
 

 

ЛЕТОПИС ОШ „МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“ 

за школску 2016/2017. годину 

септембар2016.године 

 1.9.2016. 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.  

 03. септембар 2016.године 
 Стручно веће разредне наставе сачињава 45 наставника разредне наставе. Годишњим 

Планом рада школе за ову школску годину, планирано је осам седница. У првом 
полугодишту  су планиране три редовне седнице.  

Прва седница је одржана са следећим дневним редом: 
 Утврђивање распореда допунске, додатне наставе и слободних активности 
 Усвајање распореда и планова писмених задатака 
 Договор око организације „Недеље школског спорта“ 
 Размена примера добре праксе 

        Утврђен је распоред  допунске, додатне наставе и слободних активности. Сви учитељи су 
имали обавезу да доставе распоред  часова, распоред писмених вежби и пимених задатака 
помоћнику директора, Данијели Манојловић. Чланови тима за школски спорт припремиће теме 
спортских активности за сваки дан и доставиће их  учитељима. 
 

 05.09.2016. године  
 Ученички парламент одржао је  прву седницу у просторији Старе школе. На првом часу 

одељењског старешине, одељења 7. и 8. разреда су избрала  по два представника за 
Ученички парламент. Ученички парламент има 26 чланова. Чланови Ученичког 
парламента су: 

1. Михајло Настасовић   7-1 
2. Невена Миловановић  7-1 
3. Анастасија Петровић  7-2 
4. Немања Јолинић   7-2 
5. Јована Маленовић   7-3 
6. Јаков Антић  7-3 
7. Лазар Урошевић  7-4 
8. Богдан Вучић  7-4 
9. Теодора Вилојевић  7-5 

10. Ивана Лазић   7-5 
11. Тијана Ђорђевић  7-6  (Мужинац) 
12. Михајло Димитријевић  7-6 ( Мужинац) 
13. Марко Ћирковић  7-7 ( Врело) 
14. Никола Ђорђевић  7-7 ( Врело ) 
15. Тијана Стојановић  8-1 
16. Славољуб  Ранђеловић  8-1 
17. Вера Миленковић  8-2 
18. Милица Станојевић  8-2 



 

 

19. Јана Јовановић  8-3 
20. Лазар Симић  8-3 
21. Ђорђе Арсић  8-4 
22. Јанко Антонијевић  8-4 

23. Александар Живановић  8-5  ( Мужинац ) 
24. Никола Богојевић  8-5 ( Мужинац ) 
25. Милијана Илић  8-6 ( Врело ) 
26. Љубица Милутиновић  8-6  ( Врело ) 

 
Чланови парламента упознати су: са законским оквиром деловања парламента, са правима и 
дужностима чланова;  са нормативним актима школе (Статут; Програм рада школе), Законом о 
основама система (део који се односи на ученике); Правилником о понашању ученика и  
Пословником о раду парламента. За председника Ученичког парламента изабран је Славољуб 
Ранђеловић 8-1, а за потпреседника Вера Миленковић 8-2. 
 
 

 6.9.2016.  године  
 Данас у 8,00 са платоа испред школе смо отпратили 20 ученика и двоје наставника у 

Троген, Швајцарска у оквиру пројекта „Образовање за права детета“ швајцарске 
фондације Песталоци под покровитељством МПНТР који школа реализује већ неколико 
година. Ученике ће пратити Тања Динић, наставник разредне наставе и Владан 
Маринковић, помоћник директора школе. 

 
 

 Конститутивна седница  Савета родитеља одржана је данас, са почетком у 16:00 сати у 
сали Старе школе.  

 
 Прва седница Школског одбора одржана је у просторији библиотеке  у 18:оо сати. 

Чланови Школског одбора су: 
1. Гордана Јовчић, професор историје из  Сокобање,  
2. Марина Радосављевић, професор разредне наставе из Сокобање 
3. Гордана Илић, професор биологије из Сокобање 
4. Ратомир Живановић из  Сокобање, представник локалне самоуправе 
5. Душан Јевтић из Сокобање, представник локалне самоуправе, 
6. Горан Симић из  Шарбановца, представник локалне самоуправе, 
7. Славиша Стојановић из Ресника, представник Савета родитеља,председник 
8. Мила Миловановић из Ресника представник Савета родитеља, 
9. Дарко Дисић из Сокобање, представник Савета родитеља,заменик председника 

 
 На седници су донете све одлуке  неопходне за несметани почетак школске године о којима се 
евиденција налази у записницима са седнице Школског одбора. Директор Марија Кузмановић  је 
обавестила Школски одбор да   и ове школске године школа ради у оквиру петодневне радне 
недеље и да сви ученици у Сокобањи као и  у сеоским школама, наставу похађају о оквиру једне 
смене. Затим је известила одбор да су завршени радови на реконструкцији школе у оквиру 
пројекта -Модернизација школа-  Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Замена 
унутрашње столарије и подова“ у матичној згради, те да је школа опремњена комплетним 
новим намештајем. Помоћници Данијела Манојловић и Владан Маринковић, известили су 
настава почиње у 8, 00 сати осим у  издвојеним одељењима у селима Мужинац и Врело и селима 
која ка њима мигрирају где настава почиње у 8,45 због организованог превоза ученика и 



 

 

запослених школе. Школа на дан 1.9.2016. године броји 923 ученика од 1. до 8. разреда у 70 
одељења, 31 полазника ФООО „Друга шанса“ као и 50 претшколаца  у 19 комбинованих одељења 
у селима. 
 

 20.9.2016. године 
 Стручно веће природних наука чине  предметни наставници биологије Јасмина Пејовић, 

Гордана Илић, Тамара Антић, наставници физике Војкан Здравковић, Александар Ристић 
и Игор Петровић и наставници хемије Зоран Цветковић и Мимоза Ђорђевић. Прва 
седница Стручног веће одржана је 20. 09.2016. у 14 сати, са следећим извештајем: 

1. Направљен је план допунске, додатне наставе и слободних активности. 
2. Утврђено је да и даље треба спроводити програм вршњачке помоћи . јер се показао 
ефикасним. 
3. Размењени су материјали за индивидуализацију наставе за ученике којима је потребна 
додатна подршка. 
4. Наставници су исказали потребе за стручним усавршавањем у току школске године. 
 
 
 Прва седница Стручног већа друштвених наука (историје, географије и грађанског 
васпитања) за школску  2016/17. годину одржана је у 14 сати. Стручно веће почело је са радом 
избором Ивана Хаџи Павловића за председника стручног већа. Чланови већа придржавали су се 
плана рада утврђеног у августу, те  су урађени иницијални тестови за 5.6. и 7. разред и на основу 
резултата спроведевне су мере унапређења рада са ученицима. 

 
 
 

 22.9.2016. године 
 

 Први састанак  Тима за развој школског програмау у школској 2016/17. Чланови тима за 
ову школску годину су: Весна Богдановић, Зоран Цветковић, Весна Милосављевић, 
Драгана Голубовић, Снежана Живадиновић, , Бојан Живковић  и Данијела Манојловић. 

Тим констатује да прати реализацију школског програма као и да ће исто чинити иу будуће кроз 
кроз извештаје Одељенских већа, Наставничког већа, Стручних већа – извештаји о резултатима 
тестирања, извештаја тимова за самовредновање и извештаја тимова за одређене области. 
Обједињени појединачни извештаји чине  Извештај о реализацији Школског програма за 
2016/17.године. У складу са утврђеним слабостима  тим предлаже унапређивање одређених 
области кроз следеће активности: 

- Планирање иреализација наставног процеса – сваки учитељ и  наставник треба да 
испланира четири часа у току школске године на којима ће, реализујући редован План и 
програм, посебну пажњу посветити оспособљавању ученика за ефикасније самостално 
учење; планирање и примена разноврснијих метода и облика рада; планирање и примена у 
свакодневном раду задатака који ангажују различите врсте и нивое мишљења; 
испланирати бољу корелацију међу предметима;  
- Размена искустава и наставних планова учитеља и наставника предметне наставе 



 

 

- Организовати посету ученика четвртог разреда часовима предметне наставе 
- У већој мери организовати вршњачко учење у различитим областима – развијање 
комуникације, превенција насиља, образовање за права детета, помоћ у учењу 
- Увођење „Електронског дневника“ у циљу благовремене информисаности 
родитеља, повећања мотивације ученика и обезбеђивања континуираног оцењивања од 
стране наставника 
- Годишњим планом рада школе предвидети анкетирање  ученика на основу којег ће 
се планирати начини унапређивања васпитно-образовних активности школе и унапредити  
квалитет рада запослених у школи. 

 
 

 30.09.2016. године  
 

 Прва седница Педагошког колегијума у школској библиотеци са почетком у 14:15 сати. 
Чланови Педагошког колегијума су: 

1. Марија Кузмановић, председник 
колегијума 

2. Друштвене науке, Иван Хаџи Павловић 
3. Природне науке, Горадана Илић 
4. Уметности и вештине, Лела 

Милосављевић 
5. Српски језик и страни језици, Маријана 

Живуловић 
6. Математика информатика и техничко, 

Ивана Гавриловић 
7. Стручно веће за разредну наставу, 

Јасмина Манчић 

8. Бојан Живковић, представник стручних 
сарадника 

9. Данијела Манојловић, председник 
Стручног актива за развој школског 
програма 

10. Владан Маринаковић, председник 
Стручног актива за развојно планирање 

11. Сузана Милановић, представник Тима за 
инклузивно образовање 
 

 
 

октобар2016.године 

 3.10.2016. године 
 Данас је у Београду, у згради Универзитета одржана Промоција  Кине у организацји 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Амбасада НР Кине. Промоција је 
организована за све школе које учествују у Пројекту „Учење кинеског језика у основним и 
средњим школама у Републици Србији“. Како је наша школа у овом пројекту од самог 
почетка, тј. од 2013. године, то су се директор школе, Марија Кузмановић и председник 
савета родитеља, Предраг Стевановић, одазвали позиву и присуствовали овој промоцији. 
Циљ промоције је упознавање са потенцијалима за даљу сарадњу наше две земеље како у 
области образовања, тако и у осталим сферама живота и рада. 

 
 6.10.2016. године 



 

 

 Представа „Успавана лепотица“ Београдског луткарског позоришта, за ученике 1. и 2. 
разреда одржана је у сали биоскопа „Моравица“. 

 
 12.10.2016. године  

 Прва седница Наставничког већа одржана је у просторији библиотеке са почетком у 19 
сати. 

 
 13.10.2016. године 

 
 Дан школе, 14. октобар, прослављали смо два дана. Првог дана, 13. октобра, у сали 

Биоскопа „Моравица“, одржане су две свечане приредбе за ученике млађих разреда које је 
припремила драмска секција под вођством Горана Петровића, наставника разредне 
наставе. Програм се сатојао од неколико целина. Након обраћања директора школе, 
Марије Кузмановић, која је свим ученицима и запосленима школе честитала празник, 
уследила је видео презентација прошлогодишњих активности и успеха школе, а затим 
драмски приказ „Растко“ који су припремили ученици Горана Петровића. Након тога 
уживали смо у  музичком интермецу у коме су нам се својим музичким умећем стеченим у 
сокобањском одељењу Основне музичке школе „Владимир Ђорђевић“ из Алексинца, 
представили ученици наше школе и то Јустина Јакшић, Теодора Трифић, Никола Арсић и 
близнакиње Исидора и Теодора Урошевић.     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 14.10.2017. године  
 



 

 

 Почетак првог часа био је посвећен  лику и делу Митрополита Михаила. Сваки предметни 
наставник је ученицима прочитао пригодан текст о оснивачу наше школе који је био 
остављен у сваки Дневник образовно-васпитног рада, а што је био повод за краћи разговор 
са ученицима. Након наставе, у Биоскопу Моравица, држане су још две приредбе за 
ученике старијих разреда које је припремила драмска секција школе под вођством Марије 
Миленковић, наставника српског језика. 

У вечерњим сатима уследила је традиционална свечана вечера у хотелу „Моравица“ поводом 
прославе Дана школе уз присуство званица МПНТР,  локалне заједнице и представника других 
школа. Кроз видео презентацију директор Марија Кузмановић представила је рад школе. Глумац 
и управник Сокобањског „СБ“ позоришта, учитељ наше школе, Горан Петровић, извео је 
монодраму под називом „Стани горо, стани водо“ као поклон колегама, што је изазвало 
одушевљење свих присутних. 
 

 21.10.2016. године 
 Друга седница Стручног већа природних наука је одржана у 14 сати са следећим 

закључцима: 
 1.Обављен је договор о узајамној посети часова, која ће се одвијати независно одпосете 
угледном часу. Ово ће битно допринети остваривању корелације између предмета. 
2. Размењена су искуства у примени техника и метода ефикаснпог учења. Наставница Гордана 
Илић је приказала мапе ума и како их направити и применити да ученици лакше савладавају 
наставне јединице. 
3. Анализирани су резултати иницијалног теста из биологије, физике и хемије. Утврђено је да су 
резултати задовољавајући , али и да су ученици исказали незаинтересованост при изради теста не 
уочавајући његов значај. Наставници су се усагласили да треба више говорити о значају 
иницијалног и завршног теста. 

  
 
 

 31.10.2016. године 

У оквиру изучавања предмета енглески језик, а са циљем приближавања англосаксонске културе и 
традиције нашим ученицима, Књижевно вече у част Едгара Алана Поа, родоначелника хорора као 
жанра, одржано је синоћ у сали Старе школе. У амбијенту аутентичном за овај празник, костимирани и 
под маскама, аученици виших разреда говорили су стихове овог чувеног америчког писца, читали 
одломке његових кратких прича а приказан је и краћи филм. Плакат за ово занимљиво вече израдила је 
Лела Мисосављевић, наставник ликовне културе, а вече су осмислиле и ученике припремиле 
библиотекари Јулија Петровић, наставник енглеског језика и Милена Милетић Илић, наставник српског 
језика. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

   

новембар 2016. године 

 1.11.2016. године  
 

 Стручно веће природних наука је одржано у 16 сати са следећим закључцима: 
1. Упознавање са пројектом Образовање за права детета и примена у настави. Зденка 
Миливојевић и Милена Мијалковић су објасниле значај овог пројекта и упутила на његову 
примену у настави. Треба направити корелацију на часовима на којима се примењује, унети у 
припреме и уписати у напомену у дневнику. 
2. Анализиран је успех из природних наука и утврђено је да је на нивоу од прошле године. 
3. Размењене су припреме за часове у вези примене Образовање за права детета.У току новембра 
договорениће се  интерно усавршавање - примери добре праксе. 
 

 2.11.2016. године 

Данас смо угостили ученике из ОШ „Вук Караџић“ из Књажевца, који су наши партнери у пројекту 
ОПД и са којима су наши ученици у децембру прошле године заједно боравили у Швајцарској. Као 
задатак из Трогена, а обавеза пројекта, данас су, након наставе, у учионицама Стре школе, одржане 
заједничке радионице на тему партиципације. 



 

 

 

 

 

 

 Акција „Књига за књигу“- размењено  60 књига у библиотеци школе 

 

 16.11.2016. године 

       У оквиру Пројекта прекограничне сарадње који је наша школа покренула са Основном школом 
„Васил Левски“ из Костинброда, од данас су у нашој школи у тродневној студијској посети наши колеге 
из Бугарске. Делегацију су чинили по један наставник свих стручних већа, а предводила их је директор 
школе Данијела Борисова.  Након срдачне добродошлице коју је гостима пожелела директор школе 
Марија Кузмановић, у медијатеци школе одржан је први радни састанак на коме су договорени даљи 
кораци сарадње. Планирани су онлајн часови за ученике обе школе на оба језика, затим размена 
ускустава у настави, тј. посете часовима у Сокобањи и Костинброду. Часове би посетиле делегације 
наставника и ученика. Бугари су добили позив да буду наши гости на прослави јубилеја 180 година 
непрекидног рада наше школе  који смо планирали за децембар. Уследио је узвратни позив за наше 
гостовање у Костинброду на пролеће, на њиховом јубилеју 150 година школе. Договорено је да овога 
пута, делегације ученика чиние чланови фолклорне секције који би, осим што би присуствовали 
настави, на обе прославе имали по један поклон наступ којим би презентовали традицију свог народа. 
Гости ће бити смештени у домовима наших колега, а ученици код наших ученика. На овај начин ће се 
организовати и наш будући одлазак у Костинброд.  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Након састанка је уследио пријем бугарске делегације и руководства наше школе у Општини Сокобања. 
Делегацију је примио Димитрије Лукић, председника Општине Сокобања који је поздравио наше госте, 
пожелео им пријатан боравак у нашем граду и пружио пуну подршку оваквом виду просветне сарадње.  

 

 17.11.2016. године 
 



 

 

Другог дана студијске посете, наши гости из Основне школе Васил Левски из Костинброда у 
Бугарској посетили су часове редовне настве у нашој школи и обишли неколико комбинованих 
одељења у селима. Наставу наших наставника пратили су и бугарски ученици, а након наставе, 
уследио је састанак на коме се разговарало о посећеним часовима. Упоређивали смо програме 
наставе и учења за основно образовање у наше две земље и установили да су врло слични. На 
основу усаглашавања наставних садржаја, сачињен је и план за будућу онлајн наставу. 
У вечерњим сатима уследило је неформално дружење уз вечеру у Ресторану „Палма“ . 

 
 

 18.11.2016. године 

   Последњи дан посете био је резервисан за обилазак Сокобање и околине. Гостима смо, по плану 
обиласка који је сачинио помоћник директора Владан Маринковић, показали Амам, Милошев конак, 
Сокоград, водопад Рипаљку, Грудоњске воденице... Након обиласка, делегација наших наставника и 
ученика, који су се овога пута показали добрим домаћинима, испратили смо госте са платоа испред 
школе. 

 

децембар2016.године 

 Стручно веће природних наука је одржало седницу  5. 12. 2016. у 14 сати на којој су: 
   1. Анализирана су постојећа наставна средства. Биолози су добили модел торза човека који им 
доста помаже у раду. Потребно је набавити још микроскопске препарате за седми разред. Остали 
активи нису исказали потребе за новим наставним срествима. 



 

 

 2. Анализирани су тестови из биологије који се припремају за предстојеће школско такмичење 
из биологије. Разгледани су примери добре праксе на сајту биологијакп и договорено је 
прикључивање раду организације WWF која се бави заштитом угрожених врста у природи. 
Договорено је да се школа прикључи акцији Сат за нашу планету. 
 
 
 

 23.12.2016. године 

У оквиру Пројекта „Учење кинеског језика у Основних и средњим школама у Републици србији“ у коме 
је наша школа од самог почетка 2013. године, одржано је вече ПРЕДСТАВЉАЊЕ НАРОДА КИНЕ 
Наша кинеска наставница Јанг са својим ученицима преставили су нам делић богате кинеске културе и 
традиције кроз неколико сегмената- језик, калиграфија, оригами, фестивали, таи-чи. Наши ученици који 
похађају наставу кинеског презентовали су окупљенима своје умеће. Рецитоване су Конфучијеве мисли 
у оригиналу, певане песме, а приказани су нам и основни покрети тај-чиа. Присутни су могли да се 
опробају у свакој од ових вештина. Вечери су поред огромног броја заинтересованих ученика, 
присуствовали комплетно руководство школе, неки наставници као и гости, директор СШ „Б. Нушић“ 
Ана Милићевић са својом колегиницом, организатором практичне наставе, затим професорка ликовне 
уметности Лела Милосављевић. провели су, кажу, пријатно вече у нашој школи. Њихови ученици, 
Денис Еминовић и Никола Ивановић (II-k), заједно са својом наставницом куварства припремили су за 
све присутне послужење – кинески чај и традиционалнo јело Jiao Zi, незаобилазан део новогодишње 
трпезе у Кини, Врхунац вечери су били сви мали и мало већи кувари који су пожелели са сами припреме 
свој први Jiao Zi. 

 

јануар2017.године 



 

 

 
 18.01.2017. године 

У сали Општине Сокобања одржан је састанак са представницима јединице локалне самоуправе 
и организаторима  Манифестације „Србија у ритму Европе“ у којој ће наша школа узети учешће 
као и Средња школа  „Бранислав Нушић“ Након аудиције коју ће у школи обавити музички 
стручњаци РТС-а, биће изабран представник са којим ће се интензивно радити сваког викенда у 
просторијама школе, а који ће представљати Сокобању на овом музичком такмичењу. 
Покровитељ је Европска унија, а задатак је учесника да се преставе композицијом на језику једне 
европске земље. Гласањем које ће се обавити  путем СМС гласања уживо на финалном 
такмичењу у јуну добићемо представника Србије.   
 

 23.1.2017. године 
 Промоција књиге Голуба Радовановића „Спомени и успомене из Сокобање“одржана је  у 
школској библиотеци, у згради Старе школе. Аутор књиге, жива легенда Сокобање, Голуб 
Радовановић, одличан је познавалац историје нашег краја. Своје знање је преточио у ову књигу. 
У организацији ове промоције, поред руководства школе и школских библиотекара, учествовала 
је и  Средња школа „Б. Нушић“која је, као и увек до сада, позајмила своје ученике, и то; трећег 
разреда гимназије који су читали  одломке из књиге и извели су један занимљив скеч, док су 
ученици првог разреда из смера конобар помогли у послуживању коктела у холу Старе школе 
након промоције. 
 

  
 
 

 Стручно веће природних наука  је одржано 24. 01. 2017. у 14 сати, те је утврђено следеће: 
 да се додатна, допунска настава и слободне активности утврђују по предвиђеном плану. 

Недостају два радна дана који у целој земљи нису реализовани због временских неприлика 
и грипа. Биће надокнађени 30. и 31. јануара. 

 Ученици се уз помоћ наставника активно припремају за предстојећа школска такмичења. 
25. 01.2017. биће одржано школско такмичење из хемије. 



 

 

 Наставници који у од 16. 12. 2016. до18. 12. 2016 присуствовали семинару 
Мултимедијални садржаји у функцији образовања поднели су извештај о семинару. 

 Исти уџбеници користиће се и наредне школске године. 
 Наставници биологије су поднели извештај о спроведеној акцији обавештавања ученика о 

значају правилне исхране и обавезног конзумирања доручка пре поласка у школу. Акција 
је спроведена пошто од другог полугодишта креће подела ужине за све ученике школе , 
али је неопходно да ученици доручком кући започну дан. 

 
  

27.01.2018. године 
У сусрет Савиндану, у комбинованом одељењу у Читлуку, ученици првог, другог, трећег и 
четвртог разреда и деца предшколског узраста са својим учитељицама Тијана Петровић Јевдосић 
и Миленаом Јевтић приредиле су светосавску приредбу. У једној од учионица су ученици 
представили садржаје које су припремили, а потом су у малој сали у оквиру објекта реализовали 
остатак активности и то: свечано резање колача и предају славе новим колачарима. За музичку 
подршку се својевољно пријавио председник месне заједнице Читлук, Драган Живановић који је 
са својим сином Андријом увеличао свечаност. 

 

 



 

 

 

 

 

 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 23.1.2017. године 

 

Од много пријављених кандидата основне и шредње сокобањске школе, на аудицији „Србија у ритму 
Европе“, одржаној у хотелу „Моравица“, једина је  Милена Малинић, ученица одељења IIIе задовољила 
критеријуме стручног жирија РТС-а.  Милена је својим гласом одушевила жири и директно се пласирала 
у финале. Аудицији су присуствовали представници школе и локалне власти. Иако се нико од ученика 
основне школе није пласирао, честитамо Милени и желимо јој успешне припреме за завршно такмичење 
на коме ће представљати нашу Сокобању. 

 

фебруар 2017.године 

 
 07.02.2017. године 
 Стручно веће природних наука одржано   је 07.02. 2017.у 11 сати са следећим закључцима; 

 
1. Обављена је анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта, утврђено је да је 
успех бољи него на првом тромесечју. Поређењем утврђено је да је приближно на нивоу 
прошлогодишњег. 
2. Обављен је договор о реализацији програма у другом полугодишту. Најављен је угледни 
час из биологије који ће одржати Тамара Антић крајем фебруара. 
3. Договорено је да школска такмичења буду одржана крајем фебруара, а даљи нивои 
предвиђени су календаром такмичења министарства просвете. 
4. Обављено је интерно усавршавање у оквиру стручног већа. Наставници су вежбали израду 
задатака из својих предмета у складу са блумовом таксономијом.Нацртане суи мапе умаза 
одређене области и наставне јединице које могу да се користе у настави и размењују међу 
наставницима. 



 

 

 

март 2017.године 

 
 

 08.03.2017. године 
 Стручно веће природних наука одржано је данас у 14 сати. Обављена је анализа реализације 

редовне наставе, додатне наставе и слободних активности. За ученике осмог разреда почела је 
припремна настава из предмета које полажу на завршном испиту. Наставници су се подсетили 
правилника о оцењивању ученика и разговарали о томе како превазићи проблеме у оцењивању и   
како помоћи ученицима да лакше савладавају градиво. 

 

 Дана 8.3.2017. године у издвојеном одељењу у Читлуку ученици од првог до четвртог разреда су 
са својим учитељицама Миленом Јевтић и Тијаном Петровић Јевдосић одржали приредбу за маме 
и баке поводом Дана жена. 

 
 

 12.4.2017. године Радионица „ Најлепше јаје“ одржана је у издвојеном одељењу у Читлуку са 
ученицима трећег и четвртог разреда,  њиховим мајкама и учитељицом Миленом Јевтић.  

 Дана 13.5.2017. године оранизована је ексурзија на релацији Сокобања – Јагодина – Сокобања. 

 



 

 

 

 29.12.2017.    
У сусрет Новој години, одржана је Новогодишња радионица са ученицима комбинованог 
одељења у Читлуку. Ученици  првог, другог, трећег и четвртог разреда и деца предшколског 
узраста са својим учитељицама Тијаном Петровић Јевдосић и Миленом  Јевтић из примета Уради 
сам примениле су научене технике и садржаје  са Семинара Учионица добре воље коме су 
читељице претходно присуствовале. у Читлуку. Одељења ученика првог, другог, трећег и 
четвртог разреда и деце предшколског узраста са својим учитељицама Тијаном Петровић 
Јевдосић и Миленом  Јевтић 
Након наставе, приређена је и  Новогодишња приредба у малој сали у просторијама  Дома 
културе, учитељице са својим ученицима припремиле  пригодни програм и са малим Деда 
Мразом и поред окићене јелке, уз присуство родитеља, радовали се предстојећем  празнику. 
 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

април 2017.године 

 7.4.2017. године 
Стручно веће природних наука одржано  07.04.2017. у 14 сати и донети су следечи закључци: 
1. Извршена је презентација продуката рада, примера квалитетних задатака , осмишљавање 
материјала и наставних средстава који су допринели ефикаснијем учењу. Актив наставника 
биологије представио мапе ума из наставних јединица Царство животиња и Чула код човека. 
Обављен је договор о прављењу завршних тестова за све разреде за крај школске године. 
2. Ревидирани су иницијални тестови – шта треба променити и учинити их квалитетнијим. 

 

 

 



 

 

мај 2017.године  

 23.5.2017. године  

На републичком такмичењу из ликовне уместности „Мали Пјер“ победила је наша  ученица Марија 
Илић. Свечана додела диплома уприличена је у ОШ „Скадарлија“ у Београду. 

 

 29.05.2017. године 
 
Стручно веће природних наука одржано 29. 05. 2017. у 14 сати и донети су следечи закључци: 
 
1. Поднет је извештај о одржаним такмичењима у школској 2016/ 2017. години 
 После завршених такмичења постигнути су следећи резултати: 
БИОЛОГИЈА 
Са општинског на окружно такмичење пласирало се 15 ученика  5. разред – Алекса Дисић, 
Анастасија Веселиновић, Даница Трифић и Лена Лукић, 6. разред – Мина Милановић, Лазар 
Јакшић, Јанко Веселиновић и Нина Стојановић ,7. разред -Сара Панајотовић и Стефана 
Светозаревић и 8. разред – Ана Кузмановић , Јован Матић, Валентина Стојановић . Николина 
Богосављевић Марковић и Теодора Николић..  
На републичко такмичење пласирале су се Ана Кузмановић 8/4 и Валентина Стојановић 8/3. 
Такмичење је одржано 28. 05 2017. у Београду и наше ученице су постигле запажене резултате. 
 
    ХЕМИЈА 
Окружно такмичење из хемије одржано је у Сокобањи, учествовала је Сунчица Ледзињи и 
постигла је добар резултат без пласмана. 
 
   ФИЗИКА 
Није било даљег пласмана са општинског такмичења. 



 

 

 

јун 2017.године 

 

 07.06.2017. године 
Стручно веће природних наука одржано 07.06.2017. у 14 сати. Закључци су следећи: 

 Стручно веће је упознато са извештајем са Педагошког колегијума одржаног 06.06.2017. 
на колегијуму је поднет извештај о педагошком надзору који је обавњен у школи поводом 
великог броја негативних оцена у осмом разреду и неоцењених ученика.дата је инструкција да се 
предметни наставници подсете правилника о оцењивању ученика и поступцима који се спроводе 
уколико ученик ненапредује и када има потешкоћа у савладавању градива. 

 По изради иницијалног теста приступити индивидуализацији наставе где је то 
потрбно.Израда педагошког профила ученика је важна, припрема материјала, увођење 
ИОП-а1 и ИОП-а 2. 

 Одељењски старешина има улогу у спровођењу ових активности. 
  

 Указано на значај праћења нередовни хпохађача и како да сеспроведе њихово оцењивање 
по закону. 

 Обављен је разговор о специјалним дипломама и како је потребно употпунити правилник 
о додели специјалних диплома који је доста нејасан. 
 

јун 2017.године 
 9. јун 2017. године 

По први пут, прославу матурске вечери организовали смо у сали Старе школе. Накод 
традиционалног окоупљања испред школе, заједничког фотографисања у атријуму Завичајног 
музеја, колона малих матураната прошетала је мермерним шеталиштем уз пратњу трубача. 
Поносни родитељи и пријатељи тискали су се заједно радозналим туристима  и окупљеним 
сокобањчанима који се увек окупе да, свечано обучене и дотеране  свршене осмаке испрате на 
просвету. Под шареним светлима диско кугле и уз живи бенд, наши мали матуранти 
прославили су крај осмогодишњег школовања. 



 

 

 

 

Делић атмосфере можете погледати на следећем линку VID_20170609_205539.mp4  

 21. јун 2017. године 

За дан Општине Сокобања, на свечаној седници одржаној у конгресној сали Хотела „Моравице“ са почетком у 12 
сати, јавно су похваљени и награђени наши најуспешнији ученици, тј. учесници републичких такмичења ове 
школске године. 



 

 

  

 

 28. јун 2017. године 

Како је Видовдан дан када школе својим ученицима деле ђачке књижице, тако је било и данас у нашој школи. По 
први пут, свечана додела диплома организована је у конгресној сали Хотела „Моравица“ .  Уз пригодан програм 
који је припремила наставник српског језика Марија Миленковић са својим ученицима, нашим носиоцима 12 
Вукових диплома, 36 специјалних диплома за највећа достигнућа на такмичењима додељене су дипломе и поклон 
књиге. Проглашен је и ученик генерације, Ђорђе Арсић, ученик 8-4. 

 

 

 30. јун 2017. године 

Поводом прославе јубилеја 180 година организованог туризма, Општина Сокобање организовала је наградни 
ликовни конкурс „СОКОБАЊА ЗЕЛЕНО СРЦЕ СРБИЈЕ“. Ево и победника: 



 

 

 

август 2017.године 

 
 8.08.2017. године 

По завршетку настав, интензивирани су радови у матичној школи. Планирани завршетак радова је крај 
августа, тако да се очекује почетакнаредне школске године у реконструисаном објекту. 



 

 

 

 

 16.08.2017. године  
 

Стручно веће природних наука оджано 16.08.2017. у 11 сати. Веће се бавило следећим темема: 

1. Стручно веће је упознато са извештајем са Педагошког колегијума одржаног 
15.08.2017.Потребно је израдити минимум потребно г градива за двојку по предметима и по 
разредима , као и упутство за учење предмета. 

2. Сложили су се да је план рада стручног већа добар , усвојен је исти без измена. 

3. Обављен је договор о изради планова за наредну школску годину и исказана потреба да се 
пропрате промене које су предвиђене за пети разред. 

4. Договорена израда корелације између предмета. 

5. Уизради иницијалних тестова потражити помоћ учитеља четвртог разреда. 

6. Угледни час наредне школске године држи наставник хемије Зоран Цветковић. 

7. Нови председник Стручног већа природних наука је Мимоза Ђорђевић. уместо Гордане 
Илић 

 

 

 

 

 


