ЛЕТОПИС
за школску
2018/2019. годину

Летопис води
Маријана Ристић,
проф.српског језика

Организација образовно-васпитног рада школе
Број ученика по одељењима и разредима за школску 2018/2019. годину
Разред и одељење
I-1
Целодневни боравак
I-2
I-3
Укупно за I разред
II-1
II-2
II-3
Укупно за II разред
III-1
III-2
III-3
Укупно за III разред
IV-1
IV-2
IV-3
Укупно за IV разред
V-1
V-2
V-3
Укупно за V разред
VI-1
VI-2
Укупно за VI разред
VII-1
VII-2
VII-3
Укупно за VII разред
VIII-1
VIII-2
VIII-3
Укупно за VIII разред
Укупно I - VIII

Мушки

Женски

Укупно

12

15

27

5
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9
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9
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10
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9
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8
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9
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22
26
48
25
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27
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518

Одељењски старешина
Сања Павићевић
Јована Вогринец
Снежана Раденковић
Милош Цакић
Виолета Павловић
Драгана Милић
Снежана Живковић
Љиљана Златановић
Марија Пејовић
Петар Мартиновић
Јасмина Ђурђевић
Тања Драгановић
Наташа Илић
Саша Костадиновић
Александра Тикић
Оливера Стаменковић
Јадранка Костић
Марија Стојановић
Ана Кузмановић
Ивица Маринковић
Драган Станковић
Синиша Величковић
Маша Марковић
Љиљана Цветковић

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

Милош Цакић

V

Саша Костадиновић

II

Виолета Павловић

VI

Марија Стојановић

III

Петар Мартиновић

VII

Драган Станковић

IV

Јасмина Ђурђевић

VIII

Маша Марковић

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

Наташа Илић

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, Ана Кузмановић
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
Маја Миљковић, ученик Јана Стојановић.
Стручни актив за развој школског програма:
Марина Остојић Саша Тончев, Милош Цакић I, Виолета Павловић II, Петар
Мартиновић III, Јасмина Ђурђевићћ IV, Саша Костадиновић V, Марија Стојановић
VI, Драган Станковић VII, Маша МарковићVIII родитељ Марина Ђорђевић, Нађа
Крстић, ученица
Тим за самовредновање и вредновање рада школе:
Ивана Миљковић, као председник, Савић Бенић Вера, Весна Јовановић, Јовица Панић,
Петар Мартиновић, Маша Марковић, родитељ Маријана Стануловић, ученица
Теодора Раденковић

Стручни тимови
Школски тим за подршку Марина Остојић, Вера Савић Бенић и одељењске
Ученичком парламенту старешине седмог и осмог разреда
Тим за професионалну
оријентацију
Тим за заштиту
деце/ученика од насиља и
ШБН
Стручни тим за
инклузивно образовање
Тим за развој
међупредметних
компетенција
Тим за професионални
развој

Маша Марковић, Марина Остојић, Вера Савић Бенић и
одељењске старешине седмог и осмог разреда

Марина Остојић, Вера Савић-Бенић, Јасмина Ђурђевић,
Оливера Стаменковић, Ивана Миљковић,
Тања Драгановић, ученик Ђорђе Ивковић
Драгана Милић, Вера Савић-Бенић, све одељењске
старешине које имају ИОП ученике/це
Марина Остојић, Милош Цакић, Јована Вогринец,
Ивана Миљковић, Јадранка Костић, Светлана
Вељковић, Јасмина Ђурђевић
Светлана Вељковић,
Марина Остојић, Јасмина Ђурђевић
Марина Остојић, Саша Тончев, Вера Савић-Бенић,
Тим за обезбеђивање
Наташа Илић, Саша Костадиновић, Маријана Ристић,
квалитета и развој школе Миланов Миломирка, Ана Кузмановић, Петар
Мартиновић, Татјана Манић, Марија Стојановић
Вељковић Светлана, Ристић Маријана, Панић Јовица,
Уредништво сајта школе Драгана Милић, Маша Марковић,
Маша Ковач, ученица

Комисије
Комисија за културну и
јавну делатност школе

Комисија за уређење
школске средине

Вучковић Зоран,
Саша Костадиновић, Маријана Ристић, Татјана
Манић, Синиша Величковић, Љиљана Златановић,
Бранкица Лукић, Марија Стојановић,
Тања Драгановић
Петар Мартиновић,
Ивана Живковић, Милена Цветковић,
Сања Павићевић, Синиша Величковић,
ученица Петра Зазић

Комисија за јавне набавке

Добрила Костић,
Милан Стојић, Марија Пејовић

Комисија за израду
летописа

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

Комисија за Дечји савез

Драгана Милић, Виолета Павловић,
Снежана Живковић

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, Ана Кузмановић,
Милан Стојић, Маша Марковић

Ученичке организације

Савез
извиђача

Ученички парламент

Дечји
савез

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:
Садржај
План рада организације;
Обележавање манифестације „Дечја недеља“;
Учешће у манифестацијама на локалном нивоу.
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.
Активности и манифестације Савеза извиђача

Носиоци
Одељењско веће
четвртог разреда

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

Ивица Маринковић,
Јовица Панић

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
Филип Станковић, Андрија Јоцић
Миња Павловић, Петра Зазић
Кристина Стојановић, Маша Ковач
Илија Алексић, Јана Стојановић, Лена Младеновић
Теодора Раденковић, Нађа Крстић
Јана Милиновић, Ђорђе Ивковић
Председница Ученичког парламента: Јана Милиновић 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.2018/2019.год.

Редовна настава и сви облици образовно-васпитног рада оствариваће се у два
полугодишта.
Прво полугодиште почиње у у понедељак, 3. септембра 2018. године, а завршава се у
четвртак, 31. јануара 2019. године.
Друго полугодиште почиње у понедељак, 18. фебруара 2019. године, а завршава се у
петак, 31. маја 2019. године за ученике осмог разреда, односно у петак, 14. јуна 2019.
године за ученике од 1-7 разреда.
Прво полугодиште има 101 наставни дан за све ученике школе. Друго полугодиште
има 79, а за ученике осмог разреда 69 наставних дана.
Образовно-васпитни рад за ученике од I-VII разреда оствариваће се у 36 петодневних
наставних недеља, односно 180 наставних дана, а за ученике осмог разреда оствриваће
се у току 34 петодневних наставнх недеља, односно 170 наставних дана.
У току школске године ученици имају јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст.
Јесењи распуст почиње у петак, 9. новембра 2018. године, а завршава се у понедељак,
12. новембра 2018. године.
Зимски распуст има два дела – први део почиње у четвртак, 3. јануара 2019. године,
а завршава се у уторак, 8. јануара 2019. године, а други део почиње у петак, 1. фебруара
2019. године, а завршава се у четвртак, 14. фебруара 2019. године.
Пролећни распуст почиње у уторак, 30. априла 2019. године, а завршава се у петак, 3.
маја 2019.
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у понедељак, 17. јуна
2019. године, а завршава се у петак, 30. августа 2019. године. За ученике осмог разреда
летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у петак, 30.
августа 2019. године.
Класификациони периоди одржаће се у трећој недељи новембра 2018. године, а у
другом полугодишту у другој недељи априла 2019. године.
Саопштење успеха ученика из првог полугодишта и подела књижица биће у четвртак,
31. јануара 2019.
Свечана подела ђачких књижица, сведочанстава и диплома ученицима 8. разреда биће
6. јуна 2019. год. а ђачких књижица ученицима од првог до седмог разреда, 28. јуна
2019. год.
Среда, 5.12.2018. ради се по распореду за петак. Четвртак 21.2.2019. ради се по
распореду за за петак.
Дан школе организоваће се 24. фебруара 2019. год.
Припремна настава за ученике упућене на поправни испит организоваће се у трајању
од пет наставних дана јуна/августа месеца 2019. 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. У школи се
празнује радно Дан сећања на српске жртве у другом светском рату 21.10..; Дан
сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма 22.04., Свети Сава
– Дан духовности 27.01. и Видовдан – 28.06. спомен на Косовску битку, Дан победе
9.05. Свети Сава и Видовдан су без наставе.
8. новембар 2018. обележава се као Дан просветних радника. 11 новембар 2018.
обележава се као Дан примирја у првом светском рату. Дан државности празнује се
15/16. фебруара 2019. год.
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде
у дане верских празника по члану 7. предвиђеном Правилником о календару ОВ рада
за школску 2018/2019. 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 које
ће бити организоване: биоскопске, позоришне и друге активности.
Излети и екскурзије и настава у природи за ученике од 1-4. разреда организоваће се у
периоду септембар/октобар 2018/ април – мај 2019. за ученике 8. разреда у октобру
2018. или у мају 2019.

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;

СЕПТЕМБАР
2018.

Летопис води
Маријана Ристић,
проф.српског језика

03.9.2018.
Свечани пријем предшколских група био је у 900 часова, а пријем првака у 1100 часова.
Уприличен је дочек ђака првака у присуству родитеља, а приредбу је припремило веће
другог разреда са коoрдинатором Драганом Милић.
Почетком школске 2018/2019. године подељени су бесплатни уџбеници ученицима од
првог до осмог разреда. Право на бесплатне уџбенике имају примаоци социјалне
помоћи, треће дете и ученици који раде по ИОП-у.
12.9.2018.
Организована је промоција ритмичке гимнастике.

13.9.2018.
Одржане су седнице Наставничког већа и Савета родитеља, као и родитељски
састанци.
Конституисан је Савет родитеља, усвојен Годишњи план рада Савета родитеља и
избран представник за Општински савет родитеља (Иван Станимировић).
Предложени су родитељи за Стручни актив за развојно планирање ( Маја Мирковић,
Марина Ђорђевић, Маријана Стануловић, Јелена Ракић, Снежана Тешић, Јелена
Јовановић, Игор Ђорђевић, Соња Живковић). Нова председница Савета родитеља
Школе је Марина Ђорђевић, а њене заменице Соња Живковић и Ана Живковић.

14.9.2018.
За малишане предшколског узраста организована је шетња
до пијаце.
Овом приликом посетили су и Градску башту у Тврђави.

15.9.2018.
Реализован је показни час шаха, у организацији Шах клуба „Првак“.
19.9.2018.
У оквиру пројекта „Основи безбедности деце“ реализовано је предавање МУП-а:
Безбедно учешће деце у саобраћају.
20.9.2018.
Предшколци су
посетили Позориште
лутака и уживали у представи „Питалица
свезналица“.

26.9.2018.
Чланови библиотечке секције обележили су Европски дан језика, тако што су на часу
географије представили 12 земаља кроз језик, културу, државна обележја и научили да
кажу „хвала“ на једанаест језика.
27.9.2018.
За ученике млађег узраста организована је промоција Плесног студија „Бум 018“.
28.9.2018.
Предшколци и ученици четвртог разреа посетили су Позориште лутака и уживали у
представи „Лепотица и звер“.
Ученици III1 посетили су изложбу Пабла Пикаса у Официрском дому, и изложбу
„Наша села“ у Галерији „Синагога“.

ОКТОБАР
2018.

Летопис води
Маријана Ристић,
проф.српског језика

У периоду од 01. до 05.10.2018. обележена је Дечја недеља са слоганом „Моје је право
да живим срећно и здраво, одрастање без насиља“.
01.10.2018.
Отварање Дечје недеље почело је
промоцијом дечјих права – Конвенција о
правима детета;
Првацима су подељени беџеви у оквиру
приредбе коју су овим поводом припремили
ученици млађег узраста.
02.10.2018.
Акција „Деца – деци“
Организоване су креативне радионице у којима су ученици млађег узраста правили
играчке и магнете од различитих
материјала за продајну изложбу у
организацији Ученичког парламента.
Реализована је и хуманитарна акција
у циљу прикупљања материјалних
средстава за Петра Грујића, оболелог
дечака из ОШ „Ратко Вукићевић“, као
и за децу која су лошег материјалног
стања.
Истог дана одржана је седница
Наставничког већа.
03.10.2018.
ОРГАНИЗОВАЊЕ МАСКЕНБАЛА

Организован је маскенбал у сарадњи са малишанима из вртића „Црвенкапа“, „Невен“
и „Лане“. Наши маскирани ученици обишли су своје другове у вртићима и довели их до
школе, где су их лепо угостили. У маскенбалу су учествовали и предшколци.

04.10.2018.
Дан за забаву и уметност
Предшколци и ученици млађег узраста имали су прилику да погледају представу „Дечје
чаролије“, која је била изведена у спортској сали.

Чланови библиотечке секције присуствовали
су промоцији књиге „Шах-мат насиљу“
Марије Ранђеловић, у Нишком културном
центру. Водила их је Бранкица Лукић, наша
библиотекарка.

05.10.2018.

Посетили су нас предшколци из вртића „Лане“, у пратњи својих родитеља и
васпитача. Деца из вртића су извела пригодну представу.

Организован је турнир у малом фудбалу за ученике млађег узраста, a предшколци су
овај дан посветили спортским активностима у Чаиру. Реализована је и промоција
Кошаркашког клуба Ниш. Дешавања у оквиру обележавања Дечје недеље била су у
организацији наставника разредне наставе од првог до четвртог разреда, на челу са
координатором Наташом Илић.
09.10.2018.
Савез за рекреативни спорт и Полицијска управа у Нишу
организовали су и ове године манифестацију „Стоп сви на спорт“,
која се одвијала у Ровчету. Ученици четвртог разреда могли су да се
опробају у стреличарству, атлетици, одбојци, гимнастици, као и да
решавају специјалне мозгалице.
Овакве акције
на занимљив
начин повезују
спорт
и
знање.

11.10.2018.
Ученички парламент је
организовао
хуманитарну журку.
12.10.2018.
Предшколци су посетили
Ћеле-кулу.
13.10.2018.
Ученици млађих разреда учествовали су на кросу који је био организован на Бубњу, под
називом „Подржимо будуће атлетске шампионе”.
Дуња Филиповић, ученица другог разреда, освојила је 2. место.

15. и 17.10.2018.
На Општинском такмичењу у стоном тенису
екипа наше школе освојила је 1. место.
Чланови екипе били су: Ђорђе Петровић, Давид
Аранђеловић и Илија Ђорђевић.
И на Окружном такмичењу у стоном тенису
екипа
наше
школе освојила
је 1. место.
Што се тиче појединачних пласмана:
Ђорђе Петровић освојио је 1. место, а
Давид Аранђеловић - 2. место.

„Не прљај. Немаш изговор - ИЗАЗОВ!“ је део вишегодишње кампање и представља
неформални вид еколошког образовања ученика основних школа. Реализује се кроз
постављање изазова и позивање одељења свих основних школа у Србији да учествују у
конкурсу на задату тему. Изазови који буду постављени осмишљени су тако да самим
учествовањем у њима деца активно мењају своју животну средину и утичу на њену
заштиту и очување. Деца су подстакнута да развијају еколошку свест и да се кроз
тимски рад и игру креативно изразе, развију самоиницијативу и позитивне вредности.
Пројекат је добио подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
Завода за унапређивање образовања и
васпитања.
Својим пројектом „Мали визионари“ ученици
71 укључили су се у акцију „Не прљај, немаш
изговор!“ уз подршку одељењског старешине
Ане Кузмановић.
VII1 има визију
и креће у своју мисију.
Наша планета је у
озбиљној кризи
коме је стало
хвала на бризи!
Изађимо на ливаду, обиђимо реке,
помозимо природи да се
ослободи пластичне стеге.
Свака пластична кеса која
траву гуши,
нашу околину чини ружном
а лепоту природе руши.

Зато не прљај,
изговор не тражи,
засуци рукаве и помажи!
Мисија је наша веома важна
да нам Србија буде
чиста и одважна.

Нема веће среће
да је у канти
сво смеће,
да учионица
буде чиста,
да мирише и
блиста.
Рециклирај, употреби машту
ни од чега
улепшај школски хол
и башту!

А кад нашу школу краси цвеће,
тада је задовољство наше највеће.
Учинимо да нам школско двориште
буде рај наш мали,
да се у старости сећамо где смо
најлепше уживали!

16.10.2018.
Реализована је радионица за очување културног наслеђа у организацији Управе за
традицију, културу и духовност.

19.10.2018.
У жељи да се упознају са знаменитостима нашег града, предшколци су посетили
Народни музеј, Градску библиотеку – дечје одељење и Споменик ослободиоцима града
Ниша.

Примери добре праксе
Учитељица Драгана Милић, одељење II2
 Час ликовне културе на тему „Сунцокрет“
 Час српског језика „Бајка о рибару и рибици“

31.10.2018.
Наша екипа, коју су чинили Ђорђе Петровић и
Давид Аранђеловић, освојила је 2. место на
Државном првенству у стоном тенису.
Након
појединачног
такмичења
Ђорђе
Петровић је
освојио
2. место.

НОВЕМБАР
2018.

Летопис води
Маријана Ристић,
проф.српског језика

01.11.2018.
Фудбалска екипа наше школе освојила је 3.
место на Градском такмичењу.
У саставу фудбалске екипе били су: Јован Илић,
Алекса Вучковић, Константин Милосављевић,
Димитрије Раденковић и Вељко Милојковић.
Њихова главна подршка био је учитељ Петар
Мартиновић.
Градска општина Палилула донирала је кошеве нашој
школи.
У оквиру програма Професионалне оријентације,
предшколци су посетили кројачки салон.

02.11.2018.
За ученике из предшколских група
организована је посета биоскопу Вилин
град – филм Мисија Катканду.
Првe данe новембра чланови библиотечке секције посветили су Вуку Караџићу и
развоју писма, истичући значај и вредност писаних споменика. Ученици су
преписивали делове Темнићког натписа, Мирослављевог јеванђеља и Повеље Кулина
Бана.
од 05. до 07.11.2018.
Ученици осмог разреда били су на
тродневној екскурзији. Првог дана
обишли су Фрушку гору, Сремске
Карловце (посета Гимназији и Саборној
цркви), Стражилово, а другог дана
Суботицу, Палићко језеро и дворац
Дунђерски. Обилазак Петроварадинске
тврђаве оставили су за крај, уживајући
у шетњи крај Дунава.

07.11.2018.
Реализовано је онлајн такмичење „Дабар“ у коме су учествовали ученици другог и
четвртог разреда.
14.11.2018.
Представници ЈКП „Медијана“ посетили су нашу школу и ученицима млађег узраста
презентовали филм о екологији „Еко хероји“. Ученици су добили занимљиве поклоне.

Еколошки филм о рециклажи гледали су и ученици из предшколских група.
За ученике од првог до четвртог разреда реализовано је и Предавање о заштити од
пожара у организацији Сектора за ванредне ситуације.
15.11. и 16.11.2018.
Одржане су седнице одељењских већа свих разреда.
14.11. и 16.11.2018.
У оквиру пројекта „Основи безбедности деце“
представници МУП-а одржали су предавање
ученицима четвртог и шестог разреда.
Теме предавања су:
Безбедно коришћење
друштвених мрежа;
Превенција и заштита деце од негативног утицаја
алкохола, цигарета и психоактивних супстанци;
Превенција и заштита деце од трговине људима.

19.11.2018.
Одржане су седнице Наставничког већа и Савета родитеља. Истог дана одржани су и
родитељски састанци.
17. и 18.11.2018.
У оквиру стручног усавршавања наставника, у школи је реализован програм обуке
Активно-оријентисана настава – методе и технике учења, у организацији Удружења
наставника „ВЕТ Форум“ – Параћин.

22.11.2018.
Европски дан детета чланови библиотечке секције обележили су смишљајући стихове
у вези са дечјим правима.
22.11.2018.
Посетила нас је Јована Стојановић, бивша ученица наше школе, која је данас позната
фудбалерка и игра за Женски фудбалски клуб „Црвена звезда“.

27.11.2018.
Ученици осмог разреда посетили су Сајам професионалне оријентације који је био
организован у Основној школи „Сретен Младеновић – Мика“.

ДЕЦЕМБАР
2018.

Летопис води
Маријана Ристић,
проф.српског језика

04.12.2018.
Реализована је интерактивна музичко-књижевна радионица са ученицима
предшколског узраста.
20.12.2018.
У школској библиотеци снимљен је прилог за РТС-а у вези са акцијом Народне
библиотеке „Стеван Сремац“ из Ниша - Јединицом до бесплатне чланарине.
21.12.2018.
Одржано је Школско такмичење ученика седмог разреда из енглеског језика –
Удружење Nelta.
21.12.2018.
У сусрет Новој години – претпразнично расположење у нашој школи
Приређена је новогодишња приредба за предшколце из вртића „Невен“ и „Црвенкапа“.

Циљ посете је сарадња са локалном заједницом као и упознавање предшколаца са
нашом школом.
Овом приликом реализоване су и креативне радионице са гостима.

24.12.2018.
Предшколци су заједно са својим родитељима учествовали у креативним радионицама
– израда новогодишњих честитки и украса.
Истог дана ученици четвртог разреда
посетили су предшколце из вртића
„Невен“ и уживали у њиховој новогодишњој
представи.

26.12.2018.
Приређена је новогодишња приредба за
предшколце из вртића „Лане“, након које
су реализоване и креативне радионице са
малишанима.

Истог дана Ученички парламент је организовао продајну
изложбу новогодишњих честитки.
Координатор је била Миомира Живановић, педагог на
замени.

27.12.2018.
Ученици VI2 и VII1, посетили су Сајам књига.
Ученици прешколског узраста припремили су новогодишњу приредбу за родитеље.
Одржано је Школско такмичење из енглеског језика за ученике осмог разреда.

У оквиру пројектне наставе учитељи првог разреда
организовали су занимљив час за прваке – мали
кувари показали су своју креативност и умешност.

Одељење I3 – учитељ Милош Цакић

Одељење I2 – учитељица Снежана Раденковић

28.12.2018.
У оквиру хуманитарне акције Буди и ти
некоме Деда Мраз, коју су сами
организовали, ученици шестог разреда
посетили су одељење Дечије клинике у
Клиничком центру, како би пакетићима
бар мало олакшали својим другарима
болничке дане.

Истог дана ученици четвртог разреда посетили су предшколце из вртића „Лане“ и
гледали њихову новогодишњу представу.

ЈАНУАР
2019.

Летопис води
Маријана Ристић,
проф.српског језика

17.1.2019.
Одржано је Школско такмичење из математике за ученике млађег узраста.
18.1.2019.
Одржано је Школско такмичење из математике за ученике од петог до осмог разреда.
19.1.2019.
На Филозофском факултету одржано је
Општинско такмичење ученика седмог разреда
из енглеског језика, у организацији Nelta
удружења - Удружење професора енглеског
језика из Ниша.
Нашу школу представљали су: Стефан Газетић, Павле Главашевић, Анастасија
Станковић и Лазар Ђорђевић.
23.1.2019.
За ученике из предшколских група организована је посета биоскопу Вилин град – филм
Снежна краљица.
24.01.2018.
У школи је организована презентација НТЦ система учења, у организацији НТЦ
тима из Ниша (предавање је намењено родитељима).
Истог дана одржано је Школско такмичење из немачког језика.
27.1.2019.
Одржана је Свечана академија поводом обележавања школске
славе под називом „Осамсто година српске православне
цркве“, уз традиционално резање колача.

Приребу је припремио
Зоран Вучковић, наставник
српског језика, у сарадњи са
Милом Пужић, наставницом музичке културе на
замени, и Синишом Величковићем, наставником
ликовне културе, који је припремио сцену. За
визуелну подлогу била је задужена Светлана
Вељковић, наставница информатике.

Захваљујући сценарију Зорана Вучковића, гости су и овога пута могли много тога да
сазнају, уживајући у изузетној глуми наших ученика,.

27.1.2019.
Наши одбојкаши (категорија – пионири) освојили су 3. место на Светосавском турниру
у одбојци.
29.1.2019.
Мађионичар Оскар посетио је и
наше ђаке. Ученици млађег
узраста уживали су у његовим
занимљивим триковима у којима
су и сами учествовали.

Забави су се прикључили и њихови учитељи и
учитељице.

Током јануара одржана је и промоција уџбеника Издавачке куће „БИГЗ“.
30. и 31.1.2019.
Реализована су одељењска већа свих разреда.

***
У периоду од 18.1. до 31.1.2019. године радило се на снимању филма о школи. Филм је
режирао Миљан Живковић (родитељ), на основу сценарија Маријане Ристић,
професора српског језика, која је била координатор свих активности поводом
реализације овог пројекта.
Директор школе Саша Тончев радио је на промоцији филма о нашој школи, гостујући
на нишким телевизијама. Филм о школи објављен је на Сајту школе, Фејсбук страни
школе и на интернету.

ФЕБРУАР
2019.

Летопис води
Маријана Ристић,
проф.српског језика

01.2.2019.
Одржана је седница Наставничког већа и седница Савета родитеља. Истог дана
одржани су и родитељски састанци.
04.2.2019.
Реализована је обука наставника поводом увођења електронског дневника. Обуку је
водила Светлана Вељковић, наставница информатике.
Одлуком Министарства просвете зимски распуст је продужен до 24.2.2019. године.
Наиме, на основу препоруке Владе Републике Србије, у циљу смањења ризика
изложености ђака вирусу грипа, зимски распуст је продужен за недељу дана. Први
наставни дан за основне и средње школе биће 25.2.2019. Настава ће бити реализована
током другог полугодишта према утврђеном плану надокнаде неодржаних часова.
У току првог полугодишта библиотека је обогатила свој фонд за 124 монографске
публикације и 4 додатна наставна средства. Наставна средства, 59 књига и 10
часописа откупљени су захваљујући донацији МПТНР Републике Србије; 25 књига је
школа откупила сопственим средствима, 38 књига поклон су „Вулкан издаваштва“ и
две књиге је поклонила „Serbia knjiga Publishing“.
27.2.2019.
У оквиру пројекта „Основи безбедности деце“ реализовано је предавање МУП-а:
Полиција у служби грађана.

МАРТ
2019.

Летопис води
Маријана Ристић,
проф.српског језика

02.3.2019.
Општинско такмичење из математике одржано је у ОШ „Ратко Вукићевић“.
Постигнућа наших ученика:
Трећи разред: Лана Раковић – 2. место; Теодор Тошић – 3. место;
Четврти разред: Алекса Стевчић 1. место.
03.3.2019.
Наша школа је била организатор Општинског такмичења из хемије.
Миња Павловић, ученица VII2, освојила је 1. место.
Истог дана одржано је и Општинско такмичење из књижевности – Књижевна
олимпијада, у организацији ОШ „Зоран Ђинђић“. Наше ученице оствариле су следеће
резултате:
Маша Ковач VII3 освојила је 3. место, а Маша Вукић VIII1 – 2. место.
09.3.2019.
На Општинском такмичењу из историје, одржаном у ОШ „Бранко Миљковић“, наши
ученици постигли су следеће резултате: Милош Стојић (VI2) освојио је 3. место, а
Стефан Газетић (VII3) 2. место.
Истог дана одржано је и Општинско такмичење из биологије у ОШ „ Бранко
Радичевић“ на коме су наше ученице постигле следеће резултате: Ивона Арсенијевић
(VII3) освојила је 3. место, Лена Младеновић (VIII1) 1. место и Маша Вукић (VIII1) 2.
место.
14.3.2019.
Како је зимски распуст био продужен до 24.2.2019. године, када нам је иначе Дан
школе, прославу смо померили за 14.03.2019.
Обележавање Дана школе
Директор школе Саша Тончев поздравио је све
присутне
госте
и
уручио
захвалнице
организацијама и појединцима који су подржали
акције наше школе у претходном периоду.
Присутнима се обратио и представник Општине
Палилула.

„Уметнички сусрети“ била је овогодишња тема приредбе поводом обележавања Дана
школе, у организацији Бранкице Лукић, као координатора свих активности. Она је
радила са ученицима који су учествовали у програму (не само са глумцима, већ и са
децом која су имала свој плесни наступ).
Изузетно осмишљен сценарио
Бранкице Лукић увео је новину
у односу на претходне
приредбе и две главне улоге
добиле су лутке. Оне су нас
водиле кроз свет уметности
писане речи, музике и плеса.
За визулену подлогу побринула се Маријана
Ристић, наставница српског језика, Марија
Стојановић је припремила са хором неколико
песама, а Синиша Величковић, наставник
ликовне културе, урадио је сценографију.

Васпитачице Татјана Манић и
Миломирка Миланов припремиле су са
предшколцима једну музичко-плесну
тачку.

Овом приликом остварена је и сарадња са Луткарским позориштем, које нам је
посудило две лутке, а наставница Маријана Ристић се потрудила да им да нови изглед
у складу са сценариом саме приредбе.

Значајну помоћ у припреми двеју музичких тачака пружиле су и учитељице Љиљана
Златановић и Драгана Милић.

Свечаност поводом Дана школе пратио је велики број родитеља и угледних гостију.
14.3.2019.
Реализовано је математичко такмичење „Мислиша 2019“ у организацији
Математичког друштва „Архимедес“.
Ноцић Сара, ученица I, освојила је 2. награду;
Костић Андреј, ученик I, освојио је 3. награду;
Алекса Стевчић, ученик IV1, освојио је 1.награду.
15.03.2019.
Одржана је Школска смотра рецитатора - право учешћа на такмичењу имали су сви
ученици од првог до осмог разреда. Чланови комисије били су: Бранкица Лукић,
библиотекарка, Маријана Ристић, наставник српског језика, Саша Костадиновић,
наставник српског језика.
15.3.2019.
Одржан је Турнир у кошарци за ученике четвртог разреда.
16.3.2019.
На Општинском такмичењу из техничког и информатичког образовања, одржаном у
ОШ „Сретен Младеновић Мика“, наши ученици постигли су следеће резултате у
области авио моделарства (такмичење модела):
Катарина Јовановић (VII2) 1. место,
Виктор Митровић (VII2) 2. место.

17.3.2019.
На Општинском такмичењу из српског језика и језичке културе, одржаном у ОШ „Цар
Константин“, ученици наше школе постигли су следеће резултате:
Марко Мировић (V3) 2. место; Петар Тодоровић (V1) 2. место;
Стефан Газетић (VII3) 2. место; Маша Вукић (VIII1) 2. место.
20.3.2019.
Ученици седмог разреда посетили су
Регионални центар поводом манифестације
„Периодни систем елемената: 150 година и
касније“.
Овом приликом презентовани су радови
ученика и наставника нишких школа.
21.3.2019.
Поводом обележавања међународне Године
Периодног система хемијских елемената и
његове примене, у Регионалном центру
организована је радионица „Који елеменат
сам ја?“ у којој су учествовали и ученици наше
школе. Радионице су реализоване у сарадњи
са Природно-математичким факултетом –
Департман за хемију.

Ученике седмог разреда пратила је наставница хемије Љиљана Цветковић.

22.3.2019.
На Општинској смотри рецитатора, одржаној у Нишком културном центру, Лена
Младеновић, ученица VIII1,освојила је 1. место.
23.03.2019.
На Окружном такмичењу из математике, одржаном у ОШ „Мирослав Антић“,
Алекса Стевчић, ученик IV1, освојио је 3. место. Петар Џунић, ученик IV3 , добио је
похвалу.
28.03.2019.
Чланови библиотечке секције посетили су Дечје одељење Народне библиотеке.
28.03.2019.
Одржан је Турнир у фудбалу у организацији Учитељског друштва.
30.3.2019.
Маша Вукић, ученица VIII1, освојила је 1. место на Окружном такмичењу из
књижевности – Књижевна олимпијада.
На Окружном такмичењу из хемије, које је организовано у нашој школи, Миња
Павловић, ученица VII2, освојила је 1. место у категорији тест и истраживачки рад
и 2. награду у категорији тест и лабораторијске вежбе.

АПРИЛ
2019.

Летопис води
Маријана Ристић,
проф.српског језика

04.4.2019.
Реализовано је предавање о хигијени зуба.
05.4.2019.
На Општинском првенству у атлетици наши ученици постигли су следеће
резултате:
Алекса Вучковић – 2. место (на 300м – пионири); Димитрије Раденковић – 2. место
(на 800м – пионири); Павле Ацић – 2. место (скок у вис – пионири); Михајло
Ранђеловић - 2. место (скок у даљ – пионири); Матеја Стојановић – 3. место (бацање
кугле – пионири).
Укупан пласман / пионири – 3. место.
Маша Тодосијевић – 3. место (на 600м –
пионирке);
Маша Тодосијевић, Милица Петровић,
Наталија Миладиновић, Емилија Пејовић
штафета 4 x 100м – пионирке – 3. место.
06.4.2019.
У оквиру стручног усавршавања наставника, у школи је реализован програм обуке
Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним
мерама, у организацији ОШ „Краљ Петар I“.
На Окружном такмичењу из српског језика и језичке културе, које је организовано у
ОШ „ Краљ Петар Први“, наши ученици постигли су следеће резултате:
Марко Мировић (V3) 1. место; Петар Тодоровић (V1) 1. место;
Маша Вукић (VIII1) 3. место.
07.4.2019.
Општинско такмичење „Шта знаш о саобраћају“ у ОШ „Сретен Младеновић Мика“ –
постигнућа наших ученика:
Сања Милановић VII2 - 1. место;
Михајло Цветковић - 2. место;
Лана Крстић - 1. место

09.4.2019.
Ученици другог и четвртог разреда присуствовали су
тренингу репрезентација Србије и Бразила у
футсалу.

10.4.2019.
На Општинском такмичењу из ликовне културе – Најбоља дечја карикатура „Мали
Пјер“ – наше ученице постигле су запажене резултате.
Прво место освојиле су:
Андреа Ристић VII1, Саша Раденковић VIII1 , Катарина Кодрман VIII1,
Друго место:
Кристина Стојановић VII3 , Маша Тодосијевић VIII2 , Теодора Живковић VIII2,
Треће место:
Вида Јовановић VIII1, Наталија Кузмановић VI2, Маша Ковач VII3.
11.04.2019.
Песникиња Виолета Јовић посетила је ученике млађег узраста.
12. и 13.4.2019.
Реализован је пробни завршни испит и то:
12.4. ученици осмог разреда радили су тест из математике са почетком у 1200
часова,
13.4. тест из матерњег језика у 0900 и комбиновани тест у 1130.
12.04.2019.
Ученици првог и другог разреда посетили су Фестивал „Дани јоргована“ у Нишкој
Бањи.

14.4.2019.
Окружно такмичење из биологије одржано је у ОШ „Доситеј Обрадовић“.
Ивона Арсенијевић, ученица VII3, освојила је 3. место, а Младеновић Лена, ученица
VIII1, 3. место.
17.4.2019.
Одржана је сеница Наставничког већа.
18.4.2019.
Одржана је седница Савета родитеља, а након ње и родитељски састанци.
18.04.2019.
За ученике млађег узраста организовано је дружење са песником Русомиром
Арсићем.
24.04.2019.
Реализована је хуманитарна продаја ускршњих јаја.
25.04.2019.
У организацији МУП-а Ниш и Школске управе Ниш, одржана је Манифестација
„Стоп – сви на спорт“. Такмичење је одржано у Спортском центру „Чаир“, у балон
сали. Право учешћа имали су ученици трећег и четвртог разреда основних школа
Нишког округа. Наша екипа била је у следећем саставу: Димитрије Димитријевић IV1
(капитен), Наталија Крстић III1 (навијачица), Лазар Живић III3 (резерва), Саша
Милошевић IV3, Данило Марјановић IV1, Филип Усковић IV1 и Ђорђе Цветковић IV2.
У периоду од 21.4. до 26.4.2019.
реализована је настава у природи.
Ученици од другог до четвртог разреда
били су на Старој планини.

За ученике првог разреда настава у
природи одвијала се у Деспотовцу.

МАЈ
2019.

Летопис води
Маријана Ристић,
проф.српског језика

10.05.2019.
Ученици од првог до четвртог разреда учествовали су у Кросу РТС-а.
11.5.2019.
На Републичком такмичењу из књижевности – Књижевна олимпијада, које је
одржано у Сремским Карловцима, Маша Вукић, ученица VIII1, освојила је 2. место.

12.05.2019.
У Београду је одржано Републичко финале такмичења „Мислиша 2019“.
Ученик Алекса Стевчић IV1 освојио је 1. награду.
16.5.2019.
Наши мали фудбалери, ученици
четвртог разреда и чланови клуба
„Коперникус-Железничар“, освојили
су 1. место на такмичењу које је
реализовано у Гучи.

07.5.2019.
На Ликовном конкурсу „Европска
зелена недеља“ у организацији
Народне библиотеке „Стеван
Сремац“ Ниш и ЕУ инфо кутка
Ниш, Душица Стојковић, ученица
другог разреда, освојила је трећу
награду.

20.5.2019.
Ученици петог разреда били су на
једнодневној екскурзији до Ресавске пећине.
Овом приликом обишли су и Манастир
Манасију.

Истог дана реализована је и једнодневна
екскурзија за ученике четвртог разреда,
који су обишли Крагујевац, Опленац,
Тополу и Буковичку Бању.

23.5.2019.
Међуодељењска сарадња-вршњачка помоћ у раду - презентација ученика IV-2.
29.05.2019.
Ученици четвртог разреда учествовали су у Спортским играма, организованим у
ОШ „Доситеј Обрадовић“ .
Организована је „Спортска недеља“ за ученике млађих разреда (реализоване су
пријатељске одбојкашке утакмице, међуодељењско такмичење у фудбалу).
29.05.2019.
Наши осмаци прославили су своје другарско вече у Хотелу „Александар“.

30.5.2019.
Одржана је седница Наставничког већа на којој је утврђен успех и дисциплина ученика
осмог разреда на крају шк.2018/2019. 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. Између
осталог, дат је и предлог и одабир уџбеника за други и шести разред.

ЈУН
2019.

Летопис води
Маријана Ристић,
проф.српског језика

03.6.2019.
Одржана седница Савета родитеља поводом давања сагласности на одабир уџбеника
за други и шести разред.
06.6.2019.
Реализовано је предавање на тему Заштита од пожара, поплава и земљотреса у
организацији Управе за ванредне ситуације.
11.06.2019.
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
Маша Вукић за биологију и српски језик, Лена Младеновић за биологију, Саша
Раденковић за ликовну културу, Катарина Кодрман за ликовну културу, Димитрије
Раденковић за физичко васпитање, Алекса Вучковић за физичко васпитање, Илија
Алексић за физичко васпитање, Вида Јовановић за ликовну културу, Павле Ацић за
физичко васпитање, Вељко Милојковић за физичко васпитање и Михајло Ранђеловић
за физичко васпитање; Матеја Стојановић за физичко васпитање и техничко
образовање;
Ученици VIII2
Ђорђе Петровић за физичко васпитање, Константин Милосављевић за физичко
васпитање, Душан Милосављевић за физичко васпитање, Илија Ђорђевић за физичко
васпитање, Јован Илић за физичко васпитање, Маша Тодосијевић за ликовну
културу и физичко васпитање, Теодора Раденковић за биологију, Теодора
Живковић за ликовну културу, Наталија Станковић за биологију, Давид
Аранђеловић за физичко васпитање, Јован Ранђеловић за ликовну културу и
техничко образовање, Данило Марковић за ликовну културу;
Ученик VIII3 - Марко Живковић за биологију.
Носиоци Вукових диплома су:
Ученици VIII1 : Маша Вукић, Лена Младеновић и Катарина Кодрман;
Ученици VIII2: Давид Аранђеловић, Илија Ђорђевић, Теодора Раденковић и
Наталија Станковић;
Ученик VIII3 : Марко Живковић

Ученица генерације
Маша Вукић, ученица VIII1
Спортиста генерације
Ђорђе Петровић, ученик VIII2

07.6.2019.
Милица Васић, ученица II2,
добила је 2. награду на
литерарном Конкурсу „Најлепша
реч мама“.
Богдана Станојевић, ученица II2,
за свој рад добила је похвалу.
12.6.2019.
Проглашење најлепше дечје књиге у оквиру библиотечке секције. Ову акцију
организовала је Бранкица Лукић, библиотекарка школе.
12.6.2019.
Одржана је седница Наставничког већа поводом организације и реализације завршног
испита – задужења наставника.
14.6.2019.
Одлазак у биоскоп, ученици од првог до четвртог разреда.
17.6.2019.
Полагање завршног испита из српског језика.
18.6.2019.
Требало је да ученици осмог разреда полажу завршни испит из математике, али је
по налогу Министарства просвете дошло до померања датума полагања услед
чињенице да су решења теста доспела у јавност путем друштвених мрежа.

19.6.2019.
Полагање завршног испита из математике.
20.6.2019.
Полагање завршног испита – комбиновани тест.
24.6.2019.
Одржана су одељењска већа млађих разреда.
25.6.2019.
Одржана су одељењска већа од петог до седмог разреда.
26.6.2019.
Одржана је седница Наставничког већа.
28. и 29.6.2019.
Ученици осмог разреда попуњавали су листе жеља.
28.6.2019.
Одржана је седница Савета родитеља , а потом и родитељски састанци за ученике од
1. до 7. разреда.
30.6.2019.
Градска општина Палилула наградила је
пригодним поклоном десет најбољих
основки и средњошколки за постигнут
успех током школовања.
Међу њима била је и Маша Вукић, наша
ученица генерације.

ЈУЛИ
АВГУСТ
2019.

Летопис води
Маријана Ристић,
проф.српског језика

04.7.2019.
Одржана је седница Наставничког већа на којој је поднет извештај о постигнућима на
завршном испиту; усвојен је Анекс Школског програма за други и шести разред за
наредну школску годину; донета је одлука о организацији припремне наставе за
полагање поправног испита и верификоване су комисији поводом тога. (Поправни
испит из биологије биће одржан 27.8.2019. године; писмени из математике 26.
августа, а усмени из математике 27.8.2019. године.)
27.8.2019.
Одржана је седница Наставничког већа на којој је дат предлог поделе часова и одељења
на наставнике за шк. 2019/2020. годину; усвојен коначан успех ученика након полагања
поправног испита и констатована припремљеност школе за почетак наредне школске
године .
Улагања:
Школски простор: постављен je ламинат у кабинету за стране језике, тракасте завесе
у кабинету информатике и делу наставничке канцеларије, спроведен кабловски и
бежични интернет у свим учионицама поводом Пројекта „2000 дигиталних
учионица“ – Министарство просвете, канцеларијски намештај, постављено је неонско
осветљење у неким учионицама (4);
Рачунарска опрема и наставна средства: лап-топ; 6 пројектора, 6 Тесла лап-топова
и 6 Епион пројектора у оквиру Пројекта „2000 дигиталних учионица“; 40 био-уређаја
у оквиру Пројекта „Школа 21. века“; интерактивна преносива табла; материјал за
хемију; 2 штампача; 3 звучника; 4 монитора и 1 рачунар.
30.8.2018.
Одржана је седница Наставничког већа на којој је усвојен: предлог коначне поделе часова
и одељења; предлог задужења наставника у оквиру четрдесето-часовне радне недеље;
Извештај директора о раду школе за школску 2018/2019. годину; Извештај о
реализацији ШРП-а за претходну годину и усвојен је распоред часова за наредну
школску годину.

************************
 Наставници страних језика су током школске године остварили сарадњу са
Филозофским факултетом у Нишу и били ментори студентима англистике.
 У сарадњи са Удружењем студената педагогије и психологије ОПТИМ-УМ у
периоду од новембра 2018. до марта 2019. године урађене су по две радионице
везане за Активност и ненасилно решавање сукоба. Радионице су радили
студенти, чланови удружења у присуству одељенских старешина и на часовима
одељењске заједнице. Радионице су рађене са ученицима 5, 6, 7, и 8. разреда.
 Током другог полугодишта у оквиру Професионалне оријентације обилазили су
нас представници средњих школа у циљу информисања ученика осмог разреда о
смеровима који постоје код њих, како би им олакшали избор за упис у средњу
школу.
(Прва нишка гимназија „Стеван Сремац“, Гимназија „Бора Станковић“,
Гимназија „Светозар Марковић“, Правно-пословна школа, Електротехничка
школа „Никола Тесла“, Електротехничка школа „Мија Станимировић“,
Грађевинска техничка школа „Неимар“, Прехрамбено-хемијска школа, Школа
моде и лепоте, Машинска школа)

