Дешавања у школској 2011/12. години





Приредба поводом пријема првака и приредба за предшколце.
Фабрика слаткиша „Пионир“ поклон за прваке (бананице).
Нова школа, школски прибор за прваке.
Семинар „Образовни стандарди за млађе разреде“у организацији
Учитељског друштва:

-Љиљана Стојановић
-Миодраг Плавшић
-Миријана Живић Тодоровић
-Јелена Божић
-Јелена Плавшић
-Јелена Ђикић
-Јелена Коблишка
-Ненад Марковић
 Ролеријада –мешовита група 5.-6.разред - 1.место; 7.-8. Разред 1.
Место. Наставници
Славољуб Динић и Горан Ранђеловић
 Нестле лига учествовало је велики број ученика, финале у Новом
Саду 1.место и златну медаљу освојио је Михајло Петровић 6 2.Сви
ученици су имали запажене резултате – наставник Славољуб Динић
 „Обука за наставнике, стручне сараднике и директоре школа
Windows MultiPoint Server 2010 „ у оквиру програма „Паретнер у
учењу“ и „Дигитална школа“,обуку су извели менаџери компаније
Microsoft.Семинари су намењени наставницима, стручним сарадницима
и директорима основним и средњим школама које су добиле дигитални
кабинет у оквиру пројекта „Дигитална школа“, са новим оперативним
системом WINDOWS Multipoint 2008 R2.






















Наша школа је била домаћин – уступила је простор за одржавање
семинара – кабинет информатике са новом опремом.У знак захвалности
за успешно изведену обуку,школа је добила плакету од стакла са
знакомMicrosoft,
Буди ОК Е рециклажа
Пријатељи деце-у склопу дечије недеље одржан је састанак у Школској
управи ,учествовале су педагог Јелена Божић и представник Вршњачког
тима –Дуња Стојановић.
Аисек радионице за ученички парламент ,тема Екологија.
Приредба 3. разреда поводом пријема првака у организацији
„Пријатељи деце“'
Безбедност у саобраћају –предавање за 1.разред (саобраћајна полиција).
Групна посета музејима и културно -историским споменицима града
Ниша-са ученицима 6. разреда,
наставник Марко Димитријевић (уз помоћ приправника педагога
Оливере Милкић и наставнице немачког Миљане Павловић)
„Савез миродобских и ратних војних инвалида“ приредба Сандра
Темељковић и Емилија Миленковић.
„Мерион Џонс“ јавни тренинг за кошаркаше.
„Плант“-конференција за штампу.
„Мерење јачине шута“,у оквиру манифестације „100 дана до почетка
Европског првенства у рукомету“, школски рукометни тим-наставник
Љубиша Стојиљковић.
„Крос РТС-а“,Иван Илић 42 2.место, Миленковић Дамјан 11
3.место,запажене резултате постигли су и ученици 7. и 8.разреда.
„Превенција наркоманије“ предавање за ученике 8.разреда (Дом
здравља-Ниш)
Дан деце, борба болести зависности – ревијална рукометна утакмица
рукометна секција наше школе и Наисе, Драгослав Ћирковић, Слободан
Гејо, Гале Кербер
„Иницијално тестирање ученика 8.разреда“,српски језик 11,16,
математика 12,63.
„Школа без насиља“ састанак са представницима локалне заједнице –
формирање спољашње заштитне мреже

 „Народна библиотека“ Стеван Сремац, бесплатно учлањивање ученика
1.разреда.
 „Покрет горана града Ниша“ радионица са ученицима 7.разреданаставница Татјана Срдић Мишчевић
(ученици су добили саднице)
Групна посета музејима и културно -историским споменицима града
Ниша –са ученицима 7.разреда ( уз помоћ својих сарадница)
 Христивоје Ранчић, предавање на тему „Како васпитавати своју децу“
 Луткарско позориште представа „Патуљак носоња“ за ученике 1.и
2.разреда.
 Чланови историјске секције са наставником Марком Димитријевићем
обишли су касарну“ Књаз Михаило „
 Донација „ПАМЕТНЕ ТАБЛЕ „ од стране Завода за уџбенике

 Постављен је пано са фотографијама радника школе –
донација Фото Бата
 Зидне новине посвећене ДУШАНУ РАДОВИЋУ – стручни актив
наставника историје и географије,
 Недеља без ружних речи –акција Вршњачког тима, изабрани
најбољи друг и другарица у млађим разредима , подељени беџеви на
свечаном састанку
 Изложба фотографија – активности на часовима грађанског
васпитања – Анита Ђорђевић, Драган Блечић
 Огледни час из биолгије и физичког васпитања – Јелена
Цветковић и Горан Ранђеловић
 Огледни час из математике и информатике - Ивана Радовић и
Саша Поповић

у малом фудбалу – 4.разред
 Јавни час новинарства – гост Зоран Марјановић
 Форум театар – Јасмина Бођанац Дудић и Ивана, јавни час


Турнир

 Такмичење из математике за 6. разред – наставница Оливера
Стојановић

 У кошарци дечаци су освојили 2. место на градском такмичењу, и
девојчице такође 2. место на градском такмичењу (проф. Радомир
Станковић).
 Афоризми Душана Радовића – поставка у учионици српског језика
и холу школе

Концерт ученика наше школе који похађају музичку школу -



музички кабинет
Позоришна

представа Истина за раднике школе
 Ликовни и литерарни конкурс: Живот и дело Душана Радовића,


3.разред

Говорна вежба – квиз ученика 6.разреда



„ПОКАЖИ ШТА ЗНАШ“,

финале – Јелица Петровић и Анита Ђорђевић
Квиз

из италијанског језика,за ученике 8. разреда – Ана Кражић
 Изложба фотографија са обиласка културно-историјских
знаменитости града Ниша – Марко Димитријевић
 Изложба фотографија са горанских радионица – Татјана Срдић


Мишчевић
 Изложба хербаријума и инсектаријума – наставнице биологије
 Пријатељске утакмице са наставницима ОШ „Ћеле-Кула“ у
одбојци и малом фудбалу

Изложба ученичких радова у холу школе
 Огледи из физике и хемије у холу школе
 Ликовни конкурс „Дану школе у сусрет“ – 2.разред
Шаховски турнир – Аца Крстић




 1.разред – час српског језика посвећен животу и делу Душана Радовића

 Мали фудбал – утакмица наших ученика са ученицима ОШ „ЋелеКула“

 Кошарка – утакмица наших ученика са ученицима ОШ „Ћеле-Кула“
Предавање МУПа Србије за ученике 5.разреда „ Упознајмо
полицију“
-Спречавање вршњачког насиља
-Безбедност у саобраћају

-У зачараном кругу дроге и алкохолизма.
Почели су радови на изградњи спортског комплекса
 Новинарска секција издала 21. број школског часописа,
 Представници новинарске секције – посета редакцији „Блица“
афирмативни чланако активностима деце у нашој школи
 Новинарска секција је била гост у јутарњем програму на „Бел
ами-у,ТВ 5“деца су говорила о школском листу и осталим
дешавањима и успесима ученика наше школе


 Ученици школе „14.октобар“ посетили су нашу школу –
приредбу су припремали Анита Ђорђевић и ученички
парламент,
 Пријем ученика са републичких такмичења код директора
 Гудачки квартет – концерт за ученике 4.и 8.разреда
 Конкурс „Ниш – експреса“на тему „Кофер пун маште“,
награде су добили;Ема Јовановић 5/6,
Нађа Ракић 7/1
Анђела Јовановић 7/3
 Форум театар – представа за Ученички парламент
 Презентација уџбеника за разредну наставу од стране
Завода.
 Прослава Дана школе – ресторан Сврљижанка
 Мирјана Игрутиновић са члановима секције присуствовала
празничној литургији у Цркви Св.цар Константин
 Посета наше делегације школи „14. октобар“ и однела
пригодне поклоне за Нову годину
 Обрезивање дрвећа
 Јелица Петровић са ученицима 6.разреда су учествовали у
акцији „Најугроженијим Нишлијама“

 Акција „Пиши Деда Мразу“ послат је велики број
ликовних и литерарних радова ученика млађих разреда
 „ Кока кола караван“ одрађено 1623 честитки ,одељење 4/6
је одрадило 200 честитки – добили смо видео бим.
 Општина Медијана донирала је новогодишњу јелку ,која је
30.децембра посађена у Парк Пријатељства
 Донација апарата за уништавање хартије – фирма Донина
Нови Сад
 Наставница веронауке Мирјана Игрутиновић је са
ученицима 3.разреда одрадила Божићну приредбу за
претшколце у нашој школи и вртићу Петар Пан
 Спроведена је акција украшавања учионица; комисија је
29.децембра изабрала најлепше уређене учионице и то;
учионицу боравка 2/6 и кабинет математике 7/4. Награда
ученицима за уређење биће одлазак у
биоскоп,позориште,базен или клизалиште,по договору са
одељењским старешинама.
 Новогодишња журка за ученике 8.разреда (29.децембра
2012.)свирао је Милан Крстић са својим бендом.
 Прослава Нове године – ресторан Ваздушна бања
2012.
 Постављена ограда према Ђердапској улици
 Постављање вештачке стене, присуствовали су Драгослав
Ћирковић, Слободан Гејо, ученици и наставници наше
школе
 Замена крила на великој витрини у холу – фирма Стенема
 Mој еколошки атлас – поклон издање за ученике првог
разреда, донација Фонда за заштиту животне средине
 Семинар“Шах у основној школи“ – 58 учесника у две
групе

 Састанак тима за пограничну сарадњу са представницима
Бугарске
 Дом здравља – Саветовалиште за младе одржало
предавање за зченике 8.разреда.Тема „Репродуктивно
здравље“
 Математископ – бесплатан семинар за наставнике
математике – Ивана Радовић, Весна Петровић, Светлана
Милић, Оливера Стојановић, Аца Крстић
 Наиссаб – ронилачки клуб – предавање за ученике седмог
разреда
 Од 6. – 20. фебруара – распуст одлуком министра просвете
 Аплицирање пројекта „Да заједно очувамо природно и
културно наслеђе “ у сарадњи са ОШ“ Иван Вазов“ из
Видина - Бугарска
 Радна акција наставника – чишћење снега у школском
дворишту
 „Шешир професора Косте Вујића“ биоскопска представа
за ученике седмог разреда
 Систематски прегледи ученика 5.и 7.разреда
 Светосавски бал на води – посета трећег и четвртог
разреда
 Наша школа је била домаћин финалног турнира у малом
фудбалу – градско такмичење, девојчице су освојиле
2.место
 Организовано је општинско такмичење из хемије
 Организовано је општинско такмичење из математике
 Олимпијски пламен – школска олимпијада 2012.
 Семинар „Употреба филма у настави грађанског
васпитања“ – Анита Ђорђевић и Драган Блечић

 Образовање о Холокаусту – радни састанци у
регионалном центру – представник наше школе Марко
Димитријевић
 Такмичење Мислиша 2012. Одржано 15.марта.На
такмичење је изашло 185 ученика.
 Дом здравља - предавање о пубертету за девојчице
6.разреда
 Спортски сусрети
 Зимски сусрети учитеља – семинару је присуствовало 10
учитеља
 Презентација Уметничке школе за 8. разред
 Презентација Ваздухопловне академије за 8. разред
 Концерт ученика Музичке школе
 26.марта на Светски Дан позоришта, 40 ученика
Парламента и новинарска секција са наставницом Анитом
Ђорђевић, посетило је Народно позориште и представу
„Госпођа министарка“
 Приредба „Васкрс“ за предшколске групе у нашој школи и
вртићу Петар Пан – наставница Мирјана Игрутиновић
 Презентација Грађевинске школе за 8. разред
 Презентација Угоститељске школе за 8. разред
 Пробно тестирање шестог разреда
 У оквиру сарадње са школом 14.октобар изведена је акција
„Сви на снег“, одељење 7/5 је провело дан на Копаонику са
ученицима поменуте школе
 Шаховски Међународни турнир за кадете – Никита, Грчка,
учествовали наши ученици и наставник Аца Крстић

 „Ослободилачки и одбрамбени ратови Србије XX века“ квиз знања из историје, учествовали су ученици 8.разреда
наставница - Драгица Деспотовић
 Иван Илић – школа је уручила мајци помоћ у износу од
10000 динара
 Школа је била организатор окружног такмичења из
хемије
 Учешће на конкурсу ГО Медијана за најлепше уређен
ускршњи простор
 Прва награда Општине Медијана, за најлепше уређен
Ускршњи простор – кординатор поставке Марина
Благојевић
 Презентација Електротехничке школе за ученике 8.разреда
 Пробни завршни испит из српског језика и математике
 Промоција гимназије „Стеван Сремац“
 Промоција Економске школе
 Промоција Трговинске школе
 Посета школи „Иван Вазов“ у Видину
 Олимпијада – учешће наших ученика – 3.место екипно
мушка атлетика,
1.место Јана Ћирић – пливање
 Допис Дому здравља у вези гашења педијатријске
амбуланте
 Други пробни завршни тест за ученике 8.разреда, 169
ученика је радило тестове.Просечна оцена из српског
језика је 13,16, а из математике 11,29.
 Отклоњен квар на водоводној мрежи у дворишту школе
 Исплаћене јубиларне награде за 2010.годину
 Свети Василије Острошки – шаховски турнир

 Св.Василије Острошки – ликовни конкурс
 Св.Василије Острошки – турнир у малом фудбалу
 Св. Василије – приредба Спасена Величковић, Драган
Блечић и Мирјана Игрутиновић
 Сарадња са Ликовним факултетом из Новог Пазара –
студентска пракса
 Сарадња са приватном средњом школом Прокопије –
сарадња са професорима хемије
 Завршни семинар за саветнике - контрола школе 24
саветника
 ОШ“Христо Ботев“ из Димитровграда је била наш гост и
представила се лепом приредбом
 Пројекат клуба Нигресив из Ниша под именом„Једнакост
за све“- на Власинском језеру - хотел Нарцис од 19. –23.
маја 2012.године – учествовало је осам ученика у пратњи
учитеља Ненада Марковића
 Промоција гимназије“Бора Станковић“
 Промоција тениског клуба“Медијана“ за ученике четвртог
разреда
 Сусрети ватрогасаца – мешовита екипа четвртог разреда,
ученике је водила учитељица Јелена Матејевић
 Релизоване екскутзије I, II, IV, V, VI и VII им настава у
природи I, II i IV разреда
 Републичка такмичења из физике, хемије, историје,
српског језика, рецитовања, олимпијаде, математике ,
страних језика а информатика – екскурзија
 5 колега је на стручној пракси
 Обука за безбедност

 Приводе се крају радови на доградњи учионичког простора
и Спортског комплекса
 Антропометријска мерења ученика II разреда на нивоу
града и наше школе
 Удружење спортских риболоваца „Нишава“- награду
добио Алекса Ђорћевић
 Купљене књиге за библиотеку у вредности од 67 000
 Трибина“Подршка стручном усавршавању“ Регионални
центар – Ана Тодоровић и Славица Томић
 Месец математике – квиз знања мешовитих екипа ученика
од 5. – 8. Разреда – Весна Петровић и Ивана Радовић
 Мајска песма – учешће малог хора
 Међународна смотра литерарног стваралаштва у Љуборађи
– Војин Ранђеловић 8/1 са наставницом Спасеном
Величковић и друга награда на конкурсу „Крв живот
значи“
 Саветовалиште за младе Дома здравља Ниш у сарадњи са
Управом за дечију , социјалну и примарну здравствену
заштиту организовало је анкетирање ученика седмог и
осмог разреда наше школе
 Милена Живковић, студент мастер студија на Факултету
спорта и физичког васпитања у Београду, спровела је
истраживање о интересовањима ученика седмог разреда
 Другарско вече за запослене – ресторан „Интернационал“.

