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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 бројао око 20 000 становника. 

То је прва основна школа у Нишу  чија је зграда наменски грађена по строгим 

прописима градње школских зграда; имала је 11 учионица. Због прилива 

ученика више пута је вршена доградња. Име школе је мењано, а данашњи назив  

добија  1960. године. 

 

 

 

Заједно растемо, дружимо се, решавамо проблеме, делимо лепе и мање 

лепе тренутке. 

Свесни чињенице да учитељи и родитељи учествују у формирању малих 

људи, трудимо се да створимо успешне ђаке који ће постати, пре свега, одлични 

људи.  
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Организација васпитно-образовног 
рада 

Број ученика 
У школској 2015/2016. години школу је похађало 639 ученика распоређених у 27 

одељења, и то: 

  од 1. до 4. разреда  - 305  ученика и 

  од 5. до 8. разреда - 334 ученика.   

Две предшколске групе броје 48  ученика, док су у продуженом боравку  44 ученика првог 

и другог разреда. У току године праћене су промене у броју ученика – новодошлих  и ученика 

који су отишли из школe,  а нарочито који су разлози за одлазак. Разлог је, најчешће, 

пресељење. 

По ИОП-у 2 наставу је похађало четири  ученика, а по ИОП-у 1 девет  ученика.  

Кадровска структура 
У протеклој школској години ангажовано је 69 особа на следећи начин: 

       - на пословима директора - 1                                                                                                                                           

       - на пословима секретара -  1 

       - на пословима стручних сарадникa - 2,5 

        - у разредној настави  - 14 

       - у предметној настави  - 38,5 

       - 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. 

Од септембра месеца у школи je  приправник-васпитач  Марија Стојановић. 

15.10.2015. године реализован је испит остварености програма за психолога Владану 

Стевановић која је волонтирала у школи. 
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Опрема и наставна средства 

Према плану унапређења материјално-техничких услова рада реализовано је 

следеће: 

- санација мокрих чворова; 

- поправљен кров изнад ММ учионице и кречење плафона; 

- санација поплављене зубарске ординације; 

- уграђена врата на 4 учионице; 

- половне клупе и столице (24 и 48) и 3 наставничке фотеље (донација Филозофског 

факултета); 

- опремљени кабинети намештајем - полице, ормарићи са кључем; 

- постављена клима  (донација родитеља 3. разреда); 

- 2 штампача  (донација спортског клуба); 

- две велике беле табле и једна мала (донација); 

- замењене неонске светиљке и рефлектори у дворишту и сали за физичко васпитање; 

- отклоњени недостаци у мушком и женском тоалету; 

-постављен нов тепих у учионици предшколаца  (донација родитеља); 

- купљено 20 столица; 

- постављени венецијанери у учионици у приземљу  (донација родитеља); 

- постављени венецијанери у наставничкој канцеларији, кабинетима биологије и физике; 

- уведен бежични интернет  (донација СББ-а); 

- 2  лаптопа и штампач (донација Општине Медијана); 

- 10 клупа и 5 столица (донација КС Града Ниша); 

- кречење учионице у боравку;  

- кречење хола у приземљу. 
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Наставничко веће,  Школски одбор,  Савет родитеља 
Активности Школског одбора реализоване су према утврђеном плану и програму. На 

седницама ШО разматрана су витална питања која се баве организацијом рада, проблемима 

финансирања и свим значајним питањима везаним за рад школе. Наставничко веће радило је 

по утврђеном програму, а седнице су одлично посећене (12 седница). Такође, и седнице 

Савета родитеља су реализоване, што говори да је сарадња са родитељима заиста добра, а то је 

неопходан предуслов за успешан рад школе. 

Стручна већа, тимови, комисије 
Школски тимови, Ученички парламент, Стручна већа  и  Стручни активи реализовали су план, 

о чему су поднели писане извештаје  и два пута у току године извештавали Наставничко веће. На 

Педагошком колегијуму 22.8.2016. године анализиран је рад и утврђени недостаци који ће се 

реализовати у наредној школској години (неодржани планирани угледни часови, акциона 

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

Школски тимови у школској 2015/16. години 

1. Тим за израду Годишњег плана рада школе; 

2. Тим за самовредновање; 

3. Тим за безбедност и  заштиту деце од насиља и превенцију преступничког понашања; 

4. Тим за инклузивно образовање; 

5. Тим за стручно усавршавање и осавремењавање наставе; 

6. Тим за здравствену и социјалну заштиту ученика; 

7. Тим за професионалну оријентацију; 

8. Тим за школски маркетинг; 

9. Тим за културну и јавну делатност школе и сарадњу са локалном самоуправом; 

10. Тим за заштиту животне средине и уређење школе; 

11. Тим за пријем и бригу о новим ученицима и превенцију осипања; 

12. Тим за подршку и рад са Ученичким парламентом; 

13. Тим за сарадњу са породицом; 

14. Тим за формирање школске документације; 

15. Тим за припрему свечаности поводом мале матуре; 

16. Тим за спровођење завршног испита; 
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17. Тим за сарадњу са медијима; 

Стручни активи 

 Стручни актив за школско развојно планирање; 

 Стручни актив за развој школског програма; 

Комисије 

1. Дисциплинска комисија за запослене; 

2. Дисциплинска комисија за ученике; 

3. Комисија за избор ученика генерације; 

4. Комисија за похваљивање и награђивање запослених и ученика; 

Ученичке организације 
У  нашој школи постоје ученичке организације Дечји савез и Ученички парламент. Оне су 

активне током целе школске године и спроводе разне активности и акције у школи. Ученички 

парламент је у овој школској години кроз састанке и трибине успешно  реализовао програм  Млади 

амбасадори културе и спорта. Извештаји о раду Ученичког парламента поднети су на полугодишту 

и крају школске године и сликовито приказују све активности. 

Представници Ученичког парламента присуствују седницама Наставничког већа. 

Реализација плана и програма 

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

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

реализацији васпитно-образовних активности држали смо се предвиђеног календара рада. Наставни 

дан проведен на екскурзији за ученике 8. разреда надокнађен је 23.4.2016. године (наставна субота). 

Taкoђе, због измена у календару, за ученике од  1. до 7. разреда наставна субота била је 21.5.2016. 

године. 

5.10.2015. године тестови са Завршног испита  послати су ЗУОВ-у због њиховог аналитичког и 

истраживачког рада. 

Посећени су часови редовне наставе и угледни часови, о чему је вођена евиденција. 

Прегледани су дневници и матичне књиге.  

Изборни предмети 
У протеклој школској години реализовани су наставни садржаји изборних предмета:   

                - Грађанско васпитање/Верска настава од 1. до 8. разреда; 
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                - Хор и оркестар  у  7. разреду; 

                - Информатика и рачунарство од 5. до 8. разреда; 

                - Лепо писање у 1. разреду; 

                - Народна традиција и Чувари природе у 2, 3. и 4. разреду;           

                - Италијански/Немачки језик као обавезни изборни предмети од 5. до 8. разреда; 

                - Изабрани спорт од 5. до 8. разреда (кошарка, рукомет и одбојка). 

Похвале, награде, такмичења 
Похваљени су сви учесници такмичења који су освојили једно од прва три места на 

такмичењима. Ученицима осмог разреда додељене су Вукове и посебне дипломе и награђени 

су књигама за изузетне резултате током школовања.  Додељено је 15  Вукових награда и 36 

посебних диплома, 23 ученика има посебне дипломе.  

По одлуци Наставничког већа признање Ученик генерације додељено је ученицима  

Петру Георгијеву и Тијани Коцић,  ученицима 8/2.        

Специјално признање Вожд додељено је ученици Марији Раичевић, ученици 8/3.  

Признање Спортиста генерације понела је Ања Милосављевић, ученица 8/2.  

  Ученици су награђени књигама. 

Школа је ове школске године била домаћин за општинско (6.3.2016) и окружно 

(9.4.2016) такмичење из биологије. Такође,  у школи  је 21.2.2016. године организовано 

општинско такмичење из информатике и рачунарства. 

Анализу такмичења урадила је педагог Љубица Лепосавић и презентовала је  на 

Наставничком већу.   

Избор уџбеника 

Предметни наставници ишли су на презентације уџбеника, а у нашој школи била је 

организована презентација уџбеника за српски језик и стране језике. 

Стручна већа дала су образложене предлоге које уџбенике ће користити у наредне 

три године. Предложени издавачи унети су у апликацију  Избор уџбеника. 
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Стручно усавршавање 

Наставници су били ангажовани на плану стручног усавршавања и модернизовања 

наставног процеса. 

На основу извештаја о стручном усавршавању у установи и ван ње утврђено је да су 

се наставници и стручни сарадници усавршавали посећујући семинаре, предавања и обуке, 

промоције уџбеника, изводећи и посећујући угледне часове, учествовањем на такмичењима 

која се организују у оквиру предмета, учествовањем на Завршном испиту. Све је 

заступљеније тематско планирање и интегративна настава.  

Више је угледних часова реализовано у односу на претходне године, а чешће се након 

извођења обавља анализа часова. 

У наредној школској години у школи ће бити реализован пројекат Унапређење 

квалитета наставе – развој кључних компетенција кроз мултидисциплинарни приступ – 

Сарадњом до знања. 

 
Прво полугодиште - активности 

 

 Свечани пријем ђака првака 

Организована је приредба поводом пријема првака. Прваци су добили  поклоне од  ИК 

Клет, Управе за дечију заштиту, Компаније Идеа и ГО Медијана. 
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 Амбијентална настава  

 

14. септембра 2015. учитељице 3. разреда (3/1 Соња Јанаћковић, 3/2 Тања Здравковић и 

3/3 Лидија Ганић)  одржале су амбијенталну наставу у Тврђави, наставна јединица Рељеф.  

      

 Октобар-месец културе понашања 

 

Од  1. октобра до 1. новембра 2015. реализован је пројекат са ученицима од 1. до 8. 

разреда.  Циљ пројекта је превенција непожељног, агресивног понашања, подизање нивоа 

комуникације и сарадње, размена позитивне енергије међу вршњацима и старијима. 

 Обележавање Дечје недеље (5-9. октобар) 

Слоган: Подршка породици-најбоља подршка деци! 

 

 5. октобар 2015 - позоришна представа Стоп насиљу;                   
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 6. октобар 2015 -  представници Дечјег културног  центра одржали   музичке 

радионице;         

      

 

 7. октобар 2015 -  презентација  Дечја права и значај породице на развој детета; 

 8. октобар 2015 -  изложба ликовних радова  и исписивање порука на тему Породица 

и ја;  

 9. октобар 2015 - посета  Дечјој библиотеци Стеван Сремац.  

 У оквиру Дечје недеље покренут је конкурс Млади писци за све ученике млађих 

резреда. 
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 Безбедност у саобраћају 

 

12. октобра 2015. Агенција за безбедност у саобраћају  одржала је предавање  ученицима 

млађих разреда на тему Безбедност најмлађих у саобраћају. 

 

 

 

 

 Систематски преглед 

 

12. и 13. октобра  2015. у  Дому здравља обављен је систематски преглед за ученике 

трећег, петог и седмог разреда. Након прегледа родитељи су обавештени о резултатима.  

 

 Стоп насиљу 

 

15. октобра 2015. координатор Тима за безбедност учитељица Биљана Кнежевић одржала 

је са ученицима 3. и 4. разреда  радионице на тему  Уа неправда. Превентивне радионице за 

изградњу вредности, правила и реституције за учитеље реализоване су 30. новембра 2015. и 

24. марта 2016. године. Презентација за родитеље Резултати истраживања о насилном 

понашању ученика и безбедности у школи и ван ње одржана је  4. марта 2016. Други део 

радионица за родитеље из програма Школа без насиља држане су 2. јуна 2016. године. 
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 Дан старијих особа 

 

Поводом Међународног дана старијих особа учитељице 3. разреда (3/1 Соња Јанаћковић, 

3/2 Тања Здравковић и 3/3 Лидија Ганић)  одржале су ликовне радионице где су ученици 

направили  честитке са порукама и лепим жељама.  Ученици 3/1 заједно са учитељицом 16. 

октобра 2015. године посетили су  Геронтолошки центар, дружили се са особама из 

Старачког дома и поделили честитке.    

    

    

 

 Радионица Чланске карте за школску библиотеку 

 

23. октобар 2015 - Библиотекарка Мирјана Ковачевић у сарадњи са вероучитељем 

Стеваном Марковићем одржала је радионицу за ученике првог разреда на којој су израђене 

и осликане чланске карте за школску библиотеку.  
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 Хуманитарне акције 

 На нивоу школе спроведена је хуманитарна акција Чепом до осмеха, која је 

настављена са реализацијом и у наредној школској години. 

 Хуманитарна акција у организацији Универзитетског Ротаракт клуба за децу из Дома 

„Душко Радовић“. Сарадња је настављена и у наредној школској години акцијом Ђак 

ђаку. 

 Хуманитарна акција прикупљања новчане помоћи за нишког џудисту Игора Нуркића 

у организацији Ученичког парламента. 

 Ликовна радионица 

Посета  Дечјем одељењу Народне библиотеке Стеван Сремац где је одржана ликовна 

радионица са ученицима 3/1. 

      

 Школа шаха 

У  школској библиотеци или просторији за медијацију сваког уторка и четвртка 

организована је школа шаха  за ученике од 1. до 8. разреда.  

Освајањем првог места на окружном такмичењу, ученик 2/3 Јован Стевановић пласирао 

се на републички ниво, где је, такође, освојио прво место. 
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 Јесењи карневал  

Васпитачица Маја Стефановић је са децом из своје предшколске групе организовала  

јесењи карневал. Костиме за маскембал израђивали су родитељи и деца, најпре на 

заједничкoј радионици у школи, потом су их завршавали код куће. Костими су прављени на 

тему Јесен. Након дефилеа око школе, предшколци су у музичком кабинету извели рецитал 

и плесну приредбу.  

                                  

   

 Продајна изложба књига 

3. новембра 2015. поводом  Дана школе одржана је продаја књига и часописа у школском 

дворишту и испред  главног улаза школе. Весела респродаја књига уз осмех  изазвала је 

велико интересовање посетилаца. 
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 Дан школе 

 

Дан школе обележен је  5.11.2015. године бројним активностима у току целе недеље   (час 

посвећен Вожду Карађорђу, спортски турнир, продајна изложба књига, маскембал 

предшколских група, посета Народном музеју)  и централном приредбом коју су припремили 

наставници Анета Стоиљковић, Слободан Стојиљковић и Драгана Црнатовић.  

 

 

 

 Акција Поклони књигу школи за рођендан 

 

Са члановима Ученичког парламента покренута је у новембру акција Поклони књигу 

школи за рођендан. Акција је настављена и током децембра и јануара месеца; прикупљено је 

стотинак књига.  
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 Радионица Ђак првак 

 

У периоду од 15. новембра до 15. Децембра 2016. библиотекарка Сузана Поповић 

Ицковски је са одељењима млађих разреда реализовала радионицу Ђак првак -  вођено је 

читање са разумевањем.  Као резултат ове активности на часовима ликовне културе настале 

су илустрације за причу.  

                                                              

 Ликовни конкурс 

19. новембра 2015. одржано је Међународно такмичење у ликовном стваралаштву, у 

организацији  Учитељског друштва из Ниша, у сарадњи са Савезом  просветних радника 

Бугарске. Учествовали су ученици од  1. до 4. разреда, а тема конкурса је била цртање 

карикатура, Моја омиљена прича. Најуспешнији ликовни уметници добили су похвалнице.  

 Дан  толеранције 

Новембра месеца  2015. библиотекар Сузана Поповић Ицковски одржала је ученицима 

млађих разреда интерактивне радионице на тему Толеранција. 

Ученици су упознати са значајем толеранције, поштовања, прихватања и уважавања 

нечијег права на различитост. 
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 Песнички дан 

27. новембра 2015. песник Дарко Главаш из Инђије посетио је нашу школу, презентовао 

је своју нову књигу и најкреативнији ученици даривани су књигама.  

 

 Мали ватрогасци 

16. децембра 2015. године ученици 4. разреда имали су ватрогасно-показну вежбу у 

школском дворишту.  

 Промоција нових књига 

Ученици су редовно информисани о новим насловима у школској библиотеци. 

                  

 Такмичење у пливању 

21.  децембра 2015. одржано је Градско такмичење у пливању на ком су учествовали 

ученици наше школе. 

Марко Богојевић освојио је 1. место и пласман на републичко такмичење, а Милан 

Младеновић  3. место. Обојица су ученици 3/3. 

Треће место освојила је и Марта Милошевић, ученица 8/2. 
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 Радионица Писмо Деда Мразу 

Са одељењем 2/1 и учитељицом Весном Стевић, 29. и 30. децембра 2015. године  

реализована је радионица  Писмо Деда Мразу. 

                       

 Спорт фест-Медијана 2016 

 

16. јануара 2016. одржано је Градско такмичење у малом рукомету за ученике 3. и 4. 

разреда у сарадњи са Факултетом спорта и физичког васпитања у хали Чаир. Студенти ДИФ-

а држали су практичну наставу  ученицима и припремали их за такмичење. Такмичарске 

екипе награђене су захвалницама. 

 Математичка такмичења 

 

22. јануара 2016. одржано је школско, а 27. фебруара општинско такмичење из 

математике за ученике 3. и 4. разреда. На општинком такмичењу било је 7 ученика 3. разреда 

и 7 ученика 4. разреда.   

Резултати 

Петар Богдановић (3/2) - освојено прво место, Марко Богојевић (3/3) и Урош 

Костадиновић (3/1) - освојено друго место на општинском такмичењу. 

Ученице  4/2 освојиле и пласирале су се на окружно такмичење освојивши једно од 

прва три места на општинском такмичењу: Маша Милошевић – прво место, Теодора 

Михајлов и Маша Ранђеловић - треће место.                                                                                             

10. марта 2016. успешно је реализовано математичко такмичење Мислиша 2016  за 

ученике 2. разреда. Треће место освојили су Тасић Богдан (2/1), Стојановић  Јелена (2/2) и 

Стевановић Јован (2/3). Ученици су награђени за треће место дипломама и књигама, а девет 

ученика је похваљено.    

17. марта 2016. одржано је Међународно такмичење Кенгур 2016 за ученике 2. 

разреда. Десет ученика освојило је 4. место.                     
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 Дан Светог Саве 

27.1.2016. године свечано је обележен  Дан Светог Саве уз пригодан програм. Домаћин 

славе била је секретар школе Лидија Јовановић која је уз молитву и славски колач предала 

славу будућем домаћину, васпитачици Горици Цветковић.  Директорка је честитала славу 

колегама, ђацима и свим присутним, а након тога уследио је свечани програм у извођењу 

ученика 3. разреда (прва постава) у пратњи хора. Реализатори централне приредбе су  

учитељице Лидија Ганић и Тања Тасић и наставница музичке културе Драгана Црнатовић. 

                                                                                                                                                                     

Ученици 3. разреда обележили су Дан Светог Саве и у просторијама боравка. 

Светосавску приредбу (друга постава) припремале су учитељице Тања Здравковић и Соња 

Јанаћковић. 
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Друго полугодиште 

 Фејсбук страница школе 

 

Отворен је нови профил школе на Фејсбук страници ОШ Вожд Карађорђе Петровић.  

Страницу уређује Сузана Поповић Ицковски, школски библиотекар. 

 

 

 

 Писмо мајци – 8. март 

8. марта одељење учитељице Весне Стевић писало је писмо мајци, а маја месеца читали 

смо бајке и потом стварали нове књиге инспирисане прочитаним. 

 

           



 

 

23 
 

 Радионице Вредне домаћице 

Више пута током школске године реализоване су радионице из народне традиције. 

Ученици одељења 3/1 су глумили, певали, правили кулинарске специјалитете, оживљавали 

дух старих времена. 

 

                                  

 

 Школска смотра рецитатора 

16. марта 2016. одржано је школско такмичење у рецитовању за ученике од 1. до 8. 

разреда.  

 Жири је био у саставу:  

1. Анета Стоиљковић, наставница српског језика; 

2. Милена Јовановић Савић, наставница српског језика и 

3. Сузана Поповић Ицковски, библиотекар.  

Комисија је изабрала четири ученика и на Градској смотри рецитатора школу су 

представљали: 

1. Петра Миленковић 1/1; 

2. Ива Милутиновић 2/3; 

3. Иван Ћирковић 4/3 и  

4. Димитрије Тричковић 7/4. 
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 Енглески на другачији начин 

Током марта ученици трећег разреда учили су енглески језик на мало другачији начин. 

      

     

Такмичење рецитатора-

предшколаца одржано је у вртићу 

Сунце. 

Нина Цинцаревић освојила је 5. 

место. 
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 Медијана-фест 

22. март 2016 - Поводом Медијана феста нашу школу посетили су песници Весна 

Станојевић и Драгомир Ћулафић и представили су се својим радовима у кабинету музичке 

културе, а библиотеци су поклонили збирку песама.  

    

22. марта на Дечјем одељењу Народне библиотеке Стеван Сремац ученици осмог 

разреда дружили су се са писцима за децу Јасминком Петровић и Елизабетом Георгијев. 

           

Истог дана имали смо срећу да нам о почецима свог писања за децу казују и Раша 

Попов, Љубивоје Ршумовић, Моша Одаловић и други.   
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 Наук није баук 

 

Ученици другог разреда  са својом учитељицом Сањом Алексић учествовали су на 8. 

фестивалу Наук није баук. Били су то најмлађи учесници дводневног фестивала који се 

одржавао у холу Елексторнског факултета у Нишу 2-3. априла 2016. године. 

 

       

 

 Дан планете Земље 

 

Обележили смо Дан планете Земље са ученицима млађих разреда. Реализоване су 

радионице и презентације на тему Очувања планете Земље.    
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 Маскембал на рекреативној настави 

На рекреативној настави организован је маскембал за ученике млађих разреда где су 

показали своју креативност у костимирању. 

 

    

     

 Ускршња изложба 

Са ученицима млађих разреда, а посебно са ученицима из боравка и њиховом 

учитељицом Тањом Тасић, библиотекари су последње недеље априла уредили холове школе 

за Вождову продајну Ускршњу изложбу која је одржана 26. априла 2016. године. 
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 Сликовнице 

Током априла одељење учитељице Сање Алексић писало је и илустровало сликовнице 

на различите теме. Било је ту и едукативних књига, бајки,  енциклопедија о животињама и 

спорту и   књижица инспирисаних модом. 

 

      

 

 Обележавање Светског дана хемофилије 

 

Ученици наше школе су 17.4.2016. године са наставницом биологије Јованом Божић 

учествовали у обележавању Светског дана хемофилије. 
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 Ноћ музеја 

17. маја 2016. поводом Ноћи музеја ученици млађих разреда обишли су Народни музеј, 

Синагогу, Логор на Црвеном крсту, Ћеле-кулу...   

    

 Сви на спорт 

23. маја 2016. организовано је спортско такмичење Између две ватре за девојчице  4. 

разреда  у ОШ ,,Вук Караџић“,  у организацији Учитељског друштва. 26. маја 2016. одржано 

је спортско такмичење за ученике 4. разреда у ОШ ,,Душан Радовић“ у организацији МУП-

а, под слоганом Сви на спорт.  

 Такмичење у реторици    

25. маја 2016. реализовано је реторичко  такмичење у музичком кабинету.  Ученици 

трећег и четвртог  разреда надметали су се у лепом говору. У паузама је наступао хор наше 

школе.  

Комисија је била у следећем саставу:  

1.  Слободан Стоиљковић - професор српског језика и председник комисије; 

2.  Стеван Марковић - вероучитељ; 

3.  Саша Луковић Васиљевић из одељења Дечје библиотеке Стеван Сремац и  

4. Русомир Арсић - писац за децу и почасни гост. 

На овогодишњем реторичком такмичењу одлуком жирија, књигом и дипломом награђени 

су следећи ученици:                                                              

      1.     Вања Томић 4/1 

      2.    Теодора Михајлов 4/2 

      3.    Теодора Јовановић 3/1 
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Остали ученици добили су дипломе за учешће на такмичењу. Реализатори  такмичења 

су руководилац Стручног већа Снежана Марковић и наставница музичке културе Драгана 

Црнатовић . 

     

 Стари занати 

26. маја 2016. учитељица  Лидија Ганић одржала је са својим одељењем пројектну 

наставу из народне традиције на тему Стари занати у сарадњи са родитељима. Ученици су 

самостално истраживали, вођени смерницама добијеним од учитељице, приказивали једни 

другима резултате истраживања, вратили се у прошлост и на кратко оживели дух старог 

времена. 

Видео запис можете погледати овде. 

 Радионица  Знаменити Срби 

 

26. маја 2016. године ученици четвртог разреда наше школе са учитељицом Мирјаном 

Ђурић учествовали су  у радионици Знаменити Срби. Радионица је одржана у просторијама 

Народне библиотеке. 

      

https://www.youtube.com/watch?v=a-0U3UusGdU&feature=youtu.be
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 Дружење са песницима у Дечјој библиотеци 

Ученици другог разреда присуствовали су промоцији збирке песама песникиње Мирјане 

Балтазаревић. Том приликом дружили су се и са другим песницима, а и они су показали своје 

рецитаторско умеће и таленат. 

    

 

 Истраживачки рад 

30. маја 2016. са ученицима четвртог разреда причали смо о Првом српском устанку и 

Карађорђу Петровићу а потом тражили податке у енциклопедијама.  
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 Свечна додела диплома и награда 

 

За ученике 8. разреда организована је свечна додела диплома и награда. Поред 

ученика и њихових родитеља, били су присутни и предметни наставници који су честитали 

ученицима и пожелели им успех у наставку школовања. 

Ученицима осмог разреда додељене су Вукове и посебне дипломе и награђени су 

књигама за изузетне резултате током школовања.  Додељено је 15  Вукових награда и 36 

посебних диплома, 23 ученика има посебне дипломе.  

По одлуци Наставничког већа признање Ученик генерације додељено је ученицима 

Петру Георгијеву и Тијани Коцић,  ученицима 8/2.  

Специјално признање Вожд додељено је ученици Марији Раичевић, ученици 8/3.  

Признање Спортиста генерације понела је Ања Милосављевић, ученица 8/2.  

Ученици су награђени књигама. 
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 Продаја уџбеника 

6. јуна 2016. организована је продаја и размена коришћених уџбеника како би се 

родитељима  олакшала куповина истих. Акција је спроведена за ученике млађих разреда у 

сали за физичко васпитање.  

 Завршна приредба предшколаца 

Завршна представа предшколаца васпитачице Горице Цветковић одржана је 26. маја 

2016. у школи,  а предшколаци васпитачице Маје Стефановић извели су представу Цврчци и 

мрави 13. јуна 2016. године у Дечјем културном центру. Након приредбе, подељена су им 

сведочанства о завршеном предшколском програму. 

     

 

 Летња школа хемије -Хемичарење 

За време летњег распуста у Регионалном центру, у периоду 22-28. августа, одржаване су 

бесплатне радионице из хемије за децу од 6 до 12 година. Један од предавача и аутора 

пројекта је Снежана Мишић, наставник хемије у нашој школи.  

Радионице су биле врло интересантне, ученицима занимљиве и подстицајне. На 

завршној радионици ученици су самостално или уз помоћ наставника изводили 

експерименте и показали да им свет хемије више није стран. 
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Пробна и иницијална тестирања, 
разредни испит 

Пробно тестирање за ученике 8. разреда урађено је у априлу  и резултати су 

анализирани на састанцима Стручних већа, о чему је обавештено Наставничко веће. 

Предложене и предузете мере за побољшање резултата биле су ефикасне и на Завршном 

испиту ученици су освојили више поена. 

Полагање разредног испита организовано је за ученике који уче француски као други 

страни језик (две ученице 7/3). 

Такође, разредни испит је полагао и ученик 6. разреда који је нередовно похађао 

наставу. 

Завршни испит 

Урађена је анализа ЗИ у школској 2015/16. години. Стручна већа предложила  су мере 

за побољшање резултата. Анализа  уписа ученика у средње школе презентована је на 

Наставничком већу. 

Библиотека 

Школа поседује велику библиотеку са читаоницом укупне површине око 100 квм. 

Простор библиотеке подељен је на два дела: 

 депо библиотеке, где се налази преко 20 000  књига ( укупно 20 095 наслова) 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 рачунаре, пројектор, телевизор.  
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У септембру  су отворени евиденциони картони за све ученике првог разреда, као и 

за ученике који од ове школске године похађају нашу школу. 

Друге недеље септембра сви ученици првог разреда са својим учитељицама посетили 

су библиотеку и упознали се са библиотекарима, као и са простором библиотеке и начином 

рада. 

Екскурзије и настава у природи 

Реализоване су  планиране екскурзије и рекреативна настава за ученике. Претходно 

је спроведен поступак јавне набавке. 

Ученици 1. разреда и предшколци 14.5.2016. године посетили су  Сокобању. 

Ученици 3. разреда  14.5.2016. године  обишли су Врњачку бању. 

Ученици 4. и 5. разреда 4.6.2016. године  посетили су  Опленац и Буковичку бању. 

За ученике 6. разреда екскурзија је организована 4.6.2016. године у Пироту. 

Ученици 7. разреда током два дана (7- 8.5.2016. године) обилазили су западну Србију. 

За ученике 8. разреда организована је тродневна екскурзија (2-4.4.2016. године) на Taри. 

РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА 

Ученици 2. разреда боравили су у Грзи (14-20.4.2015).  

Ученици 3. разреда били су у Сокобањи (20-26.4.2016). 

Рекреативна настава за ученике 4. разреда реализована је на Гочу (28.2-5.3.2016).  

Сарадња са здравственим 
институцијама 

На програму здравствене превенције сарађивали смо са радницима Дома здравља кроз 

систематске прегледе, вакцинацију, предавања. 

12. и 13.10.2015. године обављени су систематски прегледи за ученике трећег, петог  и седмог 

разреда, након прегледа позивани су родитељи. 

29.10.2015. године - превентивни прегледи за запослене у Дому здравља. 

16.12.2015. године одржано је предавање за ученике 8. разреда – Сида и сексуално преносиве 

болести. 
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23-25.12.2015. године организовано је тестирање антрополошких карактеристика деце 1. и 2. 

разреда основне школе (научно истраживање Факултета спорта и физичког васпитања). 

У јануару је патронажна служба обавила преглед ученика 5. разреда на ектопаразите, а 

преглед је поновљен у другом полугодишту, 21.4.2016. године. 

1.3.2016. и 7.3.2016. године  у 6. и 7. разреду у циљу превенције одржано је предавање о 

болестима зависности. 

Систематски преглед за ученике 8. разреда обављен је у мају. 

Стоматолошка служба је током године позивала децу на преглед и поправку зуба. 

На редовним часовима биологије и физичког васпитања обрађиване су теме које су у вези са 

правилном исхраним, физичким здрављем, начинима превенције... 

Дезинсекција и дератизација („Санит“) урађена је 1.6.2016. и 7.7.2016. године. 

Сарадња са стручним институцијама 
и осталим организацијама  

 

Школа сарађује са Центром за социјални рад, Прешколском установом Пчелица, 

основним и средњим школама, Специјалном школом Бубањ, Филозофским факултетом, 

ПМФ-ом, Факултетом заштите на раду, Факултетом уметности, Министарством просвете, 

Градском управом за образовање, Општином Медијана, Народним позориштем, 

Позориштем лутака, Центром за ПО, Заводом за ментално здравље, медијима, Спортским 

центром Чаир итд. 

Облици сарадње 

 Општина Медијана  

 Наградно путовање у Београд 18.9.2015. године (Слађана Николић и 4 ученика), 

свечана додела признања за учешће на Медијана спорт-фесту ( 3. место); 

 25.1- 29.1.2016. године посета Требињу; 

 Донирање индустријске соли у зимском периоду; 

 Гостовање песника у оквиру  Медијана-феста - 22.3.2016. године у Дечјој 

библиотеци. 

 Позориште лутака  -  организоване су представе за предшколце и ученике 1-4. разреда, 

и то по једна у полугодишту. 
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 Биоскоп Купина - Шифра UNCLE  18. и 22.9.2015. године и 10.12.2015. године у 

организацији Младих амбасадора културе. 

 Презентација Гимназије “Светозар Марковић“ 23.9.2015. године у хемијском 

кабинету у оквиру Ноћи музеја. 

 Учешће у Ноћи истраживача у Tврђави 25.9.2015. године. 

 Регионални центар  

 24.9.2015. године – презентација примера добре праксе (Радоје Кошанин);  

 Организација предавања, стручних трибина и семнинара за учитеље и наставнике; 

  Реализација програма Scratch - 5 група ( 18. 19. и 20.4.2016. године);  

 Реализација пројекта Хемичарење 22-28.8.2016. године (Снежана Мишић). 

 У оквиру Дечје недеље организована је посета Дечјој библиотеци.  

 14.10.2015. године  ученици 8. разреда посетили су Сајам ПО са Александром 

Павловић и Драганом Црнатовић; промоција војног позива 14.1.2016. године. 

 Међународни симпозијум у Београду - учесник Радоје Кошанин, 16.10.2015. године. 

 Учешће у пројекту Препознај своју улогу, промени и примени - предат рад  26.11.2015, 

изложба након завршеног пројекта, 27.11.2015. године. 

 16.12.2015 - показна ватрогасна вежба за ученике 4. разреда. 

 Сарадња са библиотеком Стеван Сремац  

 сусрети са песницима;  

 радионице Народне банке Србије 26. и 27.5.2016. године. 

 Сарадња са ПУ Ниш 

 12.10.2015. године Саобраћајна полиција организовала је предавање за ученике 1. 

и 3. разреда; 

 13.10.2015. године организована су предавања за ученике 5. разреда; 

 редовне посете школског полицајца, дежурство за време ЗИ, обавештења 

малолетничкој деликвенцији. 

 Перманентна сарадња са Центром за социјални рад  

 организована је конференција случаја за ученике у сукобу из 6. разреда; 

  праћење ученице 2. разреда; 
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 обављени су разговори у циљу побољшања понашања ученика, као и 

одговорности родитеља у неким случајевима. 

 Сарадња са Факултетом спорта  

 мини-рукомет за млађе разреде;  

 26.1.2016. године  реализован је семинар за наставнике физичког васпитања. 

 Сарадња са Филозофским факултетом  

 донације;  

 састанци; 

 израда Правилника о сарадњи са школом; 

  менторски рад; 

 организовање предавања и семинара за наставнике.  

 Сарадња са Факултетом заштите на раду – мерење у оквиру истраживања (20 дана). 

 Сарадња са ШУ Ниш  

 решавање технолошких вишкова;  

 поступање према Правилнику о критеријумима и стандардима за финансирање 

основних школа (промене код стручних сарадника и помоћног особља). 

 Сарадња са издавачким кућама Клет, Логос, Миг дакта – помоћ у раду и 

организацији наставе. 

 Просветна испекција , санитарна инспекција – редовни преглед и саветодавни рад. 

 Стална сарадња са Управом за образовање. 

 Презентације средњих школа - у априлу и мају. 

 Сарадња са медијима – Народне новине, Нишке вести, НТВ , Б92, City-radio. 

 Сарадња са GIZ- inventiva (Валерија Живковић и Марина Остојић ) - школа је била 

домаћин 24.2.2016. године на Дан девојчица. 

 Управа за енергетику, саобраћај и комуналне делатности – медијски пропраћено 

постављање семафора 5.3.2016. године. 

 Центар за промоцију науке Београд - Мобилни планетаријум - филм Океанијум; 

ученике водили Предраг Костић и Јована Божић. 
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Школски сајт, фејсбук страна 

Све информације у вези са радом школе, запосленима, распореду контролних и 

писмених задатака и сл. могу се наћи на званичном сајту школе – www.vozdova.edu.rs. 

Активна је и редовно ажурирана фејсбук страна ОШ Вожд Карађорђе Петровић. 
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Могу освојити свет једном руком 

док ме ти држиш за другу. 

                                           

                                                                 Меша Селимовић 

 

 

 

 

Сачувај ме од мудрости која не плаче, филозофије 

која се не смеје и величине која се не клања пред 

децом. 

                                                                                 Халил Џубр 
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Издавач: ОШ „Вожд Карађорђе“ Ниш 

За издавача: Милена Костић, директор 

Уредници Летописа:  

Соња Јанаћковић, професор разредне наставе  

Милена Јовановић Савић, професор српског језика 

Графичка обрада: Милена Јовановић Савић, Соња Јанаћковић 

Интернет презентација: Саша Пејчић, професор информатике и 

рачунарства 

Фотографије: Сузана Поповић Ицковски, Јован Николић, Соња 

Јанаћковић, Милена Јовановић Савић. 

 

 

 


