
 

 

ОШ „Митрополит Михаило“ 

Сокобања 

за школску 2021/2022. годину 

 

 

септембар 2021. године 

 1.9.2021. године 

Данас је почела нова школске година. Ученици су сели у школске клупе, поштујући мере рада у 
пандемији која обавезује континуирано ношење хигијенских маски у просторијама школе, осим у 
фискултурној сали. Прваци и петаци су пре наставе имали родитељске састанке на којима су 
родитељи примили комплете бесплатних уџбеника које је председник Општине Сокобања, Миодраг 
Николић, набавио за све ученике свих разреда основне школе, а што представља значајну новину у 
односу на раније године. Свечана подела књига била је у подручним одељењима у селу Врело где се 
председник општине лично поделио  комплете уџбеника окупљеним родитељима уз присуство 
директора школе, Тање Глигоријевић. Набавку уџбеника је спровела Општина Сокобања по 
спецификацији нашешколе и њена вредност је око 6 000 000 РСД. 

Збограда у условима пандемије вируса корона, План наставе и учења је усклађен са  Планом 
реализације наставе у случају непосредне ратне опасности, ратног стања, ванредног стања или 
других ванредних ситуација и околности за основну школу који је саставни део Правилника о 
посебном програму образовања и васпитања. Глобални и оперативни планови наставника су 
саставни део овог документа и налазе се на гугл диску школе.  

 Основна школа "Митрополит Михаило" у Сокобањи је матична школа (две главне зграде у 
Сокобањи) са издвојеним осморазредним одељењима у Мужинцу и Врелу и четвороразредним 
издвојеним одељењима у Реснику, Поружници, Врбовцу, Tубаревцу, Рујевици, Јошаници, Жучковцу, 
Врмџи, Трговишту, Шарбановцу, Николинцу, Блендији, Дугом Пољу, Богдинцу, Милушинцу, 
Читлуку, Језеру, Белом Потоку, Левовику и једним комбинованим одељењем од 1. до 8. разреда, у 
матичној школи, за децу лако ометену у  развоју, као и два одељења Функционалног основног 
образовања одраслих „Друга шанса“. Такође, школа школа обавља и Припремни предшколски 
програм у својим издвојеним одељењима, као и Обогаћен једносменски рад у осморазредним 
школама у Мужинцу и Врелу. 

1. Ученици од 1-8. разреда у свим одељењима матичне школе и издвојеним одељењима ОШ 
„Митрополит Михаило“ похађаће наставу по првом моделу u преподневној смени. Настава почиње у 
8 часова  и завршава се у 14:05. 

2. Од 14:20 организују се активности Обогаћеног једносменског рада, након дезинфекције 
простора  у Мужинцу и Врелу. Обогаћен једносменски рад биће реализован кроз подршку ученицима 
у раду и учењу и  кроз план активности за овај вид наставе. 



 

 

3. Полазници ООО похађаће наставу у поподневним часовима од 15:30 до 19:00. 

На основу одговарајућег стручног упутства, узимајући у обзир анализу просторних и кадровских 
услова у школи,  Педагошки колегијум и Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе су 
предложили, а Наставничко веће на седници 30.8.2021. усвојило начин организације наставе у 
школи: 

ПРВИ МОДЕЛ 

1. За ученике првог циклуса и другог циклуса, од 1-8. разреда у Сокобањи, настава се организује 
свакодневно у школи кроз непосредан рад-Први модел, а временска организација часова је у 
поподневној смени. Почетак наставе је у 8 часова, а завршетак наставе је у 13 и 15. 

2. Ученици од 1-8. разреда у Мужинцу и Врелу похађаће наставу свакодневно у школи  кроз 
непосредан рад-Први модел, а временска организација часова је у поподневној смени. Почетак 
наставе је у 8 часова, а завршетак наставе је у 14 и 05. Од 14:20 организују се активности Обогаћеног 
једносменског рада, након дезинфекције простора  у Мужинцу и Врелу 

Начин остваривања наставе на даљину 

Као допунска подршка ученицима у учењу је Google учионица. Настава на даљину се реализује за 
одређени број ученика, који нису у прилици да присуствују редовној настави у школи. Они прате 
наставу на РТС-у и преко Google classroom. За мањи број ученика који није у могућности да 
учествује у интерактивној, електронској комуникацији школа ће обезбедити штампане материјале 
или коришћење расположивих школских ресурса. 

Предвиђено је пружење подршке кроз индивидуално-корективни рад, прилагођевање садржаја, 
захтева и материјала за рад. За децу у стању социјалне потребе обезбеђен је потрошни материјал и 
прибор за рад. 

 

 13.9.2021. године 
Данас, у понедељак, у 15,00 сати, под хигијенским маскама, у фискултурној сали нове школе, 
одржана је 1. седница Наставничког већа за школску 2021/22. годину са следећим Дневним 
редом са девет тачака, и то: 

1. Разматрање и усвајање записника са претходне седнице  
2. Разматрање извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 

2020/2021. годину 
3. Разматрање извештаја о остваривању Плана стручног усавршавања запослених у 

школској 2020/21. 
4. Разматрање Извештаја о раду директора школе у школској 2020/2021. години 
5. Разматрање Извештаја о раду установе у школској 2020/2021. години 
6. Разматрање информација о припремљености школе за почетак школске 2021/2022. 

године 
7. Разматрање предлога Плана стручног усавршавања запослених у школској 2021/22. 
8. Разматрање предлога Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. годину 
9. Текућа питања  

 



 

 

Седницом је руководила директор школе, Тања Глигоријевић уз помоћ помоћника директора 
Зденке Миливојевић и Дарка Павловића. Записник је водила Ивана Николић, стручни 
сарадник билиотекар. Присуствовали су сви чланови наставничког већа. Радило се по 
предложеном дневном реду.  
Због услова пандемије корона вируса, и овај почетак школске године радиће се по правилима 
за рад у условима пандемије, тј. уз обавезно ношење хигијенских маски у школској згради, 
осим у сали за физичко, и повећану хигијену и обавезну дезинфекцију простора. Настава ће се 
реализовати по моделу 1, тј. непосредним радом у школи у првој наставној недељи. Крајем 
сваке недеље, МПНТР доноси одлуку о моделу реализације наставе за наредну наставну 
недељу, о чему мејлом благовремено обавештава школе преко надлежних школских управа. 
 

Истог дана, у 18,00 сати одржана је  1. Конститутивна седница  Седница Савета родитеља у дворишту 
велике школе (испред улаза за школску салу за физичко васпитање). Дневи ред за рад на седници био је 
следећи:  
 

1. Конституисање Савета родитеља и избор председника и заменика председника Савета 
родитеља, 

2. Разматрање и усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља, 
3. Разматрање и доношење Пословника о раду Савета родитеља, 
4. Упознавање са изменама и допунама Статута ОШ “Митрополит Михаило“, 
5. Разматрање извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021. 

годину, 
6. Разматрање Извештаја о раду директора школе у школској 2020/2021. години, 
7. Разматрање Извештаја о раду установе у школској 2020/2021. години, 
8. Разматрање информација о припремљености школе за почетак школске 2021/2022. године, 
9. Разматрање предлога Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. годину, 
10. Доношење одлуке о  висини новчаног износа осигурање ученика у школској 2021/2022. 

години, 
11. Упознавање чланова Савета родитеља са активностима Црвеног крста и доношење одлуке о 

висини чланарине за школску 2021/22. годину, 
12. Предлагање представника и заменика представника за Општински савет родитеља, 
13. Предлагање родитеља, односно других законских заступника ученика за члана: Актива за 

развојно планирање за школску 2021/2022. године; Тима за инклузивно образовање; Тима за 
заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; Тима за самовредновање; 
Тима за професионални развој; Тима за обезбеђење квалитета и развој школе; Тима за развој 
међународних компетенција и предузетништва; Актива за развој школског програма 

14. Текућа питања  

Одељење Име и презиме члана Савета 
родитеља 

Одељење Име и презиме члана Савета 
родитеља 

I1 Александра Николић Врело VIII Миљан Драгутиновић 
I2 Јагода Врачар Мужинац VIII Данијела Петковић 
I3 Милена Николић Спец. одељење Душица Стаменковић 
II1 Владица Милановић Мужинац I-IV Јелена Пешић Алексић 
II2 Славојка Милисављевић Бели Поток Давор Милошевић 
II3 Ана Радоман Милетић Жучковац Јелена Богојевић 
III1 Тања Радисављевић Рујевица  2.4. Бојан Павловић 
III2 Наташа Јанковић Поружница Миљана Бибић 



 

 

Одазвао се довољан број родитеља, те је Савет родитеља конституисан, а седница одржана по 
свим тачкама дневног реда. 
 
                      Председавајућа радом Савета родитеља је Тања Жугић Петровић, а 
подпредседник је Хелена Милисављевић. Записничар је Ивана Николић, стручни сарадник 
библиотекар. Савет је изабрао и своје предтавнике за рад у стручним активима и 
тимовимашколе. 
 
 
 

 15.9.2021. године 
Пливање – окружно такмичење за ученике основних школа, одржано је у Књажевцу, дана 
15.9.2021. са почетком од  11,00 сати. Учествовале су школе из Зајечара, Књажевца, Бољевца 
и Сокобање. Наша школа је учествовала са 7 ученика. Вођа екипе  била је наставник физичког 
васпитања Весна Лалић.  
Наши ученици су остварили одличне резултате и то: 

 Ива Лазић ( 4.разред ) – прсно  50м– 1место 
 Уна Лазић ( 4.разред ) – краул 50м – 1место 
 Новак Трифић ( 4.разред ) – прсно 50м – 1место 
 Саша Лалић ( 6.разред ) – краул 50м - 1место 
 Сара Ивковић (8.разред ) – краул 50м – 1место 
 Вук Богданић ( 7. Разред ) – краул 50м – 2место 
 Страхиња Никодијевић ( 3.разред ) – прсно 50м -2место 

 
Ученици који су освојили прва места су се пласирали за Републичко такмичење које ће бити 
одржано између 21. и 25. фебруара у Београду. 

III3 Милена Крстић Левовик 1.2.4. Сандра Драгутиновић 
IV1 Огњеновић Јелена  Шарбановац  I, III и IV Ивана Павловић 
IV2 Марија Тодоровић Трговиште Дејан Радојковић 
V1 Тања Жугић- Петровић Дуго Поље  Илдика Јанковић 

V2 Зоран Младеновић Богдинац 2.3.4. Маријана Драгојловић 
V3 Сунчица Младеновић Блендија2.3.4. Марко Алексић 
V4 Јелена Сарић Читлук 1.3. Мила Вулић 

Врело V Милица Јовановић Николинац Златко Најдановић 
Мужинац V Мај Рајић Трубаревац I и IV Биљана Младеновић 

VI1 Елена Ловренчић Трубаревац  II  и III  Сања Станојевић 
VI2 Марија Станковић Милушинац Габријела Јогрић 
VI3 Маја Балић Врмџа I и III Александра Радисављевић 

Врело VI Драгана Миленковић Врмџа II и IV Бобан Минић 
МужинацVI Дејан Најдановић Језеро I II III и IV Марко Николић 

VII1 Ана Стојановић Врбовац  1.4. Јована Станојловић 
VII2 Срђан Ђорђевић Врбовац 2.3. Милица Николић 
VII3 Дејан Маринковић Врело  II III и IV Александра Милисављевић 

Врело  VII Беба Милијић Јошаница I и III Јелена Спесојевић 
МужинацVII Дејан Павловић Јошаница II и IV Милица Петровић 

VIII1 Драган Марковић Ресник II  и III Данијела Вујић 
VIII2 Снежана Стефановић Ресник I и IV Јелена Радојковић 
VIII3 Maja Весић   
VIII4 Тамара Ристић   



 

 

 

 

 
 21.9.2021. године 

У 13 сати одржан је заједнички састанак свих тимова школе како би договорили заједничке 
области рада као и усагласили динамику одржавања састанака.  

  

 

 

 

 



 

 

октобар 2021. године 

 4.10.2021. године 
Наша школа је изабрана за реализацију пилот пројекта "Улога ученика у заштити животне 
средине" који смо у обавези да реализујемо у периоду октобар 2021/април  2022.У 
реализацију пројекта је неопходно да се сви укључе. 

Активностима ће руководити именовани Тим чији су чланови:  

1. Јасмина Пејовић, наставник биологије 
2. Тања Николић, наставник енглеског језика 
3. Бојан Живковић, стручни сарадник, психолог  
4. Миљана Миленковић, наставник биологије  
5. Весна Лалић, наставник физичког васпитања 
6. Младен Антић, наставник географије 
7. Бригита Ђорђевић, наставник разредне наставе 
8. Тања Глигоријевић, директор школе. 

На састанак Тима  детаљно ће бити разрађени сви предстојећи кораци за  израду  плана 
активности. 
Састанак је заказан за уторак, 5.10.2021. у 14,00 сати  у просторијама школе. 
Обавеза Стручног веће за разредну наставу је да закаже седницу у среду 7.10.2021. године и 
разради активности из свог делокруга рада. 
У реализацију пројекта укључује се локална самоуправа, еколошко друштво, планинарско 
друштво, родитељи... 
 

 12.10. 2021. године 
13:15 одржан је састанак руководства и педагошко-психолошке службе са одељењским 
старешинама одељења од 5-8. разреда, у вези са организацијом Вршњачке менторске подршке 
ученицима којима је потребна додатна подршка у учењу и савладавању одређених премента. 
Због уочене повећане потребе да се већем броју ученика пружи овакав  вид подршке, кренуло 
се у реализацију ове активности. На састанку су испланирани даљи кораци и  договорена је 
димамика активности. Након рока за пријаву заинтересованих ученика, у коме би одељењске 
старешине требало да сачине спискове заинтересованих будућих ментора, обука је планирана 
за 8.11.2021. године.   
 

 14.10.2021. године 
На Дан школе, на њен 187. рођендан, ученицима је прочитан краћи текст о Митрополиту 
Михаилу, на 1. часу. Учитељи су у складу са својим програмом драмске или других секција 
обележили Дан школе са својим ученицима на пригодан начин. Наставницимаје прослеђен и 
линк са филмом о Митрополиту Михаилу који је ученицима, такође, пуштен. 
 
                         https://www.youtube.com/watch?v=Ue8k_UnZ6BU 
 
 Обележавање Дана школе за запослене, почело је данас у 14:30 у сали за физичко "Нове 
школе", у складу са свим епидемиолошким мерама уз присуство појединих наставника, 
стручних сарадника и ненаставног особља као и представника јединице локалне самоуправе и 
других гостију. 



 

 

 

 

Након поздравног говора директорке Тање Глигоријевић одржана је презентација свих активности 
ове образовне установе у претходном периоду. Програм је водила Ивана Николић, стручни срадник, 
билиотекар. 

 15-17.10.2021. године 
               У нашем граду  од  је  још једном одржана традиционална манифестација „Нушићеви 
Хајдуци IV“ у организацији Нушић фондације. Због пандемије вируса корона, ове године је 
манифестација одржана у нешто измењеном облику. Наиме, она је први пут одржана 2018. године са 
циљем да окупи ученике и наставнике свих школа у Србији и Републици Српској која носе име 
нашег чувеног комедиографа. Прве две године, све ишло по плану а затим, након две године 
одржавања, прошле године због пандемије манифестација је одржан онлајн. Ове године, такође због 
неповољне епидемиолошке ситуације, била је одржана делимично, односно изостала су такмичења 
драмских секција поменутих школа, да се деца не би излагала ризику. Међутим, упркос томе сама 
манифестација је имала богат програм, отворена је изложба, а одржане су и едукације и радионице, 
са жељом и вером у то да ће већ наредне године бити одржана као на свом почетку а вероватно и са 



 

 

неким новим садржајима. Учествовали су наставници и директори основних школа Србије које носе 
име Бранислав Нушић из Србије. 

Манифестација почиње је почела поздравним говором домаћина и отварањем „Кутка књиге” уз 
присуство ученика наше школе. Следио је  округли сто и стручна радионица за професоре и 
наставнике из беседништва и лепоречја.  

Сутрадан,  16.10.2021.године у Легату је отворена изложба карикатура „Нушић и уметници” и приказ 
уметничког дела Уроша Предића „Кроз сарадњу са Нушићем“. Након „Хајдучког кроса” кроз 
Сокобању,од  17,00 сати одржана је једна позоришна радионица инспирисана аутобиографском 
причом Нушића – „ Учионица учитељице Љутмиле” у којој су активно учествовали ученици виших 
разреда наше школе, За учешће у манифестацији, школи је поклоњена клупа од оловака и кућица за 
књиге, а ученицима беџеви и свеске са Нушићевим ликом. 

 

 

 
 

новембар 2021. године 

 2.11.2021. године 



 

 

У новонасталој ситуацији и у складу са препорукама, Обука за реализацију нових програма 
наставе оријентисане ка исходима учења одвијаће се путем интернета. Обука је обавезна за 
све наставнике у основним и средњим школама у Републици Србији и спада у категорију 
обука од јавног интереса. Циљ свих ових обука је да наставник буде носилац промене, и који 
ће слободно, креативно и самостално водити свој час према исходима и стандардима.  
  
            Наставни процес оријентисан према исходима у школама је започео пре четири године 
и биће настављен и унапређиван у наредним годинама. Узимајући у обзир новонасталу 
ситуацију, наставници треба да прођу, у складу са сопственом организацијом времена, кроз 
све кораке на порталу ЗУОВ-а: погледају упутства, презентације, видеоклипове, ураде тестове 
и учествују у дискусијама на форумима. 
Школа је почетком године пријавила наставнике који до сада нису похађали ову обуку и то су 
следећи наставници. 

1. Глигоријевић Тања 
2. Богићевић Марко 
3. Павловић Дарко 
4. Николић Мерима 
5. Милановић Данијела 
6. Лазић Драгица 
7. Димитријевић Александра 
8. Бокан Бранислав 
9. Милановић Радиша 

10. Миловановић Тамара 
11. Ђорђевић Јована 
12. Станојевић Александар 
13. Пешић Љиљана 
14. Миленовић Јелена 
15. Илић Виолета 
16. Шајић Голуб 
17. Ђорђевић Лидија 
18. Марковић Виолета 

Предвиђено трајање обуке је три недеље. 
 
  

 8.11.2021. године 
За пријављене ученике, данас је у 14,00 сати одржана обука за вршњачке меторе. 
Обучени ментори имаће задатак да на дневном нивоу пружају подршку и помоћ 
у учењу својим друговима којиу том тренутку, из датог предмета имају одређене 
потешкоћеу савладавању градива или су одређено градиво пропустили.Обуку су 
одржали стручни сарадници, Милена Мијалковић, педагог и Бојан Живковић, 
психолог школе. 

 

 8.11.2021. године 
Сходно одлуци Кризног штаба, због тренутне, погоршане  епидемиолошке 
ситуације, јесењи распус, уместо календарим планираног 11. новембра, почиње 
три дана раније, данас, 8.11.2021. године и трајаће до 12.11.2021. године, петак. 
Први наставни дан биће понедењак, 15.11.2021. године.  

 10.11.2021. године 

Данијела Милановић, наставник хемије, са својим ученицима седмог разреда из 
Мужинца, као и прошле године, обележили су Светски дан науке извођењем једног 
занимљивог експеримента под називом „Хемијски вулкан“. Ученици су уживали 
урадуидружењу, а снимак овог експеримента можете погледати на следећем  линку: 

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



 

 

 

 19.11. 2021. године 

Школски психолог, Бојан Живковић је, заједно са осталим члановима Тима за заштиту 
ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, сачинио 
презентацију „Мала онлајн школа за родитеље“ о безбедности ученика на интернету. 
Идеја је да ова презентација буде подршка одељењским старешинама који ће на 
предстојећим родитељским састанцима иговорити на ову актуелну тему. 

    
 

децембар 2021. године 

 

 15.12.2021. године 
Данас су, у складу са планом Тима за заштиту ученика од дискриминације, 
насиља, злостављања и занемаривања, а у оквиру часова одељењског старешине, 
одржане и последње радионице за ученике од 1-4. разреда у циљу превенције и 
заштите ученика од ризичних понашања на интернету  

Кликни безбедно уз помоћ видео материјала, са линкова у прилогу,  који су 
служили одељењским старешинама као  подршка  
https://www.youtube.com/watch?v=xTXd5qYtgkQ 

 
https://www.youtube.com/watch?v=fu7rsNSZqO0 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Zap3UqQqvUw 

 

Такође је одржана са члановима Ученичког парламента и радионица  на тему 
„Безбедно интернет окружење“ Тамара Миловановић 

 



 

 

 
 

 16. и 17.12.2021. године 

       Сокобања је ова два дана била домаћин Државног школског првенства у стоном 
тенису.за ученике основних и средњих школа у екипној и појединачној конкуренцији. 
Такмичење су организовали наставници физичког васпитања наше и СШ „Б. Нушић“ и 
Спортски центар „Подина“ уз подршку Општине Сокобања, а  одржано је у хали 
средње школе. Ово је био први пут да су наше школе биле домаћини једног државог 
школског првенства у спорту. 16. су сукобили рекете најбољи стонотенисери, ученицио 
основних школа, а наредног дана средњошколци. Укупносе такмичило 300 такмичара 
из целе Србије. Наш регион су, ове године, представљали ученици из Књажевца, 
Неготина и Бора. 

 

 22.12. 2021. године  
Данас у 15,00 сати Школски тим за заштиту ученика, у оквиру Рада на 
превенцији свих облика насиља и дискриминација над ученицима у школи и ван 
ње,  одржао је  интерно стручно усавршавање за чланове наставничког већа 
путем гугл састанка. Тема усавршавања је била Безбедност на интернету. Онлајн 
семинар одржали су Лидија Ђорђевић, стручни сарадник, социјални радник, 
координатор Тима за заштиту ученикаод дискриминације, насиља, злостављања 
и занемаривања, и чланови тима, Јасна Росић, наставник физичког васпитања, 
Јасмина Пејовић, наставник биологије и Бојан Живковић, стручни сарадник, 
психолог. Свако од реализатора је своје предавање употпунио презентацијом 
која је пратила њихово излагање. 



 

 

 У оквиру прославе Новогодишњих празника, а у условима пандемије, 
ученицима и наставницима је прослеђен линк за Новогодишње радионице, 
Научног клуба  МПНТР. Ове три интерактивне виртуелне радионице 
осмишљене су тако да и деца и одрасли, на један забаван начин, тематски везан 
за Новогодишње празнике, науче много тога из области као природних тако и 
друштвених наука. Због начина на који обрађују теме као што су: Новогодишњи 
симболи различитих култура, украшавање јелке, биоразградиви и еко-френдли 
украси, која су годишња доба у Новогодишњој ноћи широм света... ове 
радионице су корисне колико и забавне јер поред нових сазнања обилују и 
линковима ка практичним радионицама за израду украса... 

 28.12.2021. године 
За све ученике првог разреда данас су набављене ђачке књижице, које, 
традиционално већ годинама уназад набавља школа.  

јануар 2022. године 

 27.1.2022. године  

Школска слава Свети сава ове године је обележена свечаним резањем колача у најужем 
кругу запослених због промењених услова услед памдемије корона вируса. Из истих 
разлога изостало је и свечано резање колача и у издвојеним одељењима. За ову пригоду 
су вероучитељи наше школе са својим ученицима припремили приредбучији снимак су 
ученици могли да погледају путем линка. 

Школска библиотека, као и увек,  је узела учешће у обележавању Савиндана израдом 
тематских паноа „У сустрет Савиндану“ који се налазе испред библиотеке. На паноима 
је краћи текст о Светом Сави, слике са његовим ликом као и цитати неких од његових 
мудрих мисли.  

 
 28.1.2022. године 

Сходно календару такмичења МПНТР за школску 2021/2022. годину, данас је у нашој 
школи организовано и одржано школско такмичење - Књижевна олимпијада са 
почетком од 12,00 сати. Пријављено је дванаест кандидата, ученика седмог и осмог 
разреда. 

 

фебруар 2022. године 

 11.2.2022. године 



 

 

Народна библиотека „Стеван Сремац“ из Сокобање данас је поклонила нашој школској 
библиотеци стотинак књига из личне библиотеке професора српског језика и 
књижевности Славише Јевтића 

Због повећаног броја заражених корона вирусом у Републици Србији, Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у складу са 
препорукама Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду 
школа, донело је одлуку о мини распусту који ће трајати од 14. до 18. фебруара 2022. 
године, те је, у складу са овом одлуком и измењен календар образовно-васпитног рада 
за ову школску годину. Настава је у овој школској години продужена за 3 наставна дана 
и трајаће до 24. јуна 2022. године.   

 28.2.2022. године 

кција Друштва школских библиотекара Србије и школске библиотеке ОШ 
„Митрополит Михаило“ Сокобања 

„Читајмо гласно“  

Поводом Националног дана књиге, 28. фебруара, наша школска библиотека је 
прихватила позив за учешће у овој акцији ДШБС  да по први пут обележимо овај датум 
и у нашој школи. 

Друштво је предлагало „читање наглас омиљених стихова, цитата, делова омиљених 
књига, као и разговор о прочитаном са ученицима у школској библиотеци, у учионици, 
испред школе, на игралишту, у парку, на тргу, на ливади.... „   

Циљ ове активности јесте подстицање читања, као и неговање матерњег језика и 
културе читања, повезивање школске библиотеке и школе са локалном заједницом, 
повезивање са установама и удружењима која се баве афирмисањем културе и 
уметности, као и промоција рада и сарадње школских библиотекара. 

У складу са пропозицијама друштва, Акција „Читајмо гласно“ реализована је на два 
начина и у два термина. 

               28. фебруара је Валентина Бошковић, наставник разредне наставе са својим 
ученицима одељења 3-3 спровела ову активност на свом петом часу, тачно у 11,55 о 
чему сведочи и диван филм који су направили. 
https://www.youtube.com/watch?v=yYVVphyL8FY 

Када су временски услови то дозволили, у четвртак, 24.3.2022. године, школски 
билиотекари Ивана Николић и Марија Кузмановић су осмислиле и централну 
активност ове акције. Наиме, наставници су благовремено школској библиотеци 
пријавили своје најмотивисаније ученике за гласно читање омиљене литературе са 
библиотекарима.  



 

 

Укупно 33 ученика од 2. до 7. разреда попунили су прве редове амфитетатра испред 
Завичајног музеја у Сокобањи. Тачно у 11,55 што би симболично представљало 
крајње време да се окренемо неговању књиге и културе уопште, нашу акцију 
свечано је отворио Хранислав Милојковић, представник Удружења књижевника 
Сокобање „Стојан Живадиновић“ и члан удружења књижевника Србије, а по позиву 
школских библиотекара да увелича ову акцију. 

 Окупљеним ученицима прочитао је стихове неколико својих песама чиме их је 
подстакао  да и они гласно прочитају делове свог омиљеног штива. По дивном, 
сунчном, помало ветровитом дану, спонтано окупљени родитељи и суграђани могли су 
чути и стихове и делове прозе најпознатијих ставралаца за децу. Евидентно добро 
расположење ученика и осмеси на њиховим лицима били су доказ да је слоган наше 

акције „ У читању је и моћ и радост“ и више него тачна. 

Акција је свечано затворена песмом „Сокобања“ нашег госта, а за учешће у акцији, 
ученици су од школске библиотеке добили аутентичне обележиваче књига. У глас су 
затражили да акцију поновимо и следеће године. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Данас је одржано школско такмичење из биологије.  

 

 

 

март 2022. године 

 1.3.2022. године 

Поводом 153. рођендана 

Народне библиотеке „Стеван Сремац“ данас је у просторијама библиотеке одржана 
промоција књига Одржана је и промоција књига „На ветрометини епидемије – др 
Лазар Генчићˮ аутора Јелице Сретеновић, вишег кустоса Народног музеја у Зајечару 
и књиге „Стратегија и географијаˮ, 
коју су приредили госпођа Сретеновић 
и пуковник доц. др Слободан Ђукић, 
начелник катедре друштвених наука 
Војне академије. Пре промоције 



 

 

књига, в.д.директора Јелена Стојановић доделила је симболичне награде 
највернијим и највреднијим читаоцима, предшколцу Мони Николић и ученици 3-2 
основне школе Ивани Јоксимовић. Промоцији су п. рисуствовале и библиотекари 
наше школе Ивана Николић и Марија Кузмановић. 

 

 

 17.3.2022. године 

У сали Старе школе, са почетком у 13,00 сати, одржана је промоција уџбеника 
Издавачке куће БИГЗ. 

 

 

 

 

 


