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ЛИЧНА КАРТА  ШКОЛЕ 

Назив школе Основна школа "Краљ Петар I" 

Адреса школе ул. Војводе Путника бр.1, Ниш 

Телефони школе 018/290 004 и 290 005 

Факс школе 018/290 005 

e-mail  школе kraljpetarnis@mts.rs 

Директор школе Роберт Џунић 

Власник катастарске парцеле Република Србија, 

Корисник, ОШ „Краљ Петар I“ 

Површина парцеле школе м2 52.046 

Површина дворишта школе м2 46.231 

Број објеката школе 3 

Површина објеката школе м2-матична школа 

Површина објеката школе м2- нова  школа Паси Пољана 

Површина објеката школе м2-стара  школа Паси Пољана 

3.995 

1.663 

157 

Број учионица 8 

Број кабинета 21 

Фискултурна сала 3 

Број запослених - наставно особље 60,78 

Број запослених - ваннаставно особље 24,31 

Припремни предшколски програм - број деце 
(матична школа) 

31 

Припремни предшколски програм - број одељења 
(матична школа) 

2 

Припремни предшколски програм - број деце 
(издвојена одељења) 

14 

Припремни предшколски програм - број одељења 
(издвојена одељења) 

1 

Укупан број ученика ( деце) 986 

Укупан број одељења 40 

Број издвојених одељења школе 1 

Број одељења у издвојеним одељењима школе 10 
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УВОДНИ ДЕО 

Летопис 

Летописи школе су записи које су писали учитељи и наставници. Често су настали 
записивањем казивања директних учесника или преко посредника. Тако су сачињени записи о 
настанку школа и описи историјских догађаја. Након формирања осмогодишњих основних 
школа после Другог светског рата наставак записа у летописима школа су обављали директори 
школа. Бележени су сви важни догађаји у школи. Тако су често записавани резултати на 
такмичењима, успех у целокупном образовно васпитном раду у средини и запис свих радника 
школе који су радили у одређеном времену. Као писани документи, летописи се користе као 
историјска и културна грађа, документаришући трагове радa и живота у једном прошлом 
времену. Као писани документ, летописи се користе као историјска и културна грађа, 
документујући трагове рада и живота у једном прошлом времену. 

Историјат школе 

 

 

 

Школа је почела са радом 1933. године одлуком Министарства просвете, а у 
време Краљевине Југославије под називом „Краљ Петар II“. Под тим именом школа 
ради све до 1937. године када је добила назив „Огледна основна школа Краљ Петар 
II“, у којој су радили најбољи методичари и педагози. Овај назив школа је носила све 
до ослобођења 1945. године. Какав је назив школа носила од ослобођења до 1948. 
године, на основу прегледане документације, није се могло установити.  

Школа добија назив „Основна школа број 4“ 1948. године. Од фебруара 1952. 
године школа носи назив „Седма осмолетка “. Имала је 24 одељења од I до VIII, са 800 
ученика, а од 21.1. 1953. године , решењем Савета за просвету градског народног 
одбора бр. 20720/52, одлучено је да се школа зове Осмогодишња школа „Зора 
социјализма“.  
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колектив школске 1956/1957. године 
 

Од маја 1957. године. до 1959. године носи назив Осмогодишња школа „Моша 
Пијаде“. Од 1959. до 2002. године школа носи назив Основна школа „Моша Пијаде“, а 
од 2002. године па до данас Основна школа „Краљ Петар I“. 

На седници Школског одбора, 23.4.1962. године, дата је сагласност за припајање 
четворораздене школе из Паси Пољане овој школи, а у току постојања школе 
долазило је и до припајања, интеграција са Основном школом „Милка Протић“ у 
Нишу, а у периоду од 1968. до октобра 1972. 

Школске 1965/66. године у школи је било укупно 1911 ученика, формирана су 
24 одељења и два комбинована у Паси Пољани. Рад се одвијао у три смене и  три 
школске зграде: матичној,  школској згради у Улици Гоце Делчева и  згради у Паси 
Пољани. 1968. године бројно стање у  Паси Пољани је:  I разред - 15; II - 13; III - 13 и IV 
- 20 ученика. Истурено одељење у Паси Пољани реновирано је 1988/89. године,  
1991/92.  и  2006/07. године. 

Донацијом Европске Уније и средствима Скупштине града Ниша 2001. године 
извршена је реконструкција школске зграде. Уређена је унутрашњост школе као и 
школско двориште у коме се налази парк са доста зеленила и спортским теренима. 
Дограђена је и балон сала.  

У току школске 2001/2002. године матична школа је санирана средствима 
„Школа за демократију'' за замену кровног покривача, израде наставничке 
канцеларије и мокрог чвора, тако да су створени услови за извођење наставе.   

Школске 2009/10. године почиње са радом новоизграђени објекат издвојеног 
одељења ОШ „Краљ Петар I“ у Паси Пољани. 

Решењем број: 610-00-254/2012-7 од 17.7.2012.године школа је добила дозволу 
за увођење предшколског васпитања и образовања. 

Увођење рачунара и савремених наставних средстава допринело је унапређењу 
наставе. Са почетком школске 2009/10. године отпочиње спровођење огледа 
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двојезичне наставе у седмом разреду, на српском и енглеском језику, да би данас 
двојезична настава била заступљена у једном одељењу у седмом и осмом разреду.  

Школа данас 

Основна школа „Краљ Петар  I'' данас има 40 одељења од  I – VIII  разреда и 986 
ученика. Матична школа у Нишу има 31 одељење од I – VIII разреда са 782 ученика, а 
школа у Паси Пољани 9 одељења од I- VIII разреда са 204 ученика.  

У школи је запослено укупно 60,78 наставника и 24,31 ваннаставног особља  
(директор школе, помоћник директора, стручни сарадници (педагог, психолог), 
библиотекар школе и административно финансијске раднике (секретар школе, шеф 
рачуноводства, благајник), раднике на одржавању хигијене и домаре.  

У школској 2019/20. години руководство школе чине, директор Роберт Џунић, 
помоћник директора Марина Стојановић и помоћник директора у Паси Пољани 
Нинослава Николић. 

 Школа у овој школској години организовала је васпитно-образовни рад у осам 
учионица  двадесет једном кабинету и три сале за физичко васпитање. 

 Почетком школске године у матичној школи обновљена је 
библитека/медиатека где је једна просторија оформљена као део библиотеке у коме 
се налази историјат школе.  Такође ова просторија је намењена и организовању 
разних активности са ученицима предвиђене радом школске библиотеке. Поред 
библиотеке опремљене су намештајем  и три учионице будућег првог разреда у 
матичној школи. 

Током школске године посебна пажња посвећена је подршци стручном 
усавршавању наставника. У школи се негује и развија индивидуализовани приступ 
ученицима. Модел појачаног васпитног рада са ученицима који даје резултате, 
продукт је програма акредитованог од стране групе аутора из школе. Још једна од 
особености наше школе су ученици ромске националности којима подршку у учењу 
поред наставника пружа и педагошки асистент. 

У току школске године ученици су постигли одличне резултате у учењу, а 
посебно се издвајају на такмичењима у математици, српском језику, физици, 
биологији, ликовној култури и групним спортовима.  

Током другог полугођа, у  марту месецу, проглашена је пандемија вируса Covid 
19. Школска година је од тог момента прилагођена условима пандемије да се настава 
ораганизује on line. Сви ученици су прикључени на Google платформу преко које су 
добијали материјале за рад упоредо пратећи садржаје на РТС каналу. 

Маја месеца школа је успешно организовала припремни период осмака за 
завршни испит као и посебне часове наставе за ученике који су желели да постигну 
боље резултате, пратећи све препоруке заштите од вируса. Ученици су постигли  
добре резултате на полагању испита. 
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Број и структура запослених у школи 

 

Презиме и име наставника 

 

Назив радног места 

Грчић Снежана Васпитач припремног предшколског 
програма 

Вукић Марина Васпитач припремног предшколског 
програма 

Златковић  Марија Васпитач припремног предшколског 
програма 

Гавриловић Наташа Наставник разредне наставе 

Ђорђевић Гордана Наставник разредне наставе 

Ђорђевић Снежана Наставник разредне наставе 

Станојевић Дијана Наставник разредне наставе 

Златковић Валентина Наставник разредне наставе 

Милијић Данијела Наставник разредне наставе 

Станишић Невена Наставник разредне наставе 

Стојковић Љиљана Наставник разредне наставе 

Раденковић Градимир Наставник разредне наставе 

Јовановић Гордана Наставник разредне наставе 

Јовановић Дијана Наставник разредне наставе 

Митић Марија Наставник разредне наставе 

Миљковић Сузана Наставник разредне наставе 

Ристић Дејан Наставник разредне наставе 
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Стефановић Иван Наставник разредне наставе 

Стефановић Татјана Наставник разредне наставе 

Стојановић Тамара Наставник разредне наставе 

Стојичић Ивана Наставник разредне наставе 

Стојковић Весна Наставник разредне наставе 

Цветановић Мирослава Наставник разредне наставе 

Цветковић Гордана Наставник разредне наставе 

Филиповић Миодраг Наставник у продуженом боравку 
 

Глигоријевић Миљана Српски језик 

Илић Ивана Српски језик 

Mировић Моника Српски језик 

Поповић Надежда Српски језик 

Савић Снежана Српски језик 

Младеновић Весна Српски језик 

Арсић Александра Грађ. васпитање 

Јовановић Биљана Немачки језик 

Младеновић Споменка Немачки језик 

Ранђеловић Сузана Немачки језик 
Енглески језик 

 
Митић  Јелена Енглески језик 

Николић Нинослава Енглески језик 

Поповић Габријела Енглески језик 

Тамара Милосављевић Енглески језик 

Ристић Весна Енглески језик 
Грађанско васпитање –двоје. одељење 

Митић Мирјана Математика 
Информа. и рачунарство 

Иформа. и рачунарство-двоје. одељење 
Симоновић Зорана Математика 

 
Стојановић Марина Математика 

Стојић Марина Математика 

РадисављевићТатјана Математика 

Антић Јелена  Математика 
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Милошевић Александар Информатика и рачунарство 
 

Јовић Маја Историја 

Филиповић Владимир Историја 

Симоновић Бојан Историја 

Миљковић Марина Историја 

Манић Марина Географија 
Географија двојезично одељење 

Миловановић Ивана Географија 

Милетић Марија Географија 

Ђурић Зорица Биологија 

Пљевачић Милица Биологија 

Цветковић Јелена Биологија 
Биологија двојезично одељење 

Здравковић Снежана Физика 
Физика двојезично одељење 

Mитровић Александар Физика 

Тасић Димитрије Физика 

Денчић Маријана Хемија 

Јовић Слађана 

 

Хемија 

Хемија двојезично одељење 

Манојловић  Душица Музичка култура 

Музичка култура двојезично одељење 

Станојевић Ирена Музичка култура 

Николић Милан Ликовна култура 

Ћирић Ивана Ликовна култура 
Ликовна култура-двој. одељење 

Биџић-Стојановић Кристина Цртање, сликање, вајање 
 

Протић Милан Техни.  и инфо. образовање/ 
Тех. и технологија 

Радисављевић Марина Техни.  и инфо. образовање/ 
Тех. и технологија 

Радовић Младеновић Љиљана Техника и технологија 
 

Ђорђевић Игор Физичко васпититање 
Изабрани спорт-двоје.од. 
Физ. и здрав.васпитање 

Изабрани спорт 
Ђорђевић Јелена Физ. и здрав.васпитање 

Физичка активност 
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Ђорић Ненад Физичко васпититање 
Изабрани спорт 

Физ. и здрав.васпитање 
Физичка активност 

Цветковић Петар Физичко васпитање 
Изабрани спорт 

Физ. и здрав.васпитање 
Физичка активност 

Стаменковић Биљана  Верска настава 

Цекић Марко Верска настава 

Руководсво школе 

Џунић Роберт Директор школе 

Стојановић Марина Помоћник директора школе 

Николић Нинослава Помоћник директора школе 

Васић Сузана Стручни сарадник-педагог 

Спасић Анита Стручни сарадник-педагог 

Богдановић Милена  Стручни сарадник-психолог 

Николић Лидија Стручни сарадник-библиотекар 

Меметовић Сандра Педагошки асистент 
Цветковић Лидија Секретар школе 

Несторов Валентина  Координатор финанс.послова 

Ранђеловић Марија Референт за финансијско-рачуноводствене 
послове 

 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ 

Планиране активности за месец септембар 2019/20. године 

• Свечани пријем првака и предшколаца 
• Обележавање Светског дана писмености 
• Обележавање Дана европских језика 
• Излет у организацији са Истраживачком станицом Јелашница 
• Пројекат ”Читалићи” 
• Пројекат “Ћирилична калиграфија” 
• Чување и неговање зеленила у просторијама школе (ова активност ће бити 

реализована током читаве школске године, а према потреби) 
• Промоција  манифестације –Ноћ истраживача 
• Сарадња са истраживачком станицом Јелашница и посета Коритњаку 
• Дописна математичка олипијада математичког друштва „Архимедес“ 
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• Обележавање Светског дана туризма 
 

 
Планиране активности за месец октобар 2019/20. године 

• Посета Америчком културном центру 
•  Пројекат ”Читалачки клуб”  
• Пробно тестирање ученика осмог разреда  
• Математички квиз у организацији ДМС-а  

• Дан сећања на српске жртве у другом светском рату 
 

Планиране активности за месец новембар 2019/20. године 

• Дабар-такмичење из информатичке писмености 
• Посета Луткарском позоришту 

 

Планиране активности за месец децембар 2019/20. године 

• Новогодишње активности 
 

Планиране активности за месец јануар 2019/20. године 

• Обележавање Светског дана матерњег језика 
 

Планиране активности за месец фебруар 2019/20. године 

• Светосавски сајам књига 
• Сретење ,Дан државности и уставности 
• Такмичење из енглеског језика / НЕЛТА/ општински ниво 
• Пројекат ”Das Bild der Anderen” 
• Међународни дан матерњег језика – гостовање дечјих писаца  
• Међународно такмичење – Кенгур 
• Мислиша – АрхимедесТесла-Инфо куп 
• Општинска такмичења и анализа резултата 

• Недеља програмирања 
• Пројекат : ''Јесен у мом граду'' 
• Пројекат -  међушколска сарадња са школом ''Ђура Јакшић'' –Јелашница 
• Дописни пројекат 
• Обележавање Светског дана здраве хране и  МОЛ дана 

• Сајам књига 
• Пројекат -  међушколска сарадња са школом ''Ђура Јакшић'' –Јелашница 
• Новогодишња продајна изложба 

• Прослава Светог Саве и Дана државности 
• Школска такмичења 
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• Посета Симфонијском оркестру 
• Обележавање Светског дана поезије 
• Тесла-Инфо куп 

 

 

Планиране активности за месец март 2019/20. године 

• Светски дан воде 
• Сајам књига и енглеског порцелана 
• Међународни дан вода 
• Еко – олимпијада ( траје током марта, априла и маја месеца) 
• Окружна такмичења и анализа резултата 
• Предавање стручних сарадника из специјалне школе 
• Пројекат -  међушколска сарадња са школом ''Ђура Јакшић'' –Јелашница 

 

Планиране активности за месец април 2019/20. године 

• Мај месец математике (Фестивал у Нишу) 
 

Планиране активности за месец мај 2019/20. године 

• Републичка такмичења 
• Припрема за прославу Дана школе 

 

Планиране активности за месец јун 2019/20. године 

• Организација поправних и разредних испита 
 

• Дан сећања на жртве Холокауста, геноцида и др.жртава фашизма у Другом 
светском рату 

• Дан планете земље 
• Обележавање Светског дана књиге 
• Пробно тестирање ученика осмог разреда 
• Пролећно уређење школског дворишта; 
• Припрема и одржавање пробног матурског испита за ученике 8.разреда; 
• Припрема за смотру „ Наук није баук 
• Посета- Медијана 
• Посета ученика VIII раз(логор на Црвеном Крсту ). 
• Дан победе 
• Екипно такмичење из математике-Архимедес; 

• Дан школе 
• Организација разредних испита 
• Припрема и тестирање ученика за двојезично одељење 
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Програм школског спорта и спортских активности 

• Недеља школског спорта: 
Спортске игре, трчање на кратким стазама 30м, полигони, елементарне игре, 
одбојка, фудбал, кошарка.  

• Крос: 
Јесењи и пролећни крос. 

• Међуодељењски турнир: 
Ркомет, кошарка, одбојка, малифудбал, између две ватре. 
 

• Игре за млађе разреде: 
Надвлачење конопца, вртимо хула-хоп, балоновићи, игра џинова, трчање у пару са 
рукама на леђима, цветна ливада, весели џакови, полигон са задацима. 

План рада ученичког парламента за 2019/20. годину 

• Септембар 
Избор представника одељења седмог и осмог разреда; Конституисање Ученичког 
парламента; Избор руководства Ученичког парламента; Израда и усвајање 
Програма рада Ученичког парламента у овој школској години; Упознавање 
чланова Ученичког парламента са протоколом, планом рада Тима за заштиту деце 
и ученика. 

• Октобар 
Упознавање чланова Парламента са законским оквиром деловања парламента, са 
правима и дужностима чланова; упознавање са нормативним актима школе 
(Статут; Програм рада школе); Законом о основама система (део који се односи на 
ученике); Правилником о понашању ученика; Пословником о раду парламента и 
сл. Међународни дан старијих особа, 1. октобар, међугенерацијска пријатељства. 
Дечја недеља, ‘’Да право свако – дете ужива лако'', 1- 6. октобар. – 30 година 
Конвенције о правима детета. Седница Ученичких парламената „Како препознати 
и шта урадити- за одрастање без насиља“. Теме:вршњачко насиље, актуелна 
дешавања у основним школама (однос ученик -наставник и ученик-ученик 
/изношење позитивних и негативних  критичких ставова, повећање квалитета 
образовања, промовисање добрих примера из школског живота, проблеми у 
школском животу и дискусија на тему побољшања услова школског живота и 
промоције учтивог понашања и облачења, деца која су се истакла својим 
хуманитарним, образовним, културним и другим друштвеним ангажманом у 
локалној заједници, боље здравље деце и њихова заштита од занемаривања и 
злостављања, инклузивно образовање деце са тешкоћама у развоју и њихово 
укључивање у друштво( домаћин представника Ученичких парламената нишких 
школа биће ОШ ‘’Краљ Петар I). Светски дан здраве хране, 16. октобар. 

• Новембар 
Европски дан науке, 7. Новембар; Дан просветних радника, 8. новембар, био би 
обележен заменом ученика и наставника (ученици би тог дана били у улогама 
наставника ). И у руководству школе дошло би до промена; Међународни дан 
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толеранције, 16. новембар; Светски дан права деце, 20. Новембар; Међународни 
хуманитарни дан, 23. новембар; Питања за директорa / гост Парламента директор 
школе; Класификациони период (представници парламента присуствују 
седницама Одељењских већа; Отварање и уређивање странице на сајту: „Стоп 
електронском насиљу“. 

 

 

• Децембар 
Болести зависности - Дан борбе против сиде, 1. Децембар; Међународни дан 
волонтера, 5. децембар; Светски дан људских права, 10. децембар; Новогодишња  
журка; Међународни дан УНИЦЕФ-а, 11. децембар. 

• Јануар 
Прослава дана Светог Саве, 27. јануар; Национални дан без дуванског дима, 31. 
јануар. 

• Фебруар 
Дан заљубљених , 14. фебруар; Дан уставности, 15 и 16. фебруар; Међународни дан 
матерњег језика, 21. фебруар. 

• Март 
Светски дан књиге, 2. март, Светски дан среће, 20. март; Обележавање Светског 
дана воде, 22. март; Класификациони период (представници Парламента 
присуствују седницама одељењских већа). 

• Април 
Дан шале, 1. април; Светски дан здравља – обележавање трибина, 7. април; 
Светски дан Рома, 8. април; Професионална оријентација  - представљање средњих 
школа ;  Активности поводом Дана планете Земље, 22. април;  УН недеља 
безбедности у саобраћају, 23- 29. април; Питања за директорa / гост парламента 
директор школе. 

• Мај 
Дан Европе, 9. мај; Светски дан за културну разноликост за дијалог и развој. 21. 
мај; Избор ученика генерације; Другарско вече; Професионална оријентација – 
трибина;Класификациони период (представници парламента присуствују 
седницама Одељењских већа); Бирање омиљеног наставника; Организовање 
недеље спорта поводом Међународног дана физичке активности "Кретањем до 
здравља", 10. мај; Међународни дан породице, 15. мај ''Подршка породици је 
најбоља подршка деци''. 

• Јун 
Иницирање нових секција из области које побуђују веће интересовање ученика;                    
Прослава Дана школе, 2. јун; Светски дан животне средине, 5. јун; Дискусија о 
Завршном испиту ; Анализа рада Ученичког парламента – Извештај о раду;  
Последњи наставни дан; Дечја добротворна пијаца'' - старији ученици поклањају 
млађима уџбенике за наредну школску годину. 
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• Током године 
Сарадња са Младим амбасадорима културе; 
Чланови Парламента као вршњачки едукатори – преношење искустава у своје 
одељење; покретање акција на нивоу одељења; 
Културно-забавни живот ученика – осмишљавање активности; 
Сарадња са управом школе; понашање ученика; испуњавање обавеза ученика; 
Предлози за осавремењивање наставе. 
 

 

 

ПРОЈЕКТИ У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ          

                                                                                                                            

Назив пројекта 

Вукова недеља 

Назив пројекта Вукова недеља 

Врста/карактер Школски пројекат 

Трајање Четири недеље 

Кратак опис Пројекат ће обухватити низ активности везане за живот и дело Вука 
Караџића, разне обичаје и предмете из 19. и 20. века и посету 
културолошким знаменитостима у Нишу 

Општи циљеви • Упознавање ученика са реформом Вука Караџића 
• Развој вештине комуникације и игре кроз разне сценске 

наступе 
• Развој ликовног стваралаштва кроз разне ликовне 

технике 
• Подизање нивоа сарадње међу ученицима 
• Подизање нивоа сарадње у колективу 
• Повећање степена учешћа ученика у ваннаставним 

активностима 
• Упознавање ученика са очувањем књижевних дела  и 

значајем Народне библиотеке 
• Развијање свести о значају културолошких 

знаменитости у граду 
 

Координатор пројекта: Марија Митић 

 

Назив пројекта 

Das Bild der Anderen (Слика других) 
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Пројекат у настави немачког језика 

 

Назив пројектa Das Bild der Anderen (Слика других) 

 

Циљ пројекта: 

Ученици треба да  усаврше вештине читања и писања на немачком 
језику, учврсте граматичке структуре и прошире речник 

Резиме пројекта Das Bild der Anderen је интернатионални пројекат за ученике 
немачког језика. Један од циљева пројекта  је да ученике мотивише 
да пишу писма на страном језику. Пројекат пружа ученицима 
прилику да пишу о себи, постављају питања, да стварају слику о свом 
партнеру у далекој земљи са другачијим културним наслеђем,  и да 
истовремено постану свесни ко су они сами. Пројекат се  реализује 
искључиво са ученицима који немачки језик уче као страни jeзик.  

 

Циљна група Ученици седмог  разреда (VII2) 

Време реализације: Од октобра  2019. до јуна 2020. 

 

 

Назив пројекта 

Село-град 
 

 Општи подаци о пројекту 

Назив Село- град 

Врста/карактер Међушколски пројекат 

Трајање Октобар, децембар, април,мај  
школске 2019/2020.године 

Кратак опис Пројекат ће обухватити сарадњу са Основном школом „Ђура 
Јакшић“ Јелашница, истурено одељење Просек 

Општи циљеви • Подстицање социјализације ученика и 
комуникација са вршњацима из других 
средина, прихватање различитости 

•   Размена искустава међу наставницима 
• Унапређење сарадње са школама из окружења                        
•  Повећање степена учешћа ученика у 

ваннаставним активностима 
• Подизање нивоа сарадње међу ученицима 

Подизање нивоа сарадње са колегама            
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Координатор пројекта: Гордана Јовановић 

 

 

 

 

 

Назив пројекта 

 Еко школа 

 Општи подаци о пројекту 

назив „Еко школе у Србији“ 

врста/карактер Међународни пројекат 

трајање Током целе школске 2018/19. године 

 

кратак опис 

o Пројекат ће обухватити низ активности везаних за заштиту 
животне средине и штедње енергије 

 

 

Општи циљеви 

o Ученици учествују у различитим активностима и постају 
одговорни чланови друштва 

o Школа постаје отворена за јавност и шире деловање 
o Већа сарадња школе, локалне заједнице и локалне самоуправе 

Координатори пројекта Зорица Ђурић и Дијана Јовановић 

 

Назив пројекта 

 Читалићи 

 Општи подаци о пројекту 

Назив  
 
Међушколски образовно-васпитни пројекат „ЧИТАЛИЋИ 2020.” 

Врста/карактер  

Неговање и развијање вештинаЧитање и разумевање прочитаног 

и Писмено изражавање 

Трајање октобар-мај 

 

Кратак опис 

Ученици имају током школске године следеће активности: 

Вођење читалачког дневника 
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Тестирање разумевања прочитаног 

Израда дигиталних материјала 

Дебатни клубови 

Пројектна настава 

Завичајне мапе 

 

 

Општи циљеви 

- усмеравање ученика на разумевање значења речи и изградњу 
мреже појмова;  
- повезивање са претходним знањем на смислен начин;  
- обезбеђивање да услови учења буду што сличнији условима 
у којима треба применити оно што је научено;  
- обезбеђивањејасноће у излагању и представљање структуре 
садржаја који треба савладати;  
- повезивање градива са искуствима ко је ученик већ поседује;  
- обезбеђивање хоризонталног учења тако што се ученик 
ставља у улогу онога који подучава;  
- континуирано давање повратне информације ученику о 
његовом постигнућу и сугестије шта треба урадити да би се 
оно унапредило;  
- награђивање сваког одговора који указује да ученик разуме 
градиво и његову примену.  
У тематској настави:  
- садржаји се повезују у смисаоне целине;  
- тимски рад и истраживање је главна метода рада;  
- користе се различити медији (вербални, визуелни,...);  
-истраживачки тимови се баве проучавањем различитих 
области једне веће интердисциплинарне целине;  
- комуницирају људи из сродних дисциплина и планирају 
одређене садржаје, тако да рад у групи, обезбеђује различите 
погледе на исти проблем;  
- тематску целину треба да сачињавају они садржаји градива 
различитих дисциплина који логички највише и најбоље иду 
заједно и најбоље доприносе разумевању целине;  
- усаглашавају се садржаји појединих предмета и потребно 
време за обраду.  

Координатор пројекта: Снежана Савић 

Назив пројекта 

Ћирилична калиграфија 

 Општиподаци о пројекту 

Назив Ћирилична калиграфија 

Врста/карактер Ћирилични краснопис 

Трајање током школске године 
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Кратакопис 

 

 

 

Општи циљеви 

-ученици разумеју значај ћирилице; 
- ученици упознају историјат ћириличног писма; 
- ученици развијају љубав и поштовање према српској 
ћирилици; 

 -развијање свести о значају ћирилице за српски народ и 
његов национални идентит;  
 

 -развијање интеркултуралности (упознавање са ћириличним 
писмима других народа- руско, бугарско, украјинско, 
белоруско...); 
 

 
Специфични циљеви  и 
задаци 

  

•   -промовисање ћирилице као 
националног писма 

 

•   -поштовање и неговање српског 
језика и ћирилице, традиције и 
културе српског народа 

 

•   -поштовање и очување националне 
и светске културне баштине 

 

•  -оспособљавање ученика да користе 
информације у свим облицима и на 
свим медијима 

 

•  -развијање и неговање креативног 
мишљења 

 

-неговање правана сопствено 
мишљење и слободу изражавања 

 

•  -развијање тимског рада, 
истраживачкогдуха и сарадње међу 
ученицима и наставницима 

 

Координатори пројекта: Снежана Савић, Лидија Николићи Ивана Ћирић 

 

Назив пројекта 

Читалачки клуб 

 Општи подаци о пројекту 

Назив Читалачки клуб 
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Врста/карактер Читање и тумачење нових књижевних дела за младе 

Трајање новембар-мај 

 

Кратак опис 

-спроводи се кроз радионице; 

-свака радионица је посвећена једном књижевном делу, а по 
потреби и две;  

-уводни часови служе за упознавање ученика са планом рада;  

- завршни часови су евалуација рада током године 

 

 

Општи циљеви 

Упознавање са новим делима српске књижевности 

Читање нових дела 

Тумачење књижевних дела 

Координатор пројект: Снежана Савић 

Назив пројекта 

Pen friends 

 Општи подаци о пројекту 

Назив Pen friends 

Врста/карактер Пројекат у настави енглеског језика 

Трајање октобар 2019 – мај 2020. 

 

Кратак опис 

Током наведеног периода ученициће се дописивати на енглеском 
језику са својим вршњацима из иностранства и размењивати 
ликовне радове на задату тему. 

 

 

 

Општи циљеви 

Мотивисање ученика да пишу писма на старном јеику, постављају 
питања, стварају слике о свом партнеру у далекој земљи са 
другачијим културним наслеђем и постају свесни сопствене 
културе и наслеђа. 

Координатори: наставници двојезичне наставе 

 

 

 

 



Летопис ОШ „Краљ Петар I“, Ниш за шкоску 2019/20. годину 

24 
 

 

 

 

 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ 

 
01. СЕПТЕМБАР 2019. ГОДИНЕ 
 
Упис ученика у први разред 
 

Директор школе, Роберт Џунић, је првог дана септембра дочекао ђаке 
прваке и њихове родитеље и пожело им срећан и успешан почетак. Учитељице 
Гордана Ђорђевић, Мирослава Цветановић, Снежана Живковић и Градимир 
Раденковић су прихватили своје нове ученике и повели их на први школски 
час. Учионице на првом и трећем спрату школске зграде чекале су чисте и 
спремне да приме све прваке. Сви прваци су добили поклоне и неопходан 
школски прибор за рад. 
 
 

 
 
 
24. СЕПТЕМБАР 2019.ГОДИНЕ 
 
Дан пешачења 
 
Ученици осмог и шестог разреда су са наставницима историје, биологије, 
географије и физичке културе у сарадњи са Истраживачком станицом Јелашница 
обележили дан пешачења и посетили Коритњак. 
 
 

https://www.facebook.com/337949440090883/photos/pcb.481973739021785/481973339021825/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAoXgZ1xY9qFf3wF70usRs8QNIjNqCwguMDK4AmGjrtJlaG4dMKD6yC0h_Y9kFN30HvtPW-jkLpqMgw&__xts__%5B0%5D=68.ARD6PZjtjz_exeZkg22xNa8aRwp1ZhCM-qGyWKUcT7GdxAJDe9su2xEO-OyWcnb0U8atHLQUhJ9CN2NvQ1aji1SXB0-NRn9o3rC84NY5R7L7NaRvK3GCRkucp_4VSZX8eSpqFpdDfRZP_UuJrnvOMpDDkrfpPBeBNc2z21_HJvakDTUkDeB-WhjNjo2fKJDyy0dWgrFzmTG7gYRR85q63IpPS6JFqh2lFlBdejk2z-UQc3Vtst6L-ql6Y4VgiRX4PCDr3Fl_LPvtcagWxzNejQmp11AOdY6ZmtJov9AAoClUYi5duU5BuBbKCh-Vl2RheTmfKEZ4hLcNNQl9HTKaBL4
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27. СЕПТЕМБАР 2019.ГОДИНЕ 
 
Посета нишке тврђаве 
 
Предшколци су са својим васпитачицама,  посетили Градску башту и Џез музеј у 
Тврђави. 
 
 

 
 
 
 
7-11. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ 

Обележавање дечије недеље 

https://www.facebook.com/337949440090883/photos/pcb.481973739021785/481973339021825/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAoXgZ1xY9qFf3wF70usRs8QNIjNqCwguMDK4AmGjrtJlaG4dMKD6yC0h_Y9kFN30HvtPW-jkLpqMgw&__xts__%5B0%5D=68.ARD6PZjtjz_exeZkg22xNa8aRwp1ZhCM-qGyWKUcT7GdxAJDe9su2xEO-OyWcnb0U8atHLQUhJ9CN2NvQ1aji1SXB0-NRn9o3rC84NY5R7L7NaRvK3GCRkucp_4VSZX8eSpqFpdDfRZP_UuJrnvOMpDDkrfpPBeBNc2z21_HJvakDTUkDeB-WhjNjo2fKJDyy0dWgrFzmTG7gYRR85q63IpPS6JFqh2lFlBdejk2z-UQc3Vtst6L-ql6Y4VgiRX4PCDr3Fl_LPvtcagWxzNejQmp11AOdY6ZmtJov9AAoClUYi5duU5BuBbKCh-Vl2RheTmfKEZ4hLcNNQl9HTKaBL4
https://www.facebook.com/337949440090883/photos/pcb.481973739021785/481973339021825/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAoXgZ1xY9qFf3wF70usRs8QNIjNqCwguMDK4AmGjrtJlaG4dMKD6yC0h_Y9kFN30HvtPW-jkLpqMgw&__xts__%5B0%5D=68.ARD6PZjtjz_exeZkg22xNa8aRwp1ZhCM-qGyWKUcT7GdxAJDe9su2xEO-OyWcnb0U8atHLQUhJ9CN2NvQ1aji1SXB0-NRn9o3rC84NY5R7L7NaRvK3GCRkucp_4VSZX8eSpqFpdDfRZP_UuJrnvOMpDDkrfpPBeBNc2z21_HJvakDTUkDeB-WhjNjo2fKJDyy0dWgrFzmTG7gYRR85q63IpPS6JFqh2lFlBdejk2z-UQc3Vtst6L-ql6Y4VgiRX4PCDr3Fl_LPvtcagWxzNejQmp11AOdY6ZmtJov9AAoClUYi5duU5BuBbKCh-Vl2RheTmfKEZ4hLcNNQl9HTKaBL4
https://www.facebook.com/337949440090883/photos/pcb.485658661986626/485658401986652/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDY0iWctfaKQDJNIkneRN_QAMJZdtvC0qbGl3VI-C9IL2p2WFMyAgXAJQZUv7cuaNsKYFHZDEv0sJX-&__xts__%5B0%5D=68.ARCS5XzVDekaq78WUkDnDZERfqY5egRIX6h_blsCKkJABnZDxQBoehij0SFWCdzDV9qbSwCib51Ce2FseI1WoZ1qTIdUbVJ0IZMMbacBFp12Q-gkiBcyzWSpQqnP5DqBkueU2WDHeCJzkCZOpO6Sjs5riA1v5qrF8dZRwns5ANgCFrTnMphva-yxh4c2PPE25ef5lDotrhyhqxcdaNKOZGkf9RkxIPvas4hVG9O4qQ9ljLEzT9QUXJk76Pi35BLzCxursPIngXkVxOC4PMgSQlUewLUeUVSvuu6RTgtx7wt4ZlBs7WV2WoLND4jgFm_90fmjuhgi5Mhpeg3tj8fjaVQ
https://www.facebook.com/337949440090883/photos/pcb.485658661986626/485658401986652/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDY0iWctfaKQDJNIkneRN_QAMJZdtvC0qbGl3VI-C9IL2p2WFMyAgXAJQZUv7cuaNsKYFHZDEv0sJX-&__xts__%5B0%5D=68.ARCS5XzVDekaq78WUkDnDZERfqY5egRIX6h_blsCKkJABnZDxQBoehij0SFWCdzDV9qbSwCib51Ce2FseI1WoZ1qTIdUbVJ0IZMMbacBFp12Q-gkiBcyzWSpQqnP5DqBkueU2WDHeCJzkCZOpO6Sjs5riA1v5qrF8dZRwns5ANgCFrTnMphva-yxh4c2PPE25ef5lDotrhyhqxcdaNKOZGkf9RkxIPvas4hVG9O4qQ9ljLEzT9QUXJk76Pi35BLzCxursPIngXkVxOC4PMgSQlUewLUeUVSvuu6RTgtx7wt4ZlBs7WV2WoLND4jgFm_90fmjuhgi5Mhpeg3tj8fjaVQ
https://www.facebook.com/337949440090883/photos/pcb.481973739021785/481973339021825/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAoXgZ1xY9qFf3wF70usRs8QNIjNqCwguMDK4AmGjrtJlaG4dMKD6yC0h_Y9kFN30HvtPW-jkLpqMgw&__xts__%5B0%5D=68.ARD6PZjtjz_exeZkg22xNa8aRwp1ZhCM-qGyWKUcT7GdxAJDe9su2xEO-OyWcnb0U8atHLQUhJ9CN2NvQ1aji1SXB0-NRn9o3rC84NY5R7L7NaRvK3GCRkucp_4VSZX8eSpqFpdDfRZP_UuJrnvOMpDDkrfpPBeBNc2z21_HJvakDTUkDeB-WhjNjo2fKJDyy0dWgrFzmTG7gYRR85q63IpPS6JFqh2lFlBdejk2z-UQc3Vtst6L-ql6Y4VgiRX4PCDr3Fl_LPvtcagWxzNejQmp11AOdY6ZmtJov9AAoClUYi5duU5BuBbKCh-Vl2RheTmfKEZ4hLcNNQl9HTKaBL4
https://www.facebook.com/337949440090883/photos/pcb.485658661986626/485658401986652/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDY0iWctfaKQDJNIkneRN_QAMJZdtvC0qbGl3VI-C9IL2p2WFMyAgXAJQZUv7cuaNsKYFHZDEv0sJX-&__xts__%5B0%5D=68.ARCS5XzVDekaq78WUkDnDZERfqY5egRIX6h_blsCKkJABnZDxQBoehij0SFWCdzDV9qbSwCib51Ce2FseI1WoZ1qTIdUbVJ0IZMMbacBFp12Q-gkiBcyzWSpQqnP5DqBkueU2WDHeCJzkCZOpO6Sjs5riA1v5qrF8dZRwns5ANgCFrTnMphva-yxh4c2PPE25ef5lDotrhyhqxcdaNKOZGkf9RkxIPvas4hVG9O4qQ9ljLEzT9QUXJk76Pi35BLzCxursPIngXkVxOC4PMgSQlUewLUeUVSvuu6RTgtx7wt4ZlBs7WV2WoLND4jgFm_90fmjuhgi5Mhpeg3tj8fjaVQ
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Предшколске групе наше школе низом активности обележиле су Дечију 
недељу. Заједничким маскенбалом остварена је сарадња са Дечјим вртићем Бајка, 
где је тема маскенбала била ДЕЦА СВЕТА... Предшколци су такође израђивали 
перјанице од папира и цртали честитку непознатом другу. Обележавање Дечије 
недеље протекло је  весело и у овој школској години. Свакодневно су 
организоване активности са ученицима од првог до осмог разреда и то дечија 
права, међусобна размена поклонаи порукапријатељства, спортски дан са доделом 
медаља, приредба, маскембал са најмлађима... 

     

У нашој школи у оквиру Дечје недеље у среду 9.10.2019. године у сарадњи са 
женским рукометним клубом Наиса одржан је међуодељењски турнир у рукомету 
за ученице петог и шестог разреда.     
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ОКТОБАР 

У оквиру Дечије недеље, на иницијативу Ученичког парламента наше школе, били 
смо домаћини 1. седнице Ученичких парламената нишких основних школa. 
‘’ Како препознати и шта урадити за одрастање без насиља?’’ 
Причало се о вршњачком насиљу, актуелним дешавањима у основним школама ( 
однос ученик- наставник и ученик- ученик), ученици су изнели позитивне и 
негативне, критичке ставове, причало се о побољшању квалитета образовања, 
промовисању добрих примера из школског живота, проблемима у школском 
животу и дискутовало се на тему побољшања услова школског живота и 
промоцији учтивог понашања и облачења, о деци која су се истакла својим 
хуманитарним, образовним , културним и другим друштвеним ангажманом у 
локалној заједници, бољем здрављу деце и њиховој заштити од занемаривања и 
злостављања, инклузивном образовању са тешкоћама у развоју и њихово 
укључивање у друштво. 
Одазвало се 12 нишких основних школа. Домаћин следеће седнице ће бити ОШ 
‘’Свети Сава’’. 
Александра Арсић, координатор Ученичког парламента 
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14.ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ 

Обележавање недеље саобраћаја 

У оквиру недеље о саобраћају, предшколци су посетили Аутобуску и Железничку 
станицу. 

 

 

 

15. ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ 

Посета Геронтолошког центра 

15. октобра чланови Ученичког парламента и два ученика осмог разреда 
посетили су Геронтолошки центар у Нишу и дружили су се са штићеницима дома 
играјући шах и друштвену игру ‘’Не љути се човече’’. До дружења је дошло 
поводом Светског дана старијих особа, на обострано задовољство. И чланови 
парламента и станари Геронтолошког дома изразили су жељу да се поново друже. 
Александра Арсић, координатор Ученичког парламента. 
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16. ОКТОБАР 2019.ГОДИНЕ 
 
Обележен је Светски дан здраве хране 
 
      Учествовали су ученици од 5. до 8. разреда, као и чланови Ученичког 
парламента. 
Предавање о здравој храни одржала је Ивана Шарац MD, MSc, Ph, научни радник, 
доктор медицине, специјалистa хигијене са докторатом из области исхране и 
метаболизма запослена у Центру изузетних вредности у области истраживања 
исхране и метаболизма, Института за медицинска истраживања, Универзитета у 
Београду. 
Александра Арсић, координатор Ученичког парламента. 
 

 

 

16-17. ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ 

Посета Ћеле Кули 

„Упознајемо наш град“  - предшколци у посети Ћеле Кули и Споменику на Бубњу. 
 

 

https://www.facebook.com/337949440090883/photos/pcb.498362077382951/498361837382975/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA9-bof4aTOoL6-ubq3B6NqUwoLKSFNKkOjBHlwcL1r8_OdTEKhzTWLx2FMyxD77Fy-isBedYgc3UXe&__xts__%5B0%5D=68.ARCOcKYvMUM-5sTiLpMlp7uMQLVGg2lX3iTWxUqOMlJehjshZubUpms5jb9Ih8j6rRL8f9d6fIAwjFPYDg1Y0jKov7vSG8Cpto0h6dula1x0ftQnMkdg4yd9MnOIt2yGPSpgLaRblNDUsXYHXukci2EMGbLqdNLtHQkkeiVLxLg8nsUOcJmqW_2uATMyX_ry2mnzNEoOr94tY-5wjpbzaxrNLVlG2vafHw3Ho4KjAHaBiK_CXy58ruRsZdMBt7QArXnXFQdN6c9h6uV5hsTDuc1HkQQpv-ZaP-fyEAPy3H9sdKhjESAGaiuDo0AM9-ucinhzBlKtO17cQVquP7-zn2I
https://www.facebook.com/337949440090883/photos/pcb.498362077382951/498361837382975/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA9-bof4aTOoL6-ubq3B6NqUwoLKSFNKkOjBHlwcL1r8_OdTEKhzTWLx2FMyxD77Fy-isBedYgc3UXe&__xts__%5B0%5D=68.ARCOcKYvMUM-5sTiLpMlp7uMQLVGg2lX3iTWxUqOMlJehjshZubUpms5jb9Ih8j6rRL8f9d6fIAwjFPYDg1Y0jKov7vSG8Cpto0h6dula1x0ftQnMkdg4yd9MnOIt2yGPSpgLaRblNDUsXYHXukci2EMGbLqdNLtHQkkeiVLxLg8nsUOcJmqW_2uATMyX_ry2mnzNEoOr94tY-5wjpbzaxrNLVlG2vafHw3Ho4KjAHaBiK_CXy58ruRsZdMBt7QArXnXFQdN6c9h6uV5hsTDuc1HkQQpv-ZaP-fyEAPy3H9sdKhjESAGaiuDo0AM9-ucinhzBlKtO17cQVquP7-zn2I
https://www.facebook.com/337949440090883/photos/pcb.499022920650200/499022593983566/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDi-kBQmcVLCyP0nmsynm97buZDpWTPhvikFYhCCkslK2zmvWfNmvBS7_KsTZDW3ndZjG9bown1TfRq&__xts__%5B0%5D=68.ARAHI8X_SSZkez0iRs2T8FaRqACu3Wql-j5E6eUS9L2R87C5BCmRLahQKQOTzOWxfRFR7xlE6S6gD72iSDkbkS2MzvIhGk0iIppEysq9q1Ze6AyP5wUNSzmDKuIB3PgqWAjZD_iQMxaLbJNRI9Ll67ljtb2VBpM0ZDiRHpm_l3JVcAfJLVkq8ZKyPm_cYFx51BHmXZtffUJtv-rxaR7uWW8gJrjX5xgekQbdAXQQOMU0r_FDJYxVzJ55ojVFmuEXqVAUlFr2C6rU48WG2EoWXjXbis5NodYwlP7Hj42PWB9uQboCUS36b-9tYUKSkVg6_YOkV0TQg6nrbwokB_Ag3pA
https://www.facebook.com/337949440090883/photos/pcb.499022920650200/499022593983566/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDi-kBQmcVLCyP0nmsynm97buZDpWTPhvikFYhCCkslK2zmvWfNmvBS7_KsTZDW3ndZjG9bown1TfRq&__xts__%5B0%5D=68.ARAHI8X_SSZkez0iRs2T8FaRqACu3Wql-j5E6eUS9L2R87C5BCmRLahQKQOTzOWxfRFR7xlE6S6gD72iSDkbkS2MzvIhGk0iIppEysq9q1Ze6AyP5wUNSzmDKuIB3PgqWAjZD_iQMxaLbJNRI9Ll67ljtb2VBpM0ZDiRHpm_l3JVcAfJLVkq8ZKyPm_cYFx51BHmXZtffUJtv-rxaR7uWW8gJrjX5xgekQbdAXQQOMU0r_FDJYxVzJ55ojVFmuEXqVAUlFr2C6rU48WG2EoWXjXbis5NodYwlP7Hj42PWB9uQboCUS36b-9tYUKSkVg6_YOkV0TQg6nrbwokB_Ag3pA
https://www.facebook.com/337949440090883/photos/pcb.498362077382951/498361837382975/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA9-bof4aTOoL6-ubq3B6NqUwoLKSFNKkOjBHlwcL1r8_OdTEKhzTWLx2FMyxD77Fy-isBedYgc3UXe&__xts__%5B0%5D=68.ARCOcKYvMUM-5sTiLpMlp7uMQLVGg2lX3iTWxUqOMlJehjshZubUpms5jb9Ih8j6rRL8f9d6fIAwjFPYDg1Y0jKov7vSG8Cpto0h6dula1x0ftQnMkdg4yd9MnOIt2yGPSpgLaRblNDUsXYHXukci2EMGbLqdNLtHQkkeiVLxLg8nsUOcJmqW_2uATMyX_ry2mnzNEoOr94tY-5wjpbzaxrNLVlG2vafHw3Ho4KjAHaBiK_CXy58ruRsZdMBt7QArXnXFQdN6c9h6uV5hsTDuc1HkQQpv-ZaP-fyEAPy3H9sdKhjESAGaiuDo0AM9-ucinhzBlKtO17cQVquP7-zn2I
https://www.facebook.com/337949440090883/photos/pcb.499022920650200/499022593983566/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDi-kBQmcVLCyP0nmsynm97buZDpWTPhvikFYhCCkslK2zmvWfNmvBS7_KsTZDW3ndZjG9bown1TfRq&__xts__%5B0%5D=68.ARAHI8X_SSZkez0iRs2T8FaRqACu3Wql-j5E6eUS9L2R87C5BCmRLahQKQOTzOWxfRFR7xlE6S6gD72iSDkbkS2MzvIhGk0iIppEysq9q1Ze6AyP5wUNSzmDKuIB3PgqWAjZD_iQMxaLbJNRI9Ll67ljtb2VBpM0ZDiRHpm_l3JVcAfJLVkq8ZKyPm_cYFx51BHmXZtffUJtv-rxaR7uWW8gJrjX5xgekQbdAXQQOMU0r_FDJYxVzJ55ojVFmuEXqVAUlFr2C6rU48WG2EoWXjXbis5NodYwlP7Hj42PWB9uQboCUS36b-9tYUKSkVg6_YOkV0TQg6nrbwokB_Ag3pA
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18.ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ 
 
 Карнервал јесењих шешира 
 
Предшколцима су у госте дошла деца из Дечијег вртића "Бајка" где су заједно уз 
игру и песму обележили Карневал јесењих шешира. Било је право задовољство 
дружити се са вршњацима из вртића. 
 

 

 

31. ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ 

Design for change 

„Design for change’’ је међународни награђивани едукативни програм намењен 
деци од 5 до 18 година, основан 2009. године у Индији. Данас је присутан у више 
од 60 земаља и оснажио је више од 32.000.000 деце широм света. Програм има за 
циљ да помогне деци да оформе животни ‘’ЈА МОГУ’’ став, да развијају друштвено- 
ангажовани и предузетнички дух и да се упознају са циљевима одрживог развоја. 
Деца добијају прилику да користећи иновативну методологију проналазе, бирају и 
решавају конкретне проблеме у својој околини. Доказано је да процес развија 
вештине 21. века код деце ( емпатија, лидерство, тимски рад, комуникација, 
решавање проблема, предузетништво, критичко мишљење, медијска писменост). 
Охрабримо свако дете да каже’’ ЈА МОГУ’’. 

https://www.facebook.com/337949440090883/photos/pcb.500703873815438/500703143815511/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBV7BUvonwyvraFXmGlIkgHurwbvc9g1V76vV4u6UwPDKsVibbnDrbYgvb5sZvAUZ45aQJThxGEOzBq&__xts__%5B0%5D=68.ARAVQH0BS4RM-RD7Rk_FNcFDrof0-E7DuzHp1_uoePUEJvFzXeteCo4q_pgY61I2gKfgXUThelt1_oKR-YrTKMgusnl3epw7c711IfwDXcKWgC_jo2mBPyq1XdHNOIT_bqnJ2mlkcOqunyJOR9nYPb4tnvNTxnguqyhVUbIoAYM4uUQ54lwYsBvvXmt_5AYPNGSZL22PSI6ZIeb4AOIdKPRhJ2NK96DroSw8uVuwnX43t8-4YLir-59ydRQMfHFR_sJtnqTI7JMDg-TmrD7wI5xd2iqVXRmricHgVXIdSU_ZaUkH2LUVwdX1yO5xu1TkK41xnq2URNspKd49TkgHceI
https://www.facebook.com/337949440090883/photos/pcb.500703873815438/500703143815511/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBV7BUvonwyvraFXmGlIkgHurwbvc9g1V76vV4u6UwPDKsVibbnDrbYgvb5sZvAUZ45aQJThxGEOzBq&__xts__%5B0%5D=68.ARAVQH0BS4RM-RD7Rk_FNcFDrof0-E7DuzHp1_uoePUEJvFzXeteCo4q_pgY61I2gKfgXUThelt1_oKR-YrTKMgusnl3epw7c711IfwDXcKWgC_jo2mBPyq1XdHNOIT_bqnJ2mlkcOqunyJOR9nYPb4tnvNTxnguqyhVUbIoAYM4uUQ54lwYsBvvXmt_5AYPNGSZL22PSI6ZIeb4AOIdKPRhJ2NK96DroSw8uVuwnX43t8-4YLir-59ydRQMfHFR_sJtnqTI7JMDg-TmrD7wI5xd2iqVXRmricHgVXIdSU_ZaUkH2LUVwdX1yO5xu1TkK41xnq2URNspKd49TkgHceI
https://www.facebook.com/337949440090883/photos/pcb.500703873815438/500703143815511/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBV7BUvonwyvraFXmGlIkgHurwbvc9g1V76vV4u6UwPDKsVibbnDrbYgvb5sZvAUZ45aQJThxGEOzBq&__xts__%5B0%5D=68.ARAVQH0BS4RM-RD7Rk_FNcFDrof0-E7DuzHp1_uoePUEJvFzXeteCo4q_pgY61I2gKfgXUThelt1_oKR-YrTKMgusnl3epw7c711IfwDXcKWgC_jo2mBPyq1XdHNOIT_bqnJ2mlkcOqunyJOR9nYPb4tnvNTxnguqyhVUbIoAYM4uUQ54lwYsBvvXmt_5AYPNGSZL22PSI6ZIeb4AOIdKPRhJ2NK96DroSw8uVuwnX43t8-4YLir-59ydRQMfHFR_sJtnqTI7JMDg-TmrD7wI5xd2iqVXRmricHgVXIdSU_ZaUkH2LUVwdX1yO5xu1TkK41xnq2URNspKd49TkgHceI
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2. НОВЕМБАР 2019. ГОДИНЕ 

Обука за унапређивање компетенција наставника 

Нставници разредне и предметне наставе и стручни сарадници наше школе 
прошли су обуку за унапређивање компетенција наставника у области планирања 
и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких 
знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области). 
Стицање професионалних знања и вештина за иновативно организовање 
наставног процеса уз примену принципа индивидуализације наставе сходно 
стиловима учења ученика ће свакако допринети бољој припреми наставног часа и 
квалитетнијем раду. 

 

   

4 - 8. НОВЕМБАР 2019. ГОДИНЕ 

Обележавање Вукове недеље 
 
Прва недеља новембра се обележава у част Вука Караѕића. Тимповодом је и  у 
нашој школи обележена у склопу истоименог пројекта уз разне активности. На 
часовима ликовног цртали смо портрет Вуков, украшавали слова азбуке, правили 
грнчарије и предмете из тог времена. На крају недеље имали смо и приредбу у 
којој су учествовали многи ученици млађих разреда са песмом, игром и глумом. 
Координаторпројекта, учитељица Марија Митић 
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Такође се Вукова недеља обележила и у предшколским групама са разним 
активностима. У четвртак, 07.11.2019., одржана је радионица са родитељима чија 
деца похађају припремни предшколски програм. Мало смо се присетили 
прошлости па су родитељи са својом децом стварали разне предмете из 
прошлости. Сви родитељи су се одазвали а радионицу је пратила пријатна 
атмосфера. Организована је и представа „Посело“. 

 

 

 

20. НОВЕМБАР 2020. ГОДИНЕ 

Микробит у насатви 

Наставници  који су током септембра похађали семинар  "Школа за 21. век",  
применили су своја стечена знања о  развоју критичког мишљења и микробита у 
настави. Циљ часа је био да код својих ученика ефикасно развијају критичко мишљање 
и учење које резултира новим и иновативним идејама (како обликовати критичко 
размишљање, како се постављају отворена питања, како се дају повратне информације 
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које ученицима омогућавају да реше неубичајене проблеме). Ученици су упознати и са 
различитим могућностима примене микробита у различитим предметима. Угледне 
часове су одржали учитељи четвртог разреда Дијана Јовановић, Валентина Златковић и 
Марија Митић. Чсове у старијим разредима одржале су Нинослава Николић, Габријела 
Поповић,  Ивана Илић и Ивана Ћирић. На часовима је коришћена Блумова метода 
критичког мишљења и употреба микробита у настави. 
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22. НОВЕМБАР 2020. ГОДИНЕ 

Наши ђаци на  часовима информатичке и предузетничке секције  спремају 
нешто врло интересантно. На три Д штампачу ученици су правили новогодишње 
украсе. 

  

 

 

24. НОВЕМБАР 2019. ГОДИНЕ 

Учешће на Дописној математичкој олимпијади 

Четири ученика наше школе Вељко Илић, Михаел Петровић, Марта Петровић и 
Лука Јовановић су се, након изузетних резултата постигнутих у првом и другом 
колу, пласирали на Републичко такмичење Дописне математичке олимпијаде, у 
организацији МД Архимедес, које је недавно одржано у Београду. 

Ученике су предводиле њихове наставнице Татјана Радисављевић, Марина Стојић 
и Мирјана Митић.  

Ученица одељења VI-2 наше школе, Вања Стошић, пласирала се на финале 
Интернет математичке олимпијаде. 

 



Летопис ОШ „Краљ Петар I“, Ниш за шкоску 2019/20. годину 

35 
 

 

 

24. ДЕЦЕМБАР 2019. ГОДИНЕ 

Новогодишња изложба 
 

У последњој недељи првог полугодишта организована је новогодишња 
продајна изложба, где су млађи ученци излагали и продавали своје ручно 
израђене предмете и украсе. Новогодишњи дух је био присутан, а школом је 
одзвањала дечија граја и смех, а у шаренилу предмета могли су се издвојити 
украси за јелку, декупаж тегле, снешко, венчићи, честитке и још мноштво 
других рукотворина које наговештавају предстојеће празнике и почетак нове 
године. 

 
   

 
  
27. ЈАНУАР 2020. 

Изложба поводом Светог Саве 
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       На часовима ликовне културе, калиграфије и цртања сликања и вајања, 
ученици старијих разреда успели су да истински инспирисани светосављем 
оплемене школски простор својим радовима. 

Свечана прослава и сечење колача одржана је у фискултурној сали. Ученици 
старијих разреда су том приликом приказали драмски комад. 

 

 
                                    
16. МАРТ 2020. ГОДИНЕ 

Увођење ванредног стања 

Уредбом Владе Републике Србије одлучено је да се, због епидемиолошке 
ситуације,  привремено обустави непосредни васпитно образовни рад у основним 
и среднњим школама на територији Републике Србије. 
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24. МАРТ 2020. ГОДИНЕ    

Израда визира на 3Д штампачу    

Како би помогли нишким лекарима и медицинском особљу у борби против 
кронавируса, у акцији производње заштитних визира , укључила се и наша школа. 
Нишка фирма Tami Trade донирала потребан материјал. Дневно  се испоручивало 
по 20 визира. На изради визира радио је  професор информатике на 3Д штампачу. 

 

 

 

 
 
24. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ 
 
Уметност у доба карантина 
 
Нашим ђацима не недостаје креативности, инспирације и ведрине током 
карантина. 
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2. ЈУН 2020, ГОДИНЕ 

Дан школе 

Ове године је дан школе обележен на другачији начин због због ванредних услова 
изазване пандемијом. Ученици су преко Гугл учионице добили материјале од 
стране својих разредних старешина, а тичу се живота краља Петра Првог. Рађена је 
и презентација која се налази на доле датом линку. 
https://view.genial.ly/5ed12e7c8d3239111963f157/presentation-kra-petar-i-
karaorevi 

Ученици су били врло креативни и своје радове на тему „Краљ Петар Први“, 
постављали на Гугл учионице. 

https://view.genial.ly/5ed12e7c8d3239111963f157/presentation-kra-petar-i-karaorevi
https://view.genial.ly/5ed12e7c8d3239111963f157/presentation-kra-petar-i-karaorevi
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16 – 18. ЈУН 2020. ГОДИНЕ 
 
Завршни испит 
 
Ученици осмог разреда су и овог јуна полагали пријемни испит за упис у средње школе . 
уз поштовање свих превентибних мера. Тест је радило по деветоро ученика у учионици.  
 
 
28. ЈУН 2010. 
 
Додела похвалница и књига успешним осмацима 
 
Након родитељских састанака организован је свечани пријем вуковаца, ђака генерације и 
спортисту генерације код директора школе. Том приликом је директор Роберт Џунић  
похвалио све успешне осмаке и пожелео им пуно успеха у даљем образовању.  
 
Због поштовања епидемиолоших мера забране окупљања, свечано уручивање похвалница 
и награда најуспешнијим ученицима, организовано је  на родитељском састанку. 
 

Носиоци Вукових диплома у 2019/20. школској години  

1. Митић Петар  
2. Стојановић Теодора  
3. Антић Александар  
4. Антић Милица  
5. Јовановић Константин  
6. Костић Наталија  
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7. Марковић Душан  
8. Марковић Теодора  
9. Милићевић Софија  
10. Протић Филип  
11. Сотиров Иван  
12. Цакић Александра  
13. Шево Андреј  
14. Милошевић Лука  
15. Јовановић Лука  
16. Микић Петра  
17. Милијић Мартина  
18. Милошевић Наталија  
19. Савовић Александра  
20. Марија Стошић 
21. Мичић Јован  
22. Перић Огњен  
23. Ракић Мина  
24. Станковић Лука  
25. Станковић Петра  
26. Момчиловић Милица 
27. Петровић Сара  
28. Станковић Виктор  
29. Станковић Марта  
30. Стојановић Сара  
31. Цекић Наталија  

 
Ученика генерације комисија предлаже Александру Савовић, ученицу  одељења 
8/4  која је освојила 129,5  бодова  и прво место на  ранг листи. 
За спортисту генерације комисија предлаже Петру Микић, ученицу одељења 8/3 
која је освојила 28 бодова и прво место на ранг листи. 
 
 
 
Успех ученика на крају 2019/20. године 
 
Разред Број 

ученика 
Број 
дечака 

Број 
девојчица 

Одлични Врло 
добри 

Добри Довољни Број 
поноваца 

I 130 63 67     13 
II 125 71 54 91 19 7 4 4 
III 116 60 56 77 26 9 1 3 
IV 135 79 56 102 13 10 3 7 
V 138 65 73 77 34 16 1 10 
VI 127 69 58 56 44 14 7 6 
VII 121 67 54 64 27 22 5 3 
VIII 129 52 77 69 46 14 - - 

I/VIII 1021 526 495 536 209 92 21 46 
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Резултати постигнућа са завршног испита на нивоу одељења 
 
Ученици осмог разреда су, и поред ванредне ситуације изазване коронавирусом, 
успешно завршили разред и положили пријемни испит за упис у средње школе. На 
дијаграму је  приказано  поређење резултата који су постигли ученици на 
завршном испиту на нивоу одељења. 
 

 
 

Летопис уредио библиотекар школе, 
                                                  Марија Митић 
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