
 

 

ЛЕТОПИС ОШ „МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“ 

за школску 2017/2018. годину 

септембар2017. године 

 1.9.2017. 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 реновиране учионице опремљене 
новим намештајем. обзиром да су управо завршени радови на реконструкцији зграде матичне школе 
у оквиру којих је замењена је унутрашња и спољашња столарија, подови, окречен цео школски 
простор, реновирани тоалети, одрађена фасада, замењена расвета и комплетно су замењене све 
инсталације.  

Затим је извршена и 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 свим неопходним сервисним 
информацијама које су од значаја за почетак ове школске године, од којих је информација да школа  
и ове школске године, средствимабуџета Општине Сокобања,  наставља са обезбеђивањем бесплатне 
ужине за све ученике у свим разредима укључујући и издвојена одељења она која ученике и њихове 
родитеље највише радује. 

 

 

 



 

 

 Од 18. до 23. септембра 2017. год. на Копаонику је одржана ДРУГАРИЈАДА  – КАМП  

ПРИЈАТЕЉСТВА у организацији Фондације Новак Ђоковић.  Пету годину заредом Камп је окупио 
ученике истурених одељења од првог до четвртог разреда основне школе. На Другаријади је 
учествовало  око 160 ученика и 20 учитеља из Сокобање, Пожеге, Ћуприје, Врања, Параћина и Ужица.  

ЦИЉ КАМПА: упознавање и дружење деце из руралних крајева Србије, кроз различите активности, у 
циљу развијања вештина, когнитивних и физичких способности, осамостаљивање деце и формирање  
здравствено-хигијенских навика. 

Из наше школе, из ИО Језеро учествовало је 12 ђака и две учитељице, Виолета Вељковић и Јелена 
Богичевић. Поред учитеља, за рад са децом било је задужено око 50 волонтера и стручних сарадника.  

Деца су учествовала у  бројним спортским, уметничким, едукативним, еколошким и истраживачким 
радионицама, припремљеним од стране стручњака из дате области. Биле су одлично осмишљене и веома 
интересантне и корисне деци. Од прегршт активности издвајамо следеће: 

- Параглајдинг, слетање параглајдера са заставом добродошлице, 

- Прављење пињата, 

- Авантурија (авантура полигони, вештачка стена, оријентиринг), 

- Обука пливања, на којој су деца добила сертификате за безбедан боравак на купалишту, 

- IT радионице, прављење игрице, 

- Роботика, програмирање у циљу покретања робота, 

- Пуштање змајева, 

- Радионица Црвеног крста, обука за пружање прве помоћи, 

- Чича Мичино позориште, представа „Магична лира“, у извођењу  познатих глумаца, 

- Еколошке радионице (компостирање отпада, прављење хотела за инсекте и екосистема у тегли, 
екологија под лупом и микроскорирање), 

- Спортске радионице, савладавање полигона, (CHEERLEADING + ZORBING) 

- Радионице Центра за промоцију науке (пројекција ноћног неба у Планетаријуму, прављење 
Платонових тела,  математичке радионице, а премијерно за њих изведен је и нови ЦПН програм 
Научни шоу са експериментима из физике и хемије, 

- Радионице здраве хране, прављење здравих напитака, 

- Балетска школа Националне фондације за игру из Београда, тренинг балетана, комад из 
Лабудовог језера  те балетска предтава „Мали принц“, 

- Плесна школа Dance Factory,  



 

 

- Maскенбал, 

- Ватромет, 

- Стручно усавршавање за учитеље, психолошка радионица о емоцијама и потребама деце. 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                             

октобар2017. године 

 

 У оквиру Дечије недеље, која се ове године обележава од 2-6. октобра, било је неких 
традиционалних али и неких нових активности. Првог дана, у понедељк 2. Октобра 2017. године, 
организован је традиционални Пријем ученика код председника општине.  Ова посета 
представника свих одељења председнику Општине Сокобања, Исидору Ктстићу,  у пратњи 
Лидије Ђорђевић, социјалног радника школе осмишљена је да председник упозна ученике са 
радом општине, а да га ученици упознају са својим виђењем живота и рада школе.  



 

 

 
 Следећег дана, по први путдо сада, а у складу са темом Дечије недеље, организовано је Дружење 

генерација тј.дружење наших ученика са нашим старијим суграђанима, њиховим бакама и декама 
и пензионисаним наставницима наше школе. Почетна активност је била Трибина на тему „Игре 
некадаи сада“ у којој су баке и декеговорили о играма којих су се они играли, правилима тих 
игара иразличитив анегдотама изсвог детињствашто је нашим ученицима било веома занимљиво, 
а ималису и пуно питања на која су им старији радо одговарали.  

 Уследилаје радионица фолклора “Научимо коло“ у сали Старе школе коју је предводио Живорад 
Жика Марјановић, наш пензионисани наставник математике иначе коловођа најстаријег ансамбла 
КУД-а „СОКО“. Салом се развило коло сачињено од активних чланова КУД-а, наших ученика и 
пензионера који су окупљене ученике научили првим корацима чувене „Руменке“, кола  
специфичног за сокобањски крај. На хармоници их је пратио хармоникаш Лазар Миленковић  
иначе ложач школе у одељења у Врелу. 

 



 

 

 
 

Када су се прописно изморили играњем кола, принули су на посао. У оквиру планиране 
радионице „Традиционална играчка“, заједничким снагама су направили традиционалне играчке 
којима су се баке и деке у детињству играли. Старији су рад прожели и причањем различитих 
догодовштина из детињства. Не зна се ко је више уживао. 
Играчке су затим изложене у холу Старе школе.  

 



 

 

  

 Следећи дан је био испланиран за интерактивну представу „Црвенкапа и вук“ коју преседник 
Општине Сокобања традиционално поклања ученицима 1. и 2. разреда. Представу су извели 
сокобањчани,  Јасмина Радовановић дипломирана глумица и њен супруг Стеван Ђекић Пишта 
као музичка пратња. 

 

 
 

 Већ традиционална „Изложба кућних љубимаца“ увек на један весео начин затвори Дечију 
недељу. По лепом времену, на терену испред школе, наши ученици су својим друговима и 
наставницима показали своје љубимце. Наствник физичког васпитања, Бранислав Бокан, је и ове 
године био главни координатор ове манифестације. 



 

 

 

  

 



 

 

 

 

јануар 2018. године 

 

 16. јануар 2018. 
Данас је нашу школу  посетио министар просвете, науке и технолошког развоја, господин Младен 
Шарчевић са члановима свог кабинета. Овај догађај за нашу општину и школе има специфичну 
тежину обзиром да је ово прва званична протоколарна посета једног министра просвете нашој 
школи за 183 године колико школа ради. Поред министра просвете, делегацију су чинили још и Ана 
Ланговић Милићевић, државни секретар, Споменка Симонић, помоћник за инвестиције, Марко 
Попадић, шеф кабинета и Тања Крстонијевић, саветница министра за медије. Зајечарски округ су 
представљали Влада Пауновић, начелник Управног округа Зајечар и Јасна Васић, руководилац 
Школске управе Зајечар. Представници Општине Сокобања, на челу са председником општине 
Исидором Крстићем и посланицом Драганом Крстић су представљали јединицу локалне 
самоуправе. Након сатанка у свечаној сали Општине Сокобања, комплетна делегација је посетила 
обе школе. 



 

 

                    

 

                     Повод посете је двојак, како је изјавио министар, јер је она део редовног обиласка школа у 
Србији, али је и увид у управо изведене радове на реконструкцији зграде гимназије коју заједнички 
користимо са СШ „Бранислав Нушић“ а које је финансирала Влада РС преко своје Канцелрије за 
управљање јавним улагањима. 

 

Након обиласка саме зграде, министар је посетио и час биологије ученика 8-2 код наставника Јасмине 
Пејовић и искористио прилику да се ученицима обрати истичући новине у начину полагања и значају 
завршног испита који их очекује. 



 

 

  

 

Руководство школе је било пратња министру све време посете, а директор је била у јединственој 
прилици да непосредно разговара са министром просвете о темама значајним за живот и рад наше 
школе. 

 

У изјави за медије коју је министар након обиласка дао у холу школе, истакао је следеће: 

a. да је постојећа мрежа школа гломазна и нефункционална и да је отпочела израда нове 
по параметрима ММФ-а, а чији ће критеријум првенствено бити најбољи интерес 
ученика 

b. да су нови закони алати који су стављени на располагање школама како би се носиле 
са „бахатим ученицима и родитељима“ као и да нуде решења за опхођење са таквим 
наставницима и директорима 

c. да је 2019. година ударна година до када ће се дигитализовати просвета увођењем 
електронских уџбеника, таблета и белих интерактивних табли у наставу као и 
комплетног електронског вођења педагошке документације 



 

 

d. да се оформе и отпочну са радом Општински савети родитеља и дају допринос 
правилном функционисању школе 

e. да министар месечно разреши у просеку 7-8 директора школа због лошег руковођења 

f. да ће основне школе бити плаћене искључиво по оствареним резултатима на завршном 
испиту тј. након поступка екстерног вредновања 

g. да су инвестиције у побољшање услова рада и објекте добра ствар, али да су резултати 
образовања оно што је једино значајно 

 

 

  23. 1. 2018. године 

У хали Средље школе „Бранислав Нушић“  ученици наше школе су данас научили или усавршили  
кораке кола „Руменка“ специфичног за овај наш крај. Наиме, у оквиру УНЕСКО-вог програма Заштите 
нематеријалне светске културне баштине, а на иницијативу др. Сање Ранковић, професора 
етномузикологије Факултета музичке уметности у Београду, пореклом из Сокобање и некадашње 
ученице наше школе, Национални ансамбл „Коло“ понудио је нашој школи да учествује у овом 
пројекту, што је наша школа оберучке прихватила. Кореографи „Кола“ научили су наше школарце 
кораке Руменке и тако је заштитили од заборава. 

 



 

 

 

 26. јануар 2018. године 

Данас је наша фискултурна сала била место са кога су наши ученици могли да посматрају звезде. 
Заправо, оберучке смо прихватили  понуду да на један дан угостимо мини опсерваторију Географског 
факултета Универзитета у Нишу а у оквуру Пројекта МПНТР „Наука није баук“. 

 

 



 

 

 

 

 

  

 27.1.2018. године 

Прославили смо Савиндан као што то традиционално и чинимо. Свечано резање колача обављено 
је у сали Старе школе и у издвојеним одељењима.  

Одржана је приреба поводом школске славе Светог Саве у идвојеном одељењу у Читлуку. 
Ученици од првог до четвртог разреда су са својим учитељицама Миленом Јевтић и Тијаном 
Петровић Јевдосић и родитељима затим приступили резању славског колача и свечаном ручку. 



 

 

 

            

 

фебруар 2018. године 

 23.2.2018.  

Као једина основна школа у Сокобањи која је прва еколошка општина у Србији, наша школа је 
прихватила позив ЈКП „Градска чистоћа“ Града Београда да узме учешће у Еколошком квизу под 
називом „Прљаво или чисто - није исто“. Квиз се већ другу годину за редом одржава у Београду, а сваке 
године се укључује све више основних школа. Циљ ове активности у коју се индиректно укључују и 
Општина Сокобања и ЈКП „Напредак“ кроз пружање логистичке и финансијске помоћи у припреми и 
реализацији квиза је стицање нових знања из области очувања животне седине, рециклаже као и јачање 
еколошке свести код ученика основних школа. Након реализације такмичења ове школске године, 
намера организатора је да се републичко финале следеће године организује у Сокобањи, што је наша 
школа, уз подршку Општине Сокобања и прихватила.   

Постоји неколико припремних фаза пре реализације самог  квиза. Најпре се сви ученици, стандардним 
тестом добијеним од организатора, тестирају из основних знања о екологији, а  што на часовима 
биологије спроводе наставници биологије. Затим се формирају школски тимови од по 4 ученика (по 
један из сваког разреда) који добијају материјал и време за учење. Школа, даље формира школску 
комисију за бодовање, припрема простор и неопходне ресурсе за реализацију квиза, а Општина 
Сокобања и ЈКП „Напредак“ обезбеђују школи контејнере неопходне за реализацију одвајања отпада за 
рециклажу.  

Како бисмо из прве руке видели као овај квиз заправо изгледа, данас су представници наше школе 
присуствовали градском финалу у просторијама ЈКП-а „Градска чистоћа“  Београд. Директор школе, 
Марија Кузмановић, наставнице биологије Гордана Илић и Јамина Пејовић, као и Јасмина Илић 
Паљевић, заменик председника Општине Сокобање, након састанка са креаторима квиза и договора око 
даље сарадње, биле су публика учесницима градског финала на коме су се и увериле у сврсисходност 
квиза као и  нивоа и обима знања које такмичари показују.  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

март 2018. године 

 

 02.03.2018. године 

Комбиновано дељење у Читлуку са својим учитељицама Тијаном Петровић Јевдосић  и Миленом 
Јевтић осмислиле су и реализовале Радионицу поводом 8. марта, Дана жена  са татама и декама 
ученика на којој су правили честитке мамама за празник комбинованом техником. 

 

 

 

 

 

 

 08.03.2018. 

У селу Читлук, организована је Приредба поводом 8. Марта.  Ученици од првог до четвртог разреда 
комбинованог одељења код учитељица Тијане Петровић Јевдосић  и Милене Јевтић  су, у сарадњи са 
наставницом енглеског језика Валентином Николић, на српском и енглеском језику извели пригода 
програн за окупљене маме.  



 

 

 
 

 
 
 
 

 

мај 2018. године 

 2. мај 2018. године 



 

 

Данас је, по дивном мајском сунчаном времену, на терену испред школе одржана промоција науке кроз 
реализацију часова природних наука на отвореном. Промовисане су географија, хемија, физика и 
биологија. Наставници су припремили штандове за своје предмете и изложили неа од наставних 
средстава која користе у свакодневном раду.  

 

 



 

 

 



 

 

 

 10. мај 2018. године 

Данас је у Београду одржано Државно полуфинале Квиза „ПРЉАВО ИЛИ ЧИСТО-НИЈЕ ИСТО“ . Ево 
наше екипе: Ален Еминовић, Ђорђе Млађеновић, Јанко Велојић и Вељко Милосављевић. Наши момци 
су се пласирали у финале и убрзо ће путовати у Зрењанин јер су показали завидни ниво знања из 
области екологије 

   



 

 

     

Наша колегиница Јасмина Пејовић била је члан стручног жирија овог полуфинала у опрганизацији ЈКП 
Београд и Града Београда. 

 25. мај 2018. године 

Зрењанин је данас био домаћин шест екипа финалиста ЕКО КВИЗА „Прљаво или чисто – није исто“. 
Екипа наше школе достојно је представљала Сокобању као прву еколошку општину у Србији и показала 
је завидни ниво знања из области екологије и одрживог развоја а нису заостајали ни у вештинама и 
спретности које су показали и у осталим обавезним играма овог такмичења.  У Зрељанин је стигао и 
аутобус пун навијача, тј. свих шест школских екипа које су одмеравале снаге на школском нивоу 
такмичења. Такође, наставнице биологије Јасмина Пејовић и Гордана Илић, које су од почетка биле 
укључене у прилично захтевну органоизацију овог великог пројекта, предводиле се нашу екипу, као и 
наставница Снежана Стефановић, вођа екипе и директор школе, Марија Кузмановић која је кренула да 
бодри своје ученике. Иако није било довољно среће да победимо, дивно смо се забавили на овом 
путовањукоје је за све нас било једно ново искуство. Више среће, следећи пут! 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 26. јун 2018. године  

Наши петаци су данас реализовали једнодневну екскурзију на релацији Сокобања-Смедерево-
Виминацијум-Свилајнац-Сокобања. У пратњи својих одељењских старешина,обишли су све локалитете 
научили пуно нових чињеница из историје и природних наука посећујући чувени локалитет 
Виминацијум и Смедеревску тврђаву, као и Природњачки центар у Свилајнцу са Дино парком. 



 

 

 

 31. мај 2018. године 

Опроштај осмака од осмогодишњег школовања организовалисмо данас по први пут у Биоскопу 
„Моравица“ чија је бина угостила сокобањски Ансабл „Леве ципеле“ који је уживо свирао арије 
популарних песама, омиљених хитова наших ученика. Обучени у мајце са натписима и порукама својих 
одељења, осмаци су се и  на овај начин опростили од старог друштва и својих одељења. 



 

 

 

Делић ове несвакидашње атмосфере можете погледати овде: VID_20180531_131251.mp4  

 

 

јун 2018. године 

 5. јун 2018. године 



 

 

 

У оквиру редовних активности и сарадње са УП „Буцко“ Сокобања,  данас је уприличено упознавање 
предшколаца, будућих првака са учитељима који ће их преузети од септембра. Циљ ове активности је 
превазилажење страха и баријера од школе. У позитивној атмосфери предшколци су се, у пратњи својих 
васпитача,  упознали са простором Старе школе, прошетали кроз учионице и у сали Старе школе 
погледали одговарајући едукативни филм. Након приказивања филма, обратили су им се и представили 
њихови будући учитељи Татјана Петрови, Славица Првуловић и Горан Петровић, као и помоћник 
директора школе Данијела Манојловић. 

 

 

 15.6.2018. године 
Због постигнућа наших ученика на завршном испиту протекле школске године, када је наша 
школа имала укупне резултате сва три теста изнад просека  ШУ Зајечар, а најбоље резултате из 
српског језика (просечна оцена 12,56) МПНТР је наградило нашу основну школу белом 
интерактивном таблом као једну од 5 најбољих основних школа у Школској управи Зајечар. 
Дародавац табле је Компанија „Бамби“ из Пожаревца. Табла је монтирана у учионици бр. 2, 
учионици за географију, у приземљу школе. 

 28. јун 2018. године 
Као и сваког Видовдана поделили смо ђачке књижице свим својим ученицима и књигом 
наградили најбоље међу њима.  



 

 

 

 

 

 

 

 


