ДЕШАВАЊА 2012-13.
 Приредба поводом пријема првака и приредба за
предшколце;
 Општина Медијана је за ученике првог разреда донела мајце;
 Идеа, школски прибор за прваке;
 Призив Светог Духа за почетак нове школске године црква
„Цар Константин и царица Јелена“, учествовали ученици 6. и
8. разреда
 Приредба ученика трећег разреда за прваке поводом пријема
у Организацију “Пријатељи деце“ ;
 Поводом Дечије недеље ученици млађих разреда су
осликавали двориште;
 Пројекат Професионалне оријентације реализује се у нашој
школи од септембра месеца. Пројекат спроводе одељењске
старешине 8. разреда, наставници Грађанског васпитања у 7.
разреду и чланови тима за ПО.
 Учешће ученице Луције Јакшић на приредби поводом
завршетка Дечије недеље;
 Ликовни и литерарни конкурс на тему „Коњаник у центру“
поводом осам година постојања ГО Медијана. Награде су
добиле:
Јелена Владејић 8/5
Ања Милићевић 8/5
Нађа Ракић 8/1
 Катарина Младеновић 7/2, чији су радови изложени у
галерији Европски кутак.
 Свечаној академији поводом 8. Годишњице оснивања опшине
Медијана, која је одржана у Светосавском дому,











присуствовали су ученици 6/6 са одељењским старешином
Весном Петровић.
Сајам професионалне оријентације – учествовало је по 5
ученика 8. разреда, чланови парламента и ученици 7. разреда
са наставе Грађанског васпитања – Анита Ђорђевић и Драган
Блечић, као и директор школе Божидар Стошић, Ана
Тодоровић и Славица Томић.
Нестле школска атлетска лига – квалификације у Нишу.
Учествовало је преко 200 ученика и сви наставници физичког
васпитања наше школе. Пласирало се деветоро за финале у
Новом Саду:
Теодора Ракић 6/3 освојила златну медаљу у бацању
кугле
Андрија Милојевић 6/4 освојио бронзану медаљу на
600 метара
Марко Јанковић 7/5 освојио сребрну медаљу – скок у
даљ.
Ученички парламент и координатор Анита Ђорђевић
организовали су хуманитарну акцију за ученике 7. и 8.
Разреда. Сакупили су помоћ - школски прибор за ученике
школе „14. октобар“. Прибор су однели помоћник директора
Горан Ранђеловић и педагог школе Јелена Божић.
Јесењи крос у реализацији Црвеног крста – учествовало је
преко 70 ученика из наше школе од којих је 15 освојило
медаље;
Јавни час физичког васпитања организован је од стране
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
Министарства здравља и Грађанске иницијативе „Млади су















закон“. Учешће су узели ученици првог и другог разреда са
својим учитељима
Ученици 7/1 на настави Грађанског снимили су филм „Моје
школско двориште “ и узели учешће на конкурсу дечијег
филма у оквиру фестивала Филм кидс.
Jелена Коблишка је одржала угледни час из музичке културе –
Тон ЛА,
Превентивна служба Дома здравља одржала је предавање за
ученике 8. разреда на тему „Психоактивне супстанце“
Угледни час из физичког васпитања одржали су учитељи првог
и другог разреда, координатор Бобан Димитријевић
(11.10.2013.)
Група ученика 6. разреда са наставницом биологије Љиљаном
Андрејић учествовала је у реализацији покрета горана Србије Пројекат „Вишенаменско коришћење шумских богатстава“ у
Сврљигу.
Ликовни и литерарни конкурс „Правилна исхрана и здравље“
у реализацији Института за јавно здравље. Послато је 5
ликовних и 5 литерарних радова. Прву награду за ликовни рад
је освојила Уна Стојановић 2/3, а специјалну захвалницу за
групни рад добили су ученици петог пет.
Савез учитеља републике Србије организовао је стручни
трибину „Здрави стилови живота – одговорно живљење“ којој
је присуствовало 34 наставника.
Општина Медијана је организовала турнир у малом фудбалу
„Константинова Медијана лига“ за ученике 4.
разреда.Ученици наше школе су освојили прво место са
тренером Срђаном Ристићем.

 Семинару „Информатичке мрвице“ у реализацији Регионалног
центра присуствовало је седморо наставика;
 Ученици 1. разреда су са својим учитељима, педагогом школе
Јеленом Божић и приправницом Александром Аврамовић
обишли археолошки локалитет Медијана
 На општинском такмичењу у стоном тенису, у екипној
конкуренцији, екипа дечака је освојила 1. место (Јован
Пантовић 6/Лазар Минић 7/5, Марко Мандић 7/6), екипа
девојчица је освојила 3. Место (Дуња Славић 7/2 и Дуња
Соколовић 6/2)
 Организоване екскурзије за ученике 4, 5, 6, 7,и 8.разреда
 Изврешена вакцинација ученика 7.разреда
 Седница Алпског одбора скијашког Савеза Србије одржана је у
нашој школи;
 Семинару „Елементарне непогоде и настава географије“ у
организацији БИГЗ-а, присуствовало је 5 наставника;
 Настава у природи, ученици 2.разреда су боравили на
Копаонику у хотелу Сребрна лисица
 Угледни час из енглеског језика одржала је наставница
Мирјана Светозаревић – Бројеви, обрада
 Појединачно такмичење у стоном тенису одржано
31.10.учествовало је четири дечака, Марко Мандић је освојио
четврто место.Oд девојчица на појединачном такмичењу
учествовала је Дуња Славић 7/2 и освојила је четврто место
 Семинару „Час телесног васпитања као основни оперативни
облик наставе физичког васпитања“ – 3. део, присуствовао је
наставник Славољуб Динић.

 Семинару „Умеће одрастања“ присуствовала је наставница
Тања Антанасијевић.
 Наставница Милена Живановић Присуствовала је семинару
„Одабрани садржаји – теме и тестови у настави историје“.
 15.октобра у музичком кабинету одржане су караоке у
организацији наставнице Емилије Миленковић и Небојше
Пужића.
 На такмичењу, првенства Ниша у пливању, које је одржано на
базену у Чаиру наступало је 18 ученика из наше
школе.Најуспешнији су били:
Ћирић Тадија 4/4 – делфин – 1.место
Цветковић Михајло ¾ - прсно – 3.место
Миленковић Павле 6/2 – прсно – 3.место
Пешић Љубица 6/6 – делфин – 3.место
Јоцић Мила 6/3 – леђно – 2.место
Јоцић Нађа 8/4 – краул – 2.место
Васић Милан 8/2 – краул – 1.место
Столић Петра 4/6 – краул – 3.место
 У Луковској бањи у хотелу „Копаоник“ боравили су ученици
3.разреда
 Пројекат „Буди фер“, Сретен Васић је извршио едукацију
наших ученика на часовима одељењских заједница како и на
који начин навијати.
 Градска служба за превенцију болести зависности је
организовала едукацију за чланове Ученичког парламента
 Ватрогасно друштво је организовало предавање за ученике
2.рaзреда

 Семинару Завода за уџбенике, у организацији Регионалног
центра, присуствовало 22 наставника наше школе.
 Дан копнене војске у касарни „Мија Станимировић“
присуствовао је наставник Небојша Пужић са својим
одељењем.
 Нова школа је организовала семинар – „Учионица на води“
брод „Златно срца“ Дунавом су пловиле Јелена Божић,
Валентина Ђорђевић, Олгица Ћирковић и Александра
Авремовић.
 БИГЗ – промоција уџбеника, присуствовало 20 наставника.
 Угледни час из музичке културе одржала је Тања Шушњић,
Солмизација, обрада
 На литерарном конкурсу под називом „И ја читам лектиру“,
који је расписала ОШ“Ђура Јакшић“ из Јелашнице: Никола
Стојановић 5/5 је освојио 1.место, Јулија Јовановић 5/5
посебну награду
 Републичко такмичење у стоном тенису – одржаном у
Кикинди 21.11.2012.године, на такмичењу је учествовала
мушка екипа у саставу: Јован Пантовић 6/1, Лазар Минић 6/6,
Марко Мандић 7/6,заузели су 10. место.Екипа је путовала са
наставником физичког васпитања Славољубом Динићем.
 Крос атлетског клуба „Нишки маратон“ одржан је у градској
тврђави 22.11.2012. учествовало је преко 30 ученика из наше
школе. Најуспешнији су били: Петар Петровић 1/2 - 1.место,
Марко Димитријевић 1/4 - 2.место,
Андрија Трајковић 1/6 – 3.место,
Алекса Стојиљковић 4/4 – 2.место,
















Андрија Милојевић 6/4 – 1.место, Немања Живковић 8/2 –
1.место.
Носиоци акције: учитељи од 1. – 4.разреда и наставник
физичког васпитања Славољуб Динић.
„Промоција мини рукомета“ у организацији Рукометног
савеза Србије, РК Наиса и града Ниша.Учешће је узело свих 7
одељења.разреда са одељењским старешинама.
Пројекат „Буди фер“ – заједнички час одељењске заједнице
ученика 8. разреда и завршни турнир
Семинару „Програмирана настава“ у организацији Миодрага
Плавшића, присуствовало 35 + 43 * 78 наставника.
„Дрога бљак“ – радионице за Ученички парламент
Професионална пракса студента педагогије
Општина Медијана организовала ученичко осликавање
сандучета, салон 77, учествовале су:
Нађа Ракић 8/1,
Марија Цветковић 8/1
Маријана Станковић 8/1, са наставницом Марином
Митровић Младеновић.
У сусрет Дану школе реализоване су следеће активности:
Афоризми Душана Радовића у холу школе – спрат, Драгица
Деспотовић са историјском секцијом
Мали фудбал, ученици наше школе и школе „Ћеле Кула“
Изложба наставника ТО у холу школе.
Такмичење у малом фудбалу, одбојци и кошарци између
наставника наше школе и школе„Ћеле Кула“.

 26.11.2012.год. ученици 7/1 и 7/2 посетили су сајам књига
одржан у хали „Чаир“ са наставницом српског језика Анитом
Ђорђевић.
 Такмичење ученика 7.разреда – Оливера Стојановић
(Димитрије Спасић 90 поена, Лука Павловић 80 и Анђела
Јанковић 75 поена).
 Квиз знања из географије за ученике 5.разреда – Митра
Ненадов (Милена Петровић 97 поена, Милица Манчић 92
поена, Алекса Станковић 89 поена и неда Ранђеловић 89
поена)
 Квиз знања из географије за ученике 7.разреда – Митра
Ненадов (Димитрије Спасић 87 поена, Анђела Јанковић 83,
Сава Васић 80 поена).
 Разредно веће трећег разреда је одржало одељењска
такмичења – за дечаке у фудбалу, за девојчице – између две
ватре.
 Десети јубиларни турнир у шаху „Душан Радовић“ реализовао је Аца Крстић:
 Симић Ања 1.место – девојчице од 5. до 8. разреда
 Станковић Димитрије 1. место – дечаци од 1. до 4. разреда
 Стевановић Јелена 1. место – девојчице од 1. до 4. разреда
 Изложба радова ученика 5. и 6. разреда са часова грађанског
васпитања, Анита Ђорђевић.
 Актив наставника информатике је организовао презентацију и
пано са садржајима : Безбедност деце на интернету.
 У холу школе ученици су изводили занимљиве огледе стручно веће наставника физике и хемије.

 Наставница биологије Јелена Цветковић и учитељи четвртог
разреда одржали су угледни час на тему: Разноврсност
биљног света
 Наставнице биологије Љиљана Андрејић, Јелена Цветковић и
Тања Срдић-Мишчевић са члановима биолошких секција
организовале су изложбу под слоганом „Закорачите у свет
биологије“.
 Даница Живић и Одељењско веће 4. разреда, организовли су
квиз такмичење о Душану Радовићу, најбољи су били ученици
4/7.
 Етно изложба, у реализацији наставница Оливере Тикић,
Милене Живановић, Марине Благојевић и историјских
секција.
 Концерт наших ученика Музичке школе поводом Дана школе,
у организацији наставника музичког - Емилије Миленковић и
Небојше Пужића.
 Угледни час: Деформитети, Татјана Срдић Мишчевић и
Мирољуб Богдановић (корелација предмета биологија и
физичко васпитање)
 Анита Ђорђевић, угледни час, драматизација дела
„Изигравање власти“.
 Пријем за Вршњачки тим и најбоље другаре
 Ликовни конкурс „Душан Радовић“ – награђени ученици у
категорији млађих разреда:Ивана Бончић 2/5 1.награда
Марија Глукчевић 3/3 2.награда
Ђорђе Стојковић 4/1 3.награда
 У категорији старијих разреда :
Милица Миловановић 5/4 1.награда















Уна Петровић 5/4 2.награда
Димитрије Ђокић 5/3 3.награда
Поставка изложбе ликовних радова ученика наше школе наставница Марина Митровић Младеновић
Презентације ученика 8. разреда на тему Призма, у
организацији наставнице Иване Радовић.
Представа на енглеском „На муци се познају јунаци“, Славица
Нишић.
Изложбени радови, секције из техничког и информатичког
образовања,
Квиз посвећен делу Д. Радовића и рецитације његових песама
на енглеском језику – Анђела Царевић.
Фокус групе – представници Одељењских већа су
присуствовали дебати о образовним стандардима у
Регионалном центру.
У Београду, 30.11.2012.год. одржано је Првенство Републике
Србије у пливању. Учествовали су ученици наше школе са
наставником Славољубом Динићем. Ученик Тадија Ћирић, 4/4
освојио је 2. место – делфин.
Пројекат „Одрживи развој културе суживота“ – Caritas
Словенија и Caritas Београдске надбискупије.Семинару
„Интеркултуралност и толеранција“, присуствовале су Татајна
Срдић Мишчевић, Мирјана Живић Тодоровић и Јелена
Матејевић
Логос – хреска промоција уџбеника, присуствовало је 4
наставника
Новогодишње украшавање школе – координатор Марина
Благојевић

 Пробно тестирање ученика 8. разреда из српског језика 10,36
 Пробно тестирање ученика 8. разреда из математике 12,70
 Финале у решавању полигона, у организацији Нишког
маратона
 Семинар „Оцењивање ученика“ –одржан у нашој школи
8.12.2012. присуствовали су представници школа са
територије Општине Медијана.Из наше школе присутни су
били: Божидар Стошић – директор, Јелена Божић – педагог,
Анита Ђорђевић – наствница српског језика, Оливера Тикић –
наставница историје, Јелена Матејевић – учитељица, Ивана
Стошић Милошевић – учитељица.
 Пријем плакете Школа без насиља 13.12.2012.,плакету су
преузели директор и психолог школе
 Угледни час из хемије, организовеле су Сања Николић и Тања
Крстић – присуствовали су : помоћник директора Горан
Ранђеловић, педагог школе Јелена Божић, педагог
приправник Александра Аврамовић, колегиница из ОШ
„Бранко Миљковић“ и из приватне школе“Прокопије“
 Клетов семинар за наставнике српског језика, физике,
биологије и техничког , присуствовало је 30 наставника
 Милош Марковић са групом студената завршних и мастер
студија спровео је истраживање и проверу новог инструмента
о ангажованости ученика на часовима физичког васпитања, са
ученицима свих шест одељења петог разреда.Инструмент за
проверу ангажованости носи назив SOFIT
 Општина Медијана је спровела акцију „Окитимо Медијанину
јелку“ 17.12.2012.године , учествовало је 25 ученика из наше
школе са својим учитељицама: Милицом Ђурић , Данијелом








Ристић и Тањом Шушњић.Ученици су носили своје ручно
рађене украсе и добили су поклоне изненађења.
Професионална орјентација, менторски састанак одржан
17.11.2012. у Регионалном центру са БОШ школама из трећег
циклуса обуке, на том састанку уговорена је акција
осликавања и продаја Новогодишњих честитки у свим
школама трећег круга обуке.Новац прикупљен од продаје
биће уплаћен на рачун Центра за хранитељсто и
усвојитељство.Акција је завршена 21.децембра 2012.Наша
школа као координатор акције презентовала је резултате
26.12.2012. у просторијама Општине Пантелеј.Презентацији су
присуствовали представници БОШ и МОШ школа, заменик
председника Опшштине Пантелеј, Т и ПО руководилац,
саветник ГИЗЗ и Босс и део тима за ПО наше школе као
презентатор.Акцијас је оцењена као веома успешна, као
пример практичне примене обуке. Учествовали су ученици
седмог и осмог разреда)одличан је одзив и деце и родитеља,
сарадња одељењских старешина и наставнице ликовног
васпитања Марине Митровић Младеновић је веома
добра(11000 динара је сакупљено)
Кидс атлетикс – вежбање за ученике млађих разреда
21.12.2012. године Новогодишња журка за ученике осмог
разреда
21.12.2012. године Новогодишња хуманитарна ПО акција за
децу без родитељског старања
Предавање за ученике седмог разреда на тему „Здраво
растимо “ под покровитељством Нестле компаније,
реализовао је професор физичког васпитања Славољуб Динић

 Божићна приредба у вртићу Петар Пан и за наше предшколце
реализовала је наставница Мирјана Игрутиновић са
ученицима млађих разреда
 25.12.2012. у нашој школи одржана је еволуација уџбеника за
5.разред Техничког и информатичког образовања издавачке
куће Klett.Домаћин и еволуатор професор техничког и
информатичког образовања Саша Јовановић (учествовао је у
изради уџбеника).Презентацији присуствовало 27 наставника
из већине Нишких школа и представник Клета за Ниш.
 Ученички парламент је једногласно одлучио да се од ђачког
динара Александри Стојковић и Станковић Димитрију да по
5000 динара.
 На конкурсу Ниш експреса „ Чудеснио путовање“, Никола
Стојановић 5/5 освојио је 1.место за најбољи писани састав и
као награду добио бицикл и књигу, Ања Милићевић 8/5
освојила је 2.место за песму и као награду добила је кофер и
књигу.
 Продате су прошлогодишње Уницеф честитке у износу од
11000 динара.Ученички парламент ће одлучити где ће да се
уложе.
 Пројекат „Спорт у школи“, мешовите групе ученика млађих
разреда, бесплатно вежбање, пријавио се велики број ученика
наше и ученика суседних школа, у организацији Савеза за
школски спорт Србије
 Угледни час корелација српског језика и географије „Кроз
васиону и векове “ М. Милановић – Наташа Марковић
Стевановић и Тања Антанасијевић

 Угледни час из физичког васпитања одржао је Славољуб
Динић, Прескок разлошка, увежбавање
 Угледни час на тему Добар и зао Деда Мраз – у реализацији
ученика 5/5 и наставнице Славице Нишић
 Град Ниш и хуманитарна организација „Љуби ближњег свог“
је дистрибуирала пакетиће за ученике првог разреда и
предшколце (151+66)
 Новогодишња приредба предшколаца за ученике 2.разреда.
 Подела пакетића за децу радника наше школе
 Хор ученика 5. разреда је наступао на фестивалу „Златна
пчелица“
 Новогодишња прослава за раднике школе у ресторану
Премијер
 ГО Медијана у оквиру своје хуманитарне акције „Ризница
доброчинства“ са Црквено-певачком дружином „Бранко“
организовала је Божићни концерт у Светосавском дому.
Ученици 8/5 са логопедом Олгицом Ћирковић однели су
пакетиће за своје вршњаке са Косова
 Учитељско друштво организовало је хуманитарну акцију
прављења светосавских пакетића за децу са Косова, у којој су
учествовали ученици 2. разреда, у периоду од 17.1. до
24.1.2013. год. Од прикупљеног новца и прибора направљено
је 11 пакетића (5 је даровала школа), а остало је сакупило
Одељењско веће другог разреда са својим ученицима
 Пројекат „Спорт у школе“ – почело је вежбање за ученике
млађих разреда.
 Промоција уџбеничких комплета издавачке куће Едука у ОШ
„Ћеле кула“, којој су присуствовали наставници наше школе.



















Замена санитарних чворова
Дистрибуција Заводових бесплатних уџбеника за наставнике.
Вакцинација за ученике 7. разреда
У склопу пројекта Професионална оријентација, наставница
Анита Ђорђевић је организовала сусрет ученика 8. разреда
који иду на грађанско са стоматолозима др. Емилијом
Петровић и др. Бојаном Аничић (24.01.2013.), задовољена
дечија знатижеља и понуђене су потребе информације и
сазнања везана за ову професију.
Светосавска изложба дечијих радова – координатор Драгица
Николић
Прослава Светог Саве
Промоција Едукиних уџбеника
Школско такмичење ученика 8. разреда из енглеског језика
Систематски преглед за ученике 3. разреда
Школско такмичење из биологије
Презентацију нових Клетових уџбеника из биологије у нашој
школи одржала је Јелена Цветковић (током прошле године
била је евалуатор Клетових уџбеника за биологију и радних
свезака за 6. и 7. разред). Презентацији је присуствовало 20
колега из основних школа.
Школско такмичење из италијанског језика за 8. разред
Школско такмичење из математике од 3. до 8. разреда
Презентација уџбеника Креативног центра
Презентацију Клетових уџбеника из математике за више
разреде одржале су Весна Петровић и Оливера Стојановић у
нашој школи. Присуствовао је 21 наставник.

 На општинском такмичењу из физике пласирало се 8 ученика
из 6. разреда (једно прво, једно друго и једно треће место),
из 7. разреда пласирала су се 2 ученика (једно треће место),
из 8. разреда 2 ученика (два трећа места)
 Угледни час из енглеског језика – Данијела Рајковић у
одељењу 7/1
 Презентација Бигзових тестова
 Школско такмичење из географије за 6. 7. и 8. разред
 Презентација Логосових уџбеника
 Наставница Ана Кражић одржала је улгедни час, квиз
такмичење из италијанског језика
 Поднета документација за продужени боравак за 3. Разред
 Марина Николић одржала је угледни час из енглеског језика
Писмо пријатељу
 Обележавање Дана државности Србије
 Угледни час из историје, Пандорина кутија – Драгица
Деспотовић у одељењу 5/4
 Презентација Заводових уџбеника у нашој школи
 Други менторски састанак програма „Професионална
оријентација у Србији“ одржава се у нашој школи. Састанку
присуствују сви МОШ и БОШ тимови за професионалну
оријентацију.
 На литерарном конкурсу „Бранково перо“, који је
организовала ОШ „Бранко Миљковић“ ученица Тијана
Златковић 8/1 освојила је 1. награду.
 Марина Митровић Младеновић одржала је угледни час у
Уметничкој школи за ученике 8.разреда

 Дозвола за спровођење истраживања поремећаја говора и
развоја код деце – Ристић Снежана за израду докторске
дисертације.
 Учешће на општинском такмичењу из српског језика: 5.
разред – освојено једно прво, једно друго и три трећа места;
6. разред – једно прво, једно друго и два трећа места; 7.
разред – једно треће место и 8. разред једно треће место.
 Први школски час је 27.2.2013. посвећен Миланском едикту и
цару Константину
 Угледни час на тему „Израда квизова – тестова знања“
одржали су наставници Катарина Ракоција и Саша Поповић.
 На општинском такмичењу из биологије освојена су у 5.
разреду два прва места, осам друга и два трећа места; у 6.
разреду једно прво место, седам друга и једно треће место; у
7. разреду четири друга места и два трећа; у 8. разреду три
друга и пет трећа места.
 „Милинко Вам дарује“ донација књиге „Мали принц“ за сву
децу првог разреда – 151 књига. (6.3.2013.)
 Угледни час на тему „Национални паркови Србије“, одржали
су наставници Оливера Тикић, Јелена Цветковић, Наташа
Марковић Стевановић и Марко Ђорђевић. Овим угледним
часом остварена је корелација између предмета: српски језик,
географија, биологија, историја. (12.3.2013.)
 На општинском такмичењу из енглеског језика освојена су (8.
разред) једно прво место и два друга.
 Промоција књиге „Ферплеј је победа“ у нашој школи од
стране проф. др Алисе Марић, Министарке омладине и
спорта, Александра Шоштара, председника Спортског савеза











Србије, Предраг Перуничића, Државног секретара за спорт,
Драгана Атанасова, помоћника Министра омладине и спорта,
градоначелника Ниша Зорана Перишића и тридесетак
еминентних спортиста који су на европским и светским
првенствима освајали бројне медаље.
На општинском такмичењу из географије постигнути су
следећи резултати: једно прво место и четири друга места из
7. разреда; из 8. разреда пет друга места.
На општинском такмичењу из физике (6. разред) ученици
наше школе освојили су једно прво, једно друго и једно треће
место; 7. разред једно треће место и 8. разред два трећа
места. На републичко такмичење пласирала су се 3 ученика
(6., 7. и 8. разред)
На такмичењу „Мислиша 2013“ изашао је 251 ученик наше
школе.Коначни резултати су стигли из математичког друштва
Архимедес 5.4.2013. и резултати су следећи: 31 похвала, 5
трећих награда (Китановић Урош 2/3, Станковић Уроћ 2/2,
Стоиљковић Андреа 2/2, Голубовић Лазар 3/3, Ачковић
Андреј 4/5), 4 друге награде (Манић Сара 2/4, Миленковић
Дамјан 2/1, Глукчевић Димитрије 5/6, Милинић Јана 5/3) и две
прве награде (Бубањ Матеја 2/6 има учешће на републичком
и Милишевић Павле 2/3 освојио је 2.награду на финалном
такмичењу у Београду одржаног 21.4.2013.године.
Угледни час на тему „ФЛИП час – окренута учионица“
одржали су у нашој школи наставници Ивана Радовић и Саша
Поповић. 18.3.2013.
Угледни час – Никола Тесла, геније изван свог времена,
одржали су наставници Марија Полимац, Марко Ђорђевић,
















Вера Анђелковић и Саша Јовановић (корелација предмета:
српски, географија, физика и ТО)
Са окружног такмичења из информатике један ученик 7.
разреда пласирао се на републичко такмичење.
На окружно такмичење из математике пласирало се 7 ученика
из 4. разреда, 8 ученика из 5. разреда, из 6. два ученика, из 7.
разреда 7, и из 8. разреда 3 ученика.
За најбоље решен тест у пројекту Здраво растимо, Јанаћковић
Сара је добила бицикл од представника Нестле компаније
Гатарић Владислава.
Предавање „Промене у пубертету“ одржали су сарадници
фирме PROCTER and GAMBLE, за девојчице 6. разреда
Стручном скупу „Грађанска елита Ниша и нових крајева 1878.
године“ присуствовало је тридесеторо наставника наше
школе.
Угледни час на тему „ФЛИП час – окренута учионица“
одржали су наставници Ивана Радовић и Саша Поповић у
Регионалном центру за професионални развој запослених у
образовању. Присуствовало је 27 наставника.
Одржана је смотра рецитатора у Нишком културном центру
Угледном часу „Употреба филма у настави – Три обећања –
Холокауст и страдања у Србији “ присуствовала је наставница
историје Оливера Тикић.
На окружно такмичење из историје пласирало се из 5. разреда
троје ученика – једно друго и два трећа места, из 6. разреда
једно друго и једно треће место, из 8. разреда једно друго и
једно треће место.

 Други разред посетио је Позориште лутака, пратили су
представу „Силвестерово благо“.
 Посета ЈКП „НАИСУС“ 22.03.2013. поводом међународног дана
воде. Ученике 5/1 и 5/6 водиле су наставнице Катарина
Ракоција и Татјана Срдић Мишчевић.
 Угледни час – квиз Покажи шта знаш, одржали су учитељи
другог разреда - Јелена Плавшић, Валентина Ђорђевић,
Мирјана Живић Тодоровић, Срђан Ристић, Весна Савић и
Љиљана Стојановић
 Градско такмичење у стрељаштву одржано 23.03.2013.
Девојчице су освојиле друго место, а дечаци четврто.
 Пројекат – Успостављање система праћења физичког развоја
и развоја моторичких способности ученика у настави физичког
васпитања (испитивање ученика од 3. до 8. разреда) Завод за
вредновање квалитета образовања и васпитања у сарадњи са
факултетом спорта и физичког васпитања у Београду (развој
стандарда)
 Аплициран пројекат „Зелено вежбање“ као школа сарадник са
ОШ „Бранислав Нушић“ из Трнаве.
 На играма просветних радника учествовало је 27 школа. Наша
школа има трећи пласман. Прво место у надвлачењу конопца
и треће место у кошарци.
 Наша школа је приступила пројекту Жогарија (Лоптарија),
који је синоним за неговање спортског духа и фер плеј игре.
Учествоваће екипе 2. разреда (Срђан Ристић) и 4. разреда
(Даница Живић).
 УМС школа за таленте организује часове глуме, рецитовања,
имитација за све ученике у нашој школи.

 Библиотека Стеван Сремац организовала је ликовно –
литерарни конкурс на тему „Константину у част“. Милица
Миловановић 5/4 је освојила прву републичку награду за
ликовни рад, док је за литерарни рад другу награду освојио
Никола Стојановић, ученик 5/5.
 Бесплатном акредитованом семинару – Савремени приступ
настави математике II део, присуствовали су сви наставници
математике.
 Наставница веронауке Мирјана Игрутиновић и Oдељењско
веће 3. разреда - Јелена Радуловић, Миодраг Плавшић, Маја
Икодиновић, Драганка Стојев, Милица Ђурић, Јелена Ђикић
(27.02.2013.), одржали су угледни час на тему Свети Сава.
 Промоција Уметничке школе за ученике 8. разреда.
 Промоција Ваздухопловне школе за ученике 8. разреда.
 Угледни час су одржале наставница Емилија Миленковић и
Марина Митровић Младеновић (корелација музичко и
ликовно, 26.03.2013.)
 Одржан је трећи менторски састанак за ПО тимове (пројекат
професионалне оријентације).
 У оквиру другог дела пројекта „Оплемени се“ у сарадњи са
Каритасом Београдске надбискупије, учитељи, наставници
грађанског и одељењске старешине ће са својим ученицима
учествовати у радионицама на тему толеранције,
мултикултуралности и различитости људских права.Ученици
осмог разреда са наставницом Татјаном Срдић Мишчевић
снимили су петоминутни филм, који је послат на адресу
Каритаса.

 Позориште лутака, представа “Силвестерово благо“, за
ученике другог разреда
 Регионални центар је организовао књижевно вече, Дани
Бранка Миљковића, присуствовало је 37 наставника наше
школе
 Пројекат “Зелено вежбање“, аплицирано је као школа
сарадник са ОШ из Доње Трнаве
 Угледни час одржале Мирјана Живић Тодоровић и Виолета
Ђорђевић из ликовне културе „ Слагање – разлагање,
разлагаље – слагање “
 Угледни час Милица Ђурић из ликовне културе „Рециклиране
играчке“
 Стручна екскурзија наставника, Дворци Баварске
 „Соко оптика“ – бесплатни прегледи за раднике школе
 Уна Богојевић 2/6 и лазар Илић 5/1, освојили су прва места на
конкурсу „ Лов и риболов“
 Угледни час су одржале Марина Благојевић и Славица
Младеновић из ликовне културе “Ускрс“
 Презентација Грађевинске школе за ученике 8. Разреда
 Дан Планете Земље, садња туја присуствовали су председник
Општине Медијана Небојше Крстић и већници ГО Медијана
 Презентација школе 15. мај за ученике 8. Разреда
 Угледни час из музичке културе је одржао наставник Небојша
Пужић са својим гостима „Музички мозаик“
 Јавни час глуме, угледни час је одржала наставница Анита
Ђорђевић са глумцима Народног позоришта (19.04.2013.)
 Илија Станковић 4/1, 1.место у гимнастици

 Представници наше школе су посетили школу „Иван Вазов“ из
Видина, том приликом су се ученици такмичилиу лакој
атлетици – полигон спретности.учествовали смо са две екипе
(два дечака и две девојчице) и школа Иван Вазов са две
екипе.Једна наша екипа је освојила прво место а друга
четврто, домаћини су освојили друго и треће место.
 Турнир у шаху за ученике (два дечака и две
девојчице).Победила је наша школа са 4 : 0.
 Турнир у шаху наставника је завршен нерешено 2 : 2.
 Такмичење у малом фудбалу: дечаци су освојили прво мерто
на градском такмичењу и друго место на међуокружном.
Девојчице су освојиле друго место на градском такмичењу.
 Угледни час су одржали Јелена Јелић и Небојша Пужић
 Невладина организација Плант је одрадила интервју са
ученицима 2/4 и однели сакупљене батерије
 Презентација школе Никола Тесла за ученике 8. разреда
 Пројекат специјалних и редовних школа као и младих у улози
малдих вођа “ Специјалне Олимпијаде Србије“
 Журка ученика 8.разреда
 Пробни завршни испит за ученике 8.разреда из српског језика
10,96 и математике 13,29
 Конкурс у част Светог Василија Острошког, награђени ученици
Јана Радојчић 5 / 5,
 Прослава Славе Светог Василија Острошког
 Комбиновани тест из историје( 2,44), географије (2,42),
физике(2,19) , хемије(2,49) и биологије(2,64), су радили
ученици 7. Разреда (12,15)
 Презентација Економске школе за ученике 8. Разреда

 Бехатон плоче око спортског комплекса и прилаз са источне
стране (иза хале)
 Антрополошка мерења: Републичко, градско, школско
 Градско такмичење у атлетици одржано у Нишу 9.05.2013.
 Пионири екипно друго место.
 Пионири екипно прво место.
 Међуокружно такмичење у атлетици одржано у Нишу
14.05.2013.
 Пионири екипно прво место:
Костадин Николић 8/5 100м, 1. место
Предраг Младеновић 7/5 – 300 м – 3. место
Лука Петровић 8/1 800м – 2. место
Стефан Драгољуб Кузмановић 7 /3 – скок у вис – 2.
место
Марко Јанковић 7/5 скок у даљ - 1. место
Немања Живковић 8 /2 – 2. место у бацању кугле
 Штафета 4 x 100м освојила је 1. место у саставу:
Немања Живковић 8 /2 Никола Мицић 8 /4
Марко Јанковић 7 /5
Костадин Николић 8 /5
 Пионирке – појединачно учешће:
Нола Цветковић 8 / 3 – скок у вис – 1. место
Теодора Ракић 6 / 3 – 2. место у бацању кугле
 Ученици првог разреда су гледали позоришну представу
Патуљак носоња
 5.06.2013.у просторијама Регионалног центра одржан је
семонар за наставниле и ученике основних школа
„Интеркултуралност и вршњачка едукација“ у организацији











Каритаса.Овом семинару је присуствовало четири ученика
седмог разреда са наставницом Татјаном Срдић Мишчевић.
Ученици петог и шестог разреда су 5.06.2013. године посетили
Купина биоскоп и гледали филм Тед – изгубљени пустолов.
Дечји културни центар је организовао изложбу награђених
радова „Будућност у боји“ која је део пројекта“ Мурали “.
Награђени ученици су: Ена Шепановић 5/6,
Ена Ковачевић 5/4,
Катарина Младеновић 7 / 2 ,
Алекса Миловановић 5/1,
Милена Петровић ,
Никола Ранђеловић .
Државно првенство у атлетици одржано у Сремској
Митровици 17.05.2013. пионири су освојили 1. место екипно у
саставу:
Костадин Николић 8/5 100м и 4 x 100,
Предраг Младеновић 7/5 – 300 м,
Лука Петровић 8/1 800м,
Стефан Драгољуб Кузмановић 7 /3 – скок у вис,
Марко Јанковић 7/5 скок у даљ и 4 x 100м,
Никола Мицић 8 /4 – 4 x 100м.
Штафета 4 x 100м освојила је друго место у саставу:
Немања Живковић 8 /2
Никола Мицић 8 /4
Марко Јанковић 7 /5
Костадин Николић 8 /5
Републичка такмичења из математике (учествовало је два
ученика из седмог и два из осмог разреда), физике (по један











ученик из шестог, седмог и осмог разреда) Лука Павловић 7 /
4 је освојио 3. место, биологије ( три ученика из седмог
разреда), географије (једна ученица из седмог разреда), из
хемије Владан Михајловић 8 / 6 је освојио треће место. Из
информатике ( један ученик из седмог разреда), енглеског
језика (две ученице осмог разреда), из српског језика (једна
ученица из седмог и једна из осмог разреда). Атлетика - Нола
Цветковић 8 / 3 – скок у вис.Републичко такмичење хорова и
оркестра одржано је 12.05.2013. године у Сремској
Митровици где су освојили прва места у све три категорије.
Такмичаре су пратиле наставница Емилија Миленковић и
учитељице Јелена Коблишка и Даница Живић.
У оквиру кампање „Здравље је култура“која почиње великом
акцијом „Вежбам-јачам тело и развијам идеју“
22.05.2013.године одржан је јавни час физичке културе
Угледни час из српског језика одржала је Неда Гашевић „ Аска
и вук“(20.05.2013.)
Горица је поклонила 20 корпи за отпатке
Донација 10 струњача
Донација фотокопир апарата
Учитељско друштво је организовало такмичење у малом
фудбалу и између две ватре за ученике четвртог разреда.На
нивоу града наша екипа је освојила прво место.
Жогарија – лоптарија, учествовали су ученици трећег и
четвртог разреда и освоји друго место. Добили су награду за
фер - плеј ( спортски реквизити и друштвене игре за децу)

 Представници МУПа су одржали предавање за ученике
5.разреда на тему: Безбедно детињство и развој безбедосне
културе код младих.
 Ученици другог разреда су присуствовали постављању
сунчаног сата, поклон града Сенте, у парку Светог Саве
 Угледни час из физичког васпитања одржао је Бобан
Димитријевић са учитељима 2.разреда(22.05.2013.)
 Угледни час из физичког васпитања одржало је Одељењско
веће 3.разреда(22.05.2013.)
 Ученик генерације је Јелена Владејић ученица 8/5,
спортисткинња је Нађа Јоцић из 8/4
спортиста генерације Милан Васић 8/2.
 Тестирање ученика 4.разреда из српског језика ( 11,12 ) ,
матаматике ( 14,82 ) и природе и друштва ( 15,55).
 Пројекат клуба Нигресив из Ниша под именом„Спорт за све“на Власинском језеру - хотел Нарцис од 29. 05 –02. 06.
2013.године – учествовало је осам ученика у пратњи учитеља
Ненада Марковића
 Клет, донација интерактивне табле
 У организацији Учитељског друштва Ниш, 5.06.2013.године,
одржано је такмичење девојчица четвртог разреда у игри
„Између две ватре“, ученице наше школе освојиле су 1. место
на градком и међуокружном такмичењу.За ученике 4.разреда
организовано је такмичење у малом фудбалу, освојили су
прво место на градском и међуокружном такмичењу .
 Угледни час , квиз:“Шта смо до сада научили“ одржали су:
Соња Јовићевић, Ненад Марковић, Лалица Марјановић,
Виолета Николић, Јелена Матејевић, Бобан Димитријевић

 Такмичење у атлетици – спринт на 60. метара оддржано је
5.06.2013.године за ученике 5.разреда:
Ученице: Анастасија Јанковић 5/4, 1.место
Ена Шепановић 5/6, 2.место
Ена Ковач 5/4, је 3.место
 Ученици: Филип Миленковић 5/6, 1. Место
Никола Станковић 5/2, 2.место
Јован Милић 5/5, 3.место
Марко Ивечић 5/4, 3.место
 Школско такмичење у рукомету за ученике 5.разреда
одржано је 6.06.2013.године , прво место је заузела екипа
5/4.Такмичење је организовао наставник Љубиша
Стојиљковић.
 Ученици 3.разреда су гедали позоришну представу“ Цар
жапца“
 Победници акције „Најбоље уређене учионице“, ученици 3/1,
4/5 и 7/2, су као награду добили бесплатан одлазак на базен
Чаир, који је реализован 11.06.2013. Реализатори су
наставници: Анита Ђорђевић, Славољуб Динић, Тања
Шушњић и Миодраг Плавшић
 Децембра месеца наша школа је започела сарадњу са
специјалном школом 14.октобар. То је вид инклузивноспортске сарадње, где су се наши ученици , 5 дечака и 5
девојчица, прикључили спортском клубу „Шампион“ из
Ниша.Кошарка је спорт којим смо покренули заједнички
рад.Осим тренинга било је неколико семинара за све који су у
пројекту.У априлу на такмичењу у Крагујевцу (где је
учествовало 10 екипа) наша је освојила 2. место на турниру.











На „Специјалној олимпијади“ У Крагујевцу заузели смо 3.
место.
Јасмина Бођанац Дудић је одржала угледни час из немачког,
Покрет Горана Србије је расписао наградни Конкурс за:
прозни састав, песму, цртеж, карикатуру, плакат, горанску
еколошку поруку и фотографију. Радојичић Анђела 7/3,
добила је 1.награду за цртеж ,
Петровић Петра 7/5, освојила је 1.награду за карикатуру
Шах екипно 3. Место на републичком такмичењу
Завршни испит ученика 8.разреда српски језик 14,38,
матаматика 16,03
Савез учитеља Србије организовао је Летњу школу за
даровите у периоду од 19. до 27.06.2013. године са децом
4.разреда. Представнице наше школе су Теодора Јовановић
4/6, Леа Томић 4/5
Бетонирано 130 квадратних метара ( западна страна 8),
Осим сарадње са локалном заједницом остварена и сарадња
са Националном службом за запошљавање и већином
средњих школа за које су ученици били заинтересовани.У
оквиру те сарадње заинтересовани ученици обавили су
индивидуална тестирања и разговоре у НСЗ ,која су им
додатно олакшала избор будућег занимања.Такође су могли
да посете и жељене средње школе да се тамо распитају о
свему што их интересује и да се упознају са будућим
професорима и предметима који их тамо чекају.Осим што су
многе средње шклое могли да посете такође су и у самој
школи могли да се информишу о избору школе и занимања
јер смо омогућили презентације свих заинтересованих СШ.

 У априлу у школи су организовани реални сусрети родитеља и
деце.Више о шездесеторо ученика је присуствовало и
учествовало у разговорима са родитељима експертима
различитих занимања.Родитељи су пренели своја искуства
,предности и мане својих занимања.
Крајем маја, у самој завршници пројекта а у оквиру
манифестације „Дан девојчица“ ,то јест у циљу разбијања
предрасуда о типично мушким и типично женским
занимањима,дечаци су посетили вртић и разговарали са
васпитачицама а девојчице су посетиле машинске школе и
упознале се са њиховим занимањима и образовним
профилима који се тамо нуде.На тај начин смо заокружили
читаву причу у оквиру ПО и омогућили деци а и родитељима
да сагледају могућности које им се нуде при избору средње
школе и будућег занимања.
О свим активностима ПО тима можете се информисати на
сајту школе .

Педагог школе
Јелена Божић

