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МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА
Школа је у току школске 2020/21. године, од средстава које је добила од
Министарства, из градског буџета и донација, обновила школски намештај и
рачунарску опрему. У том смислу Школа је набавила:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Школске клупе (36 ком) и столице (72 ком)
Ормаре, мање и веће (22 ком)
Библиотечке полице (5 ком)
Наставничке катедре (6 ком)
Наставничке столице (36 ком)
Лејзи бегове за ученике (8 ком)
Беле табле (8 ком)
Клуб столове (4 ком)
Полице за пехаре (2 ком)
Сто за стони тенис
Витрину за пехаре са разних спортских такмичења
Асус рачинаре (10 ком)
Интерактивне табле (6 ком)
У првом полугођу постојећи видео-надзор је надограђен и побољшан.
Реновирана је и припремљена нова учионица за треће одељење првог разреда.
Рашчишћен је подрумски простор и адаптиран у салу за стони тенис.
Захваљујући донацији Министарства просвете и индивидуалним поклонима
школска библиотека је повећала свој фонд за 85 књига.

У току школске године Школа је редовно одржавана у техничком и хигијенском
смислу, а према потреби, кварови су санирани.

КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
Основна школа „Ћеле-кула“ је школску 2020/2021. годину почела са 51
радником. Од тога је 25 наставника предметне наставе, 10 наставника разредне
наставе, 2 учитељице у продуженом боравку, два стручна сарадника - педагога и
библиотекара (који је истовремено са половином процената норме у настави),
благајник, рачуновођа, секретар, 8 чистача, домар и директора школе.
Како је Даниела Николић поднела оставку на место директора Школе, Решењем
министра просвете, науке и технолошког развоја број 119-01-00067/2020-07/506 од 04.
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09. 2020. године за вршиоца дужности директора Основне школе „Ћеле-кула“ у Нишу
именован је Владимир Ристић, наставник физичког васпитања који је до тада држао
наставу у нашој школи, са 25% норме, у седмом и осмом разреду. На његово место
примљена је Јелена Пејчић, која је, такође, у оквиру пројекта ОЈР, добила и 20% норме
за реализацију активности „Тенис“. Решењем број 119-01-00067/2020-07/506 од 18. 12.
2020. године Владимир Ристић је именован за директора школе.
Због уписа још једног, трећег одељења, у првом разреду учитељица Јелена
Стојановић је из продуженог боравка прешла у редовну наставу, а на упражњено место
за рад у продуженом боравку примљена је Славица Вучковић, професор разредне
наставе. По Конкурсу за заснивање радног односа Славица Вучковић је 6. 4. 2021.
године закључила уговор о раду на неодређено време.
У децембру 2020. године Андријана Јанковић, наставница грађанског васпитања,
засновала је радни однос у другој школи, а на њено место примљена је Марија
Ђорђевић, психолог по струци.
По спроведеном Конкурсу за заснивање радног односа на неодређено време
закључен је 6. 7. 2021. године уговор о раду са Миленом Радосављевић, наставницом
енглеског језика.

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Школа је реализовала васпитно-образовни рад по Правилнику о календару
васпитно-образовног рада основне школе за школску 2020/2021. годину који је
прописао министар просвете ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/20), као и
према измењеном Правилнику о календару васпитно-образовног рада основне школе
("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 18/20) од 1. децембра 2020. године за
школску 2020/2021. годину.
Школска година почела је у уторак 01. 09. 2020. године. У први разред уписан је
61 ученик, а на основу овог броја формирана су три одељења. За њих, ове школске
године, због актуелне ситуације у вези са вирусом Ковид 19 и поштовања безбедносних
мера, није као ранијих година организован свечани пријем испред главног улаза
Школе, већ су учитељи након прозивке првака испред главног улаза са њима ушли у
своје учионице.
За први и пети разред родитељски састанци одржани су 30. 08. 2020. у школском
дворишту.
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Ове школске године Школа је почела са наставом по Посебном програму за
остваривање образовно-васпитног рада, у складу са Упутством и препорукама од
стране Министарства просвете која је Школа добијала путем мејла у току августа
месеца, тачније, 12. 08. 2020. и 20. 08. 2020 године. У поменутом Упутству и
Препорукама објашњено је на који начин Школа, услед специфичне ситуације у вези са
епидемијом Ковид 19 може и треба да организује наставу. Између осталог, у оваквим
околностима родитељима је дато право и могућност да се изјасне и одаберу на који
начин желе да њихово дете прати наставу – непосредно, у школи или на даљину, преко
РТС канала путем којих се емитују часови. Након извршеног анкетирања родитеља од
стране одељењских старешина, у складу са школским ресурсима, на састанку
Педагошког колегијума одлучено је да Школа почне са радом по тзв. Комбинованом
моделу наставе, од 01. 09. 2020. године. Овај модел подразумева наставу у млађим
разредима која је организована свакодневно, с тим што су одељења подељена у две
мање групе - А и Б, које се смењују у преподневним часовима: прва група има наставу
од 08.00 – 10.25 сати, затим се просторије дезинфикују и проветравају, а друга група
креће са наставом од 10.45 – 12.35 сати, након чега се поново врши дезинфекција и
проветравање учионица. Старији разреди су наставу похађали у поподневној смени од
13.30 – 17.40 сати. Такође су били подељени у две групе (група А и група Б) и похађали
су наставу у школи сваког другог дана: група А - понедељком, средом и петком; група Б
- уторком и четвртком.

У данима када нису имали наставу у школи ученици су били у обавези да прате
часове на телевизији. Планови наставника били су усаглашени са плановима
Министарства и ТВ часовима. Групе су се смењивале на недељном нивоу. Часови су
били у трајању од по 30 минута. Оцењивање је за све ученике вршено у школи. Након
Дописа из Министарства од 27. 11. 2020. год. ученици старијих разреда прешли су на
похађање наставе искључиво на даљину. За реализацију наставе на даљину наставници
су користили Вибер групе, мејлове, Гугл учионицу и Гугл мит. Према препоруци
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Министарства, у периоду од 27. 11. - 18. 12. 2020. год. оцењивање је такође вршено уз
помоћ веб-алата за остваривање онлајн наставе.
Од почетка школске године за ученике првог и другог разреда, као и ранијих
година, организован је рад у продуженом боравку у две групе. Због епидемиолошке
ситуације, обавеза родитеља је била да доставе потврду од својих послодаваца да су
радно ангажовани, те да не могу да организују чување деце код куће након наставе.
Ово је био услов да могу да оставе дете у продужени боравак.

Педагог приправник, наставници грађанског васпитања, физичког и
здравственог васпитања, верске наставе и музичког васпитања у овом периоду
помагали су учитељима у продуженом боравку.
Школа је пратила препоруке Министарства просвете, те су часови додатне,
допунске, изборне наставе и слободних активности, као и део часова физичког и
здравственог васпитања, углавном били организовани на даљину.
На почетку школске године одржани су родитељски састанци у свим разредима,
на којима у родитељи обавештени о уџбеницима и Календару васпитно-образовног
рада за 2020/21. годину, али и о специфичној организацији образовно-васпитног рада
на почетку школске године. У складу са Правилником, такође је, на првом
родитељском састанку извршено анкетитање ученика за изборне предмете и
програме.
И ове године, 55 ученика, који су остварили право по једном од три прописана
основа, добили су бесплатне уџбенике.
Сачињен је план дежурства наставника у обе смене, у складу са распоредом
часова.
Годишњи план рада школе усвојен је на седници Школског одбора, одржаној 10.
09. 2020. године.
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Иако у отежаним условима рада, ипак су успешно организоване бројне
активности. Тако је на почетку школске године у холу школе постављен пано на тему
„Здравље на првом месту“, како би ученици схватили да морају да буду одговорни као
и да поштују нова правила понашања - носе маске и држе дистанцу, како би
онемогућили ширење вируса корона.
Ученици млађих разреда били су креативни и кроз „Јесење радионице“ правили
сунцокрете, цртали лишће и попуњавали цртеж колаж техником, правили јесење
фризуре, јежиће и плесачице од сувог лишћа.
У октобру је кроз разноврсне активности, бројне радионице на часовима
ликовне културе, грађанског васпитања, природе и друштва и у оквиру пројектне
наставе, обележена Дечија недеља посвећена правима деце, али и њиховим
обавезама и одговорностима. У оквиру реализације програма Дечије недеље,
Пријатељи деце града Ниша расписали су литерарни конкурс за ученике од 5. до 8.
разреда и ликовни конкурс за ученике млађих разреда на тему „Здравље је наша
одговрност“. Радови награђених ученика изложени су у холу школе, а ученици који су
освојили прво место у обе категорије добили су награде у виду књига. На литерарном
конкурсу Дечјег културног центра у Нишу са темом „А да будемо мало смешни“,
учествовало је неколико ученика, а њихови радови су одабрани за Зборник најбољих
радова на овом конкурсу.
У октобру је обележен Светски дан здраве хране и Дан јабуке (16. и 20. октобра)
те су ученици млађих разреда правили своје омиљено воће и поврће од пластелина,
пано са Азбуком здраве хране, док су старији ученици правили паное и презентације на
ову тему. Тада је у холу школе одржан „Вашар здраве хране“, где су ученици од првог
до шестог разреда правили животиње од различитог воћа и поврћа. На предлог
Ученичког парламента организована је акција прикупљања чепова #чепенинг.
У школи је реализован семинар „Формативно оцењивање и његова примена у
дигиталном окружењу“, 26. 09. 2020. год. и 03. 10. 2020. године. Констатовано је да су
наставници присуствовали угледним часовима који су до тада одржани у школи, као и
састанцима Стручних актива на нивоу града. Наставници информатике и рачунарства
учествовали су на онлајн семинару „Обука наставника информатике за примену
Микробита у оквиру теме Пројектни задатак у седмом и осмом разреду основног
образовања и васпитања“.
Одржан је и основни ниво такмичења „Кенгур“, за претходну школску годину, који
је иначе био планиран за март, али није могао да се одржи због увођења ванредног
стања.
Наставница биологије учесвовала је на обуци за тренере еколошког образовања
деце школског и предшколског узрста. Обука се одвијала у оквиру пројекта Удружења
грађана ПЛАНТ, под називом „Еколошко образовање мост за одрживи развој преко
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граничног региона“. Обуци су присутвовали наставници нишких школа и представници
националног парка Витоша из Бугарске.
У новембру је већ традиционално обележен Међународни дан толеранције, 16.
новембар. Многобројне радионице на ову тему реализоване су у оквиру пројеката Еко
школа и Обогаћен једносменски рад. Такође, велика пажња поклоњена је данима Вука
Караџића, посебно у млађим разредима, који су читали текстове о Вуку, песме о њему,
учили народне умотворине и на часовима ликовне културе цртали лик овог српског
великана.
У оквиру акције „Засади дрво“ од Градске општине Медијана наша школа је
добила нове саднице јелки, туја и украсног шибља које ће украшавати школско
двориште. У току првог полугођа организована је и акција прикупљања старог папира и
лименки. У сарадњи са ЈКП „Медијана“ све ове секундарне сировине су отпремљене на
даљу рециклажу.
Почетком новембра су нас, на нашу иницијативу, посетиле и патронажне сестре
из Дома здравља и обавиле преглед деце у свим одељењима. Овом приликом кратко
су упутиле ученике о начину и важности одржавања личне хигијене.
Након првог тромесечја идентификовани су ученици којима је потребна подршка
у учењу и раду и након одржаних састанака Тима за инклузију и Педагошког колегијума
Школа се обратила Интерресорној комисији за ученике којима је потребна измена
образовног плана.
У уторак 10. 11. 2020. године радило се по распореду за петак.
У децембру, у духу предстојећих празника, ученици млађих разреда дружили су
се на новогодишњим радионицама, где су своју креативност исказали кроз прављење
новогодишњих украса и честитки. Због актуелне епидемиолошке ситуације ове године
није организована класична новогодишња и божићна приредба. Од донација које је
школа добила набављен је школски прибор (свеске, оловке, блокови, боје, гумице и
сл.) који је подељен свим ученицима млађих разреда.
Прво полугође се, према измењеном Календару образовно-васпитног рада,
завршило 18. 12. 2020. год. када је почео зимски распуст за ученике.
Друго полугодиште почело је 18. 02. 2021. године. Ученици од V - VIII разреда су
од 15. 03. 2021. године до 16. 04. 2021. године, у складу са Дописом Министарства,
похађали наставу на даљину, путем платформи за учење – Гугл учионица и Гугл мит.
Наставници су прилагодили своје планове рада и оцењивање у датим околностима и
реализовали програме.
У току другог полугођа у нашој школи је оргазовано општинско такмичење из
страних језика, а реализована су и такмичења Мислиша и Кенгур, у јуну.
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Важни датуми - Свети Сава и Дан школе обележени су симболично, али и
специфично, у односу на раније године. Школску славу – Светог Саву обележили смо
симболично, сечењем славског колача, уз поштовање свих препоручених мера заштите
од вируса.
Приредби, уобичајених у школи, због ситуације није било, али је сачињен
адекватан видео материјал са ученицима наше школе и такав је представљен на сајту и
Фејсбук страници, као и у холу школе. Поводом Школске славе организован је наградни
литерарни и ликовни конкурс за ученике, са темама о Светом Сави и најбољи радови су
награђени.
У току ове школске године наша школа је добила:
•
•
•

бесплатну школу тениса за ученике првог разреда, рекете и лоптице за
тенис, у оквиру ОЈР;
намештај за учионице (клупе, столице и ормариће),паметне табле и
пројектор;
у холу је постављена витрина за пехаре које су освајали ученици на
разним спортским такмичењима.

У оквиру рада Еко-школе освојили смо награду за учешће у пројекту „Велики лов
на биљке“. Новац од награде (20000 динара) искоришћен за куповину дидактичког
материјала у продуженом боравку.
Поводом празника Дана жена - 8. марта организоване су радионице за ученике
млађих разреда, на којима су прављене честитке и поклони за маме, баке, сестре...
Пригодним цртежима украшени су панои испред учионица на тему „Мајкама у част“.
Почетком априла донета је Одлука о коришћењу уџбеника у 3, 4, 7. и 8. разреду
у наредној школској години.
Обележен је Дан планете Земље креативним радионицама, на којима су
ученици од првог до четвртог разреда цртали, бојили, слушали песме и приче о нашој
планети, разговарали и исписивали поруке о заштити и очувању планете Земље. Од
ученичких радова направљени су панои и постављена је изложба у холу школе.
Поводом Ускрса у холу школе учитељице трећег разреда, Мирјана Василев и
Виолета Милићевић, украсиле су Кутак за родитеље ускршњом декорацијом.
Реализоване су креативне радионице, на којима су ученици правили корпице за јаја,
честитке, пилиће, фарбали и бојили јаја и остале ускршње радове, од којих је
направљена хуманитарна продајна изложба, на предлог вероучитеља Дамјана
Ђорђевића. Сав прикупљен новац на продајној изложби предат је у хуманитарне сврхе
за лечење Лазара Ристића из Ниша. Направљена је онлајн Васкршња изложба на
Фејсбук страници школе.
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Дан школе обележен је 24. маја пригодном онлајн приредбом са темом „Ћелекула као симбол слободе“. Поред текстова који говоре о историјату Ћеле-куле и
Чегарске битке, затим дела беседе владике Николаја, приредбу су употпунили наши
ученици прелепим рецитацијама, песмама и текстовима. Ученици су уз поштовање
свих мера заштите и дистанце, уместо приредбе у холу школе гледали занимљив видео
о нашој школи, седећи у малим групама.
Ученици првог разреда су уз помоћ зубара и кратке презентације обележили
„Националну недељу здравља уста и зуба“ и том приликом на часу ликовне културе
цртали здраве и нездраве намирнице које утичу на здравље зуба. Од њихових радова
направљен је пано у свакој учионици првог разреда.
Захваљујући Градској општини Медијана наша школа је добила сто за стони
тенис, где је у подруму школе уређена просторија за игру и разоноду ученика и
наставника.
Реализована је модна ревија под називом „Рециклажа није гњаважа“. Циљ ове
активности је био да ученици од старих материјала и предмета направе нове
употребне предмете, у овом случају костиме за модну ревију. Интересовање ученика
за ревију је било велико, али због ситуације са вирусом корона ревија је била
објављена на Фејсбук страницама школе.
Редовно је било информисање ученика о активностима „Отворених врата”
средњих школа, која су ове године била онлајн.
У Школи су у току школске године радили следећи стручни тимови и активи:
Стручни тим за самовредновање;
Стручни тим за обезбеђивање квалитета и развој школе;
Стручни тим за заштиту ученика;
Стручни тим за професионалну оријентацију;
Стручни тим за инклузију;
Стручни тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва;
Стручни тим за професионални развој и стручно усавршавање;
Стручни тим за уређење школског простора;
Стручни тим за сарадњу са породицом;
Актив за развој школског програма и
Актив за школско развојно планирање;
Стручна већа су из области предмета: за српски језик и стране језике, за
природне и техничке науке, за друштвене науке, за уметности и вештине, као и стручно
веће разредне наставе. Од ученичких организација радили су Ученички парламент и
Дечији савез.
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Према календару активности одржани су планирани састанци стручних и
одељењских већа, као и Тимова и Актива школе, неки у школи, а неки на даљину, о
чему сведоче ажурно вођене свеске Записника Тимова и Стручних већа, као и
појединачни извештаји достављени педагогу школе од стране руководилаца и
координатора ових тела. Родитељски састанци на класификационим периодима,
такође су одржани на даљину, због поштовања мера - забрањеног окупљања и обавезе
држања физичке дистанце, а у вези са епидемиолошком ситуацијом у земљи.
Међутим, и поред специфичних околности и отежаних услова, родитељи су у сваком
тренутку могли да се информишу о напредовању и раду свог детета и о свим важним
темама које су од значаја за њих и ученике од стране одељењских старешина као и на
званичној Фејсбук страници и на сајту школе.
У току школске године Школа је остварила сарадњу са ГО Медијана, ЈКП Наисус,
ПУ Ниш, Домом здравља, Школском управом, Регионалним центром за професионални
развој, Секретаријатом за образовање и осталим установама од значаја за васпитнообразоовни рад.
Настава је у свим разредима реализована према плану и програму, уз извесна
одступања због болести и одсуствовања појединих наставника. Наставни план и
програм реализован је у потпуности. Припремна настава је организована у школи по
установљеном распореду часова.
Све активности Школе ажурно су објављиване на Фејсбук страници Школе,
Фејсбук страници школске библиотеке, Фејсбук страници Еко-школе, као и на
школском сајту.
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1. септембар 2020. године
Нови почетак
„Добро дошли, прваци“ је слоган који најмлађе ученике традиционално
дочекује на улазу у школу сваког првог септембра. Међутим, ове школске године то се
није десило услед епидемијских мера због вируса корона и измењених услова рада.
Није било ни пригодног свечаног програма, али су за три одељења првака за ову
прилику припремљене и украшене њихове будуће учионице и хол школе.
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Ученике првог разреда дочекале су њихове учитељице: Анита Богдановић,
Јасмина Гроздановић и Јелена Стојановић.

Школа у време пандемије вируса корона
Школска 2020/21. година започела је у новим околностима и са бројним
специфичностима које је разликују од свих претходних школских година.
Kризни штаб за сузбијање заразне болести Ковид-19 (COVID-19) на седници
одржаној 11. августа 2020. године донео је Закључак о усвајању Стручног упутства за
организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској
2020/2021. години којим се ближе уређују питања организације и спровођења
образовно-васпитног рада у условима који захтевају примену низа превентивних и
заштитних мера у борби против вируса Ковид-19, који је био основа за организовање,
планирање и програмирање образовно-васпитног рада у школи у отежаним условима,
почевши од 1. септембра 2020. године.

Сви ученици и запослени у
школи дужни су да се придржавају
прописаних мера за заштиту од вируса.
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На паноима постављеним у холу школе, по ходницима и учионицама, деци су
сликовито приказане мере заштите, правилно руковање заштитном маском и други
поступци заштите од вируса, а сви са једном поруком: Да бисмо били здрави, морамо
да будемо одговорни у школи и да поштујемо нова правила понашања – да носимо
заштитне маске, дезинфикујемо руке и одржавамо међусобно растојање.
На основу одговарајућег стручног упутства Педагошки колегијум је предложио
начин организације наставе у школи. Полазишта у припреми предлога била су пре
свега, анализа просторних услова у школи и резултати изјашњавања родитеља. Због
епидемијске ситуације у вези са вирусом корона пре почетка школске године
родитељи су се изјашњавали да ли ће њихово дете у постојећим епидемиолошким
условима долазити у школу или ће наставу пратити на даљину (ТВ часови путем Јавног
медијског сервиса РТС). Kоначно, одлука о моделу или моделима наставе на нивоу
установе донета је уз учешће свих чланова Наставничког већа.
Уз бројне изазове који су се углавном односили на бојазан за здравље и
безбедност ученика и наставника, настава је успешно организована у две смене за
већину ученика. Само мали број родитеља је одлучио да њихова деца не долазе у
школу, већ да наставу прате код куће, преко телевизије и одређених платформи за
учење.

7. септембар 2020. године
Промена директора
Решењем
министра
просвете,
науке и технолошког
развоја број 119-0100067/2020-07/506 од
04. 09. 2020. године за
вршиоца
дужности
директора
Основне
школе „Ћеле-кула“ у
Нишу
именован
је
Владимир Ристић, дотад
запослен у школи као
наставник
физичког
васпитања.
Даниела
Николић,
претходна
директорка, прешла је
на ново радно место у
другој школи.

Владимир Ристић, в. д. директор
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8. септембар 2020. године
Међународни дан писмености
Овај значајни датум у нашој школи је обележен тематском изложбом под
називом „Прича о писму“, коју су припремиле наставница историје Марија Илић и
наставница српског језика и школски библиотекар Ирена Златковић. У постављању
изложбе помогла је и педагог приправник Марија Глигоријевић. У обележавању овог
празника писмености, којим се указује на значај писмености, образовања и књига,
учествовао је и учитељ Мирослав Савић са својим одељењем четвртог разреда његови ученици су илустровали детаље из омиљених књига.

Чланак о овој активности објављен је у Просветном прегледу 24. 9. 2020. године,
број 2846 (24) и на интернет страници магазина Табала:
https://www.tabla.org.rs/vesti/medjunarodni-danpismenosti/?fbclid=IwAR2Kyh2oDdtorK6Mm2Ra0y
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Препоруке за безбедан боравак у школи

„Министарство здравља, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
и Институт за јавно здравље "Др Милан Јовановић Батут" припремили су видео
материјал намењен ученицима основних и средњих школа са препорукама за
безбедан боравак у школи .“
Овај текст је објављен на Фејсбук страници школе, заједно са линком за видео
презентацију:
https://www.youtube.com/watch?v=I3n0gJauyus

25. септембар 2020. године

Ђаци прваци у новим униформама

Градска општина Медијана и ове школске године поделила је униформе
најмлађим основцима на својој територији.

одељење прво један

одељење прво два

одељење прво три

Све фотографије су објављене на Фејсбук страници школе на следећем линку:
https://www.facebook.com/oscelekula/photos/pcb.3790047367695658/379004627102910
1 и на сајту ГО Медијана: http://medijana.rs/news/454

28. септембар 2020. године

Европски дан језика

Ове школске године Европски дан језика обележен је мало другачије. Ученици и
наставници страних језика направили су паное са занимљивостима о језицима и
изложили их у холу школе.

16

Основна школа „Ћеле-кула“, Ниш

Летопис – школска 2020/2021. година

1. октобар 2020. године
Стручно усавршавање
Акредитовани
семинар
„Формативно оцењивање и његова
примена у дигиталном окружењу“ за
наставнике наше школе одржала је
Драгана
Милошевић,
наставница
математике
и
саветник
спољни
сарадник.

5. октобар 2020. године
ДЕЧИЈА НЕДЕЉА
Почетак Дечје недеље, која се
ове године обележавала под слоганом
„Подељена срећа два пута је већа“,
обележен је посетом ђака првог
разреда наше школе Одељењу књиге за
децу Народне библиотеке „Стеван
Сремац“ у Нишу. Фотографије са овог
догађаја објављене су на Фејсбук
страници школе и библиотеке:
https://www.facebook.com/16185486184101
10/posts/2662014277396867/
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5. октобар 2020. године
Ученици трећег разреда шаљу поруке
деци света:
„Будимо одговорни – сачувајмо себе и
друге!“

8. октобар 2020. године
Ученици у продуженом боравку обележили су Дечју недељу заједно са
наставницом грађанског васпитања и учитељицама на радионици посвећеној правима
детета, посебно дану намењеном деци и образовању. Ученици су говорили о дечјим
правима и направили пригодан пано на тему „Шта је срећа?“.

„Здравље је наша одговорност“
Ученици
свих
узраста
учествовали су на конкурсу „Здравље је
наша одговорност“, који је у оквиру
програма Дечије недеље расписала
организација Пријатељи деце Града
Ниша. Представнице ове организације
Бисерка Светозаревић и Марина
Цветковић вредним књигама наградиле
су ученике за освојена места.
Учитељица Мирјана Василев и
библиотекарка
Ирена
Златковић
приредиле су овим поводом од
награђених радова изложбу у холу, а у
целом догађају учествовао је и
директор Владимир Ристић.

Марина, директор и Бисерка

Марина Цветковић, ученица Маша
Пауновић и Бисерка Светозаревић
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Чланак је објављен у Просветном прегледу,
19-26. новембар 2020. број 2854-55 (32-33).

Софија Станимировић је освојила прво
место на литерарном конкурсу

9. октобар 2020. године
У оквиру обележавања Дечје недеље Ученички парламент наше школе поделио
је поклоне нашим драгим првацима и пожелео срећан почетак школске године.

Еко-дан
Ученици млађих разреда обележили су Еко-дан низом креативних активности у
школи. У продуженом боравку ученици првог и другог разреда су овај дан посветили
животињама кроз причу о угроженим животињским врстама, а потом су од природних
материјала, сувог лишћа и кестења, уз помоћ учитељица и наставнице грађанског
васпитања, правили животиње карактеристичне за њихово окружење: јежеве, сове и
корњаче.

Ученици трећег разреда су кроз причу о рециклажи и њеној важности за
очување животне средине заједно са својим учитељицама на часовима пројектне
наставе правили друштвене игре од еко-материјала.
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Поводом Дечије недеље, под
слоганом „Подељена срећа два пута је
већа“, ученици првог разреда су своје
симболе среће представили цртежима.

14. октобар 2020. године
Нови рефлектори
Фискултурна сала школе је
осветљена новим лед рефлекторима,
захваљујући донацији фирме „Syrmia
way".

Рефлекторе је наместио домар школе Владимир Динић уз помоћ радника Саше
Николића; на слици са директором школе Владимиром Ристићем.

16. октобар 2020. године
Светски дан здраве хране
Светски дан здраве хране обележен је и у нашој школи низом активности. Ученици
су на часовима и слободним активностима цртали здраву храну и кроз причу о храни
сазнали колико је важно користити у исхрани воће, поврће, месо, млеко, јаја и остале
здраве намирнице. Од пластелина су правили омиљено воће и поврће, пано са Азбуком
здраве хране. Правили су и животиње од воћа, поврћа и пластелина. Од најбољих и
најуспелијих радова приређена је изложба у холу школе - „Вашар здраве хране“.
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Часови тениса у нашој школи
У организацији Тениског савеза Србије и Тениске академије Живковић, а у
оквиру Обогаћеног једносменског рада, ученици наше школе имају бесплатне часове
тениса.

22. октобар 2020. године
Светски дан јабука
Ученици првог и другог разреда у
продуженом боравку обележили су са
својим учитељицама Светски дан јабука
разним активностима и на крају су сви
добили по једну јабуку за ужину.
Придружила су им се и деца из
припремне предшколске групе са
својим јабукама и радовима на ову
тему.
У обележавању Дана јабуке и
Дана здраве хране учествовали су и
ученици осталих разреда.

29. октобар 2020. године
Међународни дан школских библиотека
Уз поштовање препоручених
мера заштите од вируса, ученици првог
разреда су у мањим групама посетили
школску библиотеку током последње
недеље октобра и постали њени
чланови, а у оквиру активности поводом
Међународног
дана
школских
библиотека.
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3. новембар 2020. године
Чепенинг
Чепови из акције #Čepening предати су овој
хуманитарној организацији.
На предлог Ученичког парламента ученици наше
школе су у оквиру Дечје недеље организовали Акцију
прикупљања чепова у којој су чепови интензивније
прикупљани.

7. новембар 2020. године
Дан Вука Караџића
Обележавање рођења Вука Караџића ове године је
протекло у оквиру наставе, кроз различите активности на
часовима српског језика и књижевности и ликовне
културе. Тим поводом ученици у продуженом боравку
направили су пригодне паное.

11 - 13. новембар 2020. године
Јесењи распуст
Државни празник поводом Дана примирја у Првом светском рату био је
нерадни дан 11. 11. 2020. године, а ученици су били на јесењем распусту и 12. и 13. 11.
2020. године, према Школском календару за ученике основних школа.

16. новембар 2020. године
Међународни дан толеранције
Међународни
дан
толеранције
обележили су ученици првог и другог
разреда у продуженом боравку, кроз
усвајање нових појмова: толеранција
слобода, хуманост, уважавање, договор,
прихватање различитости и друго.
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Поводом обележавања Светског дана доброте и љубазности, 13. новембра и
Међународног дана толеранције, 16. новембра, ученици петог, шестог и седмог
разреда, који похађају наставу грађанског васпитања, својим радовима дали су
допринос у обележавању ових значајних датума. Видео снимак је објављен на Фејсбук
страници школе на следећем линку:
https://www.facebook.com/watch/?v=3940831909283869

20. новембар 2020. године
Светски дан детета
Поводом обележавања 20. новембра - Светског дана детета учитељице у
продуженом боравку су у сарадњи са наставницом грађанског васпитања одржале
радионицу "Лептирићу, шаренићу" која је била посвећена развоју фине моторике код
деце. Ученици су овом приликом правили декоративне лептире од материјала за
рециклажу.

23. новембар 2020. године
Чаробна јесен у нашој школи
Ученици првог и другог разреда у
продуженом боравку и ученици трећег
разреда искористили су јесење дане за
шетњу по околини, чији је циљ био да
прикупе
што
више
природних
материјала
за
своје
креативне
активности у вези са темом јесени: суво
лишће, коре дрвећа, гранчице, кестење,
жирове, маховину и слично. Радови су
постављени у учионицама и холу школе.
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30. новембар 2020. године
Учење на даљину
Због погоршања епидемиолошке ситуације у вези са вирусом корона ученици
старијих разреда, од петог до осмог разреда, од понедељка, 30. новембра, прешли су
на такозвану „онлајн“ наставу или наставу на даљину.

У сусрет Новој години
Током децембра вршене су припреме у вези са прославом Нове године. Вредни
ученици одељења I-3 на часу ликовне културе направили су пуно пахуља којима су
украсили своју учионицу. Ученици у продуженом боравку правили су честитке и
декорације од различитих материјала.
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Избор директора школе

Представљање кандидата за
директора
школе
и
гласаање
запоследних одржано је у школском
дворишту због заштите од вируса.
Изгласан је Владимир Ристић.
Решењем министра просвете,
науке и технолошког развоја број 11901-00067/2020-07/506 од 18. 12. 2020.
године, Владимир Ристић је именован
за директора Основне школе „Ћелекула“.

11. децембар 2020. године
„Засади дрво“
У сарадњи са Градском општином Медијана, а у
оквиру акције „Засади дрво“, наша школа је добила
нове саднице за школско двориште. У садњи туја, јелки
и украсног шибља, поред радника ЈКП „Горица“,
учествовали су и помоћни радници наше школе.

14. и 16. децембар 2020. године
Донације
Ученици првог разреда добили су на
поклон од Фондације „Новак Ђоковић“ по
једну заштитну маску и гел за суво прање руку.

Сви ученици млађих разреда, од првог до
четвртог, добили су поклоне у виду школског
прибора прибора, а новчана средства за ову намену
донирао је бивши ученик наше школе који је желео
да остане анониман.
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12. јануар 2021. године
Спортски успеси на једном месту
Постављањем нове полице у холу школе историја спорта у Основној школи
„Ћеле-кула“ добила је заслужено место. Изложени су сви досадашњи резултати наших
ученика и наставника, многобројни трофеји и пехари.

18. јануар 2021. године
Друго полугодиште
Друго полугодиште је почело 18. јануара, а настава се реализовала по истом
меделу као и на почетку првог полугодишта:
- ученици млађих разреда долазе у 8.00 часова (А група) и 10.45 часова (Б група);
- ученици старијих разреда долазе у 13.30 часова и подељени су у две групе. А
група - понедељак, среда, петак и Б група - уторак и четвртак.
Часови трају 30 минута по већ утврђеном распореду и сатници.
Рад у школи и настава се одвијају према већ постојећим епидемиолошким и
безбедносним упутствима уз редовну и обавезну дезинфекцију и ношење заштитних
маски.
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20. јануар 2021. године
Светосавски конкурс
За све ученике
наше школе објављен је
позив за учешће на
литерно-ликовном
конкурсу. Теме су биле
прилагођене
узрасту
ученика.

„Клима и ја“
У организацији Центра за развој грађанског друштва „Protecta“ ученици седмог
и осмог разреда, са наставницом биологије Зорицом Ђурић, учествовали су на онлајн
квизу „Клима и ја“. Остварени су солидни резултати, а захвалнице за учешће у квизу
добили су ученици: Никола Јовановић, Младен Златановић, Стефан Ђокић и Софија
Станимировић. Захвалница је додељена и ОШ „Ћеле-кула“.

21. јануар 2021. године
Уз игру се боље учи
Ученици првог и другог разреда у
продуженом боравку започели су друго
полугодиште дружењем уз нове
друштвене игре које су добили као
награду за учешће у пројекту „Велики
лов на биљке“, у оквиру Еко-школе.

27. јануар 2021. године
Школска слава Свети Сава
Због наложених мера заштите од вируса корона, међу којима је и забрана
окупљања више особа на једном месту, ученици и наставници школе припремили су
получасовну онлајн приредбу поводом Школске славе. О Светом Сави и његовом
значају за нашу историју, просвету и културу ученици су говорили из удобности својих
домова, а све снимке у један видео технички и визуелно уобличио је учитељ верске
наставе Дамјан Ђорђевић. Видео са приредбом постављен је на Фејсбук страници
школе и на Школском сајту.
https://www.facebook.com/oscelekula/videos/219983493139152/
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Сечење славског колача

Уз
поштовање
мера
заштите
од
епидемије
вируса
корона славски колач је
пресекао
свештеник
Предраг Радосављевић,
домаћин
славе
и
родитељ троје ученика
наше школе, у присуству
директора
школе
Владимира Ристића и
будућих
домаћина
славе, чланова Већа
учитеља
четвртог
разреда.

Додела награда
На расписаном литерарно-ликовном конкурсу поводом Школске славе, са
темама инспирисаним ликом и делом Светог Саве, учествовали су ученици свих
разреда наше школе, а награде је 27. јануара у холу школе свечано уручио директор
Владимир Ристић.

педагошкиња Весна Ђорђевић и директор Владимир Ристић са награђеним ученицима
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Под насловом „Другачије, али
свечано“, објављен је новински чланак
о прослави Светог Саве у нашој школи у
Просветном прегледу 4-11. фебруар
2021. године, број 2861/2862 (3-4).
Текст и фотографије са ове
свечаности поставељене су и на Сајту
школе на следећој адреси:
http://oscelekula.edu.rs/drugaciji-ali-ipaksvecan-savindan/

28. јануар 2021. године

Кућице и хранилице за птице

Светски дан образовања о заштити животне средине, 26. јануар, ученици у
продуженом боравку, са учитељицом Иваном Николић, обележили су радионицом
„Погоди која сам животиња!“. Кроз игру и разговор закључили су да је птицама
станарицама потребна помоћ и да су кућице и хранилице за птице решење током
зимских месеци. Најпре су правили од папира, а касније и од других материјала:
пластичних флаша, картона и др. Готове кућице и хранилице постављене су у атријуму
и школском дворишту.

31. јануар 2021. године

„Одрасли пуше и мене гуше“

Национални дан без дуванског дима, 31. јануар, ученици у продуженом
боравску обележили су низом активности: разговором, гледањем пригодне
презентације, а потом кроз ликовно стваралаштво показали како виде проблем у вези
са дуванским димом и његовим штетним деловањем на животну средину.
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3. фебруар 2021. године
„Мојим вршњацима поручујем“
Објављени су резултати литерарног конкурса са темом „Мојим вршњацима
поручујем“, који је расписала организација Пријатељи деце Града Ниша. На конкурсу су
учествовале 24 основне и средње школе из Ниша и наши ученици су остварили
запажене резултате.
похваљени су: Јаков Илић (пети разред),
Петра Димитријевић (шести разред),
Ива Пејчић (осми разред) и Софија
Станимировић (осми разред). Њихови
литерарни радови биће одштампани у
Зборнику најбољих радова.
У име организације Пријатељи
деце Града Ниша Бисерка Светозаревић
је посетила у два наврата нашу школу и
уручила награду и похвале нашим
ученицима.
Лена Јанковић, ученица шестог
разреда, освојила је треће место, а

1. фотографија – ученица Лена Јанковић са директором школе Владимиром Ристићем,
наставницом српског језика Марином Николић и Бисерком Светозаревић
2. фотографија - Директор школе Владимир Ристић са похваљеним ученицима: Ивом
Пејчић, Петром Димитријевић, Јаковом Илићем и Софијом Станимировић
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20. и 21. фебруар 2021. године
Општинско такмичење из страних језика
Основна школа „Ћеле-кула“ била је домаћин општинских такмичења из страних
језика. Општинско такмичење из немачког, француског и руског језика одржано је у
суботу, 20. фебруара, а општинско такмичење из енглеског језика одржано је у недељу,
21. фебруара. Резултати су постављени на школској Фејсбук страници и Школском сајту.
http://oscelekula.edu.rs/2021/02/
На општинском такмичењу из страних језика Мила Марковић VIII-1 и Софија
Станимировић VIII-1 освојиле су по 32 поена и пласирале се на окружна такмичења, из
немачког и енглеског језика.

Промоција школе
На Фејсбук страници школе и на Школском сајту објављена је видео
презентација којом је јавности представљен рад, активности и постигнућа ученика и
запослених у Основној школи „Ћеле-кула“. Презентација је првенствено намењена
будућим првацима и њиховим родитељима и резултирала је позитивним критикама и
коментарима.
Презентација се може погледати на следећим адресама:
https://www.facebook.com/oscelekula/videos/215908680245352 и
http://oscelekula.edu.rs/
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У сврху промоције школе припремљен је и рекламни плакат са свим потребним
обавештењима о упису ученика у први разред.

Е - рециклажа
Основна школа „Ћеле-кула“ негује одговоран однос према животној средини.
Прикупљени електронски отпад (расходовани електронски и електрични уређаји)
предати су Центру за рециклажу „Е – рециклажа“ из Ниша.
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24. фебруар 2021. године
„Розе је увек у моди“
Основна школа „Ћеле-кула“, према препорука добијеним од Школске управе
Ниш и Министарства просвете, прикључила се обележавању Међународног дана борбе
против вршњачког насиља. Симбол борбе против вршњачког насиља јесу розе мајице,
па су тако ученици и наставници последњу недељу фебруара посветили овој теми, кроз
радионице, разговоре, гледања видео материјала о насиљу, а у све у складу са
узрастом.
Ученици у продуженом боравку са својом учитељицом Иваном Николић
обележили су овај дан шаљући поруку: „Увек гледај ружичасту страну јер је розе увек у
моди“. Слично је било и у осталим одељењима првог и другог разреда.

одељење 1-3

одељење 1-1

„Буди друг!“ - одељење 2-1
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Акција „Читајмо гласно!“

„Кад отвориш књигу
, отвори срце “ – Овогодишња акција гласног читања
поводом Националног дана књиге, 28. фебруара, одвијала се под овим слоганом. Овој
акцији, коју већ четврти пут промовише Друштво школских библиотекара Србије,
прикључили су се и ученици наше школе свих узраста. Читало се гласно на часовима
српског језика, али и на другим часовима и у продуженом боравку.

Дан гласног читања је обележен код ученика првог разреда

Дан гласног читања је обележен са ученицима трећег разреда

Топло и сунчано време омогућило је гласно читање и испред школе, на клупицама у
школском дворишту, у летњиковцу, атријуму, па и на спортском терену.

Ученици шестог и осмог разреда
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Књижевна радионица „Кад отвориш књигу, отвори срце“

Педагошкиња Весна Ђорђевић

Национални дан књиге обележен је и у школској
библиотеци. Група ученика одељења четврто два, са
учитељем Мирославом Савићем, посетила је тачно у
подне школску библиотеку, где је одржана књижевна

радионица под мотом
"Кад отвориш књигу,
отвори
срце".
Радионицу је отворила
педагошкиња
Весна
Ђорђевић.
Библиотекарка
је
прочитала одломак из
романа "О дугмету и
срећи",
Јасминке
Петровић који је у вези
и са Даном борбе
против
вршњачког
насиља и овим текстом
је указала на значај
толеранције
и
поштовања свих људи.

Учитељ Мирослав Савић и библиотекарка Ирена Златковић

Новински чланак о Акцији
„Читајмо гласно“ у нашој школи под
називом „Од читања се расте“ објављен
је у „Просветном прегледу“ 11. 3. 2021.
године, број 2866 (8).
Више о овом догађају може се
погледати на Сајту школе:
https://oscelekula.edu.rs/citajmo-glasno/
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27. фебруар 2021. године
Светски дан поларних медведа
Сваке године 27. фебруар у свету се обележава као Дан поларних медведа, како
би се скренула пажња на ове предивне животиње које су због климатских промена
постале једна од угрожених врста. Тим поводом су ученици у продуженом боравку
читали занимљиве текстове о њима и сазнали много о њиховом начину живота. Затим
су цртали, бојили, множили и правили поларне медведе, а од њихових радова
направљен је пано и постављен у холу школе.

28. фебруар 2021. године
Резултати општинских такмичења
Матеја Сврзић, ученик одељења VI-1 освојио је 100 поена и прво место на
Општинском такмичењу из физике.
На Општинском такмичењу из математике ученици наше школе остварили су
запажен успех и пласирали се на Окружно такмичење.
У старијим разредима Младен Златановић VII-1 остварио је 100 поена, Исидора
Богдановић VII-2 има 80, а 50 поена Матеја Сврзић VI-1.
Међу млађим основцима ученик четвртог разреда Вељко Перовић освојио је 80
поена, Лука Гроздановић 65, а Сара Јовановић 53. Сво троје су ученици одељења IV-2.
Међу ученицима трећег разреда 98 поена има Дуња Владимировић из одељења
III-1, 84 поена има Андрија Ђокић из одељења III-2, Јован Лукић је остварио 60 поена, а
Марко Пауновић 48, обојица из одељења III-1.
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1. март 2021. године
#Свака лименка се рачуна
У оквиру пројекта „Свака лименка се рачуна у
Еко-школама“ од Рецан фондације добили смо нове
кутије за одлагање лименки и постер „Животни пут
лименке“. У оквиру ЕНВ.нет пројекта „Циркуларна
економија и климатске промене“ добили смо још два
постера и Еко календар за 2021. годину, који су заузели
видно место у школским просторијама.

5. март 2021. године
Светски дан енергетске
ефикасности
У оквиру пројекта “Енергетска
ефикасност у Еко-школама“ наша школа
је 5. март обележила вршњачком
едукацијом. Ученици седмог и осмог
разреда су на часу биологије
презентовали
својим
вршњацима
садржаје о штедњи енергије и
енергетској ефикасности.

8. март 2021. године
Општинско такмичење из хемије
На Општинском такмичењу из хемије ученик седмог разреда Младен
Златановић освојио је прво место, а ученица Милена Павловић треће место.
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Поклони од
Поводом Дана жена ученици првог разреда правили су са пуно љубави прелепе
честитке за своје маме.

10. март 2021. године
Сребрна медаља на Првенству Србије у дворани

Ученик шестог разреда
наше школе Никола
Стојановић из одељења
6-1 хицем од 10 метара
освојио је друго место у
бацању кугле од 3 кг на
Државном првенству у
атлетици за старије
пионире.

13. март 2021. године

Такмичење из веронауке

Oпштинско онлајн такмичење из веронауке је било екипно. Ученици осмог
разреда: Никола Јовановић, Лазар Радосављевић и Данило Марјановић, као и ученици
шестог разреда: Петар Младеновић и Никола Стојановић и ученик седмог разреда
Никола Јовановић, освојили су треће место и пласирали се на окружни ниво. Врло
близу пласмана били су: Младен Златановић, Стефан Ђокић и Павле Панчић (седми
разред), као и ученици: Лана Сврзић, Вељко Ђокић и Илија Крстић (пети разред).
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„А да будемо мало смешни?“
Тема литерарног конкурса Дечјег културног центра у Нишу „А да будемо мало
смешни?“ донела је успех нашим ученицима. У Зборнику одабраних радова на овом
конкурсу одштампани су радови Саре Вучковић из одељења 3-2, Јакова Илића 5-2 и
Николе Јовановића 8-1. Пристигле захвалнице уручили су им њихови наставници
ментори: Виолета Милићевић, Ирена Златковић и Марина Николић.

Сара Вучковић са учитељицом
Виолетом

Јаков Илић са наставницом Иреном

19. март 2021. године

Светски дан ластавица

Никола Јовановић
са наставницом Марином

У оквиру пројекта Еко-школа у продуженом боравку је организована радионица
на којој су ученици од папира правили и бојили ласте.

22. март 2021. године

Светски дан вода

Центар за промоцију здравља Института за јавно здравље Ниш припремио је
презентацију "Светски дан вода 2021". Ученици првог разреда су на часу Свет око нас
погледали презентацију и сазнали колико је вода значајна за живот, о кружењу воде у
природи и како можемо сачувати воду од загађења
. Светски дан вода
обележили су и ученици у продуженом боравку.

Промена Школског календара
Због преласка ученика основних школа на онлајн наставу од 15. марта, услед
погоршања епидемиолошке ситуације, Министарство просвете, науке и технолошког
развоја одлучило је да се Пробни завршни тест за ученике осмог разреда одложи.
Пробни завршни тест, који је био планиран за 26. и 27. март, одложен је за 9. и 10.
април.
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25. март 2021. године
Светски дан врабаца
Ученици у продуженом боравку обележили су тај дан различитим занимљивим
активностима и тако боље упознали ове значајне птице.

31. март 2021. године
Мали Пјер
На Општинском такмичењу за најбољу карикатуру „Мали Пјер“ ученици наше
школе постигли су одличне резултате.
Прва три места и пласман за даље такмичење остварили су у млађим
разредима: Вук Арсић 1-3 (прво место), Тара Стаменков 1-3 (друго место) и Милица
Јовановић 2-2 (треће место).
У старијим разредима прво место је заузео рад Исидоре Богдановић 7-2, друго
место рад Михајла Цветковића 6-2, а треће место Младена Златановића 7-1.
Награђени радови изложени су у холу школе.
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2. април 2021. године
Првенство у пливању
Под покровитељством Града
Ниша, а у организацији Савеза за
школски спорт Града Ниша, Пливачког
клуба „Свети Никола“, Пливачког клуба
„Ниш 2005“ и Факултета спорта и
физичког васпитања одржано је
Првенство основних и средњих школа
Града Ниша у пливању. Ученици наше
школе су постигли добре резултате: Југ
Јовановић (трећи разред) на 100 м
краул – слободно заузео је пето место
са резултатом 57.59 секунди и Страхиња
Павловић (шести разред) у истој

дисциплини такође је заузео пето место
са резултатом 47.36 секунди.

Међународни дан књиге за децу – 2. април
Школска библиотека и ученици наше школе обележили су Светски дан књиге за
децу. За празник дечје књиге одабран је рођендан чувеног писца бајки Ханса
Кристијана Андерсена, 2. април. Осим на часовима српског језика, тога дана у школској
библиотеци ученици млађих разреда могли су да се упознају са животом овог писца и
разговарају са библиотекарком о омиљеним бајкама. Старији разреди су у то време
похађали онлајн наставу, па је за њих припремљен садржај који је објављен на Фејсбук
страници школске библиотеке. Обележавањем овог датума указано је на значај и
важност развијања љубави према књигама од најмлађих дана.

9. и 10. април 2021. године
Пробни завршни испит
Пробни завршни испит за ученике осмог разреда одржан је у нашој школи у
петак 9. априла 2021. године и у суботу 10. априла. Првог дана ученици су решавали
тест из математике, а сутрадан, у 9.00 часова тест из матерњег језика и у 11.30
комбиновани тест. Пробни завршни испит одржан је у групама ученика, не већим од
15, уз поштовање свих епидемиолошких мера и према Упутству МПНТР.
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11. април 2021. године
"Ко каже да не читам лектиру?"
На литерарном
конкурсу "Ко каже да не
читам лектиру?" рад са
темом:
"Зеленбабини
дарови
су
ми
променили
живот",
Јакова Илића, ученика
петог разреда наше
школе, освојио је 3.
место.
Због
тренутне
ситуације диплома је
уручена у електронском
облику.

13. април 2021. године
Тематски дан
Тематски дан посвећен пролећу
одржала је учитељица Маја Јоцић са
одељењем друго два.

15. април 2021. године
Градска смотра рецитатора
На Градској смотри рецитатора, која је одржана у четвртак, 15. априла 2021.
године у Нишком културном центру, наше ученице су оствариле одличне резултате:
Дуња Иванов 2-1, Дуња Владимировић 3-1, Дуња Пекић 3-2 и Сања Савић 7-2.
Најуспешнија је била Дуња Пекић, која је са освојених 27 поена заузела друго место у
категорији ученика млађег узраста и пласирала се на Окружно такмичење.

17. април 2021. године
Окружно такмичење из хемије
На Окружном такмичењу из хемије ученик седмог разреда Младен Златановић
освојио је прво место, а Милена Павловић, такође ученица седмог разреда, треће
место.
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20. април 2021. године
Ускршња чаролија

Ученици трећег разреда са
својим учитељицама украсили су хол
школе у духу Ускрса својим маштовитим
радовима.

21. април 2021. године
Цвеће за нашу планету

У оквиру рада Еко-школе, а поводом обележавања Дана планете Земље,
ученици у продуженом боравку су заједно са учитељицом Иваном Николић садили
цвеће у саксијама од пластичних флаша. На примеру рециклаже и садећи биљке
научили су да су биљке плућа наше планете и да је планета Земља наш једини дом који
морамо чувати да би нам што дуже трајала.
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22. април 2021. године
Дан планете Земље
Ученици првог, другог и трећег разреда, на редовним часовима и у продуженом
боравку, обележили су Дан планете Земље разноликим креативним активностима.
Обележавању овог значајног датума допринели су својим радовима о очувању и
заштити наше планете. Сви радови су изложени на паноу у холу школе.

24. април 2021. године
Општинско такмичење из српског језика и језичке културе
На Општинском такмичењу из српског језика и језичке културе, које је ове
године одржано само за ученике осмог разреда, Јована Раденковић из одељења VIII-2
освојила је друго место, а Софија Станимировић VIII-1 треће место.

Посета патријарха
Патријарх
српски
Господин
Порфирије био је у дводневној посети
нашем граду. Ђаци наше школе
приредили су му мало изненађење –
нацртали су и поклонили му иконе
Светог Порфирија Кавсокаливита, по
коме је патријарх добио име, цитате из
дела Св Порфирија и портрете
патријарха. Патријарх је био дирнут
гестом ђака наше школе.
рад ученице Саре Вучковић, III 2
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25. април 2021. године
Општинско такмичење из историје
На Општинском такмичењу из историје за ученике осмог разреда ученик наше
школе Никола Јовановић VIII-1 освојио је прво место.

Окружно такмичење из страних језика
Софија Станимировић, ученица одељења VIII-1, освојила је друго место на
Окружном такмичењу из енглеског језика и тим резултатом се пласирала на
Републичко такмичење.

Окружно такмичење из књижевности
На Окружном такмичењу из књижевности - Књижевна олимпијада, које је
такође ове године одржано само за ученике осмог разреда, ученица Јована
Раденковић из одељења VIII-2 освојила је треће место.

29. април 2021. године
Хуманитарна продајна изложба
За последњу недељу априла, на предлог ученика Павла Панчића VII-1,
организована је продајна изложба васкршњих јаја и осталих васкршњих креативних
радова у школском дворишту, сваког дана од 9.45 -13.30 часовa. Сав приход од
продатих дечијих радова био је намењен породици Лазара Ристића,
петнаестогодишњег дечака из Ниша, који је због несреће остао потпуно непокретан и
коме је потребан новац за операцију у Турској како би поново проходао.
Радове су продавали ученици
старијих разреда наше школе под
менторством наставника верске наставе
Дамјана Ђорђевића. У току четири дана
деца су својим великим трудом и
залагањем успела да сакупе одређену
суму новца који је уплаћен породици
Ристић за операцију њиховог сина
Лазара. Сва деца, родитељи и
запослени наше школе дали су свој
допринос и показали да су једна дивна
заједница великог срца.

45

Основна школа „Ћеле-кула“, Ниш

Летопис – школска 2020/2021. година

Ускршње креативне радионице
Поводом хришћанског празника Ускрса ученици млађих разреда наше школе, на
редовној настави и у продуженом боравку, имали су креативне радионице на којима су
цртали, бојили и правили ускршње декорације – ускршња јаја, пилиће, зечеве, 3Д
честитке и ускршње венчиће. Овим украсима декорисан је школски простор испред
учионица, у ходницима и холу.

Пријатељи деце Града Ниша
конкурса
"Мојим
вршњацима
поручујем". У име ученика Зборнике је
примио директор школе Владимир
Ристић. Овом приликом поклонили су
књиге школској библиотеци, које је
преузела
библиотекарка
Ирена
Златковић.

Владимир Ристић и Бисерка Светозаревић

Бисерка Светозаревић и Велимир
Митић из организације Пријатељи деце
Града Ниша посетили су нашу школу
како би нашим ученицима уручили
Зборнике
радова са
литерарног

директор школе Владимир Ристић, Бисерка Светозаревић, Ирена Златковић и Велимир Митић

30. април 2021. године

Пролећни распуст

Према Календару Министарства просвете за основне школе у Србији ученици су
одмарали на пролећном распусту од петка 30. априла до 9. маја. Први радни дан после
распуста био је 10. мај.
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5. мај 2021. године
Општинско такмичење из веронауке
На Општинском такмичењу из веронауке ученици ОШ "Ћеле-кула": Данило
Марјановић, Лазар Радосављевић, Никола Јовановић (8. разред); Никола Јовановић (7.
разред) и Петар Младеновић и Никола Стојановић (6. разред) освојили су 3. место.

Васкршњи интервју
На Велику среду, 5. маја 2021.
године, одржан је Васкршњи интервју у
Епархији нишкој у коме су најуспешнији
ученици на такмичењу из веронауке
имали прилике да упознају Епископа
Нишког Арсенија и поставе му
занимљива питања на која је владика
одговарао. Нашу школу представљали
су ученици Никола Јовановић VIII-1 и
Лазар Радосављевић VIII-2. Ученици
који су били учесници интервјуа су
добили вредне поклоне. Комплетан
интервју можете преслушати на
Youtube каналу Радија Глас и на сајту
Радија Глас на следећем линку:
https://youtu.be/wWGeDQg42gk

Никола Јовановић VIII-1

10. мај 2021. године
„Ништа тако јако не загрли као лепа реч“
Зборнике радова са литерарног конкурса „Мојим вршњацима поручујем“ које су
даровали Пријатељи деце града Ниша, а које је у име ученика примио директор школе
Владимир Ристић, ученицима су након пролећног распуста уручиле њихове наставнице
српског језика и књижевности Марина Николић и Ирена Златковић. Осим награђеног и
похваљених радова, у Зборнику су одштампани и други одабрани радови, укупно
дванаесторо наших ученика.
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наставница Марина Николић са делом ученика

11. мај 2021. године
Окружна смотра рецитатора
Ученица одељења III-2 Дуња
Пекић освојила је треће место на
Окружном такмичењу у рецитовању
које је одржано у Нишком културном
центру.
На фотографији:
Дуња са учитељицом
Виолетом Милићевић

12. мај 2021. године
„Брзином до звезда“
На атлетској стази ОШ „Душан Радовић“ у Нишу
Српски атлетски савез оргазизовао је и реализовао
пројекат „Брзином до звезда“ у коме је учествовало
осам основних школа и укупно 130 ученика, међу
којима и ученици наше школе. Осам девојчица и исто
толико дечака из ОШ „Ћеле-кула“ трчало је на 40 м.
Ученик одељења IV-1 Никола Златановић освојио је друго
место и тако се пласирао међу осам најбољих који ће
учествовати у јуну на државном првенству у Београду.
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Међународни дан птица и дрвећа
Поново су ученици у продуженом боравку пажњу посветили екологији и овај
дан у својим активностима посветили птицама и дрвећу, посебно се осврнувши на
ретке врсте птица и дрвећа.

14. мај 2021. године
За будуће предшколце
Школа је за будуће предшколце
опремила учионицу новим модерним
намештајем.

15. мај 2021. године
Окружно такмичење из историје
Никола Јовановић, ученик одељења VIII-1, освојио је прво место на Окружном
такмичењу из историје и биће представник наше школе на Државном такмичењу.

17. мај 2021. године
„Линија и боја - чаролија моја“
На ликовном конкурсу Дечјег културног центра
под називом „Линија и боја - чаролија моја“, ученица
наше школе Сања Савић из одељења VII-2 освојила је
награду у категорији ученика седмог и осмог разреда и
била је једини представник нашег града међу
награђеним ученицима.

18. мај 2021. године

„Млади у сусрет Христу“

Гости емисије „Млади у сусрет Христу“, Радија Глас Православне Епархије
нишке, били су ученици наше школе Павле Панчић и Милена Павловић, као и директор
школе Владимир Ристић и вероучитељ Дамјан Ђорђевић.
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Представили су хуманитарну акцију и бројне друге активности које се организују
у нашој школи.

директор школе Владимир Ристић и вероучитељ Дамјан Ђорђевић са ученицима
Вест се може погледати и послушати емисија на следећем линку:
http://www.radioglas.rs/Newsview.asp?ID=7060&fbclid=IwAR1F09gSNQERoO00b6W5FD0jVU7fHEyCmdTWMewfPLHluaLtpeqfN6txY8

19. мај 2021. године
„Мали Пјер“ – окружни ранг

На
Окружном
такмичењу за избор
најбоље
карикатуре
"Мали
Пјер",
наши
ученици су постигли
успех. Ученик одељења
I-3 Вук Арсић освојио је
треће место, а Милица
Јовановић из одељења
II-2 освојила је друго
место.
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20. мај 2021. године
Еколошко образовање
У оквиру пројекта „Еколошко образовање – мост за одрживи развој
прекограничног региона“ представници Удружења грађана „Плант“ посетили су нашу
школу и поклонили прелепе постере, сличице и задатке везане за заштиту и очување
животне средине, за ученике од првог до четвртог разреда.

Национална недеља здравља уста и зуба
Поводом обележавања Националне недеље
здравља уста и зуба ученике првог разреда посетила је
докторка стоматолог и разговарала са њима о томе
како правилно треба да перу зубе и зашто је орална
хигијена важна; које намирнице су здраве за зубе и шта
треба избегавати у исхрани. На крају предавања
ученици су погледали и краћу презентацију о овој теми.

Светски дан пчела
Ученици у продуженом боравку,
заједно са својим учитељицама,
обележили су Светски дан пчела
креативном радионицом под називом
„Спасимо пчеле!“. Кроз разговор и
презентацију ученици су се упознали са
значајем пчела за опстанак наше
планете. Касније су цртали и правили
пчелице од картона и папира за
рециклажу.
.

21. мај 2021. године

Спортске игре младих

Ученици трећег и четвртог разреда били су учесници манифестације Спортске
игре младих, које су одржане на спортским теренима ОШ „Душан Радовић“.

ученици такмичари са наставницама физичког васпитања Јеленом Пејчић и Татјаном Јандрић
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24. мај 2021. године
Дан школе
Услед актуелне епидемиолошке ситуације у вези са вирусом корона и ове
школске године Дан школе је обележен помоћу дигиталних технологија.
Петнаестоминутни филм овим поводом са ученицима је снимио и технички уобличио
наставник верске наставе Дамјан Ђорђевић. Видео је објављен на Фејсбук страници
школе и постављен на школском сајту. Може се погледати на следећој интернет
адреси: http://oscelekula.edu.rs/dan-skole/

Ученици и наставници, са директором школе Владимиром Ристићем, на уређају у холу
премијерно гледају документарни филм поводом Дана школе.
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25. мај 2021. године
О филму у част дана Основне школе
„Ћеле-кула“ у Нишу
Под овим насловом објављена је вест о
гостовању ученика Младена Златановића, Елене Јовић
и вероучитеља Дамјана Ђорђевића у емисији "Млади у
сусрет Христу", Радија Глас Нишке Епархије, где су
говорили о видео приредби поводом Дана школе.
http://radioglas.rs/Newsview.asp?ID=7122

26. мај 2021. године
Окружно такмичење из српског језика и језичке културе
На Окружном такмичењу из српског језика и језичке културе две ученице осмог
разреда су оствариле сјајне резултате: Софија Станимировић је заузела треће место, а
Јована Раденковић се пласирала на Републичко такмичење из српског језика и језичке
културе.

Светски дан биодиверзитета
На часу Свет око нас ученици одељења I-1 са својом учитељицом Анитом
Богдановић обележили су Светски дан биодиверзитета. Упознали су се са значењем
овог значајног дана и научили да биодиверзитет или биолошка разноврсност
представља разноврсност свих живих бића на планети Земљи. Мали допринос у
обележавању овог датума дали су и ученици у продуженом боравку, тако што су бојили
цртеже са мотивима цвећа и тако научили значење термина флора.

28. и 31. мај 2021. године
Светски дан лептира

и светски дан папагаја

Различитим креативним активностима ученици у продуженом боравку
обележили су Светски дан лептира и светски дан папагаја.
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8. јун 2021. године
„На дну океана“
Који значај океани имају за све људе на планети ученици првог и другог разреда
у продуженом боравку научили су заједно са својим учитељицама на Светски дан
океана, 8. јун, правећи пано на тему „На дну океана“.

11. јун 2021. године
Презентација о рециклажи
У сарадњи са Градском општином Медијана, а у оквиру рада Еко-школе,
ученицима првог и другог разреда приказана је у свечаној сали презентација о
рециклажи под називом „Еко хероји“.

15. јун 2021. године
Ветар покреће...
У свету се сваког 15. јуна обележава Светски дан ветра. Организује га Европско
удружење за енергију ветра са циљем да се укаже на снагу те чисте и обновљиве
енергије. Ученици у продуженом боравку са учитељицом Иваном Николић упознали су
се са значајем овог извора енергије. Сазнали су какве користи људи имају од ветра, али
и какве катастрофе он може да проузрокује. Цртајући на тему „Ветар покреће“, дали су
свој мали допринос обележавању овог заначајног датума за нашу планету.
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#Čepening
Акција прикупљања чепова у овој
школској години успешно је приведена
крају.

„Природа – наш заједнички дом“
На Међународном конкурсу „Еколошко образовање – мост за одрживи развој
прекограничног региона“ који суфинансира Европска унија кроз програм
прекограничне сарадње Бугарске и Србије, а у организацији Удружења грађана Плант,
ученица Сара Вучковић III-2 освојила је другу награду на конкурсу под називом
„Природа – наш заједнички дом“.

Стони тенис
Захваљујући Градској општини
Медијана наша школа је добила сто за
стони тенис, а за ту намену је
припремљена просторија у подруму
школе.

диреткор школе Владимир Ристић са представником ГО Медијана
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16. јун 2021. године
Светски дан хране

Ученици у продуженом боравку су посветили овај дан здравој храни.
Организована је радионица под називом „Здравље на тањиру“, где су ученици
правили, цртали и бојили своје омиљене оброке, водећи рачуна о правилној исхрани.

Амбијентална настава
Последњи час веронауке ове
школске године ученици петог и шестог
разреда са својим вероучитељем
провели су у биоскопу „Синеплекс“.

19. јун 2021. године
„Рециклажа није гњаважа“
У оквиру рада Еко-школе, као завршна активност за крај ове школске године,
реализована је модна ревија под називом „Рециклажа није гњаважа“. Циљ ове
активности био је да ученици од старих материјала и предмета (пластичне кесе, старе
новине, картон, затварачи...) направе нове употребне предмете, у овом случају костиме
за модну ревију (хаљине, сукње, блузе, торбице, огртаче, шешире...). Интересовање за
ревију је било велико, а креације су настале уз тимски рад ученика и родитеља.
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19. јун 2021. године
Конкурс за примере добре праксе у верској настави
Катихетско-педагошки институт при Православном богословском факултету
Универзитета у Београду и Катихетски одбори Архиепископије београдско-карловачке
и Епархије сремске расписали су поводом васкршњих празника Конкурс за примере
добре праксе у Верској настави. Право учешћа на Конкурсу имали су сви вероучитељи
који предају у основној и средњој школи на територији Републике Србије, без обзира
на то којој епархији припадају. Рад наставника верске наставе Дамјана Ђорђевића
заузео је друго место: ,,Христос - Пут, Истина и Живот“, аутор Дамјан Ђорђевић, ОШ
,,Ћеле кула“, Ниш, хуманитарна акција, практичан рад, друго место.
Извештај о овом конкурсу може се погледати на следећем линку:
http://spc.rs/sr/konkurs_za_primere_dobre_prakse_u_verskoj_nastavi?fbclid=IwAR1vWgb
WnrZkjBW6deKZbKBOCoI2AG_F5jHQHvhom0M4CwnXkRf9Rkv__nM

21. јун 2021. године
„Природа – наш заједнички дом“ - додела награда
У
New City хотелу у Нишу
одржана је Завршна конференција
међународног пројекта „Еколошко
образовање – Мост за орживи развој
прекограничног региона“.
Представљени су постигнути
резултати и додељене награде за
радове на тему
„Природа – наш
заједнички дом“. Овом приликом
награда је додељена и нашој ученици
Сари Вучковић III-2 која је освојила
другу награду за цртеж на овом
конкурсу, у категорији ученика узраста
од 8 до 11 година.
Сви награђени ученици могли су
да уживају у пријатној атмосфери и
дружењу са вршњацима из Бугарске.

Сара са учитељицама
Иваном Николић и Виолетом Милићевић

22. јун 2021. године
„Да нам сунце вечно сија“
Последњи наставни дан у овој школској години ученици у продуженом боравку
посветили су Сунцу – извору светлости и топлоте на Земљи, најсветлијој звезди
соларног система и првој асоцијацији на лето.
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25. јун 2021. године
Видовданска академија
У порти Саборног храма одржана је Видовданска академија на којој су студенти
и ђаци генерације из Ниша и околине добили вредне награде од Епархије Нишке и
Града Ниша. Награде су ђацима, међу којима је и наша Софија Станимировић,
доделили Епископ Нишки Арсеније и Заменица Градоначелнице Ниша.

Софија Станимировић

одељењски старешина Марина Николић,
директор школе Владимир Ристић,
ученица Софија Станимировић и
наставник верске наставе Дамјан Ђорђевић

29. јун 2021. године
Опроштајни видео снимак
Ученицима осмог разреда пуно успеха у даљем школовању пожелели су им
њихови наставници припремивши видео са успоменама на радосне дане у ОШ "Ћелекула". Видео се може погледати на адреси:
https://drive.google.com/file/d/1w5fb5TCw3_z16MdEJuu2PnBg7qVTb7A/view?fbclid=IwAR1xqw8nHR2i5RupKhfvqY0NEqTcPCoUmpKFK-TS8CLQRLPwmFqxPAs4K4
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9. јул 2021. године
„Кенгур без граница” 2021.
Друштво математичара Србије објавило је коначне резултате такмичења „Кенгур
без граница” 2021. Наши ученици су постигли добре резултате.
Ученик другог разреда Вук Бојић освојио је треће место, а похвале су остварили:
Дуња Иванов (први разред), Андрија Ђокић (трећи разред), Вељко Перовић, Лука
Гроздановић и Вељко Цветковић (четврти разред).
Вук Бојић је обезбедио пласман на финално такмичење Кенгур без граница, које
ће бити одржано 19. 9. 2021. на Природно-математичком факултету Универзитета у
Крагујевцу.
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ЛЕТОПИС
1. Књига у коју се хронолошким редом уписују важнији догађаји;
2. Пригодан запис неког догађаја; оно што је вредно да се унесе у летопис;
3. Чест назив за часописе или повремене списе.
(Речник српскохрватскога књижевног језика, књига трећа, Матица српска – Матица
хрватска, Нови Сад – Загреб, 1969, стр. 197)

Летопис за школску 2020/2021. годину саставила је и уредила Ирена Златковић,
професор српског језика и књижевности и школски библиотекар, на основу Извештаја о
раду за школску 2020/21. годину, Школског сајта и Фејсбук страница школе, одакле су
преузете фотографије, у складу са Правилником, а у сврху праћења и унапређивања
квалитета рада Школе, деце, ученика и запослених.

Издавач: Основна школа „Ћеле-кула“,
Радних бригада 28, Ниш
За издавача: Владимир Ристић, директор
Уредник Летописа: Ирена Златковић
Израда, дизајн и техничка обрада: Ирена Златковић

Септембар 2021.
Ниш
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