1.9.2021.год. Почиње нова школска година!
Школска година започела је пријемом првака 31.8.2021.године. Онлајн
приредбу за ученике првог разреда припремили су ученици трећег разреда,
под стручним вођством и надзором својих учитеља Душице Јанковић 3/1,
Весне Миљковић 3/2, Наташе Крстић 3/3, Драгане Миленковић 3/4 и
Данијеле Ђорђевић 3/5.
Прваци су од Школске управе добили на поклон бојанке и школски прибор.
Одржан је и пријем предшколаца.
8.9.2021.год. Дан писмености!
Предшколске групе су са својим васпитачицама обележиле међународни
Дан писмености.
Одржани су и родитељски састанци на којима су родитељи упознати са
планом одвијања наставног процеса у школи. Настава се реализује према
првом моделу организације рада, на основу Стручног упутства за
организацију образовно-васпитног рада у основној школи за школску
2021/22.годину,према препоруци Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. У целодневном боравку је седам одељења првог и
другог разреда, у две смене су распоређена тринаест одељења од првог до
четвртог разреда у редовној настави и седамнаест одељења од петог до
осмог разреда.
13-17.9.2021.год. Други модел
Ученици седмог и осмог разреда похађали су наставу према другом моделу
организације рада, према одлуци Тима за праћење и координисање
превентивних мера у раду школа.
14.9.2021.год. Дан пешачења
Учитељ Владица Тошић је на свој креативан начин са својим одељењем 2/5
обележио Дан пешачења. Снимили су филмић!
20.9.2021.год. Први модел
Организација образовно-васпитног рада у школи почиње да се реализује
према првом моделу, према одлуци Тима за праћење и координисање
превентивних мера у раду школе.
21.9.2021.год. Дан мира
Ученици одељења 2/5 су, са својим учитељем Владицом Тошићем, на
оргиналан начин обележили Дан мира и о томе снимили филмић.

21-31.9.2021.год. Читалићи
Учитељи и наставници српског језика и књижевности пријављивали су
заинтересоване ученике за учешће у пројекту Читалићи, Читалићи
креативци и Читалићи кликераши.
Учитељи Татјана Љубомировић, Мирела Рајковић, Раде Стевановић и
Гордана Стаменковић организовали су за своја одељења 2/2 и 2/3 наставу
у природи у предивном амбијенту Тврђаве.
21.9–1.10.2021.год. ИОП
У овом периоду одржани су састанци чланова тима за ИОП са Већем
припремних предшколских група, као и Разредним већима од првог до
осмог разреда. На овим састанцима евидентирани су ученици којима треба
додатна подршка у раду, као и лични пратиоци ових ученика.
23.9.2021.год. Дан за састанке и РТС часове
Чланови Тима за новодошле ученике одржали су састанак подршке са
ученицима који су од ове школске године у нашој школи.
Одржан је ZOOM састанак спољних сарадника, саветника при Школској
управи, са координаторима школских Тимова за заштиту деце/ученика од
насиља. Нина Сретеновић, педагог школе, присуствовала је овом састанку
који је имао тему Безбедност ученика.
Наташа Узуновић, наставник српског језика и књижевности, снимила је
још један РТС час, на коме је обрадила песму ,,Труба“ Момчила
Настасијевића. Ово је наставна јединица за осми разред.
24.9.2021.год. Ноћ истраживача
Информације везане за манифестацију Ноћ истраживача, ученици су
могли добити преко ZOOM платформе. На платформи су постављене
радионице из области екологије и хемије, а ученици су могли да се упознају
са новом понудом Гете института и са Pasch пројектом ученика Гимназије
,,Бора Станковић“.
25.9.2021.год. Формативно оцењивање
Семинар Формативно оцењивање одржан је у Основној школи ,,Цар
Константин“. Семинару су присуствовале учитељице Слађана
Стојадиновић, Ирена Нинић и Весна Миљковић, наставница географије
Жаклина Костић и педагог школе Нина Сретеновић.

28.9.2021.год. Вируси и вирусне болести
Психолог школе Ивана Хофман и наставница биологије Јелена Јовановић
одржале су час у одељењу 7/1 на тему Вируси и вирусне болести,у оквиру
реализације активности везаних за семинар Унапређивање међупредметних
компетенција ученика, одговоран однос према здрављу.
Овог месеца у Ђачки парламент изабрани су ученици седмог и осмог
разреда.
1.10.2021.год. Дан школе
Дан школе обележен је, и ове године, онлајн приредбом. Програм су
припремиле и реализовале, са ученицима од петог до осмог разреда,
наставнице српског језика и књижевности Наташа Узуновић, Невена
Стевановић, Татјана Велимировић Парача и Александра Игњатовић и
наставници музичке културе Валентина Динић и Марко Вељковић.
Наставнице српског језика и књижевности припремиле су и са својим
ученицима извеле текстове који су се бавили значењем и вредношћу речи и
матерњег језика. Наставници музичке културе су се бавили избором музике
и монтирањем материјала.
4-8.10.2021.год. Дечја недеља
Дечја недеља је ове школске године обележена под мотом :,,Дете је дете,
да га волите и разумете.“Традиционално је било обележено и учлањење
ученика првог разреда у Дечији савез.
5.10.2021.год. Дечији културни центар
Ученици 2/4 су , са својом учитељицом Данијелом Цветковић,
присуствовали концерту озбиљне музике, одржаном у Дечјем културном
центру.
7.10.2021.год. Пројектни задатак
Наставница хемије Данијела Томић и ученици осмог разреда урадили су
пројектни задатак из хемије на тему ,,Легуре – примена у свакодневном
животу“.
11.10.2021.год. Дан девојчица
Ученици предшколских група су, са својим васпитачицама, у оквиру својих
активности обележили светски Дан девојчица.
13.10.2021.год. Панел младих заштитника грађана

Ученицима седмог и осмог разреда упућен је позив заштитника грађана да
се пријаве за Панел младих заштитника грађана.

14.10.2021.год. Дан ослобођења
Васпитачице предшколских група су, са својим ученицима и у оквиру
редовних активности, обележиле Дан ослобођења Ниша.
У склопу својих редовних активности, педагог школе је са ученицима 5/4
реализовала социометрију – анализу међусобних веза и односа.
15.10.2021.год. Програмирање научимо
Учитељица Ана Младеновић и наставница информатике Драгана
Цветановић одржале су изузетно интересантан и инвентиван угледни час
из предмета Дигитални свет на тему ,,Кроз игру учимо и програмирање
научимо“.
16.10.2021.год. Семинар
Гордана Ђигић, са Филозофског факултета у Нишу, одржала је у нашој
школи семинар на тему ,,Комуникационим вештинама до демократског
ангажовања у друштву“.
Наставнице биологије Јадранка Голубовић и Јелена Јовановић обележиле су
са ученицима светски Дан здраве хране.
19-29.10.2021.год. Заштитити децу од насиља
орјентација

и професионална

Разредне старешине су у овом периоду са ученицима реализовале
радионице на тему превенције насиља и дискриминације. Предвиђене
активности део су материјала за ученике, наставнике и родитеље, који су
чланови Тима за заштиту деце/ученика од насиља,на препоруку Школске
управе Ниш, одабрали. Материјале је разредним старешинама проследила
координатор Тима Нина Сретеновић.
На часовима одељенског старешине, у одељењима седмог и осмог разреда,
реализују се радионице из области професионалне орјентације. Овакву
врсту часова, поред одељенских старешина, реализује и педагог школе
Нина Сретеновић.

21.10.2021.год. Професионална орјентација
Јована Живковић, мастер инжењер архитектуре,у оквиру планираних
активности везаних за професионалну оријентацију, одржала је час у
одељењу 3/2. Ученицима је презентовала тему ,,План насеља“.
Припремне предшколске групе обележиле су светски Дан јабуке.
25.10.2021.год. Школски администратори
Учитељица Слађана Стојадиновић и психолог школе Ивана Хофман
похађале су семинар за школске администраторе за управљање учења на
платформи moodle.
25-29.10.2021.год. Разне активности
Ученици првог разреда су са својим учитељима 0бележили Дан тикве.
Нина Сретеновић, педагог школе, реализовала је у одељењима 5/2,4,5
презентацију на тему ,,Учити је лако ако знаш“.
У одељењима од петог до осмог разреда изабрана су по два ученика за тим
вршњачких едукатора.

