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ИСТОРИЈАТ
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
“ЂУРА ЈАКШИЋ”

СПЕЦИФИЧНОСТ
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ШКОЛЕ

НАСТАВНИ КАДАР,
БРОЈ УЧЕНИКА,
УСЛОВИ РАДА,
АКТИВНОСТИ ПО МЕСЕЦИМА.

ШКОЛА КОЈА СЕ ВОЛИ
Мисија наше школе је задовољавање развојних потреба ученика у складу са развојним
потребама друштва сагласно највишим образовним и васпитним стандардима. Наша
визија је да будемо школа са савременом и квалитетном наставом у добро опремљеним
кабинетима која мотивише ученике за стицање знања, задовољавање њихових развојних
потреба и развојних потреба друштва и која омогућава бољу међусобну сарадњу на
релацији наставник-учитељ-родитељ-друштвена заједница.

Искуство наше школе, која ради од
1960-те године, велики број ђака
који су се образовали и образују у
ОШ ..Ђура Јакшић,, традиција добре
наставе, успеха на такмичењима
на свим нивоима, учешће у
међународним пројектима, посебна
брига о деци, добри услови за рад
и учење показатељи су квалитета
по којем је ОШ ,,Ђура Јакшић,, у
Зајечару најпрепознатљивија.
Наставни план и програм школе
протеклих година се интензивно
мењао, а приоритет нам је био да
се виши нивои постигнућа ученика
учине ефикаснијим и актуелнијим,

имајући
у
виду
савремена
дешавања у основном образовању
како у нашој земљи тако и у свету. У
томе смо, у то сам уверен, и успели.
Поносни смо што можемо рећи
да у нашој школи раде наставници
чији су радни успеси изванредни.
Они ученицима, већ од њихових
првих корака у школи, стављају
изазове и инспиришу их да померају
сопствене границе у размишљању
и учењу.
Већ дужи низ година улажемо
изузетно много енергије у развој
наше школе. Пројекти, сарадња

са локалном средином, градским
и републичким институцијама,
предавања наших наставника, као
и стручни семинари у нашој школи,
објављене активности ученика
у медијима, сајту школе, учешће
на такмичењима, само су неки од
видљивих ефеката те енергије
наших предавача и ученика.
Укључивање у активности

ресорног министарства, стручних
друштава, градске управе, локалне
заједнице, родитеља, резултирало
је успесима наших ученика на
републичким такмичењима. По
правилу, они су на високим местима
на ранг листама, а већ годинама
уназад велики број ученика ОШ
,,Ђура Јакшић“ наставља успешно
своје школовање у
средњим
школама у Зајечару али и широм
наше земље. То је свакако за
похвалу, па не изненађује пракса
наше школе да се посвећује велика
пажња
напредовању
ученика
и старању о квалитетном раду
предавача и сарадника у

настави. Циљеви које имамо
пред собом могу се достићи само
уколико се испоштује неколико
важних задатака међу којима су
организационо и институционално
јачање, јачање професионализма,
одговорности, препознатљивости
и лојалности, а од успеха у
реализацији ће зависити наш даљи

ПРИОРИТЕТИ
У ШКОЛСКОМ
РАЗВОЈНОМ
ПЛАНУ:
I Настава и
учење
II Подршка
ученицима
III Ресурси

развој и положај у друштву.
ОШ ,,Ђура Јакшић“ је ту да се постара
да наша деца добију квалитетно
образовање и васпитање, уз
ефикасан и професионалан рад
наших наставника, а који су у
стању да испоштују све оне захтеве
које намеће данашње време.
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ЗАПОЧЕЛА ЈЕ РАД ШК.
1960/61, 15. ОКТОБРА 1960
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.

ШКОЛСКЕ 2012/13.
ИЗВРШЕНА ЈЕ ОБНОВА
ФАСАДЕ И ФАСАДНЕ
СТОЛАРИЈЕ

ИСТОРИЈАТ ОСНОВНЕ
ШКОЛЕ ”ЂУРА ЈАКШИЋ”

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.
ради без психолога јер је у
међувремену то радно место
затворено.
ЗДРАВС ТВЕНО-ОБРА ЗОВНИ
РАД и амбуланта при Школи
започињу свој рад од шк.
1975/76, и чији је циљ очување
и
унапређење
здравља
ученика.

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. Данас у школи
постоје три предшколске групе. 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. Данас школа

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 ходници и 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

ОД 1973/74. ИСХРАНА УЧЕНИКА
СЕ ОБАВЉА У НОВОИЗГРАЂЕНОЈ
ТРПЕЗАРИЈИ
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. Ово је био велики
пројекат који је финансирало
Министарство енергетике са
23 милиона динара, а значајно
је за школу јер је урађена
изолација по најсавременијој
технологији која ће омогућити
уштеду
енергије.
2014.
године је уз подршку локалне
самоуправе
изграђено
кошаркашко игралиште као
и трибине и заштитне мреже
на рукометним игралиштима.

Рукометна игралишта су иначе
изграђена 2003. године за
потребе школске олимпијаде. У
децембру 2014. стари котлови
су замењени новим, енергетски
ефикасним котловима, како
у матичној школи, тако и
у подручном одељењу у
Лубници. По пројекту Европске
банке за развој и ресорног
министарства, у току школске
2015/16. замењена је електро
инсталација у матичној школи.
Прве школске године уписано
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Највећи прилив
ученика забележен
је од 1980. - 1984. год.
када је школа имала
око 1600 ученика

Просторије школе је у
периоду од 1960. до 1965. за
наставу користила и Школа
за образовање одраслих.
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.-1984.год.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.
Школе у Планиници и Шљивару више не раде
јер није било довољно ученика како би се
законски формирала одељења.
Данас школа има 630 ученика у 31 одељења
(3 припремне групе, 13 одељења разредне и
15 одељења предметне наставе). Од тога 570
ученика у 24 одељења у матичној школи (2
припремне групе, 11 одељења разредне и 11
одељења предметне наставе), 60 ученика у
7 одељења у Лубници (1 припремна група, 2
одељења разредне наставе (комбинација) и 4
одељења предметне наставе.
Школа тренутно има 69 запослена, од чега
је 52 наставно особље, 5 административно
и сарадничко особље (директор, школски
педагог, педагошки асистент, секретар, шеф
рачуноводства) и 12 помоћних радника (1
домар, 3 ложача,1 сервирка и 7 помоћна
радника који раде на одржавању хигијене).
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СПЕЦИФИЧНОСТИ
ШКОЛЕ
Школа припада трећој
месној заједници ‘’Ќарађорђев
Венац’’а окупља децу и из
насеља Шљиварско брдо,
Лубничко брдо, Оскоруша,
Липа 1 и 2, као и ученике из
села Шљивар. За децу из
Леновца, Ласова, Шљивара је
органиѕован ћачки превоз.
Школа 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
. У питању је село у близини
Зајечара на десетак километра
удаљена од града. Превоз
ученика и наставника за
рад у подручном одељењу у
Лубници је обезбеђен.
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.

- Развојно саветовалиште Дома
здравља Зајечар

И фактор мултиетничке
средине је веома значајан.
Посебно морамо навести

- Спортски клубови, Спортски
савез

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 трећом месном
заједницом ,,Карађорђев
венац“

- Музичка школа „Стеван

Мокрањац“
- Позориште Тимочке крајине’’
Зоран Радмиловић’’ Зајечар
- Градска библиотека
- Организације од значаја за
нормално функционисање
школе
- Народни музеј и Задужбина
Николе Пашића

- Сарадња са МУП-ом

- Касноантички локалитет
Ромулијана

- Школски зубар

- Хиподром

- Центар за социјални рад
Зајечар

- Градски стадион

ПРЕГЛЕД УПРАВНЕ И РУКОВОДЕЋЕ
СТРУКТУРЕ ШКОЛЕ
Директор: Саша Војновић
Секретар школе: Тања
Живковић
Школски одбор: чини 9
чланова – представници
родитеља, (3 )– представници
локалне самуправе, (3) –
представници запослених
(3) а то су: 1.Представници
родитеља: Санела Ристић,
Зоран Ђирић, Горан
Вељковић. 2.Представници
локалне самоуправе: Јасмина
Недељковић, Јасмина Стевић
Јовић, Јелена Марковић;

3.Представници запослених:
Весна Јовановић, Надица
Петковић Стојанов, Зоран
Величковић. Школски одбор
у овом сазиву именован
је Решењем средином
јуна месеца 2014.године,
а конституисан је на првој
седници одржаној 08.07.2014.
године.
Наставничко веће:
Наставничко веће је највиши
стручни орган школе. План
и програм рада је саставни
део Школског програма рада

школе. Седнице припрема,
заказује и руководи директор
школе. На седницама
се води записник којим
се засведочавају радње
проведене у току седнице.
Савет родитеља: Савет
родитеља ОШ“Ђура Јакшић“ у
Зајечару у школској 2014/2015.
године има 31.члана и
конституисан је у складу са чл.
58. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл.
гласник РС“бр72/09, 52/11,
55/13)

ФАКТОРИ КОЈИ УТИЧУ НА РАЗВОЈ ШКОЛЕ
Локални фактори који утичу на развој школе
Наталитет
Социјална и национална структура родитеља
Спремност радника школе на промене у
васпитно-образовном раду у циљу унапређења
Постигнућа ученика
Економско стање у граду /рад индустрије,
пољопривреде, туризам../
Сарадња локалне самоуправе и разумевање за
потребама школе
Близина важних саобраћајница
Удаљеност од центра града
Сарадња са институцијама /Центар за
социјални рад, црвени крст, Дом здравља,
музеј…/

Национални фактори који утичу на развој
школе
Економски развој Републике
Национална стратегија развоја образовања и
васпитања
Спремност и заинтересованост ресорног
министарства или других министарстава /
владе/за улагање у нашу школу
Међународни фактори који утичу на развој
школе
Придруживање Европској унији
Мир у региону
Доступност и постојање фондова намењених
развоју образовних институција
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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 2015/16 за
боравак се пријавило
15 ученика првог,
16 ученика другог,
7 ученика трећег и
2 ученика четвртог
разреда, као и један
предшколац.
Рад ће се одвијати
у једној школској
смени. Боравак води
учитељица Сузана
Станчић.

НАСТАВНИ КАДАР
ЖИВИЋ БРАНКА
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ЦОКИЋ ПРЕДРАГ
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ТОДОРОВИЋ ДРАГАНА
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
МИТРОВИЋ МАЈА
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
ПЕРАИЋ ГОРИЦА
МАТЕМАТИКА
ЂОРЂЕВИЋ МИЛИЈАНА
МАТЕМАТИКА
ЈОВАНОВИЋ ТИЈАНА
МАТЕМАТИКА
БОЖИНОВИЋ
ДРАГОСЛАВ
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ

ХЕМИЈА
МИЛОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА
ФИЗИКА
УРОШЕВИЋ ЗЛАТА
ФИЗИКА
ВАСИЛИЈЕВИЋ ОЛИВЕРА
ГЕОГРАФИЈА
АНДРИЋ МИЛОСАВЉЕВИЋ
ГОРДАНА
ГЕОГРАФИЈА
МИЛОШЕВИЋ СЛАЂАНА
БИОЛОГИЈА
РАДОЈЧИЋ БОЈАНА
БИОЛОГИЈА
ВЕЛИЧКОВИЋ МИЛАН
ИСТОРИЈА
ЖИВАНОВИЋ ДЕЈАН
ИСТОРИЈА

НИКОЛИЋ САША

СТОЈАНОВИЋ МИЛЕНА
СРПСКИ ЈЕЗИК

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ

СТАНОЈЛОВИЋ МАРИЈА
СРПСКИ ЈЕЗИК

РАНЂЕЛОВИЋ ДЕЈАН
ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ

МИЛЕТИЋ ВЛАДАН

ИНФОРМАТИКA И РАЧУНАРСТВOОД
ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА

ЛАЗАРЕВИЋ ДРАГАНА

ИВКОВИЋ АЛЕКСАНДРА
СРПСКИ ЈЕЗИК
СТАНОЈЕВИЋ МАРИНА
СРПСКИ ЈЕЗИК
ЈАНКОВИЋ НИНА
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I - IV РАЗРЕД

РАНЂЕЛОВИЋ ДРАГАН
МУЗИЧКА КУЛТУРА
ЛИЛИЋ ДАНИЈЕЛА
ЛИКОВНА КУЛТУРА
РАДОЊИЋ МАРИЈА
ЛИКОВНА КУЛТУРА
АНДРИЈАНА МИЈАЈЛОВИЋ
ГРАЂАНСКО ВСПИТАЊЕ
БРАЈКОВИЋ ПРЕДРАГ

ПЕТКОВИЋ
СТОЈАНОВ
НАДИЦА
РА З Р Е Д Н А
НАСТАВА I - IV
МИЛУТИНОВИЋ ДАНИЈЕЛА
РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV
ТОШИЋ БОБАН
РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV
ПЕТРУЦИЋ МАЈА
РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ, ИЗАБРАНИ
СПОРТ

ВЕЛИЧКОВИЋ ЗОРАН
РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV

СИМОНОВИЋ ДРАГИША

СТОЈКОВИЋ СНЕЖАНА
РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ, ИЗАБРАНИ
СПОРТ

ПЕТКОВИЋ ДРАГАН

СТОЈАНОВИЋ ДРАГАНА
РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ, ИЗАБРАНИ
СПОРТ

МИЛОШЕВИЋ МИЛАНКА
РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV

СТАНЧИЋ СУЗАНА
ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

ЛИНДНЕР ДАНИЈЕЛА
РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV

РАДИЧЕВИЋ МИЛИЈАНА
РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV

ЛАЗАРЕВИЋ БРАНКИЦА
ПРИПРЕМНА НАСТАВА

ЈОВАНОВИЋ ВЕСНА
РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV

МИЛЕНОВИЋ ВАЛЕНТИНА
ПРИПРЕМНА НАСТАВА

ВАСИЛИЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА
РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV

ГРУБИШИЋ СЛАЂАНА
ПРИПРЕМНА НАСТАВА

ПЕЈЧИЋ ГОРАН
РАЗРЕДНА НАСТАВА I - IV

МИТИЋ МИЛЕНА
ВЕРОНАУКА
ПРАВОСЛАВНА

БРОЈ И ВРЕМЕ РАДА СМЕНА

СРПСКО

разред

ПРВА СМЕНА

ДРУГА СМЕНА

Рад се матичној школи у Зајечару одвија у две смене које се
мењају седмично.

предшкол.

1 група

2 група

1. разред

1/1

2/1

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

2. разред

2/1 2/2

2/3

3. разред

3/1

3/2 3/3

4. разред

4/1

4/2

5. разред

5/1 5/2

5/3

6. разред

6/1

6/2 6/3

7. разред

7/1

7/2

8. разред

8/1

8/2 8/3

Време рада боравка
: од 11 - 17 часова.

ШКОЛА
КОЈА СЕ
ВОЛИ!
ПРАВА И
ДУЖНОСТИ
УЧЕНИКА, КАО
И ПРАВИЛА
ПОНАШАЊА
У ШКОЛИ
РЕГУЛИСАНА СУ
СТАТУТОМ ШКОЛЕ
КОЈИ СЕ НАЛАЗИ
НА ИНТЕРНЕТ
ПРЕЗЕНТАЦИЈИ
ШКОЛЕ!

ПОДРШКА

УЧЕНИЦИМА
У току школске
године 54 ученика
су имала неки вид
подршке у учењу :
1. Индивидуализација
- 24 ученика (17
у млађим и 7 у
старијим разредима)
2. ИОП 1 - 16 ученика
(6 у млађим и 10 у
старијим разредима)
3. ИОП 2 - 13 ученика
( 6 у млађим и 7 у
старијим разредима)
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КОЛИКО НАС ИМА?

БРОЈ УЧЕНИКА ОД
ПРИПРЕМНОГ ДО ОСМОГ
РАЗРЕДА ШКОЛСКА 2015-2016.

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

Зајечар
Одељење

ДИНАМИКА

АКТИВНОСТИ

1.
‘’ДОБРО ДОШЛИ ПРВАЦИ’’
1.СЕПТЕМБАР
1.

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА

2 – 8 ОКТОБАР

2.
ДАН СЕЋАЊА НА СРПСКЕ ЖРТВЕ У
ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ 21.ОКТОБАР
3.
ДАН СОЛИДАРНОСТИ
ЛИЦИМА
31. ОКТОБАР
4.
Д А Н П РО С В Е Т Н И Х
8.НОВЕМБАР

СА СТАРИМ
РА Д Н И К А

5.
СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ СИДЕ
1.ДЕЦЕМБАР

Број уч.

28

2.ппг

17

VII-2

26

УКУПНО

37

Укупно ученика

54

I-1

24

VIII-1

24

I-2

24

VIII-2

24

Укупно ученика

48

VIII-3

24

II-1

22

Укупно ученика

72

II-2

22

Лубница

II-3

23

Одељење Број ученика

Укупно ученика

67

ППГ 6

III-1

26

1-5 2.-9 3.-7 4.-6

5.- 8 6.-6 7.-8 8.-5 Укупно 5.-8. 27

21

7.

ДАН ЖЕНА

III-3

26

8.

СВЕТСКИ ДАН ЗДРАВЉА

Укупно ученика

73

9.

ДАН ШКОЛЕ 21. АПРИЛ

IV-1

30

IV-2

28

Укупно ученика

58

V-1

25

V-2

25

V-3

23

14.
ТАКМИЧЕЊА ИЗ СВИХ ПРЕДМЕТА
И ОБЛАСТИ ПО ПОСЕБНОМ КАЛЕНДАРУ
МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ ТОКОМ ГОДИНЕ

Укупно ученика

73

VI-1

20

15.

VI-2

23

11.

ДАН ПОБЕДЕ 12. МАЈ

13.
Л И Т Е РА Р Н Е М У З И Ч К Е В ЕЧ Е Р И
ТОКОМ ГОДИНЕ

ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА СВЕ РАЗРЕДЕ

62

VII-1

III-2

10.
ДАН
СЕЋАЊА
НА
ЖРТВЕ
ХОЛОКАУСТА,ГЕНОЦИДА И ДРУГИХ ЖРТАВА
ФАШИЗМА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
2 2 .
АПРИЛ

Укупно ученика

20

ДАН СВЕТОГ САВЕ 27. ЈАНУАР
7. АПРИЛ

19

1.ппг

6.

8. МАРТ

VI-3

Укупно 1.-4.

33

СВЕГА У МАТИЧНОЈ
ШКОЛИ 544
УЧЕНИКА
СВЕГА У ЛУБНИЦИ
60 УЧЕНИКА
УКУПНО УЧЕНИКА У
ШКОЛИ 604

МАЈ-ЈУН
16.
СПОРТСКИ СУСРЕТИ И ТАКМИЧЕЊА
ТОКОМ ГОДИНЕ
17.
ЈЕДНОДНЕВНИ ИЗЛЕТИ
МАЈ-ЈУН

СЕПТЕМБАР-

ЂАЦИ ПУТНИЦИ

18.
ПОСЕТЕ (БИОСКОП, ПОЗОРИШТЕ, МУЗЕЈ,
БИБЛИОТЕКА, КОНАК)
ТОКОМ ГОДИНЕ

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.

19.
СВЕТСКИ ДАН
СРЕДИНЕ
5. ЈУН

За ученике који у Лубницу долазе из оближњих насеља као и за ученике који
у Зајечар

20.

ЗАШТИТЕ

ЖИВОТНЕ

ВИДОВДАН

ЗАВРШНА ШКОЛСКА СВЕЧАНОСТ 28. ЈУНИ

долазе из Шљивара и Ласова, општине организује бесплатни превоз.
За ученике који долазе из села ред вожње се поклапа са првом школском
сменом
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ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

СЕПТЕМБАР 2015.

У НАШОЈ
ШКОЛИ РАДИ
“ЕКО ПАТРОЛА”

ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ И ДЕЦУ У ПРИПРЕМНИМ ПРЕДШКОЛСКИМ
ГРУПАМА ОДРЖАНА ПРИРЕДБА У ЗНАК ДОБРОДОШЛИЦЕ!
1.9.2015.
Одржана приредба поводом
пријема првака. Приказали су је
ученици трећег разреда.

РАЗВИЈАМО ЕКОЛОШКУ СВЕСТ

-(У Лубници је изведен излет –
уочавање промена у природи (
реализатор Јелена Василијевић).
07.09.2015.
Црвени крст је за ученике 1.
разреда одржано предавање
„Безбедност у саобраћају“.
10.09.2015.
Почиње да ради продужени
боравак у школи. Групу чини 31
ученик првог и другог разреда, 1
ученик припремне предшколске
групе , 7 ученика трећег разреда
и 2 ученика четвртог разреда.
(ППГ, трећи и четврти разредђаци путници). Радно време
продуженог боравка је од 11°° до
17°° сати.
15.09. 2015.
Постављен је ормарић за
изгубљене и пронађене ствари у
школи.
17.9.2015.
Као и сваког септембра месеца,
деца се упознају са правилима
понашања у саобраћају.
Овом приликом у гостима
је био школски полицајац
који је помагао приликом
импровизације неких ситуација
везаних за правилно понашање у
саобраћају.

21.09.2015.
Почиње да ради еко- патрола
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 .
23.09.2015.
Стручни тим за заштиту животне
средине у холу школе поставио је
кутију за сакупљање пластичних
затварача. Њиховом рециклажом
обезбедиће се средства за
куповину инвалидских колица.

у холу школе одржан мини сајам
стручне језичке литературе
и изложба паноа са темом
КРЕАТИВНОСТ И ЈЕЗИК.Носиоци
активности били су наставници
матерњег и страних језика.
30.09.2015.
У медијатеци школе, Стручни
тим за заштиту животне средине
организовао је предавање
на тему „Животна средина у
опасности“ за ученике 7. и 8.
разреда и један део ученика од 2.
до 6. разреда.

САКУПЉАМО ПЛАСТИЧНЕ
ЗАТВАРАЧЕ

РЕЦИКЛАЖОМ
ЧЕПОВА
ОБЕЗБЕДИЋЕ
СЕ СРЕДСТВА
ЗА КУПОВИНУ
ИНВАЛИДСКИХ
КОЛИЦА.

25.09.2016.
Поводом Европског дана језика

ОБЕЛЕЖЕН ЈЕ
ЕВРОПСКИ ДАН
ЈЕЗИКА

Носиоци активности били су
наставници матерњег и страних
језика

“ЂУРИН” ЛЕТОПИС • ШКОЛСКА 2015/16. •

7

ЛЕТОПИС

ПОДРШКА ПОРОДИЦИ – НАЈБОЉА ПОДРШКА ДЕЦИ

5.10 – 11.10.2015. Организована Дечја недеља
под мотом ПОДРШКА ПОРОДИЦИ – НАЈБОЉА
ПОДРШКА ДЕЦИ! Активности у матичној школи:
1. дан Израда паноа на задату тему.

ПОДРШКА ПОРОДИЦИ – НАЈБОЉА ПОДРШКА ДЕЦИ

2. дан
Посећен је „Житопромет“ и посластичара
„Пчела“ (трећи разред).

ПОДРШКА ПОРОДИЦИ – НАЈБОЉА ПОДРШКА ДЕЦИ

3. дан
Дружење са родитељима .
4. дан Ученици су гледали цртани филм (ППГ,
први и други разред), а трећи и четврти су
гледали филм „Чарли и фабрика од чоколаде“.
5. дан Психолог школе Гордана Марковски
одржала радионицу на тему Породица.
Активности у издвојеном одељењу Лубница
6. дан Квиз за трећи и четврти разред 7. дан
Спортски дан 8. дан Музички дан
07.10.2015. Учешће ученика млађих разреда
и предшколаца на маскенбалу који је
организовала Матична библиотека, на тему
„Страшни змајеви и доброћудне вештице“.
9.10.2015.
Крос РТС-а на коме је велики број наших ученика
освојио нека од прва три места.

ОКТОБАР 2015.

12.10.2015.
Ученици другог разреда направили су заједничку
изложбу саобраћајних знакова у холу школе.

16.10.2015.
Поводом Светског дана здраве хране, ученици
од припремних група до четвртог разреда
приредили су заједничку изложбу у холу школе.
2.10-19.10.2015. Организоване различите врсте
радионица и предавања на тему ЗАШТИТА
УЧЕНИКА ОД НАСИЉА,ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА.
20.10.2015. Поводом Дана сећања на српске
жртве у Другом светском рату, одржана
пројекција филма ‘’Крвава бајка’’ и приказан
документарни филм о страдању Срба у Другом
светском рату за ученике 7.и 8. разреда.
25.10.2015.
Организована посета Међународном сајму
књига у Београду. Сајам посетило 70 ученика
виших разреда и 10 наставника .

30.10.2015.
У медијатеци школе је одржан фестивал
поводом „Ноћи вештица“ у организацији
актива енглеског језика.
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НОВЕМБАР 2015.

Стручни тим за заштиту животне средине организовао је у школској трпезарији акцију откупа старог
папира. Да би и припремци усвојили појам рециклажа и створили навику за разврставањем отпада, у
радној соби предшколске групе постављена је кутија за отпад од папира..
16.11 - 27.11.2015.
Одржано је предавање на тему
„Здраво растимо“ за ученике свих
узраста ради подстицања ученика
да се баве спортом.

Lorem Ipsum is simply dummy
typesetting industry.

19.11.2015.
Стручни тим за заштиту
животне средине организовао
је у школској трпезарији акцију
откупа старог папира. Да би
и припремци усвојили појам
рециклажа и створили навику
за разврставањем отпада, у
радној соби предшколске групе
постављена је кутија за отпад
од папира. Током године деца
папирни отпад одвајају у ту кутију.
27.11.2015.
Одржане су приредбе за
ученике млађих разреда на тему
професионалне оријентације –
КАД ПОРАСТЕМ, БИЋУ...
28.11.2015.

Током године деца папирни отпад одвајају у посебну кутију

У ОШ „Десанка Максимовић“
Зајечар, одржан је фестивал

бити хуман помоћи другоме
у невољи, а деци – посебно !
Слаткиш по слаткиш - пакетић за
неко сиромашно дете .

науке „Тимочки научни торнадоТНТ“ на коме су учествовали и
ученици наше школе са својим
наставницима.

9.12.2015.
ДЕЦЕМБАР

Гледање позоришне представе
„Каријус и Бактус“ у позоришту
Зорана Радмиловића ( први и
други разред).

7.12.2015.
У позоришту Зоран
Радмиловић Зајечар,
припремна предшколска група
присуствовала је представи
,,Дугоња, Трбоња, Видоња’’ –
Народно позориште из Ужица.

9.12.2015.
Завод за заштиту здравља одржао
предавање о ШУГИ.
10.12.2015.

9.12-11.12.2015.
ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА ‘’ЈЕДАН
ПАКЕТИЋ, ПУНО ЉУБАВИ ’’Треба

Гледање позоришне представе
„Немушти језик“ у позоришту
Зорана Радмиловића (трећи и

КАД ПОРАСТЕМ БИЋУ....

ДАН НАУКЕ У “ЂУРИ”

приредбе за ученике млађих
разреда на тему професионалне
оријентације

Учествовали чланови свих
стручних већа и ученици од 1.
до 8. разредa
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Васпитачи су организовали радионице у којим су учествовали родитаљи и деца. Тема радионице:
Правимо украсе за новогодишњу јелку.

y text of the printing and

VIII разреда .
22.12.2015.
У продуженом боравку је
одржана радионица за родитеље
и децу – прављење украса за
јелку од теста за обликовање.
У Лубници обележена Нова
година (уређење простора и
израда јелке)
24. и 25. 12. 2015.

ТРЕЋИ ДАН НАУКЕ У НАШОЈ ШКОЛИ
НА ПОЗОРИШНОЈ ПРЕДСТАВИ

четврти разред).
12.12.2015
Одржан Фестивал науке
12.12.2015, трећи по реду.
Учествовали чланови свих
стручних већа и ученици од 1.
до 8. Разредa.

Припремне групе су приредиле
приредбе поводом Нове године.
22. и 28. 12.2015.
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

У склопу Дана науке постављена
је и изложбе радова ученика
V – VIII разреда у холу матичне
школе и у холу школе у Лубници
.
15.12.2015.
Одржан географски квиз , 10.
по реду , са темом „Заштићена
природна добра“ за ученике VII и
ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ РАДОВА

ПРИПРЕМЕ ЗА НОВУ ГОДИНУ

У склопу Дана науке постављена
је и изложба радова ученика V –
VIII разреда

Припремне групе су приредиле
приредбе поводом Нове године
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ЈАНУАР, ФЕБРУАР, МАРТ 2016.
Прослава Светог Саве, предавање поводом
Светског дана борбе против пушења, Дан кућних
љубимаца, дечја представа, Дан жена, предавање
Тимочког омладинског центра, чајанка у 5......

ЈАНУАР 2016.
27.01.2016.
Прослава Светог Саве (Приредба
ученика верске наставе за млађе
разреде,литерарни
и
ликовни
конкурс СВЕТОСАВЉЕ У НАМА за све
ученике, квиз Свeтосавље за ученике
старијих разреда).
29.01.2016.
У медијатеци школе, Црвени крст из
Зајечара, у сарадњи са Заводом за
јавно здравље „Тимок“ из Зајечара
и Домом здравља, организовао је
предавање поводом десете европске
недеље рака грлића материце и
Светског дана борбе против пушења.

ФЕБРУАР 2016.

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

ФЕБРУАР
22. 02. 2014.
Дан кућних љубимаца је
обележен је у припремним
групама.
18.02.2016.
Одржана је представа „Друг
није мета“ у извођењу чланова
драмског студија Дечијег
центра у позоришту „Зоран
Радмиловић“, коју су гледали и
ученици наше школе. Представа
је урађена као подршка
кампањи за усвајање Алексиног
закона.

МАРТ 2016.
4.3.2016.год.

радионица за маме и децу поводом
Поводом Дана жена у предшколској 8.марта.
групи гостовала је акушерска сестра – 15.03.2016. и 17.03.2016.
бабица, радница зајечарске болнице. Одржано
је
предавање
у
Њено гостовање је заокружило причу организацији Тимочког омладинског
на тему ,,Како сам се родио’’. Шта се центра у сарадњи са Министарством
дешава када беба дође на свет? Уз трговине на тему „Свеобухватни
прикладну анимацију и драматизацију приступ заштити деце од сексуалног
бабица је описивала бебине прве злостављања и искоришћавања на
дане у болници и код куће. Деца су интернету“.
овом приликом упознала и особу која
има једно интеренсантно и племенито 25. 3. 2016.
занимање, које је представљено са
У склопу поетских и литерарних
пуно љубави.
вечери одржана, трећа по реду,
Чајанка у пет код „Ђуре“.
10.3.2016.
У продуженом боравку је одржана
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МЕЂУНАРОДНИ ДАН РОМА

“УРА ЂУРА” ЗА ДАН ШКОЛЕ

ПО ПРВИ ПУТ ЈЕ У НАШОЈ ШКОЛИ ОБЕЛЕЖЕН
МЕЂУНАРОДНИ ДАН РОМА ПЕСМОМ,
МУЗИКОМ И ЗАЈЕДНИЧКИМ ПРОГРАМОМ
НАШИХ УЧЕНИКА ИЗ РОМСКИХ ПОРОДИЦА

ПОВОДОМ ДАНА ШКОЛЕ ИЗАШАО НОВИ БРОЈ
ИНТЕРНЕТ ИЗДАЊА ШКОЛСКОГ ЧАСОПИСА
“УРА ЂУРА”

02.04.2016.
Стручно веће
природних наука
са ученицима
посетили Фестивал
науке у Нишу.

АПРИЛ 2016.
08.04.2016.
Поводом
обележавања
Међународног
дана Рома, одржана
је приредба у
трпезарији школе.
СВЕЧАНО ЈЕ ПРОСЛАВЉЕН ДАН
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ “ЂУРА ЈАКШИЋ”

15.04.2016.
Часопис ‘’Ура,Ђура’’ који
су уређивали чланови
новинарске секције
заједно са наставницима
и директором, објављен
на сајту школе 15.04.2016.
21. и 22. 04.2016.
Одржане две приредбе
поводом Дана школе на
којима су награђени ученици
такмичари. У холу школе
постављена је изложба
ликовних радова ученика од
V до VIII разреда.Ученици од
V до VIII разреда учествовали
су на ликовном конкурсу
који је расписан поводом
обележавања Дана школе
на тему «Ђурине школске
чаролије».

“ЂУРИНЕ ШКОЛСКЕ ЧАРОЛИЈЕ”

РАСПИСАН ЛИКОВНИ КОНКУРС И ДОДЕЉЕНЕ
НАГРАДЕ УЧЕНИЦИМА ЗА НАЈБОЉИ ЛИКОВНИ
И ЛИТЕРАРНИ РАД

ФЕСТИВАЛ НАУКЕ У НИШУ

ОВОГ ПУТА, ЗА РАЗЛИКУ ОД ПРОШЛЕ
ГОДИНЕ, ОДЛУЧИЛИ СМО ДА
ПОСЕТИМО ФЕСТИВАЛ НАУКЕ У
НИШУ.
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МАЈ 2016.
13.05.2016.
Ове године је пролећни крос одржан у
дворишту школе као школски крос. У кросу
су учествовала деца од ППГ-а до 8. разреда.
17.05.2016.
У медијатеци школе Тим за заштиту животне
средине у сарадњи са Заводом за јавно
здравље „Тимок“, одржано је предавање за
ученике 5. и 6. разреда о Сунчевом зрачењу
и здрављу.
19.5.2016.
У школској медијатеци гостовали су нам
Мића и Тића са занимљивом и веселом
представом ,,Веселе чаролије’’.

ЈУН 2016.
су деца имала прилику да упознају разне
На спортским теренима наше школе спортове и кроз игру развијају своје тело
одржан је турнир у малом фудбалу за и кординацију покрета, био је Спортски
ученике млађих разреда. На турниру савез града Зјаечара. Манифестација је
је учествовало 6 екипа, а екипе су биле одржана у нашој школи, а учествовала
су деца припремних група градских
формиране по одељењима.
основних школа, заједно са својим
3.06.2016.
васпитачицама и тренерима који су се
У
склопу
завршних
свечаности током године дружили са децом.
организовано другарско вече за ученике Током школске године Ђачки парламент
осмог разреда.
организовао је велики број журки и
маскенбала. Поводи су били различити:
13. 6. 2016.
добродошлица петацима, хуманитарне
Одржана је завршна манифестација
акције, сакупљање новца за уређење
Спортске
почетнице,
односно
учионица, прослава Нове године,
представљање онога што су деца радила
прослава Светог Саве, Дан школе,
ове школске године у оквиру овог
завршетак школске године...
пројекта. Носилац овог пројекта кроз који
1.06-10.06.2016.
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