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ОШ „Бубањски хероји“ 

 

Основна школа „Бубањски хероји“ налази се у 

Нишу и припада градској општини Палилула. 

Школа је основана 1972. године. Изграђена  је 

испод легендарног брда Бубањ, у насељу Ледена 

стена. 

Име је добила по херојима који су стрељани на 

Бубњу за време Другог светског рата. 

Од  њеног оснивања део школе је и издвојено 

одељење у насељу Милка Протић. 

Данас школу похађа 702 ученика. 
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ОСОБЉЕ ШКОЛЕ: 

Директор школе: мр Верица Раденковић 

Помоћник директора:Милош Митић 

Педагог школе: Драгана Стевановић, Андријана Јанковић 

Психолог школе: Маја Рудић  

Библиотекари: Марија Марковић, Александра Савић 

Секретар: Марија Лазаревић 

Шеф рачуноводства: Соња Милосављевић 

Благајник:  Јулија Грубиша 

РАЗРЕДНА НАСТАВА: 

Сунчица Вучковић, Евица Ћирић, Биљана Савић, Добрила Коцић,Оливера 

Манић,Невена Момчиловић, Зорица Врбић, Сања Ђурђановић, Милош 

Милић,Јасмина Николић, Јелена Јовановић-Влајинац, Сања Ракић, Милијана 

Стојановић, Данијела Митић , Татјана Ристић,Оливера Николић,Катарина 

Петковић (замена Оливере Николић), Весна Илић  ( продужени боравак ученика 

), Татјана Ранђеловић( продужени боравак ученика ), Смиља Александров 

(предшколска група), Анђела Рајковић (васпитач-приправник). 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА: 

Српски језик: Татјана Цекић, Наташа Миоковић, Драгана Нешић, Јована Бјелић, 

Александра Савић 

Француски језик: Марија Марковић 

Немачки језик: Марија Костадиновић, Ивана Живановић 

Енглески језик: Милена Вуковић,  Ивана Стефановић, Маша Вукадиновић, 

Душанка Вукотић 

Ликовна култура:  Ивана Вујић 

Музичка култура: Наташа Миљковић, Јована Ђокић 

Историја: Ђорђе Бојанић, Марија Ристић, Ана Тасић 

Географија: Александра Цолић, Ђорђе Станић 

Биологија:  Данијела Лазаревић, Наташа Милошевић 
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Физика:  Југослав Ђорђевић, Марина Најдановић Лукић, Ивица Маринковић 

Математика:   Весна Јовић,   Снежана Петровић, Драган Стојановић,  Драгана 

Алексић,Оливера Станимировић, Драгана Цветановић (замена Оливере 

Станимировић 

Хемија: Марија Радуловић, Милена 

Техничко и информатичко   образовање:    Татјана Зец , Милош Митић, Марија 

Младеновић 

 Физичко васпитање: Јовица Здравковић, Душан Филиповић, Димитрије 

 Информатика и рачунарство: Оливера Станимировић, Драгана Цветановић 

(замена Оливере Станимировић), Марко Кукурековић, Јасмина Каралић 

Грађанско васпитање: Ана Тасић, Тања Стојиљковић 

ПОМОЋНО И ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 

Митко Марков 

Ивана Ђокић 

Катица Манчић 

Силвана Хоман 

Сања Стевановић 

Небојша Стошић 

Драган Ћирић   

Божица Марков 

Мирјана Кочић 

Милена Динић 

Дејан Јанковић 

 

 

 

 



Летопис ОШ „Бубањски хероји“ Ниш, школска 2020/2021. година 

5 
 

 

 

 

Због епидемиолошке ситуације изазване вирусом КОВИД 19 школска 

2020/2021. година организована је на посебан начин одлуком 

Министарстава просвете, науке и технолошког развоја. 

Настава је комбинована и изводи се непосредним радом у школи и 

наставом на даљину. 

Сви ученици подељени су у групе А и Б, по редном броју у дневнику. 

Група А – настава у школи: понедељак,среда и петак; настава на 

даљину: уторак и четвртак 

Група Б – настава у школи: уторак и четвртак; настава на даљину: 

понедељак,среда и петак. 

Рад група смењује се сваке недеље. 

Ученици који су се определили да наставу прате искључиво на даљину, 

прате ТВ часове и добијају наставне садржаје преко гугл учионице у 

свом одељењу. 

Часови за млађе разреде (две групе) одвијају се у периоду од 11:00 до 

15:30. 

У издвојеном одељењу у насељу ”Милка Протић” одељења се не деле на 

групе.  

Због новог начина организовања школске године било је неопходно 

припремити и школске просторије. Обележили смо смер кретања у холу 

школе; ставили постере са правилима понашања за време епидемије; 

сви родитељи и ученици добили су правила понашања којих се треба 

придржавати у школи за време трајања епидемије (држање дистанце, 

дезинфекција руку, ношење заштитних маски...) 

   Припреме за нову школску годину 
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Ове године примили смо још једну генерацију првака. Међутим, због 

епидемиолошке ситуације прозивка првака је ове године изостала. 

Ученици су се у дворишту школе упознали са својим учитељицама, а 

онда су наставу током целе школске године похађали подељени у две 

групе. 

 

На почетку школске године председник Градске општине Палилула 

организовао је састанак директора школа коме је присуствовала и 

директорка наше школе. 

 

 

СЕПТЕМБАР 
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Обележили смо Европски дан језика 

У издвојеном одељењу, у 

насељу Милка Протић, 

ученици одељења 7/4 су 

поводом овог дана са  

наставницом енглеског 

језика Иваном 

Стефановић израдили 

паное, док су ученици 

седмог разреда у 

матичној школи са 

наставницом енглеског 

језика Миленом Вуковић 

осмислили квиз знања о 

земљама чију културу и 

језик изучавају. 

 

У оквиру пројекта Образовање за права детета, обуку Ученичког 

парламента одржале су педагог школе Драгана Стевановић и психолог 

школе Маја Рудић.Циљ пројекта је да ученици разумеју своја права, али 

и обавезе које су међусобно повезане и нераскидиве. 
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Удружење младих са инвалидитетом ,,Кишобран”  је ученицима одељења 

8/2 и 8/3,у дворишту школе, одржало радионицу ,,Млади повезују 

младе”. Ученицима се представио члан удружења са инвалидитетом који 

се професионално бави пливањем и веома је успешан у томе. 

 

 

 

 

ОКТОБАР 
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Прве недеље октобра обележава се Дечија недеља. Овогодишњи 

слоган гласи «Подељена срећа, два пута је већа». У оквиру Дечије 

недеље наши ученици су са својим учитељицама и наставницима 

осмислили неколико активности. 

Одељење 4/3, са учитељицом Биљаном Савић, је у оквиру Дечије недеље 

на часу одељењске заједнице уз песмице "Добар друг ти вреди више" и 

"Другарство", рецитовање песме "Друг другу" Драгана Лукића и 

едукативни филм, уредили пано са литерарним радовима на тему 

"Подељена срећа два пута је већа". 

 

Ученици виших разреда су са наставницом ликовне културе,Иваном 

Вујић,направили честитке, које ће у Дечијој недељи бити подељене 

предшколцима. 
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Ученици петог разреда 

издвојеног одељења из 

насеља Милка Протић, 

са наставницом 

грађанског васпитања 

Аном Тасић, обрадовали 

су наше предшколце у 

издвојеном одељењу 

балонима и маскама и 

пренели им поруке 

пријатељства. 
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Директорка наше школе, Верица 

Раденковић, је у оквиру Дечије недеље 

посетила вртиће ,,Бајка” и ,,Маслачак” и 

предала честитке које су наши ученици 

припремили за предшколце,а поделиће им 

их њихове васпитачице. 

 

Учитељица  Добрила Коцић и ученици одељења 2/1 

одржали су час Пројектне наставе- интеграција тема ,,Тако 

ми се хтело да упознам своје тело” 

и ,,Права деце да живе срећно и 

здраво”. 
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Наставница биологије, 

Данијела Лазаревић, је 

са ученицима шестог 

разреда посетила 

Градски расадник код 

Габровца.  

 

 

 

 

Одељење 5/4 из издвојеног 

одељења у насељу Милка Протић је 

са својим одељењским старешином, 

наставником физичког васпитања 

Душаном Филиповићем, обележило 

Дечију недељу одељењским кросом. 

 

 

Предшколци у издвојеном одељењу, са васпитачицом-приправником 

Анђелом Рајковић, 

искористили су пријатан 

јесењи дан за занимљиве 

активности у школском 

дворишту, помоћу којих 

усавршавају моторичке 

способности и 

координацију тела, и 

тако обележили спортски 

дан у оквиру Дечије 

недеље. 
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Ученици одељења 4/1 и 

учитељица Невена 

Момчиловић, поводом 

Дечије недеље, 

припремили су изложбу 

ликовних радова на тему 

“Деца су будућност света”. 

 

 

 

 

 

 

Ученици одељења 3/4,из издвојеног одељења у насељу Милка Протић, су 

се са учитељицом Сањом Ђурђановић,поводом Дечије недеље, присетили 

неких помало заборављених дечијих игара. 
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Дечија недеља у библиотеци- поделили смо радост читања са 

првенцима из боравка,научили правила понашања у библиотеци,читали 

песме и учествовали у квизу.Наши нови другари добили су поклоне за 

показано знање у квизу ЧИТАЊЕ ЈЕ НАЈБОЉЕ УЧЕЊЕ. 

 

Изложбу минијатура припремили 

су ученици виших разреда са 

наставницом ликовне културе 

Иваном Вујић. 
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ОШ ,,Бубањски хероји“ потписала је 

нову међународну руско-српску 

просветну сарадња из историје и 

веронауке, за школску 2020/21. год, 

кроз руски пројекат, између Основне 

школе № 11 (МОУ ООШ № 11) из Шуjе 

Ивановске области (Руска Федерација),  

коју  представља директор Бодрjагина 

Jелена Борисовна и Основне школе 

,,Бубањски хероји“ из Ниша (Република 

Србија) коју  представља  директор 

школе Верица Раденковић. 
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Чланови Вршњачког тима, са наставницом грађанског васпитања Аном 

Тасић, посетили ученике у продуженом боравку и одржали им радионицу 

лепог понашања. 

 

Наставнице хемије Милена Станковић и Марија Радуловић са ученицима 

седмог и осмог разреда обележиле су ДАН МОЛА. Ученици су радили 

разне занимљиве експерименте а у холу матичне  школе и холу школе у 

издвојеном одељењу постављена је интересантна поставка. 
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Наша школа добила је на  поклон  дигитално-електронско звоно и музику 

за време одмора уместо звона. Донација Филипа Клаина, 

проф.информатике из ОШ,, Десанка Максимовић" Чокот. 
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Педагог школе,Андријана Јанковић,  у сарадњи са васпитачицама из 

издвојеног одељења у насељу Милка Протић,одржала је радионицу 

,,Колаж од дугмића” са предшколцима. Циљ ове радионице био је 

вежбање фине моторике код деце. 

У оквиру пројекта ,,Стари занати” ученици 

одељења 3/4 са учитељицом Сањом 

Ђурђановић присетили су се старог заната-

бомбонџије и на часу припремили сусам-

штапиће. 

 

   НОВЕМБАР 
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Наставник географије, Ђорђе 

Станић, присуствовао је 

састанку поводом квиза 

,,Клима и ја” у организацији 

невладине организације 

,,Протекта”. У квизу учествује 

дванаест школа са подручија 

града Ниша. 

 

 

Секретар Црвеног крста Сања Стојановић уручила је награде и 

захвалнице директорки школе Верици Раденковић, наставници српског 

језика Татјани Цекић и ученицама Андријани Манасијевић, Кристини 

Арсић и Маши Крстић за учешће у литерарном конкурсу ,,Крв живот 

значи”. 
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Ученици одељења 8/5 из издвојеног одељења из насеља Милка Протић и 

наставница Александра Савић су на часу српског језика обележили дан 

рођења Вука Стефановића Караџића. 

  

 

 

Директорка Верица Раденковић и наставница српског језика Александра 

Савић  састале су се са Саром Раковић из Колпинг друштва 

Србије,координатором пројекта ,,Искуствено учење”, чија реализација је 

у издвојеном одељењу,у насељу Милка Протић, планирана крајем 

новембра. 
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Текстом наставника историје, Ђорђа Бојанића, обележили смо 11. 

новембар- Дан примирја у Првом светском рату. Текст је обљављен на 

сајту наше школе https://bubanjskiheroji.edu.rs/2020/11/10/11-novembar-

dan-primirja-u-prvom-svetskom-ratu/ . 

 

Ученици одељења 5/2 и 

библиотекар школе Марија 

Марковић завршили су 

снимање видео записа за 

пројекат ,,Причам ти причу”. 

 

 

 

 

 

Вежбе фине моторике са ученицима предшколске групе у издвојеном 

одељењу у насељу Милка Протић. 

 

 

 

 

 Циљ вежбица јесте да се активира што 

већи број мишића шаке, што за последицу 

има правилно држање оловке у руци и 

лепо писање. Активност је такмичарског 

типа, ради се у пару. Остали ученици 

навијају. Радионицу је радила психолог 

школе Маја Рудић. 

 

https://bubanjskiheroji.edu.rs/2020/11/10/11-novembar-dan-primirja-u-prvom-svetskom-ratu/
https://bubanjskiheroji.edu.rs/2020/11/10/11-novembar-dan-primirja-u-prvom-svetskom-ratu/
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Дан толеранције обележили су ученици 6. и 7. разреда издвојеног 

одељења у насељу Милка Протић на часу грађанског васпитања са 

наставницом Аном Тасић. Украсили су учионице обавештајним таблама за 

млађе другаре 2. и 3. разреда. 

 

 

  

 

 

 

 

 



Летопис ОШ „Бубањски хероји“ Ниш, школска 2020/2021. година 

24 
 

 

 

 

 

Запослени у нашој школи учествовали су на стручној конференцији о 

безбедности деце: ДЕЦА У РИЗИКУ У ДИГИТАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ- 

,,Безбедност и одговорност 2020”. 

 

Наша школа, школа  ,,Десанка Максимовић” Чокот и Отворени клуб Ниш 

(Образовање за права детета) организовали су трибину на тему: ,,Ковид 

19-Када дом није најбезбедније место”. 

   

ДЕЦЕМБАР 
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У сарадњи са Колпинг 

друштвом Србије 

завршен је пројекат 

Искуствено учење у 

оквиру кога је 

направљен Парк 

пријатељства у 

издвојеном одељењу у 

насељу Милка Протић. У 

пројекту су учествовали 

ученици виших разреда, наставница ликовне културе 

Ивана Вујић, наставница грађанског васпитања Ана 

Тасић, наставница српског језика Александра Савић. 

 

Акцију ,,Посади свој хлад” организује Градска 

општина Палилула, Канцеларија за младе, у 

сарадњи са ЈКП Медијана и Зеленим развојним 

центром у Сремској Митровици. 

Ову акцију  у нашој школи спровели су шеф 

канцеларије за младе општине Палилула, 

Емилија Јовановски и члан градског већа, 

Душан Пујовић. Ученици су посадили младице 

белог јасена у оквиру ове акције. 
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У гостима била Драгана Молес, оперска 

певачица.  

Ученици нижих разреда у матичној школи и 

издвојеном одељењу у насељу Милка Протић и 

предшколци, имали су прилику да упознају 

Драгану Молес, оперску певачицу и 

председницу асоцијације “Пријатељи музике”. 

Ученици су слушали о опери, сцени, 

костимима и значају музике. 

Циљ посете је био да се кроз пројекат 

“Играјмо се опере” деци укаже на значај 

музике  и да се код њих пробуди веће 

интересовање за неговање ове уметности. 

                                                                       

 

Нашим ученицама, Калини Миленковић 5/2 и Мини Милошевић 5/3, 

градоначелница Ниша, Драгана Сотировски, уручила је похвалнице за 

постигнуте резултате на републичком такмичењу Мали Пјер. 
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Ученици од првог до четвртог 

разреда су са наставницом хемије 

Миленом Станковић и својим 

учитељицама у школи израђивали 

флашице које су осликавали 

декупаж техником. Циљ ове акције 

је био хуманитарног типа. Флашице 

су се нашле на штанду 

хуманитарног базара ,,ДА МАРКО 

ПОБЕДИ”, у Тржном центру Форум. 

 

 

На онлајн конкурсу ,,Причам ти причу” Пријатеља деце Србије ,за кратки 

видео материјал, где деца причају своју омиљену причу 

старима,награђени су чланови наше библиотечке секције. Ученице 

одељења 5/2, Вера Петровић, Тара Стојановић, Лена Петровић и 

Светлана Стојановић и библиотекар Марија Марковић, освојиле су прво 

место за најкреативније нараторе. 
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Објављено је допуњено издање књиге „Руско-српска међународна 

просветна 

сарадња из 

предмета 

историје и 

веронауке 

2021.“ која је 

плод 

дугогодишње 

међународне 

сарадње наше 

школе са 

руским 

школама. 

 

 

Нашим предшколцима у 

издвојеном одељењу у насељу 

Милка Протић подељени су 

новогодишњи пакетићи. 

 

 

 

 

 

    ЈАНУАР 
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Поводом школске славе,ове године смо приредили два филма посвећена 

нашем просветитељу и прослави школске славе у школској 2020/2021. 

години. Филмове уредио ђакон Дејан Јовановић, наставник веронауке у 

ОШ “Бубањски хероји”. 

Филмови се налазе на следећим линковима: 

https://youtu.be/r6dZPLd053k4 

https://youtu.be/_hhaFuXtN6Y 

             

https://youtu.be/r6dZPLd053k4
https://youtu.be/_hhaFuXtN6Y
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Педагог Андријана Јанковић у сарадњи са васпитачицама предшколске 

групе у издвојеном одељењу у насељу Милка Протић одржала је 

радионицу са предшколцима. Циљ радионице је вежба концентрације, 

пажње и моторике код деце. 

  

                                        

 

 

  ФЕБРУАР 
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На ликовном конкурсу на тему 

Свети Сава, који је расписала 

Општина Палилула и Канцеларија 

за младе Општине Палилула, 

награђен је рад нашег ученика 

Вукана Васковића, одељење 6/2. 

Вукан је за свој ликовни рад 

награђен таблетом и књигом 

карикатура Блатник. 

 

 

У оквиру пројекта Образовање за 

права детета одржана је обука 

представника нових партнерских 

школа под називом:"Индикатори 

остварености права детета у 

образовном систему".  

Обуку је похађало четири 

наставника и педагог наше школе.  

Обука је одржана  у ОШ "Бранко 

Миљковић”. 

 

 

Нашој ученици Вери Јевтић 8/2 

наставница енглеског 

језика,Ивана Стефановић, 

уручила је медаљу и диплому за 

освојено 2. место у првом кругу 

међународног такмичења из 

енглеског језика, Willkommen. 
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Поводом Дана матерњег језика, 

наставнице српског језика Јована 

Бјелић и Александра Савић ,са 

ученицима виших разреда из 

издвојеног одељења у насељу Милка 

Протић, израдиле су паное о значају 

чувања и неговања матерњег језика. 

 

Поводом овог дана ученици петог и шестог разреда из издвојеног са 

наставницама српског језика Јованом Бјелић и Александром Савић имали 

су заједнички час на коме су говорили о значају матерњег језика, Вуку 

Караџићу, архаизмима који се јављају у народним песмама, о 

савременом језику и важности чувања српског језика и ћирилице. 
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Поводом Дана ружичастих мајица 

реализована је радионица са 

ученицима шестог и осмог разреда, и 

наставницом Тањом Цекић,  на којој 

су ученици урадили паное са 

едукативним материјалом о борби 

против вршњачког насиља. У холу 

школе постављена је изложба којом 

смо обележили Дан борбе против 

вршњачког насиља. 
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Поводом Националног дана књиге ученици нижих разреда из издвојеног 

одељења у насељу Милка Протић и предшколци су са наставницом 

Александром Савић, учитељицама и васпитачицама читали у дворишту 

школе и на тај начин подржали акцију Друштва школских библиотекара 

,,Читајмо гласно”. Разговарали смо о библиотекама, читали песме 

великих српских песника, говорили цитате о књигама, знању и 

образовању. Циљ акције је да се укаже на значај читања и стицања и 

неговања  читалачких навика код деце. 
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Ученици ОШ „Бубањски хероји“ у календару Градске општине Палилула-

Ниш за 2021. годину 

 

 

 

 

 

     МАРТ 
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Наставница математике, 

Весна Јовић, је са 

ученицима виших разреда у 

издвојеном одељењу у 

насељу Милка Протић 

обележила Дан броја π 

(пи). 

 

 

 

 

 

Одржано је предавање на тему ,,ТикТок апликација и опасности које она 

са собом носи” које је,преко Гугл мита, организовала наша школа. 

Предавање је било организовано за родитеље из Савета родитеља и 

родитеље ученика трећег и четвртог разреда.          

Предавачи су били  др Чедомир Шагрић из Института за јавно здравље 

Ниш и Данијела Тасић из Националне асоцијације родитеља. 
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У оквиру пројекта Образовање за права детета ученици наше школе, уз 

помоћ својих учитељица, снимили су филм “Азбука дечијих права”. 

У реализацији 

филма 

учествовали су 

ученици првог 

разреда ОШ 

“Бубањски 

хероји”, 

ученици нижих 

разреда и 

предшколци 

издвојеног 

одељења из насеља Милка Протић,учитељи поменутих одељења, 

психолог школе Маја Рудић и вероучитељ  ђакон Дејан Јовановић. 

Видео материјал о правима детета који су припремили ученици ОШ 

"Бубањски хероји", заједно са својим учитељима и психологом, је део 

пројекта "Образовање за права детета", који реализује Отворени клуб са 

шест основних школа у Нишу, у сарадњи са Ужичким центром за права 

детета и уз подршку Песталоци дечје фондације из Швајцарске. 

Филм је доступан на линку 

https://www.youtube.com/watch?v=8cQI50c_ZbA 

 

 

 

  АПРИЛ 

https://www.youtube.com/watch?v=8cQI50c_ZbA
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У оквиру пројекта Образовање за права детета 

учитељи наше школе имали су студијске посете 

у ОШ “Стефан Немања” и ОШ “Учитељ Таса”. 

 

 

 

 

 

 

Наши ученици из продуженог боравка обележили 

Дан планете Земље. 

 

 

 

 

                         

 

 

На окружном такмичењу за 

најбољу дечију карикатуру 

,,Мали Пјер” радови наших 

ученика освојили су 1. место. 

За ниже разреде:1.местоНикола 

Петровић 3/2 

За више разреде:1.место Ива 

Миленковић 8/4,Лена Петровић 

5/2,Тијана Станковић 8/3 

 



Летопис ОШ „Бубањски хероји“ Ниш, школска 2020/2021. година 

39 
 

 

 

 

  

 

              Припреме за снимање филма поводом Дана школе 

   

 

Поводом обележавања 

Дана школе, 9. маја, дана 

када славимо мир и 

слободу, директорка 

школе Верица Раденковић 

је са председником 

Градске општине 

Палилула, Братиславом 

Вучковићем, одала почаст 

палим жртвама и 

положила венце у 

Спомен-парку Бубањ. 

Полагању венаца 

присуствовао је и део 

колектива школе. 

 

      МАЈ 
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За  Дан школе наши ученици и наставници снимили су филм. На овај 

начин обележили смо 49 година постојања. 

 

Филм је доступан на линку  

https://www.youtube.com/watch?v=ZKTyWOEoKks 

                                     

https://www.youtube.com/watch?v=ZKTyWOEoKks
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Наши ученици Мара 

Рашић 5/1 и Вељко 

Симић 8/2 освојили су 

1. место на 

републичком 

такмичењу у џудоу. 

 

 

 

 

 

 

 

На Републичком такмичењу Књижевна 

олимпијада,наша ученица Вера Јевтић 

8/2 , је освојила 2. место. 

Не Републичком такмичењу из граматике 

српског језика ученица Вера Јевтић 8/2 

освојила је 1. место, а ученица Ива 

Миленковић 8/4 освојила је 3. место. 
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Поводом Међународног дана заштите деце наша школа је, у оквиру 

пројекта Образовање за права детета, организовала предавање на тему 

Безбедност деце на интернету, путем Гугл мита. Предавање је било 

намењено ученицима петог разреда. Ученици су имали прилику да виде 

кратак филм о безбедности деце на интернету који су осмислиле ученице 

петог разреда, Маша Стојановић, Лена Петровић и Тара Стојановић; да 

погледају резултате анкете на тему безбедности која је била спроведена 

међу ученицима и коју су ученице саме направиле; и чују корисне 

информације о томе како паметно и безбедно користити интернет. 

     

 

 

  ЈУН 
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Ученици осмог разреда, за завршетак школовања у ОШ “Бубањски 

хероји”, са својим разредним старешинама осмислили су и реализовали 

манифестацију на Бубњу. У мајицама свог одељења, формирали су 

иницијале имена школе код споменика, монументалних песница које су 

део грба и заштитни знак школе. 
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Ученици из продуженог боравка су са 

учитељицом Весном Илић обележили Светски 

дан детета уз поруку ДЕЦА СУ УКРАС СВЕТА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У оквиру пројекта ,,Здрави 

животни стилови”, психолог  

и педагог наше школе, Маја 

Рудић и Андријана Јанковић, 

одржале су предавање 

,, Здрави стилови живота” за 

ученике шестог и седмог  

разреда.  
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У дворишту наше школе одржан је  спортски дан у оквиру сарадње наше 

школе и предшколске групе на Леденој стени. 
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Свечана додела диплома ученицима 8. разреда 

организована је у школском дворишту. Овом 

приликом ученицима су додељене посебне и 

Вукове дипломе, награђени су спортиста и 

спортисткиња генерације и проглашене ученице 

генерације. Ученице генерације су Вера Јевтић 

и Ива Миленковић. 
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У дворишту школе у издвојеном одељењу у насељу Милка Протић 

одржана је завршна приредба наших 

предшколаца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летопис приредила наставница српског језика-библиотекар Александра Савић 


