Дешавања у школској 2016/2017.години
01.09.2015.
Угледни час „Добродошли ђаци прваци“ одржало је одељењско веће првог разреда, (приредба поводом
пријема првака и приредба за предшколце).
Општина Медијана је за све прваке припремила мајице и прибор за школу.
Град Ниш је првацима поклониo свеске и прибор за школу.
1-10.9.2016
Дежурство саобраћајних полицајаца испред школе
5.09.2016.
Угледни час из природе и друштва „Трагови прошлости“ одржала је учитељица Тања Шушњић.
14.09.2016.
Иницијално тестирање ученика 6.разреда из српског језика.
15.09.2016.
Иницијално тестирање ученика 8.разреда из српског језика.
15.09.2016.
Меморијални турнир у фудбалу. Аца Петровић
19.09.2016.
Угледни час из ликовне културе „Комплементарне боје – Моја омиљена храна“ одржала је учитељица Данијела
Ристић.
20.09.2016.
Угледни час из ликовне културе „Комплементарне боје – Мртва природа “ одржала је учитељица Јелена
Коблишка.
21.09.2016.
Иницијално тестирање ученика 6.разреда из математике.
22.09.2016.
Иницијално тестирање ученика 8.разреда из математике.
23.09.2016.
Угледни час из српског језика „Бела Грива, Рене Гијо, домаћа лектира“ у реализацији учитеља Ивана Алексића.
Презентација Витезових издања за наставнике разредне наставе.
24.09.2016.
Хуманитарна акција у оквиру спортских активности под именом „друг другу” у организацији Rotaract клуба.
27-28.9.2016.
Представници МУПа одељење за саобраћај, одржали су предавање за 1.разред на Тему:“Учешће деце у
саобраћају у својству пешака“.
28.09.2016.
Изложба успешних клубова у холу наше школе.
29.09.2016.
Патронажна служба Дома здравља одржала је предавање ученицима првог разреда на тему: “Стицање
основних хигијенских навика (брига о телу, физичка активност и здравље, вашљивост...)“
29 – 30.09.2016.
Медијанафест – спортска такмичења школа са територије Општине Медијана одржала се у нашој
школи.Представници наше школе постигли су следеће резултате:
Ања Вукићевић 7 - 4 освојила је 2.место на 100м.
Валентина Костић 8 – 1 освојила је 3.место на 400м.
Миа Димитријевић 7 – 5 освојила је 1.место у скоку у даљ.
Никола Крстић 7 – 4 освојио је 3.место на 100м.
Филип Китановић 8 – 2 освојио је 5.место на 400м.
Никола Шипић 8 – 2 освојио је 3.место у скоку у даљ.
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1.10.2016
Спортско удружење “Тврђава” организован кошаркашки турнир у дворишту школе.
3-9.10.2016.
Организована дечија недеља а мото је „нећу да бригам, хоћу да се играм”. Деца су учестовавала у
такмичењима из атлетике, цртању, спортским играма и литералним радовима.
6.10.2016
Потписан уговор са факултететом спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу о пословно-техничкој
сарадњи.
7.10.2016.
Одељењско веће 3.разреда одржало је Угледни час „Нећу да бригам, хоћу да се играм“, поводом пријема
првака у организацију Пријатеља деце
10.10.2016.
Одељењско веће 2.разреда , одржало је угледни час из физичког васпитања „ Истрајно трчање“.
11.10.2016.
Одељењско веће 4.разреда , одржало је угледни час из физичког васпитања „Високи старт и истрајно трчање“
12.10.2016.
Угледни час „Олимпијада толеранције“ у реализацији учитеља Ненада Марковића
14.10.2016.
Учешће у Горанској радионици у оквиру пројекта „Заштита, очување, вишенаменско коришћење и подизање
свести и знања о вредностима шума код младих”. Ученике на радионицу водила наставница биологије
Љиљана Андрејић. Списак ученика:
1. Вукашин Марковић 6/3
2. Анђела Димитријевић 6/3
3. Анастасија Станковић 6/4
4. Лазар Стојановић 6/5
5. Уна Бојовић 6/6
6. Дамјан Миленковић 6/1
14.10.2016.
Одељењско веће 3.разреда , одржало је угледни час из физичког васпитања „Јесењи крос “
У оквиру реализације Пројекта „Заштита, очување, вишенаменско коришћење и подизање свести и знања о
вредностима шума код младих“ и спровођење едукације за најмлађе припаднике Покрета горана. Покрет
горана Србије у сарадњи са : Министарством пољопривреде и заштите животне средине - Управом за шуме и
општинским одборима Покрета горана организовало је једнодневну радионицу на којој је присуствовала
наставница биологије Љиљана Андрајић са групом ученика шестог разреда.
Одељењско веће трећег разреда одржало је Угледни час „Јесењи крос“
Јесењи крос „За срећније детињство“, на кросу је учествовало око 70 ученика са следећим резултатима:
1.разред:
Катарина Спасић 1-6 освојила је 1.место
Немања Миљковић 1-7 освојио је 2.место
2.разред:
Даница Радовановић 2-4 освојила је 2.место
Петар Јовановић 2-4 1.место
Петар Јанковић 2-4 2.место
Петра Ћирић 2-4 3.место
Огњен Ристић 2-4 3.место
4.разред:
Теодора Стаменковић 4-7 1.место
Данило Радовановић 4-2 2.место
Михаило Бабић 4-7 3.место.
5.разред:
Бранка Стојановић 5 -1 3.место
6.разред:
Душко Алексић 6 -4 3.место
7.разред:
Јован Петровић 7 -2 3.место
Лена Поповић 7-6 3.место
8.разред:
Катарина Антанасковић 8 1.место
Андрија Марковић 8 -1 1.место
Алекса Стојиљковић 8 – 4 3.место.
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15.10.2016.
Омогућен приступ wi-fi мрежи у школском дворишту – донација општине Медијана.
15.10.2016.
Учитељско друштво Ниш организовао је јесењи крос „Подржимо будуће атлетске шампионе“, за ученике од 1.
до 4.разреда у Спомен парку Бубањ.
На такмичењу је учествовало 22 ученика из наше школе и постигли су завидне резултате:
1.разред:
Стефан Ђорђевић 1-4 заузео је 2.место
2.разред:
Даница Радовановић 2-4 заузела је 2.место
3.разред:
Лазар Здравковић 3-5 заузео је 4.место
4.разред:
Михајло Бабић 4-7 заузео је 2.место
Александар Богдановић 4-7 заузео је 3.место
Петра Стојановић 4-7 заузела је 5.место.
У укупном пласману наша школа је заузела 2.место и освојила пехар.
Реализатори су: Мирјана Игрутиновић, Љиљана Стојановић, Бобан Димитријевић, Јелена Коблишка и Данијела
Ристић.
19. и 21. 10.2016.
У организацији Полицијске управе Ниш, Спортског савеза Ниша и Града Ниша, од. Управе за омладину и спорт,
реализован је Пројекат „Стоп – сви на спорт“, за ученике четвртог разреда основних школа нишавског
округа.поред нишких , учествовале су и школе из Алексинца, Дољевца, Сврљига, Мерошине и Ражња, као и
гости из Косовске Каменице, нешто више од 30.
Након првог круга наша школа заузела је друго место.Супер.
И у финалу мотив не недостаје, али просто нам се није дало. Пето место. Зар то није успех!
25.10.2016.
Представници Хемијско – прехрамбене школе у склопу Обележавања Дана Мола одржали су угледни час за
ученике 8.разреда.
26.10.-2.11.2016.
Ученици 3.разреда су боравили у хотелу „Бањица“ у Сокобањи
28.10.2016.
Патронажна служба Дома здравља одржала је предавање ученицима другог разреда на тему “Како сачувати
здравље (бити здрав, одговорно доношење одлука за сопствено здравље, хигијена зуба, правилна исхрана).
28.10.2016.
Одељењско веће 3.разреда , одржало је угледни час из физичког васпитања „Елементарне игре са скакањем и
прескакањем кратке вијаче“
28 – 30.10.2016.
Екскурзија ученика осмог разреда Ниш - Овчар Бања - Мокра Гора - Мећавник - Перућац - Златибор - Сирогојно
- Ниш.
29- 30.10.2016.
Екскурзија ученика шестог разреда Ниш – Сремски Карловци - Нови Сад – Ниш.
Екскурзија ученика седмог разреда Ниш – Гамзиград – Неготин – Кладово – Доњи Милановац - Сребрно језеро
– Ниш
31.10.2016.
Угледни час из ликовне културе, Јесење дрво, одржала је учитељица даница Живић;
Угледни час из ликовне културе, Јесењи пејзаж, одржала је учитељица Драгица Николић.
Одељењско веће 3.разреда , одржало је угледни час из ликовне културе „Израда маски и костима“
3.11.2016.
Удружење грађана „Ветрењача” одржало је предавање „безбедност деце на интернету”
4.11.2016
Дејан Соврлић одржао предавање на тему „Може то и другачије” (превенција насиља – не насилна
комуникација)
3.11. -.10.11.2016.
Ученици 2.разреда су боравили у хотелу „Сребрна лисица“ на Копаонику
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4.11.2016.
Одељењско веће 2.разреда , одржало је угледни час, корелација: из српког језика, света око нас, физичког
васпитање, „Марков камен“
5-6.11.2016.
Екскурзија петог разреда Ниш – Копаоник – Ђавоља варош – Пролом Бања – Ниш
Одељењско веће 2.разреда одржало је угледни час из српског језика „ Пајино пресло“
7.11.2016.
Одељењско веће 3.разреда је одржало угледни час из српског језика „У сусрет песнику – дружење са Виолетом
Јовић“
*Ученици 7.разреданашешколе, посетили су едукативну изложбу у Регионалном центру под називом "Читамо и
пишемо са Аном Франк" која је представљена широм света. У изузетно пријатном и креативно осмишњеном
амбијенту ученици су се упознали са најзначајнијим датумима и догађајима везаним за прогон Јевреја у Другом
светском рату, као и са најважнијим чињеницама о животу Анине породице. Кроз креативне задатке упозналису
и уметничку страну Анине личности и разговарали о значају уметности у тешким временима. Наставник: Ивана
Алексић
7 – 18.11.2016.
У сарадњи са Општином Медијаном, обука непливача на Чаирском базену за ученике наше школе.
8.11.2016.
Угледни час“Флора и фауна Копаоника“ из света око нас одржало је Одељењско веће 2.разреда
На базену одржано јеградско такмичење у пливању. Учествовало је 16 наших ученика и постигнути су следећи
резултати:
1.Лазар Андрејић 4 – 2 освојио је 3.место – прсно
2.Јана Драгишић 4 – 5 освојила је 2.место – леђно
3.Јана Ристић 5 – 3 освојила је 1.место - прсно
4.Уна Ристић 5 – 6 освојила је 3.место – леђно
5.Дејан Златановић 6 – 2 освојио је 3.место – краул
6.Милица Стојановић 7 – 2 освојила је 1.место – краул
7.Лена Поповић 7 – 6 освојила је 2.место – леђно
8.Тадија Ћирић 8 – 4 освојио је 2.место – делфин
10.11.2016.
Предавање „Безбедност деце на интернету“ за ученике 5.разреда.
На конкурсу Управе за омладину и спорт „Дрога бљак“ Анђела Јанковић 5 – 1, освојила је 3.награду.
16.11.2016.
У Крагујевцу је одржано Републичко такмичење у пливању.На такмичењу су ечествовали.
- Јана Драгишић 4 – 5 – леђно
- Јана Ристић 5 – 3 - прсно
- Лена Поповић 7 – 6 – леђно
- Милица Стојановић 7 – 2 – краул
- Тадија Ћирић 8 – 4 – делфин
17.11.2016
Одлазак радника школе у позориште. Представа „Херострат”.
19.11.2016.
У ОШ“Радојка Лакић“ у Београду, одржана је завршна радионица и реализација Пројекта „Заштита, очување,
вишенаменско коришћење и подизање свести и знања о вредностима шума код младих“.Програм је започео у
11:00 са поздравном речи директорке школе, председника покрета горана Србије и представника Министарства
пољопривреде и заштите животне средине. Након тога је уследио пригодан културно – уметнички програм
ученика ОШ“Радојка Лакић“. На такмичењу је учествовало 30-ак основних школа из Србије. Нашу екипу чинили
су ученици:
Лазар Стојановић 6 – 5
Анастасија Станковић 6 – 4
Дамјан Миленковић 6 – 1.
20.11.2016
Бранислав Вукелић из Швајцарске донирао 3 компјутера школи
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22.11.2016.
Пријатељска утакмица у кошарци у мешовитим екипама између наше школе и ОШ“Ћеле Кула“.
23.11.2016.
Угледни час „Лепша страна Балкана“ у реализацији наставника историје, географије и српског језика: Оливере
Тикић, Драгице Деспотовић, Милене Живановић, Дејана Алексића, Тање Антанасијевић, Марка Ђорђевића,
Алена Стевановића, Наташе Марковић Стевановић и Марије Полимац.
Традиционални турнир у малом фудбалу – мушка екипа, између наше школе и ОШ „Ћеле Кула“
24.11.2016.
Пријатељска утакмица у одбојци између наше школе и ОШ “Ћеле Кула“ Знањем до победе - тест знања
Медијана 2016/2017.
25.11.2016.
*Изложба ликовних радова ученика наше школе „Мрак“ у реализацији наставника Марине Митровић
Младеновић.
*Угледни час „Књига о Земљи“ у реализацији наставника биологије: Јелене Цветковић, Љиљане Андрејић и
Биљане Филиповић.
*Угледни час „Човек који је измислио 20.век“ посвећен Николи Тесли поводом 160 година од његовог рођења, у
реализацији: Мирјане Светозаревић, Маријане Бачанин и Марије Полимац.
*Концерт наших ученика Музичке школе поводом Дана школе, у реализацији наставника: Емилије Миленковић
и Небојше Пужић.
26.11.2016.
Традиционални шаховски турнир, поводом Дана школе, у реализацији наставника Аце Јована Крстића.
28.11.2016.
*Дружење са нај другарима , у реализацији: Марије Полимац, Божидара Стошића, Јелене Божић и Олгице
Ћирковић.
*Угледни час „Занимљиви огледи“ у реализацији наставника физике и хемије: Вере Анђелковић, Славице
Томић, Братислава Милошевића, Тање Крстић и Душице Живковић.
На конкурсу Дечјег центра , Јовановић Огњен 3 – 7, освојио је 3.награду за песму Другарство.
28.11.2016.
Угледни час одељенско веће трећег разреда на тему болести прљавих руку.
29.11.2016.
*Угледни час „Из Ја – града у Ти – град“ у реализацији наставнице верске наставе, Милене Биберовић.
*Наставница Анита Ђорђевић, је са својим ученицима( 5 – 2, 5 – 3, 5 – 4, 5 – 5),у току дана обишла учитеље:
(Ненада Марковића, Лалицу Марјановић, Виолету Николић и Славицу Младеновић), и првацима су извели
представу :“Капетан Џон Пиплфокс“
*Свечана академија поводом Дана школе„Лајање на звезде“ у реализацији наставнице Наташе Марковић
Стевановић.
30.11.2016.
Мам-нифон урађен сервис за видео надзор
1.12.2016.
Ученици 4.разреда са својим учитељима су присуствовали представи „Питалица - свезналица“ у Дечјем
културном центру.
2.12.2016.
*Математички квиз ученика старијих разреда наше школе “Математикрос“ у реализацији наставника
математике: Весне Петровић, Оливере Стојановић, Светлане Милић, Данијеле Јанаћковић и Иване Медан.
8.12.2016.
Угледни час из физичког васпитања „Ниска греда:боком поред греде суножним одскоком, надскоком, суножно,
ходање у успону“ у реализацији наставника Славољуба Динића.
9.12.2016.
Хуманитарна представа у Дому војске „друг другу”. Учествовали ученици трећег разреда.
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9.12.2016.
Угледни час из енглеског језика “Прошло садашње време„ у реализацији наставнице Славице Нишић.
*Удружење „SRB BORD 2016.“организовало је приредбу „Другари за другаре“, у Дому војске са почетком од
14.00.За ученикеСпецијалне школе „Бубањ“.Приредби су присуствовали ученици 3.разреда са својим
учитељима.
12.12.2016.
Угледни час из ликовне културе „Празнични украси“ у реализацији учитељице Јелене Матејевић.
13.12.2016.
Удружење Стоматологија примарне здравствене заштите и Жене стоматолози Србије у сарадњи са Colgate –
om и Школском управом, у просторијама Официрског дома ученици 1-7, са учитељицом Мирјаном Игрутиновић
и учитељем Ненадом Марковић, су учествовали у промоцији оралног здравља.
16.12.2016.
Предавање у склопу Пројекта „Војни пиротехничар у основној школи“ за ученике шестог разреда, са циљем
едукације школског узраста о опасностима при руковању пиротехничким средствима пред Новогодишње
празнике.
*Школско такмичење из енглеског језика за ученике 7.разреда.На такмичењу је учествовало 15-оро ученика , а
њих 13-оро се пласирало за Нелтино такмичење.
17.01.2017.и 24.01.2017. Превентивни центар Дома здравља је одржао систематски преглед за раднике школе.
20.12.2016.
*Угледни час из биологије „уочавање разноврсности и структуре еко система у непосредном окружењу“ у
реализацији наставнице Јелена Цветковић.
28.12.2016.
Педагог, Јелена Божић и Виолета Тодоровић
29.12.2016.
Комисија у саставу, Јелена Божић педагог Марина Митровић Младеновић наставник ликовне културе и
Марко Ђорђевић наставним географије, обишла је све учионице након узимања у обзир свих радова ученика и
залагања учитеља и разредних старешина комисија је донела следећу одлуку:
Редослед учионица по пласману за млађе разреде је:
Учионица 3/5 и 4/4 1. место
Учионица 1/1 и 2/1 2. место
Учионица 3/7 и 4/6 3. место
Редослед учионица по пласману за старије разреде је:
Учионица 5/2 и 8/5 1. место
Учионица 5/3 и 6/1
2. место
Учионица 7/2 и 8/7
2. место
Учионица 6/4
3. Место
*Угледни час „Новогодишња чаролија“ у реализацији учитељице Милице Ђурић.
*Школско такмичење из биологије за ученике 7.разреда.
30.12.2016.
*Угледни час „ Новогодишњи маскембал „ у реализацији учитељица: Виолете Николић и Тање Стевановић.
5.1.2017.
Донација Јотела. У свим учионицама у школи инсталирани модеми за wi-fi интернет.
19.01.2017.
Школско такмичење из математике 3. – 8. Разреда.
20.1.2017.
Одлазак ученика на аудицију за музичко такмичење „Србија у ритму Европе”. Ниједан ученик из наше школе
неће представљати град Ниш
23.01.2017.
*Школско такмичење из биологије за 6.разред.
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*Школско такмичење из италијанског језика за ученике 8.разреда
*Школско такмичење из историје за ученике 7.разреда.
24.1.2017.
Одељенско вече четвртог разреда. Угледни час правила лепог понашања, Бонтон, играње туђе улоге, права
деце.
27.01.2017.
*Школско такмичење из биологије за 8.разред.
*Школско такмичење из историје за ученике 5.разреда.
30.1-3.2.2017.
На иницијативу Школског одбора за ученике четвртог и шестог разреда организоване ликовне и литералне
радионице на тему „развијање креативности, превенција насиља”.
Ликовну радионицу водила је професор Марија Ружић,а у литералној радионици учествовао је учитељ Иван
Алексић,вероучитељ Милена Биберовић и дечји песник Милоје Дончић.
2- 9.2.2017.
Општина Медијана наградила је најбоље ученике од петог до осмог разреда у “Квизу знања” зимовањем на
Златибору који су боравили у хотелу „Дијамант”.
А то су:
1. Петра Костић 5/5
2. Урош Јаковљевућ 5/2
3. Анђела Димитријевић 6/2
4. Богдан Симоновић 6/6
5. Марија Глукчевић 7/3
6. Богдан Илић 7/4
7. Валентина Костић 8/1
8. Тадија Ћирић 8/4
3.2.2017.
На родитељским састанцима ученика од петог до осмог разреда општина Медијана је наградила ученике са
свим петицама на полугодишту са по три бесплатне карте за базен и клизање
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