

Конституисање Ученичког парламента и план;
Ученички парламент и други тимови:
медијатори и Вршњачки тим,
Израда обележја парламентараца;
Изградња мреже парламентараца са другим
школама;
Учешће на седницама стручних и управних
органа школе, информисање о акцијама и
постигнућима парламента.

Медијаторски тим

Сања Павићевић,
Снежана Раденковић

План рада организације;
Обележавање манифестације „Дечја недеља“;
Учешће у манифестацијама на локалном нивоу.

Конституисање тима;
Обука за медијацију;
Панои за медијацију;
Посредовање и евиденција;
Мрежа са медијаторима других школа;
Евалуација рада;
Презентација постигнућа.

Ана Кузмановић
Марина Остојић, Вера
Савић Бенић, Саша
Костадиновић, Весна
Јовановић, Александра
Тикић, Оливера
Стаменковић,
Јасмина Ђурђевић

Вршњачки тим
Школе без насиља

Носиоци

Конституисање тима; Панои за ШБН;
Посредовање и евиденција;
Мрежа са медијаторима и Ученичким
парламентом;
Образац за ШБН;
Акције Вршњачког тима ШБН;
Мрежа са другим Вршњачким тимовима ШБН;
Конференције ШБН; Декларација ШБН;
Евалуација рада; Презентација постигнућа.

Марина Остојић,
Вера Савић Бенић,
Јасмина Ђурђевић
Оливера Стаменковић

Савез
извиђача

Садржај

Активности и манифестације Савеза извиђача

Ивица Маринковић,
Јовица Панић

Марина Остојић,
Вера Савић Бенић,
Одељењске старешине
седмог и осмог разреда

Ученички парламент
На почетку школске године, свако одељење 7. и 8. разреда изабрало је демократским
путем, тајним гласањем, по 2 представника одељења за Ученички парламент.
Изабрани представници одељења су конституисали Ученички парламент школе.
Задужени за рад и сарадњу са Ученичким парламентом су: Марина Остојић,
педагошкиња, Вера Савић Бенић психолошкиња, одељењске старешине 7. и 8. разреда.
Ученици парламентарци у школској 2017/18. години:
Име и презиме ученика
Јана Стојановић, Лена Младеновић, Илија Алексић
Наталија Станковић, Теодора Раденковић
Јана Милинковић, Јован Новаковић
Емилија Андрејевић, Теодора Кањевац
Никола Ђорђевић, Маша Димитров
Филип Јоцић, Анђела Вељић
Председница Ученичког парламента: Анђела Вељић 8-3

Разред и
одељење
7-1
7-2
7-3
8-1
8-2
8-3

Друштвено-користан рад
Друштвено-користан рад обухвата посебне радно-производне и друштвене
активности које обављају ученици, чиме доприносе побољшању и унапређивању
услова живота и развоја своје школе и средине.
Садржај
Хуманитарне акције
Сакупљање сировина и рециклажа
Уређење школе и окружења
Активности у околини школе

Носиоци
Љиљана Златановић
Јовица Панић
Синиша Величковић
Светлана Вељковић

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за
шк.2017/2018.год.

Календар датума значајних активности школе
Редовна настава и сви облици образовно-васпитног рада оствариваће се у два
полугодишта.
Прво полугодиште почиње у петак, 01.9.2017. године, а завршава се у среду, 31.1.2018.
године. Друго полугодиште почиње у понедељак, 12.2.2018. године, а завршава се у
четвртак, 31.5.2018. године за ученике осмог разреда, односно у четвртак 14.6.2018.
године за ученике од првог до седмог разреда.
За прво полугодиште предвиђен је 101 наставни дан. Друго полугодиште има 79
наставних дана, а за ученике осмог разреда 69 наставних дана.
Образовно-васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда оствариваће се у 36
петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана, а за ученике осмог
разреда оствариваће се у току 34 петодневних наставних недеља, односно 170
наставних дана.

Класификациони периоди одржаће се у трећој недељи новембра 2017. године, а у другом
полугодишту у другој недељи априла 2018. године.
Саопштење успеха ученика из првог полугодишта и подела књижица биће у среду,
31.1.2018. године. Свечана подела ђачких књижица, сведочанстава и диплома
ученицима осмог разреда биће 06.6.2018. године, а ђачких књижица ученицима од првог
до седмог разреда, 28.6.2018. године.
Дан школе организоваће се 24.2.2018. године.
У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.
Јесењи распуст почиње у четвртак, 9.11.2017. године, а завршава се у петак,
10.11.2017. године.
Зимски распуст има два дела: први део почиње у среду, 03.1.2018. године, а завршава се
у понедељак, 08.1.2018. године, док други део почиње у четвртак, 01.2.2018. и завршава
се у петак, 09.2.2018. године. Пролећни распуст почиње у понедељак ,02.4.2018. године,
а завршава се у понедељак, 09.4.2018. године.
Летњи распуст почиње у петак, 15.6.2018. године, а завршава се у петак , 31.8.2018.
године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног
испита, а завршава се у петак , 31.8.2018. године.
Припремна настава за ученике упућене на поправни испит организоваће се у трајању
од пет наставних дана јуна/августа месеца 2018. године.
Припрема настава за завршни испит организује се у току године и интензивно током
другог полугодишта и десет дана пре полагања најмање два часа дневно.
У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом о државним и
другим празницима у Републици Србији. У школи се празнује радно Дан сећања на
српске жртве у Другом светском рату 21.10.2017. године; Дан сећања на жртве
холокауста, геноцида и других жртава фашизма 22.4.2018. године; Свети Сава – Дан
духовности 27.1.2018. године и Видовдан – спомен на Косовску битку 28.6.2018. године,
Дан победе 09.5.2018. године. Свети Сава и Видовдан су без наставе. Среда, 08.11.2017.
обележава се као Дан просветних радника. Дан државности празнује се 15. и 16.2.2018.
године.
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у
дане верских празника по члану 8. предвиђеним Правилником о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2017/2018. годину.
Хуманитарне акције и остале активности организоваће се најмање два пута у години,
а по потреби и више. Датуми ће бити накнадно одређени.
Културне активности биће организоване: биоскопске, позоришне и друге активности.
Екскурзије за ученике од првог од седмог разреда организоваће се у периоду април – мај
2018. године, а за ученике осмог разреда у октобру 2017. године. Настава у природи за
ученике од другог до четвртог разреда биће организована октобра 2017. године.
Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 13.4.2018. године и у
суботу, 14.4.2018. године, а завршни испит у понедељак, 18.6.2018. године, уторак,
19.6.2018. године и среду, 20.6.2018. године.

Правила понашања ученика
1. Ученици долазе у школу најкасније 15 минута пре почетка часа;
2. Ако ученик закасни не сме се задржавати у ходницима, дворишту, санитарним
просторијама и другим деловима школске зграде, већ одмах улази у учионицу;
3. Свако неоправдано кашњење на наставу евидентираће се као неоправдани
изостанак са часа;
4. За време великог одмора ученици излазе у школско двориште, осим у случајевима
лоших временских услова;
5. По завршетку наставе ученици не напуштају учионицу док клупе и столице не
оставе уредно поређане; приликом изласка из учионице ученици односе све своје
ствари;
6. Одсуствовање ученика са појединог часа одобрава предметни наставник.
Одсуствовање ученика са наставе у току дана одобрава одељењски старешина;
7. Ученици су дужни да чувају школску имовину и пазе на ред и чистоћу у школској
згради и дворишту школе;
8. Ученик који начини штету на имовини школе дужан је да је надокнади, а уколико
се починилац не може утврдити, штету наокнађују сви ученици одељења;
9. Ученици у школу долазе пристојно и уредно одевени и воде рачуна о личној хигијени;
10. За време трајања наставе забрањено је коришћење мобилних телефона, а у случају
нестанка телефона школа не сноси одговорност;
11. Ученици су у обавези да се према свим одраслим особама у школи односе са
уважавањем и поштовањем.

Дежурни ученик – редар је дужан да:
1. Долази у школу 20 минута пре почетка наставе;
2. Прегледа учионицу по доласку у школу, припреми прибор и наставна средства за
рад;
3. Одмах пријави штету коју установи приликом доласка у учионицу, као и ону
штету која се учини за време наставе, одмора или по завршеној настави, пре
одласка кући;
4. За време одмора чува ствари ученика, проветрава учионицу, брише таблу и обавља
остале послове неопходне за почетак наредног часа; пре повратка ученика са
одмора затвара прозоре;
5. Доноси наставна средста, учила и прибор по налогу предметног наставника;
6. Пријављује наставницима одсутне ученике ради евидентирања;
7. Последњи напушта учионицу, установљава исправност инвентара, гаси светло,
затвара прозоре, и прикупља евентуално заборављене ствари ученика, које предаје
дежурном особљу школе;
8. Води рачуна о чистоћи и реду у учионици;
9. По налогу одељењског старешине или предметног наставника обавља и друге
послове.

Правила понашања родитеља (старатеља) ученика
Родитељ (старатељ) ученика дужан је да:
1. Прати понашање, учење и успех свог детета и редовно се информише о томе;
2. Сарађује са одељењским старешином, предметним наставницима и дежурним
особљем школе;
3. Обавезно присуствује свим родитељским састанцима;
4. Индивидуалне разговоре са наставницима обавља у предвиђеном термину;
5. На време правда изостанке ученика;
6. Поштује налоге и предлоге дежурног наставника;
7. Својим добронамерним предлозима и сугестијама утиче на побољшање општих
услова и остваривање планираних задатака и васпитног рада школе;
8. Не узлази у двориште школе својим аутомобилом да не би угрозио безбедност деце;
9. Не улази ни у какве вербалне сукобе са радницима школе и школским обезбеђењем;
10. Лице које није запослено у школи дужно је да на улазним вратима покаже личну
карту, службени позив или другу исправу ради своје идентификације.
***
Остали подаци који се односе на Кућни ред школе и организацију
образовно-васпитног рада у Школи ажурирани су на сајту школе и то:
 Кадровски услови рада (запослени);
 Распоред и сатнице:
Термини за пријем родитеља;
Распоред часова за ученике од првог до четвртог разреда;
Распоред часова за ученике од петог до осмог разреда;
Распоред писмених задатака и писмених провера знања.

СЕПТЕМБАР
2017.

Летопис води
Маријана Ристић,
проф.српског језика

01.9.2017.
У част нових ђака организована је приредба добродошлице.
Веселом песмом „Децо певајте са нама“ почео је овај свечани школски час за прваке.
Ученици четвртог разреда потрудили су се да
својим малим другарима улепшају први школски
дан. Занимљивим рециталом, повели су их у нову
пустоловину у којој ће научити бројке и слова, али и
стећи пријатеље са којима ће проводити школске
дане и делити срећне тренутке. Иако неће увек
бити лако, песмом и игром показали су им да је све
могуће, кад је неко жељан знања. Кореографија уз
песму „Учим слова“ допринела је ефектној завршници наше мале свечаности.

Овако весела атмосфера ублажила је бојазан првачића, који су с великим нестрпљењем
очекивали своју прву прозивку и сусрет са учитељицама.
Срдачну добродошлицу пожелео им је директор школе Саша Тончев, захваливши се
уједно и председнику Градске општине Палилула, који нам је својим присуством
увеличао овај свечани дан.
Александар Ждрале поздравио је родитеље и
њихове малишане, честитајући им полазак у
школу са жељом да буду добри и вредни ђаци, а
да притом уживају у учењу и дружењу, јер је
школа њихов други дом. Присутнима се
обратила и представница компаније „Stylos“,
која је учествовала у донацији школског прибора
за прваке, у организацији Градске општине
Палилула.
Након прозивке, учитељице су окупиле своје ђаке и одвеле их до учионица, где су први
пут сели у школске клупе. Поклони, које су добили, улепшали су овај свечани тренутак.

Да све буде у најбољем реду, побринула се учитељица Јована Вогринец са својим
ђацима. Заједно су показали креативност, не само у кореографији музичких тачака,
већ и у поетичним порукама које су посветили првацима. Приредба је била добро
осмишљена на опште задовољство свих присутних. У рециталу су учествовали и
ученици Снежане Раденковић и Сање Павичевић.

Виолета Павловић
Одељење I1
У оквиру целодновног
боравка радиће
Милица Поповић

Драгана Милић
Oдељење I2

Снежана Живковић
Одељење I3

Ученички парламент је на првој конститутивној седници шк. 2017/2018. год. изабрао
своје представнике и председника. Јавним гласањем за председника Ученичког
парламента изабрана је Анђела Вељић, ученица VIII3.
Координатор Ученичког парламента је Марина Остојић.

12.9.2017.
Одржани су родитељски састанци поводом почетка школске 2017/2018. године и
изабрани нови чланови за Савет родитеља. Прочитана су правила понашања ученика,
родитеља и запослених у школи у циљу безбедности ученика. Родитељи су обавештени
о опремљености школе за нову школску годину и информисани о реализацији
екскурзија, предвиђених Годишњим планом рада школе. Овом приликом потписали су
и сагласност за вођење ученика ван школе у оквиру ваннаставних активности и њихово
фотографисање.
Након родитељских састанака одржана је седница Савета родитеља.
Савет родитеља је на првој конститутивној седници шк. 2017/2018. год. изабрао
Александру Павловић за председника, а усвојен је и Годишњи план рада Савета
родитеља за шк. 2017/2018. годину.
На седници је поднет извештај директора о реализацији свих активности предвиђених
Годишњим планом рада школе у претходној шк. години као и извештај о
припремљености школе за почетак школске године.
Усвојен је Годишњи план рада школе за шк. 2017/2018. годину.
На дневном реду било је и поштовање правила понашања ученика, родитеља и
запослених у школи, а истакнута је и безбедносту ученика у школи.
Предложени су представници родитеља за Стручни актив за развојно планирање и за
свих седам области тимова за самовредновање; дата је сагласност за програм
екскурзија за ученике од првог до осмог разреда и наставе у природи за ученике од првог
до четвртог разреда.
Иницијално тестирање
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања припремио је иницијалне
тестове знања из српског језика и математике за ученике петог и седмог разреда.
Ученици су тестирани у својим учионицама у оквиру једног школског часа, а како су
за сваки разред биле припремљене две комбинације теста, дељене су им наизменично.
Циљ тестирања није подразумевао оцењивање, већ увид предметних наставника у
постигнућа ученика.

14.9.2016.
Иницијално тестирање ученика петог и седмог разреда из српског језика.
15.9.2017.
Малишане из предшколских група посетио је дечји песник Русомир Арсић.
16.9.2017.
Поводом обележавања Дана пешачења у Србији,
Планинарски клуб „Железничар“ у Нишу је, под
покровитељством Министарства омладине и
спорта, Планинарског савеза Србије, Града Ниша
и Спортског савеза Града Ниша, организовао
манифестацију „Дан пешачења“.

Акцији се придружило тридесетак ученика седмог и осмог разреда наше школе у
пратњи наставника Синише Величковића.

На Чегру их је дочекао домаћин Селомир
Марковић, од кога су деца чула беседу о
браниоцима нашег града, чувеним Ресавцима и
великом јунаку Стевану Синђелићу.

Након овог историјског часа, наши планинари уживали су у природи и дружењу, а
Удружење „ЗОО Планет“ потрудило се да љубитељима животиња улепша ове
тренутке.

20.9.2017.
И ове школске године настављена је дугогодишња
сарадња са Одредом извиђача „Ђука Динић“.
Ученици млађег узраста уживали су у њиховој
презентацији извиђачих вештина и знања. Кроз
игру и забаву научили су нешто ново и притом
се лепо забавили.

На велико задовољство предводника, сва деца су
изашла насмејана и жељна нових сусрета са
извиђачима.
Неки од њих су им се и прикључили, јер је Одред
извиђача „Ђука“ вршио упис нових полетараца
и пчелица.
21.9.2016.
Иницијално тестирање ученика петог и седмог разреда из математике.
22.9.2017.
Ђаци из предшколских група гледали су анимирани филм „Тврд орах“ у биоскопу
„Вилин град“.

23.9.2017.
У парку Светог Саве реализована је традиционална акција „Јесење радости“, у
организацији Одреда извиђача „Јосиф Панчић“.
Двадесет и петоро полетараца и пчелица из наше
школе прикључило се овој јесењој пустоловини, а
екипа „Тигрића“ освојила је треће место. Ученици
од другог до четвртог разреда били су чланови
мешовитих екипа.
Тимски решавајући занимљиве задатке, међусобно
су се зближили, а стекли су и нова пријатељства, што је и циљ оваквих извиђачких
окупљања. Најмлађи чланови Одреда извиђача „Ђука Динић“, захваљујући пажњи и
подршци својих предводника, провели су незаборавне тренутке и уз то научили нешто
ново кроз разне игре.

25.9.2017.
У оквиру програма „Основи безбедности деце“ одржано је
предавање на тему „Заједно против насиља“, које је реализовао
школски полицајац.
Предавању су присуствовали ученици шестог разреда.
Иначе, програм је настао као продукт сарадње Министарства
просвете и Министарства унутрашњих послова и намењен је
ученицима четвртог и шестог разреда.

26.9.2017.
Поводом обележавања Европског дана језика, ученици V2 потрудили су се да нам
покажу шта су све научили из немачког језика, наравно, уз подршку своје наставнице
Ане Ђорђевић.

29.9.2017.
Предшколци су имали огледни час из енглеског језика, у оранизацији Школе енглеског
језика „Fair play“. Часу су присуствовали и родитељи, а циљ часа био је увод у учење
страног језика.
29.9.2017.
Поводом манифестације „Ноћ истраживача“, ученици шестог разреда посетили су
археолошко налазиште „Медијана“.
Кроз игру откривања, наши млади
истраживачи упознали су се са
овим локалитетом, учествујући у
занимљивим радионицама.
Мапе, које
су добили,
помогле су им у тражењу скривених питања, а
њихови тачни одговори водили су их до следећег
корака у игри, до слагалице. Истражујући римску
вилу, сазнали су како је изгледао свакодневни
живот тадашњег становништва.
У археолошкој сали Народног музеја упознали су
се са културним наслеђем нашег града од
праисторије па до средњег века.
Кроз овај чаробни времеплов, водила их је
настовница историје Ивана Миљковић.

ОКТОБАР
2017.

Летопис води
Маријана Ристић,
проф.српског језика

Обележавање Дечје недеље од 02. до 06.10.2017.
02.10.2017.
Добродошлица
Поводом свечаног пријема првака у Дечји савез,
ученици другог разреда спремили су малу
свечаност њима у част.

У оквиру одељењских заједница осмишљене
су различите активности. Једна од њих је и „тајни пријатељ“.
03.10.2017.
Организоване су креативне радионице са одраслима, а продукт њиховог заједничког
рада биле су занимљиве играчке.
04.10.2017.
Хуманитарна акција „За Анђелу Врбић“

У холу школе организована је продајна
изложба дечијих радова, у организацији
чланова Ученичког парламента и
наставника разредне наставе.
05.10.2017.
„Радост сваког детета“
Организован је маскенбал, а у гостима су нам били малишани из Дечјег вртића „Лане“.
06.10.2017.
Крос „За радост сваког детета“
Организоване су разне спортске игре (међуодељењска такмичења).

06.10.2017.
Предшколци и прваци уживали су у гостујућој представи „Дечије играрије“.
11.10.2017.
Предшколске групе обишле су Дечију и Градску библиотеку, Народни музеј и Ћеле кулу.
од 16. до 21.10.2017.
Реализована је настава у природи за ученике другог, трећег и четвртог разреда.
Малишани су провели незаборавне тренутке на Копаонику.

18.10.2017.
Малишани из предшколских група гледали су представу „Чувари природе чисте“ у
Позоришту лутака.
23. и 24.10.2017.
У оквиру програма „Основи безбедности деце“ одржано је предавање на тему „Поштуј
саобраћајне прописе и буди безбедан у саобраћају“ (Саобраћајна полиција). Предавање је
било организовано за ученике првог, четвртог и шестог разреда.
24.10.2017.
Ученици осмог разреда присуствовали су
конференцији „Ја кажем, остајем у Србији“, у
организацији Канцеларије за младе Града
Ниша и Омладинског едукативног центра. Циљ
конференције био је промоција младих талената
и научника, који су одлучили да остану у својој
држави и ту започну своју каријеру. У склопу
конференције одржана су два панела – „Ми
остајемо у Србији“ и „Млади и предузетништво“,
као и Сајам ученичких компанија и омладинских
организација.

26.10.2017.
Одржана је седница Наставничког већа на којој је секратар школе упознао чланове
колектива са новинама у Закону о основама система образовања и васпитања;
истакнута је безбедност ученика у школи и извршена анализа актуелне ситуације.
Седници је присуствовала Емилија Андрејевић, представник Ученичког парламента
која је изнела њихове предлоге у вези са хуманитарним акцијама поводом сакупљања
средстава неопходних за лечење наше ученице Анђеле Врбић.
Формиран је и Тим за помоћ и подршку одељењској заједници 81 и парламентарцима
у активностима приликом прикупљања донација и прилога за лечење.
26.10.2017.
Хуманитарна
журка
„Помозимо
нашој
другарици“

Од 29. до 31.10.2017.
Реализована је тродневна екскурзија за ученике осмог разреда.
Ученици су обишли манастире на Фрушкој гори, Сремске Карловце, Стражилово,
Суботицу, Палићко језеро, Петроварадинску тврђаву и знаменитости Новог Сада.

29.10.2017.
У нашој школи организована је обука наставника техничког образовања поводом
новог наставног плана и програма за пети разред.

30.10.2017.
Наша екипа освојила је 1. место на Општинском
такмичењу у стоном тенису (екипно).
Екипу су чинили ученици VII2:
Ђорђе Петровић, Давид Аранђеловић и
Илија Ђорђевић.

31.10.2017.
У оквиру програма „Основи безбедности деце“ одржано је предавање на тему „Опрезно
са ватром и водом“ – заштита од пожара (Сектор за ванредне ситуације). Предавању
су присуствовали ученици четвртог и шестог разреда.

НОВЕМБАР
2017.

Летопис води
Маријана Ристић,
проф.српског језика

01.11.2017.
Ђорђе Петровић (VII2 ) освојио је 2. место на Општинском такмичењу у стоном
тенису (појединачно). Давид Аранђеловић (VII2) освојио је 3. место на Општинском
такмичењу у стоном тенису (појединачно).
02.11.2017.
На Окружном такмичењу у стоном тенису (екипно) представници наше школе
освојили су 1. место. Екипу су чинили ученици VII2: Ђорђе Петровић, Давид
Аранђеловић и Илија Ђорђевић.
01. и 03.11.2017.
За ученике прешколских група организован је показни час шаха.
04.11.2017.
Одржана је седница Наставничког већа.
07. и 08.11.2017.
Промоција дечјег романа „Мађионичар“ Душка Милосављевића. Део прихода био је
намењен лечењу Анђеле Врбић.
13.11.2017.
Одржане су седнице одељењских већа свих разреда.
14.11.2017.
Одржана је седница Наставничког већа.
17.11.2017.
Одржани су родитељски састанци и седница Савета родитеља.
20.11.2017.
У Регионалном центру за ученике четвртог разреда организвана је радионица
„Физика за најмлађе“ у реализацији професора са Природно-математичког
факултета.
25.11.2017.
У нашој школи реализован је семинар
„Стандарди постигнућа и наставни
програми као главне смернице за обликовање
наставе страних језика“, у реализацији доц.
др Катарине Завишин.
30.11.2017.
Реализовано је информатичко такмичење „Дабар“.

ДЕЦЕМБАР
2017.

Летопис води
Маријана Ристић,
проф.српског језика

08.12.2017.
Одржана је седница Савета родитеља на којој је секретар школе упознао чланове
Савета са одређеним одредбама новог Закона о основама система образовања и
васпитања. Наиме, нови Закон о основама система образовања и васпитања предвиђа
нови орган – Општински савет родитеља. Савет родитеља школе је предложио и
једногласно изабрао Ивана Станимировића, родитеља ученика II1, за представника.
Трајање мандата је годину дана.
13.12.2017.
У нашој школи одржана је представа, која је била хуманитарног карактера. Глумци
из Крагујевца одазвали су се нашем позиву поводом акције сакупљања новчаних
средстава за лечење Анђеле Врбић.

13.12. 2017.
Ученици млађег узраста гледали су позоришну представу „Љубавни јади Дејзи
Шалабејзи“ у Луткарском позоришту.
У периоду од 14. до 21.12.2017. реализоване су новогодишње радионице у сарадњи са
вртићем „Лане“. Организована је и новогодишња приредба поводом њиховог гостовања.
22.12.2017.
Директор школе Саша Тончев и представник Ученичког
парламента Лена Младеновић били су гости у емисији коју води Жика
Промаја ради промоције свих организованих хуманитарних акција
које би помогле нашој ученици. Овом приликом позвани су сви људи
великог срца да дођу на хуманитарни концерт и дају свој допринос.
(ТВ Зона плус)
24.12.2017.
Гости емисије „Данас“ били су Саша Костадиновић, одељењски старешина Анђеле
Врбић, и представници Ученичког парламента – Лена Младеновић и Емилија
Андрејевић ради промоције предстојећег хуманитарног концерта. (ТВ Зона плус)

25.12.2017.
У Дому Војске одржан је Новогодишњи и божићни хуманитарни концерт посвећен нашој ученици
Анђели Врбић.
Кроз свет музике и плеса водила нас је Биљана Вујовић Бајка, која је својом позитивном енергијом и
добро осмишљеним сценариом објединила уметност и хуманост, уз поруку да је „давање највеће
примање“. Велики број извођача је својим наступом увеличао ову хуманитарну свечаност, чинећи је
узвишеном и посебном.
Хор ОШ „Коле Рашић“ и хор ОШ „Учитељ Таса“ уз
инструменталну пратњу Матеје Пејчића на
клавиру, Николе Вуковића на гитари, Димитрија
Мандића, Михајла Каралића и Екатарине Каралић
на виолинама и мулти-инструменталисте Матеје
Јездића на кавалу, фрули, тамбури, тарабуци и
ђембету – диригент хора проф. Марија Стојановић;
Анђела Димитријевић и Јована Ристић, балерине из
Балетске школе Марије Сенћански;
Љубица Пауновић и Николина Ивковић, ученице
Школе певања „Naissa“ Снежане Спасић;
Дарија Златић и Миња Митић, ученице Школе
певања „By Heart“ Оливера Катића;
Нишке звездице – Теодора Марковић, Анабела
Митић, Лука Утвић, Уна Димитријевић, Тодор
Китановић и Сања Костић;
Хор „Чаробна нота“, „Drum&Roll“ и „Art centar“ –
диригент хора Миљана Радивојевић;
Хор „Чаролија“ – диригент хора проф. Гордана Стаменковић;
Плесна школа „Swing“, Extreme Dance Studio и КУД „Абрашевић“.

Захвални смо свима који су својим несебичним ангажовањем допринели да ова хуманитарна акција
буде успешно реализована, а посебно Зорану Бижићу, управнику Дома Војске, који нам је срдачно
уступио простор и тиме омогућио да велики број посетилаца покаже своју племенитост.

25.12.2017.
Реализована је радионица на којој су ученици правили новогодишње честитке на
француском језику.
У периоду од 26. до 28.12.2017. ученици млађег узраста и предшколци организовали су
новогодишње приредбе за родитеље.
27.12.2017.
Реализована је продајна изложба новогодишњих честитки у организацији Ученичког
парламента.

Истог дана су и наши најмлађи ученици
добили новогодишње пакетиће.

ЈАНУАР
2018.

Летопис води
Маријана Ристић,
проф.српског језика

15.1.2018.
Ученици су се дружили са дечјим песником Русомиром Арсићем, уживајући у његовој
поезији.
19.1.2018.
Реализовано је Школско такмичење из математике.
Истог дана реализовано је и Школско такмичење из енглеског језика.
25.1.2018.
Чланови Ротари клуба гостовали су у нашој школи и организовали радионице за
ученике млађих узраста.

27.1.2018.
Обележавање школске славе на
традиционалан начин
Свети Сава је увек уз нас!

„Светосавско родољубље Алексе Шантића“ била је тема Светосавске академије у нашој
школи, у организацији Зорана Вучковића, наставника српског језика.

31.1.2018.
Одржане су седнице Наставничког већа и Савета родитеља.
Истог дана одржани су родитељски састанци за ученике од петог до осмог у 17:00, а
за ученике од првог до четвртог у 17:30.

ФЕБРУАР
2018.

Летопис води
Маријана Ристић,
проф.српског језика

19.2.2018.
Реализовано је Школско такмичење из историје.
24.2.2018.
Општинско такмичење из математике одржано је у ОШ „Душан Радовић“ за ученике
од петог до осмог разреда.
Мирјана Рајковић, ученица V2, освојила је 3. место;
Миња Павловић, ученица VI2, пролаз на окружно.
24.2.2018.
Прослава Дана школе на тему „Кабаре – рингишпил“ у организацији и реализацији
Петра Мартиновића, наставника разредне наставе.

Хор је припремила Марија Стојановић, а презентацију на видео-биму, као визуелну
подлогу, Маријана Ристић, наставница српског језика.
27.2.2018.
Одржана је седница Наставничког већа на којој су сви запослени радници Школе
информисани о активностима Комисије за избор директора школе; прибављено је
мишљење о пријављеним кандидатима за директора Школе; спроведено је гласање
запослених радника Школе и сви запослени су информисани о резултатима гласања за
избор директора Школе.

МАРТ
2018.

Летопис води
Маријана Ристић,
проф.српског језика

03.3.2018.
Наша школа била је организатор Општинског такмичења из хемије.
На Општинском такмичењу из енглеског језика, које је одржано у ОШ „Ћеле Кула“,
Миљан Драговић, ученик VIII3, освојио је 1. место и пласирао се на регионално
такмичење.
06.3.2018.
Организована је приредба за предшколце из вртића „Лане“.
07.3.2018.
Организована је приредба за предшколце из вртића „Црвенкапа“.
08.3.2018.
Реализовано је такмичење из математике „Мислиша“.
10.3.2018.
Окружно такмичење из физике одржано је у ОШ „Иво Андрић“, на коме је Миња
Павловић, ученица VI2, освојила 3. место.
15.3.2018.
Хор наше школе је заједно са хором Основне школе „Учитељ Таса“ гостовао у Грчкој
на Фестивалу у Кардици.

16.3.2018.
Одржано је Школско такмичење рецитатора.
17.3.2018.
Општинско такмичење из историје одржано је у ОШ „Бранко Миљковић“ – наши
ученици остварили су следеће резултате:
Мина Младеновић, ученица V2, освојила је 3. место;
Стефан Газетић, ученик VI3, освојио је 3. место.

Истог дана реализовано је и Општинско такмичење из биологије у ОШ „Бранко
Радичевић“. Наши ученици постигли су следеће резултате:
Никола Антић, ученик V2, освојио је 2. место;
Кристина Стојановић, ученица VI3, освојила је 3. место;
Ивона Арсенијевић, ученица VI3, освојила је 3. место;
Лазар Станковић, ученик VI3, освојио 3. место;
Лена Младеновић, ученица VII1, освојила је 1. место;
Наталија Станковић, ученица VII2, освојила је 3. место;
20.3.2018.
Предавање ватрогасаца је организовано за ученике првог, другог и трећег разреда.
21.3.2018.
Гостовање малишана из вртића „Лане“.
Презентација Гимназије „Бора Станковић“.
22.3.2018.
Представници Извиђачког одреда „Ђука Динић“ презентовали су извиђачке вештине
ученицима млађег узраста.
23.3.2018.
Час посвећен сећању на дан агресије и бомбардовања Србије.
Презентација Гимназије „Стеван Сремац“.
25.3.2018.
Окружно такмичење из математике одржано је у ОШ „Учитељ Таса“, на коме је
Миња Павловић, ученица VI2, освојила 3. место.
26.3.2018.
Представници МУП-а имали су презентацију на тему – Заштита од пожара.
27.3.2018.
Реализоване су креативне радионице на тему Заштита животне средине у
организацији Фондације за заштиту природе „Не прљај – немаш изговор“.
29.3.2018.
Ученица Лена Младеновић директно се пласирала на Републичко такмичење из
немачког језика из области читања, које организује Амбасада Савезне Републике
Немачке.

30.3.2018.
Одржане су седнице Наставничког већа и Савета родитеља, као и родитељски
састанци.
31.3.2018.
Ученици седмог разреда посетили су изложбу
у Галерији „Синагога“, која је организована
поводом обележавања 140 година од
ослобођења Ниша од Турака.

Поносни што њихова школа
носи име по једном од
истакнутих вођа који су
учествовали у ослобађању
нашег града.
Истраживачки дух довео их је до Нишке
тврђаве где су се упознали са историјатом
турског присуства на овим просторима.

Овом приликом посетили су и Фестивал
„Наук није баук“, који им је омогућио да на
сасвим другачији начин учења завире у свет
знаности и упознају се са најновијим научним
сазнањима и иновацијама.

АПРИЛ
2018.

Летопис води
Маријана Ристић,
проф.српског језика

13. и 14.4.2018.
Реализован је пробни завршни испит и то:
13. априла рађен је тест из математика од 12:00 до 14:00, а 14. априла тест из
српског језика од 09:00 до 11:00 и комбиновани тест од 11:30 до 13:30 часова.
16.4.2018.
У оквиру пројекта „Основи безбедности
деце“ представници МУП-а су шестацима
одржали предавање на тему: Превенција и
заштита деце од злоупотребе дроге и
алкохола; Превенција и заштита деце од
трговине људима;
16.4.2018.
Одржана је седница Наставничког већа на којој је именована Комисија за спровођење
избора чланова Школског одбора из реда Наставничког већа и на којој је спроведен
избор чланова Школског одбора и донета једногласна одлука о истом.
Чланови Комисије за спровођење избора чланова Школског одбора били су: Петар
Мартиновић, проф. разредне наставе, Милица Поповић, проф. разредне наставе, и
Драгана Величковић, проф. историје.
Након тајног гласања изабрани су: Саша Костадиновић, проф. српског језика; Тања
Драгановић, проф. разредне наставе, и Јадранка Костић, проф. географије.
Истог дана одржана је и седница Савета родитеља на којој је спроведен избор чланова
Школског одбора из реда Савета родитеља.
21.4.2018.
Окружно такмичење из биологије одржано је у ОШ „Доситеј обрадовић“, на коме су
наши ученици постигли следеће резултате:
Никола Антић, ученик V2, освојио је 3. место;
Ивона Арсенијевић, ученица VI3, освојила је 2. место.
Истог дана организовано је и Општинско такмичење „Шта знаш о саобраћају“ у ОШ
„Сретен Младеновић Мика“.
Ирина Јовановић, ученица VI1, освојила је 2. место;
Сања Милановић, ученица VI2, освојила је 2. место.
22.4.2018.
Наша школа била је организатор Окружног такмичења из хемије.

22.4.2018.
Окружно такмичење из историје одржано је у ОШ „Бранко Миљковић“, на коме је
Стефан Газетић, ученик VI3, освојио 3. место.
На Општинском такмичењу из ликовне културе – Мали Пјер, које је одржано у ОШ
„Свети Сава“, постигнућа наших ученика су:
Лара Живковић, ученица V2, освојила је 3. место;
Ирина Јовановић, ученица VI1, освојила је 1. место;
Андреа Ристић, ученица VI1, освојила је 1. место;
Ђорђе Ђорђевић, ученик VI2, освојио 1. место;
Катарина Кодрман, ученица VII1, освојила је 2. место;
Лена Младеновић, ученица VII1, освојила је 2. место;
Маша Тодосијевић, ученица VII2, освојила је 3. место;
Јован Ранђеловић, ученик VII2, освојио 2. место;
Данило Марковић, ученик VII2, освојио 2. место;
На Окружном такмичењу из ликовне културе – Мали Пјер, које је одржано у ОШ
„Свети Сава“, постигнућа наших ученика су:
Ђорђе Ђорђевић, ученик VI2, освојио је 1. место;
Андреа Ристић, ученица VI1, освојила је 2. место;
26.4.2018.
Позоришна представа „Прича о принцу јединцу“ за ученике првог разреда.
24.4.2018.
Позоришна представа „Дамојед“ у Луткарском позоришту.
27.4.2018.
У нашој школи организован је Сајам професионалне оријентације. Ученици осмог
разреда имали су прилику да се упознају са програмима 17 средњих школа из Ниша, јер
им предстоји један од најбитнијих тренутака у животу, упис у средње школе.

Малишани из млађих разреда приредили су забавну
манифестацију, па су прошетали маскирани у докторе,
музичаре, полицајце, фудбалере, професоре. ..како би
својим старијим друговима, осмацима, помогли у одабиру
будућих занимања. Маскенбал је очарао све посетиоце овог
сајма.
Ова манифестација у нашој школи медијски је пропраћена
(ТВ Зона плус; НТВ; РТВ Белами...)

МАЈ
2018.

Летопис води
Маријана Ристић,
проф.српског језика

02.5.2018.
Градска општина Палилула је и ове године
урадила оригинални општински Календар за
2018. годину под називом „Најбољи међу
најбољима“.
На њему су се нашли и ученици наше школе који
су остварили запажене резултате у 2017.
години.
04.5.2018.
Организовано је књижевно вече под слоганом „Волим да говорим лепо“. Наши најбољи
и најмлађи рецитатори говорили стихове омиљених песника, а неки од њих су
презентовали своје омиљене романе. Овом догађају прикључили су се и Мирјана
Балтезаревић и Русомир Арсић, дечји песници из окружења.
08.5.2018.
Ученици трећег разреда били су на једнодневној екскурзији до Београда, а ученици
четвртог разреда обишли су Крагујевац, Тополу, Опленац и Буковичку Бању.
08. и 09.5.2018.
Реализована је дводневна екскурзија за
ученике седмог разреда до Бајине
Баште.

У периоду од 10. до 15. маја реализована је настава у природи у Деспотовцу за ученике
првог разреда.
11.5.2018.
Ученици млађих разреда учествовали су у кросу РТС-а.
11.5.2018.
Одржана је седница Наставничког већа на којој је једногласно донета одлука о избору
уџбеника и приручника за први и пети разред за школску 2018/2019. годину, а на основу
предлога одељењских већа и стручних већа за област предмета.

14.5.2018.
Одржана је седница Савета родитеља поводом доношења одлуке у вези са учествовањем
представника родитеља као посматрача на спровођењу завршног испита. Савет
родитеља није дао своју сагласност поводом тога.
21.5.2018.
Ученици су гледали позоришну представу „Покондирена тиква“, која је била
хуманитарног карактера за децу оболелу од карцинома.
На Општинском такмичењу у атлетици (пионирке – 600м), наше ученице освојиле су:
Ирина Јовановић, ученица VI1, 1. место;
Милица Петровић, ученица VI3, 2. место;
Маша Тодосијевић, ученица VII2, 2. место.
22.5.2018.
Дечији песник Мирослав Кокошар посетио је ученике млађег узраста.
22.5.2018.
Предавање представника МУП-а на тему Заштита од техничко-технолошких
опасности и природних непогода.
22.5.2018.
Презентација француског језика кроз радионице које су организоване за ученике
четвртог разреда.
22.5.2018.
Наши осмаци прославили су другарско вече са својим одељењским старешинама и
предметним наставницима.

Испратили смо још једну генерацију
осмака.

24.5.2018.
Одржан је мајски турнир у малом фудбалу.

30.5.2018.
Ученици трећег разреда посетили су Галерију „Синагога“ и Тврђаву.
30.5.2018.
У организацији Црвеног крста Ниш
одржано је Градско такмичење у пружању
прве помоћи у коме су учествовали и наши
ученици.

ЈУН
2018.

Летопис води
Маријана Ристић,
проф.српског језика

05.6.2018.
Одржана је седница Наставничког већа на којој је утврђен успех и дисциплина ученика
осмог разреда на крају шк. 2017/2018. године; донете су одлуке о награђивању и
похваљивању ученика осмог разреда; донете су одлуке о носиоцима посебних и Вукових
диплома; донета је одлука о избору ученика генерације и спортисте генерације.
Такође, верификована је и комисија за завршни испит шк. 2017/2018. године и донета
одлука о распореду дежурства наставника.
07.6.2018.
Ученици првог разреда били су на
једнодневној екскурзији у Јагодини.

08. и 09. 6.2018.
Реализовано је такмичење из енглеског језика у оквиру сарадње са учитељима из
Бугарске поводом пројекта „Са енглеским у Европу“.
11.6.2018.
Ученици петог разреда били су на једнодневној екскурзије до Ресавске пећине.
11. и 12.6.2018.
Реализована је дводневна екскурзија за ученике шестог разреда на релацији Ниш –
Лепенски Вир.
12.6.2018.
Одржан је свечани родитељски састанак за ученике осмог разреда.
Сходно успесима на такмичењима и током школовања ученицима осмог разреда
додељене су посебне дипломе, које су добили:
Ученици VIII1
Емилија Андрејевић за српски језик и хемију; Барбара Милошевић за биологију;
Теодора Кањевац за историју; Наталија Стојановић за биологију;
Ученици VIII2
Немања Стевановић за техничко и информатичко образовање; Алекса Стојановић за
физичко васпитање; Урош Младеновић за географију и биологију;
Ученици VIII3

Тијана Митровић за ликовну културу и техничко образовање; Мартин Цветановић
за техничко и информатичко образовање; Велимир Николић за српски језик и
историју; Лука Живковић за српски језик и ликовну културу; Миљан Драговић за
енглески језик.
Носиоци Вукових диплома су:
Ученици VIII1 : Емилија Андрејевић, Теодора Кањевац,
Ученици VIII2: Урош Младеновић,
Ученици VIII3 : Тијана Митровић, Велимир Николић и Миљан Драговић.
Ученица генерације била је Емилија Андрејевић, ученица VIII1, а за спортисту
генерације изабран је Алекса Стојановић, ученик VIII2.
13.6.2018.
Ученици другог разреда имали су час на базену.
13.6.2018.
„Градска деца уз градски клуб“
Посетили су нас првотимци Фудбалског
клуба „Раднички“ заједно са Стручним
штабом и новим тренером Ненадом
Лалатовићем.
Чланови Стручног штаба поделили су
најмлађим ученицима флајере и албуме са
сличицама.
Фудбалери „Радничког“ одиграли су
пријатељске утакмице са ученицима наше
школе. Ово дружење наших основаца са
првотимцима имало је за циљ промоцију
здравог начина живота, а догађај је био
медијски пропраћен.

14.6.2018.
Одржана је седница Наставничког већа поводом организације и реализације завршног
испита за ученике осмог разреда у школској 2017/2018. години.
18.6.2018.Реализација завршног испита за ученике осмог разреда - тест из српског
језика.
19.6.2018.
Реализација завршног испита за ученике осмог разреда – тест из математике.
20.6.2018.
Реализација завршног испита за ученике осмог разреда – комбиновани тест.
26.6.2018.
Одржана је седница Наставничког већа на којој је поред: утврђивања успеха и
дисциплине ученика од првог до седмог разреда на крају наставне 2017/2018. године;
извештаја о постигнућима ученика на такмичењима и доношења одлуке о награђивању
и похваљивању ученика, поднет и извештај о реализацији завршног испита за ученике
осмог разреда. Усвојен је Школски програм за први разред основног образовања и
васпитања; као и предлог дестинација за екскурзију и наставу у природи за наредну
школску годину.
28.6.2018.
Одржана је седница Савета родитеља и родитељски састанци за ученике од првог до
седмог разреда.
29. и 30.6.2018.
Попуњавање и предаја листе жеља у Школи и унос у базу података.

АВГУСТ
2018.

Летопис води
Маријана Ристић,
проф.српског језика

23.8.2018.
Одржана је седница Наставничког већа на којој је дат предлог поделе часова и одељења
на наставнике за шк. 2018/2019. годину и констатована припремљеност школе за
почетак наредне школске године; дат је и распоред активности одељењских и стручних
већа за област предмета, као и свих осталих тимова у школи.
28.8.2018.
Одржана је седница Наставничког већа на којој је усвојен: коначни предлог поделе
часова и одељења на наставнике за шк. 2018/2019. годину; предлог задужења
наставника у оквиру четрдесето-часовне радне недеље; предлог школских програма за
први, пети и шести разред; Извештај директора о раду у школској 2017/2018. години;
распоред часова за наредну школску годину, као и распоред коришћења просторија.

