
 

ЛЕТОПИС ОШ „МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“ 

за школску 2015/2016. годину 

септембар 2015. године 

 1.9.2015. године  

 

Данас у  8,00 сати обављен је свечани пријем првака у школу на терену испред школе. 

Добродошлицу првацима као и срећан почетак нове школске године, ученицима, 

окупљеним родитељима и колегама, пожелела је директор школе, Марија Кузмановић. 

Након пригодног програма, прваке су прозивали њихови учитељи и повели их у учионице. 

Затим је извршена прозивка ученика у новоформирана одељења петог разреда, а ученици 

и њихови родитељи су након тога присуствовали и првим родитељским састанцима. 

Свечани почетак забележила је и Екипа ТВ Соко, а директор је дала и изјаву са сервисним 

информацијама. 

 28.9.2015. године 

 Недеља школског спорта ове школске године реализује од 28. септембра до 02. 

октобра 2015. године у складу са Годишњим планом рада школе. 

 

октобар2015.године 

 

 

 1.10.2015. године 

  

            Данас је почела са радом „Мала школа веза“ коју наша шола реализује у сарадњи са 

Етнолошком радионицом „ЕТНОС“ из Сокобање. Ученицима 2, 3. и 4. разреда су чланови 

ове радионице, понудили бесплатне обуке ручних радова, и то веза и  плетења. Након 

попуњавања анкетних листића, са заинтересовани ученицима су договорени поподневни 

термини у учионицана старе школе. 

            Поново почиње настава кинеског језика за ученике свих разреда наше школе. 

Кинеска наставница ће часове за старије разреде одржавати у преподневној, а за млађе у 



 

поподневној смени. Поред основа језика, наставница ће ученике упознати и са 

особеностима кинеске културе као колевке светске цивилизације. 

 

 

 5-9.10.2015. године 

 

Дечија недеља се ове године обележава  у другој недељи октобра. Планиране 

активности наше школе су: 

 понедељак- Акција „Деца-деци“ – размена школског прибора. Ученици су 

доносили нешто од школског прибора који им тренутно није неопходан и 

размењивали га са  другим ученицима или су га донирали за социјално 

најугроженије ученике. Акција се одвијала у школској библиотеци. 

 уторак- седница Ученичког парламента 

 среда - Посета председнику општине Сокобања- делегација ученика свих 

разреда, предвођена Лидијом Ђорђевић, социјалним радником школе, 

посетила је председника. Ова, већ традиционална активност дечије недеље 

наше школе има за циљ да ученици добију шансу да сами, директно 

поставе питања председнику општине о темама које их се тичу. Такође, 

председник се, на овај начин непосредно, упознао и са мишљењима наших 

ученика везаним за наставу и ван наставне активности, као и са  потребама 

деце уопште. 

 четвртак- Поклон представа- Представа је поклон председника општине 

ученицима млађих разреда и одржана је у Биоскопу „Моравица“ са 

почетком у 12 сати. 

 петак- ЧОС је у свим одељењима био посвећен значају породице у 

остварењу дечијих права и обавеза. 

    

 

 14.10.2015. године 

Дан школе смо обележили на следећи начин. Организована је изложба на тему 

„Митрополит Михаило“ и приредба где су узели учешће хор наше школе, под 

руководством Небојше Пешића, наставника музичке културе као и чланови спортске 

секције наставника Јасне Росић за плесно-рипмичке тачке. У вечерљим сатима, за 

запослене школе и званице, уприличено је дружење у свечаној сали Хотела „Б.ањица“  

 

 

 



 

 15.10.2015. године  

Данас је  реализован је трећи дан обуке за чланове ученичког парламента на тему 

акционог планирања. Радионицу су реализовали акредитовани тренери у области права 

детета из удружења „Центар за креативни развој – Књажевац“, који су једни од партнера 

на пројекту „Образовање за права детета“. Након представљања нових чланова учениког 

парламента, учесници су разговарали о акцијама које су до сада реализоване у њиховој 

школи. Разменили су идеје за овогодишњу акцију и приступили осмишљавању акције која 

ће бити реализована у току наредне недеље. Активним учешћем на радионици чланови 

ученичког парламента су креирали план активности, након чега су формирани тимови и 

преузета појединачна задужења. 

Извесно је да ће у оквиру акције бити одржан забавни квиз на тему права детета у 

коме ће чланови ученичког парламента појам права детета и партиципацију деце у 

школи представити родитељима, наставницима и широј публици. Квиз би поред 

стандардних питања и одговора у оквиру група садржао и део у коме ће ученици 

кроз игру, на забаван начин, широј јавности представити своје разумевање права 

детета. Поред квиза, у оквиру ове једнодневне акције планирано је и постављање 

лавиринта дечјих права, који би такође на забаван начин, родитељима и 

наставницима пружио основна знања из области права детета и на креативан начин 

представио разлику између жеља и права детета. 

 

 17.10.2015. године 

 

У сали Старе школе, са почетком у 17 сати одржана је Обука Савета родитеља о 

правима детета, у оквиру Пројекта Образовање за права детета. Радионицу је 

водила Зденка Миливојевић, наставник разредне наставе и координатор школског 

ОПД тима. Истакла је значај спремности родитеља да присуствују обукама овог 

типа као изузетно важан за промене које остварењем пројектних циљевима желимо 

постићи. Оснаживање Савета родитеља кроз сет радионица о правима детета 

најбољи је начин упознавања и ширења информација у вези са пројектом. Уз помоћ 

видео пројекције и пропратног материјала који су добили у папирном облику 

родитељи ће бити у могућности да, у одељењима која представљају, пренесу 

сазнања која су стекли током радионица у вези са Конвенцијом о правима детета, 

сукобом права и одговорностима, појмом и врстама насиља као и превентивним и 

интервентним мерама у решавању случајева насиља. Родитељи су такође имали 

прилику да током радионица дискутују о улози и значају партиципације деце у 

породичном и школском окружењу. 

 

 

 



 

 30.10.2015. године 

 

У оквиру пројекта „Образовање за права детета“ у петак 30. октобра 2015. године, у 

Сокобањи је реализована акција ученичког парламента Основне школе „Митрополит 

Михаило“ из Сокобање. Акција „Лавиринт дечијих права“ је реализована на градском 

тргу где су ученици представили активности пројекта, своје учешће у раду школе кроз 

остваривање права на партиципацију и на креативан начин јавности показали важност 

поштовања права детета. Реализација активности је предвиђена акционим планом који су 

креирали ученици у сарадњи са школским координатором и наставницима укљученим у 

пројекат. 

Једна од главних активности акције била је реализација квиза за ученике који су, 

подељени у четири тима са по шест чланова, суграђанима и вршњацима показали стечено 

знање из ове области и покушали да им на тај начин пренесу основне појмове о правима 

детета. У квизу су учесници кроз четири игре потврдили своја знања о Конвенцији о 

правима детета и статистичким подацима везаним за остварење права детета одговарајући 

на питања и такмичећи се у играма спретности и брзине на терену специјално 

припремљеном за то. Део питања припремили су ученици партнерске школе „Вук 

Караџић“ из Књажевца. Члановима најбољег тима су на крају додељене награде. 

Други део акције је био намењен широј јавности и имао за циљ да представи везу између 

права детета и основних људских потреба у односу на дечје жеље. На тргу је постављен 

Лавиринт дечјих права. Лавиринт је осмишљен тако да на раскршћима стоје натписи које 

на правом путу представљају права, а на погрешном жеље. Волонтери су посетиоце 

лавиринта усмеравали текстом „Пратећи права детета бићете на правом путу и изаћи 

ћете из излавиринта, а водећи се жељама остајете у лавиринту“. 

Акцију је пратила локална телевизија, а репортажа је приказана истог дана у вечерњим 

сатима на телевизији „Соко“. 

новембар2015.године 

 

 20.11.2015. године 

 

На Дан детета, у школи смо, у медијатеци, организовали Интерно стручно усавршавање у 

два дела: 

1. Обука за коришћење ресурс пакета Образовања за права детета 

2. Размена примера добре праксе 



 

У првом делу, Зденка Миливојевић је упознала наставнике са Ресурс пакетом који садржи 

припреме за часове различитих предмета, а који корелирају са дечијим правима или их 

директно обрађују.  Директор Марија Кузмановић позвала је наставнике  да користе ове 

припреме у свакодневном раду, али и да ресурс пакет допуне сопственим припремама. 

Ово би била још једна од активности у оквиру овог пројекта. 

У другом делу, наставник ТиО, Дарко Павловић је окупљеним колегама приказао  своју 

припрему за ЧОС.  Руководство и педагог, Милена Мијалковић су похвалили овај приступ 

насави ЧОС-а, који до сада, у већини случајева био слободно конципиран. Препозната је 

важност овог часа на коме доминантно школа треба да спроводи свој васпитни утицај.  

 

децембар2015.године 

 

 2.12.2015. године 

 Данас у 8 сати, са платоа испред школе, десеторо ученика седмог разреда кренуло 

је у Троген, Швајцарска. Ученици су чнанови Ученичког парламента који су, након 

спроведене процедуре избора, имали најбоље резултате по свим параметрима, и то: 

1. Александра Живановић, 7/5 

2. Никола Богојевић, 7/5 

3. Љубица Милутиновић, 7/6 

4. Славољуб Ранђеловић, 7/1 

5. Ана Кузмановић, 7/4 

6. Ђорђе Арсић, 7/4 

7. Симона Јакшић, 7/3 

8. Тијана Стојановић, 7/1 

9. Милијана Илић, 7/6 

10. Милица Станојевић, 7/2 

Пратња ученицима је Марија Кузмановић, директор школе, која је иначе и 

ОПД тиму од самог почетка. Повратак је планиран за 18.12.205. у јутарњим сатима. 

 

 

 3.12.2015. године 

Наши ученици су око 10 сати стигли у Троген, Швајцарска и местили се у у 

Песталоци селу. У комфорним кућама смештено је по двадесеторо ученика и троје 

пратилаца. Наши ученици смештени су са ученицима из Књажевца са којима смо 

партнери у овом пројекту. У овом тренутку у селу се налазе и ученици из Русије.  

Србију представљају ученици из Ужица, Књажевца и Сокобање. Боравак у 

Песталоци селу осмишљен је тако да је сваки дан испланиран до најситнијих 



 

детаља. Настава за ученике одвија се двократно, пре и поподне и искључиво је на 

енглеском језику, затим слободне активности или обиласци места у околини. 

Викенди су резервисани за путовања на најлепше дестинације Швајцарске. 

 

  



 

 
 

 
         

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 5.12.2015. гоодине 

 Наши ученици у студијској посети Швајцарској, отишли су данас на први једнодневни излет. 

Посетили су планину Сантис, на коју су се пели жичаром, обишли Музеј кристала и оближњи 

град Апелцелер. 

 

 

 

 

 

 



 

    

 6.12.2015. године 

 Ученици који бораве у Швајцарској, данас су обишли Цирих. Посетили су Национални музеј 

Швајцарске, центар града и сликали се испред споменика Хајнрика Песталоција, оснивача 

фондације Песталоци, чији је ово пројекат. 

 
 



 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

   

 



 

 

 7.12.2015. године 

 Промоција држава-мултикултурално вече 

Вечерас су наши ђаци у Швајцарској, заједно са другарима из Књажевца, Русима и Швајцарцима, 

представили нашу, православну српску славу, док су се Руси  представили видео презентацијом 

Русије. Симулација славе била је веома успешна и реалистична јер су поред приказаних обичаја, 

на славској трпези били и домаћи производи које су наши ученици и Књажевчани благовремено 

понели из Србије, а Марија Кузмановић је са својим колегиницама из Књажевца, умесила и 

славски колач. Уследила је размена поклона. Поклоне које су наши ученици даривали руским 

другарима, њиховим наставницима, као и швајцарским водитељима радионица, ша нашу школу 

припремила је Организација за туризам и културу Сокобања. Међу поклонима су се нашли 

пропагандни материјал и филм о Сокобањи и Србији, али и поклони које су ученици наше школе 

сами израђивали уз координацију педагога Милене Мијалковић. 

  Сплетом руског и српског фолклора, вече је ушло у завршницу чија је кулминација било, 

свакако српско коло у које су сви пожелели да се  ухвате и научили прве кораке.  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 16.12.2015. године 

Суштина боравка у Кампу за примену дечијих права у Трогену је освешћивање разлика између 

жеља и права као и баланса између права и обавеза деце. Стога је живот у кампу организован  

потпуно у складу са идејама које пропагира. Сваки сегмент живота у кампу регулисан је 

стриктним правилима са којима су сви упознати на самом почетку и од којих нема одступања. 

Прецизно су осмишљени како  настава и ваннаставне активности, тако и излети, екскурзије и 

обиласци. И живот у кући и слободно време имају своја правила. Уз све понуђене услове, очекује 

се пуно учешће ученика у апсолутно сваком сегменту живота и рада. Осим што могу преузети 

куване оброке (уколико су претходног дана благовремено и на предвиђен начин направили 

списак требовања) све кућне послове обављају искључиво деца. Преузимање хране, сервирање, 

прање  судова, прање гардеробе, одржавање хигијене свих просторија је задатак искључиво 

ученика. Нарочита пажња се обраћа на сепарацију отпада  и тако јача еколошка свест ученика. 

Грешке или пропусти се не толеришу, већ се све ради испочетка. Наши ученици су се одлично 

уклопили и показали максималну одговорност у свакој прилици. За слободне активности и 

дружења, у за то предвиђено време, имају све погодности. 

 



 

  
 

 

 

 



 

 
 

 9.12.2015. године 

У оквиру руско-српске интеркултуралне размене, јуче је 

уТрогену, организовано  такмичење кратких филмова на 

тему дечијих права. Требало је исцрпно припремити филм: 

одабрати једно дечије право које ће се екранизовати, 

смислити сценарио, поделити улоге ( сваки члан тима мора 

бити и глумац), договорити се око костима, специјалних 

ефеката, сета за снимање...Четворочлане групе су формиране 

насумично, двоје српских - двоје руских ученика пред које је 

стављен велики изазов...Оскар! 

 
За два дана рада ( кроз прецизно припремљене етапе пројекта као и апликацију за андроид Вива 

видео) сви су били спремни да се опробају у овом новом послу! Награђивало се у пет категорија!  

Почела је и свечана додела. Ове вечери, наставници Песталоција су се обукли максимално 

свечано како би допринели гала атмосфери! Свака филмска екипа је прво фотографисана, а затим 

упућена на за то тачно предвиђено и обелећено место у амфитеатру! Све је изгледало као право! 

Мартин, један од наставника, сада у улози водитеља, утрчао је умфитеатар и чаролија је почела... 



 

 

 
После пројекције првих десет остварења, уследио је интервју са њиховим редитељима. Затим 

пројекција преосталих десет филмова. Свима присутнима су подељени формулари и оловке за 

гласање. У паузи, док су се збрајали гласови, био је уприличен и мини коктел! А Оскари (од 

чоколаде) су стрпљиво чекали своје будуће власнике! Уникатни плакати за сваки од филмова 

красили су зидове сале за пројекције Андакс куће, а на њима и имена свих глумаца! 



 

 

 
 



 

 
Почело је и прогласење победника! Публика је сложна, од четири српске и четири руске школе -

победник је Сокобања!!! Оскар за најбољу глуму, освојио је филм " Члан 19" ! Браво, Ђорђе и 

Славољубе!  

 
Оскар за најбољу музику, освојио је филм "Children`s life in Pestalozzi" ! Браво, Ацо и Никола!  

 

Ево и добитника Оскара за најбољи Песталоци филм 2015! "Friendship?" је апсолутни победник 

овое доделе! Браво, Ана, Илија, Иване и Јарославе!  

Победнички филм можете погледати овде.. 



 
 

687353496_VID_20151209_162859_8948830.mp4
 

 
Уз Оскар од чоколаде, који су добитници поделили на равне части, свако је добио и диплому 

исписану златним словима!  

Наши  ученици су и овом приликом показали да поседују све квалитете, да су спремни да се 

опробају у сваком изазову као и да им не мањка такмичарског духа. Доказали су и то да имају 

шта и да  покажу! Браво! 

 

 11.12.2016. године 

 

Наши ученици који бораве у Швајцарској, данас су, након часова редовне наставе из области 

дечијих права, у оквиру ваннаставних активности имали  Пешачење „Стазама Ст.Галуса“ 

оснивача Сент Галена од Трогена, места  где су смештени у Песталоци селу до Сент Галена у 

укупној дужини од 10 км у једном правцу. Активност су предводили колеге Мартин и Стефани 

који су, током пута,  нашим ученицима говорили историју овог краја: почевши од легенде о 

оснивању, историјата до специфичних грађевина и локалитета. У центру Ст. Галена је 

организована радионица „Немогућа мисија“ у којој је сваки од трочланих тимова добио по три 

веома инспиративна задатка за рок одједног сата. (да се фотографишу са швајцарском кравом, да 

пронађу улицу кишобрана, да на три светска језика науче да кажу  Срећан сам...  пообављеним 

задацима следило је мало слободног времена за куповину, углавном чоколада, а затим је уследио 

повратак у Троген (наравно аутобусом  )  



 

 
  

 



 

 

 



 

 
 

 

 

 12.12.2015. године 

 

 Ученици у Швајцарској обишли су Луцерн и то језеро, центра града, Језуитску катедралу, Музеј 

глечера и Дворану огледала. 



 

 

 

 
 

 

 13.12.2015. године 

 

 Наставнице француског језика присуствовале су једнодневном стручном семинару „Comment 

exploiter  les documents audio-visuels an classe de FLE у Основној школи  "Светозар Марковић"  у 

Нишу. Семинар носи 8 бодова. 



 
 Наши ученици у Швајцарској су данас посетили Швајцарски научни центар ТЕХНОРАМА у 

Винтертуру. Три сата је било мало да се наши ученици кроз експерименте у одлично 

опремљеним лабораторијама и за пултовима забаве и науче пуно новог из области природних 

наука. Ученици су били одушевљени понуђеним садржајем и пожелели да остану дуже. 

 

  

 

 



 

 



 

 



 

 
 

 Истог дана обишли су и чувене Рајнине водопаде и направили предивне фотографије.  

 

 
 

  

 

 18.12.2016. године 

 

 Данас су се наши ученици вратили  из Швајцарске. Пуни утисака, помало уморни од пута и 

тужни што се растају од другара из ОШ „Бук Караџић“ из Књажевца са којима су, у последње две 

недеље, делили смештај, куће послове, школске обавезе и лепе тренутке слободног времена. Како 

им предстоје заједничке радионице и активности које су обавеза пројекта ОПД да се научено 



 
подели са осталим ученицима који нису имали среће да путују, то ће се они свакако ускоро 

поново видети и дружити. 

 
 

 
 21.12.2015. године 

 Одржана је Трибина „Утицај начина исхране на здравље деце и адолесцената“ у просторијама 

наше школе. Присутни су за присуство добили по 1 бод. 

 

јануар 2016.године 



 
 

 

 27.1.2016. године 

 

Традиционално, Савиндан, у матичној школи у Сокобањи, је обележен свечаним резањем колача 

у сали Старе школе и уз пригодан програм уз присуство званица из јединице окалне самоуправе, 

Средње школе „Бранислав Нушић“, ПУ „Буцко“, чланова школског одбора, ученика и 

запослених школе. Савиндан је обележен и у свим подручним одељењима наше школе уз 

приредбе и резање колача. 

 

 Школска слава Свети Сава Савиндан је празник Српске православне цркве који се слави 27. 

јануара, а којим се обележава успомена на светог Саву, принца династије Немањића, српског 

просветитеља и првог архиепоскопа српског. Овим поводом у нашој школи у Реснику окупили су 

се ученици, њихових родитеља, запослених у школи… Свечано и достојанствено прославили смо 

славу. Програм је почео Химном Светом Сави, коју су извели ученици од првог до четвртог 

разреда, који воде учитељице Зденка Миливојевић и Милена Јевтић, наставио се пригодном 

приредбом и славским обредом који је обавио отац, уз ломљење славског колача. 

 

 

 

фебруар 2016.године 

 



 

 11/12. 2.2016. године 

„Дијагностика, превенција и отклањање узрока школског неуспеха“ назив је Семинара одржаног  

у нашој школи. Након присуства овом дводневном семинару, наставници су заслужено добили по 

16 сати стручног усавршавања. 

 

 16-18.2.2016. године 

 

Међународна Конференција „ИНОВАЦИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ“  се по трећи пут организује у 

Белекспо центру у Београду под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја и Канцеларија Британског савета у Београду, а у сарадњи са партнерским фирмама од 

којих је водећа Мајкрософт. Циљ конференције је унапређење квалитета образовања у овом делу 

света кроз употребу информационо-комуникационих технологија. (ИКТ). Учесници 

манифестације су наставници и директори образовних установа из Србије и земаља у окружењу а 

излагачи су представници великих компанија које се баве израдом образовних софтверима. Ове 

године учесницима се обратио и Срђан Вербић, министар просвете, науке и технолошког развоја.  

Нашу школу представљали су Марија Кузмановић, директор школе и Дарко Павловић, наставник 

ТиО.  

 
 

 

 

 14.3.2016. године 



 
У свечаној сали Општине Сокобања, одржан је први састанак поводом учешћа у Манифестацији 

„Србија у ритму Европе“ која окупља талентовану децу  за плес и певање основног и 

средњошколског узраста. Финале је заказано за  23. јануар 2017. године. Обе наше сокобањске 

школе, основна и средња, добиле су понуду да учествујемо у овој европској манифестацији. 

Директори школа, Марија Кузмановић и Драгана Трифуновић су оберучке прихватиле ову 

понуду. Извршени су договори око аудиције заинтересованих ученика који би свој таленат 

требало да покажу пред комисијом РТС-а, са чијим музичким стручњацима ће и наставити 

сарадњу до великог финала.  

 

 

 18.3.2016. године 

 

Директор школе, Марија Кузмановић, обавила је састанак са представницима Телекома Србија коју је 

предводио господин Вили Хаџић, директор. Састанку су присуствовали и помоћници директора, 

Данијела Манојловић и Владан Маринковић. Директор школе је упозната са намером Телекома Србија 

да изврши донацију  средстава у висини од 300 000,00 РСД  издвојеном одељењу у Језеру као вид 

накнаде. Наиме, репетитор овог предузећа годинама се налази на земљишту наше школе у Језеру. Цео 

износ ће бити намењен, како је договорено, адаптацији зграде школе у Језеру.  

 

април 2016.године 

 

 15.04.2016. 

Још једна  Радионица на часу Уради сам је реализована са ученицима првог, другог и четвртог разреда 

са предшколцима комбинованог издвојеног одељења у селу Читлук.  Учитељица Тијана Петровић 

Јевдосић је организовал и осмислила осу радионицу у којој су ученици  правили корњачице касице од 

трулекс крпа и дна пластичних флаша. 



 

 

 

 

 

 20.4.2016. године 

Током априла, одржани су in-school трeнинзи и зa нaстaвникe из oснoвних шкoлa „Вук Караџић“ из 

Књажевца и наше школе. Ове тренинге, као и у другим школама укљученим у пројекат, одржала је 

Јелена Жунић Цицварић из Ужичког центра за права детета. Тренинзима у ове две школе присуствовало 

је око 60 наставника који су укључени у реализацију пројекта „Образовањње за права детета“ и ово су 

тек први у серији тренинга намењених наставницима како би развили своје капацитете за остваривање 

права детета у основним школама у Србији. Тренинге у партнерству са ове две школе реализује Центар 

за креативни развој из Књажевца. 

 

 

 

 

 21.04.2016. 

У сусред Васкрсу, ученици села Читлук и њихова учитељица  Тијана Петровић Јевдосић завршили су  

Ускршњу  радионицу.  Иста је реализована са ученицима првог, другог и четвртог разреда са 

предшколцима, ако и са родитељима који су позив учитељице радо прихватили као и до сада. Задатак је 

био украсити ускршње јаје,  а техника комбинована. Ево како је то изгледало. 



 
  

 

 

 
 
 

 
 
 

 27.4.2016. године 

 



 

 
 Међународни дечији фестивал „Креативна чаролија“ Мионица изазвао је велико интересовање 

код наших учитеља и њихових ђака. Ове године, за своје категорије,  пријавили су се: 

 

 Ученици комбинованих одељења села Језеро и њихови  од. старешине Виолете Вељковић 

и Горан Живковић -драмски приказ 

 Ученици комбинованог одељења села Врбовац и њихов од. старешина Валентина 

Бошковић – кратак филм и освојили 2. место 

 3 ученика комбинованог одељења села Шарбановац и њихов од. старешина Тања 

Глироријевић – литерарни радови 

 ученик 4/1 из Сокобање и од. старешина Јелена Миленовић 

 педагог Милена Мијалковић и група ученика за реализацију радионице на Тему „Вода“ 

 педагог Милена Мијалковић – наставно средство –интерактивна временска лента . 

 



 

 
  

 

 

мај  2016. године 

 

 9/13.5.2016. године 

 

2. по реду овогодишња недеља школског спорта у нашој школи имала је неколико активности. 

Одржани су Турнир у футсалу, Матурски турнир у одбојци, Баскет и Тромеч у футсалу Сокобања-

Мужинац-Врело. Координатори су били наставници физичког васпитања и наставници разредне наставе 

на ниже разреде. 

 

 15.05.2016. године 

 

Данас је у Сава Центру у Београду одржана завршна приредба у оквиру 14. Београдског фестивала 

писаца за децу - Витезово пролеће. Фестивалу су присуствовали сви реномирани писци за децу и младе 

четрнаести Београдски фестивал писаца за децу “Витезово пролеће“. 

 



 

 
У оквиру програма биле су додељене награде за животно дело, док су се у фестивалском програму 

малишанима представили писци  лектире и читанки: Матија Бећковић, Добрица Ерић, Крстивоје Илић, 

Радомир Андрић, Милован Витезовић, Раша Попов, Недељко Попадић, Милица Бакрач, Љубомир 

Ћорилић, Слободан Станишић, Светислав Вуковић, Раде Ђерговић... 

 
 

Поред четрдесет наших најзначајнијих писаца за децу, програм за најмлађе су  улепшали познати 

глумци, певачи и забаљачи: Пеђолино, Леонтина и хор „Чаролија“, Бора Ђорђевић, Рада Ђуричин, 

Драган Бјелогрлић, Мари Мари, Ивана Јордан и многи други. 



 

 
 

Ученици наше школе са својим учитељицама, који су учествовали у наградном ликовном и литерарном 

конкурсу и освојили вредне награде, порихвалити су позив да присуствују свечаности и приме награде и 

похвалнице. Награђени су ученици 3-1 Михаела Марковић и Филип Кузмановић као и цело одељење 3-1 

за ликовне и литерарне радове одељењског старешине Снежане Радовановић, и две ученице 

комбинованог одељења у подручној школе у Дугом Пољу и то Анђела Лазаревић и Теодора Јанковић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23.5.2016. године 

 

У оквиру професионалне оријентације, Техничка школа из Алексинца извршила промоцију 

своје школе ученицима 8. разреда наше школе. Заинтересованим ученицима  су представљени 



 
профили које ова школа нуди као и наставни планови и програми. Промоција је одржана 

након завршетка редовне наставе од 13,20. 

 

 

 24.5.2016. године 

 

Пољопривредна школа из Алексинца је још једна школа која  се, традиционално промовише 

нашим осмацима. У оквиру професионалне оријентације ученика 8. разреда, наша школа је 

омогућила представљање и овој школи јер сваке године извесан број наших осмака показује 

интересовање з аову школу коју и уписују. Заинтересованим ученицима  су представљени 

профили које ова школа нуди као и наставни планови и програми. Промоција је, како је 

постала пракса, одржана након завршетка редовне наставе од 13,20. 

 

 

 28.5.2016. године 

 

„Освајање Поповице“ заједничка активност ПУ „Буцко“ и наше школе, а у сарадњи са 

Планинарским друштвом „Ошра Чука“. Ово прелепо суботње јутро је искорижћено да се 

предшколци ПУ, будући прваци, и њихови васпитачи заједно са нашим првацима и њиховим 

учитељима, упознају, друже и заједно освоје врх Поповицу.  

По повратку, сви смо на ручку у вртићу. Вртић части планинарским пасуљем, а ученици 

старијих разреда наше школе и васпитачи дају пригодан програм како би разгалили уморне 

мале планинаре. 



 

  

 



 

 

 

јун  2016. године 

 19. и 20. јун 2016. године 
 Успешно је реализована је дводневна екскурѕија ученика 8. разреда наше школе на релацији 

Сокобања –Златибор- Мокра Гора- Бајина Башта- Кадињача- Језеро Ћелије - Сокобања. Ученике 

свих 6 одељења пратили су њихове одељењске старешине и то: Јасмина Пејовић, Гордана Јовчић, 

Данијела Јовановић, Јасна Росић, Јулија Петровић и Зоран Цветковић, а подршку им је пружала и 

Марија Кузмановић, директор школе. 



 

 
 

 
 И ове као и сваке године до сада, данас, 28.06.2016. године, на Видовдан уручене су ђачке 

књижице и сведочанства свим ученицима наше школе. Свечана додела специјалних награда и 

Вукових дилома, као и награда Ученику генерације одржана је у сали Биоскопа „Моравица“. 

јул  2016. године 

 

 

 18.7.2016. године 

Данас је, у просторијама старе школе, одржан је још један састанак у низу састанака са родитељима 

и учесницима групе ученика која путује у Швајцарску. Група од четрдесеторо деце, коју чине 

ученици основних школа „Митрополит Михаило“ из Сокобање и „Вук Караџић“ из Књажевца, 

боравиће у Песталоци дечјем селу (Троген, Швајцарска) од 7. до 22. септембра 2016. године. По 

дватесеторо изабраних ученика ове две школе са још 6 супервизора биће смештени у две куће у овом 



 
дечијем центру, а креативне и забавне радионице за време боравка у Трогену учиниће њихов 

двонедељни боравак тамо још лепшим. 

Као и до сада, у време викенда планирани су обиласци значајних локација у Швајцарској, од којих су 

најинтересантнији Рајнини водопади, Технорама, Маунт Сантис, фабрика чоколаде, затим градови 

попут Цириха и Луцерна и многa друга места. Овај програм интеркултуралне размене, који је део 

пројекта „Образовање за права детета“, реализује се већ четврту годину и у овом периоду је преко 

400 ученика имало прилику да путује у Швајцарску. Поред Књажевца и Сокобање у пројекат су 

укључене и партнерске основне школе из Ниша, Краљева, Врања и Ужица. Пројекат реализује 5 

организација цивилног друштва у партнерству са 10 основних школа из Србије, а координатор целог 

програма и оперативни партнер дечијој фондацији Песталоци, која финансијски подржава пројекат, 

је Ужички центар за права детета. 

 

 

 

 


