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Не ограничавајте децу само на оно 
што сте ви учили, јер деца су рођена 
у другом времену. 
 

Рабиндранат Тагоре 
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Историјат школе 

Основна школа Вожд Карађорђе у Нишу основана је као Мушка школа на 

Стамбол-капији 1889. године у граду који је тада бројао око 20.000 становника.  

Била је то прва основна школа у Нишу  чија је зграда наменски грађена по 

строгим прописима градње школских зграда, а имала је 11 учионица. Због 

прилива ученика више пута је дограђивана. Име школе је мењано, а данашњи 

назив  добија  1960. године.  

4. новембра 2019. године школа свечано прославља 130 година постојања и 

рада. 

 

Данас у школи има 664 ученика, распоређених у  27 одељења одељења од првог 

до осмог разреда и две предшколске групе. Заједно растемо, дружимо се, 

решавамо проблеме, делимо лепе и мање лепе тренутке. 

Решење о верификацији за обављање делатности основног образовања и 

васпитања ОШ „Вожд Карађорђе“ добила је 29.6.2018. године. 

И у овој школској години направљени су одређени кораци који представљају 

помак у превазилажењу техничких проблема у раду. 

Свесни смо чињенице да учитељи и родитељи учествују у формирању малих 

људи, те се трудимо да створимо успешне ђаке који ће постати одлични људи. 

Стално се усавршавамо и радимо на бројним пројектима: ми смо школа-

развионица, школа 21. века, дигитална школа отворена за иновације настојимо 

да код наших ученика развијамо критичко мишљење и компетенције за 

решавање проблема, целоживотно учење и усавршавање. 
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Организација васпитно-образовног 
рада 

 

Бројно стање ученика 
 

У школској 2018/2019. години школу је похађало 664 ученика и то: 

  од 1. до 4.разреда –343 ученика распоређених у 14 одељења; 

  од 5. до 8. разреда – 321 ученика распоређених у 13 одељења; 

 две предшколске групе са 47 ученика и  

 у продуженом боравку 71 ученик првог (две групе) и другог разреда. 

 

У току године праћене су промене у броју ученика – новодошлих  и отишлих 

ученика, а нарочито су анализирани разлози за одлазак из школе. Разлог  за 

одлазак ученика из школе најчешће је пресељење. 

У школи постоји посебан тим који брине о новодошлим ученицима и прати 

њихово уклапање у нову друштвену средину. 

По индивидуалним образовним плановима радило је 18 ученика (обухваћених 

ИОП-ом и индивидуализацијом).  

У школи постоје и ученици који имају посебне таленте и они се развијају кроз 

обогаћене програме које наставници за њих израђују.  

Четири ученице наставу српског језика похађале су по ИОП-у 3.  
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Кадровска структура 

 

У протеклој школској години ангажовано је 63,5 особа  и то на следећи начин: 

• на пословима директора – 1                                                                                                                                           

• на пословима секретара – 1 

• на пословима стручних сарадникa – 3 

• у разредној настави – 17 

• у предметној настави  – 29 

• у предшколској групи – 2 

• на административно финансијским пословима – 2   

• помоћних радника – 7 

• на пословима домара – 1 

Запослени који су били на листи технолошких вишкова збринути су кроз часове 

грађанског васпитања, хора и оркестра у нашој школи. Примљен је технолошки 

вишак на упражњено радно место учитеља у продуженом боравку. 

Приправник-васпитач  Христина Милосављевић примљена је на одређено време 

на упражњено радно место након одласка запослене у пензију.  

На стручној пракси у школи је од 16.4.2018. године Стојићевић Јелена 

(историја). Евиденцију о студентској пракси уредно води педагог школе. У току 

првог полугодишта на стручној пракси био је Марко Стошић, професор физичке 

културе. У току другог полугодишта на радном ангажовању од 100 сати био је 

Петар Петровић,  професор физичке културе. 

Час савладаности програма држале су Јелена Стојичевић и Христина 

Милосављевић. 

Повећан је број стручних сарадника од 2,5 на 3 од 20.9.2018. године. 
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Унапређење материјално – техничких услова  рада  

Током школске године унапређени су материјално-технички услови рада: 

 Сан декор донирао је лук и балоне за прваке (улаз и учионице); 

 Купљен је метални лабораторијски орман у кабинету хемије и физике; 

 Завесе и гарнишне постављене су у соби продуженог боравка; 

 Премештена је табла у учионици учитељице Тање Тасић  (сарадња са 

родитељима); 

 Постављена су ПВЦ врата у боравку у сарадњи са ИО Вожд; 

 Набављено је 5 белих табли; 

 Купљени су дозери за течни сапун; 

 Марбо продукт донирао је 8 лопти; 

 Кроз пројекат 2000 дигитакних учионица дигиталном опремом опремљене 

су три учионице; 

 Набављено је 10 тастатура за кабинет информатике; 

 Набављена 2 сандучета са опремом за прву помоћ; 

 Родитељи су купили климу за учионицу 2/4; 

 Промењене су све сијалице у сали за физичко; 

 Сигнал СББ-а уведен је и у згради боравка; 

 Раифаизен банка донирала је намештај којим су опремљене учионице у 

приземљу и канцеларије; 

 Купљене су књиге за школску библиотеку од награде за освојено прво 

место на Медијанином такмичењу  ( 30 000 дин.), донације МПНТ (20 000 

дин.) и додатних средстава за децу са посебним потребама (7 500 дин.); 

 Окречена је свлачионица; 

 Набављено је 9 лаптопова и 2 штампача  4.4.2019. године; 

 Инсталирано је школско звоно 27.9.2018. године. 
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Наставничко веће,  Школски одбор,  Савет родитеља 

 

Програм рада Школског одбора  реализован је према утврђеном плану и 

програму. На 4 седнице Школског одбора разматрана су сва витална питања која 

се баве организацијом рада, проблемима финансирања и свим значајним 

питањима везаним за рад школе.  

Наставничко веће радило је по утврђеном програму, седнице су одлично 

посећене (12 седница). Записници са седница уредно су вођени од стране 

записничара Александре Павловић.  

Такође, 3 седнице Савета родитеља су сасвим солидно посећене, што говори да 

је сарадња са родитељима  добра, а то је неопходан предуслов за успешан рад 

школе. 
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Стручна већа, тимови, комисије 
 

Реализовани су сви планови  стручних већа, тимова и комисија и о томе је два 

пута у току године извештавано Наставничко веће. 

На Педагошком колегијуму 7.2.2019. и 27.8.2019. године анализиран је рад, дати 

су предлози за унапређење рада и утврђени недостаци који ће се реализовати у 

наредној школској години (неодржани планирани угледни часови, акциона 

истаживања у оквиру стручног већа, недоласци на састанке...). 

Ученичке организације 

У нашој школи постоје следеће ученичке организације:  

        -  Дечији савез,  

        -  Подмладак ЦК и  

        -  Ученички парламент.  

Организације су активне током целе школске године спроводећи разне 

активности и акције у школи. Ученички парламент је у овој школској години 

кроз састанке и трибине успешно реализовао програм.  Извештаји о раду 

Ученичког парламента поднети су на полугодишту и на крају школске године и  

у њима су приказане све активности.  

Представници Ученичког парламента присуствују седницама Наставничког 

већа. 

Похваљена је посвећеност ученика 8/1 А.Ж.  раду Ученичког парламента. 
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Хуманитарне акције  

 

Ученици радо учествују у хуманитарним акција, развијају предузетнички дух, 

негују хуманост, емпатију, саосећање. У овој школској години реализоване су 

следеће активности: 

        *  Хуманитарни турнир у малом фудбалу у оквиру Дечије недеље (помоћ за 

лечење друга из ОШ Ратко Вукићевић), 

        *  Чепом до осмеха 

        *  Деца 2. разреда у боравку ручно правили фигурице од пластелина  

        *  Продајна хуманитарна изложба у организацији Ученичког парламента 

21.12.2018. године. Од прикупљеног новца ученици су направили новогодишње 

пакете за другове у школи. 

 

Физичко обезбеђење у школи  

По одлуци Савета родитеља од 12.9.2018. године,  а претходно прибављеном 

мишљењу на родитељским састанцима, поново је уведено обезбеђење и 

изабрана фирма која ће то радити - PERFECT company.  

Од 1.10.2018. године почело се са радом. Радник обезбеђења присутан је у 

школи током целог дана и подноси недељни извештај о активностима.  

Похваљен је рад радника обезбеђења од стране родитеља и запослених  и дата је 

препорука за наставак сарадње.  
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Реализација плана и програма 
 

Наставни план и програм, као и сви предвиђени видови васпитно-образовних 

активности, реализовани су према плану. У реализацији васпитно-образовних 

активности држали смо се предвиђеног календара рада.  

У првом и петом разреду настава је усмерена ка остваривању исхода, а 

наставници су обуку за извођење наставе оријентисане ка исходима имали током 

лета. 

У петом разреду ученици раде према новом плану и програму. Нови назив 

предмета је Физичко и здравствено васпитање.  

У првом разреду уведена је пројектна настава. 

Учитељи првог разреда имали су обуку за остваривање исхода и коришћење 

дигиталне учионице.  

Редовно су одржавани часови припремне наставе за ученике 8. разреда. 

Одржана је припремна настава ученику 6/2 који је упућен на поправни испит из 

српског језика. 

Троје ученика полагали су разредни испит из другог страног језика (руски и 

француски језик).  

Наставни дани проведени на екскурзији за ученике  8. разреда (понедељак и 

уторак) надокнађени су 18.5.2019. и 25.5.2019. године. 

Допунска и додатна настава реализују се према плану и задужењима у оквиру 

40-часовне радне недеље, о чему су предметни наставници предали извештаје на 

крају школске године. 

ОФА се реализује према утврђеној динамици у 5. и 6. разреду, а извештај је дат у 

оквиру извештаја Стручног већа уметности и вештина.  

Посећени су часови редовне наставе и угледни часови. Вођена је тачна 

евиденција о посећеним часовима кроз извештаје стручних сарадника и 

директора школе. Прегледани су дневници и матичне књиге. Након посећених 

часова обављени су разговори о часу (анализа часа). 
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Након спроведене обуке за координаторе вођења електронског дневника 

23.11.2018. године (координатори су Лидија Ганић и Саша Пејчић), у току 

другог полугодишта паралелно су коришћени електронски и папирни дневник. У 

наредној школској години очекују нас само електронски дневници. 

 

Изборни предмети  
 

У протеклој школској години  имали смо следеће изборне предмете:   

 Грађанско васпитање/Верска настава од 1. до 8. разреда; 

 Хор и оркестар у 5, 6. и 7. разреду (слободне активности у 5. и 6. 

разреду и ваннаставне активности у 7. и 8. разреду); 

 Цртање, сликање и вајање  у 5. и 6. разреду (слободна активност); 

 Информатика и рачунарство у 7. и 8. разреду; 

 Чувари природе у 1. разреду; 

 Народна традиција у  2, 3. и 4. разреду;  

 Италијански језик као обавезни изборни предмет у 5, 7. и 8. разреду;         

Немачки језик као обавезни изборни предмет од 5. до 8. разреда; 

 Изабрани спорт у 7. и 8. разреду – кошарка и одбојка. 

 

 

Похвале, награде, такмичења 
 

Похваљени су сви учесници такмичења који су освојили једно од прва три места 

такмичењима.  На приредби организованој поводом прославе Дана школе 

додељене су књиге ученицима који су освојили места на највишем рангу 

такмичења.  

 

Школа је била домаћин за општинско такмичење из предмета ТИО и домаћин за 

такмичење у шаху у организацији Градског шаховског савеза. 
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Значајни резултати: 

                Републичко такмичење из математике  - 3. место; 

                Републичко такмичење из историје – 3. место; 

                Републичко такмичење из физике  – 1. место, 3. место и 2. место; 

                 Републичко такмичење из физичког васпитања (пливање) – 1. место и            

2. место; 

               Шах – 2. место; 

               ТИО – 2. награда; 

               Информатика и рачунарство – 2. награда; 

               Кенгур без граница – 3. место. 

Ученицима осмог разреда на посебној свечаности додељене су Вукове и посебне 

дипломе и они су награђени књигама за изузетне резултате током школовања. 

Додељено је 16 Вукових награда и 47 посебних диплома. 20 ученика има 

посебне дипломе.  

По одлуци Наставничког већа признање Ученик генерације додељено је 

ученици 8/4 Марији Станковић. 
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Специјално признање „Вожд“ додељено је ученику 8/3 Богдановић Богдану. 

    

 

Признање Спортиста генерације додељено је ученику 8/3 – Пауновић Милану. 

    

Ученици су награђени вредним књигама, док је ученица генерације награђена на 

Видовданској свечаности и посебним скуповима које су организовали ГО 

Медијана и златара Станимировић. 
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Стручно усавршавање 
 

Стручно усавршавање у установи редовно се одвија и о томе се евиденција 

уредно води у свескама за стручно усавршавање. 

Наставници и стручни сарадници похађали су и акредитоване семинаре, чиме су 

остваривали стручно усавршавање ван установе, и то: 

 Планирање превенције и ефективно /ефикасно реаговање на насиље у 

образовно-васпитним установама 17.11.2018. године; 

 Ненасилна комуникација 18.5.2019. године; 

 Финансијска писменост – координатор пројекта у школи биће  Сузана 

Поповић Ицковски; 

 Били смо домаћини за обуку реализације наставе усмерене ка исходима  

наставницима музичког, физике и биологије, а и наши наставници 

похађали су обуке; 

 Обуке за коришћење дигиталних уџбеника  26. и 27.8.2019. године; 

 Обуке из пројекта 2000 дигиталних учионица. 

Реализација Програма здравствене превенције  
 

Сарађивали  смо са радницима Дома здравља приликом вакцинације, 

систематских прегледа, предавања... 

 Систематски прегледи (3, 5. и 6. разред у новембру, 8. разред у мају); 

 Систематски преглед будућих првака; 

 Имунизација: хепатитис Б ученика 8. разреда (у присуству родитеља) у 

априлу 2019. године; 

 Патронажа – преглед на ектопаразите (септембар 1. и 3. разред); 

 30.11.2019. године – патронажа посетила 2. разред; 

 Почела да ради зубарска ординација у школи; 

 Дезинсекција и дератизација (Санит)  17.9.2018.  и  5.11.2018.  године 

ванредна дератизација – 21.2.2019. и 16.5.2019. године. 
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Остале активности на превенцији: 

 Здрава храна – предавања; 

 Дан борбе против пушења – предавања; 

 Дан бубрега – предавања; 

 Болести зависности – Секретаријат за омладину и спорт; 

 Светски дан здравља – предавање; 

 Хигијена уста и зуба – предавање стоматолога у 3. разреду; 

 Менструални циклус – 6. разред (предавање за девојчице Always) 

27.3.2019; 

 Здрава храна – радионица са родитељима 1. разреда; 

 Дан борбе против дијабетеса – предавање; 

 Здрави стилови живота – наставник биологије и физичког васпитања; 

 Обука из прве помоћи – Црвени крст; 

 Светски дан борбе против сиде 1.12.2017. предавање Дома здравља у 8. 

разреду; 

 Дан без дуванског дима – наставници биологије и физичког; 

 Светски дан ургентне медицине – 15.5.2019. предавање одржао лекар из 

Хитне помоћи; 

 На редовним часовима биологије и физичког васпитања обрађиване су 

теме које су у вези са физичким здрављем, начинима превенције, 

правилном исхраном... 

 

Активности у припремном предшколском програму: 

 30.10.2018. године гостовали смо у вртићу Бамби у оквиру спортско-

еколошке манифестације; 

 5.11.2018. године имали смо маскембал на тему Јесен; 

 8.11.2018. године одржана је радионица за родитеље и ученике Оживимо 

слова наше азбуке; 

 Организована је новогодишња приредба за родитеље; 

 28.1.2019. године одржана приредба за родитеље; 

 Посетили смо Луткарско позориште  2 пута у току године; 

 Дружили смо се са песникињом Елизабетом Георгиев у оквиру Медијана-

феста; 

 Посећујемо често школску библиотеку;  

 Реализована је радиница са родитељима Шарено ускршње јаје; 

 Завршна приредба Цврчци и мрави  и  Азбука; 
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Пробна и иницијална тестирања, 
разредни испити 
 

Иницијални тестови показали су на почетку школске године да ли и у којој мери 

ученици владају градивом из претходних година школовања. 

Пробно тестирање за ученике 8. разреда урађено 12. и 13.4.2019. године и 

резултати су анализирани на стручним већима и Наставничком већу. 

Евидентирани су ученици који из оправданих разлога нису радили пробни тест. 

Полагање разредног испита организовано за ученике 7/1 и 6/1разреда који су 

полагали други страни језик – француски и руски језик. 

 
Завршни испит 
 

Урађена је анализа резултата са завршног испита у школској 2018/19. години 

(стручна већа предложила су мере за побољшање резултата). 

Анализа уписа ученика у средње школе презентована је на седници 

Наставничког већа. 

Библиотека 
 

Школа поседује велику библиотеку са читаоницом укупне површине од око 

100квм. Простор библиотеке је подељен на два дела, депо библиотеке где се 

налази преко 20 000  књига и читаоницу, пријатан простор у коме ученици могу 

да читају, раде домаће задатке али и погледају неки филм или потраже неку 

информацију на интернету. Поред књига, библиотека поседује и рачунаре, 

пројектор, телевизор.  
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Екскурзије и настава у природи 
 

Реализоване су све планиране екскурзије и рекреативна настава за ученике, а 

претходно је спроведен поступак јавне набавке. 

Дестинације 

Предшколска припремна група – Свилајнац /Јагодина 9.6.2019. 

1. разред – Врњачка бања 8.6.2019.  

2. разред – Ђавоља варош – Пролом бања 9.6.2019. 

3. разред – Београд 8.6.2019. 

4. разред – Крагујевац – Опленац – Топола  25.5. 2019. 

5. разред – Пирот и манастири 8.6.2019. 

6. разред – дводневна екскурзија – Београд 11–12.5.2018. 

7. разред – дводневна екскурзија – Нови Сад    18–19.5.2019. 

8. разред – тродневна екскурзија – западна Србија 14–16.4.2019. 
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РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА 

 

1. разред – Сокобања     7–11.4.2019. године (петодневна); 

2. разред – Копаоник    28.10–1.11.2018. године (петодневна); 

3. разред – Копаоник     26.10–1.11.2018. године (седмодневна); 

4. разред – Копаоник     6–12.5.2019. године (седмодневна). 

 

Са недостацима реализације екскурзија и наставе у природи упознат је 

представник агенције Ниш-експрес како се они не би понављали убудуће. 
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Сарадња школе са установама у 
окружењу 

 

Основна школа Вожд Карађорђе у Нишу сарађује са : 

 Центром за социјални рад – перманентна сарадња са стручном службом; 

 Прешколском установом Пчелица (посете вртићима Бамби, Палчић); 

 Основним и средњим школама; 

 Специјалном школом Бубањ; 

 Факултетима: Филозофским факултетом, ПМФ-ом, Факултетом 

уметности, Факултетом спорта; 

 Министарством просвете; 

 Секретаријатом за образовање и Институтом за јавно здравље  – 

радионица Вештина родитељства одржана на састанку Савета родитеља 

26.2.2019. године, а касније и на родитељским састанцима за све родитеље 

ученика; 

 Институтом за јавно здравље – Тим за превенцију употребе психоактивних 

супстанци (едукација за наставнике и ученике 7. разреда); 

 Општином Медијана; 

 Народним позориштем и Позориштем лутака; 

 Црвеним крстом  - учествовали смо у Трци за срећније детињство; 7 

радионица Промоција хуманих вредности одржано је на часовима 

грађанског васпитања; 

 Спортским центром Чаир; 

 Регионалним центром за професионално унапређење запослених у 

образовању; 

 Дечјом библиотеком; 

 Суан – пан школом менталне аритметике (донација школи 40 књига за 

награде); 

 Градским шаховским савезом – органзован турнир; 

 АISEC-ом –  организација учења енглеског језика; 

 Комуналном полицијом – решавање гомилања смећа од стране комшија; 

 ИО Вожд – Вождови дани 17–19.11.2018. године; 

 ЈКП Медијана – уклањање контејнера, прање дворишта, радионице на 

тему очувања животне средине са компанијом Секопак 27.11.2018. године; 

 Секретаријатом за саобраћај; 
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 Књижарама Хијероглиф; 

 СББ-ом кроз одржавање и поправке мреже; 

 Ниш-станом, Топланом, Наисусом; 

 Дечијим културним центром – одржана музичка радионица са ученицима 

1. разреда; 

 Регионалном привредном комором – компанија Тотал – На путу 

безбедности деце у саобраћају – радионица са ученицима 2. разреда. 

 Сарадња са средњим и основним школама  

 

Презентације школа одржавале су се у априлу и мају. Посетиле су нас  ЕТШ 

Никола Тесла, Гимназија Бора Станковић, Економска школа, Трговинска школа, 

Прехрамбено-хемијска школа, Школа моде и лепоте, ЕТШ Мија Станимировић. 

У априлу 2019. године одржан је 2. Сајам професионалне оријентације у нашој 

школи, а ученицима су се представиле државне и приватне средње школе у 

Нишу. 

 Сарадња са основним школама 

 

Ученици наше школе дружили су се са вршњацима из ОШ Мирослав Антић  у 

школској библиотеци. Дружење је организовала Сузана Поповић Ицковски, 

школски библиотекар. 

 Сарадња са надлежним установама социјалне заштите  

 

Ученици из осетљивих група, као и треће дете, добили су и ове године бесплатне 

уџбенике  и ужину. 

 ГО Медијана 

 

Сарадња са ГО Медијана је континуирана и веома плодотворна. 

 Свечаном пријему првака присуствовала је Тамара Милић, већник из ГО 

Медијана; 

 5. Медијана спорт фест одржан је 24.9.2018. године; 

 Промоција ђачких униформи и додела едукативних игрица ученицима  1. 

разреда организована је у ОШ Ратко Вукићевић; 
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 3.12.2018. подељено је 5 ваучера за социјално угрожене прваке; 

 22–23.12.2018. организована је  едукација ученика: Форум театар, 

едукативне видео игре; 

 Панел дискусија у Регионалном центру: Сузбијање коришћења 

психоактивних супстанци 7.2.2019. године; 

 Током одржавања фестивал дечијег стваралаштва Медијана-фест  

посетили су нас песници 22.3.2019. године; 

 Питалица свезналица – интерактивна представа за ученике од 1. до 4. 

разреда одграна је пред ученицима 19.9.2018. године. 

 

 Посете Луткарском и Народном позоришту  

 

Организоване су представе за предшколце и ученике 1–4. разреда, и то по једна 

у полугодишту. Старији ученици посетили су Народно позориште и биоскоп 

Вилин град,  у ком су гледали филм Крцко Орашчић. 

Заједнички одлазак у Софију за чланове колектива организован је 1.12.2018. 

године. Гледали смо и слушали оперу Кармен. 

 Сарадња са ПУ Ниш 

 

 Основи безбедности деце – пројекат МПНТ и МУП (4. и 6. разред – 8 

предавања); 

 Предавање о саобраћају за ученике 1. разреда 2.10.2018. године; 

 Стоп! Сви на спорт! 9.10.2018. за ученике 4. разреда; 

 Поклон за прваке од Агенције за безбедност у саобраћају Пажљивко у 

саобраћају  21.10.2017. године; 

 Често обраћање Одсеку за малолетничку деликвенцију; 

 Школу редовно посећује школски полицајац Срђан Стојковић; 

 Противпожарна обука за чланове колектива 11.4.2019. године; 

 Предавање за ученике 3. разреда Пут и ја – безбедност за све. 

 Сарадња са Центром за социјални рад- саветодавни рад 

 

Школа континуирано сарађује са Центром за социјални рад.  
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 Сарадња са Интерресорном комисијом 

 

12.12.2018. одржан је састанак ИРК у нашој школи.   

 

 Сарадња са Паркинг сервисом  

 

 Промена сијалица  и клупица; 

 Промена канти за смеће; 

 Со за двориште у зимском периоду. 

 

 Сарадња са ШУ Ниш ,ЗУОВ, Регионални центар 

 

Сарадња са Школском управом одвија се кроз решавање технолошких вишкова, 

поступање према Правилнику о критеријумима и стандардима за финансирање 

основних школа, саветодавни рад, стручно-педагошки надзор  у области 

Подршка ученицима (посета 29.11.2018. године). 

Јавно смо представили библиотечку секцију ОШ Вожд Карађорђе на јавном 

представљању примера добре праксе у Београду 25.10.2018. године које је 

организовао ЗУОВ. 

Школа је учествовала у СЕЛФИ пројекту. 

Са Регионалним центром  унапређена је сарадња у области стручног усавршања, 

додељене  су  табле. 

Ученици су са наставницом биологије учествовали у радионицама 

Интелигенција биљака  у Научном клубу 27.3.2019. године. 

Јавно је представљена школа као пример добре праксе у Регионалном центру 

14.3.2019. године. 

 Сарадња са издавачким кућама  

 

Школа сарађује са издавачким кућама Клет, Логос, Миг дакта, Бигз, 

Фреска, Вулкан; добија  помоћ у раду и организацији наставе. 
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 Сарадња са осталим институцијама 

 

Школа сарађује са Просветном испекцијом, Инспекцијом рада, Санитарном 

инспекцијом, БЗНР, лицем за безбедност (М систем) кроз редовне прегледе и 

саветодавни рад. 

 

 Сарадња са медијима  

 

Школа сарађује са следећим медијима: 

 Народне новине ,  

 Нишке вести ,  

 НТВ ,  

 ТВ Зона, 

 City-radio, 

 Блиц. 

 

 Сарадња са канцеларијом GTZ 

 

Дан девојчица обележен  је 25.3.2019. године. Били смо домаћини састанка на 

тему Ухвати идеју. 

 Сарадња са Клером и Канцеларијом за управљање јавним улагањима 

и Секретаријатом за инвестиције,Заводом за заштиту споменика 

културе 

 

Урађени су пројекти за санацију и реконструкцију школе и школског дворишта. 

Састанци су одржани у школи и Градској кући 23.5.2019. године. 

Урађено је 80 анкета са ученицима и наставницима. 
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Културне, спортске, слободне 
активности у школи 

 

 Свечаном  пријему ђака првака присуствовали су представници ГО 

Медијана, МПНТ дали су поклоне за ученике, а учествовала је и Управа за 

дечију, социјалну и примарну заштиту. Ученици петог разреда извели су 

приредбу за наше нове ђаке, након чега су се они упознали са својим 

учитељицама. 
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 Обележен је дан без аутомобила, а ученици наше школе возили су бицикле 

и ролере и на тај начин подржали акцију. 

 

 
 

 Сајам књига посетили ученици 8.разреда са наставницама српског језика. 

 

 Састављен је Летопис за претходну школску годину и почетком октобра 

постављен на сајт школе. 

 

 Дан матерњег језика обележен у школској библиотеци. 
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 У оквиру Дечије недеље у првој недељи октобра, која се одигравала под 

паролом Моје је право да живим срећно и здраво одржане су бројне 

активности и продајна изложба књига и играчака. 

 

 
 

  Тим за заштиту животне средине обележио Европски дан науке у 

новембру. Организована су и Отворена врата природних наука. 
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 Књижни фонд школске библиотеке обогаћен је кроз акцију Књига на дар. 

 

 

    
 

 

 Клуб Првак организује школу шаха у просторијама наше школе. Ученици 

воле шаховску секцију и остварили су добре резултате на такмичењу, чак 

и на републичком нивоу. 

 

 

.  
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 Поводом Међународног дана дечје књижевности, наши гости су били 

чланови библиотечке секције ОШ Мирослав Антић из Ниша. 

 

 

 

 Свечаном приредбом у фискултурној сали школе обележен је 4.11.2018. 

године Дан школе. Ученици су извели представу из школског живота. 

Најбољим ученицима у претходној школској години уручене су награде. 
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 Јесењи маскенбал предшколаца  на тему Јесен одржан је у новембру. 

 

    
 

 Изложбом радова, капа и честитки, писама, маски обележена је Нова 

година и Божић. У организацији Ученичког парламемента продајном 

изложбом прикупљен је новац од ког су ученици купили слаткише, а 

затим направили и поделили пакетиће ученицима наше школе. 

Врло често наши ученици прикупљају новчана и материјална средства за 

помоћ деци, нарочито оболелој, али ове године одлучили су да обрадују 

другове из своје школе и успели су у томе. 
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 Присуствовали смо отварању Медијана феста и дружили се са песницима 

за децу. 

 

 Израђени су рекламни флајера кроз донацију Пергамента 23.2.2019. 

године који су се делили родитељима будућих првака.  

 Крајем фебруара и почетком марта посетили смо вртиће и организовали 

отворена врата за родитеље будућих првака. 

 Ученици другог разреда у боравку су правили фигурице од пластелина 

које су касније, у организацији родитеља, продавали. Новац су дали у 

хуманитарне сврхе. 

 
 



Летопис ОШ „Вожд Карађорђе“ у Нишу 

32 

 

 Свечано је обележен Дан Светог Саве. Ученици трећег разреда 

припремали су овогодишњу приредбу коју је увеличао и школски хор са 

наставницом Драганом Црнатовић. 

 

 
 

 Редовно се ажурира фејсбук страница школе, прате се сва дешавања у 

школи, промовишу успеси ученика и наставника. 

 

 Били смо домаћини општинског такмичења из ТИО. 

 

 Посетили смо Народно позориште на Дан отворених врата.  
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 Старији ученици наше школе прошли су обуку за прву помоћ, а имали су 

и радионице Црвеног крта кроз које су јачали емпатију и осећање 

хуманости. 

   

 Школско такмичење рецитатора одржано је 16.3.2019. године. На Градској 

смотри рецитатора нашу школу представљале су ученице Дарија 

Златановић (4. разред), Нађа Радисављевић и Јања Јовановић (3. разред). 

Нађа Радисављевић је дошла чак до републичког нивоа такмичења и веома 

смо поносни на њу и учитељицу Соњу Јанаћковић, док су и друге две 

ученице оствариле веома добре резултате на општинском, тј. окружном 

нивоу такмичења. 
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 5.4.2019. године одржан је Сајам ПО у нашој школи. Нашим ученицима 

представиле су се државне и приватне средње школе које постоје у Нишу. 

Сајам је био веома успешан. 

 

    
 

 

 Вождова ускршња продајна изложба била је изузетно креативна, добро 

посећена и занимљива. 
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 17.4.2019. DELHAIZE караван посетио је нашу школу и дружио се са 

ученицима 1. разреда. Разговарали су о поврћу и научили много нових 

занимљивости. 

 

 
 

 У кросу РТС-а 10.5.2019.  године учествовало је 76 ученика наше школе. 

Често сарађујемо са медијским кућама. 
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 Посетили смо прву астрономску опсерваторију у Нишу на ПМФ-у. 

Ученици другог разреда из продуженог боравка путовали су чак  до звезда. 

 

 
 

 Такмичење у реторици одржано је  26.5.2019. године. Гост наше школе 

био је песник за децу и младе, наш драги пријатељ Русомир Арсић. 
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 Учествујемо на бројним спортским такмичењима и остварујемо одличне 

резултате. 

 

   
 

 

 Активности су бројне и разноврсне у школској библиотеци у организацији 

Сузане Поповић Ицковски. Приказали смо рад библиотечке секције као 

пример добре праксе у Београду и у Нишу. 
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 Угледни часови се заиста радо држе, наставници воле да их посећују и 

усвајају новине, а деца уживају. 
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 Пројектна настава увежбава се од првог разреда. 

 

 
 

Свечано су додељене дипломе и награде ученицима 8. разреда: најбољима и 

најбољим међу најбољима. Свечаној додели присуствовали су ученици, 

наставници и родитељи. 
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Немој учити само зато што мораш да учиш. 

 
 Учи зато што је знање моћ. 

 
 Учи зато што ти то нико не може одузети. 

 
 Учи зато што желиш знати више. 

 
 Учи зато што тако постајеш боља особа. 

 Учи зато што тако растеш. 
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Снаге наше школе 

    # Добро руководство школе; 

    # Добри међуљудски односи; 

    # Квалитетан наставни и стручни кадар; 

    # Квалитетан васпитно-образовни рад; 

    # Адекватне просторне могућности школе; 

    # Континуирано опремање школе савременим наставним средствима; 

    # Примена метода и техника за развој критичког мишљења; 

    # Употреба микробита као наставног средства; 

    # Могућност сталног стручног усавршавања свих запослених; 

    # Мотивација запослених за рад са ученицима са посебним потребама; 

    # Продужени боравак за ученике првог и другог разреда; 

    # Ђачка кухиња; 

    # Школски часопис; 

    # Дигиталне  учионице; 

    # Сталан приступ интернету; 

    # Добра сарадња са родитељима и локалном средином; 

    # Отвореност школе за увођење новина. 

Нисмо савршени, у савршенство не верујемо. Знамо да имамо мане, али 

континуирано се трудимо да их превазиђемо и преточимо у врлине: 

# Желимо да потпуно прилагодимо школу деци са посебним потребама, односно 

деци са физичким тешкоћама; 

# Повећамо ангажовање ученика на часовима допунске наставе; 

# Побољшамо резултате на завршном испиту; 

# Масовније укључимо наставнике у иновативне процесе.... 
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* Здрава, срећна, васпитана, образована, хумана, културна, успешна, 

самосвесна деца, сигурна у себе, жељна знања која стичу учећи, читајући, 

вежбајући, трудом.  

* Достојанствени и свестрани грађани који ће умети критички да мисле и 

доживљавају свет око себе, грађани са високоразвијеним компетенцијама 

за целоживотно учење, решавање проблема, сарадњу, комуникацију, рад са 

подацима и информацијама, одговорно учешће у демократском друштву, 

дигиталну компетенцију, естетичку компетенцију. 
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