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Летописи, или како се другачије називају хронике, 

или анали, настали су још у средњем веку, из 

потребе човека да отргне од заборава најважније 

догађаје, који су се одиграли у некој години. 

Занимљиво је у Летопису читати о времену и 

догађајима који су део наше прошлости, нашег 

сећања, а који захваљујући њему никада не могу 

отићи у трајни заборав. Зато се и трудимо да 

забележимо сведочења нашег рада. 

Школски летопис је једно од сведочанстава 

минулих ђачких дана, као и свих активности 

учињених током једне школске године. Зато је 

Летопис основне школе важан педагошки 

документ трајне вредности и према Закону о 

основном образовању саставни део документације 

једне школе. 

 

  



 
 

Школа некада 

 

 

 

 

Школа сада 

 

 

 

 

 

Основна школа ,,Бубањски хероји“ 

започела је са радом 1972.године. 

Изграђена је испод легендарног брда 

Бубањ, у насељу Ледена стена.  

Од њеног оснивања, део школе је и 

издвојено одељење у насељу Милка 

Протић. У почетку је школа у том насељу 

имала четири разреда, а касније су 

отворена одељења и за више разреде. 

Прва учитељица била је Милка Протић, 

учесница у Другом светском рату, по 

којој је насеље и добило назив. 

Данас школа ,,Бубањски хероји“ има 33 

одељења, а од тога 8 у издвојеном 

одељењу школе. 

 

 

Наша школа је данас модерна школа – 

школа по мери детета! Квалитет наставе 

и учења је на првом месту. Користимо 

нове наставне методе и савремена 

наставна средства. Циљ нам је да се 

свако дете у школи осећа безбедно и 

задовољно. 

У школској 2016/2017.години школу је 

похађало 729 ученика. 

 

 

 



 
 

Запослени 

 

 

 

Директор школе:  

Верица Раденковић 

 

 

Помоћник директора 

Милош Митић 

 

 

Стручна служба  

Педагог:    Драгана Стевановић 

Психолог: 

МајаВукајловић/ВладанаСтевановић 

Библиотекар:              

Аница Стевановић/Тијана Ранђеловић 

 

 

 

Администрација: 

Секретар:                        Марија Лазаревић 

Шеф рачуноводства:     Соња Милосављевић 

Благајник:                        Јулија Грубиша 

 

 

Наставници разредне наставе: 

Сунчица Вучковић  

Евица Ћирић  

Татјана Ранђеловић  

Биљана Савић  

 

Добрила Коцић  

Оливера Манић  

Невена Момчиловић  

Зорица Врбић  

Сања Ђурђановић 

Јелена Јовановић-Влајинац  

Јасмина Николић  

Весна Илић  

Милијана Стојановић  

Данијела Митић   

Татјана Ристић 

Оливера Милкић  

Сања Ракић ( продужени боравак ученика ) 

Милош Милић ( продужени боравак ученика ) 

 

 

Наставници предметне наставе: 

 

Српски језик:              Татјана Цекић 

                                     Наташа Миоковић 

            Елизабета Каралић/Катарина Милетић 

                                     Драгана Нешић 

                                     Вања Петровић 

                                    

Француски језик:           Марија Марковић 

Немачки језик:              Јелена Павловић 

                                       Марија Костадиновић   
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Енглески језик:          Милена Вуковић 

                                    Наташа Станојевић 

                                    Ивана Стефановић 

                                    Маша Вукадиновић 

 

Ликовна култура: Миомир Славковић 

                                               

 

Музичка култура:     Весна Марковић 

                                   Наташа Миљковић 

 

Историја:                   Ђорђе Бојанић 

                                   Марија Ристић 

 

Географија:               Ковиљка Миленковић 

                                   Милош Видосављевић 

 

Биологија:                 Данијела Лазаревић  

                                   Наташа Милошевић 

 

Физика:                      Југослав Ђорђевић 

                            Марина Најдановић-Лукић 

                                    

 

Математика:          Весна Јовић 

                                    Снежана Петровић 

                                    Драган Стојановић 

                                    Драгана Алексић 

                                    Оливера Станимировић 

                                    

Хемија:                        Слађана Митић 

 

Техничко и информатичко    Татјана Зец    

образовање:                             Милош Митић 

                                            Марија Младеновић 

                                                 

                                          

Физичко васпитање:   Милан Радосављевић 

                                        Јовица Здравковић 

                                        Тамара Јовановић 

                               

Информатика и  

рачунарство:              Милош Митић 

                                      Мирко Младеновић 

                                      Оливера Станимировић 

                                                 

Грађанско васпитање:      Марија Марковић 

                                               Слађана Митић 

 

Веронаука:                      Дејан Јовановић 

 

 

Помоћно и техничко особље: 

Митко Марков 

Ивана Ђокић 

Катица Манчић 

Силвана Хоман 

Снежана Стевановић  

Небојша Стошић 

Драгослав Радосављевић 

Драган Ћирић 

Божица Марков 

Мирјана Кочић 

Милена Динић

 

Настава је организована у две смене, једну смену похађају парни, а другу 

непарни разреди. 

 

  



 
 

  

На овогодишњем Сајму образовања у Београду одржана је промоција десет 

најуспешнијих школа у Србији међу којима је и наша ОШ,,Бубањски 

хероји“. Тим наше школе који су чинили наставници, управа школе, 

стручни сарадници и ученици,  том приликом представио је школу кроз 

презентацију једног дела школских активности и ученичких умећа. 

Школи је уручена плакета за пример успешне школе од стране 

Министарства просвете. 

 

 

 

  



 
 

 

Година је протекла овако... 

 

 

Пријем првака 

 

 Ове школске године у ОШ „Бубањски хероји “ уписано је 89 првака. Распоређени 

су у четири одељења. Њихови другари из старијих разреда припремили су им 

приредбу. Првацима је срећан почетак школовања пожелела директорка  школе  

и њихови будући учитељи. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Дечија недеља 

 

 Дечија недеља ове школске 

године обележена је низом 

активности. 

 

Представници Вршњачког тима и 

Ученичког парламента су делили поруке 

пријатељства ученицима млађих разреда. 

 

 
 

 

 

Ликовни дан су организовали наставници ликовне културе у дворишту школе, са 

ученицима од 5. до 8. разреда. 

 

 

 



 
 

 

 

Наставница музичке културе, Наташа Миљковић и наставница српског језика Катарина 

Милетић. су организовале пригодан програм за остале ученике те школе. На приредби су 

изведене музичке тачке а наступали су и рецитатори. Запажен је наступ ученице Стајић 

Анастасије, извођењем композиција на виолончелу. 

 

Музички дан у матичној школи је организовала наставница Весна Марковић. Под 

слоганом Ја имам таленат, ученици су показили своја музичка умећа. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Културна и јавна делатност 

 

 Културна и јавна делатност огледала се кроз низ активности које смо имали у 

школи: приредбе, прикази књига, књижевни дани...као и кроз сарадњу са 

градским јавним установама. 

 

 

У октобру смо обележили Дан јабука. 

Ученици који су писали стихове на тему 

Јабука су их читали млађим разредима. 

Они су награђени слатким наградама 

(мафинима), дипломама и јабукама. 

Иначе, јабуке су подељене и публици. 

Догађај је организовала библиотекарка 

Аница Стевановић у малој сали. 

 

 

 
 

Прехрамбено-хемијска школа је поводом 

Дана мола гостовала у нашој школи. 

Ученицима виших разреда су гости 

приказали различите експерименте. 

Гостовање је организовала наставница 

хемије, Слађана Митић. 

  

 

Дан толеранције обележен је 

16.новембра. Ученици су кроз 

припремљен програм послали поруку да 

је потреба за толеранцијом и уважавањем 

неопходна. 

 

 

 
 

 



 
 

У петак, 23. децембра 2016. године, у 

издвојеном одељењу у насељу Милка 

Протић одржано је предавање о 

болестима зависности које је припремила 

Драгана Стевановић, педагог наше 

школе. Предавању је претходио драмски 

приказ који је са ученицима припремила 

Драгана Нешић, наставница српског 

језика. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новогодишњи празник је дочекан у 

веселој атмосфери, продајом честитки и 

израдом украса. За предшколце је у 

издвојеном одељењу школе одржана 

дечија представа са темом Деда Мраз. 

 

 

 
 

 

 

Школска слава, Свети Сава, прослављена 

је у четвртак 26.јануара 2017.године. 

Свечана академија одржана је уз 

присуство ученика, родитеља,запослених 

и представника локалне самоуправе. 

Након обављене церемоније пресецања 

славског колача, одржана је приредба 

коју су припремиле учитељице трећег 

разреда, уз учешће школског хора и 

оркестра. 

 

 



 
 

 

 

 

У марту су ученици млађих разреда 

имали прилику да се друже са 

песникињом Анитом Пешић која им је 

казивала стихове из њене збирке ,,Боје 

душе моје“. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Чланови библиотечке секције обележили 

су дан рођења песника Мирослава Мике 

Антића. 

 

 

 
 

У издвојеном одељењу у насељу Милка 

Протић одржана је приредба за будуће 

предшколце. Приредбу на тему екологије 

и скеч на енглеском језику припремиле 

су учитељице Зорица Врбић, Јелена 

Јовановић Влајинац, Јасмина Николић, 

Сања Ђурђановић и наставница 

енглеског Маша Вукадиновић. 
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Још један празник дочекали смо у 

веселом расположењу! Васкршња 

аукција фарбаних јаја и украса одржана 

је у школском дворишту 12.априла. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

И ове, као и претходних година школа је 

свој Дан прославила низом активности 

које су припремили ученици и 

наставници - фудбалске утакмице, 

маскенбал, приредба и музички програм. 

Свечана приредба одржана је у 

Луткарском позоришту, а наставнице 

Катарина Милетић, Весна Марковић и 

Наташа Миљковић са својим ученицима 

припремиле су програм који нам је 

измамио осмехе и дивљење! 

Ове школске године штампан је и нови 

број школског часописа ЛС. 
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Светски дан породице –прелепи пано и 

активностиса темом породице 

припремили су  ученици продуженог 

боравка и учитељи Сања Ракић и Милош 

Милић. 

 

 
 

 

 

Поводом Светског дана поезије у нашој 

библиотеци организовано је читање 

поезије. Учествовали су ученици чланови 

драмско-рецитаторске секције коју води 

наставница Драгана Нешић, и чланови 

библиотечке секције коју води 

библиотекарка Тијана Ранђеловић. 
 

 

 

 

 

 

 

Ђакон Дејан Јовановић, вероучитељ у 

ОШ ,,Бубањски хероји“ креирао је 

образовни цртани филм-  анимирану 

причу о Светом Сави, под називом 

,,Принц Растко“. 

 

 

 

 

Ученици седмог и осмог разреда наше 

школе, припремили су децембра 2016. 

године, презентацију за ученике млађих 

разреда у виду хемијских експеримената, 

који су на атрактиван начин приближили 

ову науку ученицима млађих разреда. 
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У петак, 23. децембра 2016. године, одржана је акција ,,Друг другу“. Том приликом 

Вршњачки тим посетио је ученике у продуженом боравку школе. Са психологом школе, 

Владаном Стеановић, и учитељима који воде продужени боравак, Сањом Ракић  и 

Милошем Милићем,  правили су новогодишње украсе и честитке за ученике млађих 

разреда. 

 
 

 

 

У библиотеци школе, дана 28.12.2016. године, одржана је радионица ,,Суан Пан менталне 

аритметике“ на којој су деца правила оригами. Присутни су били ђаци другог и шестог 

разреда и психолог школе. Најбољи ученици добили су стипендије за ову школу. 

 

 
 

 

 



 
 

Посетили смо 

 

 Поред редовних часова, садржаји наставе, утврђивани су и унапређивани на 

ваннаставним активностима, од којих треба поменути најважније. 

 

За ученике наше школе, 20.марта одржан 

је педагошки концерт Симфонијског 

оркестра. Солисти: сопран Брана Бајовић 

и бас Марко Милисављевић. Ученици и 

наставнице музичке културе, Весна 

Марковић и Наташа Миљковић, уживали 

су у предивним композицијама. 

 

 

 

 
 

 

 

Посета музеју Ћеле кула  

Ученици петог, шестог и седмог разреда – 

21.март 2017. 

 

 

Нишки Народни музеј доделио је 1. 

децембра 2016. године захвалницу нашој 

школи за сарадњу и допринос очувању 

културне баштине града Ниша. 

Директор Народног музеја, Славиша 

Поповић, доделио је признања Верици 

Раденковић, директорки ОШ,,Бубањски 

хероји“ и Ђорђу Бојанићу, наставнику 

историје. 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.facebook.com/osbubanjskiheroji/photos/pcb.1802243923431509/1802243440098224/?type=3
https://www.facebook.com/osbubanjskiheroji/photos/pcb.1801715946817640/1801714953484406/?type=3
https://www.facebook.com/osbubanjskiheroji/photos/pcb.1802243923431509/1802243440098224/?type=3
https://www.facebook.com/osbubanjskiheroji/photos/pcb.1801715946817640/1801714953484406/?type=3
https://www.facebook.com/osbubanjskiheroji/photos/pcb.1802243923431509/1802243440098224/?type=3
https://www.facebook.com/osbubanjskiheroji/photos/pcb.1801715946817640/1801714953484406/?type=3
https://www.facebook.com/osbubanjskiheroji/photos/pcb.1802243923431509/1802243440098224/?type=3
https://www.facebook.com/osbubanjskiheroji/photos/pcb.1801715946817640/1801714953484406/?type=3


 
 

Поводом Светског дана вода ученици 

ОШ"Бубањски хероји" посетили су данас 

Медијану, једно од седам изворишта ЈКП 

Naissus.  

Ове године Светски дан вода је био под 

слоганом „Зашто отпадна вода?!“ и 

односи се на смањење продукције и 

повећање поновне употребе отпадних 

вода.  

Презентацији и обиласку су 

присуствовали ученици од петог до 

седмог разреда, са наставницима 

Данијелом Лазаревић, Ђорђем Станићем 

и Тијаном Ранђеловић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Обележавање Светског дана воде са 

ученицима Специјалне школе ,,Бубањ“и 

Специјалне школе ,,14.октобар“.  

У сарадњи са Институтом за јавно 

здравље одржано је кратко предавање 

лекара са института о значају воде, 

предавање је држао доктор Чедомир 

Шаргић. 

У приредби и дружењу учествовали су 

наши ученици 4.разреда са учитељицама 

Биљаном Савић и Невеном Момчиловић , 

и ученици 2. разреда са учитељицом 

Евицом Ћирић. Сарадњу је организовала 

педагог школе Драгана Стевановић. 
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Ученици чланови драмске секције имали  

су прилику да посете Народно позориште 

у оквиру акције Отворена врата 

позоришта. Сазнали су како настаје 

позоришна представа, како изгледају 

просторије за глумце, како се шију 

костими, шта раде власуљари, били су на 

сцени и иза ње и видели прелепу 

изложбу сценских костима у фоајеу. 

Народно позориште у Нишу ове године 

прославио је јубилеј вредан пажње, 130 

година постојања.  

 

 

 

 

Наша школа првих дана јуна била је гост 

Дечијег центра Чаир у оквиру 

манифестације ,,Сусретања“. У 

манифестацији је поред наше школе, ОШ 

,,Бубањски хероји“, учествовала и ОШ 

,,Душан Радовић“. Нашу школу 

представљали су ученици од I до IV 

разреда, који су уз помоћ својих 

учитељица припремили и приказали шта 

умеју и знају. Уз музику, песму и глуму 

провели смо дивно јунско поподне.  

 
 

 

                                                      

  

https://www.facebook.com/osbubanjskiheroji/photos/pcb.1842438396078728/1842437162745518/?type=3
https://www.facebook.com/osbubanjskiheroji/photos/pcb.1847197772269457/1847196098936291/?type=3
https://www.facebook.com/osbubanjskiheroji/photos/pcb.1842438396078728/1842437162745518/?type=3
https://www.facebook.com/osbubanjskiheroji/photos/pcb.1847197772269457/1847196098936291/?type=3


 
 

Посетили су нас 

 

 Настављена је сарадња са многобројним институцијама. Циљ бољег образовања 

и сигурније и подстицајне срединедовео нам је и ове школске године многе госте. 

 

И ове школске године наставили смо добру сарадњу са ПУ Ниш, одсеком за сузбијање 

наркоманије, малолетничком деликвенцијом и саобраћајном полицијом. 

 

Предавање за прваке у ИО ,,Милка Протић“ 

Ученицима 5.разреда данас је презентацију о безбедном коришћењу интернета одржао 

начелник малолетничке деликвенције Братислав Тимотијевић. 
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Уиздвојеном одељењу у насељу Милка 

Протић 16.3.2017.године одржано је 

предавање о безбедности у саобраћају за 

ученике 6,7 и 8. разреда, као и 

представљање занимања саобраћајног 

полицајца за ученике 8. разреда. 

Предавачи су били Милан 

Милосављевић и Зоран Радуловић из 

Одељења саобраћајне полиције. 

 

 

 

 

ПРЕДАВАЊЕ О ЗЛОУПОТРЕБИ 

ДРОГА И ОПИЈАТА - 16.3.2017. 

Предавање за ученике наше школе 

одржали инспектори за сузбијање 

наркоманије.  

 

 

 

 

 

Ученицима петог разреда представници 

Полицијске управе су одржали 

предавање о безбедности ученика. Теме 

су биле: Развој безбедносне културе 

младих и Спречимо вршњачко насиље. 

Предавање су одржали школски 

полицајци Горан Гроздановић и Живан 

Игњатовић. 
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Марта је одржано и предавање на тему 

лична хигијена и нега у пубертету. 

Предавање је спровео Аlways едукативни 

програм, одобрен од стране Завода за 

унапређивање образовања и васпитања.  

Сврха овог програма је информисање 

девојчица о физичким и емоционалним 

променама које ће се десити током 

пубертета и едукација девојчица у 

погледу хигијене. 

Предавању су присуствовале девојчице 

шестог разреда. Предавач - Миљана 

Стојановић. 

 

 

Сви млађи разреди су се дружили с аутором Музичке читанке, Славишом 

Љубисављевићем који је био гост наше школе. Ученици су слушали интересантне стихове 

кроз презентацију поменуте књиге. 
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ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН БУБРЕГА - 9.март 

Наша школа подржала је акцију Клинике за нефрологију и Удружења за заштиту бубрега. 

Ученици су присуствовали предавању које је одржала доктор Данијела Тасић. Имали су 

прилику да науче о здравој исхрани, превенцији гојазности, утицају генетских фактора у 

стварању ових нежељених манифестација и значају бубрега у расту и одржавању здравља. 

 

 

Ученицима млађих разреда 24.априла су 

ватрогасци нишке Ватрогасне јединице 

одржали предавање и показну вежбу. 
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Нашу школу обишао је козак из Кисловодска , са Кавказа, Олег Фомченков Бровко 

Вјачославић, заменик атамана козачке општине „Светог Царевића Алексеја“. 

Олег Фомченков Бровко, један од преводилаца књиге „Српско-руски братски односи“ на 

руски језик, аутора Ђорђа Бојанића, наставника историје наше школе  и Зорице Пелеш. 

 

 

У ОШ „Бубањски хероји“ одржано је потресно предавање чика Владе Јовановића (94. год), 

јединог живог логораша из Јужне Србије који је преживео старахоте злогласних логора 

Црвени крст, Бањица и страхоте Матхаузена. 

Предавање (несвакидашњи час историје) организовао је професор историје Ђорђе Бојанић. 
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Спортске активности 

 

 Школски живот обогаћен спортом ствара и срећнију средину за децу. И ове 

године кроз различите спортске активности, сарадњу са спортским клубавима, 

организовање кроса и многобројних утакмица неговали смо здрав дух.

 

Акцији Стоп сви на спорт наши ученици 

придружили су се у октобру и мају. 

 

 
 

 

Спортско – едукативна акција „Стоп! Сви на спорт“ поново је окупила основце из нишких 

и школа из региона. 

 

Дечаци и девојчице показали су своје вештине на 8 полигона, на којима су се, са својим 

вршњацима, такмичили у стреличарству, гимнастици, одбојци, слагалици, орјентирингу, 

игри меморије и атлетици. Пројекат„Стоп! Сви на спорт“ промовише спорт, фер плеј и 

позитивне друштвене вредности, а тематски обрађује борбу против насиља у спорту, 

вршњачко насиље, наркоманију и безбедност у саобраћају. 

 

Ученици наше школе учествовали су у овом спортском дружењу, а са њима су били 

учитељи Сунчица Вучковић и Милош Милић, и психолог Владана Стевановић . 
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Наставник Милан Радосављевић одржао је огледни час физичког васпитања у присуству 

студената и професора Факултета за физичку културу из Ниша. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физичка активност као предуслов 

здравог живота! Показни час карате 

клуба одржан је за ученике 2. и 4. 

разреда. 
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Стручно усавршавање 

 

 Према свом интересовању наставници и стручни сарадници су учествовали на 

предавањима, трибинама и семинарима. У протеклом периоду реализован је и 

велики број  угледних часова. 

 

 

Семинар Менторство је намењен искусним директорима које досадашњи рад, залагање и 

стручност препоручују за менторе садашњих и будућих директора, а који су истовремено 

мотивисани, спремни и вољни да допринесу професионалној припреми и унапређивању 

квалитета рада директора образовно-васпитних институција у Србији. 

 

Четвородневни семинар је био реализован у Новом Саду, на Филозофском факултету 

Универзитета у Новом Саду, од 30. јануара. до 2. фебруара 2017. године. Семинар су 

водили партнери на пројекту са Института за образовање Универзитета у Јиваскили, 

Финска и из Института за педагошка истраживања из Београда. Програм је био реализован 

у оквиру Темпус програма - Лидерство у образовању. 

Семинар је био организован за 80 директора успешних  основних и средњих школа у 

Србији. 

Семинару је присуствовала и Верица Раденковић, директор ОШ ,,Бубањски хероји“ Ниш. 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

Почетком септембра одржан је Семинар у оквиру пројекта 3П-SHARE за директоре, 

стручне сараднике партнерских школа у оквиру којег је наша школа била подршка 

партнерским школама за писање ШРПа. 

 

 
 

Стручни скуп за професионални развој запослених у образовању у Нишу под називом 

,,Библиотекари имају реч“ је одржан у Регионалном центру, 6. октобра 2016. Скупу је 

присуствовала библиотекар Аница Стевановић. 

 

 
 

 

У Београду је 30. јануара 2017. године у просторијама Завода за вредновање квалитета 

образовања и васпитања одржан семинар на тему Креирање програма стручног 

усавршавања у функцији хоризонталног учења. Семинару су присуствовали стручни 

сараданици и наставници који су прошли онлајн обуку за примену хоризонталног учења и 

јачање капацитета саветника-спољних сарадника. 

 

 



 
 

 

Семинар ,,Деца са тешкоћама у развоју“ одржан је у нашој школи 1. и 2. марта. Семинару 

су присуствовали учитељи, наставници и стручни сарадници. Водитељи семинара били су 

Олга Томић и Сретен Јоргачијевић из центра за породични смештај и хранитељство. 

 

Међународни симпозијум,,Живети са аутизмом“ одржан 13.03.2017.год. Говорило се о 

особама са аутизмом, квалитету њиховог живота и њихових породица.Представљене су 

клиничке студије о узроцима настанка аутизма. Симпозијуму су присуствовали стручњаци 

из Енглеске и Италије, који су представили како се ради са аутистичном децом у њиховом 

образовном систему. Симпозијуму су присуствовали: Драгана Стевановић, Владана 

Стевановић, Снежана Петровић, Оливера Манић, Наташа Миоковић и Милена Марковић. 
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Професионална оријентација 

 

 Ученици осмог разреда у организацији Тима за професионалну оријентацију ове 

школске године обишли су велики број средњих школа у граду у пратњи педагога 

Драгане Стевановић и помоћника директора Милоша Митића. 

У циљу бољег упознавања са образовним профилима и смеровима средње школе имале 

су прилику да се представе нашим учиницима на сајму професионалне оријентације 

15.марта. 

 

 

 
ЕТШ ,,Никола Тесла" 

 

 
Гимназија ,,Стеван Сремац“ 

 

Гимназија ,,Бора Станковић“ 

 

Економска школа  
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Гимназији ,,Светозар Марковић“ 

 

ЕТШ ,,Мија Станимировић“ 

 

Правно-пословна школа

 

Медицинска  школа ,,Др Миленко Хаџић“ 
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Угоститељско-туристичка школа 

 

Ученици наше школе посетили су и Сајам професионалне оријентације у организацији 

НСЗЗ који је одржан у просторијама Официрског дома. 

  

Сајам професионалне оријентације 

Унашој школи ове школске године одржан је Сајам професионалне оријентације. 

Захваљујемо се великом броју средњих школа које су се одазвале позиву и представиле 

свој рад и образовне профиле будућим средњошколцима и њиховим родитељима. 
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Пројекти и међународна сарадња 

 SHARE пројекат 

ОШ ,,Бубањски хероји“  једна је од ових идентификованих добрих школа. Добре праксе 

школе описане су у студији случаја са идејом да се прошире и на друге школе, односно да 

оно што чини квалитет рада у  ОШ "Бубањски хероји" буде доступно и применљиво и у 

другим школама, посебно у оним у којима је на основну резултата спољашњег вредновања 

утврђен низак квалитет. 

 

Због тога су Зaвoд зa врeднoвaњe квaлитeтa oбрaзoвaњa и вaспитaњa,  УНИЦEФ и Центар 

за образовне политике (ЦОП), Mинистaрствo прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja, Tим 

зa сoциjaлнo укључивaњe и смaњeњe сирoмaштвa започели реализацију Пројекта 

,,Унaпрeђивaњe квaлитeтa oбрaзoвнoг систeмa Рeпубликe Србиje крoз унaпрeђивaњe 

eфeктивнoсти систeмa спoљaшњeг врeднoвaњa рaдa шкoлa и рaзвoj хoризoнтaлнoг учeњa 

измeђу шкoлa“  (SHARE). 

 

Пошто је Пројектом  предвиђено да се повежу школе са добром праксом и школе у којима 

постоји значајан простор за унапређивање рада, нашу школу су ове године посетили 

наставници и стручни сарадници школа из Пирота, Младеновца и Пожеге. 

 

У среду, 07. децембра 2016. године, нашу школу посетила је делегација Основне школе 

,,Душан Радовић“из Пирота. 

Гости из Пирота посетили су продужени боравак, присуствовали су одређеном броју 

часова наставе и презентацијама  на теме које су биле предмет њиховог интересовања.  

 

 
 

 

 

 



 
 

Реализована је студијска посета наставног особља и управе ОШ ,,Емилија Остојић“ из 

Пожеге. 

Том приликом гостима су презентоване информације о историји школе, начину рада, 

школском маркетингу и раду са децом са посебним потребама. 

Приказали су и своје примере добре праксе, начин рада и иновације у настави. Уз радну 

дискусију и дружење договорена је и будућа сарадња. 

 
 

Студијска посета наставног особља и управе  ОШ ,,Коста Ђукић“ из Младеновца посетила 

нас је у мају.Том приликом гостима су презентоване информације о историји школе, 

начину рада, школском маркетингу, сарадњи са родитељима, међународним часовима и 

начину извођења припремне наставе. 
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 Сарадња са руским школама  

У среду, 21. децембра 2016. године одржан је још један заједнички час енглеског језика са 

ученицима основне школе из Санкт Петербурга. Час је одржан путем интернета, у облику  

видео-конференције. 

 
 

Ученици основне школе „Бубањски хероји” из Ниша које предводи професор историје 

Ђорђе Бојанић  и  ученици из Русије, чланови Руско-српског клуба у центру за додатно 

образовање ,,Восхождение” у граду Шуjа Ивановској области које предводи  Александар 

Николајевич Муравјов и недељне школе у граду Долгопрудни које предводи  Мариjа 

Козлова, заменик директора лицеjа броj 5, Московска област (Руска Федерација), заjедно 

су учествовали у угледном видео (међународном) часу са темом: Свети Сава као 

просветитељ  Српски и његов утицај у Русији. 

Циљ је и проучавање српске и руске историје, културе и српско-руских друштвених и 

културних веза. 

 

На часу је приказан  и део из првог анимирног образовног цртаног филма о Растку, аутора,  

ђакона Дејана  Јовановића, вероучитеља из школе ,,Бубањски хероји“,  део када Растко са 

руским монасима одлази на Свету Гору. Свакако занимљив  је и део који су припремили 

руски ђаци 

 

 
  

 

 

 



 
 

Руси србима на дар 

Чланови Руско-српског клуба у центру за додатно образовање “Восхождение” у граду 

Шуjа Ивановској области (Руска Федерација) које предводи проф.историје Александар 

Николајевич Муравјов и директор школе jерођакон Сава (Семаков Сергеj Јурјевич) као и 

чланови наставничког већа, послали су пакет са руским књигама, писмом и Божићном 

честитком, ОШ „Бубањски хероји“ из Ниша као поклон за успешну сарадњу. 

 

 
 

 

  
 

 

  

 

 

  



 
 

  

Промоција школских активности 

 

 Велики број школских активности су пропратили медији: Народне новине,  

Просветни преглед, електронски часопис Табла, Нишка телевизија, телевизија 

Белами, ТВ Зона... Овим путем смо истакли све оно што смо остварили, оно 

што је посебно вредно и специфично у нашем раду. 

 

Гостовање у медија центру 

На  одржаној прес конференцији у Медија центру марта 2017.,поводом сарадње специјалне 

и редовне школе, инклузије и реализације различитих активности између школа у сарадњи 

са лекарима са Института за јавно здравље говорили су Верица Раденковић, директорка 

ОШ,,Бубањски хероји“, Жана Чарапић, директорка Специјалне школе ,,Бубањ“ и др 

Чедомир Шаргић са Института за јавно здравље. 

 
 

Народне новине 

 

 

https://www.facebook.com/osbubanjskiheroji/photos/pcb.1806255869696981/1806255836363651/?type=3
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Школски тим за маркетинг посетио је вртић ,,Бајка“ и обавио презентацију школе. 

Директор школе, Верица Раденковић и учитељице садашњег четвртог разреда, Невена  

Момчиловић, Сунчица Вучковић и Биљана Савић, презентовале су родитељима будућих 

првака информације о школи, њеном раду и постигнућима. 

 

 
 

Заједно са својим васпитачима школу су посетили предшколци, обишли су учионице и 

дружили се са ученицима и учитељицама четвртог разреда. 
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Завршена још једна школска година... 

 

 Била је ово још једна у низу успешних школских година, у којој је остварен 

наставни план и програм, као и бројне активности у корист наших ученика и 

њиховог напретка. Док резимирамо учињено, у још већој мери смо окренути 

планирању нове школске године, постизању нових циљева  и достизању виших 

стандарда у сваком смислу, јер нас на то обавезује љубав према изабраној 

професији и деци, и још више поверење које у нас имају деца и њихови родитељи. 

 

Ученици наше школе, уз помоћ својих наставника, учествовали су на многим 

такмичењима, из свих предмета и на свим нивоима, као и на ликовним и литерарним 

конкурсима дечјег ставралаштва и том приликом  остварили запажене резултате. 

И ове године је другарско вече успешно организовано. Осмаци ће нам остати у сећању не 

само по својим несташлуцима и постигнутим резултатима, већ и по другарству и ведром 

духу. Показали су значајне резултате и на пријемном испиту који су у складу са просеком 

на републичком нивоу. 

 
 

 

Према плану и програму одржане су и екскурзије, излети, школа у природи и излет за 

наставнике.  

  



 
 

 

 
колектив ОШ,,Бубањски хероји“ – шк.2016/2017. 

 

Завршне приредбе одржане су у свим одељењима млађих разреда - учитељице и ученици 

кроз песму, игру и осмех прославили су крај још једне школске године! 

 

  

 
 

август, 2017. 

приредила:Тијана Ранђеловић 

библиотекар 
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