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МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

У тпку щкплске 2019/20. гпдине радилп се на ппбпљщаоу технишких и 

прпстпрних услпва рада. Шкпла је пд свпјих средстава и из градскпг бучета набавила 

щкплски намещтај и рашунарску ппрему.  

 Купљен је щкплски намещтај: щкплске клупе, стплице, прмар, две пплице за 

библиптеку;  

 Обнпвљена је рашунарска ппрема: два лаптппа, два мпнитпра, један фптпкппир 

апарат, шетири прпјектпрa и три щтампаша;  

 Министарствп прпсвете Шкпли је дпниралп рашунарску ппрему: седам лаптппп 

рашунара „Тесла“,  седам прпјектпра „Епспн“, седам нпсаша прпјектпра;  

 У тпку пве щкплске гпдине щкплска библиптека је ппвећала свпј фпнд за 398 

коига:  

- Шкпла је купила наслпве лектире пп нпвпм прпграму, укупнп 168 коига у 

вреднпсти 34983,88 динара (25 кпмплета лектире за ушенике првпг разреда; пп 

25 кпмада рпмана „Аги и Ема, „Дешаци Павлпве улице“, „Дпживљаји машка 

Тпще“; 10 кпмада рпмана „Бела грива“ и пп некпликп примерака других наслпва 

за пети и щести разред: „Зеленбабини дарпви“, „Маслашкпвп винп“, „Каљави 

кпо“ и др.)  

- Шкпла је дпбила финансијска средства пд Министарства прпсвете за куппвину 

коига за пбнпву библиптешкпг фпнда. Министарствп је ОШ „Ћеле-кула“ 

дпделилп 11000 динара и захваљујући тпј дпнацији купљене су 32 коиге 

белетристике за млађи и старији узраст ушеника у вреднпсти пд 10977,61 

динара.  

- Шкпла је дпбила на ппклпн 26 коига у вреднпсти 8323,00 динара кпје је купилп 

Министарствп прпсвете пд ЈП Завпд за учбенике и наставна средства.  

- Шкпла је на ппклпн пд Блиц фпндације дпбила 162 коиге забавнпг садржаја 

(серијале: Суперхерпји, Калимерп и другари, Angry Birds и Супер крила). У 

спецификацији ппклпна није наведена нпвшана вреднпст пвих коига.  

- Радник щкпле Саща Никплић ппклпнип је щкплскпј библиптеци коигу сабраних 

дела Меще Селимпвића и бип је гпст на радипници ппвпдпм Наципналнпг дана 

коиге. 

- Од вищка коига кпје су купљене за награђиваое ушеника ппвпдпм Дана щкпле 

у претхпднпј щкплскпј гпдини у библиптешки фпнд уведенп је 9 коига за 

пптребе щкплске лектире.  

 Тпкпм првпг пплугпђа врщена су редпвна текућа пдржаваоа и пп пптреби 

санирани кварпви. 
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КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

Шкпла је щкплску 2019/2020. гпдину ппшела са 49 радника. Од тпга је 26 

наставника предметне наставе, 9 ушитеља разредне наставе, 2 ушитељице у 

прпдуженпм бправку, два струшна сарадника - педагпга и библиптекара, кпји је 

истпвременп са пплпвинпм прпцената нпрме и у настави; благајника, рашунпвпђу, 

секретара, 8 шисташа, 1 дпмара и директпра щкпле.  

На ппшетку щкплске гпдине примљене су у стални радни пднпс преузимаоем 

наставница српскпг језика и коижевнпсти Сандра Динић Раденпвић за 38,89 % и 

ушитељица Анита Бпгданпвић. 

Анђелка Јпванпвић, ппмпћни радник, птищла је у пензију у тпку првпг 

пплугпдищта, 31. 10. 2019. гпдине.  

Наставник технике и технплпгије и технишкпг и инфпрматишкпг пбразпваоа 

Бранислав Бпјић стекап је 5. фебруара 2020. гпдине услпв за пдлазак у пензију и на 

оегпвп местп је пд ппшетка другпг пплугпдищта дпщап Марин Станкпвић.  

Наставница енглескпг језика Катарина Миладинпвић, кпја је била на 

неплаћенпм пдсуству збпг реализације прпјекта у Дубају, а кпју је замеоивала Ивана 

Ранђелпвић, вратила се 27. априла 2020. гпдине на свпје раднп местп. 

У тпку другпг пплугпдищта у стални радни пднпс примљени су следећи радници:  

- Марина Никплић, наставница српскпг језика и коижевнпсти,  

- Марија Динић и Биљана Никплић, ппмпћнп пспбље.  

На пдређенп је кап ппмпћни радник примљена Татјана Јанкпвић за 45% нпрме. 
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ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
Шкпла је реализпвала васпитнп-пбразпвни рад пп Правилнику п календару 

васпитнп-пбразпвнпг рада пснпвне щкпле за щкплску 2019/2020. гпдину кпји је 

прпписап  министар прпсвете („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 ‒ др. закон и 

10/19) 

Шкплска гпдина ппшела је у ппнедељак 02. 09. 2019. гпдине. У први разред је 

уписанп 46 ушеника кпји су расппређени у два пдељеоа. За оих, кап и за предщкплце, 

прганизпван је свешани пријем испред главнпг улаза Шкпле.  

            И пве щкплске гпдине рад се пдвијап у једнпј, преппдневнпј  смени, а Шкпла је 

ущла у Пилпт прпјекат „Обпгаћени једнпсменски рад“, за шију се реализацију 

припремала пд маја претхпдне щкплске гпдине, а званишнп је 16. 09. 2019. гпдине 

ппшела са реализацијпм активнпсти из пвпг прпјекта.  

            За ушенике првпг и другпг разреда, кап и ранијих гпдина, прганизпван је рад у 

прпдуженпм бправку у две групе.  

            На ппшетку щкплске гпдине сашиоен је План дежурства наставника и ненаставнпг 

пспбља. Коига дежурства наставника редпвнп је впђена.  

У септембру су кпнституисани тимпви, струшна већа, активи кап и саветпдавни и 

управни пргани щкпле и дпнети су планпви рада за исте.  

             Кпнституисан је и Ушенишки парламент. Већинпм гласпва за председника 

Парламента изабрана је Ива Радпванпвић, ушеница пдељеоа 8/2, а за заменика 

председника Тара Стпщић из пдељеоа 7/2. Одређени су и шланпви кпји ће 

представљати Ушенишки парламент у щкплским тимпвима, кап и шланпви Парламента 

кпји ће редпвнп присуствпвати седницама Шкплскпг пдбпра.  

             Израђене су радне листе, на пснпву нпрме дата су задужеоа наставницима, у 

пквиру 40-тп шаспвне радне недеље.  

             На ппшетку щкплске гпдине пдржани су рпдитељски састанци у свим разредима, 

на кпјима у рпдитељи пбавещтени п прганизацији и Календару васпитнп-пбразпвнпг 

рада за 2019/20. гпдину и п учбеницима. И пве гпдине су ушеници кпји су пстварили 

правп пп једнпм пд три прпписана пснпва дпбили бесплатне учбенике.  

У складу са Правилникпм изврщенп је анкетитаое ушеника за избпрне предмете 

и прпграме, кап и за секције и активнпсти кпје је Шкпла ппнудила у пквиру прпјекта 

„Обпгаћени једнпсменски рад“. Реализацију прпјекта пратили су и саветници из 

Шкплске управе, те нас је у нпвембру ппсетила прпсветна саветница Јасмина Гејп са 

кпјпм се дискутпвалп п прпјектним активнпстима и предлпзима за ппбпљщаое.  

          Гпдищои план рада щкпле усвпјен је на седници Шкплскпг пдбпра пдржанпј 12. 

09. 2019. гпдине. Овај дпкумент је у тпку щкплске гпдине два пута дппуоаван и меоан 

анексима у складу са актуелним изменама. 

У тпку щкплске гпдине, у другпм пплугпђу, збпг престанка важеоа дпкумената 

Развпјнпг плана щкпле и Шкплскпг прпграма, ступилп се у израду нпвих.  

            У тпку щкплске 2019/20. гпдине у Шкпли су реализпване брпјне активнпсти и 

манифестације: 
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- У септембру је реализпвана приредба за пријем првака и предщкплаца.  

- Обележен је Еврппски дан језика 26. 9. 2019. гпдине.  

- На сппмен парку Бубао у септембру је прганизпван „Јесеои крпс“. 

             - Ппшеткпм Октпбра пбележена је Дешија недеља ппд слпганпм: „Да право свако 

дете ужива лако.“ У пквиру Дешије недеље ушеници првпг и другпг разреда ппсетили 

Луткарскп ппзприщте и пдгледали представу „Снежна краљица“; ушеници трећег и 

шетвртпг разреда ппсетили су музеј „Ћеле кула“.  

- Октпбар и нпвембар месец пбележип је и рад хпра у пквиру "Дешије недеље" 

приредбпм у щкпли, а пптпм су ушествпвали на "Мекикијади", у парку Свети Сава. У 

тпку пктпбра хпр је наступап у Герпнтплпщкпм центру, а на ппзив Јпвана Милића на 

кпнференцији у сали Универзитета. Рад нащег хпра истакнут је шланкпм у интернет 

шасппису "Табла" и у нпвинама „Прпсветни преглед“.  

- У пквиру "Медијана сппрт фест-а", у прганизацији ГО Медијана, нащи ушеници 

су ушествпвали у следећим сппртпвима: Одбпјци, кпщарци, атлетици, мини рукпмету и 

малпм фудбалу, ппд впђствпм наставника физишкпг васпитаоа. На пвим такмишеоима 

ушесници су псвпјили првп местп (пдбпјка), треће местп (кпщарка – мущки тим) и треће 

местп (рукпмет).  

- Реализпван је излет дп Кпритоака са наставницпм биплпгије у сарадои са 

истраживашкпм станицпм Јелащница и пбележен дан пещашеоа.  

- У пратои наставника физике ушеници старијих разреда ппсетили су 

манифестацију „Нпћ истражива“.  

- Ппшеткпм нпвембра месеца наставнице српскпг језика и ушитељице шетвртпг 

разреда прганизпвале су приредбу „У шаст Вуку Карачићу“.  

- У нпвембру је пбележен Дан тплеранције крпз радипнице на шаспвима 

пдељеоскпг старещине и грађанскпг васпитаоа.  

- Обележен је Дан јабуке и здраве хране, а радпви ушеника су красили хпл 

щкпле. 

- Одржан је семинар „ Отвпрена ушипница“. 

- У пквиру прпјекта „Шкпле за 21. век“ -  British Council Шкпла је дпбила дпнацију 

у виду микрпбитпва.  

- У децембру, 4. 12. 2019. гпдине, ушеници старијих разреда у пратои наставника 

ппсетили су Сајам коига у Хали „Чаир“.  

- Упши Нпве гпдине прганизпване су разлишите активнпсти и радипнице, пре 

свега у млађим разредима, у кпјима су ушествпвали и рпдитељи, а кпје су дппринеле 

бпљпј ппщтпј атмпсфери у Шкпли и сарадои на свим нивпима. 

- У шаст Светпм Сави прпслављена је Шкплска слава 27. јануара 2020. гпдине и 

приређена је свешана приредба уз сешеое славскпг кплаша.  

              - У фебруару 2020. гпдине пдржане су седнице Одељеоских већа и 

Наставнишкпг већа на кпјима је утврђен успех и дисциплина ушеника на крају првпг 

пплугпђа, а такпђе и разматран пплугпдищои Извещтај п раду щкпле. Шкплски пдбпр 
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је, накпн разматраоа извещтаја Ушенишкпг парламента, Савета рпдитеља и 

Наставнишкпг већа усвпјип исте.  

- Ппшеткпм марта у свешанпј сали Универзитета у Нищу пдржан је Фпрум младих 

наушника на кпјем су ушествпвали и ушеници пд щестпг дп псмпг разреда наще щкпле, у 

пратои педагпга и наставнице енглескпг језика. 

- Од ппшетка марта дп прпглащена ванреднпг стаоа 16. марта 2020. гпдине, 

рађен је интензиван маркетинг щкпле кпји се пгледап и у дежурству наставника у 

ппппдневним сатима ппнедељкпм средпм и петкпм и уппзнаваоа рпдитеља са 

ушитељицама будућег првпг разреда. Кппрдинатпр Тима урадила је презентацију п 

раду Шкпле кпја је у време Отвпрених врата представљена рпдитељима будућих 

првака. Такпђе су и термини радипница у пквиру Обпгаћенпг једнпсменскпг рада били 

у ппппдневним шаспвима, какп би се рпдитељи уппзнали са једнпсменским радпм.  

Кппрдинатпр Тима и ушитељице у прпдуженпм бправку направиле су щтанд пд 

прпдуката једнпсменскпг рада (Креативне радипнице, Нарпдне традиције, 

Икпнпписашке радипнице, Дружимп се слущамп се), међутим, збпг прпглащеоа 

пандемије представљаое прпјекта и представљаое щкпле у Регипналнпм центру је 

птказанп. Такпђе је путем Фејсбук странице щкпле рађен свакпдневни маркетинг 

ппсвећен упису будућих првака, те је щкпла пве гпдине уписала три пдељеоа првпг 

разреда. 

               Другп пплугпдищте је ппшелп је са пдлагаоем, у ппнедељак 24. 2. 2020. гпдине 

збпг епидемиплпщке ситуације у вези са гриппм у земљи и прпдужеоа зимскпг 

распуста. Накпн прпглащеоа ванреднпг стаоа у држави 15. 3. 2020. гпдине збпг 

епидемије вируса кпрпна Шкпла је пд 17. 3. 2020. гпдине ппшела да прганизује наставу 

на даљину, кпја је трајала дп заврщетка щкплске гпдине. Наставни планпви за 

пствариваое предвиђенпг прпграма тада су прилагпђени нпвпнасталпј ситуацији с 

циљем минималнпг пптерећеоа ушеника и савладаваоа битнпг градива. За ушенике 

кпји раде пп ИОП-у наставници су припремали и дпстављали прилагпђене задатке. Са 

ушеницима псмпг разреда највище се радилп на савладаваоу наставних садржаја кпји 

би се мпгли наћи на Заврщнпм испиту.  

Наставници су за пдржаваое наставе на даљину кпристили разлишите технишке 

мпгућнпсти: Вибер, електрпнску ппщту, Гугл ушипнице, Мудл, Зум, е-ушипнице, 

Мајктпспфт Тимс и слишнп. Ушеници су, такпђе пд 17. 3. 2020. гпдине, мпгли да прате 

наставу на РТС каналима (РТС2, РТС3 и РТС Планета). Шкпла је у тпку пвпг перипда 

пдржаваоа наставе на даљину дпбијала упутства пд ШУ за пствариваое пваквпг вида 

наставе, кап и за пцеоиваое ушеника. 

            Активнпсти предвиђене Гпдищоим планпм рада Шкпле, састанци тимпва, 

струшних већа и актива щкпле, саветпдавних и управних пргана, разматраоа, усвајаоа 

и дпнпщеоа извещтаја, пдлука и аката важних за пствариваое пбразпвнп-васпитнпг 

рада у тпку пвпг перипда реализпване су на даљину, телефпнским путем и 

електрпнскпм ппщтпм.  
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У априлу, 14. 4. 2020. гпдине, је дпнета Одлука п кприщћеоу учбеника за 

щкплску 2020/21. гпдину.   

Нпви Развпјни план дпнет је на седници Шкплскпг пдбпра 15. 5. 2020. гпдине, 

када је усвпјен и Извещтај п реализацији претхпднпг плана. Према актуелним 

Правилницима израђен је Шкплски прпграм за први и други циклус пснпвнпг 

пбразпваоа и васпитаоа кпји је усвпјен на седници Шкплскпг пдбпра 30. 6. 2020. 

гпдине. 

             Кап ппследица насталпг стаоа пве щкплске гпдине пп први пут је примеоен 

инпвиран и дигитализпван Заврщни испит, у делу припреме, прегледаоа и пбраде 

тестпва. Овакп прганизпван Заврщни испит предвиђап је и нпве прпцедуре. У јуну је 

најпре спрпведен Прпбни заврщни испит кпји су ушеници радили кпмбинпванп, кпд 

куће и у щкпли, такп щтп су 01. 6. 2020. гпд. тест из српскпг језика и кпмбинпвани тест 

ушеници преузимали у щкпли и нпсили кући, радили пве тестпве кпд куће и следећег 

дана их вратили у щкплу, а 02. 6. 2020. гпдине ушеници су у щкпли радили тест из 

математике. Збпг ппщтпваоа епидемиплпщких мера да у ушипници мпже бити највище 

девет ушеника, ушеници су били ппдељени у  щест ушипница.  

 Заврщни испит је пдржан у перипду пд 17. 6. дп 19. 6. 2020. и тп: 17. 6. – српски 

језик; 18. 6. – математика и 19. 6. – кпмбинпвани тест. Ушеници су сва три дана били 

расппређени у щест ушипница: у пет ушипница пп седам ушеника и у једнпј ушипници 

псам ушеника. Дежурали су наставници из наще щкпле, пп два наставника у свакпј 

ушипници и два дежурна наставника у хпднику. Цеп тпк испита пратили су супервизпр, 

прпсветни инспектпр и пплицајац. Ушеници и дежурни наставници су за време 

Заврщнпг испита нпсили защтитне маске и рукавице, у складу са преппрукама п 

защтитним мерама. Цеп тпк Заврщнпг испита, пд преузимаоа тестпва, сампг тпка 

пплагаоа и враћаоа тестпва, прптекап је у саврщенпм реду. 

Накпн пбављенпг Заврщнпг испита пбјављени су прелиминарни резултати, 23. 

јуна 2020. гпдине на сајту https://zios.mpn.gov.rs. а кпнашни 28.  јуна 2020. гпдине. 

Ситуација у вези са пандемијпм пдразила се и на пдржаваое такмишеоа у 

прганизацији Министарства прпсвете. У тпку щкплске 2019/20. гпдине пдржана су 

такмишеоа из свих предмета, али углавнпм дп ппщтинскпг нивпа, псим из математике 

и физике, где је пдржан и пкружни нивп такмишеоа. Кап и претхпдних гпдина велики 

брпј нащих ушеника ушествпвап је на такмишеоима и ппстигап вепма дпбре резултате. 

Сви ушеници, кпји су ушествпвали на такмишеоима и ппстигли запажене резултате или 

се истакли у некпј пбласти у тпку щкплске гпдине, ппхваљени су пд стране свпјих  

пдељеоских старещина и предметних наставника на Одељеоским већима. 

Штп се тише струшнпг усаврщаваоа, у тпку другпг пплугпђа а и прекп лета, 

наставници су присуствпвали пнлајн едукацијама и пбукама.  

У тпку щкплске гпдине Шкпла је пстварила сарадоу са ГО Медијана, 

Ппзприщтем лутака, ЈКП Наисус, ПУ Нищ, Центрпм за спцијални рад, Дпмпм здравља, 

Шкплскпм управпм, Регипналним центрпм за прпфесипнални развпј, Герпнтплпщким 

https://zios.mpn.gov.rs/
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центрпм, Завпдпм за менталнп здравље, Секретаријатпм за пмладину и сппрт, 

Нарпднпм библиптекпм и псталим устанпвама пд знашаја за пбразпвнп-васпитни рад. 

 Шкплску гпдину заврщилп је 364 ушеника. Успех и владаое ушеника били су 

перипдишнп прпменљиви. За ушенике кпји теже савладавају наставнп градивп рађени 

су индивидуални пбразпвни планпви. Са ппјединим ушеницима рађен је ппјашан 

васпитни рад и пдређиване су активнпсти у пквиру друщтвенп-кприснпг рада. У 

васпитни рад интензивнп су укљушивани и рпдитељи, щтп је далп ппзитиван резултат. 
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2. септембар 2019. гпдине 

Ппшетак нпве щкплске гпдине 

Првп септембарскп щкплскп звпнп пгласилп се, кап и претхпдних гпдина,  ташнп 

у 8.00 сати и сви ушеници щкпле, псим првака,  ппшели су нпву щкплску гпдину у једнпј 

смени. Малп касније, у 10.00 шаспва, ушенике првпг разреда на улазу у щкплу дпшекале 

су оихпве будуће ушитељице, Љиљана Маркпвић и Маја Јпцић. Окупљене малищане и 

оихпве рпдитеље, баке и деке најпре је пригпдним гпвпрпм ппздравила директпрка 

щкпле Даниела Никплић уз приредбу за дпбрпдпщлицу. Наступили су ушеници другпг 

разреда, а приредбу су припремиле ушитељице Мирјана Василев и Виплета Милићевић 

и наставница музишке културе Марија Петрпвић. Пптпм је уследила свешана прпзивка, 

па су прваци са ушитељицама птищли у свпје ушипнице и први пут сели у щкплске клупе.  

Са радпм је истпг дана ппшела и припремна предщкплска група у щкпли.  

       

 
ушитељица Љиљана Маркпвић              ушитељица Маја Јпцић са свпјим нпвим ђацима           
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5. септембар 2019. гпдине 

Аспцијација најбпљих наставника бивще Југпславије 

Ирена Златкпвић, наставница српскпг језика и коижевнпсти и щкплски 

библиптекар, ппстала је пунпправни шлан Аспцијације најбпљих наставника са прпстпра 

бивще Југпславије. Изабрана је у шланствп на кпнкурсу захваљујући успещним 

резултатима у раду и инпвативним и креативним ппстигнућима у каријери, кпјима је 

задпвпљила јавнп пбјављене критеријуме пве престижне Аспцијације.  

http://najboljinastavniciexyu.com/sr/asocijacija/dogadjaji/treci-

presjek?fbclid=IwAR23Mq4C0w7_vmIXVFLsfSkJTAsInTA5CYWy7fakf4pYigX54Vamo0W2SnY 

 

 

11. септембар 2019. гпдине 

Стпматплпщка прдинација Дпма здравља у щкпли 

 Ушеници наще щкпле и пве щкплске гпдине били су у прилици да бригу п свпјим 

зубима ппделе са щкплским стпматплпгпм. Стпматплпщка прдинација Дпма здравља 

била је птвпрена средпм и шетврткпм пд 7.00 дп 14.00 сати. Дпктпрка стпматплпг 

благпвременп је ппзивала ушенике на систематске прегледе и едукпвала их какп да щтп 

бпље брину п свпјим зубима, а пп пптреби је и лешила зубе.  

 

http://najboljinastavniciexyu.com/sr/asocijacija/dogadjaji/treci-presjek?fbclid=IwAR23Mq4C0w7_vmIXVFLsfSkJTAsInTA5CYWy7fakf4pYigX54Vamo0W2SnY
http://najboljinastavniciexyu.com/sr/asocijacija/dogadjaji/treci-presjek?fbclid=IwAR23Mq4C0w7_vmIXVFLsfSkJTAsInTA5CYWy7fakf4pYigX54Vamo0W2SnY
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16. септембар 2019. гпдине 

Обпгаћени једнпсменски рад 

Изабрана пд Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја, наща щкпла 

је пд пве щкплске гпдине ущла у Пилпт прпјекат ,,Обпгаћени једнпсменски рад". 

Пплугпдищои План рада ппстављен је на сајту щкпле. Ушеници су мпгли да ппхађају 

разлишите активнпсти: радипнице: „Од прпблема дп рещеоа“, “Дружимп се – слущамп 

се“, Креативну радипницу; да певају у хпру, науше рушни рад, да ушествују у сппртским и 

здравственим активнпстима, да раде у екплпщкпј секцији, кап и да сазнају нещтп п 

митплпгији, фптпграфији 19. и 20. века, вежбају гпвпрнищтвп и науше здравице. 

 

                         
Нарпдна традиција и рушни рад                               
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Митплпгија                                                    Распевани „Лептирићи“ 

радипнице „Дружимп се, слущамп се“ 

     
Екплпгија/бптаника                     Креативна радипница - „Укращавамп ппшетнп слпвп“ 

                                                 
Креативна радипница - „Касице прасице“         Сппрт и здравственп-васпитне активнпсти                                   
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26. септембар 2019. гпдине 

Еврппски дан језика 

Ппвпдпм пбележаваоа Еврппскпг дана језика наставнице страних језика су са 

свпјим ушеницима прганизпвале брпјне језишке радипнице. Ушесници су имали прилике 

да се ппрпбају у разним језишким играма и на тај нашин схвате какп разлишите културе 

утишу на кпмуникацију. 
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Нпви щкплски намещтај 

 Кабинет за истприју намещтен је нпвим клупама и стплицама, а щкплску 

библиптеку укращавају две нпве зидне пплице за коиге и шетири стплице у Кутку за 

шитуцкаое. 

   

 

27. септембар 2019. гпдине 

 

Медијана сппрт фест 

Брпнзану медаљу у рукпмету на 

Медијана сппрт фесту псвпјили су 

ушеници щестпг разреда са наставникпм 

Владимирпм Ристићем. 

 

 

 

28. септембар 2019. гпдине  

Панпрамскп разгледаое града  

Ушеници седмпг разреда 

разгледали су знаменитпсти града Нища 

са свпјим наставницима. Панпрамскп 

разгледаое града из птвпренпг аутпбуса 

билп је несвакидащои дпживљај. 
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Дешја недеља                                                                Првп местп у пдбпјци на Медијана сппрт фесту 

 

1. пктпбар 2019. гпдине 

Деца кпја су прпменила 

свет 

Чланице секције 

Фптпграфија 19. и 20. 

века у пквиру прпјекта 

Обпгаћенпг 

једнпсменскпг рада 

направиле су панп кпји 

је ппстављен у хплу и 

такп дали дппринпс 

пбележаваоу Дешије 

недеље.   
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Дпдела медаља – Медијана сппрт фест 

 Ушеници наще щкпле већ традиципналнп псвајају дпбре резултате на Медијана 

сппрт фесту, ппказујући да у оима непрестанп куца великп сппртскп срце. Ове гпдине 

ппнпсимп се псвпјеним златпм у пдбпјци и брпнзаним медаљама у рукпмету и 

кпщарци.  

 
Наставник Иван Димитријевић и златни пдбпјкащи, псвајаши пехара 

 Наставник Владимир Ристић са екиппм рукпметаща Кпщаркащка екипа

Брпнзане медаље са златним сјајем!  
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3. пктпбар 2019. гпдине         

 

У сусрет Дешјпј недељи 

Нащ увек радп 

виђен гпст је песник за 

децу Руспмир Арсић, 

кпји је пред 

пбележаваое Дешје 

недеље ппсетип  

пдељеоа најмлађих 

ђака наще щкпле и 

ппклпнип им свпје 

најнпвије песме.  

Дигитализација наставе 

Министарствп прпсвете, науке и технплпщкпг развпја ппклпнилп је нащпј щкпли 

седам лаптпп рашунара и седам прпјектпра са држашима за пптребе наставе у циљу 

ппбпљщаоа квалитета. 

 

Креативни шаспви  

Ушеници млађих разреда 

ппказали су свпју дарпвитпст и 

уметнишке вещтине на шаспвима 

ликпвне културе, ликпвне секције и 

нарпдне традиције.  

Час ликпвне секције у другпм разреду 

„Сведпци прпщлпсти“ – шас ликпвне 

културе у пдељеоу 3/2 . 

 Прављеое кплаша -  шас нарпдне 

традиције у пдељеоу 3/2 
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  Ппсета ппзприщту 7. пктпбар 2019. гпдине 

У пквиру прпграма 

пбележаваоа Дешије 

недеље ушеници млађих 

разреда у пратои свпјих 

ушитеља ппсетили су 

Луткарскп ппзприщте и 

пдгледали представу 

„Снежна краљица“.  
 

8. пктпбар 2019. гпдине  

 Ппруке деци света  

Ушеници другпг разреда писали су 

ппруке свпјим другарима щирпм света.  

 

 

Ушеници првпг и другпг разреда су 

цртали кредама у бпји и такп улепщали 

щкплскп двприщте  

 

Парламентарци су прганизпвали 

радипницу на кпјпј се гпвприлп п 

дешјим правима. Са мнпгп мащте и 

креативнпсти направили су излпжбене 

панпе за улазни хпл. 
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9. пктпбар 2019. гпдине  

Маскенбал 

Предщкплска група наще щкпле је 

прпщетала пп щкпли и представила 

свпје занимљиве кпстиме.  

сппменик Ћеле -кула 

Ушеници трећег и шетвртпг разреда 

ппсетили су музеј „Ћеле-кула“. 

Прпдукти радипница у пквиру једнпсменскпг рада 

 

Екплпзи и бащтпвани направили 

су нпве саксије пд рециклирајућих 

материјала, па су такп картпнске кутије 

за јаја и празне пластишне флащице 

ппслужиле за сађеое биљака.     

На радипници „Дружимп се, слущамп 

се“ ушеници седмпг разреда бавили су 

се индивидуалним ппсебнпстима али и 

брпјним слишнпстима кпје их ппвезују, 

шиме су развијали тплеранцију, пднпснп 

став прихватаоа, какп слишнпсти, такп и 

разлика између људи.  

 

10. пктпбар 2019. гпдине  

Ппвпдпм Дешје недеље ушеници шетвртпг разреда су заједнп са свпјим ушитељицама 

правили веселе, јесеое щещире  
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11. пктпбар 2019. гпдине  

Пријем првака у Дешји савез 

Ушенике првпг разреда ппвпдпм пријема у Дешји савез наградили су пригпднпм 

приредбпм оихпви старији другпви шетвртаци, кпји су припремили прпграм са свпјим 

ушитељицама, Анитпм Бпгданпвић и Јасминпм Грпзданпвић. Наступили су и шланпви 

хпра „Летирићи“ са наставницпм музишке културе Маријпм Петрпвић. ГО Медијана је 

ушеницима урушила нпве унифпрме и пакетиће са щкплским прибпрпм.  

  
пдељеое првп један и ушитељица Љиља           пдељеое првп два и ушитељица Маја

 

 

Радпст дешје игре 

„Срећни смп јер се играмп заједнп!“ – 

ппрушују ушеници другпг разреда на 

крају Дешје недеље. 
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Јесеое сређиваое 

 

 

У пратои наставника верпнауке 

Дамјана Ђпрђевића и наставнице 

биплпгије Драгане Жикић ушеници 

млађих и старијих разреда у атријуму 

щкпле садили су биљке. 

 

12. пктпбар 2019. гпдине 

Распевани Лептирићи 

Нащи Лептирићи јпщ једнпм су 

ппнпснп представили свпју щкплу. 

Певали су у парку Светпг Саве на 

птвараоу манифестације „Мекикијада“ 

и наступпм пдущевили брпјну публику.  

 

15. пктпбар 2019. гпдине

Дани јабуке и здраве хране 

У пквиру Екп щкпле и C&A фпндације нащи ушеници су  на шаспвима ликпвне 

културе и биплпгије правили  панпе на тему „Дани јабуке и здраве хране“. Ови радпви 

су касније ппстављени у хплу щкпле . 
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Огледни и угледни шаспви 

 

Наставница истприје Марија Илић и наставница музишке културе Марија Петрпвић 

пдржале су пгледни шас у петпм разреду са темпм „Праистприја“. 

 

Угледни шас ликпвне културе у шетвртпм разреду са наставнпм јединицпм „Вплумен, 

прпстпр, архитектура“ пдржала је ушитељица Анита Бпгданпвић. 

 

Семинар                            19. пктпбар 2019. гпдине   

У щкпли је пдржан двпдневни акредитпвани семинар „Отвпрена ушипница – 

прпјектна настава“ кпји је пратилп 30 наставника у пквиру пбавезнпг струшнпг 

усаврщаваоа.  
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Екп-щкпла 

 

На Златибпру је 18. и 19. пктпбра 

2019. гпдине пдржан састанак щкплских 

Екп-кппрдинатпра кпме је 

присуствпвала ушитељица Ивана 

Никплић, кппрдинатпр прпјекта Екп-

щкпла у ОШ „Ћеле-кула“. Наща щкпла је 

дпбила сертификат п стешенпм статусу 

међунарпдне Екп-щкпле и зелену 

заставу. Застава је ппстављена у хплу 

щкпле.  

             
кппрдинатпр „Екп-щкпле“ Ивана Никплић и директпрка Даниела Никплић

 

19. пктпбар 2019. гпдине        Прпфесипнална пријентација 

Ушеници псмпг разреда ппсетили су Сајам заппщљаваоа и прпфесипналне 

пријентације у пратои психплпга Тијане Кавгић и наставнице Марије Петрпвић, кпји је 

пдржан у Официрскпм дпму у Нищу. 

22. пктпбар 2019. гпдине      Дан старих пспба  

Чланпви щкплскпг хпра Лептирићи и ушеници другпг разреда улепщали су дан 

бакама и декама у Герпнтплпщкпм центру ппвпдпм Дана старих пспба.  
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ушесници приредбе у Герпнтплпщкпм центру 

 

  

Сппрт и здравственп-васпитне 

активнпсти 

Часпви Сппрта и здравственп-

васпитних активнпсти у пквиру 

Обпгаћенпг једнпсменскпг рада 

пдржавали су се свакпг утпрка у две 

групе. Прву групу шинили су ушеници 

петпг и щестпг разреда, а у другпј су 

били ушеници седмпг и псмпг разреда. 

Ове шаспве је држала наставница 

физишкпг васпитаоа Татјана Јандрић.  

ДаДа 

Дан јабуке 

Ушеници првпг и другпг разреда у 

прпдуженпм бправку, заједнп са свпјим 

ушитељицама Јеленпм Стпјанпвић и 

Иванпм Никплић, пбележили су Дан 

јабуке разним активнпстима. Стекли су 

и прпщирили свпја знаоа п краљици 

впћа – јабуци. На крају тематскпг дана 

дегустирали су јабуке кап здраву ужину. 
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 Дан јабуке пбележен је разлишитп на 

шаспвима у гптпвп свим млађим 

разредима.  

У пдељеоу шетвртп један 

ушеници су на шасу ликпвне културе 

цртали пвп впће и правили јабуке пд 

пластелина.  

23. и 24. пктпбар 2019. гпдине 

Угледни шаспви математике 

Наставница математике Драгана 

Милпщевић пдржала је угледни шас са 

темпм „Питагприна тепрема“ у седмпм 

разреду. 

 

  У петпм разреду нареднпг дана 

наставница Драгана је пдржала угледни 

шас са темпм „Операције са скуппвима“. 

Часпвима су присуствпвале 

заинтереспване кплеге, директпрка и 

педагпг щкпле. 

25. пктпбар 2019. гпдине 

Прпјектна настава 

Ушеници другпг разреда пдабрали су тему „Златна јесен“ у пквиру предмета 

Прпјектна настава. 
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Верска настава

 

Ушеници трећег и шетвртпг 

разреда за време шаса верпнауке 

ппсетили су цркву Светпг цара 

Кпнстантина и царице Јелене са свпјим 

верпушитељем Дамјанпм Ђпрђевићем.  

 

26. пктпбар 2019. гпдине 

Математишки квиз 

Најбпљи математишари из млађих и старијих разреда наще щкпле ушествпвали 

су на такмишеоу „Математишки квиз“. Обе екипе су се пласирале у вищи ранг 

такмишеоа.  

  
екипа млађих математишара                              екипа старијих математишара 

28. пктпбар 2019. гпдине 

Међунарпдни дан щкплских 

библиптека 

Шкплски библиптекар Ирена Златкпвић 

пдржала је коижевну радипницу 

„Испеци, па реци у щкплскпј 

библиптеци“ ппвпдпм Међунарпднпг 

дана щкплских библиптека. Ушеници 

млађих разреда кпји су у претхпднпј 

щкплскпј гпдини били највернији 

шланпви щкплске библиптеке дпбили су 

пп једну коигу на ппклпн .  
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30. пктпбар 2019. гпдине 

 

Занимања и стари занати 

 

Ушеници пдељеоа 3/2 

представили су на пгледнпм шасу 

занимаоа људи и старе занате: кпваше, 

бпмбпнчије… Представљени прпизвпди 

мпгли су да се прпбају пп заврщетку 

шаса.         

 

 

Стпп – сви на сппрт 

Ушеници шетвртпг разреда ушествпвали су на сппртскпм такмишеоу „Стпп – сви 

на сппрт“ кпје је пдржанп у Тврђави.  

                                                                                                       
ушеници шетвртпг разреда у пратои ушитељице Аните Бпгданпвић 
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сппртска надметаоа „Стпп – сви на сппрт“  

31. пктпбар 2019. гпдине    

Дружеое са извиђашима 

Чланпви Одреда извиђаша „Јпсиф Паншић“ ппсетили су нащу щкплу и ппказали 

ушеницима неке вещтине кпје треба усвпјити да би ппстали извиђаши. 

  

 
Први пут у щкплскпј библиптеци 

Ученици првог разреда са својим учитељицама Љиљаном Марковић и Мајом Јоцић 

посетили су школску библиотеку, где је час упознавања одржала школски библиотекар 

Ирена Златковић. Малишани су учлањени у школску библиотеку и одмах су позајмили 

прве књиге.  

   

https://www.facebook.com/oscelekula/photos/pcb.2947317878635282/2947317815301955/?__cft__%5b0%5d=AZX9tnNAevgwFkjnBhOjVGPn15j3rz1d5IkmVJqtkbIpcpM7Z_W3ue7XiX_cvA6BwjEEN-CJpuM8P65SJDLD_Vp54D5fnb0VsEYk4rXN57qcD2-uvSRFZHI0gs0SYOIIF_gWk5cNYYIwc_G1g1tGZykIpF1QJ1ejqlTfKNsFjJL4XA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/oscelekula/photos/pcb.2947317878635282/2947317815301955/?__cft__%5b0%5d=AZX9tnNAevgwFkjnBhOjVGPn15j3rz1d5IkmVJqtkbIpcpM7Z_W3ue7XiX_cvA6BwjEEN-CJpuM8P65SJDLD_Vp54D5fnb0VsEYk4rXN57qcD2-uvSRFZHI0gs0SYOIIF_gWk5cNYYIwc_G1g1tGZykIpF1QJ1ejqlTfKNsFjJL4XA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/oscelekula/photos/pcb.2947317878635282/2947317815301955/?__cft__%5b0%5d=AZX9tnNAevgwFkjnBhOjVGPn15j3rz1d5IkmVJqtkbIpcpM7Z_W3ue7XiX_cvA6BwjEEN-CJpuM8P65SJDLD_Vp54D5fnb0VsEYk4rXN57qcD2-uvSRFZHI0gs0SYOIIF_gWk5cNYYIwc_G1g1tGZykIpF1QJ1ejqlTfKNsFjJL4XA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/oscelekula/photos/pcb.2947317878635282/2947317815301955/?__cft__%5b0%5d=AZX9tnNAevgwFkjnBhOjVGPn15j3rz1d5IkmVJqtkbIpcpM7Z_W3ue7XiX_cvA6BwjEEN-CJpuM8P65SJDLD_Vp54D5fnb0VsEYk4rXN57qcD2-uvSRFZHI0gs0SYOIIF_gWk5cNYYIwc_G1g1tGZykIpF1QJ1ejqlTfKNsFjJL4XA&__tn__=*bH-R
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1. нпвембар 2019. гпдине 

Јесен 

Ушеници првпг разреда реализпвали су тематски дан „Јесен“. Сви шаспви били су тпга 

дана ппсвећени пвпм гпдищоем дпбу.  

   

 

„Дружимп се, слущамп се“ 

 За ушенике шетвртпг разреда пдржана је 

радипница са темпм  „Беспметар“, шији је циљ бип да 

ппдстакне децу да ппстану свесна псећаоа ушесника у 

сукпбу и да их вербализују. Ушеници су на пснпву 

нацртане сцене псмищљавали и цртали стрип: ппшетну 

ситуацију кпја је изазвала сукпб, ситуацију кпја следи 

накпн тпга и сам исхпд сукпба. На пвај нашин ушеници су 

мпгли да се уживе у једну пд пдабраних улпга и да крпз 

оу прате прпмене дпживљаја у ппјединим ситуацијама. 

 

Чепенинг 

У пквиру Дешје недеље, на иницијативу Ушенишкпг парламента, ушеници наще 

щкпле тпкпм пктпбра активније су прикупљали пластишне шеппве и урушили их 

хуманитарнпј прганизацији Чепенинг. Акција Чепенинг је ппстала стална у щкпли.  
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4. нпвембар 2019. гпдине  Нпве коиге щкплске лектире 

Шкпла је купила наслпве лектире 

пп нпвпм прпграму, укупнп 168 коига. 

Набављенп је 25 кпмплета лектире за 

ушенике првпг разреда; пп 25 кпмада 

коига: „Аги и Ема, „Дешаци Павлпве 

улице“ и „Дпживљаји машка Тпще“; 10 

примерака рпмана „Бела грива“ и пп 

некпликп коига за пети и щести разред: 

„Зеленбабини дарпви“, „Маслашкпвп 

винп“, „Каљави кпо“ и др.  

5. нпвембар 2019. гпдине 

О шаспвима верске наставе 

Некпликп ушеника седмпг разреда наще щкпле, у пратои верпушитеља Дамјана 

Ђпрђевића, гпстпвалп је на радију „Глас правпславне Епархије нищке“ у емисији 

„Млади у сусрет Христу“.  Они су представили шаспве верпнауке у нащпј щкпли.   

7. нпвембар 2019. гпдине 

У шаст Вуку Карачићу 

Ушеници шетвртпг разреда са 

свпјим ушитељицама, Анитпм 

Бпданпвић и Јасминпм Грпзданпвић, 

припремили су прпграм ппвпдпм Дана 

прпсветних радника и рпђеоа Вука 

Карачића. Ушествпвала је и наставница 

српскпг језика и коижевнпсти Сандра 

Динић Раденпвић са ушеницима щестпг 

разреда.  
 Анита Бпгданпвић, Сандра Динић 

Раденпвић и Јасмина Грпзданпвић                                                                                  
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11. нпвембар 2019. гпдине          Прпјектна настава 

Ушеници првпг два представили су свoje радпве у пквиру прпјектне наставе, на 
тему „My family“. 

12. нпвембар 2019. гпдине               Рушни рад 

На радипници Рушни рад, у пквиру Обпгаћенпг једнпсменскпг рада, тема је била 
„Мпја креација за капу и щал“. 

14. нпвембар 2019. гпдине   Чланак у нпвинама 

 Чланак ппд наслпвпм  „У щкплскпј библиптеци" пбјављен је у нпвинама 
„Прпсветни преглед" пд 14.11.2019. гпдине, а садржи вест п раду щкплскпг 
библиптекара и пбележаваоу Међунарпднпг дана щкплских библиптека.  

 

Вест је пбјављена и у Интернет шасппису за ппдстицаое дешјег стваралащтва „Табла“:                        

https://www.tabla.org.rs/vesti/ispeci-pa-reci-u-skolskoj-biblioteci/?fbclid=IwAR21L-

cp38s1KdsuxAh9T9r-wI9Y5EgwWE9fWjPA50hYo6jz0mYmDOsvrxQ  

15. нпвембар 2019. гпдине              Награда                                                    

Вељкп Ђурић, бивщи ушеник 
Оснпвне щкпле „Ћеле-кула“ и 
прпщлпгпдищои нпсилац титуле Ђак 
генерације, пве гпдине је кап ушеник 
првпг разреда Гимназије „Светпзар 
Маркпвић“ прпглащен дпбитникпм 
награде „Светислав Милић“ у пбласти 
науке и пбразпваоа. Урушеоу награде у 
Нарпднпм ппзприщту присуствпвале су 
оегпве наставнице: Зприца Ђурић, 
Марија Илић и Ирена Златкпвић, са 
кпјима је ппстигап изванредне 
резултате у пснпвнпј щкпли на 
републишким такмишеоима из 
биплпгије, истприје и коижевнпсти.  

Марија Илић, Вељкп Ђурић, и Ирена Златкпвић 

https://www.tabla.org.rs/vesti/ispeci-pa-reci-u-skolskoj-biblioteci/?fbclid=IwAR21L-cp38s1KdsuxAh9T9r-wI9Y5EgwWE9fWjPA50hYo6jz0mYmDOsvrxQ
https://www.tabla.org.rs/vesti/ispeci-pa-reci-u-skolskoj-biblioteci/?fbclid=IwAR21L-cp38s1KdsuxAh9T9r-wI9Y5EgwWE9fWjPA50hYo6jz0mYmDOsvrxQ
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18. нпвембар 2019. гпдине Отвпрена врата 

 

У пквиру Прпфесипналне 

пријентације ушеници псмпг разреда 

ппсетили су са свпјим пдељеоским 

старещинама, Маријпм Петрпвић и 

Драганпм Жикић, Прву нищку гимназију 

„Стеван Сремац“. Заинтереспвани 

ушеници за ппхађаое пве гимназије 

мпгли су неппсреднп да шују све п 

прганизацији наставе и да дпбију 

пдгпвпре на сва питаоа кпја их 

интересују. 

 

Креативне радипнице

Настављене су креативне 

редипнице у пквиру Обпгаћенпг 

једнпсменскпг рада, а пвпг дана на реду 

су биле креације пд сувпг лищћа. 

  

 

19. нпвембар 2019. гпдине                         

 

„Плава грпбница“ 

Наставница Марина Никплић 

пдржала је угледни шас из српскпг 

језика и коижевнпсти у седмпм 

разреду,  у пдељеоу VII 1, са темпм: 

Плава грпбница, Милутин Бпјић и Иван 

В. Лалић – кпмпаративна метпда. Часу 

су присуствпвале заинтереспване 

кплеге.  
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19. нпвембар 2019. гпдине  

Видпвданска награда 

Видпвданску награду је дпбилп щестпрп ушеника наще щкпле: Младен 

Златанпвић VI-1,Исидпра Бпгданпвић VI-2, Спфија Станимирпвић и Никпла Јпванпвић 

VII-1, Матеја Сврзић V-1  и Страхиоа Сврзић VIII-2. Овп знашајнп признаое дпбип је и 

Вељкп Ђурић, сада гимназијалац, јер се награда дпдељује за успехе ппстигнуте на 

републишким такмишеоима у прптеклпј щкплскпј гпдини.  

21. нпвембар 2019. гпдине     

Математишке плимпијаде

Младен Златанпвић, ушеник пдељеоа VI-1 псвпјип је максималан брпј ппена у 
првпм и другпм кплу Интернет плимпијаде и ппзван је у Бепград на републишки нивп 
такмишеоа. Такпђе је дпбип и ппхвалу за ушещће на Дпписнпј плимпијади. 

 

Прирпда и друщтвп 

 

Угледни шас из предмета 
Прирпда и друщтвп пдржале су у 
шетвртпм разреду ушитељице Анита 
Бпгданпвић и Јасмина Грпзданпвић са 
наставнпм јединицпм: Биљке и 
живптиое у Србији.  

 

 

 

24. нпвембар 2019. гпдине 

Прпдукти прпјекта 

 
У пквиру прпјекта „Кратке 

нарпдне умптвприне“ ушеници петпг 
разреда са наставницпм српскпг језика 
и коижевнпсти Маринпм Никплић 
усвајали су нпва знаоа и савладали 
брпјне вещтине. Драгпцене тканице 
бпгатпг живптнпг искуства нащег нарпда 
шине кратке нарпдне умптвприне. Оне 
су ту да нас ппуше, уппзпре на злп, 
усмере ка правим вреднпстима, 
ппдстакну на размищљаое. 
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29. нпвембар 2019. гпдине 

 

 

Успех на републишкпм финалу 

 

Младен Златанпвић, ушеник 
пдељеоа VI-1, на Десетпј Математишкпј 
интернет плимпијади, пдржанпј 24. 11. 
2019. гпдине  у Бепграду у прганизацији 
Математишкпг друщтва "Архимедес" 
псвпјип је 3. местп. 

 

 

 „Радпвићев венац“ 
 

 

Бпгдан Стеванпвић, ушеник пдељеоа III-2, псвпјип је прву награду на 

литерарнпм кпнкурсу "Радпвићев венац". 
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3. децембар 2019. гпдине 

Квиз п Немаоићима 

Ушеници пдељеоа VII-1: Никпла Јпванпвић, Алекса Милпјевић и Димитрије 

Станкпвић ушествпвали су на Међунарпднпм такмишеоу „Квиз п Немаоићима“. 

Наставница истприје Марија Илић и наставник верске наставе Дамјан Ђпрђевић били 

су кппрдинатпри тима. 

4. децембар 2019. гпдине 

Предаваое у Регипналнпм центру 

Ушеници псмпг разреда у пратои наставнице грађанскпг васпитаоа Андријане 

Јанкпвић ппсетили су Регипнални центар и присуствпвали предаваоу „Сва лица 

Бранислава Нущића – Бранислав Нущић кап диплпмата“.  

 

Сајам коига у Нищу  

Ушеници наще щкпле ппсетили су 56. Сајам коига у Хали Чаир у Нищу, у пратои 

свпјих наставника и пдељеоских старещина.  
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Претпразнишнп распплпжеое - Нпвпгпдищое радипнице 

6. децембар 2019. гпдине 

На шаспвима радипнице 

„Дружимп се, слущамп се“ тпкпм 

децембра израђивани су нпвпгпдищои 

украси и шеститке разлишитим ликпвним 

техникама. Ушеници шетвртпг разреда 

правили су шеститке техникпм графита.  
  

На шаспвима верске наставе ушеници су правили шеститке за прпдају у 

хуманитарне сврхе.  

13. децембар 2019. гпдине    

У пдељеоу првп један пдржана је Нпвпгпдищоа радипница у кпјпј су 

ушествпвали ушеници и оихпви рпдитељи.  

 

 

2. и 16. децембар 2019. гпдине 

 

На Креативнпј радипници 

ушеници су са ушитељицпм најпре 

правили магнетиће, а пптпм 

нпвпгпдищое украсе: јелкице, ирвасе, 

Деда Мраза, Снещка Белића…  

 

 
На Екп-радипници ушеници су нпвпгпдищое украсе правили пд материјала за 

рециклажу.  
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10. децембар 2019. гпдине   

„Нека нпва будућнпст“ 

Нащем щкплскпм хпру Лептирићи припала је велика шаст да присуствују 

кпнференцији ппд називпм „Нека нпва будућнпст“, кпја је пдржана на Универзитету у 

Нищу. Они су, кап и увек, дпбили велике аплаузе и успещнп представили нащу щкплу.  

 
 

 
9. и 26. децембар 2019. гпдине 

Распевани „Лептирићи“ 

Прилпг п щкплскпм хпру 

Лептирићи пбјављен је ппшеткпм 

децембра у интентет Магазину Табла, а 

касније и у нпвинама Прпсветни 

преглед. О мнпгпбрпјним успещним 

наступима нащег щкплскпг хпра са 

наставницпм музишке културе Маријпм 

Петрпвић, текст је написала наставница 

Ирена Златкпвић.  

Линк за реппртажу у интернет 

шасппису Табла, пд 47. дп 53. стране:  

http://online.fliphtml5.com/esjz/br

vq/?fbclid=IwAR1hO1cCFfqHqLJ3n9xQS0O

s6ryZ3ff_H4pa8c3KmNQdVtXrjUrm3IhPGO

w#p=47 
пбјављени текст у Прпсветнпм прегледу 

https://www.facebook.com/oscelekula/photos/pcb.3064243523609383/3064243200276082/?__cft__%5b0%5d=AZUY6fGzldIXeLTG_GKWbuGFqYJIBjRwEqdSBXzObdO1RT0rWX_qiszpUeW36sJ1xKRowelxoXOWB8zaWSXtcl9CSewZRXIeEw8t9jHQH6TymYhweT-p0q5vJWeEpH2AQmWJx1oez8y74gpPe6dZ5fSx3ZXP4_4Dzbd_3wBDpIHy72hwMghIm0IunONGQaW41Js&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/oscelekula/photos/pcb.3064243523609383/3064243200276082/?__cft__%5b0%5d=AZUY6fGzldIXeLTG_GKWbuGFqYJIBjRwEqdSBXzObdO1RT0rWX_qiszpUeW36sJ1xKRowelxoXOWB8zaWSXtcl9CSewZRXIeEw8t9jHQH6TymYhweT-p0q5vJWeEpH2AQmWJx1oez8y74gpPe6dZ5fSx3ZXP4_4Dzbd_3wBDpIHy72hwMghIm0IunONGQaW41Js&__tn__=*bH-R
http://online.fliphtml5.com/esjz/brvq/?fbclid=IwAR1hO1cCFfqHqLJ3n9xQS0Os6ryZ3ff_H4pa8c3KmNQdVtXrjUrm3IhPGOw#p=47
http://online.fliphtml5.com/esjz/brvq/?fbclid=IwAR1hO1cCFfqHqLJ3n9xQS0Os6ryZ3ff_H4pa8c3KmNQdVtXrjUrm3IhPGOw#p=47
http://online.fliphtml5.com/esjz/brvq/?fbclid=IwAR1hO1cCFfqHqLJ3n9xQS0Os6ryZ3ff_H4pa8c3KmNQdVtXrjUrm3IhPGOw#p=47
http://online.fliphtml5.com/esjz/brvq/?fbclid=IwAR1hO1cCFfqHqLJ3n9xQS0Os6ryZ3ff_H4pa8c3KmNQdVtXrjUrm3IhPGOw#p=47
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17. децембар 2019. гпдине 

У Официрскпм дпму у Нищу нащи ушеници седмпг и псмпг разреда 

присуствпвали су свешанпј дпдели сертификата за ушещће у прпграму Обука за 

врщоашке едукатпре, на тему „Превенција врщоашкпг насиља“.  

 

20. децембар 2019. гпдине 

„Рпмеп и Јулија“ 

Угледни сараднишки шас са темпм „Рпмеп и Јулија“ пдржале су у псмпм разреду 

наставнице: српскпг језика, енглескпг језика и музишке културе – Ирена Златкпвић, 

Ивана Ранђелпвић и Марија Петрпвић. Ушеници су крпз занимљиве презентације и 

драматизацију дпказали актуелнпст пвпг дела дп данащоих дана и ппказали 

заступљенпст пве теме у разлишитим уметнпстима: ппзприщту, филму, ппери, балету, 

мјузиклу... Час је уједнп бип и пример за примену стандарда међупредметних 

кпмпетенција за ушенике пснпвне щкпле.  

 

  

 

23. децембар 2019. гпдине 

Нпвпгпдищои кпнцерт 

Ппстерпм на Фејсбук страници 

наще щкпле најављен је традиципнални 

Велики нпвпгпдищои кпнцерт щкплскпг 

хпра Лептирићи. 

Кпнцерт је пдржан 26. децембра 

у хплу щкпле. Пред мнпгпбрпјнпм 

публикпм млади хпристи су успещнп 

приказали свпј репертпар. 
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Ушитељице другпг 

разреда са свпјим 

ушеницима пдржале су 

нпвпгпдищоу 

радипницу, а у тпме су 

им ппмагали и 

рпдитељи ушеника.

24. децембар 2019. гпд. 

Другари из „Звпншића“ 

Ушеници шетвртпг разреда 

угпстили су малищане из вртића 

„Звпншић“ и са оима се дружили 

правећи нпвпгпдищое шеститке. 

      

 

26. децембар 2019. гпд.  

Нпвпгпдищоа приредба 

Ппвпдпм нпвпгпдищоих празника пдржана је пригпдна приредба у кпјпј су 

ушествпвали ушеници првпг и другпг разреда у прпдуженпм бправку, кап и шланпви 

хпра Лептирићи.  
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26. децембар 2019. гпд. 

Нащ ушеник 

пдељеоа щестп један 

Младен Златанпвић 

награђен је пд Градске 

ппщтине Нищка Баоа 

кап најбпљи ушеник 

пснпвних щкпла за 

ппстигнуте успехе на 

такмишеоима 2019. 

гпдине.                     
Младен Златанпвић 

 

28. децембар 2019. гпд. 

 

Нпвпгпдищои сппртски турнир 

На нпвпгпдищоем турниру женскпг рукпметнпг 

клуба Наиса ушествпвале су ушенице наще щкпле у 

пратои наставника Владимира Ристића. Одиграле су 

шетири утакмице и у две ппбедиле па су се такп 

избприле за наставак такмишеоа кпје је требалп да се 

пдржи у марту.   

                                        
Наставник Владимир Ристић са рукпметнпм екиппм 
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10. јануар 2020. гпдине 

Објаве из Екп-кутка  
 

Акција прикупљаоа лименки -  У пквиру прпјекта „Свака лименка се рашуна“ у 
тпку јануара у нащпј щкпли је прганизпвана акција прикупљаоа лименки кпја је трајала 
дп краја првпг пплугпдищта. У пвпј екплпщкпј акцији ушествпвали су сви ушеници.  

 „Јесеоа шарплија“ - У пквиру прпјекта „Велики лпв на биљке“ ушеници првпг и 
другпг разреда у прпдуженпм бправку истраживали су тпкпм јесени свпје пкружеое, а 
циљ пвих щетои бип је да се уппзнају са лепптама јесени, да прикупе ппалп лищће и 
уппреде пблике, велишине и бпје јесеоег лищћа, кап и да их ппвежу са пдгпварајућим 
дрвећем. Од прикупљенпг материјала (лищћа, щищарки, кестеоа, бпбица, жирпва…) 
ушеници су на креативним радипницама правили јесеое щещире, разгледнице, слике 
живптиоа и панпе. У пвим активнпстима ушествпвали су ушеници млађих разреда са 

свпјим ушитељима.  

 

  

 
 

17. јануар 2020. гпдине 
 

Бпжићна приредба  
 

Ушеници шетвртпг разреда кпји 
ппхађају верску наставу приказали су 
бпжићну приредбу у свешанпј сали.  
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Безбеднпст деце 
 

 

Ушеницима щестпг разреда припадници МУП-а пдржали су предаваое у пквиру 
прпјекта „Оснпви безбеднпсти деце“. 
 

 
18. јануар 2020. гпдине              Петп НЕЛТА такмишеое 
 

 
На Филпзпфскпм факултету у Нищу пдржанп је Градскп такмишеое из енглескпг 

језика за ушенике седмпг разреда пснпвних щкпла, у прганизацији Удружеоа 
наставника енглескпг језика НЕЛТА. Активу наставника енглескпг језика из ОШ „Ћеле-
кула“ урушена је Захвалница за ушещће на пвпм такмишеоу.  

 
21. јануар 2020. гпдине   
 

Прпмпција рпмана „Мађипнишар“ 
 

У свешанпј сали щкпле писац 
Дущкп Милпсављевић представип је 
ушеницима трећег и шетвртпг разреда 
свпј рпман за децу ппд називпм 
„Мађипнишар“. У увпду је пришап п 
слпвенскпј митплпгији крпз занимљиву 
презентацију п бпжанствима старих 
Слпвена. Накпн презентације један 
примерак свпје коиге ппклпнип је 
щкплскпј библиптеци.  

 
 
22. јануар 2020. гпдине               У сусрет Шкплскпј слави 

 
Креативне радипнице пд првпг дп шетвртпг разреда биле су ппсвећене Светпм 

Сави. Ушеници првпг и другпг разреда бпјили су цртеже Светпг Саве, дпк су ушеници 
трећег и шетвртпг разреда правили мпзаике на пву тему.  

 
 
24. јануар 2020. гпдине            Светски дан пбразпваоа п защтити живптне средине 
 

Ппвпдпм Светскпг дана 
пбразпваоа п защтити живптне средине 
26. јануара, а у пквиру Прпјекта „Велики 
лпв на биљке“, у прпдуженпм бправку 
је пдржана презентација и предаваое 
за ушенике првпг и другпг разреда п 
угрпженим биљним и живптиоским 
врстама у Србији. 
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„Где је змај?“ 

Ушеници петпг разреда ппсетили су Нарпдну библиптеку „Стеван Сремац“ у 
Нищу и ппгледали прпјекцију кинескпг цртанпг филма „Где је змај?“, кпји је приказан у 
сарадои са Институтпм „Кпнфуције“ из Бепграда. Са дпмаћинпм прганизације нащи 
ушеници су ушили брпјаое дп десет на кинескпм језику.  
 

    
 
 

Припреме за Шкплску славу 
 
Ушеници млађих и старијих 

разреда израђивали пред прпславу 
Шкплске славе панпе са радпвима 
ппсвећеним највећем српскпм 
прпсветитељу и светитељу Светпм Сави.  
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27. јануар 2020. гпдине 
 

Шкплска слава Свети Сава 
 

У хплу щкпле пред мнпгпбрпјним гпстима приказан је пригпдан прпграм 
ппвпдпм щкплске славе. Драмски деп  „Свети Сава и гплубица“ припремила је 
наставница српскпг језика Марина Никплић са ушеницима петпг разреда, а ушествпвали 
су и ушеници трећег, щестпг и псмпг разреда са пратећим ташкама.  
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1. фебруар 2020. гпдине 

„Свака лименка се рашуна“   Објава Екп-кутка 

Ушеницима првпг и другпг разреда у прпдуженпм бправку приказана је 
презентација п рециклажи лименки, где су ушеници наушили да је рециклажа врлп 
битна јер се такп шува енергија, прирпдни ресурси и смаоује кплишина птпада кпји се 
свакпдневнп нагпмилава. Ппсматрајући ппстере п лименкама ушеници су наушили какп 
изгледа живптни пут једне лименке и шули мнпгп занимљивих шиоеница п пвпј теми. 
Наушили су да једна лименка мпже да се рециклира бескпнашан брпј пута и да је 
рециклажа лименки кприсна за защтиту живптне средине. 

   

 

12. фебруар 2020. гпдине     Прпдужетак зимскпг распуста 

Министарствп прпсвете саппщтилп је да је зимски щкплски распуст прпдужен дп 

21. фебруара збпг епидемиплпщке ситуације у циљу превенције щиреоа грипа, а да 

ушеници ппнпвп крећу у щкплу у ппнедељак 24. фебруара.   

20. фебруар 2020. гпдине      Отвпрена врата 

Рпдитељи будућих првака ппзвани су да пд 24. фебруара ппсете нащу щкплу у 

дане Отвпрених врата пд 16.00 дп 18.00 сати, какп би се уппзнали са услпвима и стекли 

увид у квалитет рада, п шему сведпше брпјна ппстигнућа и уверили се у безбеднпст и 

сигурнпст деце тпкпм бправка у щкпли, псетили дух ппрпдишне атмпсфере. 

Ппнедељкпм, средпм и петкпм дежурне ушитељице су: Јасмина Грпзданпвић, Анита 

Бпгданпвић, Ивана Никплић и Јелена Стпјанпвић. 
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22. и 23. фебруар 2020. гпдине     

Опщтинскп такмишеое из страних језика 

 У нащпј щкпли је и пве щкплске гпдине пдржанп ппщтинскп такмишеое из 

страних језика, самп пвпга пута у два термина: 22. фебруара 2020. гпдине такмишили су 

се ушеници у ппзнаваоу немашкпг, францускпг, рускпг и италијанскпг језика, а 23. 

фебруара пдржанп је ппщтинскп такмишеое из енглескпг језика. Кпнашни резултати са 

пба такмишарска дана пбјављени су на Сајту щкпле.  

23. фебруар 2020. гпдине      

Опщтинскп такмишеое из физике 

На Опщтинскпм такмишеоу из физике нащи ушеници су ппстигли пдлишне 

резултате: Страхиоа Сврзић је псвпјип 100 ппена и прву награду; Младен Златанпвић је 

пстварип 80 ппена и другу награду, а Стефан Ђпкић има 45 ппена. Сва трпјица имају 

пласман на Окружнп такмишеое.  

27. фебруар 2020. гпдине    

Презентација у Регипналнпм центру 

Ушеници наще щкпле били су на презентацији прпјекта „Дигитална мапа 

културнп-истпријских знаменитпсти града Нища“ у Регипналнпм центру у Нищу, у 

пратои наставнице истприје Марије Илић.  

28. фебруар 2020. гпдине    

Акција „Читајмп гласнп" 

Ппвпдпм пбележаваоа Наципналнпг дана коиге 28. фебруара укљушили смп се 

и пве гпдине у акцију Друщтва щкплских библиптекара Србије „Читајмп гласнп“ 

разнпврсним активнпстима гласнпг шитаоа.  

   

На шасу српскпг језика, ушеници 6/1 и 6/2 разреда спрпвели су акцију „Читајмп 

гласнп" са наставницпм Сандрпм Динић Раденпвић. Акцији су се прикљушили и 
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ушеници другпг разреда ушитељице Мирјане Василев кпји су ппрушили да је у шитаоу 

знаое и мпћ. На радипници „Дружимп се, слущамп се“ ушеници су ппвпдпм 

Наципналнпг дана коиге гпвприли п свпјим пмиљеним коигама и правили 

пбележиваше за странице коига, такпзване „букмаркере“ (Bookmarks).  

Наципнални дан коиге 28. 

Фебруар пбележен је и у щкплскпј 

библиптеци коижевнпм радипницпм 

„Читајмп гласнп у библиптеци“. 

Заинтереспвани ушеници свих разреда 

шитали су пдабране текстпве и 

разгпварали п коижевнпсти са гпщћпм, 

коижевницпм Милицпм Вушкпвић. 

Радник наще щкпле Саща Никплић пвим 

ппвпдпм је ппклпнип щкплскпј 

библиптеци луксузнп издаое 

Одабраних дела Меще Селимпвића.  

 
Милица Вушкпвић 

 

 

Дан бпрбе прптив врщоашкпг насиља  

На шасу грађанскпг васпитаоа са ушеницима щестпг разреда пбележен је Дан 

бпрбе прптив врщоашкпг насиља.  
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2. март 2020. гпдине    

Упис у први разред 

У нащпј щкпли је пд 2. марта 2020. гпдине ппшеп упис деце у први разред 

пснпвне щкпле.  

 

 

Шкплскп 

првенствп Града Нища 

Савез за щкплски 

сппрт Града Нища 

дпделип је пехар, 

диплпму и пдбпјкащку 

лппту кап награду за 

псвпјенп другп местп и 

сребрну медаљу у 

пдбпјци нащпј мущкпј 

екипи кпју је припремап 

и тренирап наставник 

Иван Димитријевић. 

 

Занимљиви и креативни шаспви у нащпј щкпли 

На шасу шувари прирпде ушеници шетвртпг разреда су пущтали змајеве и 

ветреоаше, а на креативнпј радипници ушеници су правили држаше за плпвке и украсне 

прпизвпде пд лименки, кутија и пластишних флаща.  
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3. март 2020. гпдине 

Сппрт и здравствене активнпсти 

Збпг великпг интереспваоа за Сппрт и здравствене активнпсти у пвиру пилпт 

прпјекта Обпгаћени једнпсменски рад, наставници физишкпг васпитаоа Татјани 

Јандрић придружиле су се и ушитељице и рпдитељи и сви су уживали у физишкпј 

активнпсти и играма разлишитпг карактера. 

   

 

 

Прпјектна настава 

У пквиру Прпјектне наставе 

ушеници пдељеоа I/2 припремили су 

тематски шас „Мпје пдељеое“. Часу су 

присуствпвали и рпдитељи ушеника.  

 

 

4. март 2020. гпдине 

Успех на ппщтинским такмишеоима 

На Опщтинскпм такмишеоу Екпплимпијада ушеници наще щкпле били су 

успещни и псвпјили су некпликп првих места: Дуоа Стпјанпвић V-1 , Никпла Јпванпвић 

VII-1 и Спфија Станимирпвић VII-1  псвпјили су првп местп, дпк је Кпнстантин Митрпвић, 

ушеник пдељеоа V-1, псвпјип другп местп. Сви су се пласирали у даљи круг такмишеоа.  

Опщтинскп такмишеое из Хемије је такпђе успещнп прптеклп за наще такмишаре 

јер су се Спфија Станимирпвић, ушеница седмпг разреда и Страхиоа Сврзић, ушеник 

псмпг разреда, пствареним резултатпм пласирали на Окружнп такмишеое. 
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У сусрет Међунарпднпм дану жена 

 

Ђаци реппртери у сарадои са 

нпвинарскпм секцијпм направили су 

зидне нпвине – панп ппсвећен 

Међунарпднпм дану жена.     

5. март 2020. гпдине 

Фпрум младих наушника 

Ушеници щестпг, седмпг и псмпг 

разреда ппсетили су Фпрум младих 

наушника на Универзитету у Нищу у 

пратои педагпга Весне Ђпрђевић и 

наставнице енглескпг језика Иване 

Ранђелпвић. 

Светски дан енергетске ефикаснпсти 

Светски дан енергетске ефикаснпсти пбележили су ушеници у Прпдуженпм 

бправку са ушитељицпм Иванпм Никплић такп щтп су гледали презентацију и 

ппсматрајући ппстере са сликама п пвпј теми уппзнали се са знашајем и важнпсти 

енергетске ефикаснпсти; сазнали су щта знаше ппјмпви прирпдни ресурси и пбнпвљиви 

и непбнпвљиви извпри енергије. Упшили су щта је битнп и ефикаснп и щта би мпгли да 

примене у свакпдневнпм живпту, кпд куће и у щкпли.  

   

Свпја знаоа п енергетскпј ефиксаснпсти ушеници у Прпдуженпм бправку 

прпщирили су и крпз занимљиву друщтвену игру „Играј за енергију“, а крпз квиз 

„Штеди енергију“ ппказали су щта су наушили п енергији и оенпј ефикаснпсти.   
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6. март 2020. гпдине     Креативна радипница  

  

 

Ппвпдпм 8. марта 

пдржана је у хплу щкпле 

креативна радипница са 

децпм и татама на кпјпј 

су прављени цветпви за 

маме. 

       

 

 

Радипница 

„Дружимп се, слущамп 

се“, такпђе је била 

ппсвећена празнику 

Осмпм марту.  

7. март 2020. гпдине 

Опщтинскп такмишеое из коижевнпсти 

На Опщтинскпм такмишеоу из коижевнпсти Коижевна плимпијада наща щкпла 

је имала два представника, ушенице седмпг и псмпг разреда. Јпвана Раденкпвић, 

ушеница седмпг разреда, псвпјила је 18 ппена и другп местп, а Тијана Радпмирпвић је 

свпјим резултатпм заузела треће местп. Свпјим успехпм пбезбедиле су пласман на 

Окружнп такмишеое.  

11. март 2020. гпдине  Брига п здрављу 

 Светска здравствена прганизација званишнп је прпгласила глпбалну пандемију 

збпг вируса кпрпна. Путем пбјаве на званишнпј Фејсбук страници щкпле рпдитељи су 

пбавещтени да је у щкпли предузетп све према преппрукама респрнпг министарства; 

примеоене су све преппрушене превентивне мере какп би се спрешилп ппјављиваое и 

пренпщеое инфекције заразним вируспм кпрпна кпји се ппшеткпм марта ппјавип и у 

нащпј земљи, а пптпм и у Нищу.  

12. март 2020. гпдине         Мислища 

У щкпли је пдржанп такмишеое из математике  Мислища.  
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15. март 2020. гпдине 

Окружнп такмишеое из физике 

Страхиоа Сврзић, ушеник псмпг разреда, псвпјип је прву награду на Окружнпм 

такмишеоу из физике и пшекује се пд Републишке кпмисије да буде ппзван на Државнп 

такмишеое.  

Опщтинскп такмишеое из истприје 

 На ппщтинскпм такмишеоу из истприје Никпла Јпванпвић, ушеник седмпг 

разреда, псвпјип је првп местп, а Бпжидар Зеленпвић, ушеник щестпг разреда, псвпјип 

је треће местп.  

16. март 2020. гпдине         Прекид наставе у щкплама 

 У Републици Србији је 15. марта 2020. гпдине прпглащенп ванреднп стаое какп 

би се спрешилп щиреое заразе вируспм кпрпна. Међу ппсебним мерама кпје прате 

увпђеое ванреднпг стаоа билп је и затвараое щкпла, пбданищта и факултета.  

Министарствп прпсвете, науке и технплпщкпг развпја саппщтилп је да 

припремилп пперативни план за наставак рада щкпла у птежаним услпвима, крпз 

пствариваое пбразпвнп-васпитнпг рада ушеоем на даљину пд 17. марта 2020. гпдине.  

17. март 2020. гпдине  

Ппшетак реализације пбразпвнп-васпитнпг рада ушеоем на даљину 

 Уз ппщтпваое епидемиплпщких мера у щкпли је пдржан састанак Педагпщкпг 

кплегијума на кпме су представљени детаљи нпвпг нашина прганизације пбразпвнп-

васпитнпг рада путем ушеоа на даљину. Осим кпнтакта са предметним наставницима 

путем интернета, ушеници се упућују на праћеое едукативних садржаја за ушеое на 

даљину на каналу РТС 3 и на мултимедијскпј интернет платфпрми РТС Планета кпје је 

припремилп Министарствп прпсвете пд утпрка 17. марта 2020 гпдине. Ушеници петпг, 

щестпг и седмпг разреда имаће дневнп на телевизији пп три шаса, дпк ће ушеници 

псмпг разреда имати шетири шаса. Истпвременп ће према важећем расппреду бити у 

кпнтакту са свпјим наставницима кпји ће пратити оихпв рад. Наставници су дпбили 

рещеоа за рад пд куће.  

17. март 2020. гпдине        Окружнп такмишеое Екплпщка плимпијада 

 Ушеници петпг разреда Кпнстантин Митрпвић и Дуоа Стпјанпвић, кап и ушеник 

седмпг разреда Никпла Јпванпвић, псвпјили су првп местп на пнлајн такмишеоу 

Екплпщка плимпијада. Ушеница щестпг разреда Спфија Станимирпвић псвпјила је треће 

местп.  
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1. април 2020. гпдине 

Нпве мере  

Збпг нпвпнастале ситуације упис у први разред се пдвијап електрпнски, а 
тестираоа будућих првака су пдлпжена за време када се буду стекли услпви за 
нпрмалан рад. 

Дпмаћи задаци 

 У време ушеоа на даљину нащи ушеници су свпјим ушитељима и наставницима 
редпвнп  слали урађене дпмаће задатке. Неки су се пднпсили и на актуелну ситуацију у 
вези са вируспм кпрпна.  
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Дигиталне припреме за малу матуру 

 

На сајту Радип-телевизије Впјвпдине, у пдељку „Дигиталне припреме за малу 

матуру“, ушеници ће имати прилику да свакпг раднпг дана ппгледају избпр пд три дп 

укупнп две стптине задатака из математике, српскпг језика, биплпгије, хемије, физике, 

гепграфије и истприје. 

 

2. април 2020. гпдине       Светски дан коиге за децу 

У време ванреднпг стаоа и наставе на даљину  щкплска библиптека је радила 

пнлајн са ушеницима путем пбјава на званишнпј Фејсбук странице щкплске библиптеке 

и кпнтаката путем Месинчера, Вибера и електрпнске ппщте. Такп су пбележени и 

ппједини знашајни датуми, међу оима и Светски дан коиге за децу.  

Нпви прпјекат Екп-щкпле 

У пквиру Екп-щкпле ппкренут је нпви прпјекат ппд називпм „Климатске 

прпмене“. Ушеници, рпдитељи и наставници пппуоавали су анкету путем линка кпји им 

је прпслеђен. 

 

9. април 2020. гпдине 

Велики лпв на биљке 

Ушитељи и ушеници дпбили су упутствп Екп- щкпле какп да спрпвпде прпјекат 

„Велики лпв на биљке“ у услпвима ванреднпг стаоа и идеје за истраживаое пд куће.  

      

18. април 2020. гпдине 

Прпслава Ускрса на даљину  

 Наставник верске наставе Дамјан Ђпрђевић приредип је у дигиталнпм видеп 

фпрмату пнлајн Васкрщоу приредбу. Снимак је пбјављен на Фејсбук страници щкпле, 

уз ускрщои ппздрав Христпс васкресе!    
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22. април 2020. гпдине  

Дан планете Земље 

У услпвима ушеоа на даљину 

пбележен је и Дан планете Земље. 

Ушеници су електрпнским путем слали 

свпје литерарне и друге креативне 

радпве кппрдинатпру Екп-щкпле 

ушитељици Ивани Никплић.  

Прпбни заврщни испит 

Министарствп прпсвете, науке и технплпщкпг развпја је дпнелп пдлуку да 

спрпведе пнлајн тестираое, пднпснп, прпбни заврщни испит, какп би ушеници мпгли да 

ураде самппрпцену знаоа и стекну увид у тп да ли су напредпвали дп пшекиваних 

стандарда ппстигнућа; пп пптреби, дпдатну пажоу ппсвете пдређеним пбластима у 

пквиру ппјединих предмета и искусе испитну ситуацију рещаваоем тестпва слишних 

пнима какве ће радити на заврщнпм испиту, а кпја ће им пмпгућити психплпщку 

припрему за пплагаое сампг заврщнпг испита. Тестираое је пбављенп 22. априла из 

српскпг језика, 23. априла из математике и 24. априла, када су ушеници радили 

кпмбинпвани тест. Ушеници су приступали рещаваоу теста прекп интернет 

платфпрме mojaucionica.gov.rs и налпга кпји им је прпследип пдељеоски старещина. 

 

25. април 2020. гпдине  

Републишка Екплпщка плимпијада 

На Републишкпм такмишеоу Екпплимпијада нащи ушеници петпг разреда Дуоа 

Стпјанпвић и Кпнстантин Митрпвић, кап и ушеник седмпг разреда Никпла Јпванпвић 

псвпјили су првп местп. Спфија Станимирпвић, ушеница седмпг разреда, псвпјила је 

другп местп.  

 

28. април 2020. гпдине       Васкрщоа пнлајн излпжба 

Међу ушеницима псталих щкплама у Нищу ушествпвала су и ушеници наще щкпле 

у Васкрщопј пнлајн излпжби дешијих радпва (пд 1. дп 4. разреда), ппд називпм „Деца 

свпјпј Цркви на Васкрщои дар“. Радпви се мпгу ппгледати на следећем линку: 

http://www.radioglas.rs/DSCNVD/default.asp 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.radioglas.rs%2FDSCNVD%2Fdefault.asp%3Ffbclid%3DIwAR3MVMjmUC88lg1Yp0xtqf_lXwvynFu_DxGMP2xTFSiNuG6cm0xEjxYG94w&h=AT16ex2TriwenvXbwqU5XlaUbMpo2_KEcRa14cwvaibjX1clvGGTLnlPVm0WrVoMAOIe5jC00zkoz0-svztYVEDo8bWcYx5B0SfTCs3s8PTVX16Cy8R8dwC95laUkwyv&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2Gu3yJbnMLESNcEnXu9RoFCHqKl4rSwBuog-g6EuFeyyk5AFyGq-5bbXMtm2aMK8PSsvNSVMGVPPyXyCvmOQ_PXyrDMHHRuWPpc-EifyWXHugQPSefStSXqSvIGs_CY5tqTTyHRLcLfm6Kw0ztOgmgUum9e9Bn-JkXZPqwRcptSjT2w2vbGMRpeT5slYg
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5.  мај 2020. гпдине 

Предщкплски прпграм 

На Фејсбук страници щкпле пбјављенп је пбавещтеое п упису деце у 

предщкплски прпграм. ЈПУ „Пшелица“ јавнп је пбјавила списак места где рпдитељи 

мпгу пријавити дете за ппхађаое припремнпг предщкплскпг прпграма у щкпли. За 

Оснпвну щкплу „Ћеле-кула“ пријављиваое је билп у вртићу „Цвршак“. 

6.  мај 2020. гпдине 

Рециклажа лименки 

На Фејсбук страници щкпле пбјављенп је пбавещтеое Екп-щкпле п акцији 

сакупљаоа лименки. Рпдитељи и ушеници су зампљени да и у ситуацији када се ради 

пд куће сашувају упптребљене лименке јер акција прикупљаоа лименки за рециклажу 

траје целе щкплске гпдине. Прикупљену амбалажу дпнеће у щкплу пп нпрмализпваоу 

стаоа.  

8.  мај 2020. гпдине 

Систематски преглед за упис у први разред 

Рпдитељи будућих првака пбавещтени су да се пбрате Служби за здравствену 

защтиту деце Дпма здравља Нищ какп би пбавили систематски преглед деце за упис у 

први разред пснпвне щкпле. Такпђе су пбавещтени да ће све пптребне инфпрмације п 

тестираоу кпд педагпга дпбити на време у лишнпм кпнтакту. 

 

10.  мај 2020. гпдине 

Дан птица и дрвећа 

Ушеници другпг 

разреда у пквиру 

Прпјектне наставе и 

Креативне радипнице 

правили су птице и дрвп 

и такп пбележили Дан 

птица и дрвећа.             
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24.  мај 2020. гпдине 

Дан щкпле 

 

Ппвпдпм Дана щкпле нащи наставници су са свпјим ушеницима припремили 

приредбу у дигиталнпм пблику. Видеп је мпнтирап и технишки упблишип наставник 

верске наставе Дамјан Ђпрђевић, уз сарадоу псталих наставника кпји су са свпјим 

ушеницима припремили прилпге: Андријане Јанкпвић, Мирпслава Савића, Маје Јпцић, 

Катарине Миладинпвић, Марије Петрпвић, Сандре Динић Раденпвић, Марине 

Никплић, Аните Бпгданпвић, Јасмине Грпзданпвић и Оливере Младенпвић.  

Видеп приредба је пбјављена на Фејсбук страници ОШ „Ћеле кула“, Нищ и мпже 

се ппгледати на следећем линку: 

 https://www.facebook.com/oscelekula/videos/917615835368393 

 

   

https://www.facebook.com/oscelekula/videos/917615835368393
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Светски дан пшела    

 

Ушеници наще щкпле на 

креативан и мащтпвит нашин 

пбележили су Светски дан пшела. За 

израду свпјих радпва кпристили су 

разлишите технике и рециклирајући 

материјал. Светски дан пшела 

пбележава се са циљем да се скрене 

пажоа јавнпсти на оихпв знашај за нащ 

ппстанак на планети, али и на пптребу 

да пшеле треба защтити.  

 

28. мај 2020. гпдине 

Светски дан лептира    

 

 
 

Ппвпдпм Светскпг дана лептира 

ушеници првпг и другпг разреда у 

прпдуженпм бправку дпбили су задатак 

пд свпјих ушитељица да на щтп 

креативнији и мащтпвитији нашин 

представе пве дивне инсекте. Из велике 

љубави према лептирима нащи ушеници 

су улпжили пунп рада, труда, мащте и 

креативнпсти у свпје радпве, а притпм 

су впдили рашуна п рециклажи.  

 

2. јун 2020. гпдине 

 

Прпбни заврщни испит 

 

  Ушеници псмпг разреда радили су у щкпли прпбни заврщни испит из 

математике, уз ппщтпваое свих епидемиплпщких мера. Предали су свпјим 

пдељеоским старещинама прпбни тест из српскпг језика и прпбни кпмбинпвани тест, 

кпје су претхпднпг дана су преузели у щкпли и  урадили кпд куће. 
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9. јун 2020. гпдине 

Велики лпв на биљке 

 

У пквиру прпјекта „Велики лпв на биљке“ ушествпвалп је прекп 60 Екп-щкпла и 

прекп 1000 ушеника се уппзналп са биљним и живптиоским светпм свпг пкружеоа. 

Наща щкпла је једна пд десет награђених щкпла у Србији. Тпјпта прпјекат је бип 

заступљен тпкпм претхпдних пет гпдина у псам земаља Еврппе. Заједнп смп кпрашали 

Дарвинпвим путевима и ппкущали да схватимп тај бипдиверзитет, щта знаши и какп га 

шувамп, али су самп најактивније щкпле награђене. Затп се сви радујемп пвпј награди.  
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10. јун 2020. гпдине  Екплпзи ОШ „Ћеле-кула“ у акцији  

 

Кппрдинатпр Екп-щкпле Ивана Никплић и ппмпћнп пспбље садили су тује какп 

би пбпгатили, пплеменили и улепщали щкплскп двприщте.  

 

 
#EcoSchoolsSerbia 

 

17, 18. И 19. јун 2020. гпдине 

Заврщни испит 

Ушеници псмпг разреда пплагали су заврщни испит у щкпли, такп щтп су три дана 

заредпм радили тестпве: из српскпг језика, математике и кпмбинпвани тест.  

 

22. јун 2020. гпдине   

Захвалница 

Математишкп друщтвп „Архимедес“ из Бепграда 

дпделилп је нащпј щкпли Захвалницу за ушещће на 

математишкпм такмишеоу „Мислища 2020“ и 

спрпвпђеое такмишеоа у щкпли. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/ecoschoolsserbia?__cft__%5b0%5d=AZU5IfYgBj17nwD_O4DdwuoUf0aELVeVZw_PbHctD_tnSFwMoHSyC00_8Tt3olS5kak2_p83AwZCjaWbJgfoORKt6OrhUHCKGrMgnBB6sekDdkc4XxeGTorqelMxfDa-cI6wePQK1zK0Ks6f2JBP45pYDMcM_BUisWb0iKVmrVrsbgEfDjoeu8GnUJ8Tx3AJ8E4&__tn__=*NK-R
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27. јун 2020. гпдине   

Видпвданска академија 

У ппрти Сабпрне цркве у Нищу пдржана је Видпвданска академија на кпјпј су 

урушене су награде Правпславне Епархије нищке и Града Нища ђацима и студентима 

генерације. Међу оима је бип и нащ ушеник псмпг разреда Страхиоа Сврзић кпга је 

Наставнишкп веће ОШ „Ћеле-кула“ прпгласилп ушеникпм генерације за пву щкплску 

гпдину. Ушеника је пратип наставник верске наставе Дамјан Ђпрђевић.  

                                                                             
ушеник Страхиоа Сврзић и наставник Дамјан Ђпрђевић 

 

 

 

  

 



Основна школа „Ћеле-кула“, Ниш      Летопис – школска 2019/2020. година 

63 
 

27. август 2020. гпдине

Треће пдељеое  првпг 

разреда 

С пбзирпм да је у 

наредну щкплску гпдину 

уписанп три пдељеоа 

будућих првака, 

ренпвирана је једна 

ушипница за пдељеое 

првп три и за оу је 

стигап нпв намещтај.  

 

28. август 2020. гпдине  Наставнишкп веће  

Одржана је седница Наставнишкпг већа у два термина. Збпг ппщтпваоа 

епидемиплпщких мера п брпју пспба у затвпренпм прпстпру најпре су седници 

присуствпвали наставници разредне, а пптпм наставници предметне наставе. Сви 

присутни били су защтићени маскама, пд кпјих су неке биле са креативним дезенима.  

                                                                      
наставница биплпгије Драгана Жикић и наставница музишке културе Марија Петрпвић 
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31. август 2020. гпдине   

На свпјпј Фејсбук страници Шкпла је представила „Видеп упутствп за безбедан 

ппшетак нпве щкплске гпдине“ у вези са ппнащаоем ушеника у щкпли у ситуацији 

пандемије вируса кпрпна.  https://youtu.be/2DP1gec9qmc 

 

Крај щкплске 2019/20. гпдине  

 

Јпщ једна щкплска гпдина успещнп је заврщена, уз брпјне изазпве и тещкпће 

кпје је требалп савладати. Ушеници су се са свпјим ушитељима и наставницима 

пптрудили да стекну нпва знаоа и вещтине и наушенп ппкажу и на такмишеоима, пд 

кпјих су нека самп заппшета, а нека уппщте нису пдржана. Збпг ванреднпг стаоа и 

прекида наставе изпстали су, нажалпст, мнпгпбрпјна признаоа и награде на пкружним 

и републишким такмишеоима, а верујемп да би резултати били пдлишни.  

Да наща щкпла буде изузетнп успещна и на дпбрпм гласу, увек лепп сређена и 

беспрекпрнп шиста, да све пдлишнп функципнище и да влада права дпмаћинска 

атмпсфера, где се сви псећају пријатнп, пптрудили су се сви радници щкпле. Осим 

наставнпг пспбља, тпме су дппринели и пстали радници: директпр щкпле, радници у 

администрацији, струшни сарадници и ппмпћнп-технишкп пспбље. Затп им се пвпм 

приликпм захваљујемп на труду и дппринпсу да наща щкпла буде свима други дпм. 

                                                                                     
Даниела Никплић, директпр щкпле 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F2DP1gec9qmc%3Ffbclid%3DIwAR0384BMmN1DMqjDtUIVWla-iWiPFdAjfo2SE35D7A2pXITYxNFhLmDVlHE&h=AT3m9SbwFzX8l9Z3wScq9HFpFlIACXZpAgZKya6Y850jw1nxXm70CtaVdz-RgAo__eyK9Bg2VmPR7zBb3agJy7eMDq5D6jkylJCJnp_qvCg4QXMIQ8yvFmQ1ul7sJqzq&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0OBjO6NhUScXF3VBL62eH0g5H_l5HvvLkweGDxwgo4Ar1I6DOieA14Qiv5zZ9RPKzvpU1jIfBZws0h1nNAhGNHvGKRhqyrHHEkaxrOHfT1KQ8GSVjIXEuS0qVOGXeiiy8iu6K7hXy3Yvpnoeugls9LQ56fCQFomDE_ZmXHrlP9ou87wtxTe7FWS_DhddQ
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Администрација и рашунпвпдствени ппслпви 

   Александра Катанић, секретар 

 

 

 Драган Гаћинпвић, благајник и Биљана Јпванпвић, щеф рашунпвпдства 
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Ппмпћнп-технишкп пспбље 

 

                  Марија Динић, Владимир Динић, Јпванка Ваоа Кпстић, Милијана 

Стпјиљкпвић и Таоа Јанкпвић 

 

 

  

Биљана Никплић, Споа Ранђелпвић, Љиљана Никплић и Саща Никплић 
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Струшни сарадници 

         
Весна Ђпрђевић, педагпг 

 

    
Ирена Златкпвић, щкплски библиптекар 

 

И за крај ппет нащи Лептирићи! 

Иакп спрешени да ушествују на мнпгим манифестацијама кпје су биле у плану дп 

краја пве щкплске гпдине, Лептирићи ће бити спремни за нпве наступе шим се буде 

указала прилика. Са радпщћу пшекују нпве кпнцерте и успещне наступе. Живели!  
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Летппис за щкплску 2019/2020. гпдину саставила је и уредила Ирена Златкпвић, 

прпфеспр српскпг језика и коижевнпсти и щкплски библиптекар, на пснпву Извещтаја п 

раду за щкплску 2019/20. гпдину, Шкплскпг сајта и Фејсбук страница щкпле, пдакле су 

преузете фптпграфије, у складу са Правилникпм, а у сврху праћеоа и унапређиваоа 

квалитета рада Шкпле, деце, ушеника и заппслених. 

 

 

Издаваш: Оснпвна щкпла „Ћеле-кула“, 

     Радних бригада 28, Нищ 

За издаваша: Владимир Ристић, в. д. директпр 

Уредник Летпписа: Ирена Златкпвић 

Израда, дизајн и технишка пбрада: Ирена Златкпвић 

 

 

Септембар 2020. 

Нищ 

 

 


