ЛЕТОПИС 2018/2019. година
СЕПТЕМБАР, 2018.
3.9.2018. године
 Свечани пријем првака
У нашој школи организован је свечани пријем првака. Директорка школе, Маргарета Секуловић,
пожелела је новим ученицима срећан почетак школовања и упознала их са установом у којој ће
провести наредних осам година. Добродошлицу првацима , пригодним програмом, пожелели су
прошлогодишњи прваци. Потом су учитељице, Јасна Ђукић (замена Јасмине Крајић), Драгана Илић,
Марија Митровић (издвојено одељење у Ћириковцу) и Гордана Митић (одељење ученика са тешкоћама
у учењу и развоју) прозвале ученике да заузму места у клупама својих учионица. Основна школа Свети
Сава у Пожаревцу ове године уписала је три одељења првог разреда, од којих су два у матиној школи, а
једно одељење у Ћириковцу. Међу првацима наћи ће се и два ученика са посебним потребама,који ће
наставу похађати у комбинованом одељењу ученика са тешкоћама у учењу и развоју.

Директорка, педагог и секретар

Учитељице првог разреда:
Јасна Ђукић, Драгана Илић, Марија Митровић
Поздравна реч директорке школе
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 Пројекти
 Пилот пројекат „2000 дигиталних учионица“ МПНТР и ЗУОВ
Почео је пилот пројекат 2000 дигиталних уџбеника у коме учествују наставници који предају у 5.
и 1. разреду. У оквиру пројекта школи је додељено седам комлета опреме за дигиталну наставу (лабтоп, пројектор и сталак) и примену дигиталних уџбеника. Наставници: Славица Филиповић, Весна
Чепкеновић, Драгана Миливојевић, Петар Пантић, Даница Гаралејић и Јелка Вучинић, у току августа су
похађали обуку, реализовану у нашој школи, чији је реализатор била Весна Миленковић.
 Пројекат „Целоживотно учење као образовање за будућност“
Почетак пројекта „Целоживотно учење као образовање за будућност“ у оквиру програма Еразмус +.
Овогодишњи пројекат реализован је у складу са планираним пројектним активностима. Слађана Којић
отишла је у место Порто Де ла Круз на Тенерифима у периоду од 11.11. до 19.11. 2019.године. Похађала
је курс Примена неформалног образовања у школама и организацијама за образовање одраслих. Душан
Радовановић у оквиру пројекта посетио је Малагу у периоду од 4.2.2019. до 8.2.2019. и похађао курс
4К-Комуникација, сарадња, (колаборација), креативност и критичко мишљење. Петар Пантић у оквиру
пројекта посетио је Лондон од 18.2.2019. до 22.2.2019.године и похађао курс Различитост, културна
свест и инклузија-радити са разлчитим културама.
У оквиру поменутог пројекта, реализованог у оквиру основног образовања одраслих, у школи су
реализоване током школске године различите активности планиране у оквиру десиминације пројекта.
Флајер пројекта

2

6.9.2018. године
 eTwinning конференција
Фондација Темпус је у Београду организовала
националну eTwinning конференцију
под
називом
“Унапређивање наставе употребом информационо
комуникационих технологија”.
Циљ конференције био је да учеснике упозна са
начинима употребе информационо комуникационих
технологија у настави. На конференцији су били
представљени резултати истраживања Утицај eTwinninga на школе и предшколске установе у Србији, као и
добитници eTwinning признања
(Националних
ознака
квалитета и eTwinning ознака за школе).
На еТwinning конференцији одржаној у Бограду
додељене су националне ознаке квалитета, а наставница математике Јелена Марковић преузела је своју
награду, националну ознаку квалитета за пројекат M.E.D. (Mathematical Exploding Dots), а након месец
дана уручена јој је и европска ознака квалитета за поменути пројека
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15.9.2018. године
 Дан пешачења
Ученици 5. разреда учествовали су у овој
акцији. Пешачили су стазом број 2, Минине воде
која је дуга 8,7 километара. Стазе су биле унапред
уређене и видно обележене, свака група је имала и
стручног вођу који је био из планинанаског клуба
Вукан из Пожаревца. Ученици су се понашали
према правилима, дружили се и уживали у шетњи
пешачењу.
Реализатори:Саша Миловановић и Даница
Гаралејић.

у

25.9.2018. године
 Предавање у оквиру пројекта Основе безбедности деце
Одржано предавање о интернет заштити, предавање одржаао припадник МУП-А за ученике од
4. до 6. разреда. Предавања су реализована у периоду од 25.9.2018. до 28.9.2018.године, за сва одељења
4. и 6. разреда
Координацију су извршиле све одељењске старешине и помоћник директора Драган Грујић.

26.9.2018. године
 Међународни дан језика
Ученици 5. разреда, чланови литерарне секције уредили су пано у школском холу на тему Зашто људи
говоре различитим језицима и тиме је обележен Међународни дан језика.
Реализатор: Анђелка Стефановић;

27.9.2018. године
 Светски дан туризма
Обележен је Светски дан туризма, презентацијом ученика
8.разреда на тему: Туристичка разгледница Пожаревца, под
руководством наставнице Данице Гаралејић.

28-30. 9. 2018. године
 Тродневна екскурзија ученика 8. разреда
Реализована је тродневна екскурзија, за ученике осмог разреда, на
релацији
Ћириковац
–
Пожаревац
–
Сремски
Карловци – Нови Сад – Суботица – Палић – Бечеј –
дворац Фантаст – Београд – Пожаревац – Ћириковац. У
извођењу екскурзије учествовало је 55 ученика осмог
разреда, одељењске старешине: Јелена Станојевић,
Слободан Јотић, Синиша Станојевић и Јелена
Марковић и вођа пута Душан Радовановић.
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ОКТОБАР, 2018.
 Дечја недеља „Моје је право да живим срећно и здраво“
1.10.2018. годинеУченици 1. и 3. разреда
посетили Центар за културу Пожаревац и гледали
представу Зачаранa принцеза..

2.10.2018.
Постављена је изложба ликовних и литерарних
радова у школском холу. Ученици од 5. до 7.
разреда цртали су и писали на тему: Моје је право
да живим срећно и здраво;
 Реализовано упознавање деце од 3. до 8.
разреда са писцем дечјих песама Дејаном
Алексићем у Народној билиотеци Илија М.
Петровић;
реализатори:
Анђелка
Стефановић, Слободан Јотић и Александар
Дукић.

3.10.2018.
 Одржана је радионица у оквиру Дечје недеље. Ученици 7. разреда учествовали су у радионици
Срећа и здравље су тајна; реализатори: Марија Марковић, Светлана Спасић;
 У Народној библиотеци Илија М. Петровић одржана је радионица за ученике 5. и 7. разреда
Силеџије су прави гњаватори; реализатор: Анђелка Стефановић; 3.10.2018.- 4.10.2018.

4.10.2018.
 Еко дечје игре
Ученици 7. разреда учествовали у Еко дечјим играма у оквиру Дечје недеље. Ученици су
освојили три прва места и два друга
 Први час у школској библиотеци
Учитељица Ана Косановић одржала је
радионицу са ученицима 1. разреда. Она
их је упознала са правилима понашања у
библиотеци, књигама које библиотека
поседује,
школском
лектиром
и
популарном литературомза децу. Сви
ученици су заведени као чланови
библиотеке и имали су прилику да позајме
своју прву књигу
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5.10.2018. године
 Додела признања
У школској библиотеци
директор
Српске куће, Братислав Голић, доделио је
захвалницу школи и признања учитељици
Биљани Благојевић и наставницима Анђелки
Стефановић и Александру Дукићу за
афирмацију младих писаца, поводом учешћа
деце у стваралаштву зборника Сто младих
талената, Српска кућа, Пожаревац.

 Европски дан језика у ООО
Ове школске године ООО у нашој школи има девет
одељења три одељења првог циклуса, три одељења другог
циклуса и три одељења трећег циклуса.
Дана 5.10.2018. године у ОШ „Свети Сава“ је обележен
Европски дан језика. Иако се он обележава 26.9. сваке
године, координатор пројекта и учесници у истом су
сматрали да би у обележавање овог Дана требало укључити
и полазнике Основног образовања одраслих (ООО), те смо
тако одлучили да обележавање истог „померимо“ за прву
недељу у овој школској години у ООО. Реализатори: Драган
Грујић, Слађана Којић и Петар Пантић.
 Семинар за библиотекаре
Семинар Разговор о књизи у школској библиотеци у функцији социјализацији ученика и
превенцији вршњачког насиља одржан у библиотеци Илија М. Петровић, семинару присуствовале
Слађана Којић и Ана Косановић.

8.10.2018.године
 Годишњи скуп еколога
Одржан је годишњи скуп еколога у Горњем Милановцу, у оквиру програма Еко-школа, где су
утврђени задаци и циљеви програма. Скупу је присуствовала Даница Гаралејић, координатор Екошколе.

10. 10. до 17.10.2018. године
 Манифестација Global Math Week
Ученици 6/1 и 6/2 учествовали су у овој манифестацији, а активности су се реализовале на
часовима математике. Реализатор: Јелена Марковић.
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11. 10. 2018. године
 Уличне трке
У оквиру обележавања Дана ослобођења града Пожаревца, одржане су,
традиционалне, 55. Уличне трке града Пожаревца, у организацији Спортског савеза
града Пожаревца.Запажене пласмане остварили су Дамјан Јовановић, 7. разред и
Јања Ранђеловић, 5. разред.Наставник: Саша Миловановић.

12.10.2018. године
 Дан ослобођења Ћириковца
Поводом ослобођења Ћириковца у Првом
и Другом светском рату, ученици 1.разреда у
Ћириковцу су, заједно са осталим разредима
издвојеног одељења и предшколском групом
ученика издвојеног одељења Предшколске
установе Љубица Вребалов у Ћириковцу, а све у
сарадњи са локалном заједницом у Ћириковцу,
пригодном приредбом обележили тај дан.
Свечаности су присуствовали представници
градске управе Пожаревац, месне заједнице
Ћириковац, управа ОШ Свети Сава, учитељице,
васпитачица, родитељи ученика и мештани.
Поред споменика палим борцима у Ћириковцу, где се свечаност и одржава, положени су венци и цвеће.
Ученици су се представили хорским нумерама (државном химном Боже правде и песмом Ово је Србија)
и рециталом у коме су учествовали сви ученици. Ученици Илија Перић и Катарина Стојковић су
наступали и у оквиру фолклорне тачке коју је припремило КУД из Ћириковца. Представници месне
заједнице су деци поделили пакетиће са слаткишима. У припреми програма учествовале су учитељице
Марина Стоилков, Марија Калинић, Слободанка Ребрача и Марија Митровић.

15. 10. 2018. године
 Дан ослобођења Пожаревца

Пријем код градоначелника
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17.10.2018. године
 Дан здраве хране
Поводом обележавања, октобра месеца правилне исхране и 16. октобра Дана здраве хране
патронажне сестре из Костолца су свим ученицима у Ћириковцу одржале, изузетно занимљиво
предавање о здравој исхрани. Ученици су тим поводом донели у школу разно воће и здраву
храну.Ученици
су
са
задовољаством
дегустирали
изложене
производе
на
крају
манифестације.Центарална манифестација обележавања Дана здраве хране, организована је у
издвојеном одељењу ОШ „Свети владика Николај“ у Трњану, при чему су родитељи ученика
издвојеног одељења у Ћириковцусу узели учешће припремом здравих намирница, здраве и лепо
декорисане хране, која је чинила изложбену трпезу којом се наша школа представила на овој
манифестацији.
Организатори активности: Марија Митровић, Слободанка Ребрача, Марија Калинић и Марина
Стоилков.

19.10.2018. године
 Недеља кодирања
У оквиру недеље кодирања сви ученици ОШ Свети Сава
учествовали су у радионицама и упознали су се са
програмима
и
програмирањем,
кодирањем
и
роботиком.Продукти настали на радионицама презентовани
су на изложби у холу школе. Организатори активности су:
Славица Филиповић, Драгана Миливојевић,Јелена Марковић
и Ерол Ђурић.

20.10.2018. и 21.10.2018. године
 Пројекат 2000 дигиталних учионица
ОШ Свети Сава била је домаћин обуке 4. групе наставника Браничевског округа у оквиру
пројекта 2000 дигиталних учионица .Водитељ обуке је била Весна Миленковић.
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22.10.2018. године
 Међународни пројекат A magical Intercultural Friendship network
Почетак међународног пројекта у коме учествују ученици и наставници (одељења 7/3 и 6/1), а
пројекат се реализује девет недеља, а пропагира четврти образовни циљ Уједињених нација, а то је
квалитетно образовање. Кординатор и реализатор: Весна Миленковић.

23.10.2018. године
 Еколошка акција „Картица лименкица“
У организацији Еколошког друштва „Пријатељи
Чачалице“ у Центру за културу Пожаревац, одржана
је пројекција филма „Прича о невероватној крушки“
за ученике 1. и 2. разреда у оквиру акције Картица
лименкица и пројекта Свака лименка се рачуна, при
чему су улазнице биле лименке, које су касније
предате за рециклажу.
Реализатори су биле учитељице првог и другог
разреда, Јасна Ђукић, Драгана Илић, Марија
Митровић, Сузана Петровић и Јасна Јанковић и
координатор програма Еко-школа Даница Гаралејић.

 Предавање Безбедност у саобраћају
У нашој школи одржано је предавање Безбедност у саобраћају за ученике 4.разреда.

24.10.2018. године
 Горанска радионица
Одржана је радионица на Чачалици у оквиру пројекта Заштита, очување, вишенаменско
коришшћење и подизање свести и знања о вредностима шума код младих, за ученике 6. разреда.
Реализатор: Биљана Дамњановић

25.10.2018. године
 Еколошка омладинска акција
Ученице Теодора Јовић, 8/2 и Анђелија Рајчић, 8/2 су представљале нашу школу на тродневној
еколошкој акцији-радионици Еко-Оре на Копаонику. Циљ пројекта јесте подизање свести о очувању
животне средине и о важности волонтерског рада.
 Посета првака градској библиотеци „Илија М. Петровић“
Ученици 1. разреда посетили градску библиотеку Илија М. Петровић.
Библиотекарке су упознале децу са књигама на дечјем одељењу библиотеке, говориле о значају читања
за свестрани развој личности, на креативан начин позвале децу да буду стални чланови библиотеке и
поделиле чланске карте за 2018/2019. годину.
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26.10.2018. године
 Свечани пријем првака код градоначелника
Ученици првог разреда су, у
друштву својих вршњака из матичне
школе и из свих школа у Пожаревцу,
присуствовали свечаном пријему и
подели
пакетића
са
школским
прибором које је за њих, у Хали
спортова у Пожаревцу, припремила
Скупштина града Пожаревца на челу
са
градоначелником
Банетом
Спасовићем. Пријем је увеличан
музичким и ритмичким тачкама које
су за прваке припремили старији
ученици из пожаревачких основних
школа.

29.10.2018. године
 Едукативна изложба „Читамо и пишемо са Аном Франк“
Отворена је изложба Читамо и пишемо са Аном Франк у нашој школи која је трајала две недеље,
од 29.10 до 9.11.2018. Изложба се реализује кроз сарадњу Народне библиотеке Србије , Куће Ане Франк
из Амстердама и мреже Терраформинг. Концепт обухвата и едукативну радионицу у којој изложба
служи као полазна тачка, а фокусирана је на Анин таленат за писање.Изложбу су поред ученика наше
школе, посетили и ученици и колеге из свих пожаревачких основних школа.
Полазници у издвојеним одељенима у КПЗ-у за жене и КПЗ-у Забела учествовали су у адаптираној
радионици Читамо и пишемо са Аном Франк. Они су се са изложбом упознали путем оригиналних
фотографија, погледали су филм и веома мотивисани попуњавали вежбанке.
 Радионица Читамо и пишемо са Аном Франк реализована је у КПЗ-у за жене 31.10.2018.
реализатори: Марија Марковић, Душица Ковачевић
 Радионица Читамо и пишемо са Аном Франк реализована је у КПЗ-у Забела 1.11.2018.
реализатори: Марија Марковић, Душица Ковачевић

Наставници који су били предавачи су: Светлана Спасић, Слађана Којић, Ана Косановић, Марија
Митровић, Маргарета Секуловић, Душан Радовановић, Јована Јанковић, Александар Дукић, Петар
Пантић, Миља Милојевић Стојиљковић и Јасна Ђукић. Транспорт и организација изложбе : Слободан
Микшић и Маргарета Секуловић. Координатор пројекта: Светлана Спасић, педагог школе.
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НОВЕМБАР, 2018.
2.11.2018. године
 Изложба ликовних радова
Постављена је изложба ликовних радова у холу школе на тему Јесен, пејзаж, мртва природа. Изложба
је била посвећена Дану просветних радника. Реализатор: Ерол Ђурић.

6.11.2018. године
 Обележен Дан радника у образовању
У великој сали Центра за културу
Пожаревац, обележен је Дан радника у
образовању. Приређен је пригодан културноуметнички програм и уручена су признања за
значајан допринос и истакнуте резултате рада у
васпитно-образовном раду, запосленима за из
свих основних и средњих школа са територије
града Пожаревца.
Награду је ове године добила колегиница
Јасмина Крајић, прфесор разредне наставе.

8.11.2018. године
 Предавање Полиција у служби грађана
У нашој школи одржано је предавање Полиција у служби грађана за ученике 4.разреда.

9. 11. 2018. године
 Јесењи распуст
У складу са школским календаром 9. 11. је био јесењи распуст за ученике
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13. до 15. 11. 2018. године
 Конференција
Директорка школе, Маргарета Секуловић, присуствовала је дводневној
„Актуелности у образовном систему Републике Србије“, одржаном у Врњачкој Бањи.

конференцији

16.11.2018. године
 Едукативна радионица за полазнике
Поводом Међународног дана толеранције одржана је едукативна радионица за полазнике
У издвојеним одељењима у КПЗ-у за жене и КПЗ-у Забела Радионица се састојала од два дела: филма о
толеранцији и прављења картица толеранције.
Реализатори: Марија Марковић и Душица Ковачеви

17.11. 2018. године
 Горанска радионица у Београду
Одржана је заввршна радионица у ОШ
„Радојка Лукић“ у Београду у оквиру
реализације пројекта Заштита, очување,
вишенаменско коришшћење и подизање
свести и знања о вредностима шума код
младих.Три ученице 6. разреда, Теодора
Дамњановић, Анђела Стојићевић и Јована
Васић представљале су нашу школу.
Реализатор: Биљана Дамњановић

 Обележавање новембра-месеца борбе против дискриминације, злостављања, насиља и
занемаривања
Поводом новембра-месеца борбе против дискриминације, злостављања, насиља и занемаривања
расписан је литерарни и ликовни конкурс на тему Пријатељство је највеће богатство и постављена је
изложба литерарних и ликовних радова. Најбољи радови награђени су приликом обележавања Дана
духовности-Светог Саве
Реализатори: Ерол Ђурић, Слободан Јотић и Анђелка Стефановић.
 Школско такмичење информатичке и рачунарске писмености Дабар (17.11.2018.-29.11.2018.)
Одржано је школско такмичење информатичке и рачунарске писмености Дабар за ученике од 4. до 8.
разреда. Реализатор: Драгана Миливојевић.

17. и 18. 11. 2018. године
 Семинар
Школски тим за превенцију осипања ученика у
саставу: Светлана Спасић, Саша Миловановић,
Јасна Ђукић, Душан Радовановић и Светлана
Гојак, присуствовао је у Смедереву дводневном
семинару „Мере превенције осипања ученика“
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18.11. 2018. године
 Између две ватре
Наша школа била је домаћин општинског такмичења „Између две ватре“ за ученике трећег и
четвртог разреда.

20.11. 2018. године
 Градско такмичење у рукомету
Градско такмичење основних школа у
рукомету одржано је 20.11.2018.године у
Спортском центру у Пожаревцу са почетком у
8.00 сати.За градско такмичење у рукомету код
основних школа пријавиле се се две екипе у
мушкој и три екипе у женској конкуренцији. За
окружно такмичење пласирала се је женска екипа
ОШ „Свети Сава“, коју је припремао и водио
наставник Саша Миловановић.

25. 11. 2018. године
 Између две ватре
Завршено је општинско такмичење „Између две ватре“ за ученике 3. и 4. разреда основних школа
са територије град Пожаревца. Екипа 3. разреда наше школе, освојила је 3. место.
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30.11. 2018. године
 Повеља културе
Повељу културе Културно-просветне заједнице града Пожаревца, добио је Слободан Јотић,
професор српског језика. Повеља је уручена на пригодној свечаности у свечаним салонима градског
здања.
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ДЕЦЕМБАР, 2018.
4.12.2018. године
 Радионица Шта ради полицајац; насиље као негативна појава
У оквиру програма МУП-а Основи безбедности деце припадник МУП-а Миодраг Васић је на часу
Света око нас одржао радионицу Шта ради полицајац; насиље као негативна појава.
 Одржан је састанак Савета родитења школе

11.12.2018. године
 Светски дан планина
Ученици 4/3 одељења са учитељицом обележили су Светски дан планина
направивши постер о најзначајнијим планинама и о значају и заштити
планина.
Реализатори: Даница Гаралејић и Славица Милановић.

12. 12. 2018. године
 Предавање за петаке
У Народној библиотеци „Илија М. Петровић“ одржано је
предавање за све ученике петог разреда на тему „Културно наслеђе
Пожаревца“. Наставник: Петар Пантић.

13. 12. 2018. године
 Огледни час
Учитељице четвртог разреда,
Мирјана Стојиловић и Славица
Стојановић, одржале су огледни час
из предмета природа и друштво
„Моја
домовина-део
света“.
Огледном часу присуствовале су
директорка и педагог школе.

14.и 15.12.2018. године
Семинар
Одржан је дводневни с семинар у школи за
запослене у функционалном основном
образовању одраслих: „Обука за наставнике у
функционалном основном образовању
одраслих (ФООО); програм: „Интегрални
програм обуке за остваривање функционалног
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основног образовања одраслих“, модул 1: Основне андрагошке вештине. Поред колега из наше школе,
семинару су присуствовали и запослени из ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Смедереву и основне школе из
Лозовика. Учеснике је поздравио руководилац Школске управе Пожаревац, Велиша Јоксимовић и др.
Снежана Медић, која је била у улози предавача.

15.12.2018. године:
 Радионица о рециклажи
Ученици 1. разреда учествовали су у радионици, која је посвећена
рециклажи. Први део радионице био је филм о рециклажи, а други део је
био посвећен усвајању знања о рециклажи.
Реализатори: Јасна Ђукић, Драгана Илић и Даница Гаралејић

16. 12. 2018. године
 Уређење простора
Ангажовањем наставника и ученика уређен је и осликан ходник испред фискултурне сале. Посебно
су се ангажовали: Ерол Ђурић, Саша Миловановић, Слободан Микшић, Душан Радовановић, Ана
Косановић, Петар Пантић и Далибор Стевановић.

17. 12. 2018. годинe
 Саветовање
У основној школи „Краљ Александар„ одржано је саветовање о ученичким задругама у
организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја, које је отворио министар просвете
Младен Шарчевић.

19.12.2018. године
 Прављење честитки
У издвојеним одељењима у КПЗ-у за жене и КПЗ-у Забела и ове
године полазници су уз празничну атмосферу правили уникатне
честитке.Сви полазници су показали креативност и уживали су у
прављењу новогодишњих честитки. Користећи новогодишње елементе
креирали су своју честитку коју ће послати некој драгој особи.
Реализатори: Марија Марковић, Јована Јанковић, Ивана Буљевић, Душан Радовановић.
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21.12.2018. године
 Представа Њена прича у КПЗ-у за жене
Дана 21.12.2018. учитељица Јована Јанковић и наставница биологије Ивана Буљевић имале су част
да погледају представу „Њена прича“ које су припремиле жене из КПЗ-а за жене. Представа је
едукативног карактера, представљен је проблем насиље над женама. Посета представе је наставак
сарадње нашег тима ООО и КПЗ-а за жене.
 Помози болесном другу
Ученица Јована Илић, 7/2, добила је награду за
литерарни рад на тему „Помози болесном другару“, на
конкурсу који је расписала хуманитарна фондација
„Фондација за децу“ из Пожаревца. Наставник : Анђелка
Стефановић

22. и 23. 12. 2018. године

 Семинар „НТЦ систем учења-развој креативног и функционалног размишљања“
Дводневни семинар за запослене „НТЦ систем учења-развој креативног и функционалног размишљања“
који су одржали Урош Петровић и Ранко Рајовић, у оквиру кога је одржано и предавање за родитеље о
најчешћим родитељским грешкама. Семинару су поред запослених из наше школе, присуствовали и
запослени из других школа са територије града.

24.12.2018. године

 Одржано је предавање на тему Здрави стилови живота за ученике 4. разреда. Предавање је
реализовано у сарадњи са Домом здравља Пожаревац. Предавач је била др. Снежана Стојковић.
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 Реализован пројекат „Послушај мој
глас“ у сарадњи са НВО „Регионална
грађанска унија“, уз подршку гарад
Пожаревца на тему спречавања насиља над
децом. Ученици су упознати са врстама и
нивоима насиља, а објашњени су им и
појмови насилника и жртве. Реализатори:
Драган Грујић и Слободан Јотић.

26.12.2018. године
 Кићење јелке
Ученици 3. разреда су израђивали новогодишње украсе од рециклажног материјала и учествовали у
украшавању јелке у дворишту. Ученици првог, другог и трећег разреда су
окитили засађену јелку у школском дворишту, која је добијена на поклон од
Удружења Пријатељи Чачалице. Уследила је представа и ученици су добили
пакетиће са слаткишима.

27.12.2018. године
 Имам право да кажем наглас
Ена Миленковић, ученица 4/4, добила је трећу награду на
ликовном конкурсу „Имам право да кажем наглас“, који је
расписало удружење „Ника“ за ученике са територије
Браничевског
округа.Награде
је
доделила
Лела
Ликар,председница удружења на централнојманифестацији
одржаној у ОШ „Вук Караџић“ у Пожаревцу.
Учитељица: Марина Стоилков
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 Смотра Све боје знања
Смотра Све боје знања одржана је у школи, ученици и наставници су припремили пригодну
приредбу, а овогодишња тема смотре била је Србија.
Програм Смотре:
1.Боже правде, хор ученика старијих разреда
2.О Србији – Јовановић Никола
3.Спот о Србији, како нас други виде
4.Војводина- Мира Алечковић,рецитују: Јања Ранђеловић, Милица Васић, Катарина Николић
5.Научници Србије, ученици 6.разреда
6.Трагом новца, ученици 5.разреда
7.Успешни спортисти, ученици 7.разреда
8.Поздрав из Србије, хор ученика млађих разреда
9.Узалуд је српски говорити, сценски приказ ученика 8,разреда
10.Рецитације: Јована Васић Домовина, Душан Васиљев и Андријана Грујић Одбрана земље Бранко
Миљковић
11.Србија кроз дијалекте, сценски приказ ученика 8.разреда
12.Сплет игара из Србије, ученици 1.разреда
13.Ој, Мораво, ученици 2.разреда, хор ученика млађих разреда
14.Заштићене животињске врсте, ученици 6.рареда
15.Математичари Србије, ученици 7.разреда
16.Кирија, Бранислав Нушић, сценски приказ ученика 6.разреда
17.Пробој Солунског фронта, сценски приказ ученика 7.разреда
18.Пукни зоро, хор ученика старијих разреда
19.Лепе ли су нано, Гружанке девојке, вокална група ученика 4.разреда
20. Дај ми гриз, сценски приказ ученика 3.разреда и хор ученика млађих разреда са композицијом У
Будиму граду, 2. Мокрањчева руковет
21.Прича из школске клупе, полазници ООО (видео пројекција)
22.Српска шареница, сценски приказ српске свадбе, ученици из Ћириковца
23.Моравац, фолклор ученика 4.разреда
24.Србија – најлепша бајка, хор ученика старијих разреда
У припреми програма учествовали: Весна Миленковић, Слободан Јотић, Александар Дукић, Анђелка
Стефановић, Марија Марковић, Биљана Дамњановић, Даница Гаралејић, Славица Филиповић, Драгана
Миливојевић, Саша Миловановић, Весна Чепкеновић, Петар Пантић, Душан Радовановић, Драгана
Илић, Јасна Ђукић, Сузана Петровић, Миља Милојевић Стојиљковић, Слађана Којић, Биљана
Благојевић, Слађана Благојевић, Мирјана Стојиловић, Славица Стојановић, Славица Милановић, Марија
Митровић, Слободанка Ребрача, Марија Калинић, Марина Стоилков, Ерол Ђурић и Ана Косановић.
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Смотра је била изузетно посећена од стране родитеља и гостију из других школа. Укупан број
ученика који су учествовали на смотри је преко 300.
Ораганизатор: Маргарета Секуловић, директор.

28.12.2018. године
 Почетак распуста + пакетићи од „Бамбија“
Ово је био последњи наставни дан пред почетак првог дела зимског распуста за ученике.
Концерн „Бамби“ свим нашим ученицима донирао је поводом наступајућих новогодишњих празника
пригодне поклон пакетиће.
Пакетићи су уручени свим ученицима школе.
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ЈАНУАР, 2019.
9. 1. 2019. године
 Наставак првог полугодишта
Први део зимског распуста за ученике трајао је од 3. до 8. јануара 2019. године и први наставни
дан био је 9. јануар, када су и настављене све наставне и ваннаставне активности.

15. 1. 2019. године
 Одржана седница Школског одбора
На седници школског одбора усвојен је финансијски план за 2019. годину

18.1.2019. године
 Школско такмичење из математике
Одржано је школско такмичење из математике, учествовало је 78 ученика од 3. до 8. разреда.

21.1.2019. године
 Предавање
Одржано је предавање на тему Превенција и рано откривање насиља, злостављања и
занемаривања деце, предавала је Весна Николић, дипломирани социјалнин радник Дома здравља
Пожаревац. Предавању присуствовали ученици 6. и 7. разреда. Предавање је одржано у оквиру
активности Тима за здравствену заштиту. Координатор је била Биљана Дамњановић.

22.1. 2019. године
 Посебна седница Наставничког већа
Одржана је посебна седница Наставничког већа, којој су присуствовали сви запослени на којој је
дато мишљење о кандидату за избор директора школе.

23. 1. 2019. године
 Школско такмичење у шаху
Одржано је школско такмичење у шаху за ученике свих узраста.
Координатор такмичења: Драган Грујић.

27.1.2019. године
 Дан духовности- школска слава Свети Сава
Дан духовности-Свети Сава, обележен је у издвојеном одељењу у Ћириковцу и у матичној
школи.У издвојеном одељењу у просторијама школе је, након литургије у цркви, славски колач
пререзао отац Николае Тилица. Колачари су ове године били родитељи ученика Матеје Јојића, 3/4 и
колач предали родитељима ученика Душана Михајловића, 2/3.Ученици и предшколци извели су
пригодан програм, а након тога су им додељени пакетићи, поклон Савета Месне заједнице Ћириковац.
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У матичној школи, отац Александар је у холу школе обавио обред резања славског колача, у
присуству великог броја ученика, гостију, родитеља и колега, као и колачара, породице Петровић и
будућих колачара, породице Стојановић.

Школа је расписала ликовни и литерарни конкурс за ученике млађих и старијих разреда, на тему
„Свети Саво, Тебе молим, да се својим знањем борим“ и овом приликом су уручене књиге ученицима
који су освојили једно од прва три места.
Списак награђених ученика
Литерарни конкурс
млађи разреди
старији разреди
1. место – Сава Стефановић, III1
1. место – Милица Васић, V3
2. место – Јелена Илић, IV3
2. место – Сања Петровић, VII2
3. место – Марко Илић, III1
3. место – Катарина Николић, V2
Ликовни конкурс
млађи разреди
старији разреди
1. место – Јована Јовановић, IV4
1. место – Марија Рајковић, VI 1
Андреј Јајчевић, III1
2. место – Мила Димитријевић, III4
2. место – Софија Миленковић, VII3
3. место – Тамара Марјановић, I1
3. место – Илија Гроздић, VI
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Након тога је одржана свечана академија у малој сали школе, а затим и пригодан ручак за госте,
пензионере и запослене у школској трпезарији. Запажен наступ на академији имао је наставнички хор
наше школе.
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28.1.2019. године
 Еко акција Свака лименка се рачуна
У првом полугодишту наша школа сакупила је 96 килограма лименки,а иста акција се наставља..
 Еко пакет креативни конкурс 2019.
Тема овогодишњем Еко пакета је Циркуларна економија. Конкурс је отворен до 31. марта, а потребно
је да се од тетрапак амбалаже направе фигуре, играчке, инструменти.
Реализатор: Даница Гаралејић
 Одржане седнице одељењских већа за млађе разреде

29. 1. 2019. године
 Одржане седнице одељењских већа за старије разреде

30.1. 2019. године
 Одржана седница Наставничког већа
 Одржана седница Савета родитеља

31. 1. 2019. године
 Родитељски састанци
 Крај првог полугодишта за ученике и полазнике
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ФЕБРУАР, 2019.
1. 2. 2019. године: Зимски распуст
Други део зимског распуста за ученике почео је првог фебруара и у складу са школским
календаром требало је да траје до 14. 2. Настава је у другом полугодишту требало да почне у понедељак,
18. фебруара, али је због епидемије грипа распуст продужен за пет дана.
У току распуста одржани су састанци свих стручних органа школе, актива и тимова, као и већи
број састанака у локалној самоуправи, којима је присуствовала директорка школе. Одржано је и
неколико састанака Актива директора основних и средњих школа.
Наставници су похађали и разне семинаре у оквиру стручног усаваршавања.

13. до 16. 2. 2019. године: драмска смотра „ Са позорнице на позорницу“
Смотра, под називом „Са позорнице на позорницу“, одржана је у четвртак, 14.02.2019. године, у
Основној школи „Леон Штукељ“ у Марибору, Словенија, а поред наше школе учествовале су још и
школе из Мађарске, Хрватске, Украјине и Словеније.Пантомима представа„Оцене“ имала је словеначку
премијеру у блоку предвиђеном за ученике старијих разреда. Ученици су показали свој глумачки и
певачки таленат и успешно надокнадили недостатак једног свог члана. Иако је постојала језичка
баријера, публика је могла да разуме поруку овог драмског текста, пошто је коришћена пантомима и
гестикулација као универзални језик. Смотра „Са позорнице на позорницу“ је део UNESCO пројекта
који је осмишљен као сусрет наставника и ученика различитих основних школа. Том
приликом учесници размењују своја искуства из разних области сценске уметности, али и из области
науке и образовања. Делегација ОШ „Свети Сава“ је имала прилику да се упозна са својим словеначким
колегама и начином на који функционише школство у Словенији.
Треба напоменути да су ученици-глумци имали прилику да упознају и свакодневни живот у
Словенији, јер су три дана провели код својих вршњака у њиховим породицама. У најбољој традицији
ученичке размене, деца су за то кратко време доживела трансфер срдачне и пријатељске
гостољубивости својих словеначких домаћина и донела у родни град веома позитивне утиске о
Марибору и његовим грађанима. Боравак у Словенији трајао је 4 дана, учествовало је шест ученика 7.
разреда ( Дуња Димић, Јована Станојевић, Јована Радујкић, Михајло Љубић, Дамјан Јовановић и Марко
Пауновић), запослени: Душан Радовановић, Александар Дукић, Светлана Спасић, Ана Косановић и
Маргарета Секуловић, која је и координатор пројекта. Пројекта је реализован у сарадњи са друштвом
српско-словеначког пријатељства, које је представљао Златан Костић.
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23. 2. 2019. године: Такмичења

 Одржано је општинско такмичење из физике
 Одржано је општинско такмичење из енглеског језика

25. 2. 2019. године: Друго полугодиште
Након продуженог другог дела зимског распуста почело је друго полугоодиште школске
2018/2019. године

27. 2. 2019. године: Седнице
 Одржана је седница Наставничког већа
 Одржана је седница Савета родитеља
 Одржана је седница Школског одбора
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МАРТ, 2019.
2.3.2019. године
 Општинско такмичење из математике
Одржано је Општинско такмичење из математике у ОШ „Доситеј Обрадовић“ у Пожаревцу.
Ученици наше школе имали су успеха и освојили следеће пласмане: Андрија Цветковски и Никола
Трибарац 3. разред-1. место; Игор Тацић и Андрија Станојевић-2. место; Тијана Наумовић-3.место;
Алексић Наталија 4.разред-3.место; Тамара Јовановић 5. разред-3.место; Анђела Живковић 8. разред3.место.Учитељи и наставници који су припремали ученике: Биљана Благојевић, Слађана Благојевић,
Миља Милојевић Стоиљковић, Славица Стојановић, Мирјана Стојиловић, Весна Чепкеновић и Јелена
Марковић.
 Окружно првенство у гимнастици
Најмлађе пионирке (Лана Тадић, Андреа Јецић, Соња
Митровић и Милица Дичић) су освојиле 2. место екипно, док је
појединачно Лана Тадић освојила 1. место. Првенство је одржано у
Костолцу. Наставници:Славица Милановић и Саша Миловановић.

3.3.2019. године
 Општинско такмичење Књижевна олимпијада
Наша школа била је домаћин Општинског такмичења Књижевна олимпијада.
Учествовало
је укупно 38 ученика седмог и осмог разреда-23 ученика седмог разреда и 15 ученика осмог разреда.
Директан пласан на окружно такмичење, на основу прошлогодишњих резултата, остварило је 8 ученика
осмог разреда.
Ученике су пратили предметни наставници (12 наставника). Такмичење је протекло без организационих
проблема и нејасноћа у току оцењивања.
Ученици наше школе су имали следеће резултате: Никола Јовановић 8.разред- 2. место; Анђела
Јовић 8.разред- 3.место. Они су остварили пласман на Окружно такмичење, као и ученица Сања
Петровић ученица 7. Разреда.
 Општинско такмичење у шаху
На општинском такмичењу у шаху, одржаном 03.03. у ОШ "Доситеј Обрадовић", екипа наше
школе заузела је треће место и пласман на окружни ниво такмичења. Чланови екупе су: Катарина
Петровић, први разред, Душан Петровић четврти разред, Стефан Гарџић, Тодор Динић, Сава Стевић, и
Анђелија Рајчић, осми разред. У индивидуалној конкуренцији ученик 8. разреда Никола Павловић
освојио је треће место и пласирао се на окружно такмичење у шаху.

4. 3. 2019. године
 предавање “Заштита младих од болести зависности“

Предавању су присуствовали ученици 8. разреда. Предавање је имало за циљ да подигне ниво свести
младих људи, да се баве здравим стиловима живота и планирање превенције употреба дрога код
ученика у образовно- васпитним установама. Овакав вид превенције предлог је и министра просвете,
науке и технолошког развоја.
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5.3.2019. године
 Школско такмичење у Уметничком казивању
У нашој школи одржано је такмичење у Уметничком казивању за ученике целе школе, а ученици
1. разреда казивали су стихове у ревијалном делу. Учествовало је 43 ученика. Жири у саставу: Светлана
Спасић (педагог школе), Слађана Којић (библиотекар), Ана Косановић (библиотекар) и Марија
Марковић (професор српског језика) одлучили су ко ће од ученика представљати нашу школу на
Општинском такмичењу.
Млађи разреди: 1. Андреа Јецић 2. Марија Ивковић 3. Лана Тадић
Старији разреди: 1. Андријана Грујић 2. Катарина Николић ж 3. Сања Петровић

9.3.2019. године: Такмичења
 Општинско такмичење из биологије

Наша школа је по устаљеној традицији била домаћин Општинског такмичења из биологије. На
такмичењу је учествовало укупно 52 ученика: 34 ученика 7. разреда и 18 ученика 8. разреда.Такмичење
је у потпуности спроведено у складу са Правилником Српског биолошког друштва. Најбоље
пласираним ученицима, школа је доделила дипломе. Ученици из свих основних школа са територије
града Пожаревца, учествовали су на овом такмичењу у пратњи наставника биологије. Ткмичење је
протекло без проблема и резултатаи су прослеђени Биолошком факултету, као организатору свих нивоа
такмичења.Координатор и организатор: Маргарета Секуловић. Учесници у организацији: Славица
Филиповић, Душан Радовановић, Биљана Дамњановић и Ивана Буљевић.

 Општинско такмичење из историје

Одржано је у ОШ "Краљ Александар I". У категорији 6. разреда, ученица Марија Рајковић освојила је 2.
место. У категогорији 8. разреда, ученик Никола Станишић освојио је 3. место, чиме су стекли право
учешћа на Окружном такмичењу 07.04.2019.године.
Ученике су припремали наставници Живојин Ивковић и Душица Пантовић.
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10.3.2019. године
 Општинско такмичење из Информатике и рачунарства
У ОШ „Десанка Максимовић одржано је Општинско такмичење из Информатике и рачунарства, а
ученица 6. разреда Теодора Дамњановић освојила је 1.место. Наставник: Паулина Милић.

14. 3. 2019.године
 Обележен Дан броја π!
Љубитељи математике 14.марта обележавају Међународни дан броја Пи, па се тим поводом и наша
школа укључила у прославу овог дана. Повод такође представља еТвининг пројекат „Pi day 2019“ и
пројекат „Искра знања", у оквиру регионалног пројекта "Think Science" којим обележавамо дан броја Пи
и дан рођења Алберта Ајнштајна. Ученици од 5. до 8. разреда су обележили овај дан различитим
активностима са својим наставницама математике. Учествовали су у разноврсним радионицама,
припремали изложбе радова, као и паноа и плаката на тему броја Пи и Алберта Ајнштајна. Уз подршку
Ученичког парламента, у дворишту школе смо и направили Пи.
Координатор поменутих активности била је Јелена Марковић, наставник математике.

13. 3. 2019. године
 Стручно усавршавање
Марија Трнавац, секретар и Маргареат Секуловић, директор школе присуствовале су
једнодневном семиинару о новинама у Закону, Београд

14.3.2019. године
 Мислиша
Математичко такмичење Мислиша одржано је у нашој школи, за 120 ученика од другог до осмог
разреда

17.3.2019. године:
 Општинско такмичење из Технике и
технологије
У ОШ „Свети владика Николај“ у
Брадарцу одржано је Општинско такмичење из
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Технике и технологије. Ученици наше школе су постигли следеће резултате:
1. места:
Немања Јаблановић 6/3 – практичан рад по задатку
Михајло Љубић 7/1 – бродомоделарство
Кристина Мрдаљ 7/2 – авиомоделарство
Анђелија Рајчић 8/2 – ракетно моделарство
Стеван Марјановић 8/2 – демонстрација и одбрана рада – изложба
2. места:
Ива Милојевић 5/2 – бродомоделарство
Јулија Ристић 7/2 – авиомоделарсво
Сања Петровић 7/2 – ракетно моделарство
Сава Стевић 8/2 – демонстрација и одбрана рада – изложба
Реализатори: Драган Грујић и Драгана Миливојевић
 Међуокружно првенство у гимнастици
Млађе пионирке (Даница
Радаковић,
Анастасија
Ранђеловић и Николина Јовић)
су освојиле 1. место екипно и
Даница Радаковић 1. место
појединачно.
Спасић
Илија
ученик 3/3 као појединац је
освојио добар пласман, 5. место.
Првенство
је
одржано
у
Костолцу.
Наставници:Славица Милановић и Саша Миловановић.

21.3.2019. године
 Светски дан шума
Обележен је Светски дан шума радионицом, коју су припремиле ученице 6. разреда о значају
шума. Гост радионице био је председник Еколошког друштва Пријатељи Чачалице.
 Светски дан поезије
Обележен је Светски дан поезије тако што су ученици и
наставници исписивали стихове познатих песника.
Реализатори: Слађана Којић и Оливера Илић;
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 Дан особа са Дауновим синдромом

Драмска секција наше школе учествовала је на манифестацији
поводом Светског дана особа са L-Down- синдромом , коју
организује удружење „8-ми дан“, под слоганом „Шарене чарапице“ У
датуму којим се обележава ово наследно обољење има свакако
симболке, а ученици су у саставу: Дуња Димић, Марко Пауновић,
Јована Радујкић, Јована Станојевић, Михајло Љубић и Дамјан
Јовановић, извели скеч под називом „Оцене“ са идејом да се кроз
пантомиму и мимику исприча једна лепа и поучна прича о
одрастању, лошим оценамa и школским љубавима, а све у циљу
подизања свести о постојању особа које се на неки начин разликују.
Обувањем различитих чарпица тога дана , сви постају исти, сви су
онда другачији.

22.3.2019. године: Песниче, покажи се!
Такмичење „Песниче, покажи се!“ одржано је
и ове године у нашој школи. Учествовали су
ученици виших разреда, који су говорили своје
стихове, а прва три места освојиле су : Анђела
Стојковић, Анђела Јовић и Андријана Грујић.

23.3.2019. године
 Дан отворених врата
Дан отворених врата одржан је у 12 часова у малој сали наше
школе, где су се будући ђаци прваци упознали са нашом школом,
школском библиотеком и учитељицама које преузимају прваке.
Директорка, Маргарета Секуловић, обратила се гостима, а касније су
они посетили и педагога школе, Светлану Спасић, као и школску
трпезарију.
Припреме за Дан отворених врата спровеле су учитељице 4.
разреда: Мирјана Стојиловић, Славица Стојановић, Славица
Милановић и Марина Стоилков, Светлана Спасић, педагог и
Маргарета Секуловић, директор школе.
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 Општинско такмичење из Српског језика и језичке културе
Општинско такмичење из Српског језика и језичке културе одржано је у ОШ Десанка Максимовић, а
наши ученици имали су успеха и освојили следећа места:
5. разред:Тамара Јовановић – 3. место; 6. разред:Милица Вукосављевић -1. место,Теодора Дамњановић –
3. место; 7. разред: Нина Добрић – 3. место и Сања Петровић – 3. место
Реализатори: Анђелка Стефановић и Александар Дукић

24. 3. 2019. године
 Општинско такмичење у Уметничком казивању
На Општинском такмичењу у Уметничком казивању, одржаном у Пожаревачкој гимназији,
ученици наше школе су постигли веома запажене резултате. У категорији млађих разреда Лана Тадић је
освојила 3. место и пласман на Окружни ниво такмичења. Међу старијима Сања Петровић је освојила 1.
место и пласман на Окружно такмичење, а Андријана Грујић је добила похвалу.

29. 3. 2019. године:
 Хуманитарна приредба
У организацији Кола српских сестара „Босиљка Боса Павловић“ из Пожаревца, у великој сали
Центра з културу, одржана је хуманитарна приредба „Љубав, младост, доброта“.
Наша школа представила с са три тачке: уметничким казивањем песме „То иду векови“,
Андријана Грујић; сценским приказом ученика трећег разреда „Дај ми гриз“ и сценским приказом
ученика издвојеног одељења у Ћириковцу „Шумадијска свадба“.
Приход од продатих улазница, прослеђен је у хунманитарне сврхе.
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АПРИЛ, 2019.
1. април 2019. године
 Дан радних бригада

Наша школа обележила је Дан радних бригада у спомен-парку
Чачалица, у оквиру програма Еко-школа. Ученици су скупљали суве
гране и тиме показали да брину о природи. Реализатор: Даница
Гаралејић.

 Настава у природи
У периоду од 1. до 7. априла реализована је
настава у природи за ученике 4. и 3. разреда.
Ученици субили смештени у
хотелу
„Турист“ у Сокобањи.
Учитељи: Миља Милојевић Стоиљковић,
Мирјана Стојиловић и Славица Стојановић.

 Предавање „Унапређивање менталног здравља младих“

Одржано је предавање на тему „Унапређивање менталног здравља младих“ у сарадњи са Домом
здравља Пожаревац, за ученике седмог и осмог разреда у оквиру активности Тима за здравствену
заштиту. Координатор: Биљана Дамњановић.
 Међународни дан књиге
Поводом Међународног дана књиге у школској библиотеци одржана је
радионица, која је део пројекта (У)читај књигу са ученицима 2. и 3.
разреда. Наиме, библиотекарке Слађана Којић и Ана Косановић су
припремиле радионицу Радионица-размишљаоница у којој су решавали
загонетке, мозгалице и упознали се са књигом Игрица-лавиринт Татјане
Ковачев. Обележен је Међународни дан дечје књиге са полазницима у
централној школи. Наиме, полазницима је одржана радионица на којој су
сазнали све битне податке о овом дану. Други део радионице био је
посвећен раду недавно преминулог песника Добрице Ерића. Полазници су
решавали креативне задатке и направили пано који ће красити нашу
школу.
Реализатори: Слађана Којић, Ана Косановић и Марија Марковић.
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3.4.2019. године
 Састанак актива директора са помоћницом министра, градоначелником и руководиоцем
Школске управе
У нашој школи одржан је састанак актива директора са представницима Министарства просвете,
науке и технолошког развоја на коме се разматрало питање мреже школа и превоза ученика и
представницима локалне самоуправе Локална самоуправа града Пожаревца затражила је састанак са
представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја и са активом директора основних
школа да би се питање мрежа школа сагледало из једног другог угла и да се нађу адекватна решења која
би била пре свега у интересу деце. Помоћница министра за предшколско и основно образовање и
васпитање, Весна Недељковић, присуствовала је састанку у нашој школи где је са руководством Града,
градончелником Банетом Спасовићем, председником скупштине Бојаном Илићем, руководиоцем
Школске управе Пожаревац, Велишом Јоксимовићем и активом директора основних школа разматрала
сва ова питања као и питања ђачког превоза.

 ТИМСС истраживаање ученика четвртог разреда
У периоду од 25.3. до 11.4.2019. основци из Србије биће обухваћени међународним ТИМСС (*Trends
in International Mathematics and Science Study) испитивањем. Овим испитивањем проверава се знање из
математике и природних наука. Ове године, истраживањем ће бити обухваћени ученици две школе у
Пожаревцу: Свети Сава и Краљ Александар I. У нашој школи испитивање се одржало 3.4.2019. у 14
часова, а испитивало се знање одељења 4/3.
Школски координатор ТИМСС истраживања, Светлана Спасић

4. 4. 2019. године
 Заједнички родитељски састанак

Одржан је заједнички родитељски састанак, пред дводневну екскурзију ученика 6. разреда.
Састанак је одржала Маргарета Секуловић, директорка школе, уз присуство одељењских старешина,
Драгана Грујића, Биљане Дамњановић, Александра Дукића и Данице Гаралејић, вође пута

5.4.2019. године
 Радионица о рециклажи Свака лименка се рачуна
Одржана је радионица о рециклажи ученицима 5.разреда и квиз где су проверили своје знање о
овој теми. Гост Немања из Фондације центар за рециклажу обећао је поклон школи-пресу за лименке.
Реализатор: Даница Гаралејић.
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6. 4. 2019. године
 Окружно такмичење из техничког образовања
На окружном такмичењу из техничког и информатичког образовања и технике и технологије, одржаном
у Основној школи „Свети владика Николај“ у Брадарцу, ученици наше школе који су се пласирали на
републичко такмичење су:
Ученици наше школе који су се пласирали
на републичко такмичење су:
8. разред – демонстрација и одбрана рада:
1. место – Стеван Марјановић 8/2
2. место – Сава Стевић 8/2
Бродомоделарство:
2. место – Михајло Љубић 7/1
3. место – Ива Милојевић 5/2
Ракетно моделарство:
2. место Анђелија Рајчић 8/2
3. место Сања Петровић 7/2
Авиомоделарство:
2. место Јулија Ристић 7/2
Наставник: Драгана Миливојеви
Републичко такмичење је одржано 17. и 18.
маја у Параћину.

6/7. април 2019. године
 Екскурзија 6. разреда
Реализована је дводневна екскурзија 6. разреда на релацији Ћириковац- ПожаревацАранђеловац- Буковичка бања –Ваљево –Крупањ –Троноша –Тршић –Текериш –Шабац –Пожаревац Ћириковац. Разредне старешине које су бринуле о ученицицима су: Драган Грујић, Биљана Дамњановић
и Александар Дукић, а вођа пута била је Даница Гаралејић.
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8.4.2019. године
 Међународни дан Рома
У нашој школи обележен је Међународни дан Рома у Основном образовању одраслих у сарадњи
са Ромским едукативним центром. Ова радионица је део појекта Целоживотно учење као образовање за
будућност, чији је координатор Петар Пантић.
На почетку обратила се директорка Маргарета Секуловић, честитала празник и апеловала на
редовност похађања наставе. Потом је Зоран Вељковић, професор у Музичкој школи „Стеван
Мокрањац“ у Пожаревцу, говорио полазницима о значају образовања и неопходности промене
положаја Рома. Он је истакао да се положај Рома може променити, ако се сам појединац мења и улаже у
себе и своје образовање.

9.4.2019. године
 Музеј афричке уметности у нашој школи
Одржана је радионица о афричким племенима за ученике целе школе. Ученици су били
подељени у четири групе и имали прилику да сстекну знања о култури и уметности афричких
племена. Предавање је реализовано у сарадњи са кустосом Маријом Милош и конзерватором Милицом
Јосимов, Музеја афричке уметности из Београда које су у получасовном предавању говориле о афричкој
уметности, у других пола сата, ученици су имали прилику да осликају зид у кабинету историје и
географије. Координатор активности био је Петар Пантић, наставник историје.
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10.4. 2019. године
 Међуокружно такмичење у атлетици

На међуокружном такмичењу у атлетици које је одржано
у Смедеревској Паланци наступило је 65 такмичара и 15
наставника који су били у пратњи деце на такмичењу.Резултати
који су постигнути и пласман на републичко такмичење
(освајачи првог места) стекли су: Дамјан Јовановић и Јања
Ранђеловић, који су освојили златне медаље у дисциплини на
300 метара. Наставник: Саша Миловановић.

12. 4. 2019. године
 Пробни завршни испит
Одржан је пробни завршни из математике за ученике 8. разреда и полазнике трећег циклуса
функционалног основног образовања одраслих. Ученици су пробни завршни испит полагали у
фискултурној сали, где ће полагати и завршни испит на крају основног образовања. Организација:
Маргарета Секуловић, директор

13. 4. 2019. године
 Пробни завршни испит
Одржан је пробни завршни из српског језика и комбинованог теста, који обухвата питања из пет
наставних предмета:физике, хемије, биологије, историје и географије за ученике 8. разреда и полазнике
трећег циклуса функционалног основног образовања одраслих. Организација: Маргарета Секуловић,
директор.

14. 4. 2019. године:
 Окружно такмичење из биологије
Наша школа је била домаћин окружног такмичења из биологије за ученике 7. и 8. разреда , са
територије Браничевског округа. Такмичење је спроведено без проблема, у складу са пропозицијама
Српског биолошког друштва. Такмичила су се 62 ученика: 35 ученика 7. разреда и 27 ученика 8.
разреда. Сви ученици показали су изузетно знање. Ученица 8. разреда , Анђела Живковић., освојила је 2.
место и стекла право учешћа на Републичком такмичењу. Наставник: Славица Филиповић.
Организација такмичења: Маргарета Секуловић, директор уз помоћ наставника биологије из школе.
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15. 4. 2019. године
 Образовање у затвору: начин да се буде слободан
Почетак реализације пројекта који је реализован у сарадњи са Друштвом андрагога Србије, а
директор школе је као представник школе која образовање реализује и у казнено-поправним заводима,
имао прилику да учествује у две мобилности.
Сагласност за учешће у пројекту дало је Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Од 15. априла до 18. априла 2019. године реализована је прва активност мобилности у оквиру
међународног пројекта „Образовање у затвору: начин да се буде слободан“, подржаног од стране
Ерасмус+ Програма Европске уније. Прва активност је обухватала одлазак на југ Италије, у град Санта
Мариа а Вицо, у близини Напуља како бисмо се упознали са затворским системом, као и праксом
образовања затвореника. Домаћин нам је била волонтерска организација „Коине“, која организује
програме неформалног образовања за затворенике.

19.4.2019. године
 Републичко такмичење у атлетици
Републичко такмичење у атлетици које је одржано у Сремској Митровици, а ученик Дамјан
Јовановић, у дисциплини на 300 метара освојио је 1. Место, а аученица Јања Ранђеловић освојила је
4.место. Ученике је припремао наставник Саша Миловановић.

41

22.4.2019. године
 Дан планете Земље
Широм света се обележава 22. април Дан планете Земље. Овај дан посвећујемо нашој јединој
планети Земљи и указујемо на проблеме са којима се сусреће планета Земља. Централна манифестација
обележавања овог дана одржана је у Основној школи Доситеј Обрадовић у Пожаревцу. Наша школа је
узела учешће у ревијалном делу где су ученици 6. разреда направили своје одевне креације од
рециклажног материјала.

 Образовање у затвору: начин да се буде слободан
Наставак реализације пројекта „Образовање у затвору: начин да се буде слободан“, остварен је
реализацијом мобилности директорке у Загреб, у периоду од 22. до 25. априла 2019. године.

24.4.2019. године
 Манифестација Ускршње јаје-дечја радост
У организацији Црвеног крста Пожаревац и Друштва учитеља Пожаревац одржана је
манифестација Ускршње јаје-дечја радост у просторијама Црвеног крста у Пожаревцу, на којој су
ученици свих школа добили награде за најлепше осликана ускршња јаја.
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25.4.2019. године
 Захвалнице еколозима
У нашој школи додељене су захвалнице најбољим еколозима, а
председник Еколошког друштва Пријатељи Чачалице, Драгиша
Марјановић, обратио се присутнима и уручио захвалнице и награде.
Захвалницу, мајицу и чланску карту добили су следећи ученици и
наставници: Теодора Дамњановић, Анђела Васић, Јована Васић, Никола
Казић, Андреј Ђурић 6. разред; Анђелија Рајчић, Теодора Јовић 8. разред;
наставница биологије Биљана Дамњановић и наставница географије
Даница Гаралејић добиле су посебне награде.
 Еко пакет
Тема
овогодишњег
конкурса
је
Циркуларнаекономија.
Овогодишњи победник на конкурсу „Еко
пакет Креативни конкурс 2019” је рад Еко
руже, ученице Јулије Ристић, 7/2. Овај рад је освојио 1. место у
категорији ученика од 4. до 8. разреда. Еко руже су такође победиле у
категорији рада који је добио највише онлине гласова.Наша школа је
добила утешну награду од 10.000 динара, за куповину садница.

 Представа Мување
Нова школска представа Мување имала је своју предпремијеру у Лугавчини на Фестивалу Театар од
снова. Реализатор : Слободан Јотић
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26. 4. 2019. године
 Пролећни распуст
У складу са школским календаром, пролећни распуст за ученике почиње у петак, 26. априла, а
завршава се 3. маја. Први наставни дан је понедељак, 6. мај.

30. 4. 2019. године
 Јавна набавка
Реализован је поступак отварања понуда у оквиру поступка Јавне набавке велике вредности за
замену подних облога у учионицама школе.
Средства за замену подних облога, обезбеђена су из буџета локалне самоуправе.Реализатор:
Марија Трнавац, секретар школе и чланови комисије Драган Вујичић, дипломирани инжењер и
Владимир Радовановић, шеф рачуноводства.
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МАЈ, 2019.
8. 5. 2019. године
 Заједнички родитељски састанак
Одржан је заједнички родитељски састанак за родитеље и ученике 5. разреда, пред дводневну
екскурзију. Састанак је одржала директока школе, Маргарета Секуловић, у присуству одељењских
старешина петог разреда, Драгане Миливојевић, Славице Филиповић и Петра Пантића и вође пута,
Ерола Ђурића.

9. и 10. 5. 2019. године
 Екскурзија 5. разреда

Реализована је дводневна екскурзија ученика
5. разреда, на релацији источна Србија
(свилајнац-Борско Језеро-Неготин-КладовоЛепенски вир-Голубац-Велико Градиште).
Екскурзија је протекла без проблема у
реализацији.

10. и 11. 5. 2019. године
 Републичко такмичење-Књижевна олимпијада

Републичко такмичење из књижевности-Књижевна олимпијада
одржано је у Сремским Карловцима.
Право учешћа, на основу резултата са окружног такмичења, имала је
ученица седмог разреда Сања Петровић. Наставница: Анђелка
Стефановић
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10.5.2019. године
 Такмичење Мачевање речима
У просторијама градске библиотеке у Пожаревцу Илија М. Петровић, на нивоу наше школе,
одржано је, већ традиционално, такмичење Мачевање речима за све ученике од 1. до 8. разреда.

13. 5. 2019. године
 Ватрогасци
Ватрогасна јединица Мупа Пожаревац, приказала је вежбу гашење пожара, ученицима првог,
четвртог и шестог разреда у дворишту школе.

14. 5. 2019. године
 Ватрогасци у Ћириковцу
Ватрогасна јединица је ученицима свих разреда у издвојеном одељењу уЋириковцу, приказала
вежбу.

 Родитељски састанак
Директорка школе и одељењске старешине осмог разреда: Јелена Станојевић, Слободан Јотић,
Синиша Станојевић И јелена Марковић, одржали су заједнички родитељски састанак за родитеље
ученика осмог разреда, у вези уписа у средње школе, лекарске комисије, завршног испита и
афирмативних мера.
 Евалуација пројекта

У просторијама Удружења Рома Браничевског округа извршена је евалуације пројекта, који је
реализовао УРБО, а у који су били укључени ОШ „Свети Сава“ и „Краљ Александар први“ и
Економско-трговинске школе, а односи се на додатну подршку у учењу ученцима ромске националне
мањине, који похађају наведене школе.

16. 5. 2019. године
 Караван за климу и климатске промене
У оквиру међународног пројкета „Караван за климу” отворена је изложба „Живот смећа“ која је
сачињена од макета и паноа и интерактивне друштвене еколошке игре у чијем фокусу су обновљиви
извори
енергије.
Изложба прати живот смећа, јер је то део научне дебате, где се на великим паноима приказује пут
рециклаже
и
животног
века
отпада
у
природи.
Овај пројекат Француског института у Србији има за циљ да подигне еколошку свест код деце и људи.
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За рад еко руже на „Креативном конкурсу 2019“ ученица Јулија Ристић овом приликом добила је
бицикл.Носилац пројекта је Француски институт, а промотери су Амбасадори одрживог развоја и
заштиту животне средине за Србију. Координатори: Маргарета Секуловић, Даница Гаралејић и
Светлана Спасић.

17. 5. 2019. године
 Награђивање ученика
Поводом Дана школе додељене су награде ученицима малађих и старијих разреда, који су
освојили једно од прва три места на такмичењима свих нивоа из свих наставних области.
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20.5.2019. године
 Приредба поводом Фестивала младих и обележавања Дана школе
Ове године наша школа представљена је на Фестивалу младих у Центру за културу Пожаревац
приредбом којом је уједно обележен и Дан школе. На почетку приредбе обратила се директорка
Маргарета Секуловић и након тога поделила награде ученицима који су учествовали и освојили места
на Републичким такмичењима, као и захвалнице заслужним појединцима и организацијама, за сарадњу
са школом. Запослени су за постигнуте резултате у образовно-васпитном раду и ваннаставним
активностима, учешћу у пројектима, ангажовању у основном образовању одраслих и допринос у раду
сколе, награђене у ресторану „Извор“, доделом захвалница.
Захвалнице за постигнуте резултате у
образовно-васпитном раду, су добили следећи
запослени: Даница Гралејић, Синиша
Станојевић, Слободан Јотић, Душица Пантовић,
Славица Стојановић, Славица Милановић,
Драгана Миливојевић, Саша Миловановић,
Анђелка Стефановић, Александар Дукић,
Јелена Марковић, Марија Калинић, Мирјана
Стојиловић, Оливера Илић, Весна Чепкеновић,
Миља Милојевић Стоиљковић, Биљана
Благојевић, Слађана Благојевић, Живојин
Ивковић, Драган Грујић, Јелена Станојевић,
Славица Филиповић.
За реализацију ваннастваних активности
захвалнице су добили: Марина Стоилков,
Марија Марковић, Слободанка Ребрача, Ерол
Ђурић, Весна Миленковић, Слободан Јотић,
Душан Радовановић, Марија Калинић и Марија
Митровић.
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За допринос у раду школе захвалнице су добили: Бета Вучковић, Саша Миловановић, Петар Пантић,
Слободан Микшић, Душан Радовановић и Александар Дукић.
За реализацију пројеката захвалнице су добили. Светлана Спасић, Слађана Којић, Петар Пантић, Душан
Радовановић и Маргарета Секуловић.
За допринос у реализацији основног образовања одраслих захвалница је уручена Душици Ковачевић.
Установе, организације и појединци којима су додељене захвалницу за унапређивање рада школе и
помоћ у раду школе : Град Пожаревац, Школска управа Пожаревац, „Дунав осигурање“, КПЗ за жене
Пожаревац, КПЗ Забела, ИК „Бигз“, ИК „КЛЕТ“, ИК „Креативни центар“, Друштво андрагога Србије,
ОШ „Вук Караџић“ Крушевац, ОШ „Небојша Јерковић“ Буђановци, „Евротрговина“ Маџар Шапине и
Зоран Рајчић.
Приредба је реализована и организована са централном темом Наши дани разиграни.

49

50

21.5.2019. године
 Изложба Пут смећа и Краван за климу
Наша школа угостила је госте из школе Милитуин Миланковић из Раброва који су учествовали у
Еколошком квизу и погледали изложбу Пут смећа и Краван за климу.
и ОШ Милисав Николић из Божевца који су погледали изложбу и учествовали у еколошким игрицама.
Реализатор: Даница Гаралејић.

 Екскурзија ученика 1. разреда
Реализована је екскурзија ученика првог разреда на
релацији Пожаревац-Београд.
Реализатори су биле учитељице првог разреда: Јасна
Ђукић, Драгана Илић и Марија Митровић, а вођа пута је
била наставница православног катихизиса, Сања Илић.

25. 5. 2019. године
 Републичко такмичење РОБО-ИНТ
Награђени ученици:

Михајло Љубић, 7/1

Стеван Марјановић,8/2
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На републичко такмичење из роботике РОБО-ИНТ пласирали су се ученици Јулија Ристић 7/2,
Михајло Љубић 7/1 и Стеван Марјановић 8/2. Такмичење је одржано у ОШ “Емилија Остојић” у
Пожеги. Михајло Љубић је освојио треће место, а Стеван Марјановић другу награду. Наставник:
Драгана Миливојевић.

26. 5. 2019. године
 Републичко такмичење из биологије
Одржано је Републичко такмичење из биологије за ученике седмог и осмог разреда са територије
Републике Србије, на Биолошком факултету у Београду. Ученица, осмог разреда, Живковић Анђела,
освојила је друго место. Наставник: Славица Филиповић

27. 5. 2019. године
 Премијера школске представе „Мување“
Нова школска представа Мување, настала према скоро истоименом роману Роберта Такарича,
имала је своју премијеру у Малој сали Центра за културу у Пожаревцу у понедељак 27.5.2019. Кроз
осам ситуација приказали смо неке од метода и техника којима наши, пубертетом захваћени ученици,
исказују своје симпатије према другим, такође од пубертета зараженим, ученицима.
Сценарио и режија: Слободан Јотић. Организација: Маргарета Секуловић.

28. 5. 2019. године: Виминацијум
Основна школа „Свети владика Николај“ обележила је Дан школе у археолошком налазишту
Виминацијум. Свечана академија одржана је на летњој позорници. Ученици свих школа са територије
града Пожаревца, били су гости на свечаности и имали заједнички наступ хора са песмом „Само да рата
не буде“. Реализатор: Ана Косановић
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29.5.2019. године
 Екскурзија ученика 4. разреда
Реализована је једнодневна екскурзија ученика 4. разреда на релацији (Топола-Опленацаранђеловац). Екскурзију су реализовале учитељице 4. разреда: Мирјана Стојиловић, Славица
Стојановић и Марина Стоилков, наставница енглеског језика ЈЕЛКА Вучинић и као вођа пута била је
Маргарета Секуловић, доиректорка школе. Екскурзија је протекла без проблема у реализацији.

 Спортски дан
Одигране су утакмице у фудбалу и кошарци између екипа ученика и наставника.

31. 5. 2019. године
 Последњи наставни дан за ученике осмог разреда
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ЈУН, 2019.
1. 6. 2019. године
 Планинарска секција-пешачење

У организацији планинарског клуба Вукан из
Пожаревца и планинарске секције за ученике 4. и 6.
разреда организован је излет и планинарење и посета
културно-историјском споменику Врањевац и врх Бубањ у
општини Мало Црниће. Стаза пешачења је била дуга 9.500
м. Такође Горска служба спашавања Србије са својим
волонтерима показала је ђацима вежбе: оријентацију у
природи, спасилачку опрему, указивање прве помоћи. Из 4.
разреда ишло је 13 ученика, а из 6. разреда 10 ученица.
Техничка подршка су били наставници: Даница Гаралејић,
Јелена Станојевић и Биљана Дамњановић. Реализатор:
Јелка Вучинић.

4. 6. 2019. године
 Екскурзија ученика 3. разреда
Реализована је екскурзија ученика
трећег разреда на релацији ПожаревацМанасија-Ресавка пећина-Јагодина.
Екскурзију су реализовале учитељице
трећег разреда Биљана Благојевић, Слађана
Благојевић, Миља Милојевић Стоиљковић и
Марија Калнић и вођа пута, Светлана Спасић,
педагог.
Реализација екскурзије протекла је без
проблема.

5. 6. 2019. године
 Екскурзија ученика 2. разреда
Реализована је једнодневна екскурзија ученика другог
разреда, не релацији Пожаревац-Ковачица-Царска бараПанчево. Реализатори: Сузана Петровић, Јасна Јанковић
и Слободанка Ребрача, учитељице другог разреда и вођа
пута Ана Косановић.
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 Седница Наставничког већа
Наставничко веће ОШ Свети Сава донело је одлуку да ове године буду ученице генерације
Анђелија Рајчић, 8/2 и Анђела Живковић, 8/1.

6.6. 2019. године
 Завршно вече Фестивала младих
На завршној вечери Фестивала младих Културно-просветна заједница града Пожаревца је доделила
награде за мешовити програм за тачке:
1.фолклор нижи узраст, (Пастирске игре, ученици из Ћириковца)
2. хор нижи узраст, Планета земља
3.Сања Петровић – Срећан је онај ко уме да воли (рецитовање)
4. Сава Стефановић – Еколошка песма ( рецитовање и аутор песме)
5. Сценографија и сценарио (Слободан Јотић и Маргарета
Секуловић)
Похвале-награде за драмско вече добили су:
представа „Мување“
1. Анђелија Рајчић (главна женска улога)
2. Катарина Ивић (споредна женска улога)
3. Никола Павловић (споредна мушка улога)
4. Слободан Јотић ( режија, сценографија и адаптација)

 Другарско вече ученика 8. разреда
У организацији родитеља ученика осмог разреда у ресторану „Конак“,
одржано је Другарско вече, за све ученике осмог разреда и њихове госте
наставнике.

Матеја Филиповић са наставником дефектологом Горданом Митић
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10.6. 2019. године
 „За сјај у оку“
Сваке године на крају школске године у организацији Основне школе “Милисав Николић” у
Божевцу одржава се манифестација „За сјај у оку“ која
обухвата музичко – ритмичке кореографије ђака
основних школа. Ове године нашу школу су
представљале ученице 6.разреда које су се представиле
као Еко девојке, јер су своју ритмику и одевање
представиле еко хаљинама које су саме направиле од
рециклажног материјала. Добиле су награду за
најбољи костим, у категорији ученика старијих
разреда.
 Спортски дан
У присуству великог
броја гледалаца, у
фискултурној сали су
одржане одбојкашка и
кошаркашка утакмица
између екипа
наставница и ученица.

11. 6. 2019. године
 Дан борбе против беле куге
У оквиру акције борбе против беле куге, град Пожаревац расписао је
литерарни конкурс „Дете више-брига мање“ за ученике са територије
града Пожаревца. Ученица Јулија Ристић освојила је прво место на
поменутом конкурсу у категорији ученика старијих разреда.
Наставник:Анђелка Стефановић

14.6.2019. године
 Такмичење Мачевање речима
На такмичењу Мачевање речима, које се сваке године
одржава под покровитељством дечијег одељења Градске
библиотеке, наша ученица Анђела Живковић 8/1 је победила и
постала Дама од речи града Пожаревца
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 Четвртаци
На иницијативу родитеља ученика четвртог разреда одржана је прослава у школској трпезарији
за ученике четвртог разреда, њихове учитељице и родитеље, на којој су се на емотиван начин
опростили од учитељица. Учитељице: Мирјана Стојиловић, Славица Стојановић, Славица
Милановић и Марина Стоилков приредиле су слатко изненађење за све ученике-торту у облику
дневника.

17. до 20. 6. 2019. године
 Завршни испит
Завршни испит за ученике 8. разреда и за полазнике из
централне школе и КПЗ-а Забела одржан је од 17. до 20. 6.
2019. Дана 18.6.2019. није било полагања теста из математике
по наредби Министарства просвете, науке и технолошког
развоја.

25.6.2019. године
 Додела награда од стране локалне самоуправе
Додељене су награде, од стране локалне самоуправе,
ученицима основних и средњих школа и њиховим
менторима, који су у појединачним и екипним
категоријама остварили једно од прва три места на
Међународним и Републичким такмичењима
Градоначелник
Пожаревца
Бане
Спасовић
поздрављајући скуп, у великој сали Центра за културу
Пожаревац, истакао је да образовање доприноси
напретку целокупног друштва. Meђу награђенима из
наше школе били су ученици: Дамјан Јовановић, Стеван
Марјановић, Анђела Живковић и Михајло Љубић и
ментори: Саша Миловановић, Славица Филиповић и
Драгана Миливојевић.
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26. јун 2019. године
 Додела сведочанстава у Забели полазницима ФОО
Полазницима који су завршили први, други и трећи циклус у оквиру функционалног основног
образовања одраслих додељена су сведочанства у свечаној сали Казненео-поправног завода
Забела Сведочанства су доделиле одељењске старешине Јована Јанковић, Душанка Ивковић и
Ана Косановић. Свечаности је присуствовала и директорка школе Маргарета Секуловић.

28.6.2019. године
 Додела ђачких књижица, диплома, сведочанстава ученицима свих разреда

Ученице генерације Анђелија Рајчић, 8/2 и Анђела Живковић, 8/1 са одељењским старешинама
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ЈУЛ, 2019.
1. и 2. 7. 2019. године
 Стручно-рекреативна екскурзија запослених, Врдник

 Сређивање школе
У току летњег распуста извођени су радови на
замени и постављању подних облога у учионицама.
Ови радови, изискивали су потребу за комлетним
измештањем намештаја из учионица, као и скидање
радијатора. Колеге су се у великом броју, већи број
дана, ангажовале на пословима прања и фарбања
радијатора, у току годишњег одмора, како би
школске просторије у потпуности биле спремне за
почетак нове школске године.
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