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На основу Општег упутства о школама за опште 
образовање (1952), школске 1953/54. у Зајечару се 
формирају три основне школе : „Љуба Нешић“, 
„Миленко Брковић Црни“ и „Ђура Јакшић“. Све три 
школе наставу су изводиле у једном од три крила 
зграде данашњег зајечарског Средњошколског 
цетра, а тадашњег Центра за усмерено образовање 
„АВНОЈ“. Опште друштвене околности и привредни 
развој тимочког краја педесетих година прошлог века 
покренули су ка Зајечару интензивније имиграције 
околног сеоског и становништва из суседних општина 
тако да је и број школске деце рапидно растао, а 
наведени школски простор постао је премален. 
        Према подацима из монографије поводом 
двадесетогодишњице рада Школе (1980), из тих 
разлога је на иницијативу грађана Народни одбор 
општине 21. марта 1959. донео Одлуку о увођењу 
самодоприноса за изградњу школске зграде. Радови 
на подизању школске зграде почели су маја 1959. 
године, а окончани су 15. октобра 1960. године. Назив 
школе је одредио Народни одбор Општине на својој 
седници од 28. јуна 1960. године. Према решењу бр. 
4265 школа носи име Основна школа ,, Ђура Јакшић’’. 
Маја 1969.  расписан је конкурс за попуну радних 
места, до 1. септембра 1960. године извршен је избор 
наставног особља тако да је Школа могла да почне са 
радом 6. септембра 1960. године. Свечаност поводом 
почетка рада у новој школи обављена је на дан 27. 
новембра 1960. године.

ИЗ “ЂУРИНЕ

ИСТОРИЈЕ

   ОШ “Ђура Јакшић” у Зајечару је у школској 
2018/2019. години имала  586  ученика у 27 одељења 
(3 припремне групе, 11 одељења разредне и 16 
одељења предметне наставе). Од тога  523 ученика у 
23 одељења у матичној школи  (2 припремне групе, 
9  одељења разредне и 12 одељења предметне 
наставе), 51 ученик у 7 одељења у Лубници (1 
припремна група, 2 комбинована одељења 
разредне и 4 одељења предметне наставе).       
Школа тренутно има шездесетдевет запослених, 
од чега је 58 наставно особље, 8 административно  
и техничко особље  (директор,  школски  педагог,  
психолог,  секретар,  шеф рачуноводства,  педагошки 
асистент, административно--финансијски радник и 
медијатекар (библиотекар)  и 13 помоћних радника 

(1 домар, 2 ложача, 1 сервирка и 8 чистачица).  
      У матичној школи у Зајечару  располаже  се  
са  9 учионица  за  рад  ученика  од првог до четвртог 
разреда, 12  кабинета за рад ученика од петог до осмог 
разреда, фискултурном  салом  и  свлачионицом,  са  
две  радне  собе  и пратећим просторијама за рад деце 
предшколског  узраста, учионицом за продужени 
боравак, салом за свечаности  (мултимедијалном 
салом - библиотеком), трпезаријом, просторијама 
за централно грејање са складиштем за угаљ, 
канцеларијама за стручне сараднике, наставничком  
канцеларијом, канцеларијом за директора школе, 
малом столарском радионицом ... Укупна површина 
затвореног простора је 3445 квадратних метара.
Слободни простор око школе је површине 19 591 

ШКОЛА КОЈА СЕ ВОЛИ!
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квадратни метар где се налазе спортски терени, 
воћњак и парк.
      Издвојено одељење у Лубници организовало 
је наставу у 7 учионица /кабинета у новој школској 
згради, 2 учионице у старој школској згради где је 
једна адаптирана у фискултурну салу, просторијом 
за припремни предшколски програм, наставничком 
канцеларијом, просторијом за боравал помоћног 
особља,  котларницом и простором за смештај 
огрева.

    Наши ученици постижу веома добре резултате 
на општинским, окружним и републичким  
такмичењима, као и на разним  литерарним или 
ликовним конкурсима. Школа,  међутим,  организује 
и интерна такмичења на којима ученици могу 
да покажу своје знање и вештине (географски 
квиз, квиз „Светосавље“, турнир у малом фудбалу, 
ликовне изложбе , итд. Иако су оптерећени све 
већим бројем предмета и све већим школским 
обавезама, интересовање ученика за ваннаставне 
активности не престаје.
На крају сваке школске године  Наставничко веће 
похваљује ученике који имају одличан успех и 
примерно владање. На свакој прослави Дана 
школе  ученици  који су освојили неко од прва три 
места на општинском, окружном или републичком 
такмичењу, награђују се дипломама и књигама. 
Вукову диплому добијају ученици који су током 
осмогодишњег  школовања  имали општи  успех  
5,00  и који су стекли посебне дипломе за неко 
такмичење. У свакој  генерацији осмог  разреда 
бира се ученик генерације. Избор се врши  на 
основу општег успеха, резултата на такмичењима и 
учешћа у разним школским активностима. 

  Као што је већ речено, шолске 2018/19. године, нашу 
школу похађало је 586 ђака; 285 девојчица и 301 дечак.  
У матичној школи било је 517 ученика, а у подручном 
одељењу у Лубници 51 ученик. 
Школску годину је са одличним успехом завршило 
је 213 ученика, са врло добрим 159 ученика, добар 
успех има 86 ученика, а довољна су 4 ученика. Четри 
ученика је понављало разред.
За постигнут одличан успех, за резултате на 
такмичењима и добро владање похваљено је 99 
ученика. Ученик генерације је ученик 8-1 разреда 
Младен Николић. Ученици носиоци Вукових 
диплома су: Младен Николић, Миљана Живић, Јован 
Стевић, Катарина Петковић, Невена Вељковић и 
Владимир Кузмановић. Спортисткиња генерације 
је Јана Милошевић, а спортиста генерације је Лука 
Младеновић.

ШКОЛА КОЈА СЕ ВОЛИ!



ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ И
БРОЈ УЧЕНИКА   ОД ПРИПРЕМНОГ   
ДО  ОСМОГ РАЗРЕДА
ЈУН ШКОЛСКЕ  2018/19.

Матична школа

ППГ 1 - Слађана Грубишић.....19
ППГ 2 - Валентина Миленовић.....16 
1/1 - Горан Пејчић.....19
1/2 - Снежана Стојковић.....19 
1/3 - Надица Петковић Стојаноб.....19 
2/1 - Драгана Стојановић.....20 
2/2 - Данијела Милутновић.....24 
3/1 - Сузана Станчић.....28 
3/2 - Миланка Милошевић.....26 
4/1 - Милијана Радичевић.....26 
4/2 - Весна Миладиновић.....25 
5/1 - Марија Станојловић (Маја Пераић).....23 
5/2 - Драгослав Божиновић.....21 
5/3 - Предраг Цокић.....23 
6/1 - Оливера Василијевић.....26 
6/2 - Александра Солдо.....24 
6/3 - Драган Петковић.....26 
7/1 - Милијана Ђорђевић.....21 
7/2 - Сузана Милосављевић.....23 
7/3 - Драгана Лазаревић (Ивана Лаутаревић)...20 
8/1 - Тамара Богдановић.....24
8/2 - Горица Пераић.....23 
8/3 - Драгана Тодоровић.....22
 
Укупно у матичној школи 517

Издвојено одељење Лубница

ППГ - Бранкица Лазаревић.....5 
1. - Јелена Василијевић.....5 
2. - Бобан Тошић.....7 
3. - Јелена Василијевић.....3 
4. - Бобан Тошић.....4 
5. - Ана Јевремовић.....8 
6. - Дарја Ницић.....6 
7. - Бојана Тодоровић.....6 
8. - Милена Митић.....7
 
Укупно ученика у подручном
одељењу у Лубници  51

Укупно ученика у школи: 568
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ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНА 

1. Саша Војновић Директор школе
2. Татјана Живковић Секретар школе
3. Татјана Ставрић Руководилац рачуноводства
4. Сандра Јеленковић Административно финансијски радник
5. Гордана Петровић Психолог
6. Селена Петровић Педагог
7. Анђелика Агушевић Педагошки асистент
8. Марина Станојевић Библиотекар
9. Споменка Субић Илић Библиотекар
10. Радомир Никодијевић домар/мајстор одржавања
11. Љубисав Васиљевић Домар/мајстор одржавања
12. Енвер Тодоровић Спремач
13. Милинка Ћирић Сервирка у школској кухињи
14. Снежана Станковић Спремачица
15. Горица Николов Спремачица
16. Лидија Новаковић Спремачица
17. Данијела Ивковић Спремачица
18. Миланка Васиљевић Спремачица
19. Маја Цветковић Спремачица
20. Светлана Првуловић Спремачица
21. Данијела Јотовић Спремачица

НАСТАВНО ОСОБЉЕ ШКОЛСКА 2018/2019. ГОДИНА

1. ЖИВИЋ БРАНКА, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
2. НЕДЕЉКОВИЋ ВЕСНА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
3. ЦОКИЋ ПРЕДРАГ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
4. ЈАНКОВИЋ НИНА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I - IV РАЗРЕД
5. ТОДОРОВИЋ ДРАГАНА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
6. МИТРОВИЋ МАЈА НЕМАЧКИ  ЈЕЗИК
7. СТОЈАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА НЕМAЧКИ ЈЕЗИК
8. СОЛДО АЛЕКСАНДРА СРПСКИ ЈЕЗИК
9. СТАНОЈЕВИЋ МАРИНА СРПСКИ ЈЕЗИК
10. СТАНОЈЛОВИЋ МАРИЈА (ПЕРАИЋ МАЈА, замена) СРПСКИ ЈЕЗИК
11. БОГДАНОВИЋ  ТАМАРА СРПСКИ ЈЕЗИК
12. КРСТИЋ ТАЊА СРПСКИ ЈЕЗИК
13. ПЕРАИЋ ГОРИЦА МАТЕМАТИКА
14. ЂОРЂЕВИЋ МИЛИЈАНА МАТЕМАТИКА
15. ЈОВАНОВИЋ ТИЈАНА (ЈЕВРЕМОВИЋ АНА, замена)  МАТЕМАТИКА
16. ЈЕВРЕМОВИЋ  АНА МАТЕМАТИКА
17. БОЖИНОВИЋ ДРАГОСЛАВ ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
18. РАНЂЕЛОВИЋ ДЕЈАН ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
19. НИКОЛИЋ МИЛОШ ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
20. ПЕТКОВИЋ ЈЕЛЕНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
21. МИЛЕТИЋ ВЛАДАН ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
22. ЛАЗАРЕВИЋ ДРАГАНА (ЛАУТАРЕВИЋ ИВАНА, замена) ХЕМИЈА
23. МИЛОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА ФИЗИКА
24. ВАСИЛИЈЕВИЋ ОЛИВЕРА ГЕОГРАФИЈА
25. АНДРИЋ МИЛОСАВЉЕВИЋ  ГОРДАНА ГЕОГРАФИЈА
26. НИКОЛИЋ ИВАНА ГЕОГРАФИЈА
27. МИЛОШЕВИЋ СЛАЂАНА БИОЛОГИЈА
28. ТОДОРОВИЋ БОЈАНА БИОЛОГИЈА
29. ВЕЛИЧКОВИЋ МИЛАН ИСТОРИЈА
30. ЖИВАНОВИЋ ДЕЈАН ИСТОРИЈА
31. НИЦИЋ ДАРЈА МУЗИЧКА КУЛТУРА
32. МИЈАЈЛОВИЋ АНДРИЈАНА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
33. БРАЈКОВИЋ ПРЕДРАГ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
34. ПЕТКОВИЋ ДРАГАН ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
35. ДРАГИША СИМОНОВИЋ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
36. ЗАРКОВ ПЕТАР ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
37. ЏЕЛАТОВИЋ ДРАГАНА ИЗБОРНИ СПОРТ
38. ПЕЈЧИЋ ГОРАН РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV
39. ПЕТРУЦИЋ МАЈА ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК I - II
40. НАДИЦА ПЕТКОВИЋ СТОЈАНОВ РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV
41. СТОЈКОВИЋ СНЕЖАНА РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV
42. МИЛУТИНОВИЋ ДАНИЈЕЛА РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV
43. ВЕЛИЧКОВИЋ ЗОРАН ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК I - II
44. ДРАГАНА СТОЈАНОВИЋ РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV
45. МИЛАНКА МИЛОШЕВИЋ РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV
46. СТАНЧИЋ СУЗАНА РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV
47. РАДИЧЕВИЋ МИЛИЈАНА РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV
48. МИЛАДИНОВИЋ ВЕСНА РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV
49. ТОШИЋ БОБАН РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV
50. ГРУБИШИЋ СЛАЂАНА ПРИПРЕМНА НАСТАВА
51. ЈЕЛЕНА ВАСИЛИЈЕВИЋ РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV
52. ЛАЗАРЕВИЋ БРАНКИЦА ПРИПРЕМНА НАСТАВА
53. МИЛЕНОВИЋ ВАЛЕНТИНА ПРИПРЕМНА НАСТАВА
54. ЛИЛИЋ ДАНИЈЕЛА ЛИКОВНА КУЛТУРА
55. РАДОЊИЋ МАРИЈА ЛИКОВНА КУЛТУРА
56. МИТИЋ МИЛЕНА ВЕРОНАУКА - СРПСКО ПРАВОСЛАВНА
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СЕПТЕМБАР 
2018.
Као и свака школска година, и ова је обиловала мноштвом активности поводом 
различитих манифестација, значајних датума, занимљивих  едукативних тема, 
пројеката… Сва стручна већа у школи учествовала су у реализацији ових активности 
уз помоћ и подршку руководства школе, ученика, родитеља и локалне заједнице. 
Кроз различите облике и методе учења, наша школа је и протекле школске године 
ишла ка остварењу својих васпитно-образовних  циљева.

Медијатека школе 3.09.2018. била је испуњена 
радошћу због поласка у школу нове генерације 
ђака. Весели првачићи, узбуђени родитељи, 
поносне баке и деке пажљиво су пратили  програм 

који су за њих припремили ученици четвртог разреда  са 
својим учитељицама Весном Миладиновић и Милијаном Ра
дичевић.                                                     
   Након обављене прозивке ученика, учитељи су 
позвали родитеље и децу у учионице где су одржали краћи 
родитељски састанак на коме су се упознали са основним 
информацијама у вези са поласком деце у први разред.

У организацији Дечијег центра из Зајечара, 
припремна предшколска група је 8.09.2018. 
учествовала у Дечјем инклузивном 
фестивалу. Одржанa је представа којом се 
опомиње на то да нисмо сви исти, односно, 
да смо сви различити и да треба дати 
шансу и руку подршке деци која имају 
сметње у развоју. Уједно смо овај излазак 
у град искористили да теоријска знања о 
саобраћају применимо у пракси.

ДОБРО НАМ ДОШЛИ ЗАБАВИШТАНЦИ И 

ЂАЦИ ПРВАЦИ!

ПРИЈЕМ ПРВАКА

ДЕЧИЈИ ИНКЛУЗИВНИ 
ФЕСТИВАЛ
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У периоду од 10.9.2018. до 15.9.2018. године, наставници 
и стручни сарадници Oсновне школе „Ђура Јакшић“ 
: СеленаМладенов, Анђелика Агушевић, Бојана 
Тодоровић, Драгана Лазаревић, Гордана Андрић 
Милосављевић, Оливера Василијевић, Зоран 
Величковић и Јелена Василијевић, похађали су курс 
FACING DIVERSITY: INTERCULTURAL CLASSROOM 
MANAGEMENT, у оквиру Erasmus+ пројекта ‘’Diversity 
is Opportunity’’, а у орагнизацији Teacher Academy 
EUROPASS. 
Курс је одржан у прелепој, историјом, културом, 
уметношћу богатој Фиренци у Италији. 
Курс је трајао пет радних дана. Теме су биле рад у 

мултикултуралној/интеркултуралној средини, примена 
различитих метода и облика рада, употреба различитих 
информатичких алата у свакодневном раду, пројектна 
настава... 
Два поподнева су била посвећена упознавању историјског 
развоја и културних и уметничких знаменитости Фиренце, 
у пратњи водича из Teacher Academy. Субота, шести дан 
курса, била је дан за екскурзију по Тоскани. То је свакако 
било незаборавно искуство!

У организацији Ђачког парламента 11.09.2019. одржана 
је журка добродошлице петацима за ученике старијих 
разреда у трпезарији школе.

Еко патрола, која је формирана као посебна радна 
група на иницијативу ученика Ђачког парламент, 
почела је да ради 12.09.2019. Циљ њеног формирања 
је развијање еколошке свести ученика и што 
ефикаснијег спровођења Правилника о понашању 
ученика у школи (Правилник о раду Еко-патроле 
ОШ „Ђура Јакшић“ у Зајечару налази се на 
огласним таблама у наставничкој канцеларији и 
табли  Ђачког парламента).

С Т Р У Ч Н О 
УСАВРШАВАЊЕ 
НАСТАВНИКА У 
ФИРЕНЦИ

ЖУРКА ЗА ПЕТАКЕ

ЕКО ПАТРОЛА
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БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ

Наши гости у првом месецу школе били су 
представници ПУ Зајечара. Настављена је 
реализација пројекта БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ. Ове 
године циљна група били су ученици првог и 
четвртог разреда. Одржана су бројна предавања:
Четврти разред:
- 20.09.2018.  Безбедност деце у саобраћају;
- 19.10.2018. Полиција у служби грађана;
- 30.11.2018. Насиље као негативна друштвена 
појава;
-12.12.2018. Превенција и заштита деце од 
злоупотребе опојних дрога и алкохола;
-28.01.2019. Безбедно коришћење интернета и 
друштвених мрежа.
Први разред:
-13.12.2018. Шта ради полицајац - заједно против 
насиља;
-7.05.2019. Безбедност деце у саобраћају.

Представници Националне гарде Охаја САД /
Cmsgt Sam Given, Tsgt Dan Wayble, Msgt Dave 
Sorrell/ посетили су 7. септембра нашу школу и 
са ученицима школе, разговарали о послу којим 
се баве, дужностима, проблемима са којима се 

суочавају у раду али и о сличностима Србије и 
Охаја, агрокултури, географији… У оквиру посете 
и одличне међународне сарадње Основне 
школе „Ђура Јакшић“ и Амбасаде САД-а у Србији, 
у дворишту школе, посађена су три „дрвета 
пријатељства“ – три платана.
Према речима Сема Гивена, једног од главних 
пилота Национале гарде Охаја, циљ посете је 
неговање добрих односа Србије и државе Охајо, 
као и зближавање Националне гарде из те државе 
са ученицима школа у Србији.

У одељењу VI 1 одржан је 24.09.2018. час корелације 
српског језика и историје на тему
 ‘’1389-ИЗМЕЂУ МИТА И ИСТИНЕ’’. Циљ часа је био да 
се повежу мотиви наших народних епских песама 
о Косовском боју и историјске чињенице о истом 
догађају, као и да се истакну узроци настанка мита и 
потребе да се располаже чињеницама у тумачењу 
последица Косовског боја. Час је организован 
уз мултимедијалне садржаје (слушање духовне 
музике, гледање делова из филма, гледање слика) 
и групни рад на питањима из књижевности и 
историје

САРАДЊА СА АМБАСАДОМ 
САД-А

КОРЕЛАЦИЈА
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Наставници српског, енглеског, француског и 
немачког језика традиционално су 26.9.2018. 
обележили Европски дан језика. Заједно са 
својим ученицима старијих разреда у ходнику 
школе направили су изложбени простор где су 
се могли видети многи мотиви из традиције и 
културе  подручја српског, енглеског, француског 
и немачког говорног подручја. Изложбу су 
организовано посетили ученици млађих разреда.

У оквиру пројекта РЗН,  4.10.2018. спроведена је 
акција садње дрвећа.
На часовима одељенских заједница ученика  6. 
разреда организоване су следеће радионице: 
-11.10.2018. Род, пол и родне улоге; полно – родни 
квиз; 
-18.10.2018. Различити облици родно заснованог 
насиља и реаговање; митови и чињенице о  
 насиљу у породици; 
-19.10.2018. Полиција у служби грађана, предавања 
у четвртом разреду
-25.10.2018. Родна дискриминација у школи; пол, 
род и језик (за родитеље). 
-31.10.2018. Семинар у оквиру пројекта РЗН - 
Хоризонтално учење у ОШ “Љубица Радосављевић  
Нада“

Активности поводом Дечје недеље реализоване 
су  1.10 - 7.10.2018. под слоганом „Моје је право да 
живим срећно и здраво“:
Први дан: Израда паноа на задату тему  
 Други дан: Гледање позоришне представе „ 
Приче из Коцкалоне“. Поред интересантне 
и актуелне теме, у представи је било доста 
песме и игре. Подсетила нас је  на уважавање и 
поштовање другачијих од нас.     
Трећи дан: Други разред је имао дружење са ОШ 
„ Љубица Радосављевић Нада“.  За дечаке је био 
организован турнир у фудбалу, а  за девојчице 
такмичење у игри „ Између две  ватре“. 
Овим играма промовише се пријатељство, 
солидарност и фер-плеј игра. Трећи разред је за 
то време посетио Народни музеЈ. 
 Предшколци из вртића „ Љиљан“посетили су 
нашу школу и били гости  ученицима четвтог 
разреда  са којима су се дружили уз песму и 
игру.   
Четврти дан: Педагог и психолог школе 
припремили су филм „ Кад се Коста растужи, 
ту трава више не расте“. Тема је била актуелна 
тако да се после одгледаног филма развила 
интересантна дискусија.   
 Пети дан: Спортска такмичења су радо 
прихваћене активности у нашој школи. Ученици 
од првог до четвртог разреда  такничили су се 
у надвлачењу конопца, а на крају су се  у томе 
опробали и учитељи.     
      
Шести дан: Одржан је традиционални крос 

ЕВРОПСКИ ДАН 
ЈЕЗИКА

ОКТОБАР 
2018.

ПРОЈЕКАТ
РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ

ДЕЧЈА НЕДЕЉА
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РТС-а. Мали тркачи постигли су значајне резултате:
Први разред: Лана Томић - 1.место, Вук Иванов - 2.место.
Други разред: Нађа Тркуља - 3.место, Стефан Ђуров - 3.место, Ивана Панајотовић  -4.место,               
Александра Димитров - 6.место.
Трећи разред: Јана Томић - 2.место, Немања Спасев - 6.место, Анђела Пауновић - 9.место 
  Ученициц издвојеног одељења у Лубници прославили су  Дечју недељу следећим активностима: 
Први дан: Израда паноа           Трећи дан: 
Гледање позоришне представе „ Ивица и Марица“              
Четврти дан: Спортски дан           
 Пети дан: Прављење воћне салате ( здрава храна, воће и витамини).

Прваци су се и ове године дружили са Градском библиотеком  где су научили како се књиге чувају 
и позамљују. Подељене су им чланске катре и прочитане приче.Посета је била организована 
8.10.2018.

Нашу школу  је 24.10.2019.  посетио Мајкл Грегори наставник физике, родом из Канаде, који ради 
у школи у Паризу. Мајкл путује бициклом по Европи, обилази школе и ради експерименте са 
децом. Он је на пут кренуо априла месеца из Португалије и завршава своје путовање у новембру 
у Истанбулу. У Србији је посетио три школе:  у Новом Саду, Параћину и нашу школу у Зајечару. 
Одржао је један час са осмим и један са седмим разредом и том приликом са децом урадио 
експерименте из физике.

САРАДЊА СА БИБЛИОТЕКОМ

ФРАНЦУСКИ ГОСТ



МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ КЊИГА
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Ученици су  16.10.2018. обележили и Светски дан 
здраве исхране. Циљ је био да се схвати важност 
здраве исхране и да се то примени  код куће, у 
школи и на сваком другом месту. У обележавању 
ове манифестације учествовала је припремна 
предшколска група и ученици млађих разреда.

Учитељи првог разреда Горан Пејчић 1-1 ,Снежана 
Стојковић 1-2 и Надица Петковић Стојанов 1-3 имали 
су низ активности које су спроводили ове школске 
године у Матичној школи „Ђура Јакшић“ у Зајечару .
У септембру и октобру била је тема пројекта 
‘’Дружење без насиља’’. Одељења првог разреда су 
кроз своје часове пројектне наставе спроводили 
разговоре , цртали и смишљали игроказе на задату 
тему . Израђени су панои са порукама о дружењу 
без насиља . Све те активности уклопили су у 
један програм и презентовали ученицима млађих 
разреда 19.10.2018. у школској медијатеци.

Завршни продукт била је приредба за родитеље сва 
три одељења 13.11.2018.

Ученици и наставници наше школе  посетили су 
21.10.2018. Међународни сајам књига у Београду 
где су присуствовали промоцији књижевног 
стваралаштва и образовања на штандовима познатих 
и мање познатих издавачких кућа. Поред класичног 
обиласка штандова и увида у белетристику, стручну 
литерартуру и помоћне школске уџбенике, највећу 
пажњу ученика и наставника привукла је е-учионица 
која је била атракција на овом 63. празнику књиге. 
Један број ученика и интерактивно је учествовао у 
презентацији електронских уџбеника и електнонске 

учионице.

Учитељице Данијела Милутиновић и Драгана Стојановић одржале су 
31.10.2018. угледни час из света око нас са темом  „ Врсте саобраћаја“.

ДАН ЗДРАВЕ ХРАНЕ

П Р ОЈ Е КТ Н А НАСТАВА

УГЛЕДНИ ЧАС
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. Дан науке у нашој школи одржан је 1.11.2018.  у организацији 

Стручног већа математикe, информатикe и рачунарствa, 
технике и технологије, на тему ‘’У свету технике и 
технологије’’.
        Радове и занимљивости из биологије, математике, 
географије, немачког језика, информатике и рачунарства, 
ТиИО, ТиТ, природе и друштва, презентовали су ученици 
четвртог, петог, шестог, седмог и осмог разреда ОШ“Ђура 
Јакшић“ Зајечар.
-Ученици четвртог разреда су узели учешће у Дану науке и 
том приликом мали научници су показали магнетно поље 
и једноставно струјно коло.
-Ученици 8. разреда који уче немачки језик предтсавили 
су и  нека од најпознатијих немачких открића: од првог 
аутомобила Карла Бенца, преко дизел- мотора, компјутера, 
хеликоптера, МП3-плејера, до  пасте за зубе, гумених 
бомбона...  Немачка је дала велики допринос развоју 
технике и технологије, па су ученици млађих разреда 
имали прилике да се путем презентације старијих 
ученика детаљније упознају са неким проналасцима и чују 
занимљиве чињенице о настанку истих.

ДАН НАУКЕ
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ПРОЈЕКАТ РОДНО ЗАСНОВАНО 
НАСИЉЕ

На часовима одељенских 
заједница ученика  7. разреда 
организоване су следеће 
радионице: 
-08.11.2018. Шта је то што зовемо 
род? Моћ и односи 
-14.11.2018. Чланови ВТ писали 
поруке „Родна равноправност 
полова“
-16.11.2018. Обележен Дан 
толеранције на часовима ОЗ 
-29.11.2018. Дискриминација на 
делу – примери; изражавање 
осећања. 
-30.11.2018. Насиље као негативна 
друштвена појава, предавње 
одржало МУП ученицима 4. раз. 

Обе ПП групе су посетиле вртић ,,Љиљан“  
6.11.2018. поводом Дана вртића. Заједничка игра и 
размена поклона, које су сама деца припремила,  
лепо је утицала на децу и подстакла их на 
емпатијске односе и дружење.
 ,,Мики Маус прави хаос’’ назив је  дечје  
представе која је одржана у нашој школи 
15.11.2019. и коју су посетили деца припремне 
групе. Била је право освежење. Деца су уживала 
у представи позоришног клуба ‘’Бин’’ који је тог 
дана био наш гост.

Наставници енглеског језика Предраг Цокић 
и Бранка Живић организовали су фестивал 
фантастике током новембра месеца 2018. 

Обележена је ‘’Ноћ вештица’’,празник енглеског 
говорног подручја, тако што је 7.11.2019 приређен 
музички програм, приказивање филмова 
фантастике и маскенбал за ученике старијих 
разреда.

Још један пројекат од протекле школске године 
настављен је са реализацијом 14.новембра, у 
згради Општине Зајечар. Наиме, оснивач кроса 
РТС-а господин Стеван Ковачевић, уручио је 
признања представницима наше школе за 
учешће у Образовном кругу. Образовни круг 
је пројекат у оквиру Кроса, у коме су деца 
наше школе која уче француски језик, заједно 
са Драганом Тодоровић, путем интернета, 
разговарала са вршњацима из Француске.

У циљу унапређења 
емпатијског односа међу 
децом 16.11.2018. одржана 
је хуманитарна журка  
у трпезарији школе у 
организацији Ђачког 
парламента. Сакупљени 
новац од улазница 
намењен је за лечење 
болесне деце.

ДАН ВРТИЋА

ФЕСТИВАЛ 
ФАНТАСТИКЕ

ОБРАЗОВНИ КРУГ

ХУМАНИТАРНА
ЖУРКА
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ДЕЦЕМБАР
2018.
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Наставница географије Гордана Андрић Милосављевић је 6.12.2018. године у осмом разреду у Лубници 
одржала угледни час на тему ‘’Национални паркови’’. Ученици су на занимљив начин, уз мултимедијалне 
сдржаје  усвојили нова географска знања.

Радионице за ученике 6, 7. и 8. рзреда одржане су 6.12.2019. Теме ових радионица су биле: 
-Дефинисање правила која превенирају родно засновано насиље; 
-Родни стереотипи и предрасуде. 

Дана 8.12.2018. године  наставници Андријана Мијајловић и Милан Величковић су организовали посету 
Војном музеју и Етнографском музеју, као и  Калемегдану у Београду. Помоћ приликом реализације ове 
посете пружиле су наставнице ликовне културе Марија Радоњић и Данијела Лилић како би се практично 
успоставила корелације историје и ликовне културе. Ученици су том приликом могли да усвоје знања 
којима се ова два предмета повезују.

У циљу превнције и заштите деце од злоупотребе 
опојних дрога и алкохола, 9.12.2018. представници 
МУП-а одржали су предавање  ученицима 6. 
разред на поменуту тему, а 13.12.2018. ученицима 
4. разреда  на тему ‘’Шта ради полиција’’ и 
‘’Заједно против насиља’’

Током децембра 2018. одржано је више часова 
кореалције и угледних часова. Одржан је 
час корелације француског језика (Драгана 
Тодоровић) и ликовне културе (Марија 
Радоњић) 18.12.2018 у петом разреду, а наставна 
тема је била ‘’Божићни поклони’’. Наставница 
Александара Солдо је 11.12.2018. одржала угледни 
час у 6/3 на тему ‘’Аскина чудесна игра за живот’’ 
(балетска представа у учионици као подстицај 
за разумевање Андрићеве приповетке ‘’Аска и 
вук’’). Реализован је и час корелације француског 
и енглеског језика 24.12.2019.  поводом 
обележавања Божића. Час су одржале Драгана 
Тодоровић и Бранка Живић.

Треба бити хуман и помоћи другоме у невољи, а 
деци – посебно ! Слаткиш по слаткиш  - пакетић 
за неко сиромашно дете - акција је коју је 
иницирао Црвени крст нашег града. У оквиру 
ове хуманитарне недеље деца су доносила и 
гардеробу као помоћ онима којима је потребна. 
Акција је у нашој школи реализована 19.12.2018.

УГЛЕДНИ ЧАС

ПРОЈЕКАТ РОДНО ЗАСНОВАНО НАСИЉЕ

КОРЕЛАТИВНА ЕКСКУРЗИЈА

ЗАШТИТА ДЕЦЕ И ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА

УГЛЕДНИ ЧАСОВИ
И КОРЕЛАЦИЈЕ
ДРУШТВЕНИХ НАУКА

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА
“ЈЕДАН ПАКЕТИЋ ПУНО ЉУБАВИ”
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Поводом прославе Божића у земљама немачког, 
француског и енглеског говорног подручја  (ови језици се 
уче у нашој школи), 25.децембра 2018. године организована 
је хуманитарна продаја новогодишњих украса и божићних 
колача, којој се одазвао велики број ученика наше школе. 
Прикупљени новац је уплаћен за лечење дечака из суседне 
школе.

У сусрет Новој години ученици су 
украсили учионице. Новогодишњу 
атмосферу обогатили  су разним 
активностима које су се одвијале 
од 26. до 28.12.2018.
-ПРОЈЕКТНА НАСТАВА
Пројекат “ У сусрет Новој години 
‘’ реализовао се у периоду 
новембар-децембар 2018. Ученици 
су цртали новогодишње честитке у 
PAINT програму , затим снимили , 
а снимљене честитке су штампане 
у штампарији. Организована је 
изложба радова у холу школе за 
ученике и родитеље 26.12.2018. 
Излижба је била продајног 
карактера, а зарађени новац 
користиће се за нове пројекте.
-Узели смо учешће и на ликовном 
конкурсу „ Најлепша новогодишња 
честитка“ који је организовала 
трећа месна заједница Карађорђев 
венац. У просторијама месне 
заједнице додељене су награде 
ученицима: Анђели Јовановић, 
Анђели Виденовић, Мини 
Владисављевић и  Тањи Тасић.
-Ученици II2 су позвали своје 
другаре да погледају луткарску 
представу „ Да нам дође Деда 
Мраз“. И III1  се придружило  

драмским комадом „ Страшан 
сан“ и рециталом тако да су сви 
уживали у таленту и креативности 
младих глумаца.   
    
    
-У склопу новогодишњих 
активности 27.12.2018. припремна 
предшколска група приказала 
је традиционално новогодишњу 
представу за ученике и родитеље. 
Том приликом Деда Мраз је 
предшколцима делио пакетиће. 
Посебан доживљај за децу, 
родитеље и осталу фамилију 
је, свакако, новогодишња 
представа где свако дете добије 
занимљиву улогу и својим 
учешћем дозове Деда Мраза. За 
ту прилику су се и васпитачице 
потрудиле да пригодном 
сценографијом дочарају део 
амбијента ‘’новогодишње бајке’’. 
Сценографија, костимографија и 
одличан сценски приказ од стране 

наших малих глумаца, учинио је 
ово послеподне бајковитим. На 
крају приредбе, деца су добила 
заслужене пакетиће од  Деда 
Мраза.
- Новогодишњи концерт ‘’Музика 
на дар’’ , који је спремила 
наставница музичке културе Дарја 
Ницић са хором и  са ученицима 
који свирају разне инструменте, 
одржан је 28.12.2018.
-У организацији Ђачког парламента 
одржан је Новогодишњи вашар у 
холу школе.

ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ

НОВА ГОДИНА



 17ЛЕТОПИС ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ” ШК. 2018/2019.

ЈАНУАР 
2019. 

Да би презентација била успешна, није довољно изабрати занимљиве слике и разноврсне ефекте у Power 
Point програму и очекивати добру оцену због уложеног труда. Како су ову вештину савладали, ученици 8/2 
разреда наше школе Јована Ђоровић, Петар Ђорђевић и Јован Стевић имали су прилику да ту вештину 
покажу својим старијим друговима, ученицима 1. разреда Гимназије у Зајечару, у оквиру oгледног часа „Како 
до успешне презентације“, који је одржан 29.01.2019. Презентације су биле веома успешне, а коментари 
гимназијалаца пуни похвала.

Географски квиз , 11. по реду, одржан је 17.01.2019. године, 
а овогодишња тема квиза била је  „Велика географска 
открића“. Квиз је организован за ученике VII и VIII разреда 
и подручног одељења у Лубници . Садржај и концепт овог 
вида неформалног учења осмислиле су и реализовале 
наставнице географије Оливера Василијевић и Гордана 
Андрић Милосављевић

Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа била 
је тема предавања које су представници  МУП-а  одржали 
ученицима  6. разреда 28.01.2018

СВЕТИ САВА ШКОЛСКА СЛАВА

Свечана академија поводом прославе Светог Саве - школске 
славе одржана је  27.01.2019.  у медијатеци школе. Уз помоћ 
вероучитељице Милене Митић и наставника српског језика 
и учитеља, наши ученици су показали да су спремни да на 
прави начин прикладним програмом прославе овог српског 
светитеља и у његову част певају, играју и рецитују. На 
академији су додељене награде ученицима који су освојили 
награде на литерарном и ликовном конкурсу. 
Ликовна изложба радова ученика старијих разреда на тему 
СВЕТОСАВЉЕ била је постављена од 21. до 31.01.2019.

НОВА ГОДИНА

ГЕОГРАФСКИ КВИЗ

ЗАШТИТА ДЕЦЕ И
ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА

МЕЂУШКОЛСКА 
САРАДЊА
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Родитељи и васпитачи треба да васпитавају 
децу да воле животиње, из више разлога. 
Осим што животиње деци чине задовољство 
и забаву, уз њих деца могу усвајати разне 
социјалне вештине, као што су толеранција, 
одговорност, хуманост, нежност, брижност и 
др.
Дан кућних љубимаца је обележен у нашем 
забавишту у среду 21.02.2019. на посебан 
начин, на велико задовољство деце. У госте 
су  нам ‘’дошли’’ неки  драги пернати и 
крзнени кућни љубимци...

Школско такмичење за најбољу дечју 
карикатуру “Мали Пјер” одржано је 28. 2.2019. 
године. Учествовало је 26  ученика од V до VIII 
разреда.
1. место: Тамара Ђоровић VIII2
Милена Арлов VIII2
2. место: Катарина Петковић VIII2

Филип Милкић VI2
Нађа Станковић V3
3. место: Анђела Стојановић V2
Јована Милошевић VII3
Општинско такмичење за најбољу дечију 
карикатуру “Мали Пјер” одржано је 20. 3.2019. 
године. у ОШ “Љуба Нешић” . Две ученице 
наше школе освојиле су 3. место, а то су 
Тамара Ђоровић VIII2 и Анђела Стојановић 
V3

Војска Србије је у четвртак 28.2.2019. године 
у касарни у Зајечару организовала показну 
вежбу гашења пожара и пружања прве 
помоћи, а све поводом Дана цивилне 
заштите. Ученици осмог разреда наше школе 
присуствовали су вежби.

ФЕБРУАР 2019. 
ДАН КУЋНИХ 
ЉУБИМАЦА

МАЛИ ПЈЕР
ПОКАЗНА 
ВЕЖБА
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Учитељица Данијела Милутиновић је 7.03.2019. 
одржала угледни час математике  у одељењу II2 
„Множење броја 9  бројем 9“. Коришћењем модерних 
наставних средстава и коришћењем разноврсних 
метода, ученици другог разреда су на забаван начин 
кроз игру савладали таблицу множења.

Честиткама, креативним поклонима и стиховима 
пуним љубави, ученици II2, III1  и IV1 честитали су 
својим мамама празник.

Наставница грађанског васпитања  Андријана 
Мијајловић, поводом обележавања
 8.марта - Дана жена ,организовала је са ученицима 
од 5. до 8. разреда, који похађају часове грађанског 
васпитања, изложбу „ 8. март – Дан жена –знамените 
жене Србије у прошлости”.

Општинско такмичење из српског језика и језичке 
културе  одржано је 17.3.2019 и било је веома успешно 
за ученике наше школе. На њему су награде освојили 
следећи ученици: Тара Ђорђевић (6/1) 1 место; Јана 
Урошевић (6/2) 2 место; Снежана Стоилковић (6/3) 3 
место; Петар Станојевић
 ( 6/3)  3 место. На окружном такмичењу које је одржано 
6.4.2019. ученица 5/2 Марија Димитријевић освојила је 
друго место.

У марту je школа била организатор квиза „Аll I know 
about the USA“, који је окупио ученике неколико 
градских школа чиме је настављена сарадња школе 
са амбасадом САД-а. Тема квиза била је историја, 
култура, природне карактеристике САД-а и друго.
На интересантан начин  тог 28. марта ученици су 
упознали ову далеку земљу и тестирали своје знање 
енглеског језика. Презентер квиза био је Тimothy 
Faught из амбасаде САД-а у Београду који је са 
ученицима комуницирао на свом матерњем језику.

МАРТ 
2019. 

УГЛЕДНИ ЧАС

ОСМОМАРТОВСКА 
ПРИРЕДБА

ОСМОМАРТОВСКА 
ИЗЛОЖБА

СРПСКИ ЈЕЗИК И 
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

ALL I KNOW ABOUT 
THE USA
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2019.
април Поводом Дана сећања на жртве геноцида и 

холокауста, 22.04.2019. ученицима 7. разреда 
приказан је документарни и играни филм о 
Ани Франк, а за ученике 6.разреда одржане су 
радионице ‘’Читамо и пишемо са Аном Франк’’. 
У организацији обележавања овог значајног 
датума биле су наставнице српског језика 
Александра Солдо и Тамара Богдановић.

Пројекат „За чистоту језика” (покретна изложба 
језичких карикатура и илустрација) у нашој 
школи  реализован је од 23. до 30.  априла 
2019. Тамара Богдановић, Драгана Тодоровић и 
Александра Солдо, заједно са ученицима виших 
разреда, организовале су посете других школа 
овој изложби. У склопу пројекта, као завршни 
део, реализоване су и радионице наших ученика, 
а продукти тих радионица прикључени су 
изложбеном материјалу. 

Поводом обележавања  Светског дана 
Рома, 8.априла  одржане су две приредбе  
у медијатеци школе за ученике млађих и 
старијих разреда. На веома интересантан 
начин ученици ромске националности, као и 
остали ученици школе представили су ромску 
културу и значајне Роме у свету кроз историју.

Окружно такмичење за најбољу дечију 
карикатуру “Мали Пјер” одржано је 10. 4.2019. 
године. у ОШ “Љуба Нешић”. Наша ученица 
Тамара Ђоровић VIII2 освојила је 3. место.

Угледни час из биологије, наставнице Слађане 
Милошевић,  одржан је 10.4.2019. у 7/3. Тема 
часа била је ‘’ Микроскопско посматрање 
крви , мерење пулса и крвног притиска’’. 
Ученици су на веома занимљив начин дошли 
до потребних информација о увек актуелној 
здравственој теми.

Од 18.04. до 24.04.2019. у Радул-беговом 
конаку организована је изложба као продукт 
пројектне наставе са темом „ Мами на 
дар“. Ученици млађих разреда су правили 
минијатуре на лесониту акрилним бојама и 
интересантне вазице техником папир-мaше.

СВЕТСКИ ДАН РОМА

МАЛИ ПЈЕР

УГЛЕДНИ ЧАС

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА

ДАН СЕЋАЊА НА 
ЖРТВЕ ГЕНОЦИДА И 

ХОЛОКАУСТА

“ЗА ЧИСТОТУ ЈЕЗИКА”
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Ове школске године тема програма била је 
ШКОЛА ПО МЕРИ ДЕТЕТА. Од 15. до 19.04.2019. 
ученици су могли да виде ликовне радове који су 
били постављени у холу школе. Приредба, коју је  
спремила Александра Солдо заједно са  ученицима 
старијих разреда,  млађих разреда, и са њиховим 
наставницима и учитељима,  одржана је 19.04.2019. 
Том приликом награђени су и ученици који су 
освојили неко од прва три места на  општинским и 
окружним такмичењима.
Часопис ‘’Ура, Ђура’’ завршен је и постављен 
на школски сајт 23.04.2019. У његовој изради 
учествовали су директор школе Саша Војновић, који 
је био задужен за графички дизајн часописа, као и  
представници свих стручних већа, а координатор је 
била Маја Пераић .

ДАН ШКОЛЕ
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МAJ
2019.

Обе рукометне екипе ОШ ‘’Ђура Јакђић’’, и дечаци и девојчице виших 
разреда, тријумфовале су  8.05.2019. на Међуокружном такмичењу и 
пласирале се на Државно такмичење.

На Државном такмичењу из математике у ОШ “Живко Љујић“ у  Новој 
Вароши, у периоду 
10 – 12.05.2019. године, учествовала је Софија Николић, ученица 6/3 
и наставница математике Милијана Ђорђевић. Поред такмичења, 
организован је и семинар за наставнике, али  и излет  до Увачког језера 
за ученике и њихове наставнике.
Наши ученици из одељења 6/1, 5/3 и 5/1 учествовали су у припреми 
обележавања и реализације активности под називом „Мај месец 
математике“. 

Ученици II2 и III2 са својим учитељицама посетили су Народно 
позориште „ Зоран Радмиловић“ и присуствовали отварању 
Фестивала младих песника 23.05.2019. Ученици су имали част да виде 
и чују познатог  песника Љубивоја Ршумовића. Заједно са аутором  су 
рецитовали песме, одговарали  на бројна шаљива питања и „ куповали 
фазоне и форе.“

Учешће на градским литерарним конкурсима узели су и наши ученици. 
Посебно се истакла ученица Јања Живковић која је освојила 1. место 
на конкурсу  „Крв живот значи” 10.05.2019. На конкурсу „Писмо војнику” 
(22.05.2019) Јања Живковић освојила је такође
 1. место.

На Тргу ослобођења 23.05.2019. 
наши ученици су, заједно са 
свим ученицима других школа, 
кроз песму и игру показали да 
је различитост право богаство. 
Циљ  манифестације био је да 
деца  препознају различитост, да је 
поштују и да буду толерантна.

РУКОМЕТ У ЂУРИ

МАТЕМАТИКА - ДРЖАВНО 
ТАКМИЧЕЊЕ

ФЕСТИВАЛ МЛАДИХ 
ПЕСНИКА

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРСИ

ГИТАРИЈАДА 
РАЗЛИЧИТОСТИ



 23ЛЕТОПИС ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ” ШК. 2018/2019.

Покретни планетаријум је 24.05.2019. био постављен у нашој школи. Посетили су га организовано и ученици 
млађих , и ученици старијих разреда. На веома интересантан начин  проучавале су се  звезде и сазвезђа, 
планете и сателити. Научило се пуно под звезданим небом, испод куполе мобилног планетаријума. Ученици 
су  после ове презентације имали много јаснију слику о свемиру.

У оквиру семинара о предузетништву и ђачким задругама, Тим за предузетништво наше школе реализовао 
је уз помоћ наставника биологије, као вид семинарског задатка, пројекат ‘’ Вратиће се цвеће’’. Ученици петог 
разреда су 31.05.2019. године садили  цвеће у школском дворишту како би се оплеменио школски простор .                                                                                                                                       

ПЛАНЕТАРИЈУМ

ВРАТИЋЕ СЕ ЦВЕЋЕ
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Удворишту школе  ученици VI разреда 
заједно са чланицама Тима Бранкицом 
Лазаревић и Снежаном Стојковић, 
посадили су 6.06.2019. садницу Гинко 

билобе, веома старе  кинеске ендемске врсте, коју 
називају и живим фосилом.

У периоду април - мај - јун реализован је 
пројекат ‘’Планета земља ‘’. Спроведено је 
низ активности са циљем развијања свести 
о очувању животне средине: прикупљање 

текстова , слика , гледање цртаног филма ‘’Ози 
Озон’’, цртање , драмски приказ  ‘’Дечја екологија’’, 
чишћење школског дворишта и разврставање 
отпада. Драмски приказ реализован је 7.6.2019. 
Учествовала су сва три одељења првог разреда. 
Гледање цртаног филма организовано је 14.6.2019. 
Заједничка активност и крајни продукт чишћење 
дворишта  био је 12.6.2019. Пројектна настава је 
први пут уведена за први разред као редовни 
предмет школске 2018/1019.Пројектна настава је 
наставни рад заснован на ученичким продуктима 
учења.

САДЊА САДНИЦА

ПРОЈЕКТНА 
НАСТАВАJУН

2019.
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‘’Нешто увек траје и не престаје, и може бити јаче 
него змај. Вреди много више, вреди највише, 
ЈЕДИНО ДРУГАРСТВО НЕМА КРАЈ.’’  Уз ове 
стихове и разне песме, уз пуно смеха, игре и 
весеља, испратили смо ову школску годину. 
Mанифестација ‘’Мали дипломци’’, у којој учествују 
деца припремних предшколских група градских 
и сеоских основних школа, није се могла одржати 
13.06.2019. на Тргу ослобођења због лоших 

временских услова. Међутим, свакако су се труд и 
љупкост деце негде морали приказати  тако да је 
испраћај наших драгих забавиштанаца у 1. разред 
ипак одржан, али у школи тог последњег школског 
дана. И било је заиста лепо.
Истог дана за ученике виших разреда Ђачки 
парламент је организовао журку поводом 
завршетка школске године.

И ТАКО РЕДОМ СВЕ ДОЂЕ НА КРАЈ...
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КОНТИНУИРАНЕ
ГОДИШЊЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ

Интеркултура Србија је међународна, волонтерска организација која се бави разменом ученика.
Ученици наше школе имали су јединствену прилику да упознају троје ученика који су дошли из других земаља. 
То су Мартина Алфа из Италије, Зејнеп Кокен из Турске и Оскар Кинг са Новог Зеланда.  Они су представили 
своје земље током новембра и маја.
Сву разноликост историје, културе, језика... наши ученици могли су да упознају на врло непосредан начин и 
тиме прошире своје знање, што су они врло радо искористили.

Ученици наше школе су од 
септембра до јуна школске 2018/19. 
учествовали у пројекат Hertage 
hubs који је намењен  унапређењу 
учешћа младих школског узраста 
у процесима практиковања и 
коришћења културног наслеђа. 
Разменом културног наслеђа, 
упознавањем са вредностима које 
наслеђе носи и препознавањем 
његових специфичности, али и 
сличности између различитих форми 
наслеђа на различитим просторима 
обухваћеним пројектом, постиже се 
развој односа према свом културном 
наслеђу и наслеђу других. 
Пројектом су обухваћени ученици 
основних школа у Финској, Шпанији 
и Србији, узраста од 11 до 15 година. У 
оквиру кључних активности пројекта, 
ученици су развијали виртуалне 
и физичке формате размене  
изабраних делова сопственог 
културног наслеђа са ученицима из  
осталих земаља. Ове презентације  
културног наслеђа су размењиване 
путем онлајн платформе у оквиру 
пројекта.
Учесници су посетили Мадрид од 
21.04. до 25.04.2019, а узвратна посета 
шпанских ученика нашој школи била 
је од 17.05 до 21.05. 2019.

САРАДЊА ШКОЛЕ СА ИНТЕРКУЛТУРОМ

ПРОЈЕКАТ “HARITAGE HUBS”



 27ЛЕТОПИС ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ” ШК. 2018/2019.

У нашој школи посебна пажња 
поклања  се ученицима који  су 
укључени у инклузивно образовање. 
Ради се индивидуализација, 
ИОП1,ИОП2, индивидуално 
образовни планови за ученике са 
посебним образовним потребама. 
Кроз овакав начин рада ученици 
постижу боље резултате и напредују 
у складу са својим способностима. 
Овакав вид рада доприноси 
подизању самопоуздања ученика и 
они се осећају успешнији.
Школа уредно води базу података 
ученика у подршци. Од школсе 2013 
до 2014. године, када је инклузивним 
образовањем било обухваћено 49 
ученика, из године у годину  број 
се повећавао и у 2018-2019. години, 
инклузивним образовањем је 
обухваћено 110 ученика.
Посебна пажња посвећује се и 
талентованим ученицима који 
постижу одличне резултате, уз 
усмерење и подршку својих 
ментора - предметних наставника, 
на регионалним и републичким 
смотрама талената. Најзаступљеније 
теме за које се ученици опредељују 
су из наставних предмета: историја, 
географија, биологија, математика и 
нформатика.

ИНКЛУЗИВНО
ОБРАЗОВАЊЕ
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САКУПЉАЊЕ
СЕКУНДАРНИХ

СИРОВИНА
/ЛИМЕНКЕ/

    Већ неколико година уназад , организује се 

акција  мерења лименки у трпезарији школе, 

које су сакупили вредни ученици наше школе. 

И ове године организована је акција мерења 

два пута у току оба полугодишта . У школској 

2018/2019. години прикупљено је укупно 176 кг 

ове секундарне сировине, а зарађени новац 

подељен је вредним ђацима, као џепарац и 

награда за уложени труд и учешће у акцији.

Поред ових, било је и низ других занимљивих 

и едукативних масечних активности ( Кутија 

за рециклажу, обележавање значајних датума, 

правила понашања у природи – постер 

презентација, предавања „ Живети са Сунцем“ 

и „ Бука“, израда новогодишњих украса за јелку 

од разноврсног материјала за рециллажу  и 

друго).

ТРАJНИ
ГОДИШЊИ

   Током целе школске 2018/2019. године, почев од 

октобра 2018. ученици свих разреда наше школе, 

заједно са својим одељенским старешинама, 

учествовали су у акцији чишћења школског дворишта 

( динамика чишћења –једном месечно, по Календару 

чишћења израђеном за текућу школску годину). 

Циљ акције је подизање еколошке свести ученика о 

значају очувања  и неговања здраве и чисте животне 

средине.

ЗАДАТАК
ЧИШЋЕЊЕ 
ДВОРИШТА
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РАДОСТ
УСПЕХА

Школске 2018/2019. године успешно су 

реализоване све планиране активности уз 

велико залагање свих радника школе, од 

директора, ПЕПСИ службе, службе правно-

економских послова, помоћних радника, 

наставника, ученика, родитеља, па све до 

представника локалне самоуправе. Иако 

је због тешке материјалне ситуације и 

неприлагођених временских рокова ћесто 

било потешкоћа у реализацији планираних 

годишњих активности, школа је ипак успела 

да све то преброди и оствари планиране 

циљеве.




