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Летописи школе су записи које су писали учитељи и наставници. Често су настали
записивањем казивања директних учесника или преко посредника. Тако су сачињени
записи о настанку школа и описи историјских догађаја.
Након формирања осмогодишњих основних школа после Другог светског рата
наставак записа у летописима школа су обављали директори школа. Бележени су сви
важни догађаји у школи. Тако су често записавани резултати на такмичењима, успех у
целокупном образовно васпитном раду у средини и запис свих радника школе који су
радили у одређеном времену. Као писани документи, летописи се користе као историјска
и културна грађа, документаришући трагове радa и живота у једном прошлом времену.
Као писани документ, летописи се користе као историјска и
документујући трагове рада и живота у једном прошлом времену.

културна грађа,

Лична карта Основне Школе “Данило Киш”

Одлука о оснивању Основне школе „ Данило Киш“ у насељу Степа Степановић, Улица
генерала Штефаника бр.6, донета је 22. јула 2014. на седници Скупштине града Београда.
Основна школа „ Данило Киш“ саграђена је на катастарској парцели бр. 7764/30, површине 5
509.15 м2 . Њена делатност је основно васпитање и образовање.
Школа се налази у новосаграђеном стамбеном насељу Степа Степановић, које још увек
није употпунило своје капацитете. Обзиром да постоји тенденција досељавања у слободне
стамбене просторе, школа има велики задатак да своје активности усмери на добијање
поверења садашњих, али и будућих родитеља како би се број ученика повећавао а школа
заузела место које јој припада.
Школа је почела са радом 1.септембра 2014.године.
У овој 2015/16. школској години има укупно 613 ученика.
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ОРГАНИЗАЦИЈА
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Школа остварује наставни план на српском језику од првог до осмог разреда основне
школе.
Остваривање прописаних циљева и стандарда образовних постигнућа ученика дефинисано
је планом рада и остварује се кроз:
Наставу и програме обавезних наставних предмета
Наставу и програме изборних предмета
Допунску наставу и додатни рад
Рад одељенског старешине и одељенске заједнице
Слободне активности и ученичке организације
Спортске активности и спортска такмичења
Културне манифестације, посете и екскурзије
Различите школске акције
Укупан број ученика на почетку школске 2015/2016.године био jе 602, распоређених у
22 одељења. Разредна настава је организована у 15, а предметна у 7 одељења.
Класификациони периоди су организовани у складу са динамиком школског календара и
после сваког утврђивања постигнутих резултата организовани су родитељски састанци да
би се родитељи информисали о постигнућу ученика, као и да би се упознали са задацима
за наредни период.

*РЕАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА

Настава се организује у једној смени, почиње у 8 часова, а организован је јутарњи пријем
ученика од 7 часова.
Распоред часова обухвата редовну, додатну и допунску наставу, изборне предмете и
часове одељенског старешине. Настава је реализована у складу са распоредом часова.У
случају одсуства наставника организоване су замене.
Рад у боравку је организован у 7 група, у периоду од 11:30 – 18:00 часова сваког наставног
дана. Боравак је својим програмом обухватио учење, израду домаћих задатака, слободне
активности, игру и дружење.

Услови рада школе ”Данило Киш”
*ПРОСТОРНИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ
Основна школа „Данило Киш“ располаже једном зградом која је направљена 2014. године.
Зграда обједињује 24 учионице опште намене са 8 учионицa специјализоване намене
(техничко, информатика, музичко, ликовно, физика, хемија, биологија, географија), 2
кабинета за наставна средства за ученике нижих разреда, 1 учионицу намењену за наставу
изборног предмета (веронауке или грађанског васпитања) и 2 припремне просторије.

Предвиђено је да разреди од 1 - 4. буду у засебном корпусу зграде (ламела 1) тако да је по
4 учионице предвиђено у приземљу, на првом и другом спрату.
Део школског објекта за наставу виших разреда (од 5. до 8. ) је организован у засебном
делу објекта (ламела 3) с тим да су у приземљу две учионице за наставу техничког
образовања са радионицом и учионица за музичко са припадајућом припремном
просторијом, учионица за ликовно са припадајућом припремном просторијом и учионице
за информатику са припремном просторијом. Остали кабинети распоређени су на првом и
другом спрату.

Главно школско двориште, спортски терени са трибинама пројектовани су у западном и
средишњем делу комплекса. Предвиђен је терен за одбојку, рукомет и кошарку, атлетска
стаза и трибине уз већи терен, као и стаза за скок у даљ. Травнате површине за ниже
разреде налазе се на јужној страни комплекса, које пресеца поплочана стаза са мањим
поплочаним сегментима за одмор. Овако организован школски комплекс омогућава да се
сачува постојеће зеленило, али и да се дуж граница парцеле развија заштитно зеленило, а
да сам објекат основне школе заузима мањи део укупне површине дате парцеле.

Школски календар за 2015/2106. годину

Наставни кадар
У школској 2015/2016.години школа располаже са адекватним бројем стручног кадра за
извршавање свих активности предвиђених Годишњим планом школе и Школским
програмом, што се може видети из табеле.
*Број и структура запослених у школи
Управа школе

Стручни сарадници

Данијела Чоловић, директор школе

Јелена Шипка, педагог школе

Снежана Стошић, секретар школе

Марина Станковић, библиотекар

Сања Милановић, шеф рачуноводства
Снежана Милић, административно-финансијски радник
Професори разредне наставе
Предмет

Разредно
старешинств
о

Одељења којима
предаје

проф.разредне
наставе

1.1

1.1

1.2

1.2

Џамић

проф.разредне
наставе

3.

Татјана
Магдаленић

проф.разредне
наставе

1.3

1.3

4.

Марина

1.4

1.4

Јованов

проф.разредне
наставе

5.

Сњежана
Чворовић

проф.разредне
наставе

1.5

1.5

6.

Биљана

проф.разредне
наставе

1.6

1.6

2.1

2.1

Р.б.

Име и презиме
наставника

1.

Соња
Николић

2.

Милена

Раичевић
7.

Бојана
Блажевић

проф.разредне
наставе

Диана

2.2

2.2

Чумић

проф.разредне
наставе

9.

Ангелина
Мирковић

проф.разредне
наставе

2.3

2.3

10.

Марина

проф.разредне
наставе

2.4

2.4

проф.разредне
наставе

3.1

3.1

3.2

3.2

Николић

проф.разредне
наставе

13.

Александра
Вујатовић

проф.разредне
наставе

3.3

3.3

14.

Данијела
Маниташевић

проф.разредне
наставе

4.1

4.1

15.

Маријана
Кљајевић

проф.разредне
наставе

4.2

4.2

16.

Марија
Јовановић

Проф.разредне
наставе

боловање

17.

Далиборка

Проф.разредне
наставе

боловање

8.

Личина
11.

Милена
Лутовац

12.

Маја

Павић

Боравак
1.

Невена

проф.разредне
наставе

продужени боравак

продужени боравак

Танасић

проф.разредне
наставе

Јелена
Филиповић

проф.разредне
наставе

продужени боравак

Чавић
2.

3.

Ивана

Наставници старијих разреда
Р.б.

Име и презиме

Предмет

Разредно
старешинство

Одељења
предаје

Проф.српског
језика

6.1

5.2,6.1,6.2,7.1,7.2

наставника
1.

Данка
Нововић

2.

Ивона
Ђукић

3.

Наташа

којима

5.1,8.1

Проф.српског
језика
5.2

4.1,4.2,5.1,5.2,6.1,6.2,
7.1,7.2,8.1

Сарић

Проф.енглеског
језика

4.

Милица
Миљковић

Проф.енглеског
језика

1.5,1.6,2.1,2.2,2.3,2.4,
3.1,3.2,3.3

5.

Милијана
Вујаклија

Проф.енглеског
језика

Неплаћено одсуство

6.

Наташа
Радивојевић

Проф.немачког
језика

5.1

5.1,5.2,6.1,6.2,7.1,7.2,
8.1

7.

Анђелка
Мирковић

Проф.математике
и информатике

8.1

М 7.1,7.2,8.1

8.

Бранислава
Врбашки

Проф.математике

6.2

9.

Јелена
Калезић

И 5.1,5.2,7.1,7.2,8.1

Проф.историје

5.1,5.2,6.1,6.2,7.1,7.2,
8.1

Проф.географије

Г
5.1,5.2,6.1,6.2,7.1,7.2,
8.1

10.
Душица
Пецељ

11.

ГВ5.1,5.2,6.1,6.2,7.1,
7.2,8.1

Наташа
Илић

5.1,5.2,6.1,6.2

7.2
Проф.биологије

5.1,5.2,6.1,6.2,7.1,7.2,
8.1

12.

Иван
Пузовић

13.

Драгана
Ђорђевић
Фиданов

14.

Зоран
Богатиновић

Проф.физичког
васпитања
Проф.музичке
културе
Проф.техничког и
инф. образовања

15.
Светлана
Петровић

Проф.техничког и
инф. образовања

7.1

5.1,6.1,6.2,7.1,7.2,8.1

5.1,5.2,6.1,6.2,7.1,7.2,
8.1

5.1,5.2,6.1,6.2,7.1,8.1
ТО
5.1,5.2,6.1,6.2,7.1,7.2,8.
1
И 6.1,6.2

16.

Вера
Стојисављевић

Проф.хемије

7.1,7.2,8.1

17.

Марика
Миловановић

Проф.физике

6.1,6.2,7.1,7.2,8.1

18.

Софија
Љубинковић

Наставник
ликовне културе

5.1,5.2,6.1,6.2,7.1,7.2,
8.1

19.

Марија

8.1

Бакић

Проф.руског
језика

Сања

Наставник

1-8.разред

Станишић

верске наставе

Наташа

Проф.физичког
васпитања

5.2

Проф.енглеског
језика

1.1,1.2,1.3,1.4

20.

21.

Јевтић
22.

Александра
Ђорђевић

Помоћно-техничко особље

Р.б.

Име и презиме

Радно место

1.

Светислав Вранић

домар

2.

Недељко Чоловић

домар

3.

Славојка Млинар

сервирка

4.

Јелена Васић

спремачица

5.

Радица Полић

спремачица

6.

Веселинка Тодоровић

спремачица

7.

Драгана Петровић

спремачица

8.

Драгана Јоветић

спремачица

9.

Ђеваира Мухареми

спремачица

10.

Верица Аџамовић

спремачица

11.

Марина Шошкић

спремачица

12.

Гордана Никитовић

спремачица

13.

Мирјана Стојановић-Зулфикари

спремачица

14.

Лидија Ковачевић

спремачица

15.

Марија Чапрић (Јасмина Познановић)

спремачица

Рад Ученичког парламента
Ученички парламент чине по два представника одељенских заједница седмог и и осмог
разреда, које бира одељенска заједница.Ученички парламент ОШ „Данило Киш“ чини шест
чланова: БујошевићАна(VII/1), Грбић Матеја (VII/1), Ђуришић Миња (VII/2), Жунић Игор
(VII/2), Пачарић Жељана (VIII/1) и Бубоња Вељко (VIII/1).
У првом полугодишту су одржане три седнице. На првој седници је одабрано
руководство: ученици су једногласно изабрали Пачарић Жељану за председника, Матеју Грбића
за заменика, а Ану Бујошевић за записничара. Ученици су разматрали и екскурзију која је
планирана у мају, договорено је да на екскурзију иду ученици седмог и осмог разреда заједно и
предложили су да то буде одлазак на Тару. Такође су разговарали и о проблему вршњачког
насиља и могућностима да се спречи, па су у том циљу обишли сва одељења у школи, поделили
флајере на дату тему и у кратким цртама представили основне идеје пројекта. Ученици су имали
замерку на хигијену тоалета и непроветреност учионица, а када је реч о безбедности сложили су
се да су задовољни школским обезбеђењем и генерално се осећају безбедно у школи.
У другом полугодишту су одржане четири седнице. Ученици су разговарали о
приредбама поводом школске славе свети Сава и Дана школе. Разматрали су о односу наставник
– ученик и узајамном уважавању, изнели и позитивне и негативне коментаре и закључили да
однос са појединим наставницима није добар и да би волели да се то побољша. Сматрају да је
допунска настава јако корисна ученицима који теже савлађују градиво и да има ефеката, али да
би требало увести још часова допунске наставе. Одржана је и седница са педагогом школе и по
једним представником свих одељења у школи поводом избора уџбеника за школску 2016/2017.
годину. Парламентарци су се бавили и хуманитарним радом. У сарадњи са наставницом
веронауке, ученици одељења VII1 су организовали две хуманитарне акције, за тешко оболелу
девојчицу Милицу Торбицу и превремено рођеног дечака Вука. Ученици и наставници су
добровољно давали прилог у оквиру својих могућности. Када је реч о прослави матуре,
договорено је да се матура прослави у школи, 3.6.2016. године, а последњег дана школе је
организован спортски дан када су ученици осмог разреда одиграли последњу утакмицу са својим
наставницима. У сарадњи са наставницом грађанског васпитања, отварана је кутија поверења два
пута. Прочитани су коментари ученика о школи, наставницима као и једни о другима.
Руководилац Парламента и наставница грађанског васпитања су записале све позитивне и
негативне коментаре на основу којих су написале извештај и предале педагогу школе.
Наташа Сарић - Руководилац Ученичког парламента

Активности у 2015/16. школској години
СЕПТЕМБАР
*У уторак 01. септембра 2015. године, почела је школска 2015/2016. година. Нови почетак
школске године, ученицима првог разреда школа је пожелела дечијом представом у
организацији учитеља другог разреда.Ову школску годину похађало је 602 ученика,
распоређених у 22 одељења. Рад се одвијао у једној смени. Од 7. Септембра 2014.године
са радом је почео и продужени боравак.

*Одељење III -3 учествовало на изложби у холу школе: Поруке за децу света и ђаке наше
школе – Поруке у боци и на папирном змају.
* Црвени крст
БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ
Акција ”Безбедност деце у саобраћају” је једна од традиционалних акција Црвеног
крста Србије која се организује почетком септембра месеца. Волонтери Црвеног крста
посетили су данас наше прваке. Циљ ове акције је промовисање адекватног понашања
свих учесника у саобраћају и тиме смањење броја повређених и страдалих особа у
саобраћају.

ПРОГРАМ БОРБЕ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА
Црвени крст Србије активно је посвећен раду на борби против трговине људима од
децембра 2005. године када је постао члан Националног тима, а своје активности
спроводи уз подршку Данског и Норвешког црвеног крста. Волонтери Црвеног крста
одржали су предавање нашим ученицима седмог разреда.

Координатор Црвеног крста: Милена Џамић

ОКТОБАР
*Међународни дан старијих
Међународни дан старијих се у свету и код нас обележава 1. октобра. Тим повод је II ₁
оргaнизовало приредбу. Баке и деке су били главни гости и уживали су у наступима
њихових унука. Ученици су песмом, игром и глумом угостили своје баке и деке и на
поклон дали медаље. Приредба је завршена укусним колачима које су баке и деке донели.

Учитељицa: Бојана Блажевић

*ВИШЕБОЈ У СУРЧИНУ
На спортском вишебоју у Сурчину(Бојчинска шума), у организацији Шумског газдинства
Београд и Ј.П. "Србија шуме", у конкуренцији великог броја београдских школа
представници наше школе освојили су 2.место и пласирали се на следећи ранг такмичења
који ће у наредном периоду бити одржан на Космају.

Наставник: Иван Пузовић

*

РАДОСТ ЕВРОПЕ

Традиционална манифестација Радост Европе 46.пут одржана је у Београду од 2. до 6.
октобра 2015.године.
Наши ученици имали су прилику да упознају своје вршњаке из Турске, из Истамбула.
Заједно су учествовали у активностима које је организовао Дечији културни центар
Београд.
Као добри домаћини ученици наше школе приредили су приредбу којом су новим
другарима пожелели срећан пут.

Пријем код председника Србије.

Наши гости наступали су у Дечијем културном центру.

Приредба у нашој школи на којој су се представили и наши гости из Турске.

Наставник-координатор:Наташа Сарић
*Сарадња са родитељима
На часу одељењске заједнице одељења III/2, ученице Анђела Ристић и Ања Митровић, уз
помоћ маме Бранкице и маме Ане презентовале су свој рад о рециклажи и начину на који
можемо да заштитимо животну средину. Ученици су у пријатној атмосфери разговарали о

највећем проблему данашњице и дошли до заједничког закључка - Покушајмо оставити
Земљу у бољем стању од оног у коме смо је затекли!

Учитељица- Маја Николић
*ДЕЧЈА НЕДЕЉА ( 5.октобар – 11.октобар 2015.године)
Ученици нижих разреда су и ове школске године припремили пригодан програм и
организовали различите активности поводом обележавања Дечије недеље. Одржане су
различите активности ученика, њихових родитеља и учитељица. Заједничким радом и
залагањем припремљена је изложба играчака чији су креатори били наши ђаци.

.
У уторак, 6.октобра 2015. године у фискултурној сали учитељице су организовале
спортске активности у којима су заједно са ђацима учествовали и њихови родитељи.
Родитељи су се радо одазвали позиву да ,,одмере“ снаге са децом, показали изузетно
ангажовање и истовремено уживали у спортским играма . Победник је могао бити само
један, а то су су наравно била наша деца!!!

Поводом пријема првака у Дечији савез, наши ученици су заједно са осталим ученицима
млађег школског узраста припремили пригодан програм. Уживали су сви у песми,
игри...нарочито најмлађи школарци.

Наши прваци су се представљали у четвртак. Уживали смо у програму који су за нас
припремили наши другари, нови чланови Дечијег савеза!!!

Учитељице млађих разреда

*Пажљивкова правила

За ученике 1. разреда наше школе, а у организацији
Управе саобраћајне полиције Вождовца, одржано је предавање из области безбедности
ученика у саобраћају. У фискултурној сали наше школе, 20. октобра 2015. године, наши
гости предавачи су емитовали презентацију, а након тога и кратку представу за најмлађе
ученике наше школе. На овом дешавању ученици су имали прилику да се упознају са
основним правилима безбедног учешћа у саобраћају.
За успомену на ово занимљиво дружење ученици су добили и поклон књигу “
Пажљивкова правила у саобраћају “, коју је издала Агенција за безбедност саобраћа
Републике Србије. Књига је настала у склопу већег пројекта и у оквиру кога постоји и
анимирани цртани филм.

Учитељице првог разреда
*ИЗЛЕТ
ПРВИ РАЗРЕД
Ученици I разреда у четвртак 22. октобра остварили су полудневни излет и отишли у
обилазак Фрушке горе и неких њених знаменитости.
Посетили су један од најзначајнијих фрушкогорских манастира, Крушедол, задужбину
деспота Ђорђа Бранковића са почетка 16. века. Наши ђаци такође су посетили и етно село
Марадик. У овом етно селу, саграђеном пре 150 година, могли су да се упознају са
начином живота, алаткама и кућним предметима који су коришћени у прошлости.
Слободно време ђаци су провели у дружењу и игри.

ДРУГИ РАЗРЕД- ИЗЛЕТ
У среду, 21.10.2015. године, реализован је излет у село Марадик, где су ученици другог
разреда посетили етно кућу, место где се традиција чува од заборава. Уз домасе крофне и
сок од вишње, имали су прилику да се упознају са начином живота у Србији пре 150
година. Након тога, посетили смо и манастир Крушедол, који нас је задивио својом
лепотом. Нашли смо времена и за игру, коју су водили стручни аниматори. Деца су се
дивно провела, о чему сведоче фотографије.

Учитељицe Ангелина Мирковић, Далиборка Павић, Бојана Блажевић и Диана Чумић
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД- ИЗЛЕТ
У четвртак 22.октобра 2015.године реализован је полудневни излет за ученике четвртог
разреда.На самом почетку ученици су прошетали Калемегданом.Том приликом су видели
и сазнали много историјских података и занимљивости везаних за Калемегдан.У
Природњачком музеју имали су прилику да виде изложбу различитих и необичних врста
инсеката и добили важне информације о њима. Обиласком Етнографског музеја, места на
коме се чува традиција нашег народа, успели су да на веома занимљив начин стекну нова
знања и уживају у поставкама које су приказивале традиционалан начин живота нашег

народа.Након тога су наши ђаци уз помећ стручних аниматора уживали у различитим
спортским активностима.

Учитељице четвртог разреда-Данијела Маниташевић и Маријана Кљајевић

НОВЕМБАР
*Први час у библиотеци
Наши прваци имали су свој први час у школској библиотец
Једно по једно одељење долазило је да се упозна са библиотеком,
начином рада и коришћењем књижног фонда.
Библиотекарка је прво објаснила зашто је потребно да научимо да читамо,
како ће нам читање помоћи у савладавању школског градива, али и донети нова
сазнања и уживања у дружењу са књигама.
Деца су научила како се задужују и раздужују књиге, који је рок враћања,
како се треба односити према књигама.
У главном делу часа читали смо шаљиве песме о животињама дечјег песника
Благоја Рогача где су деца активно учествовала тако што су завршавала сваку
строфу на основу риме и препознавања особина појединих животиња.
Библиотекарка је прочитала кратку причу о четири кликера која говори о
развијању и неговању другарства, игри и одрастању.
После читања, разговарали смо о причи, о порукама које она носи, а касније
су сва деца желела да позајме по неку књигу уз коју ће вежбати читање.
Завршница овог часа састојала се у потписивању сваког детета на папире од
којих је направљен постер који краси зид школске библиотеке.

Библиотекар Марина Станковић

НОВЕМБАР
*Плетење прстима

У I-1 је 5.11.2015. одржана радионица са ученицима IV-1 из ОШ „Филип Филиповић“
који су својим млађим другарима помогли да савладају вештину плетења прстима, а која
је изузетно значајна за развој фине моторике. Уз вршњачко подучавање сви су се лепо и
забавили, дружили и здраво хранили.

Заједничка фотографија за крај и захвалница колегиници Слободанки Боби Лазић и њеним
ђацима.
Учитељица Марија Јовановић
*Гостовање песника Дејана Алексића
Данас је нашу школу посетио песник Дејан Алексић. Књижевни сусрет био је посвећен
ученицима млађих разреда. У фискултурној сали, песник је забавио ученике, подучавајући
их кроз стрихове, загонетке и брзалице. Посебно су га очарале брзина којом наши ученици
одгонетају његове закукуљене загонетке у стиху и вештина баратања речима.
На крају дивног дружења песник Дејан Алексић заказао је сусрет у будућности и позвао
децу да задрже радост живљења сликовито цитирајући свој стих: „Ко се не блесави, тај ће
да поблесави“.

Учитељице млађих разреда

*ЂАЧКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА 2015. ГОДИНЕ
У нашој школи је 3. децембра 2015. године у организацији Удружења ПРИЈАТЕЉИ
ДЕЦЕ Вождовца одржана завршна свечаност сусрета најбољих песника ученика основних
школа Вождовца. По оцени жирија проглашени су најбољи песници у категорији млађег и
старијег узраста на општинском такмичењу.
КАТЕГОРИЈА МЛАЂЕГ УЗРАСТА (од 1. до 4. разреда)
ПРВО МЕСТО - Николина Миловановић, 4/4, ОШ "Данило Киш" (представник за градско
такмичење)
ДРУГО МЕСТО - Ђорђе Станимировић, 4/4, ОШ "Милан Ђ. Милићевић" - Емилија
Глишић, 3/1, ОШ "Војвода Степа".
ТРЕЋЕ МЕСТО - Марко Бабић, 4/2, ОШ "Ђура Даничић" - Андреа Калезић, 3/2, ОШ
"Јајинци".
КАТЕГОРИЈА СТАРИЈЕГ УЗРАСТА (од 5. до 8. разреда)
ПРВО МЕСТО - Симеон Церовина, 8/1 ОШ "Доситеј Обрадовић" (представник за градско
такмичење) - Давид Ристић, 8/5, ОШ "Бора Станковић".
ДРУГО МЕСТО - Јулијана Божовић, 8/1, ОШ "Веселин Маслеша" - Ивана Дружетић, 8/4,
ОШ "Војвода Степа".
ТРЕЋЕ МЕСТО - Александар Миленковић, 6/4, ОШ "Ђура Даничић" - Адријана Ламбић,
7/3, ОШ "Васа Чарапић" - Доротеа Бирач, 8/2, ОШ "Вук Караџић".

Донатори ЂАЧКИХ ПЕСНИЧКИХ СУСРЕТА 2015. био је КЛУБ ПРИВРЕДНИКА
општине Вождовац.

Секретар Дечјег савеза-Марија Јовановић

*ДЕЦЕМАБАР
*ЕКО-КВИЗ
Ученици од петог до осмог разреда (Јанко Дубљанин 5-2, Катарина Фришчић 6-1, Никола
Лазевски 7-1 и Борис Товиловић 8-1) у петак 4. 12. 2015. године учествовали су у Екоквизу у организацији ЈКП „Градска чистоћа“.
Циљ Еко-квиза је подизање нивоа свести основаца о значају заштите животне средине и
нивоа информисаности о рециклажи и екологији.
Наши ученици пласирали су се у други круг такмичења.

Наставник: Наташа Илић

*ФЕСТИВАЛ НАУКЕ
Храбро смо се завртели око своје осе, промућкали идеје на сасвим нов начин, отворили ум
и пожелели добродошлицу деветом Фестивалу науке -"ЧУДА СУ СВУДА".
Невероватне интерактивне поставке из различитих научних области, одвели су нас на
узбудљиво путовање кроз нова сазнања, а многобројни демонстратори су нас провели кроз
свет фасцинантних експеримената и све што они умеју, успели су да пренесу и на нас.
Лепо смо се провели и ићи ћемо опет!

Наставник: Бранислава Врбашки
* 41. ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА ДЕЦЕ И МЛАДИХ БЕОГРАДA
У суботу 12. децембра 2015. у Библиотеци града Београда одржано је градско такмичење
литерарног стваралаштва деце основних и средњих школа на територији нашег града.
Организатори 41. ПЕСНИЧКИХ СУСРЕТАЊА били су ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ БЕОГРАДА
у сарадњи са Градском управом и Секретеријатом за спорт и омладину.
Према мишљењу чланови стручног жирија, у чијем саставу су били познати књижевници
Оливер Јанковић, Рајко Лукач и Божидар Пешев,
ПРВУ НАГРАДУ у категорији ученика млађег узраста освојила је НИКОЛИНА
МИЛОВАНОВИЋ (ученица IV-1) OШ ,, ДАНИЛО КИШ
“
ЧЕСТИТАМО!!!

Учитељица: Данијела Маниташевић
* Пубертет пут ка одрастању за ученике 5. и 6. разреда
Предавање је одржано 27.11.2015.године. Ученици су упознати са свим променама које
прати овај буран период. Показали су интересовање активним укључивањем и
постављањем питања. Највише су се интересовали за полне карактеристике и физичке
промене.

* Пронађи праву формулу
У Свечаној сали општине Чукарица одржана је трибина „Пронађи праву формулу" на тему
професионалне оријентације.
Представници наше школе (Ања и Алексеј, ученици 8. разреда, наставнице Анђелка
Мирковић и Ивона Ђукић, директорка школе Данијела Чоловић) присуствовали су
трибини као сарадници на пројекту Хемијско-прехрамбене технолошке школе.

* Божићни сајам књига
Заиста је био диван децембарски дан тај уторак, 22. када смо
посетили "Божићни сајам књига" у Дому синдиката. Четвртаци: Јована, Миљана,
Никола, Тијана и Сандра,и наравно, библиотекарка, уживали су у разгледању и
куповини омиљених књига. Било је забавно, ученици су се двоумили у вези са
избором књига које би купили, а имали смо и помоћ продавачице на штанду
"Одисеје" која је стрпљиво причала о свакој књизи посебно и решавала дилему
ученика. После обиласка сајма, деца су пожелела да се окрепе у "Меку", па
смо и ту провели скоро сат времена. Вратили смо се у школу око пола један
задовољни, али и помало уморни.

Библиотекарка Марина Станковић

* НОВОГОДИШЊИ БАЗАР
29.12.2015. у ходницима наше школе организован је новогодишњи базар. Посетили су нас
родитељи и родбина, тако да су деца била одушевљена приликом да "тргују" са њима. Све
учитељице се захваљују великом одзиву родитеља , бака и дека.

Учитељице млађих разреда

*
Ученици старијих разреда последњег наставног дана у 2015. години, учествовали су у
такмичењу КАРАОКЕ !

ФЕБРУАР
* ПОЧЕТАК ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА !!!

Након зимског распуста који је почео 29.1.2016. долази и почетак другог полугодишта
који је заказан за 17.2.2016.

* ШКОЛСКА СЛАВА
Свечана приредба поводом обележавања школске славе-Светог Саве одржана је 27. 1.
2016. године у свечаној сали наше школе, у присуству свештеника Дејана, запослених,
ученика, њихових родитеља и пријатеља школе.
Програм припремили ученици старијих разреда, са наставницама српског језика, музичке
и ликовне културе, верске науке и техничко-информатичког образовања.

* 1000 ЖДРАЛОВА ЗА 1000 ЖЕЉА
Били смо почасни гости на отварању изложбе "1000 ждралова за 1000 жеља", у Установи
културе Пароброд, у организацији атељеа Милене Чворовић.
Наши ученици и њихове учитељице учествовали су у радионицама на којима су се
упознали са јапанском културом и оригами техником.

* ПРОСЛАВА ДАНА ШКОЛЕ

У понедељак, 22.2.2016.године, наша школа свечано је прославила други Дан школе.
Приредбу су припремали ученици III и IV разреда са својим учитељицама.

*Општинско такмичење
27.2.2016.год. ОШ "Змај Јова Јовановић" одржано је општинско такмичење из математике.
Ученици који су се пласирали на градско такмишење су:
Душан Станковић, шести разред, ПРВА НАГРАДА, наставник Бранислава Врбашки
Јована Бркљач, шести разред, ТРЕЋА НАГРАДА, наставник Бранислава Врбашки
Петар Марјановић, пети разред, ТРЕЋА НАГРАДА, наставник Бранислава Врбашки
Јован Бокић, пети разред, ТРЕЋА НАГРАДА, наставник Бранислава Врбашки
Марко Јевтић, пети разред, ТРЕЋА НАГРАДА, наставник Бранислава Врбашки
Александра Буквић, седми разред, ТРЕЋА НАГРАДА, наставник Анђелка Мирковић
Ирина Огненовска, осми разред, ТРЕЋА НАГРАДА, наставник Анђелка Мирковић

27.2.2016. у ОШ "Милан Ђ. Милићевић" одржано је општинско такмичење из математике.
Ученици трећег разреда остварили су следеће резултате:
Нина Главач 2.место(учитељица Милена Лутовац)
Николина Коларевић 3.место (учитељица Милена Лутовац)
Марко Вуковић 3.место (учитељица Милена Лутовац)
Уна Станковић 3.место (учитељица Маја Николић)
Миа Мићиновац 3.место( учитељица Маја Николић)
ДРАГА МАРЈАНОВИЋ IV-1 (100 бодова)-учитељица Данијела Маниташевић
СТЕВАН РАДИВОЈЕВИЋ IV-2 (90 бодова)-учитељица Маријана Кљајевић
ДЕНИС ШАБОТИЋ IV-1 (90 бодова)-учитељица Данијела Маниташевић
Честитамо младим математичарима!

МАРТ
*Математичко такмичење "МИСЛИША 2016"
Данас у нашој школи, 10.3.2016.године, одржано је математичко такмичење "Мислиша",
као и у 636 школа широм Србије. На такмичењу "Мислиша", који по једанаести пут
организује Математичко друштво "Архимедес", учествовали су ученици:
– II разреда (37)
– V разреда (16)

– III разреда (30)
– VI разреда(7)

– IVразреда (23)
– VII разреда (5)

VIII разреда (4)
Према добијеним пропозицијама , ученици су решавали тестове са занимљивим
математичким задацима првенствено логичко-комбинаторног карактера, али у складу са
програмом математике и узрастом ученика. Тестови се прегледају и обрађују
у „Архимедесу“. Резултати такмичења биће најкасније до 15.4.2016.године.
Сви ученици су добили сертификат о учешћу и чланске карте „Архимедеса“ . Након
обраде резултата, најуспешнији ће добити похвале и награде за постигнуте резултате.
Координатор такмичења -Милена Џамић
* Општинско такмичење рецитатора

Општинско такмичење рецитатора одржано је у среду 16.3.2016. године у Основној школи
,,Бранислав Нушић`` . Нашу школу представљала је у категорији млађег узраста
Вуксановић Сара, ученица II/3 са песмом Благоја Рогача ,,Баш ме брига`` и освојила је
четврто место.У категорији старијег узраста Поповић Марија, VII/2 освојила је исто,
запажено, четврто место песмом Милана Ракића ,,Симонида``.Такмичаркама честитамо и
желимо успех и наредних година
Мирковић Ангелина, учитељ
Нововић Данка,наставник

* КЊИЖEВНА ОЛИМПИЈАДА
Дана 5.03.2016. у 10,00 у Основној школи ,,Доситеј Обрадовић``одржано је Општинско
такмичење из књижевности, сада већ препознатљивог назива ,,Књижевна олимпијада``.
Ученице наше школе оствариле су запажене резултате: Костић Ана, ученица VII 1,
освојила је максималних 20 поена, Рахпејма Сара, представница одељења VII 2 имала је 16
поена.То је било довољно за Градско такмичење планирано за 2.04.2016. Драгоцен нам је
и резултат матуранткиње Богатиновић Ане са 14 поена.
Свим такмичарима честитамо на оствареним резултатима и захвањујемо на учешћу у
такмичењу!
Наставнице
Нововић Данка и Ђукић Ивона
* Општинско такмичење из српског језика

Општинско такмичење из српског језика одржано је 20.03.2016. са почетком у 10,00 у
Основној школи ,,Јанко Веселиновић``. Нашу школу су на овом такмичењу представљали
ученици V, VI и VII разреда.
Марјановић Петар, ученик V/ 1 освојио је друго место са 18 поена а тиме и остварио
пласман на Градско такмичење.
Драгоцен нам је показани труд и такмичарски дух осталих ученика: Бокић Јована, ученика
V/2 са 13, Бркљач Јоване, VI /2 са 12, Рахпејме Саре, ученице VII /2 са 10, Тегелтије
Теодоре, VI/1 са 10, Карајачић Дениса VI /1 са 10 и Радић Михаила, VI/2 са 8 поена.
Свим такмичарима честитамо на оствареним резултатима а Марјановић Петру желимо
успешно учешће и резултате на Градском такмичењу.

Наставнице Ивона Ђукић и Данка Нововић

* Полицајац у заједници
Манифестација ПОЛИЦАЈАЦ У ЗАЈЕДНИЦИ одржажала се у суботу 26.3.2016.године са
почетком у 11 часова у парку поред Спортског центра Шумице.

* Читалачка значка
У нашој школи је одржано такмичење „ Читалачка значка“, на коме су учествовали
ученици од 1. до 8. разреда.
Наши ученици су презентовали читалачке дневнике и износили своје мишљење у вези са
прочитаним делима.

* ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ
Градско такмичење из математике одржано је у суботу 19. марта 2016. године у Основној
школи ,,Никола Тесла“ у Винчи.
Ученици ЧЕТВРТОГ разреда остварили су и овог пута захваљујући свом знању, раду и
ангажовању запажен успех и сјајне резултате:
- ДРАГА МАРЈАНОВИЋ ученица 4-1 освојила 72 поена
- СТЕВАН РАДИВОЈЕВИЋ ученик 4-2 освојио је 89 поена и
- ДЕНИС ШАБОТИЋ ученик 4-1 освојио максималних 100 поена
Учитељице Данијела Маниташевић и Маријана Кљајевић
Међу старијим разредима посебно су се истакли:
-ученик Петар Марјановић, 83 поена, одељење 5/1, наставник Бранислава Врбашки
-ученика Душан Станковић, 81 поен, одељење 6/1, наставник Бранислава Врбашки
-ученица Јована Бркљач, 69 поена, одељење 6/2, наставник Бранислава Врбашки
На РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ, које се одржава 22.-24.4.2016.год.у Суботици, за
ученике од шестог до осмог разреда, палсирао се ученик наше школе ДУШАН
СТАНКОВИЋ!
ЧЕСТИТКЕ СВИМ МЛАДИМ МАТЕМАТИЧАРИМА!
Душану Станковићу пуно среће на републичком такмичењу на коме ће представљати
нашу школу!
* ПРЕДШКОЛЦИ

У четвртак 31. марта у 10 часова организовали смо дружење са предшколцима четири
припремне групе вртића "Мала сирена". Уз луткарску представу, игру, песму и дружење
пожелелели смо добродошлицу будућим првацима!

* РАДИОНИЦЕ У ПЕТОМ И ШЕСТОМ РАЗРЕДУ
У сарадњи са Градским заводом за јавно здравље, у одељењима петог и шестог разреда,
одељенске старешине спроводе креативни рад са ученицима у циљу превенције употребе
психоактивних супстанци кao и превенције вршњачког насља. Овај едукативни програм
има за циљ и оспособљавањ деце за тимски рад, заједништво, вештинама за процену
ризика и учи их како преговарати и остваривати компромисе.
На фотографијама су ученици 6/2 одељења, радионица- УЧЕЊЕ РАДА У ГРУПАМА.

Одељенски старешина 6/2 одељења, Бранислава Врбашки
*Резултати "Мислише"
У нашој школи, као и широм Србије, 10. марта 2016. године одржано је такмичење
"Мислиша 2016" у организацији Математичког друштва "Архимедес". Међу 122
учесника из наше школе, њих 20 су добитници признања.
Својим знањем истакли су се ученици млађих разреда наше школе:
Ристић Теодора 3.место(учитељица Милена Лутовац)
Радивојевић Стеван 3.место(учитељица Маријана Кљајевић)
Марјановић Драга 2.место (учитељица Данијела Маниташевић)
Марјановић Никола 3.место (наставница Бранислава Врбашки)
Марјановић Петар 3.место (наставница Бранислава Врбашки)
Похвале су добили ученици:
Вековић Петар, 2. разред(учитељица Ангелина Мирковић)
Видовић Алекса, 2. разред(учитељица Бојана Блажевић)
Вујичић Анастасија, 2. разред(учитељица Марина Личина)

Папић Андрија, 2. разред(учитељица Диана Чумић)
Петровић Ива, 2. разред(учитељица Диана Чумић)
Баљак Илијана, 3. разред(учитељица Милена Лутовац)
Главач Нина, 3. разред(учитељица Милена Лутовац)
Коларевић Николина, 3. разред(учитељица Милена Лутовац)
Ристић Теодора, 3. разред(учитељица Милена Лутовац)
Дацић Тара, 3. разред(учитељица Александра Вујатовић)
Станковић Уна, 3. разред(учитељица Маја Николић)
Милена Тодоровић, 3. разред(учитељица Маја Николић)
Шаботић Денис, 4. разред(учитељица Данијела Маниташевић)
Јевтић Марко, 5. разред(наставница Бранислава Врбашки)
Душан Станковић, 6. разред(наставница Бранислава Врбашки)
Свим ученицима честитамо на постигнутом успеху. :-)
Координатор такмичења Милена Џамић
* ПРЕДШКОЛЦИ
31.марта у свечаној сали одржана је приредба поводом пријема предшколаца, будућих
првака, у којој су уживали и гости и домаћини. Било је весело и забавно, а предшколци су
се касније у учионицама дружили са нашим ученицима и стицали прва знања кроз игру.
На крају су све зачинили чоколадицама.

С радошћу их очекујемо 1. септембра.

* Мала олимпијада
Ученици наше школе учествовали су на спортском такмичењу "Мала олимпијада".
Такмичење је организовано у Основној школи "Милан Ђ. Милићевић" где су наши ђаци
показали одличан тимски дух, брзину и спретност.

Ученици првог разреда освојили су прво место!
Ученици другог разреда освојили су прво место!
Ученици трећег разреда одвојили су треће место!
Поносни смо на њих! :-)
Учитељице млађих разреда

АПРИЛ
* ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА 7. И 8. РАЗРЕДА
Ученици 7. и 8. разреда наше школе провели су два дивна дана на првој заједничкој
екскурзији( 8. и 9. априла 2016. године).
Првог дана посетили су туристички центар
Златибор и етно село Дрвенград. Пријатне шетње и посете преплитале су се дружењем и
слободним активностима, што се наставило у хотелу Оморика на Тари.
Другог дана ученици су упознали чари Мокре Горе, шетајући и возећи се чувеним
музејским возом, обновљеном деоницом-"Шарганска осмица". Током занимљиве вожње
ученицима су путем разгласа представљени историјски детаљи везани за предео којим
су пролазили, а уживали су и у звуцима етно-музике. На повратку за Београд, у
манастиру Рачи ученици су упознати са историјом манастирског комплекса и чињеницом
да је овај манастир био један од изворишта писмености нашег народа.

Наставник Анђелка Мирковић , Иван Пузовић и Светлана Петровић

* ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ БИОЛОГИЈЕ
Градско такмичење из биологије одржано је у суботу 09.4.2016. године у Основној школи
„Ђура Даничић“.
Катарина Стојановић(5/2)- 1.место
Денис Крајачић(6/1)- 3.место
Катарина Фришчић(6/1)- 3.место
Борис Товиловић(8/1)- 3.место

Наставник Наташа Илић
* ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ- НАГРАЂЕНИ УЧЕНИЦИ
У среду 13.априла 2016.године у Основној школи ,,Никола Тесла“ у Винчи, наши
ЧЕТВРТАЦИ присуствовали су свечаној додели диплома и награда за остварене
резултате на Окружном такмичењу из математике.
Дипломе и књиге добили су :
ШАБОТИЋ ДЕНИС IV-1 за освојену 1. НАГРАДУ
РАДИВОЈЕВИЋ СТЕВАН IV-2 за освојену 2. НАГРАДУ и
МАРЈАНОВИЋ ДРАГА IV-1 за освојену 3.НАГРАДУ
ЧЕСТИТАМО НАШИМ МАТЕМАТИЧАРИМА!
Учитељице Данијела Маниташевић и Маријана Кљајевић

* НАЈБОЉА АТЛЕТИЧАРКА !!!!
Ученица наше школе Кристина Каличанин најбоља је атлетичарка у граду!

ПОНОСНИ СМО НА ЊУ!!!! :-)
* ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ

У дворишту школе, 22.4.2016. године, ученици старијих разреда обележили су Дан
планете Земље.
У циљу подузања свести о угрожености и очувању животне средине, ученици су по
бетону цртали мотиве природе.
Наставнице Душица Пецељ и Сања Станишић

* 49.Државно такмичење из математике

У суботу, 23.4.2016.године у Суботици, у хотелу "Галерија" одржано је 49.Државно
такмичење из математике за ученике основних школа.
Ученик наше школе Душан Станковић, постигао је завидан резултат и награђен
ПОХВАЛОМ на овом такмичењу.
Све честитке нашем најбољем младом математичару!
Наставник Бранислава Врбашки
* Наша најбоља атлетичарка
Кристина Каличина ученица наше школе освојила је треће место на РЕПУБЛИЧКОМ
ТАКМИЧЕЊУ У АТЛЕТИЦИ!!!

ЧЕСТИТАМО!!!! :-)

*Ускршњи базар
УСКРШЊИ БАЗАР ЈЕ ОДРЖАН 26 .4.2016.ГОДИНЕ У ВРЕМЕЕНУ ОД 11: 30 ДО 12:30
РОДИТЕЉИ СУ НАС ПОСЕТИТИЛИ И УЖИВАЛИ У ДЕЧЈИМ РДОВИМА!

Учитељице млађих разреда

МАЈ
*МАЛА ОЛИМПИЈАДА
6.5.2016. у Хали спортова на Новом Београду, ученици другог разреда (најбољих 10) са
учитељицом Ангелином Мирковић и ученици првог разреда (најбољих 10) са учитељицом
Марином Јованов, освојили су ПРВО место на градском такмичењу "Мала олимпијада" и
пласирали се на републичко такмичење које ће бити организвано у Врању.

ПОНОСНИ СМО НА ЊИХ! ЧЕСТИТКЕ РОДИТЕЉИМА И ХВАЛА НА ПОДРШЦИ!
Учитељице- Марина Јованов и Ангелина Мирковић
* МАЛА ОЛИМПИЈАДА
Прваци и другаци наше школе учествовали су на Малој олимпијади која је одржана
15.5.2016.године у Врању. Ученици првог разреда освојили су сребрну медаљу, а ученици
другог разреда су остварили запажен резултат.

Учитељице Марина Јованов и Ангелина Мирковић

* 40. МАЈСКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА
У понедељак 16. маја 2016. године одржана су 40. мајска песничка сусретања ђака песника
. Њихове песме су слушали и оцењивали песник - водитељ сусрета Недељко Терзић,
песник Огњен Караџић и Драгиша Јошић, чланови жирија. Сви су похваљени и награђени,
а најбоља је била Милена Тодоровић, ученица трећег разреда, која ће нас представљати на
општинском такмичењу 27. маја у ОШ "Бора Станковић".

Честитамо свима, а Милени желимо много успеха!
*МАЈСКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА И ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА
Представница наше школе, ученица трећег разреда, Милена Тодоровић, на свечаној
додели диплома и књига за младе песнике ОШ "Бора Станковић". Честитамо!

Општинске награде поштовани писар и поштовани говорник за нашег четвртака и првака
за читалачку значку. ЧЕСТИТАМО!

ЈУН
* ПОСЛЕДЊИ ДАН У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
Данас 1.6.2016. године свечано је обележен последњи наставни дан наших осмака у
основној школи. Одржана је кошаркашка утакмица. Једну екипу су чинили наставници и
директорка школе, а другу екипу наши осмаци. Погледајте како је то изгледало.

*ИЗЛЕТИ
Полудневни излет први разред
Дана 9.6.2016. ученици првог разреда наше школе били су на полудневном излету на ком
су обишли салаш Стремен и посетили манастир Фенек.

Учитељице првог разреда

Обедска бара и Пећинци
Ученици другог разреда су обишли Обедску бару и Музеј хлеба у Пећинцима. Лепо су се
дружили и уживали у слободним активностима.

Учитељице другог разреда
Излет трећи разред
Ученици трећег разреда обишли су Бранковину, Ваљево и Бању Врујци. Уживали су у
дивном дану, садржајима излета и игри. Желели би да се овакви излети понове што
скорије!

Учитељице трећег разреда

Излет четврти разред
На излету који је 2.6.2016.године организован за ученике четвртог разреда посетили смо
Опленац, Топола, Аранђеловац и Орашац. Осим што су проширили своја знања везана за
Први српски устанак, ученици су посебно уживали у играма и слободном времену
проведеном у природи.

Учитељице Маријана Кљајевић и Данијела Маниташевић
ИЗЛЕТ ПЕТИ РАЗРЕД
Дана 03.06.2016. ученици петог разреда ишли су на једнодневну екскурзију. Посетили смо
Текериш, место чувене Церске битке, манастир Троношу са чесмом Девет Југовића,
Тршић, родно место и кућу Вука С. Караџића и Бању Ковиљачу.

Наставнице Наташа Сарић и Наташа Радивојевић

* Излет шести разред
Дана 03.06.2016.год. ученици шестих разреда ишли су на једнодневни излет.
Посетили су манастире Хопово и Крушедол, Петроварадинску тврђаву и Сремске
Карловце.

Одељенске старешине Данка Нововић И Бранислава Врбашки
*Додела диплома
Ученици наше школе били су веома успешни ове године!

Ученица генерације Ирина Огненовска
Носиоци Вукове дипломe- Ирина Огненовска, Невена Видаковић и Тијана Драјић
Спортиста генерације -Андрија Радовановић
Спортисткиња генерације- Ивана Пушоња

Додела диплома у Општини Вождовац

* ДРУГА ГЕНЕРАЦИЈА ОСМАКА ОШ "ДАНИЛО КИШ"

Ученик генерације - Ирина Огненовска

Носиоци Вукове дипломе - Ирина Огненовска, Невена Видаковић и Тијана Драјић
Спортиста генерације- Андрија Радовановић
Спортисткиња генерације - Ивана Пушоња

* ПРОСЛАВА ,, МАЛЕ МАТУРЕ“ УЧЕНИКА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

,,Мали матуранти“ су захваљујући ангажовању родитеља и учитељица у суботу 11. јуна
2016.године у нашој школи прославили своју прву матуру. Ова прослава означила је
истовремено крај једног дивног, свакодневног дружења са учитељицама и почетак новог
периода у животу наших ђака.

Крените даље весели и насмејани без страха и туге, у срцу понесите радост и љубав и
сигурним корацима корачајте у нове победе!
Учитељице Данијела и Маријана Кљајевић

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ БИБЛИОТЕКАРА ШКОЛЕ
Ф7виум вфик,зголфвзп
САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
Сарадња са породицом у школској 205/2016.години је задовољавајућа.
Остварена је кроз редовне и ванредне родитељске састанке и индивидуалне разговоре.
На основу извештаја одељенских старешина, може се закључити да су родитељи
користили своје право доласка у термину отворених врата код већине предметних
наставника и одељенских старешина, ради размене информација о раду и дисциплини
ученика. Само мали број родитеља укључио се на позив школе да учествује у наставном
процесу као родитељ-предавач или родитељ-посматрач. У наредној школској години треба
радити
на већем укључивању родитеља у праћење наставног процеса или
ваннаставних активности, посебно у случајевима одступања ученика у поштовању
правила понашања у школи.
Изузетно добра сарадња остварена је кроз организовање заједничких активности са
ученицима и наставницима, као нпр.:
Међународни дан старијих особа,
Новогодишњи и Ускршњи базар,
Спортски дан,
Подршка у оквиру спровођења различитих активности у оквиру Дечије недеље на
тему-Подршка породици-најбоља подршка деци ( приредбе, спортске активности,
ревија играчака и сл.),
- Креативне радионице
- Организовање предавања,
Давање подршке при спровођењу активности везаних за манифестацију „Радост Европе“обезбеђивањем смештаја и осталих неопходних услова за пријем деце из Турске.
-

Спортско дружење
1.12.2015. године II1 је имало Спортско дружење са родитељима. Родитељи и деца су се
такмичили у неколико игара. Заслужена победа ипак је отишла на страну деце. Победници
су награђени захвалницама.

Ученици I2 су имали радионицу са родитељима. Припремали смо магнете које ћемо
продавати на НОВОГОДИШЊЕМ БАЗАРУ!

Милена Џамић
Ученици II1 израђивали су поклоне за маме користећи декупаж технику. Радионица је
била успешна. На часу је владала стваралачка атмосфера захваљујући родитељу Јелени
Мићић. Сви ученици су успешно направили поклоне.

Бојана Блажевић
Кад порастем бићу
Ученици II-1 су на часу одељењске заједнице имали прилику да чују нешто више о
занимањима од стране троје родитеља. Родитељи су на занимљив и инетересатан начин
представили своја занимања.

Бојана Блажевић

Ученици I1 и I2 су имали радионицу са родитељима. Припремали смо предмете које смо
продавали на УСКРШЊЕМ БАЗАРУ!

Милена Џамић и Соња Николић
Тим за професионалну оријентацију у сарадњи са родитељима организовао је предавање
осмом разреду у вези са избором будућег занимања.
Предавање је одржалаМр сци. др Татјана Икић,специјалиста оториноларингологије,са
дугогодишњим професионалним искуством и волонтерским радом у бројним
хуманитарним активностима Црвеног крста здравствено едукативног карактера и,
наравно, мама наших ученика.
Непосредно и занимљиво причала им је о професионалним изазовима здравствене службе
и рада у здравству.
ОДРЖАНО ПРЕДАВАЊЕ О УПОТРЕБИ ЛЕКОВА
У одељењу I3 одржано је предавање Александре Стојиљковић дипломираног фармацеута.
Ученицима је објашњено ко је фармацеут и када се њему обраћамо. Када се можемо
консултовати са истим и правилна употреба лекова. У предавању су још могли чути како
да усвоје здрав начин живота и унапреде своје здравље. Деца су активно учествоала у
причи о свом здравственом стању у току прехлада. Чули су такође да са фармацеутом
могу да разговарају у поверњу и да не постоје табу теме.

Татјана Магдаленић

*ХУМАНИТАРНИ РАД ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016 ГОДИНУ

На почетку школске 2015/2016 године ученици Верске наставе заједно са наставницом
Сањом Станишић формирали су школску хуманитарну акцију под називом „Млади
Самарићанин“. Овој акцији одмах су се прикључили ученици Грађанског васпитања
заједно са наставницом Душицом Пецељ.
Циљ акције је да се пружи помоћ болесној и сиромашној деци у Србији. Као и да се
ученици наше школе упознају са хуманитарним радом и да га промовишу.
Током школске 2015/2016 године реализоване су три хуманитарне акције. Прва
хуманитарна акција била је покренута за дечака Вука Грујичића, који је због превременог
рођења имао низ здравствених проблема и операција. Ученици и запослени у школи су
прикупљали новац за третман матичним ћелијма у Украјини. Новац се прикупљао до
31.12.2015. године и скупљено је 45 хиљада динара.
Друга хуманитарна акција реализована је у фебруару и марту 2016. године. Новац је
прикупљан за девојчицу Миу Торбицу која болује од леукемије. За операцију у Италији од
ове опаке болести, прикупљено је 20 хиљада динара.
Трећа акција реализовала се на иницијативу СПЦ током априла и маја 2016. године, када
је прикупљено 30 пакета хуманитарне и социјалне помоћи за српску децу у енклавама на
југу Косова и Метохије.
Ученици су током школске године били мотивисани за хуманитарни рад, али су изразили
жељу да њихово ангажовање не буде пропраћено фотографијама на сајту школе. Јер као
сваки добри Самарићанин битно је да се помогне, а не да се рекламира.

Наставнице: Сања Станишић
Душица Пецељ

