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Основна школа „Ћеле-кула“ налази се на подручју Месне заједнице „Ћеле- кула“, а реон
школе обухвата и део Месне заједнице „Медијана“. На овој територији не постоји ниједна
привредна организација. У непосредној близини школе налази се Геронтолошки центар,
Војна болница и споменик „Ћеле-кула“, по коме је школа добила име.
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Основна школа „Ћеле-кула“ је школску 2017/2018. годину почела према школском
календару, у петак 1. септембра 2017. године.

У први разред уписано је 60 ученика, који су распоређени у три одељења. За њих,
као и за предшколце, организован је свечани пријем. На почетку школске године укупан
број ученика био је 335. У међувремену су се 7 ученика исписала, а 8 ученика се уписало у
нашу школу, па је тако на крају школске године било укупно 336 ученика.
И ове школске године наша школа је наставила са радом у једној смени, само пре
подне.
За ученике првог и другог разреда организован је рад у продуженом боравку у
једној хетерогеној групи. Због великог броја родитеља који желе да користе услуге
продуженог боравка школа је тражила од Министарства просвете одобрење за формирање
друге групе продуженог боравка. Међутим, за ову школску годину није дозвољено
формирање друге групе.
На почетку године сачињен је план дежурства наставника, како би била осигурана
безбедност ученика у школи.
У септембру су одржани родитељски састанци у свим разредима, на којима су
родитељи обавештени о уџбеницима и календару васпитно-образовног рада за 2017/18.
годину. Ове године 27 ученика је добило бесплатне уџбенике.
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МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА
У школској 2017/18. години радило се на побољшању техничких и просторних
услова рада. Од свих планираних радова реализовани су следећи:
* Постављена је ограда око дворишта
* Реновиране су учионице, окречене
* Постављени су нови подови
* Уређен је атријум и оплемењен биљкама и цвећем
* Реновирана је свечана сала
* Поправљани су и комплетно очишћени олуци на згради школе према кошаркашком
терену.
* У оквиру наставних средстава набављена је једна паметна табла, а зелене табле
замењене су белим (осам комада)
* Обновљена су дидактичка средства
* Набављена су осам рачунара и два мултифункцијска уређаја
* Обновљен је библиотечки фонд са преко тридесет књига
* Купљени су уџбеници за децу са сметњама у развоју
* Једна учионица је опремљена новим клупама, столицама и катедром
* Набављена је пнеуматска бушилица и многобројан ситан алат за потребе домара школе
* Купљене су одбојкашке, кошаркашке и фудбалске лопте
* Школа је окречена споља и урађен је нови мурал на северном зиду школе
* Постављени су додатни рефлектори у мрачнијим деловима школског дворишта и
осавремењен је видео надзор, чиме је повећана безбедност и сигурност школске зграде.
* Направљена је украсна ограда и стаза у југозападном делу школског дворишта
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КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
Основна школа „Ћеле-кула“ је школску 2017/2018. годину почела са 45 радника.
У току првог полугодишта настале су следеће промене:
* Александра Манић, професор разредне наставе, почела је да ради на замени
породиљског боловања у одељењу II1;
* Драгана Марковић, професор разредне наставе, због формирања трећег одељења у
првом разреду, прешла је из продуженог боравка у редовну наставу;
* Јелена Стојановић, професор разредне наставе, почела је да ради у продуженом боравку
(примљена је као технолошки вишак);
* Оливера Младеновић, професор енглеског језика, предавала је немачки језик седмом и
осмом разреду;
* Марија Капетановић, професор енглеског језика, предавала је немачки језик петом и
шестом разреду
* Јелена Радовановић, професор српског језика примљена је по конкурсу на замену
боловања и од 8. 1. 2018. године предавала је српски језик шестом и осмом разреду.
* У току првог полугодишта библиотекар Момирка Пејовић је отишла у пензију, а на
њено место је прешла из наставе за 50% Ирена Златковић, професор српског језика, док је
за осталих 50% остала у настави и предавала је петом разреду.
* Наставник физичког васпитања Братислав Стојановић отишао је у пензију 11. марта
2018. године, а примљени су наставници Татјана Јандрић и Владимир Ристић.
* Зорица Б. Јовановић је на почетку другог полугодишта поднела оставку на место
директора школе. Решењем министра просвете, науке и технолошког развоја број 119-0100067/2018-07/506 од 3. 4. 2018. године, именована је Даниела Николић за вршиоца
дужности директора Основне школе „Ћеле-кула“ Ниш, а решењем број 119-0100067/2018-07/506 од 18. 7. 2018. године за директора школе.
Структура ваннаставног особља: 1 секретар, 1 шеф рачуноводства, 1 административнокњиговодствени радник, 1 педагог, 1 директор и 0,5 библиотекар.
Структура помоћног особља: 7 хигијеничара и 1 мајстор.
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ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Школа је реализовала васпитно-образовни рад по Правилнику о календару васпитнообразовног рада основне школе за школску 2017/2018. годину који је прописао министар
просвете ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2017).
У школи су током године радили Ученички парламент и следећи стручни тимови:
-

Стручни тим за школско планирање
Стручни тим за самовредновање
Стручни тим за сарадњу са родитељима
Стручни тим за заштиту ученика од насиља
Стручни тим за професионалну оријентацију
Стручни тим за инклузију
Стручни тим за сајт школе
Стручни тим за стручно усавршавање
Стручни тим за културне и јавне делатности
Стручни тим за маркетинг
Стручни тим за промоцију школе

Према календару активности у школи су одржане седнице Наставничког и
Одељењских већа, као и родитељски састанци на класификационим периодима, а према
потреби и мимо предвиђеног календара.
У току школске године школа је остварила сарадњу са Градском општином Медијана,
Позориштем лутака, биоскопом „Вилин град“ и „Синеплекс“, ЈКП „Наисус“, ПУ Ниш,
Центром за социјални рад, Школском управом, Градском и Републичком просветном
инспекцијом, Регионалним центром за професионални развој запослених у образовању,
Геронтолошким центром, Заводом за ментално здравље, Секретаријатом за омладину и
спорт, Удружењем глувих и наглувих особа, Народном библиотеком, Ротаракт клубом и
НЛП Енерџи хаусом итд.
Успех и владање ученика су били периодично променљиви. За поједине ученике
рађени су индивидуални планови заштите и појачан васпитни рад.
Часове редовне наставе у току новембра и децембра месеца обишле су педагог и
директор. Такође су посетиле и велики број угледних часова организованих у току првог
полугодишта. Запажено је да наставници користе различите облике рада уз примену
савремених метода и средстава, сарађују међусобно, држе сарадничке и угледне часове.
У току школске године наша школа учествовала је у великом броју активности.
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СЕПТЕМБАР
- Већ у првој недељи септембра одржан је први сараднички час ове школске године, у
оквиру наставка пројекта „Сарадњом до знања“, у петом разреду са темом: „Обред –
обредне народне лирске песме“, који су одржале наставнице верске наставе и српског
језика, Маја Ђурђановић и Ирена Златковић.

- Организована је обука за Е-ИОП за све наставнике 19. 9. 2017;

- Изузетно успешно је спроведена акција сакупљања старог папира 20. 9. 2017. године

- Обележен је Европски дан језика 26. 9. 2017. године. Стручно веће наставника српског
језика и страних језика одржало је јавни час поводом Европског дана језика са ученицима
старијих разреда.
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- Школа је представљена у медијима гостовањем директорке школе на ТВ „Зона“ 29. 9.
2017. године.

- Ученици четвртог разреда освојили су 29. 9. 2017. прво место на манифестацији „Стоп,
сви на спорт“, која је одржана у Нишкој Бањи.
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ОКТОБАР
Месец октобар је почео обележавањем Дечје недеље од 2. до 6. октобра 2018. год.
Дечја недеља је посвећена правима деце, али и њиховим обавезама и одговорностима, а у
вези с тим су реализоване и бројне активности под овогодишњим слоганом: „За радост
сваког детета“.
- У оквиру Програма обележавања Дечје недеље 3. 10. 2017. године Ученички парламент
наше школе је организовао Округли сто на тему „Мећугенерацијска сарадња и
пријатељство“. Наши парламентарци су окупили представнике свих разреда у жељи да
покушају да премосте све разлике и несугласице измећу вршњака.

- Обављен је и пријем првака у Дечји савез уз пригодну приредбу.

- У оквиру манифестације „Медијана спорт фест“ наши ученици старијих разреда донели
су школи два злата: за фудбал и рукомет, са наставницима физичког васпитања
Братиславом Стојановићем и Иваном Димитријевићем.
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- Наша школска библиотека је 3. 10. 2017. постала богатија за преко 90 књига различитих
аутора и жанрова, од школске лектире за све узрасте, преко белетристике, до три обимна
комплета књига Толстоја, Ћопића и Андрића. Татјана и Никола Дамјановић, старатељи
једног ученика наше школе, даровали су школској библиотеци очуване половне књиге.

- На инаугурацији Младих амбасадора Ниша ученик седмог разреда наше школе Вељко
Ђурић постао је представник Младих амбасадора основних школа Ниша. Шеф сектора за
информације и медије Делегације ЕУ у Србији Пол Анри Пресе доделио је Вељку почасну
значку и свима пожелео много среће у мандату, раду на унапређењу своје заједнице и
промоцији позитивних вредности.
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- Чланови Ученичког парламента посетили су 4. 10. 2017. године Геронтолошки центар и
Установу социјалне заштите - центар ,,Мара", где су се дружили са корисницима ових
установа, насмејали их уз пригодне скечеве, уживали у заједничкој радионици и добили
пуно лепих порука о љубави, пријатељству и обећање о даљој сарадњи.

- Директорка школе је гостовала на „Белами“ телевизији и телевизији „Зона плус“ 4. 10.
2017. године поводом почетка сарадње са НЛП Енерџи хаусом и Ротаракт клубом, а у вези
са хуманитарним семинаром НЛП-а „Усуди се“, где је сав новац од продатих карата
дониран нашој школи за реновирање свечане сале. Увече је одржан НЛП семинар „Усуди
се“ у „Њу сити“ хотелу, који је био хуманитарног карактера, јер је сав приход од семинара
намењен опремању ОШ „Ћеле-кула“.
- У оквиру програма поводом Дечје недеље 5. октобра 2017. године у Одељењу књиге за
децу Народне библиотеке „Стеван Сремац“ организована је промоција биографије
“Валентина Терешкова – прва жена у свемиру”, ауторке Марије Ранђеловић, којој су
присуствовале ученице стријих разреда ОШ “Ћеле кула”, у пратњи наставнце српског
језика Марине Николић.
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- У организацији Општине Медијана 8. 10. 2017. године ученици наше школе учествовали
су у кросу у организацији Учитељског друштва Ниш.

- У Официрском дому у Нишу 8. и 9. октобра 2017. године одржан је „Кидс фест“ на коме
су учествовали и ученици наше школе, такмичећи се у неколико категорија. Првог дана
фестивала, у квизу о здравој храни, ученици четвртог, седмог и осмог разреда су на
такмичењу основних школа освојили прво место.

Успешни смо били и другог такмичарског дана, заблистали смо победом у музичким
играма и у кулинарству, освојивши награду за декорацију воћне салате.
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- Представници ГО Медијана посетили су 10. октобра 2017. године нашу школу и уручили
пано као успомену са летовања које је за 40 наших ученика бесплатно организовала ова
градска општина. Изабрани ученици од четвртог до седмог разреда боравили су крајем
августа у грчком летовалишту Олимпик Бич у пратњи наставнице музичке културе Марије
Петровић и учитеља Драгана Митровића.

- Наставница историје Марија Илић припремила је представу о Надежди Петровић у којој
су глумиле ученице осмог и седмог разреда Кристина Стевановић и Јована Дикић, а која је
изведена у Луткарском позоришту 13. октобра 2017. поводом дана основне школе из
Сићева која се однедавно зове по овој славној сликарки. Представа се може погледати на
овом линку: https://www.youtube.com/watch?v=4F2lUG_Fhs4
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- Ученици ОШ „Ћеле-кула“, у сарадњи са ученицима Прехрамбено-хемијске школе из
Ниша, обележили су 24. октобра Светски дан мола. Интересантни хемијски огледи
претходили су слаткишима у количини од једног мола.

- Сачињен је Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања и
представљен 18. 10. 2017. године на родитељским састанцима.

- Организован је акредитовани семинар за све наставнике, под називом „Електронски
портфолио наставника и ученика“, који је одржан 19. 10. 2017. године у дигиталној
учионици.

- У реализацији Саобраћајне полиције МУП-а Србије ученици млађих разреда учили су
како да се понашају и буду безбедни у саобраћају.

- Ватрогасна јединица Ниш, из одсека ,,Превенција и гашење пожара", представљена је
ученицима млађих разреда 24. 10. 2017. године.
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- Поводом месеца старих особа ученици предшколске групе у нашој школи и ученици
драмско-рецитаторске секције од првог до четвртог разреда, у пратњи васпитачице
Данијеле Радовић Томић и учитељица Маје Јоцић и Драгане Марковић, приказали су
приредбу у Геронтолошком центру 24. октобра 2017. године

- У току октобра и новембра реализован је велики број
предавања на тему насиља од стране Канцеларије за
маладе, Полицијске управе Ниш, Дома здравља итд.
Такође је на ову тему са ученицима на часовима
одељењског старешине и грађанског васпитања урађен и
велики број радионица. Наставнице Оливера Рашић и
Снежана Јевтовић одржале су 27. октобра 2017. године
заједничку радионицу под називом: „Реците НЕ
дискриминацији“, са ученицима петог и осмог разреда у
циљу подизања свести о толеранцији и дискриминацији.
Ученици су давали своје одговоре на интересантна
питања о свакодневним ситуацијама кроз занимљиву
анкету.
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- У изузетно јакој конкуренцији свих основних школа у Нишу екипа ученика млађих
разреда наше школе 28. октобра 2017. године освојила је прво место на Математичком
квизу и пласирала се на међурегионално такмичење.

На истом такмичењу,
које је одржано у ОШ
„Душан
Радовић“
у
Нишу, екипа ученика
старијих разреда наше
школе, освојила је друго
место.
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НОВЕМБАР
- Ученици старијих разреда су у оквиру „Кидс феста“ посетили биоскоп „Вилин град“.
Старији ђаци гледали су 1. 11. 2017. године играни филм „Изгубљено-нађено“, а петаци су
3. новембра гледали анимирани филм „Дружина из џунгле“.
- Другог дана новембра за ученике другог и трећег разреда организована је пројекција
еколошког филма "Кликтај дивљине", Владимира Манића. Ученици су са великом
пажњом гледали филм, постављали аутору велики број питања и много тога научили,
посебно из предмета Свет око нас.

- У новембру су кренуле посете часовима, а међу првима је био час историје у петом
разреду где је било речи о постанку првих држава. Потом су уследиле посете и осталим
часовима у млађим и старијим разредима.
Часове редовне наставе у току новембра и децембра месеца обишле су педагог и
директор. Такође су посетиле и велики број угледних часова организованих у току првог
полугодишта.
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Запажено је да наставници користе различите облике рада уз примену савремених
метода и средстава, сарађују међусобно, држе сарадничке и угледне часове.
- Ученици млађих разреда гледали су позоришну представу „Бела бајка“ 6. 11. 2017.
године у школи, у свечаној сали, коју су извели глумци позоришта „Пепино“.

- Поводом обележавања Дана примирја у
Првом
светском
рату
наши
парламентарци су, у сарадњи са
члановима секције Млади историчари, 8.
новембра 2017. године родитељима
наших ђака поделили летке са сликом
амблема овог празника - Наталијином
рамондом. Тиме су нас подсетили на
обичај ношења овог симбола победе у
данима који претходе празнику, као и на
сам дан празника 11. новембра.

20

- Новембар је био посвећен здрављу: 13. 11. 2017. године посетиле су нас патронажне
сестре из Дома здравља и разговорале са ученицима.

- Школски зубар је 17. 11. 2017. одржао предавање на тему „Здравље уста и зуба“.

- Међународни Дан толеранције обележен је 15. 11. 2017. године.

- Посетили су нас и извиђачи 16. 11. 2017. године и ђацима представили своје активности
и вештине.

- На Дописној математичкој олимпијади у организацији „Архимедеса“ 19. 11. 2017. наши
ученици: Огњен Игњатовић, Јована Раденковић и Душан Игњатовић освојили су два трећа
места и похвалу.

- Сви ученици наше школе су учествовали у Јесењем кросу 24. 11. 2017. године у оквиру
Спортске недеље.
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На
регионалном
такмичењу
„Математички
квиз“,
одржаном 25. 11. 2017.
године у ОШ „Душан
Радовић“
у
Нишу,
ученици млађих разреда
наше школе заузели су
прво место и пласирали
се
на
републичко
такмичење. Ово вредно
признање својим знањем
су остварили: Вељко
Перовић, Лана Сврзић,
Матеја Сврзић и Младен
Златановић,
са
учитељима: Мирославом
Савићем,
Јасмином
Гроздановић, Љиљаном
Марковић и Мирјаном
Василев.

- Организована је и посета Сајму књига у Нишу са ученицима 27. и 28. 11. 2017. године.

- Уз помоћ и подршку ГО Медијана чланови Ученичког
парламента наше школе организовали су 25. 11. 2017.
године такмичење у знању из биологије, квиз
"Такмичарским духом до победе", на коме је учествовало
седам основних школа са наше општине: ОШ "Душан
Радовић", ОШ "Ратко Вукићевић", ОШ "Вожд
Карађорђе", ОШ "Цар Константин", ОШ "Др Зоран
Ђинђић", ОШ "Учитељ Таса" и, наравно, школа домаћин
ОШ "Ћеле-кула".
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ПРВО МЕСТО освојили су ученици ОШ
"Душан Радовић";
ТРЕЋЕ МЕСТО заузели су домаћини,
ученици ОШ "Ћеле-кула".

ДРУГО МЕСТО је припало ученицима
ОШ "Ратко Вукићевић";

- У последња два дана новембра у нашој школи су организоване креативне радионице са
предшколцима из предшколских установа: „Звончић“, „Лептирић“ и „Плави чуперак“.
Лепо смо их дочекали, провели кроз школу, организовали јесењи маскенбал, играли се на
радионицама са старијим другарима и будућим учитељицама.
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ДЕЦЕМБАР

- Дан Нишког одреда Жандармерије обележен је 1. децембра 2017. године. Десет најбољих
ученика из наше школе били су гости Одреда Жандармерије који су са вршњацима из
других основних школа могли да виде изложено наоружање и њихове вештине кроз
показну вежбу.

- Педагог и директорка наставиле су обилазак часова. На ред су дошли и часови ликовне
културе и хемије, а потом 5. 12. 2018. године и угледни час из српског језика у петом
разреду, на коме су ученици са наставницом Иреном Златковић утврђивали знање о
падежима уз игровну методу, примену мапа ума, драмске методе и групног рада.
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- Угледни час из предмета Свет око нас у другом разреду, са наставном јединицом
„Промене које доносе годишња доба“, одржале су, такође 5. 12. 2018. године, учитељице
Александра Манић и Јасмина Гроздановић у дигиталној учионици.

- Радионица „Зимске чаролије“ одржана је 8. 12. 2017. године у одељењу II1 где су
родитељи и баке учествовали заједно са децом у стварању новогодишњих украса.
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- Врло вредни и активни 9. 12. 2018. године били су и наши предшколци са својом
васпитачицом Данијелом Радовић Томић.

- Огледни час у споју неколико наставних
предмета о народном колу МОРАВАЦ
одржале су пред присутним колегама и
родитељима 15. 12. 2017. године у
фискултурној сали учитељице Мирјана
Василев и Виолета Милићевић са
ученицима четвртог разреда и тренером
КУД „Мозаик“ Марјаном Здравковићем.
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- На републичком такмичењу „Математички квиз“ у
Београду, 16. 12. 2017. године, екипа ученика млађих
разреда освојила је треће место. Ученике је водила
учитељица Мирјана Василев, а одлазак ученика на
такмичење организовала је ГО Медијана.

- Промоција Еко-календара одржана је 22. 12. 2017. године у Регионалном центру у Нишу.
Наша школа је учествовала са својом изложбом и радионицом: „Рециклирајмо све,
рециклирајмо паметно, чувајмо своје окружење“.

- Децембар месец обележило је и поновно
медијско појављивање на Телевизији
„Белами“ 22. и 25. 12. 2017. године
поводом најаве новогодишњих дешавања
у школи, а 26. 12. 2017. године гостовање
на Телевизији „Зона плус“. Најаву
новогодишњег концерта хора и фолклора
објавиле су и „Нишке вести“.
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- Угледни час са темом: „Нафта –
настанак
употреба
и
еколошке
последице“ одржале су 25. 12. 2017.
године наставница биологије Драгана
Жикић и наставница хемије Данијела
Стојановић у осмом разреду. Ученици су
имали прилику да науче много корисних
ствари о нафти и да сами презентују
радове на ову тему.

- „Новогодишње чаролије“ – радионицу израде новогодишњих честитки у трећем разреду
организовале су 25. 12. 2017. године наставница енглеског језика Милена Радосављевић и
учитељица Љиљана Марковић уз помоћ родитеља. Сви су вредно радили у одличној
атмосфери уз колачиће и чај, које су припремиле теткице Вања и Соња.
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- У предновогодишњем расположењу малишане ОШ "Ћеле-кула" 26. 12. 2017. године
обрадовао је долазак песника Мирослава Кокошара. Најпре су се са песником дружили
најмлађи, ученици првог и другог разреда, а потом трећаци и четвртаци. Сусрет је
протекао у пријатном разговору деце са песником у свечаној сали, а било је и поклона, уз
обавезну посвету и фотографисање.

- Предшколци су 27. 12. 2017. године са
својом васпитачицом Данијелом Радовић
Томић посадили дрво генерације у
атријуму школе.

- Одељење 12 имало је 28. 12. 2017.
године радионицу са вероучитељицом и
својим учитељем Мирославом Савићем,
где су показали како се обележава и
слави Нова година и највећи хришћански
празник, Божић.
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- Петаци су пред Нову годину запловили у авантуру Мисисипијем са Томом Сојером, били
на суђењу Индијанцу Џоу и заједно са Томом заљубили се у Беки Тачер.

- Новогодишњи концерт одржан је у холу школе 27. 12. 2017. године. Био је то један од
најсвечанијих и највеселијих дана. Најпре су предшколци представили своју
новогодишњу приредбу у холу школе, а након тога присутни су уживали у
Новогодишњем концерту школског хора "Лептирићи" и фолклорног ансамбла „Мозаик“.

(приредба предшколаца)
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- Своју приредбу предшколци су приказали и старијим другарима у свечаној сали школе
28. 12. 2017. године.

- Вредни су пред Нову годину били и
ученици у продуженом боравку са својом
учитељицом Јеленом Стојановић. Они су
такође припремили своју новогодишњу
приредбу коју су приказали у холу школе
28. 12. 2017. године.
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- Хуманитарна новогодишња акција
„Испиши
стране
љубављу“
у
организацији Ученичког парламента ОШ
„Ћеле-кула“ и ЕТШ „Никола Тесла“
успешно је реализована у виду
прикупљања
књига
за
опремање
библиотеке ОШ „Војислав Илић Млађи“
у Хуму.

- Наша школа је ове године наставила сарадњу са удружењем ГУПОАН (Градско
удружење за помоћ особама са аутизмом) и организовала 29. 12. 2017. године
предновогодишње дружење деце са аутизмом и њихових родитеља са ученицима и
родитељима наше школе на заједничкој манифестацији кроз игру и плес.

- Новогодишња продајна изложба радова и честитки била је постављена у холу школе од
26. до 29. 12. 2017. године.
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ЈАНУАР

- Ученици из продуженог боравка у пратњи учитељице Јелене приказали су у
Геронтолошком центру приредбу поводом Божића 9. 1. 2017. године.

- Физичко и здравствено васпитање – обавезна физичка активност у петом разреду са

наставником Братиславом Стојановићем одвијала се и на клизалишту у Чаиру 18. 1. 2018.
године.

-

Школско

такмичење

из

математике
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одржано

је

19.

1.

2018.

године.

Сараднички час са темом „Цвет“
одржан је у петом разреду 19. јануара
2018. године. Наставница биологије
Драгана Жикић са ученицима је
проучавала и обновила делове цвета, а
потом су они научили неке врсте цвећа на
енглеском
језику
са
наставницом
Снежаном Јевтовић и на немачком језику
учили боје са наставницом Маријом
Капетановић.

- Центар за развој грађанског друштва „Протекта“ у оквиру пројекта „(НЕ)МОГУЋЕ форум театром против насиља и предрасуда, за већу безбедност младих” извела је 24. 1.
2018. године у нашој школи представу/перформанс „Форум театра”, ученика нишких
средњих школа, под називом „Ланац”. Унапредили смо безбедоносну културу међу
ученицима, борили се против предрасуда, вршњачког насиља и подигли свест о
проблемима са којима се свакодневно суочавају.

- Поводом Школске славе Светог Саве ученици наше школе извели су 26. јануара 2018.
године претпремијерно свечани програм у Геронтолошком центру. Приредбу су
припремиле: учитељица Маја Јоцић, наставница српског језика Ирена Златковић,
наставница верске наставе Маја Ђурђановић и наставница музичке културе Марија
Петровић.
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Јануар је увек у знаку светосавља.
Ученици су, нарочито кроз часове
историје, верске наставе и српског језика,
упућивани на неговање духовних
вредности.
У част Светоме Сави, дана 27. 1. 2017.
године,
ученици
су
са
својим
наставницима и директорком били најпре
на литургији у храму Св. цара
Константина и царице Јелене, а у школи
је приређена свечана академија под
називом „Свети Саво, мудра главо!“ уз
сечење славског колача. Након приредбе,
постављена је и славска трпеза у холу
школе за присутне госте, родитеље,
ученике и запослене. Сва храна која је
преостала донирана је Удружењу
самохраних мајки.

- О прослави школске славе наставница Ирена Златковић је написала репортажу „Свети

Саво, мудра главо!“ која је објављена 29. 1. 2018. године на сајту Интернет часописа за
подстицање дечјег стваралаштва „Табла“. Текст и фотографије са прославе могу се
погледати на следећем линку: http://www.tabla.org.rs/2018/01/blog-post_213.html?m=1
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ФЕБРУАР
- Друго полугодиште је почело 12. 2. 2018. године.

- На дан Светог Трифуна у православној
вери, а у западној култури на дан Светог
Валентина, 14. фебруара 2018. године, у
одељењу 31 је био тематски дан под
слоганом „Нек свуд љубав сја“. Тог дана
у овом одељењу се одвијала корелативна
настава: математика, српски језик,
ликовна и музичка култура били су у
корелацији.

- На Општинском такмичењу из физике 18. 2. 2018. године ученик шестог разреда
Страхиња Сврзић освојио је максималних 100 поена и прво место.

- Школски хор „Лептирићи“ са наставницом Маријом Петровић наступао је на
хуманитарном концерту „Млади за Николину“, који је одржан у Нишком симфонијском
оркестру 23. фебруара 2018. године.

- Последњег дана фебруара 2018. год. директорка школе је била гост на ТВ „Зона плус".
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МАРТ

- Најновији роман за децу књижевнице Виолете Јовић под насловом „Како сам постао
псето“ представљен је првог дана марта у ОШ „Ћеле-кула“ у Нишу. Ученици средњег
узраста, од трећег до шестог разреда, којима је намењен овај роман, иако га и старији могу
читати, уживали су у промоцији. О теми романа, као и уопште о књигама и читању, могли
су отворено да разговарају и размене своја мишљења и утиске. Новински чланак о овом
књижевном сусрету под насловом „У друштву књижевнице“ написала је Ирена Златковић,
a објављен је 15. марта 2018. године у Просветном прегледу бр. 2757 (7) на страни 25. и на
сајту интернет часописа „Табла“. Следећи линк води до новинског чланка:
http://www.tabla.org.rs/2018/03/blogpost_38.html?utm_source=feedburner&utm_medium=twitt
er&utm_campaign=Feed:+org/dwaM+(%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0)&m=
1

- Последњег викенда у фебруару одржано је Oпштинско такмичење из математике, а
коначни резултати су стигли 1. марта. Наши ученици су остварили сјајне резултате, јер се
на окружно такмичење пласирало шест ученика: три ученика четвртог разреда и по један
из петог, шестог и осмог разреда. Међу четвртацима најбоља је била Исидора Богдановић
са 88 поена, затим Лазар Милошевић са 74 поена и Младен Златановић са 70 поена.
Ученица петог разреда Софија Станимировић заблистала је са максималних 100 поена,
освојивши прво место. У шестом разреду Страхиња Сврзић је освојио прво место са 90
поена, а међу осмацима Филип Тодоровић је прошао на следећи ниво такмичења са 60
поена. Њихов успех испратили су њихови ментори: учитељице Мирјана Василев и
Виолета Милићевић и наставници математике: Драгана Милошевић, Вукадин Крстић и
Оливера Рашић.
- И ове школске године наша школа је била домаћин општинског и окружног такмичења
из страних језика.
Општинско такмичење је одржано у нашој школи 3. марта 2018. године.
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- Сараднички час са темом „Птице се враћају“ одржале су наставница немачког језика
Марија Капетановић и наставница музичке културе Марија Петровић 6. 3. 2018. године у
петом разреду у кабинету музичке културе.
- Школски хор „Лептирићи“ је још једном одушевио публику, овога пута 9. марта 2018.
године наступом на отварању изложбе Оливере Карић.

- На Oпштинском такмичењу из књижевности, Књижевна олимпијада, које је одржано 10.
3. 2018. године, наши представници су освојили запажене резултате и пласман на окружно
такмичење: Вељко Ђурић је освојио прво место, а Анђела Милојевић треће место у
седмом разреду; код осмака Милица Мијачић је заузела друго, а Татјана Јоцић треће
место.

- У нашој школи је 12. 3.
2018. године одржана
презентација о енергетској
ефикасности. Предавачи
су били координатори
међународног
програма
Еко школа, Александра и
Тијана. На поклон смо
добили
кутије
за
сакупљање лименки.
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- О упису ученика у први разред говорила је директорка школе 15. 3. 2018. године на
Телевизији „Коперникус“.

- Наши Параламентарци су 16. 3. 2018.
године
присуствовали
ТЕДед
конференцији у организацији Америчког
кутка и учествовали у занимљивим
радионицама.

- На Oпштинском такмичењу из историје 17. 3. 2018. године наши такмичари су такође
заблистали и освојили четири прва места: Вељко Рашић и Страхиња Сврзић у шестом
разреду, Вељко Ђурић у седмом и Татајана Јоцић од осмака, а Софија Станимировић је
заузела треће место у петом разреду.

- На Oпштинском такмичењу из биологије, одржаном такође 17. 3. 2018. године, успех је
био изванредан. Софија Станимировић је освојила друго место, а Лана Велојић треће
место у петом разреду; Лазар Стевановић и Нађа Русимовић пласирали су се на треће
место у шестом разреду. Међу седмацима је ненадмашан био Вељко Ђурић са првим
местом, док је друго место освојила Јована Дикић, а Лена Павловић треће; Милица
Мијачић је у осмом разреду освојила друго место.

- И ученици наше школе су 19. 3. 2018.
године били део ИТ каравана 03 у Нишу,
у вези са безбедношћу деце на интернету.
ИТ караван 03 спроводи се за 26 школа у
пет градова у Србији: Београду, Новом
Саду, Суботици, Нишу и Новом Пазару.
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Платформа "Паметно безбедно" изведена
је у Народном позоришту за ученике,
њихове родитеље и наставнике, из пет
нишких основних школа, а школама су
овом приликом уручене магнетне табле
за коришћење у настави.

У организацији Министарства трговине,
туризма и телекомуникација и уз
подршку Министарства просвете, науке и
технолошког
развоја,
компаније
"Мајкрософт",
Националналне
асоцијације родитеља и наставника,
Фондације "Петља" и Града Ниша,
гледали смо представу о безбедности на
интернету, која је, на шаљив начин и у
извођењу наших младих глумаца, деци
држала пажњу све време и на крају била
поздрављена овацијама.
https://www.youtube.com/watch?v=ORIWQ
AiuWyY&feature=share
Затим је одржана радионица за ученике о
програму Scratch, али и врло корисна
радионица за родитеље о начинима
заштите деце на интернету.

У сусрет прослави 140 година постојања
и рада школе, Прва нишка гимназија
„Стеван Сремац“ организовала је 22. 3.
2018. године Јавни час књижевности.
Нишки
књижевник
Димитрије
Миленковић
представио
је
овом
приликом своју књигу Сремац и стари
Ниш.
Наши осмаци су учили и уживали!
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- Медијана фестивал дечјег стваралаштва
и стваралаштва за децу и ове године је
окупио велики број писаца и песника за
децу, а 22. марта 2018. године гости
ученика наше школе били су песник
Власта Ценић и писац Славка Петковић
Грујичић. Новински чланак о овој посети
наставница Ирена Златковић је објавила у
„Просветном прегледу“ (од 17. 5. 2018).

Увече су ученици шестог и осмог разреда
имали прилику да са наставницама
српског језика Јеленом Радовановић и
Марином Николић ближе упознају писца
Градимира Стојковића,
такође госта
Десетог
Медијана
фестивала,
на
књижевној вечери поводом Светског дана
поезије, које је одржано у Дечјој
библиотеци.
Осим
Градимира
Стојковића, ту су били и Слободан
Станишић,
Гордана
Тимотијевић,
Виолета Јовић, Милица Вучковић и други
писци и књижевни ствараоци за децу.

- Овако су наши ђаци, ученици трећег разреда, исказали своју креативност и машту на
часовима енглеског језика 23. 3. 2018. године са наставницом Миленом Радосављевић на
тему "Моја школа из снова". Израдили су паное за наградни конкурс.
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- На Општинском такмичењу из српског језика и језичке културе, које је одржано 24. 3.
2018. године, ученици наше школе још једном су показали да су најбољи – сви су освојили
једно од прва три места и пласман на окружно такмичење! Ученице петог разреда Софија
Станимировић и Јована Раденковић освојиле су друго место са по 17 поена од
максималних 20; Страхиња Сврзић је освојио прво место са 19 поена у шестом разреду;
Данило Денић је био други од седмака са 18 поена, а његов вршњак Вељко Ђурић је
освојио још једно прво место са 19 поена.

- Са првим данима пролећа објавили смо нови литерарни, музички и ликовни конкурс за
5. Фестивал уметности „Пролећне риме, ноте и слике“. Конкурс је објављен и на
интернету на следећем линку:
http://www.tabla.org.rs/2018/03/5_16.html?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm
_campaign=Feed%3A+org%2FdwaM+%28%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B0
%29
- Окружно такмичење из страних језика одржано је у нашој школи у недељу 25. 3. 2018.
године. Филип Тодоровић, ученик осмог разреда, освојио је треће место и пласман на
републичко такмичење.

- Сараднички час „У сусред Васкрсу“ одржали су 28. 3. 2018. године у првом разреду
учитељ Мирослав Савић и наставница верске наставе Маја Ђурђановић.

- На општинском такмичењу из ликовне културе „Мали Пјер“ 28. 3. 2018. године међу
осам школа са општине Медијана и у конкуренцији од 250 радова, чак дванаест наших
ученика је освојило једно од прва три места.
- На фестиввалу „Наук није баук“ 30. 3. 2018. године Вељко Ђурић, Маша Михајловић и
Николина Чупић пласирали су се у полуфинале квиза.
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- Заинтересовани ученици седмог разреда са наставницом историје Маријом Илић
посетили су 30. 3. 2018. године галерију Синагога у Нишу и погледали изложбу поводом
прославе 140 година ослобођења од Турака.

- На математичком такмичењу „Мислиша“ 30. 3. 2018. године наши ученици поново
постигли одличан успех: Најбољи резултат остварили су Константин Митровић и Матеја
Сврзић у трећем разреду, као и Страхиња Сврзић у шестом разреду, који имају по 100
поена, прво место и пласман на републичко такмичење. Младен Златановић, ученик
четвртог разреда, освојио је 95 поена и друго место. Треће место освојили су Страхиња
Мијајловић из четвртог разреда са 91 поеном и Филип Тодоровић из осмог разреда са 87
поена. Још петоро ученика из трећег, четвртог и петог разреда освојили су похвале: Петра
Димитријевић, Лазар Милошевић, Никола Јовановић, Милица Јовић и Софија
Станимировић.
- Најмлађима је у свечаној сали 30. 3.
2018. године приређен краћи забавни
програм у коме су учествовали дечји
писци, песници и забављачи, а Стеван
Милошевић је представио своју књигу
"Аждаја напушта бајку".
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АПРИЛ
- Решењем министра просвете, науке и технолошког развоја број 119-01-00067/201807/506 од 3. 4. 2018. године именована је Даниела Николић за вршиоца дужности
директора Основне школе „Ћеле-кула“ Ниш.
- Пробни завршни испит за ученике осмог разреда организован је према свим
пропозицијама 13. и 14. априла 2018. године у фискултурној сали.
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- Наши „Лептирићи“ су наставили да одушевљавају публику својим наступима, овога пута
на Фестивалу фантастике 15. 4. 2018. године у Нишком културном центру.

- На Окружном такмичењу Књижевна олимпијада 15. 4. 2018. године постигнути су
очекивано одлични резултати и два пласмана на републичко такмичење. Седмаци: Вељко
Ђурић, који је освојио прво место са максималним бројем поена и Анђела Милојевић, са
освојеним другим местом и 18 поена, пласирали су се на републичку Књижевну
олимпијаду. Ученица осмог разреда Татјана Јоцић освојила је са 16 поена треће место.
- На Међународном такмичењу из математике „Кентур без граница“ и ове године наши
ученици су освојили медаље: Вељко Перовић из првог разреда освојио је сребрну медаљу
у полуфиналу, као и Страхиња Сврзић, ученик шестог разреда. Четвртаци Страхиња
Мијајловић и Исидора Богдановић понели су бронзану медаљу. Сви они су се овим својим
резултатом пласирали у финале.
- Одељење III2 и уцитељица Маја Јоцић 17. 4. 2018. године реализовали су тематски дан о
пролећу.
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- Представници Удружења за заштиту, одгој и проучавање животиња „ЗОО Планет“ из
Ниша одржали су 18. 4. 2018. године предавање и презентацију о гмизавцима у холу
школе. Сви ученици су добили прилику да сазнају нешто више о змијама и осталим
гмизавцима, али и да разбију стереотипе и страхове. Ученици су добили потребна
обавештења о врстама змија, степену отровности и како треба реаговати у сусрету са
њима.

- На Окружном такмичењу „Мали Пјер“ прво место заузели су радови Милице Мијачић из
осмог разреда и троје петака: Јанка Поповића, Лазара Радосављевића и Наташе Илијевски.
Друго место је припало раду Ане Стаменковић из другог разреда.

Пролећно
сређивање
школе,
окопавањем и сађењем цвећа, почело је
19. априла.
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- За ученике осмог разреда организован је Сајам професионалне оријентације 20. 4. 2018.
године у холу школе. Биле су позване све нишке гимназије и средње стручне школе да
нашим ученицима представе програме за различита занимања. Били су позвани и ученици
осмог разреда из других школа са територије ГО Медијана. Ово је била лепа прилика да се
ученицима олакша избор средње школе и будућег занимања.
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- Крајем априла одржана су окружна такмичења из неколико предмета:
Окружно такмичење из биологије одржано је 21. априла 2018. године, а резултати
ни овог пута нису изостали: Софија Станимировић , Јована Дикић и Милица Мијачић
освојиле су треће место, док је Вељко Ђурић својим резултатом заузео прво место, са
којим се пласирао на републичко такмичење. Пролаз на републичко такмичење остварила
је и Милица Мијачић.
Запажен успех на окружном такмичењу 22. 4. 2018. године остварили су и
историчари. И овде је изванредан својим резултатом био ученик седмог разреда Вељко
Ђурић, освојивши прво место и пласман на републичко такмичење.
Истог дана, 22. 4. 2018. године, Вељко Ђурић је на окружном такмичењу
Екоолимпијада такође заблистао знањем и остварио 38 поена од максималних 40, прво
место и пролаз на републички ранг овог такмичења.
На Окружном такмичењу из српског језика и језичке културе 29. 4. 2018. нашу
школу су представљали ученици петог и седмог разреда у пратњи својих наставница
Ирене Златковић и Јелене Радовановић.Ученица петог разреда Софија Станимировић је са
18 поена освојила друго место, а Јована Раденковић је са 15 поена заузела треће место.
Исти број поена и треће место освојио је и ученик седмог разреда Данило Денић.
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- У Дечјем културном центру у Нишу
27. априла 2018. године ученице петог
разреда Софија Станимировић и Моња
Станојковић водиле су програм доделе
награда на конкурсу фестивала за децу
"Табла Фест 18" у организацији Интернет
часописа
за
подстицање
дечјег
стваралаштва
„Табла“,
чији
је
дугогодишњи сарадник и наша школа.
Пратила их је њихова наставница српског
језика и књижевности Ирена Златковић.

- У нашој школи је 28. 4. 2018. године реализован пројекат " Заједно можемо лакше и
боље" предшколске установе Пчелица, на челу са васпитачицом Данијелом Радовић.
Будући прваци, њихови родитељи и учитељи будућег првог разреда учествовали су у
"Играма без граница", где су се сви заједно лепо дружили, забављали и такмичили.

- Државно такмичење основних школа из физике одржано
је у ОШ „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину 28. и 29.
4. 2018. године. И ове школске године се показало да је
ОШ „Ћеле-кула“ расадник талената из многих предмета.
Тако је ученик шестог разреда Страхиња Сврзић постигао
изванредне резултате у овогодишњој серији такмичења из
физике,
освојивши прво место на Општинском и
Окружном такмичењу и похвалу на Републичком
такмичењу.
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- Глумац Позоришта лутака из Ниша Младен Милојковић одржао је 30. 4. 2018. године
луткарску позоришну радионицу ученицима млађих разреда у свечаној сали школе.

- Екскурзија осмака 2018. године
изведена је у Војводини од 27. до 29.
априла.
Наши ученици осмог разреда су ове
школске године на екскурзију ишли са
ученицима ОШ "Бранко Радичевић" из
Габровца. Обишли су манастире Хопово
и Крушедол на Фрушкој Гори, Сремске
Карловце, Врбас, Палић, Суботицу и
Нови Сад. Путовали су, упознали нова
места, дружили се и понели незаборавне
успомене.

50

51

МАЈ
- Заинтересовани
ученици осмог разреда са
наставницом Марином
Николић могли су 4. маја
2018. године да виде
примену дрона у настави
у ГТШ „Неимар“ и да
испробају уређај.

- Астрономско друштво „Магеланов
облак“ гостовало је у нашој школи 7.
маја. Ученици наше школе, али и позвани
гости из других школа, имали су прилику
да погледају пројекцију сазвежђа,
звезданих јата и галаксија. Планетаријум
је био постављен у фискултурној сали.
Било је веома занимљиво и поучно.
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- Републичко такмичење из књижевности, Књижевна олимпијада, одржано је у суботу 12.
маја 2018. године у Сремским Карловцима. Наши ученици седмог разреда Анђела
Милојевић и Вељко Ђурић освојили су треће и друго место. Њих двоје су, заједно са
осталим ученицима који су до сада показали одличне резултате из различитих области,
понос наше школе и они, уз сву дивну децу која својим радиом, жељом и посвећеношћу
крче себи пут и промовишу своје школе на најбољи могући начин потврђују изреку: "One,
who says this world is beyond saving, has forgotten that children represent hope".

- Обележен је Дан породице 15. маја
2018. године активностима најмлађих са
родитељима у школском дворишту. Деца
и родитељи су се дружили и међусобно
такмичили. Одрасли су се подсетили
колико је лепо играти се и бити одрастао,
а у души остати дете.
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- У оквиру пројекта SHARE ове године смо ми били домаћини и поделили своја искуства
у процесу унапређивања рада школе и подизању квалитета наставе и организације рада са
школама из Власотинца и Бошњаца код Лесковца. Њихови представници: учитељи,
предметни наставници, стручни сарадници и директори били су 17. маја 2018. целог дана
наши гости и посетили велики број часова. Тако су се упознали са вештинама наших
наставника кроз сарадничке часове из великог броја предмета. Одржани су и састанци по
групама у вези са радом секција, ИОП-ом и о другим питањима, важним за добро
функционисање и рад образовне установе. Гости су били одушевљени свиме што смо
показали.

Сараднички час у првом разреду, који су гости из Бошњаца и Власотинца посетили –
народна традиција и верска настава: „Спасовдан“. Час су одржали учитељ Мирослав
Савић и наставница веронауке Маја Ђурђановић.
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У старијим разредима одржан је као
сараднички час енглеског језика и
музичке културе.

Колеге из Бошњаца и Лесковца упознали
су се и са коришћењем QR кодова у
настави где су „сарадњом до знања“ били
удружени информатика, енглески језик и
историја.

У другом разреду су присутвовали часу
из предмета Свет око нас, који су
одржале учитељице Јасмина Гроздановић
и Александра Манић у дигиталној
учионици, са темом „Путовање по Старој
планини“.

„Сарадњом до знања“ одржан је и час
ликовне културе, географије и техничког
и информатичког образовања у кабинету
за ликовну културу.
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Учитељи: Љиљана Марковић, Мирослав Савић и Александра Манић и наставница српског
језика Ирена Златковић представили су гостима и успешан рад секција у овој и
претходним годинама у млађим и старијим разредима: луткарске, драмско-рецитаторске,
литерарне, спортске и других, као и Фестивал „Пролећне риме, ноте и слике“. Сви ови
успеси постигнути су захваљујући сарадњи, тимском раду. Присутнима је приказана
презентација са значајним моментима у раду ових секција. Ово је део те презентације:
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- Наша школа је била домаћин обележавања 28. Недеље здравља уста и зуба, која је
одржана у парку Светог Саве 17. маја 2018. године. Наставница Марина Николић
припремила је представу „Здрави зуби у породици 21. века“, која је приказана у оквиру
програма који су приказали наши ученици 17. 4. 2018. у парку Светог Саве. У приредби су
учествовали и школски хор „Лептирићи“ и чланови фолклорног ансамбла „Мозаик“.
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- На „Сусретима културе“, које је организовала ГО
Медијана у Позоришту лутака 18. 4. 2018. године,
наступили су и ученици шестог разреда наше школе са
представом „Загонетна чаролија“, коју је припремила
наставница српског језика Јелена Радовановић. Освојили
су друго место међу школама са територије ГО Медијана.

Наша екипа са члановима жирија и директорком школе

- Изузетну серију успеха на такмичењима
Вељко Ђурић, ученик седмог разреда,
наставио је на Републичком такмичењу
из историји, где је освојио прво место!

Наставница Марија Илић и Вељко Ђурић
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- Наши четвртаци су још једном показали своје вештине у акцији „Стоп – сви на спорт“,
која је овога пута одржана у Тврђави 22 . 5. 2018. године. Били су убедљиво први од свих
екипа учесница међуопштинског такмичења. Бодриле су их њихове учитељице, Виолета
Милићевић и Мирјана Василев.

У финалу, које је одржано следећег дана, били су трећи и освојили бронзане медаље.
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- Фолклорни ансамбл „Мозаик“ у оквиру недеље обележавања Дана школе посетио је
23. маја 2018. године Геронтолошки центар и представио се концертом корисницима
Центра.

- Централна прослава Дана школе одржана је у четвртак 24. 5. 2018. године.
Најпре је у свечаној сали Пети Фестивал уметности „Пролећне риме, ноте и слике“ окупио
многобројне госте, награђене ученике и њихове наставнике менторе из Ниша и околине,
али и из осам градова и места из Србије: Краљева, Лесковца, Крушевца, Београда, Руме,
Ивањице, Младеновца, Падежа. Награђени и похваљени радови су изложени у холу
школе.

Аутор и организатор фестивала, наставница српског језика Ирена Златковић, објавила је
почетком марта Конкурс, који је садржао теме за литерарне, музичке и ликовне радове.
Заједничка тема је „У славу пролећа, другарства и љубави, природе и цвећа“. На сва три
фестивалска конкурса учествовали су ученици из преко педесет школа из Србије. Стручни
жири за литерарни конкурс чинили су познати песници и писци: Милош Петковић,
Милица Вучковић, Виолета Јовић, Вера Цветановић, Анита Пешић, а гости фестивала
били су и Мирослав Кокошар и Русомир Арсић.
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Пети Фестивал уметности „Пролећне
риме, ноте и слике“ отворила је Даниела
Николић, вршилац дужности директора
Основне школе "Ћеле-кула“.

Гости су уживали у богатом програму који су спремили ученици наше школе. Приказане
су две представе: „Надежда Петровић“ и "Загонетна чаролија", а хор „Лептирићи“ је
својим наступом увеличао свечаност. Присутнима су се представили и писци и песници.
Свечана сала школе је била препуна љубитеља уметности.

"Патуљци и виле - Пролеће" - Милош
Петковић и хор „Лептирићи“

"Уметник у ковитлацу историје Надежда Петровић"

„Пролећне риме ноте и слике“ је Богдан Златић, ученик
четвртог разреда ОШ „Ђура Јакшић“ из Конарева код
Краљева. Он је освојио прво место на песничком
литерарном конкурсу за млађи узраст. Награду му је
уручио песник Мирослав Кокошар. Такође је добио и
похвалу за ликовни рад.

Науспешнији
учесник
овогодишњег фестивала
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Најуспешнији ментор на
литерарном конкурсу Снежана
Стојановић,
наставник српског језика
и књижевности у ОШ
"Васа Чарапић" у Белом
Потоку (Београд) са
својим награђеним и
похваљеним ученицама.
Литерарна секција ове
школе је дугогодишњи
успешни учесник нашег
фестивала.

Најуспешнији ментор на ликовном
конкурсу је Сања Цветковић, наставник
ликовне културе у ОШ "Др Зоран
Ђинђић" у Брзом Броду и ОШ
"Бранислав Нушић" у Доњој Трнави. На
слици са Иреном Златковић, аутором и
организатором фестивала.

Председница музичког жирија Марија Петровић са
најуспешнијима на музичком конкурсу: Прву награду
према оцени стручног жирија освојила је песма
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„Ливадско звонце“.
Музику су написали
ученици одељења VI1
ОШ ,,Кирило Савић“ из
Ивањице:
Александра Бојовић,
Марија Вуковић,
Невена Вуловић,
Филип Лишанин.
Клавирска пратња –
наставник ментор: Анита
Пешић-Ивковић, иначе и
најуспешнији ментор на
музичком конкурсу
Фестивала.

По завршетку Фестивала одржана је свечана седница Наставничког већа, на којој је в. д.
директора школе Даниела Николић уручила захвалнице наставницима и радницима школе
за посебан труд који су уложили у свој рад у протеклој години. На истој седници
спроведено је гласање за избор новог директора школе.
Најуспешнији учесници такмичења из
свих предмета добили су од школе за свој
успех, труд и залагање вредне награде у
виду књига за свако освојено место.
Књиге је уручила в. д. Директора школе
Даниела Николић. Највише књига је
заслужено понео Вељко Ђурић.

У оквиру програма поводом прославе Дана школе гледали смо плес четвртака и ауторску
представу ученика осмог разреда „Породица 21. века". Са ученицима је радила наставница
Марина Николић, а сценографију наставница Сузана Иванчевић Стаменковић.

Заједничким концертом хора „Лептирићи“ и фолклорне групе „Мозаик“ завршен је богат
програм прославе Дана школе, али, на овај дан обележили смо и Дан словенских
просветитеља и мисионара Ћирила и Методија. На крају смо видели и наше предшколце наше будуће ученике, који су се представили наступом који су припремили са својом
васпитачицом Данијелом Радовић Томић.
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Концерт хора и фолклора

Плес ученика четвртог разред

Предшколци
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У оквиру обележавања Дана школе 25. 5. 2018. године одржан је традиционални спортски
сусрет ОШ „Душан Радовић“ и ОШ „Ћеле-кула“. И ученици и наставници из обе екипе
показали су изузетан спортски дух, а одигране су утакмице у малом фудбалу и одбојци.

Под називом "СМЕХА, СМЕХА ДЕЦИ" и предшколци су
учествовали у обележавању Дана школе 28. маја и
припремили интерактивну представу у виду маскенбала
заједно са васпитачицом Данијелом, у улози кловна.
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- Дводневна екскурзија за
ученике петог, шестог и
седмог разреда изведена
је 27. и 28. маја 2018.
године. Послужило их је
лепо време и добро
расположење. Првог дана
су посетили Лазарев град
у Крушевцу и цркву
Лазарицу,
потом
манастир Жичу, Тополу
и Опленац. Спавали су у
Ваљеву. Сутрадан су
видели стару српску
школу у Бранковини, као
и Вукову родну кућу у
Тршићу
и
манастир
Троношу.
Лазарев град у Крушевцу, шести разред и наставница Марија Петрпвић

Црква на Опленцу

Музеј у Ваљеву

Бранковина

Тршић
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- Перформанс „Плес осмака – Сви у коло“ одржан је 31. маја 2018. у дворишту школе.
Ученицима осмог разреда придружили су се њихови наставници и директорка школе, као
и другари из осталих разреда. Репортажа Телевизије „Прва“: https://youtu.be/xYmo2K5pFys
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- Крајем маја Основна школа „Ћеле-кула“ је добила нови мурал на северном зиду школе,
који је урадио уметник Миња Јандрић.

- В. д. директора школе Даниела Николић гостовала је на Телевизији „Коперникус“ и
промовисала постигнућа ученика наше школе са нашим најуспешнијим такмичаром
Вељком Ђурићем Снимак овог гостовања може се погледати на следећем линку:
https://www.youtube.com/watch?v=VJ4HLE7zXKg&feature=youtu.be
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ЈУН
- В. д. директора школе Даниела Николић гостовала је у Јутарњем програму Телевизије
„Белами“ и промовисала постигнућа ученика наше школе са нашим најуспешнијим
такмичарима: Страхињом Сврзићем и Младеном Златановићем.

- Ученици млађих разреда били су на излету до Београда 7. 6. 2018. године. Посетили су
Калемегдан, Зоолошки врт, Авалу и друге знаменитости нашег главног града.

Прваци са учитељима: Драганпм Маркпвић, Мирпславпм Савићем и Драганпм Митрпвићем
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Ученици другпг разреда са свпјим учитељицама, Јасминпм Грпзданпвић и Александрпм Манић

Одељеое трећег разреда и учитељица Маја Јпцић

Ученици четвртог разреда са учитељицама, Виолетом Милићевић и Мирјаном Василев
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- У финалу математичког такмичења „Кенгур без граница“, које је одржано 10. јуна 2018.
године у Крагујевцу, наши ученици су освојили три награде: ученик првог разреда Вељко
Перовић освојио је другу награду, као и шестак Страхиња Сврзић. Исидора Богдановић,
ученица четвртог разреда, освојила је трећу награду.

Виолета Милићевић и Мирјана Василев са успешном екипом математичара

Марко Перовић

Страхиња Сврзић
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и

Исидора Богдановић са учитељицом

- Представа „Стара и
нова школа“, коју су
припремили
ученици
петог разреда, чланови
драмско-рецитаторске
секције, са наставницом
Иреном
Златковић,
приказана је малишанима
из предшколске групе у
нашој
школи
и
ученицима
млађих
разреда 7. и 8. јуна 2018.
године у свечаној сали
школе.

Представа „Стара и нова школа“ је из
серијала драмских комада за луткарске и
костимиране представе „Приче из Златне
шуме“, чији је аутор Ирена Златковић.

Сценографију је урадила наставница
ликовне културе Сузана Иванчевић
Стаменковић, а костиме мајка ученице
Иве Петровић.
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- Завршна приредба предшколаца и
њихове васпитачице Данијеле „Азбука
здравља“ приказана је у свечаној сали
ОШ „Ћеле-кула“ 12. јуна 2018. године.
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- Ученици осмог разреда полагали су завршни испит 18, 19. и 20. јуна 2018. године.

- Крајем јуна стигле су захвалнице
ученицима другог, трећег и четвртог
разреда који су учествовали на
такмичењу из енглеског језика „Са
енглеским језиком у Европу“ у
организацији Учитељског друштва у
Нишу и постигли су завидне резултате, а
посебно треба похвалити Ену Цветковић
(други разред) и Константина Митровића
(трећи разред), који су остварили
максималан број поена.

- За ученика генерације након спроведеног конкурса изабран је Филип Тодоровић. Он је
добио Видовданску награду у Храму Саборне цркве.

Филип Тодоровић је на фотографији други слева.
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ЈУЛ И АВГУСТ
- На захтев ОШ „Ћеле-кула“, због
безбедности деце и запослених, радници
ЈКП „Медиана“ уклонили су 10. јула
2018. године оштећена стабла и суво
грање и посадили су траву у једном делу
атријума.

- Сређивање Школе и школског
дворишта настављено је и у августу.
Уређене су стазе и поправљени прозори.
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Увек ведри и насмејани, наши ученици су својом игром и песмом увеселили многа срца у
протеклој школској години.
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Машемо вам до следеће школске године и наших нових постигнућа и успеха на свим
такмичењима и наступима.
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Летопис за школску 2017/2018. годину саставила је и уредила Ирена Златковић, професор
српског језика и књижевности и школски библиотекар, на основу Извештаја о раду за
школску 2017/18. годину, Извештаја о раду Тима за културне и јавне делатности школе и
званичне Фејсбук странице школе.
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