ДЕШАВАЊА 2013/14.
 Приредба поводом пријема првака и приредба за предшколце;
 Издавачка кућа „Нова школа“ донирала часопис Школарац за
ученике млађих разреда
 Дан младих Ниша, наша школа је узела учешће у Шаховском
турниру у ОШ „Бранко Миљковић“,
 У организацији „ Истраживачке секције Јелашнца“ за реализацију
програма летње етно школе „ Упознај Србију“ ученици биолошке
секције 7. и 8. разреда са наставницом Љиљаном Андрејић
посетили су Нишку Бању, село Рутово и његову околину, где су
на пропланцима брали плодове самониклих биљака.
 Крос РТС-а је одржан у организацији професора ОШ „ Душан
Радовић“ уз учешће великог броја деце од 1. до 8. разреда.
 Дан без саобраћаја, шаховска симултанка, Мирослав Миљковић,
велемајстор, наша школа је узела учешће и у овој акцији
 Шаховски турнир Гран При, у организацији Градског шаховског
савеза, одржан је у ОШ „Чегар“, најуспешнији су били ученици
наше школе, екипу је предводио Аца Крстић
 Јесењи крос у организацији „ Црвеног крста“ одржан је
27.09.2013. у градској тврђави. Учествовало је око 80 детета од
1. до 8. разреда носиоци акције су професори разредне наставе
и професори физичког васпитања.
 Валентина Ђорђевић је одржала угледни час на тему
„Посластичар“
 Пројекат „Заврти филм, заустави насиље“ у реализацији
Спортског савеза Ниша, партнер омладински кутак, предавање
за ученике 8. разреда
 Отворени клуб је организовао предавање о Миланском едикту за
ученике 86
 Дечја библиотека је бесплатно учланила ученике првог разреда
 Љиљана Стојановић је одржала угледни час на тему „Лицидер“

 У циљу обележавања 1700.година од доношења Миланског
едикта, Градска општина Медијана је организовала низ
манифестација и догађаја, како би овај значајан јубилеј био
достојно обележен. Једна од активности је и манифестација „И ја
сам део крста“, која је организована 5.10.2013. године са
почетком у 21,00 сат на раскрсници Булевара Немањића и улице
Сремске. Учешће је узела и наша школа са око 150 ученика и
наставника.
 Поводом Дечје недеље пријем ученика трећег разреда и
наставника код градоначелника
 Пријем ученика првог разреда у Дечји савез односно
организацији Пријатељи деце, приредбу су припремили ученици
трећег разреда са својим наставницима.
 Меморијални турнир „Аца Петровић“ у малом фудбалу,
учествовали су ученици и колеге наше школе и ОШ „Ћеле кула“
 Поводом обележавања девет година постојања и рада, Градска
општина Медијана је позвала најуспешније ученике наше школе
даа присуствују свечаности
 Семинару Екстремна евалуација у реализацији Школске Управе,
присуствовали Горан Ранђеловић и Јелена Божић
 Угледни час наставника 4. разреда, Одељењско такмичење
„Између две ватре“
 Реализоване екскурзије за други, трећи и четврти разред
 Поједине одељењске старешине су водиле своје ученике на
изложбу „Константин Велики и Милански едикт 313.- Рађање
хришћанства у римским провинцијама на тлу Србије“
 Садња платана - акција Прокредит банке, поводом годишњицње
рада
 Угледни час“Од пећине до сојенице“ у реализацији Марине
Благојевић и Славице Младеновић
 Учитељско друштво је организовало трибину на тему „Мој ученик
муца“, присуствовало 8 наставника, логопед и педагог школе

 Луткарско позориште , ученици 3. и 4. разреда су гледали
представу „Пинокио“, а ученици 1.и 2. разреда представу
„Чувари природе“
 Голф асоцијације Србије из Београда је извршио промоцију за
ученике и наставнике трећег разреда, координатор „Мини голф у
школама“ је Срђан Ристић

