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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  почела са радом 6. септембра 1960. 
године.  Свечаност поводом почетка рада у новој 
школи обављена је на дан 27. новембра 1960. године.  
Комплетан грађевински  пројекат за школску зграду 
реализован је тек након неколико година.

Данас Школа има  581  ученика у 30 одељења 
(3 припремне групе, 12 одељења разредне и 15 
одељења предметне наставе). Од тога  523 ученика у 
23 одељења у матичној школи  (2 припремне групе, 
10  одељења разредне и 11 одељења предметне 
наставе), 58 ученика у 7 одељења у Лубници (1 

припремна група, 2 комбинована одељења разредне 
и 4 одељења предметне наставе).  Подручно одељење 
у Планиници  престало је са радом  школске 
2004/2005.  године,  као и подручно одељење у 
Шљивару  школске 2014/14. јер није било деце у селу 
која би похађала наставу.

Школа тренутно има седамдесет запослених, 
од чега је 49 наставно особље, 8 административно  
и т ехничко особље  (директор,  школски  педагог,  
психолог,  секретар,  шеф рачуноводства,  педагошки 
асистент, административно--финансијски радник и 
медијатекар (библиотекар)  и 13 помоћних радника 
(1 домар, 3 ложача, 1 сервирка и 8 чистачица). 
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Први радови на реновирању зграде почињу 2001. 
године тако што је реновиран кабинет  техничког 
образовања који је био у јако лошем стању. Упоредо 
са тим радовима оспособљена је још једна учионица 
за наставу информатике.  У многим учионицама 
постављен је ламинат и венецијанери пошто су паркети 
и завесе већ били дотрајали. Окречени су холови  на оба 
спрата и неке учионице које су биле у најлошијем стању, 
промењен је намештај у наставничкој канцеларији.

Уз велику  помоћ родитеља 2003. године 
реализована је  и акција сакупљања добровољних 
прилога за реконструкцију  фискултурне сале 
како би се створили бољи услови за бављење 
спортским активностима.

          Исте 2003.  године су ревитализовани 
терени за мали  фудбал и рукомет, што је био 
део пројекта који је подразумевао комплетну 
реконструкцију саобраћајног полигона, свих 
спортских терена, постављање ограде и капија, 
осветљења школског дворишта. Реновирани су 

Додељена средства су била у висини од 30 милиона динара
STAFF REPORTER
JERUSALEM, ISRAEL

Школске 2013/14. Министарство енергетике финансирало је пројекат школе за замену фасадне столарије и изолацију зграде. 

Посао је добила фирма ,,Хајдук,, из Велике Јасикове са понудом од 20 милиона динара.
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ђачки  и наставнички тоалети и један 
део водоводне мреже, али комплетна 
замена  канализационе и хидрантске 
мреже није извршена. Урађени су 
пројекти са грђевинском дозволом 
за комплетно реновирање водоводне, 
канализационе и хидрантске /спољне 
и унутрашње/ мреже са санитарном 
галантеријом. Надамо се да ће се 
у ближој будућности реализовати 
и овај пројекат. Донацијом  Владе 
Норвешке сала за свечаности 
реновирана је и постала комбинована 
мултимедијална сала  и библиотека у 
којој је могуће изводити савремену 
наставу уз помоћ наставних средстава 

Школске 2016/17. је реализован још један пројекат од изузетне важности за школу – замењена је комплетна електро инсталација у школи

2015. године је урађен  кошаркашки терен финансиран од градске 
управе. 

Свечано откривање бисте поводом 50 година рада школе.

високе технологије.
     Од 2001. године  много  се  радило  на  

реновирању школске зграде и њене околине 
које је полако почео да нагриза зуб времена. 
Школске 2013/14. Министарство енергетике 
финансирало је пројект школе за замену 
фасадне столарије и изолацију зграде. 
Додељена средства су била у висини од 30 
милиона динара /око 300 000 еура/. Локална 
самоуправа је расписала тендер, посао је 
добила фирма ,,Хајдук,, из Велике Јасикове 
са понудом од 20 милиона динара. Уплатом 
аванса у мају 2013. године отпочело се са 
радовима на школи. Рок је био 60 дана али су 
се радови одужили на цело лето, а завршени 
су тек на пролеће 2014. Током школске  

2014/15. године  санирани  су  новонастали  кварови  
у  школској  згради, поправљен аларм који  је био 
оштећен током радова на фасади школе, сређене  
камере  видео  надзора. Те исте године, после низа 
година апела локалној самоуправи да се замене 
стари и неисправни котлови за грејање, у новембру 
су инсталирана два нова котла у матичној школи, 
а у јануару и у подручном одељењу у Лубници. 
Радове је извела локална фирма КГХ инжењеринг 
после расписаног тендера. Те 2014. Године су 
реализована и два пројекта који се тичу дворишта 
матичне школе – урађена је заштитна ограда на 
теренима за рукомет и мали фудбал као и трибине, 
уз додатне радове на ивичњацима терена. Радове је 
финансирала локална самоуправа. 2015. године је, 
такође, урађен и кошаркашки терен финансиран 
од градске управе.
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Школске 2016/17. је реализован 
још један пројекат од изузетне 
важности за школу – замењена је 
комплетна електро инсталација 
у школи, финансирало ју је 
Министарство енергетике. Радове је 
после тендера у организацији и под 
руковођењем локалне самоуправе 
извела Београдска фирма „Модулор“. 

Извршена је и инсталација паник 
светала као део пројекта против-
пожарног система у школи.

   Ове, 2016/17. школске године 
школа је као донацију добила од 
стране Телекома Србије новац 
у вредности од 1.000.000,00 
динара за опремање кабинета 
информатике. Обновљени кабинет 
и нова информациона технологија 
ће значајно побољшати услове за рад 
наставника и учење наших ђака.

2007.  је формиран  тим задужен за 

међународну сарадњу. Већ 2008/09. 
школске године школа  је постала 
члан Академије средњоевропских 
школа (ACES−Academy of Central 
European Schools) и реализован је 
пројекат „Право у Европу“ (Go straight 
to Europe) у сарадњи са Основном 
школом из Румуније, из Кокорешти 
Колца. Током реализације овог 
пројекта нашу школу су посетили 
ученици и наставници из ове школе.

2008/09. школске године школа  је постала члан Академије средњоевропских школа (ACES−
Academy of Central European Schools)

Током реализације ових пројеката на састанцима у Салзбургу, Будимпешти и Сенецу (Словачка) нашу школу 
су представљали по један наставник (Зоран Величковић)  и један ученик (Ивана Димитријевић 2008/09. и Емилија 
Крстић 2009/10)

  Наредне школске године (2009/10) 
реализован је још један пројекат под 
називом ‘’Волонтеризам  код  младих  
данас: између теорије и праксе’’. 
Овога пута партнери наше школе 
су биле две школе: Школа бр. 49 из 
Букурешта из Румуније и Основна 
школа „Георги Бакалов“ из Старе 
Загоре из Бугарске. Током реализације 
овог пројекта, осим што смо угостили 
ученике и наставнике из Букурешта, 
и представници наше школе су 
посетили Букурешт. Нашу делегацију 
је чинило шесторо ученика и четворо 
наставника. Током реализације ових 
пројеката на састанцима у Салзбургу, 
Будимпешти и Сенецу (Словачка) 
нашу школу су представљали по један 
наставник (Зоран Величковић)  и један 
ученик (Ивана Димитријевић 2008/09. 
и Емилија Крстић 2009/10) Планирамо 
да у наредном периоду наставимо 
сарадњу у оквиру ове организације, али и 
да конкуришемо за неке друге пројекте. 
Најновији пројекат у којем учествујемо 
и очекујемо сарадњу већ у октобру 2017. 
са Основном школом из Италије, града 
Потенца.

 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 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.

ПРОСТОРНИ И ДРУГИ 

УСЛОВИ

IAN CARROLL
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-01.09.2016. 
Ученици 4. разреда су приредили приредбу  

за ученике 1. разреда и децу предшколских 
група.

-12.9.2016. 
Показни час кошарке за прваке.
-13.9.2016. 
Презентација фолклора за све ученике од 1. 

до 4. разреда
-16.9.2016. 
Посета железничкој станици, посета 

Народном музеју, Попове плаже (ученици 3. 
разреда).

-16.09.2016. 
Ученици II2, III1, III2 и III3 су обишли Музеј, 

железничку станицу и „Попову плажу“.
-16.09..2016. одржана је журка добродошлице 

петацима за ученике старијих разреда у 
трпезарији школе. Организатор Ђачки 
парламент.

-  19.09.-23.09.2016. 
Одржан је фестивал „Арт зона за све“ у холу 

школе. На фестивалу су учествовали и ученици 
наше школе и то у уметничким радионицама и 
у презентацији школе.

-21.09.2016.
 Почела је  да ради Еко- патрола у школи 

која је формирана као посебна радна група 
на иницијативу ученика у оквиру Ђачког 
парламента. 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 Ђачког парламента).

-23.09.2016. 
Ученици II2, III1, III2 и III3 су обишли зелену 

пијацу, пошту, центар града.
-23.9.2016.
 Ученици 3-3 су правили рељеф свог места- 

угледни час (учитељица Надица Петковић 
Стојанов).

-23.09.2016. 
Наставница биологије Бојана Тодоровић и 

наставница математике Милијана Ђорђевић 
( испред Тима за заштиту животне средине и 
Ђачког парламента) су одржале предавање о 
заштити животне средине у медијатеци школе 
за ученике 7. и 8. разреда и по два ученика   5.- 6. 
разреда.

-26.09.2016.
Обележен Европски дан језика 
(Видео презентација о различитим  земљама 

и културама и подела цедуљица са изрекама 
о језику на српском,енглеском,француском и 
немачком језику)

-26.09.-30.09.2016. 
Одржана је хуманитарна изложба и аукција 

слика ученика и наставника у Радул-беговом 
конаку под називом „Слика за Санелу“. 
Сакупљено је 8500,00 дин. Организатор, 
учитељ Горан Пејчић. Новац је прикупљен за 
наставницу Санелу Стефановић из ОШ „Хајдук 
Вењко“ у Зајечару која болује од мултипле 
склерозе.

SEPTEMBAR 2016.

                                                                                    -26.09.2016.   Обележен Европски дан језика.

-12.9.2016. Показни час кошарке за прваке.

-27.9.2016.
 ОПРЕЗНО У САОБРАЋАЈУ
Као и сваког септембра месеца, деца 

припремних предшколских група  се упознају 
са  правилима понашања у саобраћају. Овом 
приликом у госте нам је била саобраћајна 
полицаја и црвени крст који нам је помагао 
приликом драматизације неких ситуација 
везаних за правилно понашање у саобраћају.

-28.09. 2016.
 Кутак за родитеље је опремљен и ту се 

могу водити индивидуални разговори са 
родитељима.

-29.9.2016.

 Црвени крст одржао предавање за прваке- „ 
Заштитимо децу у саобраћају“

-29.9.2016. 
Посета школској библиотеци ученици првог 

разреда.
-30.09.2016. 
Ученици II2, III1, III2 и III3 обишли су 

Међународни сајам мале привреде. На сајму су били 
присутни и гости из Индонезије.
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03 -09.10.2016.г
 Дечија недеља  је била пуна разних 

дешавања, тако да је сваки дан доносио 
деци пуно лепих утисака. Тема 
дечије недеље је била игра. - ,,Игра’’-
презентација , Гордана Марковски и 
дружење са ППГ из ОШ ,,Љуба Нешић’’ 
. Деца су цртала по бетону у школском 
дворишту.Представа ,,Бранислав 
Нушић’’ – Дечији центар,одржана 
је у нашој медијатеци. Приређена 
је и радионица са родитељима и 
деца из наше школе дружила су се 
са децом из вртића  Љиљан.Деца 
из  Iv разреда сакупила су играчке 
за ППГ, на обострану радост деце. 
Шетали смо градом и  делили поруке 

пролазницима. Обишли смо сталну 
поставку ,,Стари Зајечар’’ на спрату 
Радул - беговог конака. Матична 
библиотека ,,Светозар Марковић’’ 
је организовала маскенбал на тему 
,,Јесен’’ са циљем промоције читања, 
дружења и подстицања дечије маште. 
У сарадњи са родитељима потрудили 
смо се да одговоримо на тему. 
Дружиили смо се са библиотекарима 
а у књигама на Дечијем одељењу 
библиотеке.

-3.10.2016.-10.10.2016.
Обележена је Дечја недеља на тему 

„Нећу да бригам, хоћу да се играм“! 
Учествовали су ученици од припремне 
предшколске групе до четвртог 

разреда у разним активностима. У 
изради паноа, слушали су предавање 
о игри, учествовали у разним играма 
у школском дворишту,у посету су 
дошли бабе и деде да нам покажу 
старе игре,одгедали смо приредбу 
за прваке. У Лубници одржан весели 
полигон, гледање филма...

- 04.10.-06.10.2016. 
У дворишту школе је одржано 

првенство школе у малом фудбалу, за 
ученике  4-8. разреда.

-05.10.2016. 
Одржана је приредба за ученике 

3. и 4. разреда и децу предшколских 
група.

-07.10.2016. 

Одржана је хуманитарна журка 
у трпезарији школе. Прикупљени 
новац је намењен за помоћ Луки 
Тасићу, осмогодишњаку из Књажевца 
који болује од  церебларне парализе. 
Сакупљени новац је предат стручној 
служби школе. Организатор, Ђачки 
парламент. 

-11.10.2016.
 Одржан је угледни час држала 

је учитељица Маја Петруцић у свом 
одељењу на тему „Занатлије које се 
баве производњом хране“.

          29.10.2016. Четврти Дан науке.

24.10.2016.   Сајам књига у Београду је посетило 125 ученика и 11 наставника.

OKTOBAR 2016.

16.10.2016.год. 
Обележили смо Дан здраве хране изложбом дечијих радова 

од јесењег воћа и поврћа и кувањем компота. Обележавању овог 
дана предходио је низ активности које су биле везане за ову тему. 
Деци се компот веома допао, пожелела су да у наредним данима 
поновимо кување компота. 

-21.10.2016.
Пројекција филма ‘’Крагујевачки октобар’’ и ‘’Крвава бајка’’ за 

ученике седмог разреда.
-21.10.2016. 
Учитељ Горан Пејчић је одржао угледни час у свом одељењу 

на тему „Руке у тесту, слика на месту“.
-24.10.2016.
Сајам књига у Београду посетило 125 ученика и 7 наставника.
-29.10.2016. учешће ученика на кросу РТС-а.
-29.10.2016. одржан је традиционални четврти по реду Дан 

науке у ОШ „Ђура Јакшић“- Зајечар, у организацији Стручног 
већа природних наука.

- 29.10.2016. 
Чланови ликовне секције, заједно са наставницима ликовне 

културе учествовали су на 4. ДАНУ НАУКЕ у нашој школи. 
Ученици су радили на тему “Никола Тесла”, приказали израду 
колажа и стрипа

-31.10.2016. 
У медијатеци школе је одржан фестивал поводом „Ноћи 

вештица“  у организацији актива енглеског језика.
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-04.11.2016. 
Одржана је журка поводом Ноћи вештица 
у трпезарији школе. Организатор, Ђачки 
парламент.
-16.11.2016.
 Споменка Субић одржала је радионицу 
поводом обележавања Дана Толеранције 
Ученицима ђачког парламента. 
 -18.11.2016. 
Одржано је предавање о рециклажи лименки 
у мултимедијалној сали за ученике 5. и 6. 
разреда. Предавање је одржао представник 
Међународне РИКЕН фондације за Србију, а на 
позив Тима за екологију и Заштиту животне 
средине наше школе.
-22.11.2016.
Ученици III1 р. приредила су деци задовољство 
да виде музичке инстументе које су сами 
правили
-24.11.2016. 
Црвени крст је одржао радионицу о трговини 
људима.
- 26.11.2016.
 На Регионалном дану науке у ОШ“Десанка 
Максимовић“ учествовала је  наставница 
географије Оливера Василијевић  са 
ученицима.  

-Ученица Анђела Марјановић V2 добила је III 
награду на ликовном конкурсу:
“Шта је то са природом. Реке нису више 
плаве, небо је посивело, биљке су мање здраве” 
Дечији савез Врање
Школске 2015/16. чланови ликовне секције 
учествовали на међународном ликовном 
конкурсу “XX МЕЂУНАРОДНО БИЈЕНАЛЕ 
ГРАФИЧКЕ УМЕТНОСТИ ДЕЦЕ И 
ОМЛАДИНЕ” Торун, Пољска. 
Новембра 2016. наша школа добила је диплому 
за учешће на такмичењу.
Наставнице ликовне културе су прикупиле 
и жирирале радове за ликовни конкурс 
“Календар града Зајечара” у организацији 
Градске управе Зајечар. Рад Васиљевић Бојана, 
ученика 7. разреда у Лубници налази се у 
календару.
-Са ученицима 8.р урађен је on line тест 
професионалних интересовања са сајта 
,,Водич за основце’’ Националне службе за 
запошљавање(Владан Милетић).
-Ликовни и литерелни радови на тему,,Кад 
порастем бићу....’’, за ученике млађих разреда 
крајем новембра и почетком децембра месеца.

NOVEMBAR 2016.

-04.11.2016.   Одржана је журка поводом Ноћи вештица у тедијатеци школе.
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-15.12.2016. ПРАВИМО НОВОГОДИШЊЕ УКРАСЕ – РАДИОНИЦА

-06.12.2016. 
Црвени крст Зајечар је спровео акцију „Један 

пакетић пуно љубави“ чији је циљ прикупљање сланих 
и слатких кондиторских производа за пакетиће које 
су за новогодишње празнике добила деца корисници 
народне кухиње. Акција је трајала од 06.12..-14. 12. 
2016.

-14.12.2016
 Одржана ликовна радионица за ученике 4. разреда 

правили су новогодишње украсе које су касније 
поклонили деци из вртића „Љиљан“.

-15.12.2016. ПРАВИМО НОВОГОДИШЊЕ УКРАСЕ – 
РАДИОНИЦА

 Васпитачи су организовали радионице у којим 
су учествовали родитаљи и деца.Тема радионице: 
Правимо украсе за новогодишњу јелку. Украси за 
јелку прављени су  од материјала за рециклажу. Тиме 
је деци још више приближен појам – рециклажа и 
продубљено ,,еколоско мишљење’’. Све то уз пријатно 
дружење, сарадњу и заједничарење. Своје радове деца 
и родитељи су ставили на велику јелку у холу школе и 
на тај начин своје идеје поделили са другима. 

-22.12.2016. НОВОГОДИШЊА  ПРИРЕДБА
 Припремне групе су приредиле приредбу поводом 

Нове године,  за родитеље, фамилију и пријатеље. 
Приредбе су интеренсатне активности у којима 
деца превалиазе своје страхове од јавних наступа, 
добијају занимљиве улоге и костиме, изражавају 
се плесом глумом и рецитовањем. Са уживањем 
учествују  у стварању.

-23.12.2016. 
У мултимедијалној сали одржано је предавање за 

ученике  7. и 8. разреда  у организацоији Војске Србије 
о коришћењу пиротехничких средстава.

-23.12.2016. 
Журка поводом Нове године за ученике виших 

разреда у организацији Ђачког парламента

DECEMBAR 2016.
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Ученици виших разреда 
присуствовали приредби 
поводом Светог Саве коју 
су приредили њихови 
вршњаци. Додељене награде 
на ликовном и литерарном 
конкурсу СВЕТОСАВЉЕ У 
НАМА.

JANUAR 2017.
Одржан географски квиз са темом ‘’105 година од открића 

Јужног пола’’
-15.01.2017. и 22.01.2017. 
На Бабином зубу,  , реализована је обука ски-секције са 

ученицима, члановима секције и њиховим родитељима. 
-20.01.2017. 
Одржана је журка у трпезарији школе у организацији Ђачког 

парламента.
-26.01.2017.
 Предавање за девојчице ромске националности у сарадњи 

са васпитачем Маријом Себић из Дома ученика на тему 
дискриминације у образовању и настављања даљег школовања.

-ШКОЛСКА СЛАВА СВЕТИ САВА
 27.01. 2017.
Деца ППГ-а присуствовала приредби коју су припремила деца 

нижих разреда са својим учитељима, послужила се житом и 
бонбонама,  допунила своја знања и искуства везана за овај дан и 
Светог Саву.

Ученици виших разреда присуствовали приредби поводом 
Светог Саве коју су приредили њихови вршњаци.Додељене награде 
на ликовном и литерарном конкурсу СВЕТОСАВЉЕ У НАМА.

У холу школе постављена изложба ликовних радова.
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-14.02.2017.
Предавање о Сретењском уставу за ученике 7.и 

8. разреда
-21.02.2017.ДАН КУЋНИХ ЉУБИМАЦА
Дан кућних љубимаца је обележен и у нашим 

припремним групама, на посебно задовољство 
деце. Дружење са кућним љубимцима и описивањем 
деце својих кућних љубимаца код куће, омогућило 
је деци задовољство и забаву. Ова активност је 
имала и васпитни карактер у смислу усвајања 
разних социјалних вештина : толеранције, 
хуманости, нежности, брижљивости и наравно 
одговорности.

-3.03.2017. ЗАНИМАЊЕ        
Уочи дана жена у госте нам је дошла акушерска 

сестра – бабица, радница зајечарске болнице. Њено 
гостовање је заокружило причу на тему ,,Како сам 
се родио’’. Шта се дешава када беба дође на свет? 
Уз прикладну анимацију и драматизацију бабица 
нам је описивала бебине прве дане у болници и код 
куће. Деца су овом приликом упознала и особу која 
има једно интеренсантно и племенито занимање, 
које је представљено са пуно љубави.

ДАН  ЖЕНА – 8. Март
Ово је празник свих жена, али највољеније 

женско биће сваком детету је МАМА.  На овај 
празник ће је  обрадовати поклонима – песмом, 
честитком,  прављеним срцем и портретом 
(свако дете слика своју маму).

-08.03.2017.
 За ученике 6. разреда  одржано предавање о 

хигијени у медијатеци школе.
-9.3.2017. 
У одељењу 1.-1 је организована радионица за 

маме и децу поводом 8. марта.
- Мали уметници су излагали своје слике на 

отвореном у центру Зајечара, новац од продатих 
слика je искоришћен за излета на крају школске 
године (одељење 3.-1) 

-10.03.2017.
 Одржано предавање о противпожарној 

заштити за ученике 5. разреда у школској 
медијатеци.

-У периоду од 14.03. до 23.03.2017. ученици 8.р. 
наше школе су посетили Гимназију у Зајечару и 
гостовали на часовима.

-16.03.2017.
 У трпезарији школе одржано такмичење из 

математике „Кенгур без граница“.

-6.04.2017. 
Поводом обележавања  Светског дана Рома, 

одржане су две приредбе  у медијатеци школе за 
ученике млађих и старијих разреда.

- 8.04.2017.
Посета Природњачком центру и Дино парку 

у Свилајнцу, али и музеју воштаних фигура и 
зоолошком врту у Јагодини. Учествовало је 
45 ученика четвртог разреда са учитељима : 
Снежана Стојковић, Данијела Милутиновић и 
Зоран Величковић и 75 ученика од петог до седмог 
разреда са наставницама: Бојана Тодоровић, 
Слађана Милошевић, Милина Вукадиновић, 
Гордана Андрић Милосављевић и Сузана 
Милосављевић

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ВАСКРСА
-10.4.2017.
Овај велики српски празник је, поред пригодних 

прича, обележен фарбањем јаја и изложбом 
ускршњих јаја .

-11.04.2017.  ЗАНИМАЊА ЉУДИ
Учили смо се пекарском занату. У посету су 

нам били мама и тата пекари. Месили смо и пекли 
кифлицеу пекачу. Деца су активно  учествовала 
и била одушевљена јер су била учесници у целом 
процесу.

-19.04.2017. 
Поводом Међународног дана књиге и ауторских 

права одржана акција прикупљања књига у 
школској библиотеци. Део прикупљених књига 
поклоњен деци  са Косова и Метохије.

-21.04.2017. 
Поводом обележавања Дана школе изведена је 

приредба  за ученике млађих и старијих разреда и 
додељене су награде ученицима који су постигли 
успех на такмичењима.

 Тим поводом расписан је ликовни конкурс на 
тему “Чаробна оловка”. Постављена је и изложба 
ликовних радова ученика од 5. до 8. разреда.

FEBRUAR 2017.

MART 2017.

APRIL 2017.
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-08.05.2017.
Промоција Техничке школе за ученике 8.разреда.
-10.05.2017. 
Одржано предавање о безбедној употреби 

Интернета за ученике 7. и 8. разреда у медијатеци 
школе.

-13.05.2017.
Посета ученика 8.разреда средњим школама: 

Економска школа, Медицинска школа, Техничка 
школа и Гимназија (отворена врата).

-Ученици Гимназије прзентовали своју школу на 
часу немачког језика.

-18.05.2017.
Промоције Економске школе за ученике 

8.разреда.
-20.5.2017. 
Ученици 3.-1 су у село Метовница код Бора  

учесвовали  у  играма без граница и провели  
пријатно поподне.

-23.05.2017.
За ученике 8.разреда у нашој школи одржана је 

презентација Дома ученика средњих школа у Нишу.
-25.5.2017.
 Ученици наше школе су учествовали на 

ликовном конкурсу „Осмехни се здраво“ и освојили 
лепе награде.

-25.5.2017. 
Припремна предшколска група, први и 

трећи разред у Лубници су обишли једно сеоско 
домаћинство породице Ђеспановић (угледни час).

-1.6.2017. 
Ученици првог разреда су присуствовали 

прзентацији Полицијске управе на Тргу 
Ослобођења.

-6.06.2016.г. 
На Тргу ослобођења у Зајечару  одржана 

је већ традиционална  манифестација ‘’Мали 
дипломци’’ у којој су учествовала деца припремних 
предшколских група градских и сеоских основних 
школа. Ова завршна манифестација је испраћај 
‘’забавиштанаца’’ у 1. разред. Уз подршку

ЦЕКИТ-а и дечије позоришне драмске групе, деца 
су се представила кроз плесне тачке.Манифестација 
је  протекла  у изванредној атмосфери.

-7.6.2017. 
Одржан је угледни час актив 4. разреда . 

Постављена је изложба у медијатеци „Прошлост 
нашег краја“.

-8.6.2017.
 Промоција музичке школе- наставници су 

презентовали свирање на инструменту хармоника 
у 1. и 2. разреду. 

-9.06.2017. 
Одржана журка  поводом завршетка школске 

године
-12. 6. 2017.
Одржана је завршна манифестација Спортске 

почетнице, односно представљање онога што су деца 
радила ове школске године у оквиру овог пројекта. 
Носиоц овог изванредног пројекта кроз који су деца 
имала прилику да упознају разне спортове и кроз 
игру развијају своје тело и кординацију покрета,  
је Спортски савез града Зјаечара. Манифестација 
је одржана у нашој школи, а учествовала су деца 
припремних група градских основних школа, 
заједно са својим васпитачицама и тренерима који 
су се током године дружили са децом. 

MAJ 2017. JUN 2017.
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