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ИСТОРИЈАТ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,,ЂУРА ЈАКШИЋ
На основу Општег упутства о школама за опште образовање (1952), шк. 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 објављене 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. У још недоввршеном
објекту ОШ „Ђура Јакшић“ започела је шк. 1960/61, 15. октобра 1960. Након расписивања
конкурса за наставно и друго особље 1960. г. у још недовршеној шк. згради, 6. 9. 1960. школа
започиње прву школску годину. Због мањка простора настава је била организована у три
смене, а у слободно време и ученици и наставници прихватали су се добровољног рада на
рашчишћавању и уређивању простора око школе. Комплетан грађевински пројекат за школску
зграду реализован је тек након неколико година. Школа је располагала са осамнаест учионица,
кабинетима за физику и хемију, биологију, са два кабинета за општетехничко образовање,
просторијама за ђачку кухињу, салом за свечаности, фискултурном салом, засебним
просторијама за управника школе, заменика управника и секретара као и просторијом за
разгласну станицу. Просторије школе је у периоду од 1960. до 1965. за наставу користила и
Школа за образовање одраслих.
Године 1963. почиње да ради старија васпитна група, најпре у једној просторији, а након
доградње зграде и повећања броја деце настава се изводи у две просторије. Простор
је
структуиран према центрима интересовања (медијатеци, сали за физичко васпитање,
трпезарији). Опремљеност је задовољавајућа за реализацију активности у хигијенском и
здравственом погледу. Средина за учење задовољава критеријуме за реализацију свих
аспеката васпитно– образовног рада.
Сложени педагошки, психолошки и социјални аспект образовања ининцирали су увођење од
1976. г. увођење у рад стручне службе коју су представљали педагог и психолог.
ЗДРАВСТВЕНО-ОБРАЗОВНИ РАД и амбуланта при Школи започињу свој рад од шк. 1975/76, и
чији је циљ очување и унапређење здравља ученика.
Ђачка кухиња ради од самог оснивања школе, број оброка кретао се од 1150. порција
дневно, али су услед недостатка простора оброци дељени по учионицама и холовима. Ова
просторна неадекватност у потпуности је уклоњена дограђивањем кухиње са трпезаријом и
помоћним санитарним чвором тако да се од 1973/74. исхрана ученика обавља у нормалним
хигијенским условима.
И у новије време, у складу са материјалним могућностима, стално се ради на проширењу
школског простора и побољшљању санитарних и других услова. 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.
Пошто је школа имала новца само за неке мање захвате на реновирању, почиње се од
приоритета.
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 најгорем
стању, промењен је намештај у наставничкој канцеларији. Реновирани су ђачки и наставнички
тоалети, али комплетна замена водоводне инсталације није извршена јер је тај пројекат
коштао много више новца него што је школа имала.
У недостатку материјалних средстава радови на реновирању су прекинути, па је самим тим и
одложено ограђивање школског дворишта које је било планирано. Временом је и некадашња

библиотека прерасла у медијатеку (мултимедијалну учионицу), а повећао се и књишки фонд са
150 књига на 5350 књига.
Школске 2012/13. извршена је обнова фасаде и фасадне столарије на згради матичне
школе.
Прве школске године уписано је 892 ученика, у 28 одељења (14 одељења разредне и 14
одељења предметне наставе), а наставу је изводило 14 учитеља и 33 наставника предметне
наставе. Настава се изводила у две смене, тако што су ученици виших разреда ишли пре подне,
а ученици нижих разреда после подне. Највећи прилив ученика забележен је од 1980. до 1984.
године када је школа имала око 1600 ученика у 46 одељења. Из године у годину ситуација са
бројем ученика се мењала, тј. број ученика је опадао, што због изградње Основне школе
''Добривоје Радосављевић Боби'' (данашња ОШ ''Хајдук Вељко'') која се налази у близини, што
због опадања наталитета. Матичној школи је 1989. године припојена ОШ ''Иво Лола Рибар'' у
Лубници, као и њена подручна одељења у Шљивару и Планиници.

УСЛОВИ СРЕДИНЕ
Школа припада трећој месној заједници ''Ќарађорђев Венац''а окупља децу и из насеља
Шљиварско брдо, Лубничко брдо, Оскоруша, Липа 1 и 2, затим децу из Шљивара који у школу
долазе после четвртог разреда .За децу из Леновца,Ласова, Шљивара је органиѕован ћачки
превоз. Школа се обухвата неколико приградских насеља ( Подлив, Лубнички пут,Шљиварски
пут, Гњилак, Оскоруша). Школски превоз за децу до тих насеља не постоји, тако да деца пешаче
пар километара до својих кућа, или родитељи организију превоз деце у групама ( браћа,
сесетре, комшилук)
У оквиру школе као подручна одељења ради школа у Лубници, као осмогодишња
.Школа у Шљивару ове године неће радити, ученици, њих двоје, ићић ће у школу у Зајечару. У
питању су села у близини Зајечара на десетак километра удаљена од града.
У школу се уписују деца разних социјалних, етничких па и верских и културних
структура па се појављује проблем уједначавања социјалних и других услова за развој деце.
И фактор мултиетничке средине је веома значајан. Посебно морамо навести Роме који
живе у два насеља у близини школе
И ако је више на периферији школа је у могућности да користи све значајније
институције .Истакли би следеће видове сарадње
- Сарадња са месном заједницом
- Сарадња са МУП-ом
- Школски зубар
- Центар за социјални рад Зајечар
- Развојно саветовалиште Дома здравља Зајечар
- Спортски клубови, Спортски савез
- Музичка школа „Стеван Мокрањац“
- Позориште Тимочке крајине'' Зоран Радмиловић'' Зајечар
- Градска библиотека
- Организације од значаја за нормално функционисање школе
- Народни музеј и музеј Николе Пашића, Чардак
- Касноантички локалитет Ромулијана
- Хиподром
- Градски стадион

ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ ШКОЛЕ
Да би се побољшали услови и квалитет рада, а самим тим и успех ученика као примарни
задатак школе треба урадити следеће:
- Уложити већа средства у адаптацију и поправку оштећених делова школских
зграда./замена фасадне столарије, поправка фасаде школске зграде, замена олука и
громобрана/
- Набавити нова наставна средства за што већи број наставних предмета.
- Изградити школу или урадити пројекат за издвојено одељење у Шљивару.
- Довести до краја радове на реконструкцији и поправци
електричне, водоводне,
хидрантске и канализационе мреже у матичној школи.
- Асфалтирати преостали кошаркашки терен у матичној школи и асфалтирати спортске
терене у издвојеном одељењу у Лубници.
- Реновирати саобраћајни полигон и спортске терене
- Оградити и уредити школско двориште
- Обезбедити стручне кадрове.
- Побољшати материјални положај школе и радника запослених у школи.
- У настави користити савремена наставна средства и мултимедијалну учионицу
- Ученике подстицати на самообразовање и неформално образовање
- Даље унапређивати професионалну оријентацију ученика
- Новим Развојним планом школе донетим за период 2011-2015.годинае предвиђено је
унапређивање следеће три области:
- Настава и учење
- Подршка ученицима
- Ресурси
У оквиру унапређивања наставе и учења превасходни циљеви су:
1.Унапређивање техника и мотивације за учење ученика;
2.Унапређивање метода рада наставника пре свега организовањем огледних
часова
У оквиру области подршка ученицима циљеви су:
1.Побољшање безбедности у школи и заштите ученика од насиља
2.Помоћ ученицима са тешкоћама у учењу
У оквиру области ресурси
1.Унапређивање наставних компетенција за рад у настави и оцењивање
2.Унапређивање школског простора за боравак деце у школи

ПРИОРИТЕТИ У ШКОЛСКОМ РАЗВОЈНОМ ПЛАНУ:

I Настава и учење
II Подршка ученицима
III Ресурси

НАСТАВНИ КАДАР
ЖИВИЋ БРАНКА
ЦОКИЋ ПРЕДРАГ
ТОДОРОВИЋ ДРАГАНА
МИТРОВИЋ МАЈА
ПЕРАИЋ ГОРИЦА
ЂОРЂЕВИЋ МИЛИЈАНА
ЈОВАНОВИЋ ТИЈАНА
БОЖИНОВИЋ ДРАГОСЛАВ
НИКОЛИЋ САША
РАНЂЕЛОВИЋ ДЕЈАН
МИЛАНОВИЋ ЖИВОЈИН
МИЛЕТИЋ ВЛАДАН
ЛАЗАРЕВИЋ ДРАГАНА
МИЛОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА
УРОШЕВИЋ ЗЛАТА
ВАСИЛИЈЕВИЋ ОЛИВЕРА
АНДРИЋ МИЛОСАВЉЕВИЋ ГОРДАНА
МИЛОШЕВИЋ СЛАЂАНА
РАДОЈЧИЋ БОЈАНА
ВЕЛИЧКОВИЋ МИЛАН
ЖИВАНОВИЋ ДЕЈАН
СТОЈАНОВИЋ МИЛЕНА
СТАНОЈЛОВИЋ МАРИЈА
ИВКОВИЋ АЛЕКСАНДРА
СТАНОЈЕВИЋ МАРИНА
ЈАНКОВИЋ НИНА
РАНЂЕЛОВИЋ ДРАГАН
ЛИЛИЋ ДАНИЈЕЛА
РАДОЊИЋ МАРИЈА
АНДРИЈАНА МИЈАЈЛОВИЋ
БРАЈКОВИЋ ПРЕДРАГ
СИМОНОВИЋ ДРАГИША
ПЕТКОВИЋ ДРАГАН
СТАНЧИЋ СУЗАНА
РАДИЧЕВИЋ МИЛИЈАНА
ЈОВАНОВИЋ ВЕСНА
ВАСИЛИЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА
ПЕЈЧИЋ ГОРАН
ПЕТКОВИЋ СТОЈАНОВ НАДИЦА
МИЛУТИНОВИЋ ДАНИЈЕЛА
ТОШИЋ БОБАН
ПЕТРУЦИЋ МАЈА
ВЕЛИЧКОВИЋ ЗОРАН
СТОЈКОВИЋ СНЕЖАНА

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА
МАТЕМАТИКА
МАТЕМАТИКА
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
ОСНОВИ ИНФОРМАТИКЕ И
РАЧУНАРСТВА
ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА
ХЕМИЈА
ФИЗИКА
ФИЗИКА
ГЕОГРАФИЈА
ГЕОГРАФИЈА
БИОЛОГИЈА
БИОЛОГИЈА
ИСТОРИЈА
ИСТОРИЈА
СРПСКИ ЈЕЗИК
СРПСКИ ЈЕЗИК
СРПСКИ ЈЕЗИК
СРПСКИ ЈЕЗИК
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I - IV РАЗРЕД
МУЗИЧКА КУЛТУРА
ЛИКОВНА КУЛТУРА
ЛИКОВНА КУЛТУРА
ГРАЂАНСКО ВСПИТАЊЕ
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ИЗАБРАНИ СПОРТ
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ИЗАБРАНИ СПОРТ
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
ИЗАБРАНИ СПОРТ
РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV
РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV
РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV
ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК
РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV
РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV
РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV
РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV
РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV
РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV
РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV

СТОЈАНОВИЋ ДРАГАНА
МИЛОШЕВИЋ МИЛАНКА
ЛИНДНЕР ДАНИЈЕЛА
ЛАЗАРЕВИЋ БРАНКИЦА
МИЛЕНОВИЋ ВАЛЕНТИНА
ГРУБИШИЋ СЛАЂАНА
ПЕТРОВИЋ ЈЕЛЕНА
МИТИЋ МИЛЕНА

РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV
РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV
РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV
ПРИПРЕМНА НАСТАВА
ПРИПРЕМНА НАСТАВА
ПРИПРЕМНА НАСТАВА
ВЕРОНАУКА - СРПСКО ПРАВОСЛАВНА
ВЕРОНАУКА - СРПСКО ПРАВОСЛАВНА

БРОЈ УЧЕНИКА ОД ПРИПРЕМНОГ ДО ОСМОГ РАЗРЕДА ШКОЛСКА 2014-2015.
Зајечар
Одељење
1.ппг
2.ппг
УКУПНО
I-1
I-2
I-3
Укупно ученика

Број
ученика
19
23
42
22
21
22
65

II-1
II-2
II-3
Укупно ученика
III-1
III-2
Укупно ученика

27
25
24
76
30
29
59

IV-1
24
IV-2
25
IV-3
21
Укупно ученика
70
V-1
26
V-2
22
V-3
17
Укупно ученика
65
VI-1
29
VI-2
26
Укупно ученика
55
VII-1
25
VII-2
24
VII-3
24
Укупно ученика
73
VIII-1
23
VIII-2
19
VIII-3
24
Укупно ученика
66
СВЕГА У МАТИЧНОЈ
571
ШКОЛИ
УКУПНО УЧЕНИКА У ШКОЛИ

Лубница
Одељење Број
ученика
ППГ
6
1.
8
2.
7
3.
6
4.
6
Укупно
1.-4.
5.
6.
7.
8.

27

Укупно
5.-8.

26

СВЕГА У
ЛУБНИЦИ
630

5
10
4
7

59

ЂАЦИ ПУТНИЦИ
Нашу школу похађају ученици од петог до осмог раѕреда из Шљивара удаљеног шест км од
Зајечара. Велики број ученика станује у
приградским насељима: Шљиварски пут,
Звездански пут, Оскоруша, Шљиварско брдо, Лубничко брдо, Оскоруша. Има ученика и из
Звездана, Гамзиграда.
За ученике који у Лубницу долазе из оближњих насеља као и за ученике који у Зајечар
долазе из Шљивара и Ласова, општине организује бесплатни превоз.
За ученике који долазе из села ред вожње се поклапа са првом школском сменом

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ
Календар јавних наступа, прослава, годишњица, празника, смотри и такмичења
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АКТИВНОСТИ

ДИНАМИКА

''ДОБРО ДОШЛИ ПРВАЦИ''
ДЕЧИЈА НЕДЕЉА
ДАН СЕЋАЊА НА СРПСКЕ ЖРТВЕ У ДРУГОМ
СВЕТСКОМ РАТУ
ДАН СОЛИДАРНОСТИ СА СТАРИМ ЛИЦИМА
ДАН ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА
СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ СИДЕ
ДАН СВЕТОГ САВЕ
ДАН ЖЕНА
СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА
ДАН ШКОЛЕ

2.СЕПТЕМБАР
2 – 8 ОКТОБАР
21.ОКТОБАР 2013.

ДАН СЕЋАЊА НА ЖРТВЕ
ХОЛОКАУСТА,ГЕНОЦИДА И ДРУГИХ ЖРТАВА
ФАШИЗМА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
ДАН ПОБЕДЕ
ЛИТЕРАРНЕ МУЗИЧКЕ ВЕЧЕРИ
ТАКМИЧЕЊА ИЗ СВИХ ПРЕДМЕТА И ОБЛАСТИ
ПО ПОСЕБНОМ КАЛЕНДАРУ МИНИСТАРСТВА
ПРОСВЕТЕ
ЕКСКУРЗИЈЕ:
-ПРИПРЕМНИ ДО СЕДМИ РАЗРЕД
- VIII РАЗРЕД
СПОРТСКИ СУСРЕТИ И ТАКМИЧЕЊА
ЈЕДНОДНЕВНИ ИЗЛЕТИ
ПОСЕТЕ (БИОСКОП, ПОЗОРИШТЕ, МУЗЕЈ,
БИБЛИОТЕКА, КОНАК)
СВЕТСКИ ДАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
ВИДОВДАН
ЗАВРШНА ШКОЛСКА СВЕЧАНОСТ

22. АПРИЛ

31. ОКТОБАР
8.НОВЕМБАР
1.ДЕЦЕМБАР
27. ЈАНУАР
8. МАРТ
7. АПРИЛ
21. АПРИЛ

12. МАЈ
ТОКОМ ГОДИНЕ
ТОКОМ ГОДИНЕ

-МАЈ-ЈУН
-ЕПТЕМБАР,ОКТОБАР
ТОКОМ ГОДИНЕ
СЕПТЕМБАР-МАЈ-ЈУН
ТОКОМ ГОДИНЕ
5. ЈУН
28. ЈУНИ

БРОЈ И ВРЕМЕ РАДА СМЕНА
Рад се матичној школи у Зајечару одвија у две смене које се мењају седмично.
разред
предшкол.
1. разред
2. разред
3. разред
4. разред
5. разред
6. разред
7. разред
8. разред

ПРВА СМЕНА
1 група
2/1
3/1
4/1
5/1
6/1
7/1
8/1

ДРУГА СМЕНА
2 група
2/2
4/2

8/2

2/3
3/2
4/3
5/2
6/2
7/2
8/3

3/3
5/3
7/3

Издвојено одељење у Лубници броји шест одељења од 1 до VIII разреда и једном
припремном васпуитном групом.. Рад се одвија у једној, преподневној смени.

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК
Продужени боравак је почео са радом школске 2012/13.године. Просторија је прилагођена
и опремљена за остваривање рада продуженог боравка, одговарајуће величине.Налази се у оквиру
зграде школе са посебним улазом из дворишта. Поседује тоалет који користе само деца у
продуженом боравку.
Школске 2014/15 за борвак се пријавило
16 ученика првог и 11 ученика другог
разреда.
Рад ће се одвијати у једној школској смени.
Боравак води учитељица Јелена Василијевић.
Време рада боравка : од 11 - 17 часова.

ПРАВА И ДУЖНОСТИУЧЕНИКА,КАО И ПРАВИЛА ПОНАШАЊАУ ШКОЛИРЕГУЛИСАНА СУ
СТАТУТОМ ШКОЛЕКОЈИ СЕ НАЛАЗИНАИНТЕРНЕТПРЕЗЕНТАЦИЈИ ШКОЛЕ!

СЕПТЕМБАР 2014.
*1.9.2014.- Организован је пријем ђака првака и припремне прдшколске групе. Приредбу припремили
ученици 4. разреда.

*„Трајни годишњи задатак садња цвећа у учионицама и ходницима школе“ реализовали су сваки
учитељ и наставник са ученицима.
„Трајни годишњи задатак чишћење школског дворишта“ реализовали помоћни радници .
Ученици са наставницима су сакупљали кесе и флаше које би се затекле у дворишту за време великог
одмора.

ОКТОБАР 2014.
*06.-10.10.2014. Активности током Дечје недеље:
- Израда паноа на тему Дечје недеље и изложба у ходнику школе (сви разреди)

- Посета „Житопромету“
- Маскенбал, посета музеју и библиотеци

- Посета музеју и Радул-беговом конаку, Архиву
*15.10.2014. одржана је Дечја олимпијада у организацији Црвеног крста Зајечар и Спортског савеза
Зајечар. Олимпијада је традиционално одржана у ОШ “Љубица Радосављевић-Нада“. Учествовало је 6
екипа ученика 4. разреда основних школа, који су се такмичили у спретности и брзини на полигону са
препрекама. Ученици ОШ „Ђура Јакшић“ су освојили 1.место.

*16.10.2014.г. одржан је „Дан здраве хране“ где су васпитачи и деца из забавишта, учитељи и
ученици од 1. - 4. разреда припремали храну на здрав начин.

*17.10.2014. одржан је јесењи крос РТС-а

* Организован је одлазак на Сајам књига у Београду 26.10. 2014. Сајам је посетило око седамдесетак
ученика. Одлазак на Сајам је организован у сарадњи са Ђачким парламентом

НОВЕМБАР 2014.
*- 1.11.2014. одржан је други „Дан науке“ “ уз гостовање три основне школе и Гимназије из Зајечара.
Приказан је велики број експеримената из природних наука. Уз велики број учесника, манифестацију су
посетили ученици од другог до осмог разреда. Прилози су емитовани на телевизији „БЕСТ“, а слике се
налазе на сајту школе.

*28.11.2014.г., наставница биологије Слађана Милошевић је спровела акцију сакупљања старе хартије са
ученицима од забавишта до осмог разреда при чему је сакупљено 2660 kg. Цена по килограму је 2,оо
дин., тако да је зарада 5320,00 дин.

ДЕЦЕМБАР 2014.
* Реализатори активности „Израда новогодишњих украса од материјала за рециклажу“, у матичној
школи су васпитачи и деца из забавишта, учитељи и ученици од 1. - 4. разреда; у Лубници наставница
ликовног Марија Радоњић и наставница биологије Јелена Марковић са ученицима од 5.-8.разреда.У
матичној школи окићена је пластична јелка украсима од материјала за рециклажу, а у школи у Лубници
и јелка и украси су од рециклираног материјала.

*8.12.2014.
- Постављање изложбе у холу школе поводом стогодишњице од почетка Великог рата
„ПУШКА И ПЕРО – РАЗАРАЊЕ И СТВАРАЊЕ“

*30.12.2014. Учитељи и васпитачи су са ученицима млађих разреда и припремних група припремили
Новогодишњи маскенбал.

-Квиз „Заштићена природна добра“ из географије за ученике VII и VIII разреда одржан је 23.12.2014.
Извештај и фотографије налазе се на сајту школе. Квиз су осмислиле и реализовале наставнице
географије Оливера Василијевић и Гордана Андрић Милосављевић.

ЈАНУАР 2015.
*27.1.2015.
– Обележен Дан Светог Саве приредбом коју су приредили ученици 3. и 4. Разреда за ученике
млађих разреда и предшколских група

.- Организован је Светосавски квиз у коме су се такмичили ученици седмог разреда, а
коме су присуствовали сви ученици виших разреда

ФЕБРУАР 2015.
*12.02.2015. Поводом обележавања Дана луткарства учитељ Горан Пејчић је, са својим ђацима,
припремио симпатичну луткарску представу за децу ППГ-а и нижих разреда и на тај начин нас подсетио
да је гледање представа овог типа – право уживање и освежење.

*21.2.2015. Дан кућних љубимаца је обележен у нашој 1. припремној групи

МАРТ 2015.
*08.03.2015. Дан жена

*19.03.2015. Вече Франкофоније. Тим поводом ученици 8. разреда су спремили пригодан
програм. Уживали смо у кратком представљању Француске,њеним шансонама, глуми и плесу уз
француску музику.

АПРИЛ 2015.
* Дан наше школе се слави 21. Априла, Одржане су приредбе и то две за ученике наше школе и
сутрадан још једна, у склопу Свечане академије. На Академији су похваљени ученици који су постигли
значајне резултате на разним такмичењима и додељене су им награде за те успехе.
Разноврсне активности су дале свечани и раздрагани тон овом школском празнику.

*Поводом двестагодишњице од почетка Другог српског устанка у нашој школи је у априлу
два пута одржана представа ''ЕТО МЕНЕ,ЕТО ВАС,РАТ ТУРЦИМА!!!''. Представу су спремили и
извели ученици седмог разреда у сарадњи са наставником историје. Гости на представи били су
ученици,родитељи,наставници као и представници јавног и културног живота нашег града

МАЈ 2015.
*11.-22.05.2015. У оквиру сарадње на пројекту „Дани сећања”, едукативна изложба и радионица
„Читамо и пишемо са Аном Франк” је преведена и адаптирана за употребу у библиотекама у Србији.
Концепт је развијен у Кући Ане Франк у Амстердаму 2010. године, и до сада је са великим успехом
коришћен у едукативне сврхе широм света. Изложба „Читамо и пишемо са Аном Франк” је
представљена и у Њу Јорку, у Украјини, Грузији и многим другим земљама. Школа „Ђура Јакшић“ у
Зајечару са поносом је организовала представљање оваг едукативног програма у нашем граду и
том приликом наишла на изузетно интересовање и одазив не само од стране својих ученика, већ и
од стране других школа из града и околних места. У периоду од 11. 5.-22. 5. 2015. ову изложбу
посетило је више стотина ученика, а њих 459 имало је директно учешће кроз рад у радионицама.

*15.05.2015.Пролећни крос

*27.05.2015. одржана је презентација Спортске почетнице, односно представљање онога што су деца
радила ове школске године у оквиру овог пројекта. Презентација је одржана у нашој школи, а
учествовала су деца припремних група свих градских основних школа, заједно са својим
васпитачицама и представницима Спортског савеза града Зајечара, који је, иначе, носиоц овог
изванредног пројекта.

ЈУН 2015.
*04.06.2015.г. на Тргу ослобођења у Зајечару, одржана је 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 и, као и увек, протекла је у изванредној
атмосфери. Уз подршку ЦЕКИТ-а и дечије позоришне драмске групе, наша деца су се представила кроз
плесне тачке.

*12.6. 2015. Матична библиотека „Светозар Марковић“ из Зајечара је ученицима основних школа
доделила читалачке повеље. Том приликом ученици 1. и 2. разреда наше школе похваљени су као
најбројнији учесници и добили су 49 „Ршумовићевих повеља“. Успешни су били и ученици 3. и 4.
разреда који су за прочитана књижевна дела добили „Вукове повеље“.

