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Летопис води 

Маријана Ристић,  

               проф.српског језика 

 



03. и 04. 4. 2015.  

Наук није баук 7 

Фестивал науке одржан је у холу 

Електронског факултета, а организатор ове 

значајне научне манифестације била је 

Гимназија „Светозар Марковић".  

Поред заинтересованих студената и 

средњошколаца, било је  и основаца који су 

желели да покажу своја интересовања у 

различитим областима науке. Међу њима 

били су и наши ученици, а тема коју су 

одабрали за ову прилику била је „Повратак у 

прошлост“. 

Посетиоци су могли сазнати много 

занимљивих и невероватних  чињеница о 

еволуцији од праисторије до данас. Они, који су 

желели да покажу своје знање о диносаурусима, 

мамутима и праисторијским животињама, 

учествовали су у квизу  који је  био организован 

овом приликом.  

Поред целокупне припреме и бриљантне 

поставке, коју су радиле заједно са децом, наше 

наставнице су се заиста потрудиле да све протекне у најбољем реду. 

Штанд наших младих научника привукао је пажњу многих посетилаца 

који су уживали у презентацији најмлађих. 

Покретач овог пројекта је Ивана 

Живковић, наставница биологије, у 

сарадњи са Тијаном Гмитровић, 

наставницом биологије, и Иваном 

Миљковић, наставницом историје. У 

пројекат су укључиле све заинтересоване 

ученике старијих  разреда. 



Крајем марта и почетком априла оржао се турнир у фудбалу у коме су 
учествовали и наши ученици. 

Одељењска већа  су одржана 3.априла за млађе разреде и 6. априла за 

старије разреде. 

07.4.2015. 

Одржана је седница Наставничког већа на којој су усвојени извештаји: о 

реализацији Годишњег програма рада школе и школских програма за 

припремне предшколске групе и за први и други циклус основног 

образовања и васпитања на трећем класификационом периоду у 

шк.2014/15. години; о успеху и дисциплини ученика и постигнућима 

ученика у 1. разреду на трећем класификационом периоду; о 

постигнућима ученика на такмичењима (општински и окружни ниво); о 

реализацији окружног такмичења из страних језика, чији смо домаћин 

били; константовано је да се припремна настава за осмаке одвија по 

утврђеном распореду, а да се екскурзија и школа у природи неће 

реализовати ове школске године; договорене су активности поводом 

предстојеће Еколошке недеље и хуманитарне акције која ће бити 

организована у истом периоду, тачније од 20. до 24. априла; најављен је и 

пробни завршни испит за осмаке 24. и 25. априла.    

08.4.2015. 

Одржана је седница Савета родитеља, на којој је усвојен Извештај 

директора школе за период првог полугодишта шк. 2014/2015. године; 

затим Извештај о реализацији окружног такмичења из страних језика, 

чији је домаћин била наша школа; Извештај о постигнућима наших 

ученика на општинским и окружним такмичењима из свих предмета; 

констатовано је да се припремна настава за полагање завршног испита 

одвија по утврђеном распореду; истакнута је сигурност и безбедност 

ученика у школи; констатовано је да ове школске године неће доћи до 

реализације екскурзија и наставе у природи; најављена је организација 

Еколошке недеље и припрема манифестације „У минут до 12 за природу“. 

Истог дана одржани су и родитељски састанци. 



08.4.2015.  

Организована је 

продајна изложба 

ускршњих  јаја, а 

креативност наших ученика је и овог пута 

мамила осмехе свих посетилаца. Чланови 

Ученичког парламента су били задужени за 

успешну реализацију ове школске манифестације, 

која има дугогодишњу традицију. Део новца планиран је за оплемењивање 

школског простора, а део новца биће употребљен у хуманитарне сврхе. 
 

Пролећни распуст  је почео у четвртак 09. априла 2015. године, а завршио 

се у среду 15. априла 2015. године. 

 

17.04.2015.  

Хуманитарна журка 

Ученици наше школе су још једном показали 

своју хуманост! Овога пута су „улазнице“ 

подразумевале сакупљање хране, средстава 

за хигијену, школског прибора, адекватне 

гардеробе... Наравно, у складу са могућностима. Ова журка означила је 

почетак  организоване хуманитарне акције „Уложимо у радост“, која је 

планирана за 21.4.2015. године у оквиру  Еколошке недеље. 

 

18.4.2015. 

У Нишком културном центру одржана је свечана академија поводом 

стогодишњице великих битака у Првом светском рату. Организатор ове 

пригодне свечаности је Савез потомака бораца 1912-1920. Нашој школи је 

припала част да овај догађај увелича  својим учешћем у програму. Ученици 

су извели одломак из драме „Светосавље у Првом светском рату“, коју је 

написао Зоран Вучковић, наставник српског језика.  



18.4.2015. 

Окружно такмичење из историје одржано је у ОШ „Краљ Петар I“.  

Лука Газетић, ученик VI4 , освојио је прво место. 

 

Окружно такмичење из српског језика и језичке културе одржано је истог 

дана у Основној школи „Цар Константин“.  Постигнућа наших ученика: 

Емилија Андрејевић V1  -  II место; 

Лука Газетић VI4  - I место; 

Нађа Јездимировић VIII1  -  II место; 

 

ЕКОЛОШКА  НЕДЕЉА 

У жељи да укажемо на важност заштите животне средине, рециклаже и 

правилне исхране, организовали смо низ различитих акција које су 

обележиле Еколошку недељу у периоду  од 20. до 24. априла. 

Отворена је изложбом ликовних  и литерарних радова на тему природе и 

заштите животне средине. Изабрани литерарни радови читани су 

приликом отварања Сајма. 

21.4.2015. 

У уторак смо се бавили сређивањем 

учионица, школског дворишта и сађењем 

садница у дворишту школе.  

 

            

 

 

 



22.4.2015.  

Oрганизован је маскенбал на тему „И ја сам део природе". 

       

 

 

 

 

 

 

 

ШТАНД СА МЛАДИМ ХУМАНИТАРЦИМА 

 

Ученички парламент је организовао 

хуманитарну акцију под називом 

„Уложимо у радост“, на којој је сакупљана 

храна, кућна хемија, школски прибор, 

одећа и  слично. За добровољни прилог 

парламентарци су као знак захвалности 

делили привеске са називом хуманитарне 

акције. Циљ акције била је помоћ 

друговима који живе у тешким животним условима, а без материјалних 

средстава. 

Ова хуманитарна акција трајала је током целе недеље, а Ученички 

парламент је, у име свих ученика и запослених у Школи, позвао све људе 

добре воље да се прикључе овој хуманитарној акцији, у складу са 

сопственим могућностима. 

 

 

 

 



23.4.2015.       

Организован је Сајам под називом „ У минут до 12 за природу!“ на коме су 

били постављени штандови где су сви присутни имали могућност да се 

едукују о здравим начинима исхране, могућностима заштите животне 

средине од загађивања, рециклажи отпада, друштвеним организацијама 

које помажу очувању природе и сл. О свему овоме информисали су нас 

представници Kомуналне полиције Ниш, нутриционисти из Дома 

здравља, ученици Прехрамбено-хемијске школе, као и извиђачи одреда 

„Ђука Динић“. 

       

 

 

 

 

 

 

 

Бобан Џунић, председник Градске општине Палилула, који је отворио ову 

манифестацију, позвао је све „грађане Палилуле да личним примером у 

свом окружењу допринесу подизању свести и едукацији о проблемима 

заштите животне средине“. Пригодној свечаности придружили су се дечији 

песник  Русомир Арсић и Драган Жика 

Промаја. 

 

 

 

 

 

 

 

Посетиоци Сајма уживали су у ономе што 

су наши ученици припремили за ову 

прилику! 



 

 

 

 

Дешавања током ове недеље су медијски 

пропраћена. 

Саша Тончев, директор Школе, био је 

гост емисије коју води Драган Жика 

Промаја на телевизији Зона Плус; 

22. и 23. априла у Школи је била Нишка 

телевизија, а прикључиле су се телевизије 

Belle Amie и Коперникус. 

23. 4.2915. 

Малишани из предшколских група су се дружили са децом из школе 
енглеског језика „ Speak Up“. 

 

23.4.2015. 

У Школи је одржано такмичење из немачког језика за ученике седмог 
разреда. Позване су  три школе које учествују у ДСД пројекту, али су се 
позиву одазвале само две школе – ОШ „Чегар“ и наша школа. Учеснице 
такмичења су читале непознати текст, који је одабрала стручна 
комисија. Победила је наша ученица Миња Марковић и она ће нас 
представити на Републичком такмичењу, које ће бити одржано у Новом 
Саду, 29.5.2015. године. 

 

24. и 25. април  

Осмаци на пробном завршном  испиту  

Тест из математике решавали су 24. априла, са почетком у 12 
сати, а 25. априла полагали су најпре тест из матерњег језика од 9 часова, 
а потом  и комбиновани тест у 1130. У сваком од три теста било је по 20 
задатака.  



Ученици су пробни завршни испит полагали у фискултурној сали, у 
истим условима у којима ће се одвијати и сам завршни испит. 

Анализа постигнућа указује на слабости које треба превазићи у 
наредном периоду. Препорука је да и редовна и припремна настава за 
осмаке иду у правцу превазилажења наведених потешкоћа, које су 
неминовна последица слабије мотивисаности ученика за рад. 
 

24. 4. 2015.  

Окружно такмичење за најбољу дечју карикатуру  „МАЛИ ПЈЕР“ 
одржано је у  Школској управи. Постигнућа наших ученика: 

Теодора Јовановић VII2-  I место; 

Маја Мршић VII1 -  II место; 

Миња Марковић VII3-   II место; 

 

26.4.2015.  

Окружно такмичење из биологије одржано је у Основној школи  „Доситеј 
Обрадовић". Постигнућа наших ученика: 

Наталија Бубало  V2  - I место;  

Илија Јевтовић VI4  -  II место; 

Михаило Соколовић VII3 -  I место;      Теодора Јовановић  VII2 - I место; 

Анђела Николић VII2 -  I место;            Мина Станишић   VII3 -  II место; 

Марија Илић VII3 - II место;                 Јулија Савић VII3 - II место; 

Миња Марковић VII3 - III место; 

 

26.4.2015.  

Општинско такмичење „Шта знаш о саобраћају“ одржано је у Основној 
школи  „Десанка Максимовић" у Чокоту. Постигнућа наших ученика: 

Б група (2003. и 2004. годиште): 

Мартин Цветановић V3 - 1. место;  Немања Стевановић V2 - 3. место; 

Александра Тешић VI2 -  3. место;  

Ц група (13 година и старији): 

Андрија Мичковић VIII3 -  2. место 



27.4.2015. 

Синиша Величковић, наставникликовне културе, одржао је угледни час.  
 

28.4.2015. 

Грађевинска  школа „Неимар“је имала промоцију својих образовних 
профила. 

29.4.2015. 

Стручни сарадници Вера Савић Бенић и 
Стефан Анђелковић водили су заинтересоване 
ученике на Сајам професионалне оријентације. 
Сајам је одржан на „Нишком сајмишту“ у 
организацији Центра за професионалне 
оријентације Националне службе за 
запошљавање, чији су стручњаци били на 
располагању свим посетиоцима у циљу давања 
стручних савета и потребних консултација. 
Није лако одабрати свој будући позив, па је и 
циљ овог сајма да се будућим средњошколцима 
омогући приступ свим потребним 
информацијама и разјасне све недоумице које 
имају у погледу неких занимања. 
Дакле, ученици су могли сазнати све о 
образовним профилима и програмима које 
нуде средње школе у Нишу, као и о 
могућностима за даље образовање.  Надамо се 
да ће то олакшати 
њихов коначни избор. 
 
 

 

 

29.4.2015.  

Предшколци су у Позоришту лутака гледали представу „Кнежеви снови“. 

 


