
 



Ова брошура настала је са жељом да представимо  

део онога што су сви радници школе до сада 

радили. Свако је својим радом и залагањем , од 

самог почетка, допринео да школа данас  ужива 

репутацију једне од најбољих.  

На страницама које следе потрудили  смо се  да 

прикажемо део школског живота током протеклих 
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Уводна реч директора  

 

П 
ролазност времена, кажу, 

најбоље се види кроз 

одрастање деце. Са децом 

сазревамо и ми као њихови 

верни пратиоци.   

Ове школске године наша школа 

обележава пола века постојања и рада.  Дан 

школе обележавамо на Дан победе у 

Другом светском рату, 9. маја. 

Сваке године се  присетимо свих постигнутих успеха наших 

ученика и њихових наставника, креативних идеја и рада и труда 

уложеног у свакодневни рад свих запослених у школи.  

 Од свог оснивања до данас школа сваке године радо дочекује нове 

ученике, те данас у својим клупама свакодневно дочекујемо 656 

ученика.  

Са великом одговорношћу и поносом носимо титулу једне од десет 

најбољих школа у Републици Србији по оценама Завода за 

вредновање квалитета образовања и васпитања. Тиме смо, додатно 

инспирисани да наша настава буде реализована савременим 

наставним средствима и прилагођена потребама свих ученика. 

Трудимо се да свака година рада буде добро искоришћена и вредна 

помена, јер се напредак остварује неговањем духовних и моралних 

вредности и културе једног народа.  

Са радошћу и преданошћу пратимо живот школе.  

Kроз све године које пролазе живимо и ми са нашим ученицима – 

једне испраћамо у нове животне победе а друге, млађе, дочекујемо 

спремни да са њима кренемо у нови пут сазнавања.  

мр   Верица Раденковић  



О сновна школа «Бубањски хероји»у Нишу 

основана је 1972. године.  

Са одељењем у насељу Милка Протић самостална је 

државна институција од посебног значаја, 

организована ради остваривања задатака основног 

образовања деце школског и предшколског узраста и 

одраслих, неписмених полазника.  

З града школе у насељу  Милка Протић изграђена је 1950. године  на земљишту 
Казнено-поправног дома. У то време носила је име Милке Протић, учеснице 
Народноослободилачке борбе,хероине и учитељице, која је стрељана 1942. године,  

Од 1972. године школа носи име «Бубањски хероји» које је добила у знак сећања на 
жртве нацистичких стрељања за време Другог светског рата на 
оближњем брду Бубањ. 

Школа у насељу Милка Протић тада постаје издвојено 
одељење. 

 
Монументални споменик у виду три бетонске песнице, који се 
налази на брду Бубањ, стилизован је у  школском грбу. 

  



Ш кола је  изграђена средствима самодоприноса грађана Ниша, на простору који се некада звао ,,Копане 

рупе” у насељу Ледена Стена, испод легендарног брда Бубањ. 

Насеље Ледена Стена је тада представљало далеку периферију Ниша на западном излазу из града према 

Топлици и Косову. 

Изградњом школе, овај простор је сасвим изменио свој изглед. 

Вредне руке ученика, њихових родитеља и радника школе, створиле 

су од ,,Копаних рупа”  један од најлепших паркова у граду којим се 

поносе житељи насеља Ледена Стена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Први учитељи у новоизграђеној школи били су: 

Драган Мицић, Миле Митић, Јованка Филиповић, 

Љубинка Јевтић, Олга Дакић, Бора Прокић.  

 

Први директор Основне школе «Бубањски 

хероји» био је Милорад Ганић. 

На овом месту био је од 1972. до 1980. године. 

 

 

 



Од свог оснивања школа је била добро материјално и технички опремљена, са савременим наставним 

средствима.  

Организација наставе и школског живота  била је  одлична.   



У  време бивше СФРЈ  школа је имала  

партнерску школу  

ОШ '' Силвије Страхимир Крањчевић '' из 

Загреба, са  којом су одржавани контакти. 

Било је студијских, наставничких  и  

ученичких размена са обе стране.  

 



Са распадом  Социјалистичке Федеративне 

Републике Југославије (СФРЈ) сарадња  

између Основне школе «Бубањски хероји» и 

Основне школе «Силвије Страхимир Крањчевић»  

је прекинута.  



У 
 тешким годинама које су уследиле након распада бивше СФРЈ, школа је делила судбину народа, 

земље и града Ниша. У складу са врло скромним, скоро никаквим материјалним средствима, у школу 

се инвестирало симболично.Тада су уложени огромни напори  да се квалитет школског живота 

одржи на пристојном нивоу. Међутим, скромно улагање у школу није могло остати непримећено. 

У тим тешким временима школом је управљао Драган Радовановић.  

На месту директора био  је од 1980. године до 1996. године. 

 

 



Од 1996. до 2000. године  директор школе је била  

Мирјана Докмановић. 



Н акон 2000. године, дошло је  до значајних 

промена у животу школе. Од те године директор школе је 

мр Верица Раденковић. 

У периоду од 2001. године до данас, урађено је 

доста на рестаурацији обеју школских зграда, како згради 

матичне школе, тако и згради  издвојеног  одељења у 

насељу Милка Протић. 

И онда када је основана, 1972. године, школа је 

располагала савременим средствима и училима. 

Кризне и тешке године крајем прошлог века 

учиниле су да се у школу минимално улаже, те је 

после тих криза било потребно опремити је. 

Од 2000. године па до данас   школа  се редовно 

опрема у материјално-техничком смислу. 

Одржавају се зграде матичне школе и издвојеног 

одељења, набавља нов намештај, рачунарска 

опрема, књиге и дидактички материјали.  



 

Школа се може похвалити одличном материјално 

техничком опремљеношћу.  

У школи постоје: 

– Кабинети за српски језик, математику, историју/

географију, физику/хемију, биологију, музичко, 

техничко образовање. 

-Два кабинета за информатику у матичној школи и 

један у издвојеном одељењу. 

- Спортска сала 

-Савремена информатичка опрема: 

         Серверске мреже рачунара 

         Интерактивне табле 

         Преносни рачунари 

– Умреженост рачунара у школи 

– Приступ интернету из свих просторија школе 

– У свакој учионици рачунар је  повезан на 

интерактивну таблу или ТВ. 

- Настава у школи се одвија на савремен начин. 

 



Д анас школа има 656  ученика распоређених у 32 
одељења, од тога 8 у издвојеном одељењу у насељу Милка 
Протић и предшколску групу у насељу Милка Протић.  

О ученицима  се стара  80 радника школе: директор школе, 
помоћник директора, један васпитач у предшколској групи, 
2 наставника разредне наставе у продуженом боравку, 16 
наставника разредне наставе, 44 наставника предметне 
наставе, 3 стручна сарадника, 3 административно-
финансијска радника и 11 помоћних радника и техничког 
особља. 

За резултате у васпитно-образовном раду, школа је 
добила многа признања, од којих су најзначајнија: 

 Повеља и награда ,, 25. мај ” Скупштине Србије за 
постигнуте резултате од посебне вредности у области 
васпитања и образовања; 

 Статуа ,,Курир Јовица” Савета пионира Југославије за 
изванредне резултате у раду са пионирима; 

 Плакета Субнор-а Југославије за неговање традиција 
ослободилачких ратова; 

 Сребрна плакета Савезне конференције ССРН 
Југославије за изузетне резултате у заштити и 
унапређивању животне и радне средине; 

 Златна и сребрна плакета Републичке конференције 
ССРН за изузетне резултате у акцији ,,Унапредимо 
животну средину у МЗ ”; 

 Прва награда КПЗ Србије као регионалном победнику 
у акцији ,,Основна школа-културни центар друштвене 
средине ”. 
 

 

 

Квалификациона структура запослених радника у 

потпуности обезбеђује успешну реализацију 

образовно-васпитних задатака школе. Заступљени су 

сви потребни и одговарајући профили наставног и 

осталог кадра, а у складу са потребним нивоом 

образовања. Последњих неколико година рад се 

ослања на млађе стручњаке, уз поштовање и 

коришћење искуства старијих, што чини, поред 

осталих, предуслов успешног остваривања свих 

задатака школе.  

Запослено особље има завршене едукације за примену 

нових наставних метода у настави, вештина 

комуникације и коришћење информационих 

технологија у настави.  

Школа перманентно прати токове у основном 

образовању, проширујући тако своја искуства и 

сазнања.  

 

 

Квалитет рада школе је процењен највећом 
оценом 4 у школској 2013/14.години од стране 

тима за екстерну евалуацију Министарства 
просвете и науке. Школа је, након 

истраживања Завода за вредновање квалитета 
образовања и васпитања,2016. године, 

ПРОГЛАШЕНА  ЗА  ЈЕДНУ  ОД  ДЕСЕТ 
НАЈБОЉИХ  ШКОЛА  У СРБИЈИ. 

Школа је међу млађим школама у граду, али својим 
изгледом и резултатима рада представља угледну 
просветну установу са наглашеним васпитно-
образовним радом и изграђеном школском 
културом. 



Од октобра 
2002.  године школа 
учествује у пројекту 
Школско развојно 
планирање. Овим 
пројектом, у циљу 
планирања  развоја 
школе,  формиран је 
Школски развојни тим 
који је израдио 
Школски развојни план - 
стратешки документ 
којим се планирају 
правци развоја школе 
и активности које ће 
се предузимати у 
циљу развоја школе у 
испланираном 
временском периоду. 
Школски развојни 
тим је по основу 
Школског развојног 
плана сачинио 
пројекат 
мултимедијалне 
учионице са којим је 
школа аплицирала и 
добила грант Светске 
банке. Принципи 
школског развојног 
планирања се и даље 
примењују. 

П ројекат развоја 

међународне 

просветне сарадње ( '' 

Twinning project '' )  je 

стартовао 2003. 

године и у оквиру 

њега ОШ '' Бубањски 

хероји '' је склопила 

пријатељство са школом " Gronassen Primary School " из 

града Bodo на северу Норвешке. Пројекат је осмишљен 

као својеврсна размена професионалних искустава из 

обеју школа. У периоду од 2003. до 2005. било је неколико 

студијских посета са обе стране, а контакти се и даље 

одржавају.  

У  школској  2005/06.години реализован је 

УНИЦЕФ –ов пројекат '' Школе без насиља ''. 

Главни циљ пројекта био је стварање подстицајне и 

безбедне средине за учење,рад и развој.  

У овај пројекат били су укључени сви наставници и 

ученици школе. 

 

П ројекат „Пружање унапређених услуга на локалном 

нивоу“-ДИЛС, Влада Републике Србије je реализoвала из 

средстава Зајма Светске банке / Међународне банке за 

обнову и развој (ИБРД). Пројекат се реализовао у 

школској 2011/2012. години.  

Наша школа је 

учествовала у 

пројектном 

циклусу: „Школска 

стаза сигурна са 

нама” који је трајао 

годину дана.  

Ј 
ачање партнерства између специјалних и 

редовних школа у контексту образовне инклузије је 

пројекат који је настао као потреба  за 

унапређивањем  партнерске сарадње између  школа 

за образовање 

ученика са 

сметњама у развоју 

и 

основних  школа. 

Пројекат је 

покренуо Завод за 

унапређивање 

образовања и 

васпитања и Уницеф. ОШ”Бубањски хероји” била 

је  једна  од партнерских школа у пројекту Школи 

за основно и средње образовање „14. октобар“ . Ж елећи да што боље одговоримо 

потребама ученика, школа се 

пријавила за учешће у пројекту 

Професионална оријентација ученика на 

прелазу у средњу школу. 

Ову праксу наставили смо и данас. За ученике 

организујемо и Сајам професионалне 

орјентације.  

У школи се одвијају пројекти који имају 

за циљ проширење стручних 

компетенција наставника.  



Н аша школа постала је једна од 40 школа у 

Србији у којима је  реализован  пројекат Подршка 

развоју људског капитала и истраживању – опште 

образовање и развој људског капитала 

(Развионица). Пројекат се реализовао у периоду од 

јула 2012. до јула 2015. године. 

Главни циљ пројекта Развионица је био  развој 

образовања, 

кроз јачање 

тзв. троугла 

знања који 

чине 

образовање, 

истраживање 

и иновације.  

 

У  oквиру зajeдничкoг истрaживaчкoг 
прojeктa Зaвoдa зa врeднoвaњe квaлитeтa 
oбрaзoвaњa и вaспитaњa,Tимa зa 
сoциjaлнo укључивaњe и смaњeњe 
сирoмaштвa, Институтa зa психoлoгиjу 
Филoзoфскoг фaкултeтa Унивeрзитeтa у 
Бeoгрaду и УНИЦEФ-a, 3П – Примeти, 
Прoмoвиши, 
Прoшири идeнтификoвaнo je 10 
oснoвних шкoлa кoje су пoкaзaлe висoк 
квaлитeт и прaвeднoст oбрaзoвaњa, нa 
oснoву пoстигнућa учeникa, рeзултaтa 
зaвршнoг испитa и спољашњег 
вредновања квалитета рада.   

ОШ “Бубањски хероји”  била је једна  
од десет идентификованих добрих 
школа. 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). 

 Пројектом je било  предвиђено да се 

повежу школе са добром праксом са 

школама у којима постоји значајан 

простор за унапређивање рада, кроз 

механизам хоризонталног учења. 

Заједно смо радили на унапређивању 

квалитета рада, најпре у области наставе 

и учења. 

Н аша школа започела је  сарадњу са Колпинг 

друштвом Србије 2018. године. Од тада, 

наставници и ученици учествију у пројекту 

Искуствено учење.  

 



Н а конференцији одржаној  15.12.2015. у Београду, поводом 

представљања пројекта„ 3P – SHARE“  учествовало је 10 најбољих 

школа у Србији и 10 школа које су се саме пријавиле, а оцењене су 

слабијом оценом од стране Министарства просвете и Завода за 

вредновање квалитета рада установа.  

Наша  школа  је одабрана у 10 

најбољих у Србији од стране 

наведених институција и процењена 

је највишом оценом – четворком.  

Као кључни квалитети процењене 

су следеће области: Настава и 

учење, Подршка ученицима и 

Сарадња између наставника.   

 

О д 2016. до 2018. године 

реализоване су студијске посете 

неколико школа. Гостима су 

презентоване информације о 

историји школе, начину рада, 

школском маркетингу, Ученичком 

парламенту и раду са децом којој је 

потребна додатна подршка. Сви гости су присуствовали 

одређеном броју часова у нашој школи и презентацијама које су 

биле тема њиховог интересовања.  

Школе које су у оквиру овог пројекта посетиле нашу школу су: 

ОШ «Душан Радовић» Пирот,ОШ “Чибуковачки партизани” из 

Краљева  ,ОШ “Емилија 

Остојић” из Пожеге,ОШ “Коста 

Ђукић” из Младеновца , ОШ 

”Свети Сава” из Пирота, ОШ 

“Радоје Домановић ” из 

Бошњаца ,ОШ “Драгиша 

Михаиловић” из Крагујевца.  

 

У  оквиру пројектних активности, наш школски тим био је у 

ОШ ”Свети Сава” у 

П и р о т у . И с п р е д 

М и н и с т а р с т в а 

просвете ,науке и 

технолошког развоја, 

просветни саветник 

Душица Младеновић 

била је део тима .  Г одине 2018. по одлуци Завода за 

вредновање квалитета рада установа и 

Министарства просвете науке и 

технолошког развоја, одабрани смо да 

и даље пружамо подршку школама 

које су се 

самоиницијативно  пријавиле и потражиле  подршку у унапређивању 

рада својих установа, након екстерног вредновања.  

Н а позив министра просвете, 

господина Младена Шарчевића, 

наш школски тим, представио  је 

рад наше школе на Сајму 

образовања у Београду.Том 

приликом, директорки школе Верици Раденковић, помоћница 

министра Весна Недељковић, уручила  је  похвалу  за модел  добре 

праксе и континуирано усавршавање, као и  публикацију са 

примерима добрих пракси школа, међу којима је и наша школа.  



О бразовање за права детета је пројекат заснован на одредбама Конвенције о правима детета,посебно оним која се тичу права сваког 

детета да учи и информише се о својим правима и да зна да она морају бити поштована 

у свакој прилици. Пројекат је реализовао Ужички центар за права детета у сарадњи са 

организацијама цивилног друштва и основним школама у Србији,уз подршку 

Песталоци дечије фондације из Швајцарске. 

Овај пројекат имао је за циљ развијање капацитета школе да имплементира образовање 

за дечија права, примењује дечија права кроз наставне садржаје, мотивисаност за пренос 

својих знања  на  друге школе.  

Наша  школа је била у пројекту од 2019. до краја 2021. године. 

Ученици су у оквиру овог пројекта били учесници многих трибина, предавања, 

радионица. За време трајања пројекта ученици су уз помоћ наставника снимали филмове са темом о правима деце. Наставници су 

похађали обуке и у оквиру наставних јединица које су обрађивали на часовима указивали ученицима на права детета. 

Као завршна активност у оквиру пројекта Образовање за права детета, настало је Дрво успеха у холу издвојеног одељења у насељу  Милка 

Протић које су ученици са наставницима и учитељима исцртавали. 

 



О с н о в н а  ш к о л а 

„Бубањски хероји“ из Ниша је 

већ дужи низ година у 

м еђ ун а р о д н о м  п р о ј е к т у 

са   школама из Руске 

Федерације, које предводи 

проф. историје Ђорђе Бојанић 

и вероучитељ ђакон Дејан 

Јовановић. 

Циљ је упознавање ученика 

широм Србије и Русије са 

р а з л и ч и т и м  т е м а м а , 

проучавање српске и руске 

историје, културе, обичаја и 

традиције. 

 Заједнички интерес има за 

циљ развоj међународних 

друштвених односа између 

ш к о л а , г д е ј е 

укључена  разноврсна   

образовна комуникација 

између ученика Русије и 

Србије.  

  

Вишегодишњи рад је представљен у 

оквиру форума ,,Балкански мост. 

Иваново-2020″ у организацији 

Евгени Осенкова и ,,РУСКО-

СРПСКОГ ДИЈАЛОГА” са којима 

сарадњу има ОШ ,,Бубањски 

хероји”.  

Плод ове дугогодишње међународне сарадње 

ОШ ,,БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ” из Ниша са руским 

школама је  књига РУСКО – СРПСКА 

МЕЂУНАРОДНА ПРОСВЕТНА САРАДЊА ИЗ 

ПРЕДМЕТА ИСТОРИЈЕ И ВЕРОНАУКЕ 

Ученици имају и скајп часове из 

историје и веронауке. 

http://www.srpskaistorija.com/os-bubanjski-heroji-iz-nis-izdala-knjigu-rusko-srpska-medjunarodna-prosvetna-saradnja-iz-predmeta-istorije-i-veronauke/
http://www.srpskaistorija.com/os-bubanjski-heroji-iz-nis-izdala-knjigu-rusko-srpska-medjunarodna-prosvetna-saradnja-iz-predmeta-istorije-i-veronauke/
http://www.srpskaistorija.com/os-bubanjski-heroji-iz-nis-izdala-knjigu-rusko-srpska-medjunarodna-prosvetna-saradnja-iz-predmeta-istorije-i-veronauke/


Филм о историјским, верским и културним дестинацијама града 
Ниша и околине 

Срби који су обележили историју Русије 

Руски пуковник Рајевски 

Српска слава и руско испијање чаја 

Руски кнез Владимир 

Свети Сава као просветитељ  Српски  и његовом утицај у Русији 

Цар Николај  II и руско-српски односи почетком 20. века 

Рускa емиграцијa у Србији 

Варваринска битка 

Делиградска битка 

Руска помоћ Србији кроз историју 

Руска књижевност у српским школама 

КРМЧИЈА ИЛИ НОМОКАНОН 

Гроф Сава Владиславић Рагузински 

140 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА ЦРВЕНОГ КРСТА У НИШУ 

Милунка Савић 

Логор Црвени крст и Бубањ 

Ћеле кула  

ИСТОРИЈСКЕ, ВЕРСКЕ И КУЛТУРНЕ ТЕКОВИНЕ ГРАДА 
НИША И ОКОЛИНЕ 

СТАЗАМА СВЕТОГ ВАСИЛИЈА ОСТРОШКОГ 

 

Скоро сви филмови су преведени на руски 

језик. 

У оквиру ове сарадње наши ученици 

снимили су већи број филмова. 

https://www.youtube.com/watch?v=jNzLcrtkWPo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=tHUkpDqqK7Y&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=2v_23Q0Qnvo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=CLI8CnEPa04&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=vbxTRSYY0RY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=QQe5W0SuH-s&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=iMlBFXTksTY&feature=emb_title
http://www.srpskaistorija.com/ucenici-os-bubanjski-heroji-oziveli-filmom-varvarinsku-bitku-video/
http://www.srpskaistorija.com/posle-varvarina-ucenici-oziveli-i-skoro-zaboravljeni-deligradski-boj-video/
http://www.srpskaistorija.com/prvi-put-na-jednom-mestu-svi-odgovori-na-pitanje-a-kada-su-nam-to-rusi-pomogli-u-novom-filmu-ruska-pomoc-srbiji-kroz-istoriju/
http://www.srpskaistorija.com/ruska-knjizevnost-u-srpskim-skolama/
https://www.youtube.com/watch?v=vwKY1IRNzfY&t=340s
https://www.youtube.com/watch?v=yoClIUBfAkE&t=465s
https://www.youtube.com/watch?v=3pK6oSJuCjA&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=dzNVQElkEtY&t=47s
https://www.youtube.com/watch?v=21QKZqwGscg&t=242s
https://www.youtube.com/watch?v=wnvLX0ElNIo&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=iXSQkcMRp_I&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=iXSQkcMRp_I&feature=emb_title


Од оснивања па до данас наши ученици учествују на такмичењима свих нивоа, где остварују 

веома запажене успехе из свих области. 



У ченици наше школе сваке године постижу 

одличне резултате на  свим нивоима такмичења. Оним 

ђацима који су најуспешнији на регионалним и 

републичким такмичењима додељујемо награде. 

Годинама уназад успешне ученике награђујемо  на 

свечаној додели диплома и награда. На овај начин 

уважавамо постигнут  успех  и промовишемо их међу 

њиховим вршњацима. 



З а доделу  награда и диплома ученици и наставници сваке 

године припремају забавни програм.  

Тада наши ђаци читају своја литерарна дела, певају и плешу.  



Велика пажња се посвећује активностима везаним за културно- забавни живот школе, па ученици, поред 

образовних, имају прилике да учествују у многим манифестацијама забавног садржаја - школске приредбе, 

представе, маскенбали . Све ово има за циљ да ученици схвате школу не само као место на којем се стичу 

нова знања, већ и место на којем се могу забавити и дружити, како међусобно тако и са наставницима у 

циљу успостављања бољих односа и лакше комуникације. 



Од почетка рада па до 

данас, Дан школе се 

обележава на свечан 

начин:  полагањем 

венаца и пригодним 

п р о г р а м о м  к о ј и 

ученици припремају уз 

помоћ наставника.  

 
Изузетак је била 2020. година, када је 

уведено ванредно стање због 

пандемија вируса КОВИД 19, па се 

настава у читавој земљи одвијала на 

другачији начин. Тада су ученици 

прешли на онлајн наставу, а 

окупљања су била забрањена. 

Те године ученици су Дан школе 

обележили школским часописом 

“ЛС ЛИСТ”, који наши ученици 

уређују више од двадесет година. 

Године 2020. направили смо прво 

интернет издање овог часописа.  

Школску славу смо и 2021. и 2022. 

обележили без гостију, само уз 

присуство свештеника, директорке 

школе и вероучитеља. 

Сваке године се у школи слави школска слава Свети 

Сава. Том приликом школу посећује свештеник, а 

ученици и наставници  припремају пригодан 

програм. Тој свечаности присуствује велики број 

гостију. 







ХИМНА ШКОЛЕ 

 

Синови наши, кажите свима, 

На коси овој спомен трајан стоји. 

Слави и памти, 

ћути и прича, 

како су рођени  

БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ. 

 

Ратови и патње 

далеко су сада, 

подно брда стоји 

школа наших снова 

о слободи уче поколења нова, 

певајући песму 

БУБАЊСКИХ ХЕРОЈА! 



 


