СЕПТЕМБАР
Ова школска година је почела 2.септембра, дан понедељак.
Наставу смо организовали у две смене. У овој школској години,
нашу школу је похађало 116 ученика распоређених у 18 одељења.
Сада представљамо наше одељенске старешине, предметне
наставнике, васпитаче, наставнике индивидуалних вежби, стручне
сараднике:
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Директор школе

И ове школске године, рад запослених се одвијао и кроз рад
већа, тимова и комисија.
Стручна већа и руководиоци:
-Одељенска већа од I доVIII разреда: руководиоци све
одељ.старешине
-Стручно веће за област предмета од 1.-4.р.: Драгана Ранков
-Стручно веће за област предмета од 5.-8.р.: Александра Буковица
-Стручно веће вештина: Милица Дукић
Тимови и руководиоци:
-

Тим за заштиту ученика од насиља: Јована Анђелковић
Тим за самовредновање: Љиљана Вељковић
Тим за инклузивно образовање: Марина Антонијевић
Активи и руководиоци:

-

Актив за развојно планирање: Љиљана Вељковић
Актив за развој школског програма: Оливера Аџић
Педагошки колегијум-чланови:

Директор, Драгана Ранков, Александра Буковица, Милица Дукић,
Јована Анђелковић, Љиљана Вељковић, Марина Антонијевић
У току месеца сепртембра, одржани су састанци свих већа,
школских тимова и актива, како би се наставни процес одвијао што
организованије и квалитетније.

2.септембра организована је добродошлица за ученике 1
разреда. Нашим најмлађим ђацима, подељњени су пригодни
поклони од школе, Градског секретаријата за образовање као и од
представника Градске општине Чукарица.

ОКТОБАР
У месецу октобру обележили смо Дечију недељу кроз следеће
активности:
- 03.10.2012. У оквиру Дечје недеље Душанка Аздејковић, са још 4
ученика наше школе, посетили Дечји вртић у Земуну;
- 05.10.2012. Ученици другог и петог разреда присуствовали су
приредби и продајној изложби „ И ја сам дете са ове планете“ под
организацијом МНРО Нови Београд.
- 10.10.2012. Наши ученицу су гледали филмску пројекцију „Ледено
доба“ у биоскопу Рода у оквиру дечјег филмског фестивала.
- 11.10.2012. Одржан јавни час физичког васпитања где су
учествовали сви ученици школе под организацијом и вођењем часа
од стране предметних наставника физичке културе и одељењских
старешина.
- 11.10.2012. Наши пријатељи из Ватрогасног савеза, позвали су нас
на свечаност. Ученици четвртих разреда са одељењским
старешинама, као и ученици шестог разреда посетили су наше
пријатеље, и том приликом додељена им је награда за освојено
друго место на „Квизу знања“, као и награда за ликовно делa.

У октобру, наше наставнице, Ивошевић Маја, Милиновић
Марија, Буковица Александра и Аздејковић Душанка присуствовале
су радионици за бихевиоралну анализу .
Другари из хуманитарне организације „Побратим“ обезбедили су
опрему и спортске реквзите за рад.

НОВЕМБАР
Захваљујући нашим пријатељима из КЦ Чукарица, 15.11.2012. ,
ученици трећих и петих разреда као и ученици који похађају
продужени боравак одгледали су позоришну представу „Мала
сирена“
У нашој школи, одржан је семинар „Неуропсихолошка процена и
реедукативни третман дискогнотивних и емоционалних сметњи у
инклузивној настави“ , на коме су присуствовали: Ранков Драгана,
Милошевић Катарина, Ивошевић Маја, Медић Снежана, Векић
Александра, Топаловић Марија, Буковица Александра, Митић
Јелена, Анђелковић Јована, Антонијевић Марина, Вељковић Љиља,
Глишић Нинослав, Игњатов Ана, Аздејковић Душанка, Милутиновић
Александра,
Радојичић
Александра,Маринковић
Александра,
Крстић Гордана, Кабић Јелена, Аџић Оливера, Стошовић Слобода,
Јерковић Весна, Миросављевић Наташа.

Наставница музичке културе присуствовала је семинару
„Примена образовних стандарда за крај обавезног образовања“,
Пошто наша школа много пажње поклања и односима са
јавношћу, наши запослени, Антонијевић Марина, Медић Снежана, ,
Анђелковић Јована, били су на семинару „ Управљање стратегијом
односа са јавношћу у основним и средњим школама“ .
Пратмо и све законске новине као и њихову примену, па су у том
циљу
директор и психолог школе, руководиоци стручних већа
нижих и виших разреда присуствовали семинару „Оцењивање
ученика“.
Семинару „Професионална оријентација на преласку у средњу
школу “ присуствовале су : Вељковић Љиља , Векић Александра и
Маринковић Александра.
Дан наше школе, обележен је и прослављен 27.11. 2012. Сви
ученици са одељењским старешинама и предметним наставницима
приредили су приредбу, коју су посетили родитељи и пријатељи
школе

ДЕЦЕМБАР
У месецу децембру, тачније, 21.12.2012. ученици осмих разреда
посетили су веома занимљиву изложбу „Разоткривање тела“ на
Београдском сајму.
Верни другари школе, из Хуманитарне организације „Побратим“
побринули су се да ученици добију зимску обућу.
Иако је била зима, и пут нешто дужи, то нас није спречило да
26.12.2012. учествујемо на такмичењу у шаху и пикаду у основној
школи Свети Сава са Умке. Екипа је била шесточлана, а предводио
ју је наставник Немања Савић. Труд и вежбање наших ученика пред
такмичење се исплатио, и освојили смо 3 место.
Пред Нову годину, наши пријатељи из Банке Интезе, предвођени
Деда мразом и његови помоћници, поклонили су нашим ђацима
дивне новогодишње пакетиће.
Организација „Арда“ је обезбедила пакетиће за сваког нашег
ученика, и поклонила два рачунара прогуженом боравку.
Новогодишње пактетће добили смо и од Црвеног Крста Чукарица.
Запослени су поводом завршетка првог полугодишта вредно
радили. Одржане су седнице стручних већа,Наставничког већа и
Педагошког колегијума, као и свих тимова и актива.
Прво полугодиште је завршено 28.12.2012.г.

ЈАНУАР
Друго полугодиште је почело 16.1.2013.г.
Педагог школе организовала је групу радионица за све
ученике школе са разним занимљивим темама.

25.1.2013. Ученици школе су уз помоћ одељењских старешина и
предметних наставника уз пригодан програм обележили школску
славу Светог Саву.

ФЕБРУАР
20.2.2013. Такмичење у стоном тенису на коме су учествовали
дечаци и освојили 4. место.
- 21.2.2013. Организована је посета музеју Никола Тесла – ученици 5.
разреда.

МАРТ
26.3.2013. Ученици осмих разреда посетили „Фестивал здравља“ у
Дому омладине.
У марту, тачније трећег класификационог периода, одржали смо
седнице стручних већа, Наставничког већа и Педагошког
колегијума, као и свих тимова и актива.

АПРИЛ
2.4.2013. Ученици трећих разреда присуствовали су обележавању
„Светског дана деце са аутизмом“.
- 22.4.2013. Ученица Гиљтена Ћурколи, као и ученици првог разреда,
присуствовали су додели награда на конкурсу „Најлепше украшено
ускршње јаје“.
- 24.4.2013. Организовано је међушколско такмичење у кошарци где
су и дечаци и девојчице освојили 2. место.
- 25.4.2013. Обележена Врбица испред Храма Светог Саве, уз
продајну изложбу ускршњих јаја.

МАЈ
8.– 15.5.2013. У просторијама Педагошког музеја је постављена
изложба ликовно – креативних радова ученика ометених у развоју.
Наша школа је такође имала изложбени штанд.
- 17.5.2013. Ученици осмих разреда посетили су Конак Књегиње
Љубице.
- 21.5.2013. Ученици су се такмичили у атлетици (њих 4), а ученик
8.разреда Борис Драгутиновић је освојио 2. место у бацању кугле.
- 22.5.2013. Такмичење „Шта знаш о саобраћају“, ученици освојили 2.
место.
- 27.5.2013. Ритмичка секција узела учешће на такмичењу у културно
забавним активностима у позоришту „Душко Радовић“.
- 29.5.2013. Одржана Дечја олимпијада у ОШ „Антон Скала“на којој је
учествовало петоро ученика.
- 30.5.2013. Наша школа организовала је манифестацију „Златне
вештине за златне руке“ на којој су презентовани стари занати.
Манифестацију су посетили ученици других редовних школа као и
школа за децу са посебним потребама.
У мају смо уређивали школско двориште и то захваљујући
донацији у роби од компаније „Хелос“, као и поклону у виду цвећа
од организације „Побратим“.

ЈУН
-3.6.2013. Ученици осмих разреда били су на једнодневном излету,
пловидби бродом.
-7.6.2013. У школи је изведена представа, и модна ревија кројачке
секције.

-7.6.2013. Организизована је прослава матуре за ученике осмих
разреда у просторијама школе.

Ученици осмих разреда су успешно положили завршни испит.

Ђак генерације је ученик Драгутиновић Борис.

Од 8.јула смо се одмарали. У нове радне победе кренули
смо од 20.августа. Ову школску годину смо завршили, 30.августа,
седницом Наставничког већа. Колегиница Верица Трифуновић је
отишла у пензију.

Летопис уредиле: Снежана Медић, Марина Антонијевић
Октобар 2013.г.

