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     Основна школа „ Вожд Карађорђе“ почиње свој плодоносни рад  1889. године 

када је основана. У почетку је то била мушка основна школа, а пар година 

касније отворена су и женска одељења.  

     Име школе је често мењано. Школске 1934/35. године  добија назив Државна 

народна школа „ Вожд Карађорђе“. Данашње име добија 1960. године. 

    Због изузетних резултата школа је много пута награђивана значајним 

наградама. Наши ученици се са сваког такмичења враћају са бројним 

наградама. Волимо када се у њима пробуде ствараоци, када приметимо да све 

оно што смо годинама радили добије свој облик и испуни сврху. Рад са децом 

испуњава душу и оплемењује срце. Има и оних мање лепих тренутака, али и они 

нас много чему уче и чине да из свега изађемо мудрији и јачи. 

 

 

 

 

Вредело је ... 

„Трепери бреза мирисом септембра и мрси косу несташном дечаку. Музика ветра 

звонку грају допуњује. У једну песму слило се све. И уздах младе учитељице што први 

пут ступа у учионицу. И од тог дана, далеког, а тако блиског, живи новим животом 

даривања без краја. И примања у недоглед. 

Испред учионице престаје све. У учионици почиње све. И траје. Као безброј 

звездица трепере очи знања жељне. 

 
Треба доживети погледе малишана тако бистре и наивне, тако жељне и искричаве – 

осетити невидљиву нит што их нераскидиво веже за цео живот, за учитеља,прву 

особу која у школи стаје пред њих и почиње грандиозно дело – стварање човека.Први 

расклимани зуб и прва суза због превисоке столице, и руменило на образу, и несташни 
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чуперак и утрнули прстићи – све то се преплиће са првим словима, решеним 

проблемом, другарством. 

Учитељ није за оцене само, за један дан и годину једну. Учитељ је за цео живот. 

Зна то учитељица што већ утабаним стазама корача и сећа се брезе једног јесењег дана у 

једном селу. Колико пута је била мајка девојчици поцепане хаљинице и нежна сестра 

што стихове пише. И научник који све зна, и чаробњак да све може, и вила да свуда 

стигне, и учитељица да учи и воли. Јер учитељ није за један дан, за оцене само и годину 

једну. 

Учитељ је за цео живот ! 

И док грицка посну корицу хлеба, смеши се учитељица у пензији плавокосом дечаку.Док 

чека у реду за хлеб црни – сећања се буде. И срећна је! Јер њено је дело мост на реци.И 

солитер у граду. И виртоуз на виолини. И пилот у висини. И ложач крај котла. И угаљ 

у котлу. И глумац у позоришту. И чистач на улици. Све је то њено, и зна да је вредело 

издржати. Не поклекнути пред потцењивачким погледом, пред омаловажавајућим 

односом бирократије, уценама газдарица и ситнишем у џепу. 

Можда ће ово помоћи некој младој учитељици, која устрептала, праћена шумом 

бреза, први пут улази у учионицу.“ 

Вредело је ... 

 ( Непознати аутор ) 
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У школској 2014/2015. години школу је похађало 656  ученика и то од 1-4. разреда –

324  ученика, и од 5 - 8 разреда - 332 ученика .  У школи раде и две предшколске групе са 

40  ученика, док су у  продуженом боравку 42 ученика првог и другог разреда. Праћене се 

у току године промене у броју ученика – новодошлих  и отишлих ученика . Разлози су 

најчешће пресељење. По ИОП-у 2 наставу је пратило 3 ученика, а по ИОП-у 1  шест 

ученика.

У протеклој школској години ангажовано је 66 запослених и то на следећи начин: 

- на пословима директора -1 

- на пословима секретара - 1 

- на пословима стручних сарадникa - 4 

- у разредној настави -15 

- у предметној настави - 31 

- у предшколској групи - 2 

- на административно финансијским пословима-  2 

- помоћних радника - 9 

- на пословима домара - 1 

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

грађанског васпитања и формирања група за ТИО у нашој школи. 

Од октобра месеца у школи волонтира Владана Стевановић- психолог. У првом полугођу 

волонтер је био логопед. 

Према плану унапређења материјално – техничких услова  рада реализовано је 

следеће: 
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 Кречење малог ходника,кабинета музичког и учионице1/2 у приземљу (родитељи); 

 Замена неонки; 

 Родитељи поставили климу у учионици 2/3; 

 Од 27.10.-5.11.2014. почиње опремање школе из пројекта ; 

 Донација Новог логоса –географска карта  Србије; 

 Постављени ормари у мултимедијалној учионици; 

 СЦ“Чаир“ – донирао сточић за пројектор и извршио  монтирање; 

 Поправка  плафона и осветљења у мушком  WC-донација родитеља; 

 Јотел донирао ТВ који се налази у наставничкој канцеларији; 

 12.11.2014.-наставна средства за хемију,физику и ТИО; 

 Поправљен монитор за видео надзор- донација; 

 Донација „Клета“- дигитални уџбеници за енглески језик; 

 2.12.2014.-опрема за физичко,ТИО,ликовно,хемија,физика,математика, 

           разредна настава ,биологија; 

 Замена рефлектора у сали за физичко(помоћ СЦ“Чаир“); 

 14.1.2015.-опрема за физичко; 

 16.1.2015.-опрема за биологију,ТИО,ликовно и разредну наставу; 

 16.1..2015.-зелене табла –донација родитеља ; 

 20.1.2015.-монтирање опреме у фискултурној сали; 

 23.и 24.2.2015.-поправка осветљења у школи-рефлектор на улазу,двориште –улаз 

за предшколце и предњи део дворишта; 

Програм рада школског одбора – реализован према утврђеном плану и програму. 

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

проблемима финансирања и свим значајним питањима везаним за рад 

школе.Наставничко веће је радило по утврђеном програму,седнице су одлично 

посећене.Такође седнице Савета родитеља су сасвим солидно посећене што говори да 

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

школе. 
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Реализовали су план  и о томе извештавали Наставничко веће два пута у току 

године и поднели писане извештаје о раду. 

Школски тимови у школској 2014/15.години 

1.Тим за израду Годишњег плана рада школе; 

2.Тим за самовредновање; 

3.Тим за 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; 

17.Тим за сарадњу са медијима ;                   

18.Тим за „Развионицу“; 

Стручни активи 

1.Стручни актив за школско развојно планирање; 

2.Стручни актив за развој  школског програма; 
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Комисије 

1.Дисциплинска комисија за запослене; 

2.Дисциплинска комисија за ученике; 

3.Комисија за избор ученика генерације; 

4.Комисија за процену оштећених уџбеника; 

5.Комисија за похваљивање и награђивање запослених и ученика; 

У нашој школи постоје следеће ученичке организације: Дечији савез, Ученички 

парламент и Заједница ученика школе. 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. Промовисани су „Млади 

амбасадори културе и спорта“.Снимљен је  кратки филм  и приказан у Регионалном 

центру. Извештаји о раду Ученичког парламента поднесени су на полугодишту и на крају 

школске године и сликовито приказују све активности. 

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

активности, су реализовани. У реализацији васпитно- образовних активности држали смо 

се предвиђеног календара рада. Наставни дан проведен на екскурзији за ученике 7. и 8. 

разреда надокнађен је 28.2.2015. године – наставна субота . 

  У протеклој школској години  имали смо следеће изборне предмете:  

           -Грађанско васпитање – верска настава од 1. до 8.разреда; 

           -Хор и оркестар  у 6.и 7.разреду и мали хор у 4. разреду; 

           -Информатика и рачунарство од 5. до 8разреда; 

           -Лепо писање у 1. разреду; 

           -Народна традиција и Чувари природе 2.3. и 4. разред  ;         
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          -Италијански и немачки језик као обавезни изборни од 5. до 8. разреда; 

          -Изабрани спорт – од 5. до 8. разреда кошарка, рукомет и одбојка; 

 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 18 Вукових 

награда и 61 посебна диплома.32 ученика има посебне дипломе. По одлуци Наставничког 

већа признање ученик генерације додељено је ученику Станковић Марку 8/3,специјално 

признање „Вожд“ – ученици Димитријевић Ањи 8/3 и признање „Спортиста генерације – 

ученику Столић Младену 8/2. Ученици су награђени књигама. 

Школа је била домаћин за окружно такмичење из хемије  21.3.2015. године. 

Такмичење „Мали Пјер“  одржано је 23.3.2015. године. 

Анализу такмичења урадила је педагог  Љубица Лепосавић и презентовала Наставничком 

већу. 

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

евиденција о посећеним часовима.Прегледани су дневници и матичне књиге. 

Пројекат „Подршка развоју људског капитала и истраживању“ 

Пројектне активности из Развионице су:  

1. Дводневна конференција у Београду у септембру месецу–„Ефективна настава и учење 

током студентске праксе“;  

2. Иницијални састанак мреже школа „Развионица“у децембру месецу, као и састанак 

стратешке групе; 

3. Извештавање о најновијим истраживањима у образовању - 8.4.2015. године у Београду 

–присуствују Соња Јанаћковић и Радоје Кошанин ; 

4.Праћење ефеката „Развионице“ 29.4.2015.-посета саветника из Школске управе  ; 

5.Дневник промена –радио Тим за самовредновање ; 

6.У јуну месецу –свечано затварање пројекта „Развионица“;
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 Организован свечани пријем ђака првака ; 

 Обележен је Дан писмености; 

 Промоција Ноћи истраживача ; 

 Обележавање Међународног дана страних језика;  

 3.10.2014.- предавање Милице Новковић за наставнике и родитеље „Вапитањем без 

казне и без награде до смањења насиљау породици,школи и друштву“; 

 Oбављена вакцинација за ученике 7.разреда -12.9.2014. Друга доза обављена 

22.10.2014. године ; 

      Убудуће ће ученици ићи у Дом здравља на вакцинацију са родитељима . 

 22.9.2014.-МУП организовао предавање за ученике 5 разреда „Безбедно детињство 

и развој безбедоносне културе код младих“; 

 

 Обележавање Дечје недеље ( 6-12. октобар); 

 

 
 

 6.10.2014.-студенти ДИФ-а-практична настава за ученике 3.разреда –рукомет; 

 10.10.2014.-Концерт средње музичке школе у сали за физичко; 
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 7.-10.10.2014.“Спорт фест Медијана 2014“-рукомет и фудбал(1.место-рукомет; 

3.место –фудбал) 

 Сарадња  са НКЦ – анкета за децу „Сцена за младе“ ; 

 15.10.2014.- ПУ Ниш „Знањем и спортом против насиља“-за ученике 

3.разреда(2.место); 

 Обележавање Месеца књиге ; 

 Посета ђака првака Дечијем одељењу Народне библиотеке у Нишу ; 

 7.10.2014. –„Санит“ урадио дезинсекцију школе; 

 9.и 10.10.2014.-предавање за ученике 8.разреда – Превенција злоупотребе 

психоактивних супстанци; 

 

 Дан школе (5. новембар), обележен је бројним активностима у току целе недеље  

( спортски дан, дан уметности, маскембал, историјска трибина посвећена Вожду 

Карађорђу, литерарни дан, презентације о Вожду Карађорђу за ниже разреде, 

отворена врата природних наука). Свечани завршетак у виду приредбе обележен 

је представом ученика ''Сан малог Ђорђа'' у сали Луткарског позоришта.   
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 Обележен Дан детета и Дан толеранције ; 

 Предавање на тему ''Безбедност деце у саобраћају'' од стране саобраћајног 

полицајца ; 

 Посета 51. Сајму књига и графике у хали ''Чаир'' у Нишу ; 

 Дан отворених врата природних наука; 

 

 

 

 Радионице вршњачких тимова на тему ''Превенција болести зависности'' ; 

 1.-6.12.2014. Вршњачка едукација за ученике 7. и 8.разреда – Центар за социјални 

рад; 

 4.12.2014.-промоција Клета у школи за учитеље; 

 25.12.2014.-презентација уџбеника за учитеље – Бигз; 

 2.12.2014.-предавање о СИДИ за ученике 8. разреда; 

 17.12.2014. – вашљивост –патронажа Дома здравља; 

 Обележавање живота и рада Стевана Сремца ; 
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Поводом новогодишњих празника организоване су активности прављења честитки, 

писања новогодишњих песама и прича како би се украсио хол школе. Певач, Оливер 

Катић, одржао је концерт за ученике млађих разреда. 
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 Обележен свечано“ Свети Сава“- 27.01.'15.  обележена је школска слава Свети 

Сава пригодним, свечаним програмом. Домаћин славе била је директор школе 

Милена Костић која је уз молитву и славски колач предала славу будућем 

домаћину, секретару Лидији Јовановић. Уз велики број присутних гостију 

директорка је честитала славу колегама и ђацима уз пригодан говор. Након тога 

уследио је свечани програм који је био отворен Светосавском химном, да би потом 

ученици трећег разреда извели представу у којој су на аутентичан начин 

представили публици прославу славе у народу.  Реализатори приредбе били су: 

проф. разредне наставе Мирјана Ђурић , проф. музичке културе Драгана 

Црнатовић и логопед Горан Маловић који је обезбедио техничку подршку приредбе; 

 

 

 

 Фестивал у мини рукомету 24.1.2015.- 1.и 2. место; 
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 23.2.2015.-Дани матерњег језика - Тим за културну и јавну делатност са 

библиотекаром обележио је и Дан матерњег језика у просторији школске 

библиотеке. Хор проф. музичке културе Драгане Црнатовић је отворио програм, 

потом су ученици, чланови библиотечке секције, читали своје радове на слободну 

тему (песме и приче), а све је уједно било обојено и композицијама на виолини и 

флаути. Програм се завршио беседом коју је испричао Алекса Пешић, ученик 

осмог разреда; 

 3. и 4.3.2015. -„Дрога“ предавање за ученике 6.разреда одржала Управа за 

образовање; 

 Састанак у Центру за културну деконтаминацију- остварена даља сарадња са 

родитељима и ученицима 6.разреда; 

 „Горица „ радила озелењавање предњег дела дворишта у марту месецу ;  

 Водовод „Наисус“ посетила деца и наставница Сузана Пилавџић  и обележен је 

Светски дан вода  23.3.2015. године ; 

 Агенција за безбедност у саобраћају поклонила првацима „Пажљивкова правила у 

саобраћају“; 

 11.3.2015.-Школско рецитаторско такмичење. 11.03.2015.г. одржано је и школско 

рецитаторско такмичење ђака од 1. до 8. Разреда. Ученици су се такмичили за 

предстојећу смотру рецитатора  која је била одржана у малој сали Нишког 

културног центра 27.03.2015.г. Жири је био у саставу:  Јована Матејић, проф. 

разредне наставе, Анета Стојиљковић, проф. српског језика, Ивана Јањић 

Шимбовски, библиотекар и Кристина Петровић, проф. српског језика.  Ученици који 

су се пласирали за даље такмичење су: 

 1. Софија Стојановић, 1. Разред, ''Наша птица'' Ј.Ј.Змај; 

 2. Алекса Живковић, 4. Разред, ''Дрво'', М. Данојлић; 

 3. Димитрије Тричковић, 6. Разред, ''Самоћа'', Д. Лукић; 

 4. Уна Арсић, 8. Разред, ''Успаванка'', Д. Лукић; 

 Ученици који су се пласирали за даље такмичење били су: Софија Стојановић (I 

разред), Димитрије Тричковић (VI разред) и Уна Арсић (VIII разред); 



         

~ 18 ~ 
Летопис, школска 2014 – 2015. година 

 20.3.2015.Посета песника у оквиру“ Дечијег Медијана феста“. Поводом Дечијег 

медијана феста ОШ ''Вожд Карађорђе'' посетили су песници Гордана Тимотијевић 

и Душан Поп Ђурђев и представили своје радове првацима у кабинету музичке 

културе, том приликом је књижевик Душан Поп Ђурђев школској библиотеци 

поклонио збирку песама; (20. 03. 2015.); 

 

 

 

 2.4.2015.Обележен Међународни дан дечије књижевности. Међународни дан дечије 

књижевности био је обележен у просторији библиотеке у знаку доделе диплома и 

захвалница поводом најбоље написаних читалачких дневника. Ученици који су 

добили дипломе директно су се пласирали за одлазак на републичку Смотру у 

Алексинцу, 16. 05. 2015.г. У оквиру програма, присутним ученицима и родитељима 

представила се и ученица осмог разреда Мила Аранђеловић поводом писања свог 

романа под називом ''Идентитет'', иначе чланица библиотечке секције; 



         

~ 19 ~ 
Летопис, школска 2014 – 2015. година 

 23.4.2015.- Међународни дан књиге. 23.04.2015.г. обележен је и Међународни дан 

књиге. Актив за стране језике у сарадњи са школским библиотекаром 

организовао је подсећање ученика на значај рада великог енглеског књижевника 

Виљема Шекспира. Том приликом ученици шестог разреда извели су одломак из 

представе ''Ромео и Јулија'', а потом су ученици осмог разреда рецитовали 

Шекспирове сонете на енглеском језику из тог периода; 

 У сусрет Ускршњим празницима ученици старијих разреда  учествовали су у акцији 

украшавања школског ходника јајима  и сликама поводом овог великог верског 

празника. Јаја су била фарбана декупаж техником, заједно са предметима и 

сликама светаца. Реализатори ове изложбе били су проф. физичког васпитања 

Слађана Николић и учитељ веронауке Стефан Марковић; 

 Обележили смо Дан планете Земље од стране ученика од првог до четвртог 

разреда. Организоване су радионице, гледање презентација и филмова на тему 

очувања планете Земље и њеном значају за човечанство. Целокупним акцијама 

велики допринос је дала и педагог школе Љубица Лепосавић. 22. 04.2015.год. у 

школи су биле организоване и активности поводом очувања животне средине уз 

помоћ рециклаже. У те сврхе ученици шестог разреда су носили одећу од 

пластичних кеса и свирали на импровизованим инструментима од пластике. 

Ученици су певањем песама о очувању животне средине пролазили школским 

ходницима и подсећали нас на значај чувања планете Земље, јер другу планету и 

немамо. Реализатори овог догађаја били су: школски педагог Љубица Лепосавић, 

проф. ликовне културе Данијела Давидовић и проф. музичог васпитања Драгана 

Црнатовић; 

 У четвртак, 30.04.2015.г. од стране образовне организације била је одржана смотра 

радова ученичких парламената на тему: ''Вршњачка подршка инклузивном 

образовању''. Ученички парламент ОШ ''Вожд Карађорђе'' снимио је кратки филм 

којим су представили осталим школама. Монтажу и глуму су одрадили сами 

ученици седмог и осмог разреда. Филм се налази у компјутеру са стране језике у 

мултимедијалној учионици.  Реализатор је проф. енглеског језика Александра 

Павловић; 

 Презентације средњих школа- април и мај месец; 
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 27.5.2015.-Такмичење у реторици- У оквиру школског реторичког такмичења 

најуспешније Читалиће је наградио дечији песник Русомир Арсић дипломама и 

књигама у оквиру свечаног дела програма. Школско реторичко  такмичење било је 

одржано у музичком кабинету са почетком од 17 часова. Такмичили су се ученици 

трећег и четвртог разреда пред жиријем који је био у следећем саставу: 1. Русомир 

Арсић (песник за децу); 

                                    2. Александра Павловић ( проф. енглеског језика); 

                                    3. Анета Стојиљковић (проф. српског језика); 

Награђени ученици на овогодишњем рецитаторском такмичењу су: 

1. Алекса Живковић (IV разред); 

2. Михајло Милошевић ( IV разред);  

3. Мина Љумовић ( III разред); 
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Свечани део програма обогатили  су: школски хор,  ученици шестог разреда 

извођењем драмске једночинке Тоде Николетића ''Заљубљенко'', ученица осмог 

разреда Мила Аранђеловић која је присутнима представила свој роман у повоју под 

називом ''Идентитет''. Реализатори: председник стручног већа разредне наставе Соња 

Јанаћковић, проф. музичког васпитања Драгана Црнатовић и библиотекар Ивана 

Јањић; 

 

 

 

 

 

 

 8.6.2015.-Свечана додела диплома и награда ученицима 8. разреда .У кабинету 

музичке културе била је организована и свечана додела посебних диплома и 

награда матурантима.  Директорка Милена Костић отворила је овај свечани 

тренутак уз присећање на целокупно осмогодишње школовање матураната кроз 

презентацију коју је припремила Љубица Лепосавић, школски педагог. Овом 
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приликом било је додељено чак 60 посебних диплома. Овогодишњи ђак генерације 

је ученик Марко Станковић из одељења VIII/3, специјално признање ''Вожд 

Карађорђе'' добила је ученица Ања Димитријевић ( VIII/3) и за спортисту године 

био је проглашен ученик Младен Столић из одељења VIII/2. Реализатори ове 

свечане доделе су: наставничко веће, Милена Костић, директор и Љубица 

Лепосавић, школски педагог; 
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За ученике 4, 6. и 8. разреда урађено иницијално тестирање из математике у 

септембру месецу. Урађена је и детаљна анализа и предложене мере. Касније су 

резултати послати ЗУОВУ. 

Урађено је пробно тестирање за ученике 8. разреда и резултати су анализирани на 

стручним већима , а и на Наставничком већу. 

Урађено још једно тестирање из математике за ученике 4. и 6.разреда у јуну 

месецу- такође урађена анализа. 

Полагање разредног испита организовано је за ученице 8. разреда које су полагале 

други страни језик- француски. Такође, разредни испит је полагао и ученик 7. разреда који 

је нередовно похађао наставу. 

 

 Завршни испит је полагало 86 ученика и цео ток полагања је протекао без 

проблема. Полагање се одржавало у сали за физичко и у холу школе. Постигнућа на 

завршном испиту су анализирана на Стручним већима и предложене су мере за 

побољшање резултата. 

Резултат  наших постигнућа ,у односу на остале школе у граду, је следећи: 

 

Српски језик Град   (13,85) 15,52  (7,76) 8. место 

Математика Град   (10, 59) 11,86  ( 5,93) 10. место 

Комбиновани тест Град   (14,65) 17,04   ( 8,52) 7. место 

Укупно Град   (39,09) 44,42  ( 22,21) 7. место 

 

Први уписни круг 80 ученика 93,02 % 

Други уписни круг 3 ученика 3,49 % 

Није попунило листу 3 ученика 3,49 % 
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 Гимназије су и даље најатрактивније школе за наше ученике – 41 ученик. Средње стручне 

школе уписало је 45 ученика.

  Почетком другог полугодишта у школску библиотеку уписани су и ученици првог 

разреда за потребе самосталног изнајмљивања књига; 

                     

У просторији библиотеке је поводом школске славе Свети Сава организована 

презентација од стране школског библиотекара поводом живота и рада принца Растка 

Немањића, а потом и Светог Саве. Презентацију су пратили ученици од првог до четвртог 

разред; (јануар); 

Организована је посета Отвореним данима Народног позоришта за ученике 

библиотечке секције од петог до осмог разреда; ( 10. 02. 2015.); 

У сарадњи са активом страних језика организован је програм поводом празника 

Свети Трифун и Свети Валентин. Окупљање је имало за циљ да упозна ученике са 

историјатом настанка овог празника у страним земљама и да се упореди његово 

празновање са обележавањем у  Србији; (14. 02. 2015.);  

27. 02. 2015.г. школска библиотека је добила пакет књигa као учесник Смотре 

''Читалићи''. Књиге су потом коришћене за доделу најбољим читалићима и учесницима 

Реторичког такмичења; 

Поводом 8. марта, Дана жена, у просторији библиотеке организована је радионица 

претшколаца из групе васпитача Маје Стефановић. Претшколци су израђивали честитке 

мајкама на обојеним срцима од којих је потом био направљен и украсни пано за хол 

школе.  
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 Стигли и коначни резултати ''Читалића'' где су ученци наше школе освојили 

запажена места: 

1. Софија Новаковић, ученица четвртог разреда, освојила је II место на Смотри у 

категорији ''Креативаца'', тј. најбоље написаног читалачког дневника, (учитељица 

Радмила Жугић); 

2. Сташа Стефановић, ученица четвртог разреда, освојила је III  место у изради 

теста разумевања и тумачења прочитаног у категорији ''Кликераши'' године; 

(учитељица Радмила Жугић); 

3. Теодора Јовановић, ученица седмог разреда, освојила је II место у категорији 

''Креативци'', тј. најбоље написаног читалачког дневника; ( ментори: Милена 

Јовановић Савић, проф. српског језика и Александра Павловић, проф. 

енглеског језика); 

   

Чланови библиотечке секције учествовали су у оквиру смотре дечјег стваралаштва, 

фестивал уметности (поезије, музике и сликарства) под називом ''Пролећне риме, ноте и 

слике''; Учествовали су ученици другог, трећег, четвртог и седмог разреда; Најуспешнији 

ученик који је примио и захвалницу у ОШ ''Ћеле кула'' у Нишу, 29. Маја 2015.г. јесте Лазар 

Дашић, III разред, учитељице Браниславе Миленковић за песму ''Пролеће''. 

18. Маја 2015.г. посетили смо и Народни музеј у Нишу, заједно са професорком 

историје Драганом Величковић која је ученицима петог разред показала богату историју 

Нишавског округа која је сачувана у значајним просторијама овог здања. 
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Школска библиотека је са почетком другог полугодишта обогаћена донацијом 

старих књига са укупно 70 књига; Такође, ученици су извршили 10 замена за оне наслове 

које су изгубили приликом изнајмљивања; 

Из школске библиотеке је у време школске 2014/2015.г. изнајмљено укупно 950 

наслова; 

 

  Реализоване су  екскурзије и рекреативна настава за ученике и поднети извештаји. 

Претходно је спроведен поступак јавне набавке. 

ПРЕДШКОЛЦИ-9.5.2015.-Јагодина 

1.разред .9.5.2015.-Соко бања 

2.разред-23.5.2015.-Ђавоља Варош 

3.разред- 23.5.2015.-Пирот,манастири 

4.разред -24.5.2015.-Опленац, Буковичка бања 

5.и 6.разред- 9.5.2015. Крушевац-Врњачка бања 

7.разред-дводневна 31.5.-1.6.2015. – Источна Србија 

8.разред- тродневна 24.-26.4.2015. – Војводина 



         

~ 27 ~ 
Летопис, школска 2014 – 2015. година 

РЕКРЕАТИВНА НАСТАВА- 2. и 3. разред -16.-23.4.2015.-Брзећа.разред.-мај месец –Соко 

бања 

 

 

Редакција: 

VIII разред: Миона Татаревић, Теодора Јовановић, Михајло Милошевић, Сандра Станковић, Мирослав 

Тодоровић. 

VII  разред:  Ирина Николић, Ленка Крстић, Аница Ранђеловић, Мијат Крстић, Вељко Цветковић, Марко Веселић. 

               Главни уредници: 

 Милена Јовановић Савић, наставница српског језика; 

 Драгана Црнатовић, наставница музичке културе; 

 Љубица Лепосавић, педагог. 

Можете нам писати на имејл адресу casopisvozd@yahoo.com 

 

ТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Екскузије и настава у природи – Реализоване су  екскурзије и рекреативна настава 

за ученике и поднети извештаји.Претходно је спроведен пос 
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. Крушевац-Врњачка бања 

7.разред-дводневна 31.5.-1.6.2015. – Источна Србиј8.разред- тродневна 24.-26 


