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Историјат школе 

 

Основна школа „Вожд Карађорђе“ у Нишу основана је као Мушка школа на 

Стамбол-капији 1889. године у Нишу, граду који је тада бројао око 20.000 

становника.  

Била је то прва основна школа у Нишу  чија је зграда наменски грађена по 

строгим прописима градње школских зграда, а имала је 11 учионица. Због 

прилива ученика више пута је дограђивана. Име школе је мењано, а данашњи 

назив  добија  1960. године. 

 

Данас у школи има ученика распоређених у  27 одељења одељења од првог до 

осмог разреда и две предшколске групе. Заједно растемо,  дружимо се, решавамо 

проблеме, делимо лепе и улепшавамо мање лепе тренутке. 

Решење о верификацији ОШ Вожд Карађорђе за обављање делатности основног 

образовања и васпитања стигло је 29.6.2018. године. 

И у овој школској години направљени су одређени кораци који представљају 

помак у превазилажењу техничких проблема у раду. 

Свесни чињенице да учитељи и родитељи учествују у формирању малих људи, 

трудимо се да створимо успешне ђаке који ће постати одлични људи.  
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Организација васпитно-образовног 
рада 
 

Бројно стање ученика 

У школској 2019/2020. години школу је похађало 682 ученика и то: 

  од 1. до 4. разреда - 367 ученика распоређених у 14 одељења; 

  од 5. до 8. разреда - 315 ученика распоређених у 13 одељења; 

 две предшколске групе са 60 ученика и  

 у продуженом боравку 58 ученика првог (две групе) и 27 другог разреда. 

У току године праћене су промене у броју ученика – новодошлих  и отишлих 

ученика, а нарочито су анализирани разлози за одлазак из школе. У школи 

постоји посебан тим који брине о новодошлим ученицима и прати њихово 

уклапање у нову друштвену средину. 

Разлог  за одлазак ученика из школе најчешће је пресељење. 

По индивидуалним образовним плановима радило је укупно 17 ученика 

(обухваћени ИОП-ом и индивидуализованим начином рада). Један ученик 

завршио је осми разред и на Завршном испиту радио је прилагођени тест. 

Уписао се у средњу стручну школу према својим склоностима.  

У школи постоје и ученици који имају посебне таленте и они се развијају кроз 

проширене програме које наставници за њих израђују. 11 ученика наставу је 

похађало по ИОП-у 3 (индивудуални образовни план с обогаћеним садржајима).  
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Кадровска структура 

 

У протеклој школској години ангажовано је 65 особа  и то на следећи начин: 

• на пословима директора - 1                                                                                                                                           

• на пословима секретара - 1 

• на пословима стручних сарадникa - 3 

• у разредној настави  - 18 

• у предметној настави  - 30 

• у предшколској групи - 2 

• на административно финансијским пословима - 2   

• помоћних радника - 7 

• на пословима домара - 1 

Запослени који су били на листи технолошких вишкова збринути су кроз часове 

грађанског васпитања, свакодневни живот у прошлости, хора и оркестра у нашој 

школи. У јануару су због непризнавања ЦЕНУСА два наставника збринута у 

другим школама (Драгана Црнатовић у Угоститељско-туристичкој школи  и 

Братислав Ђорђевић у ОШ Иво Андрић). 

Приправник-васпитач Христина Милосављевић примљена је на упражњено 

радно место  на одређено време. 

На стручној пракси у школи је од 13.5.2020. године  Јована Коцић, васпитач. 

Евиденцију о студентској пракси уредно води педагог школе. 

Повећан је број стручних сарадника од 2,5 на 3 од 20.9.2019. године. 

Прекинут је уговор о раду са секретаром школе на захтев запослене 19.5.2020. 

године. 

Радни однос на место секретара школе преузимањем је засновала Јована Тасић. 

Након расписаног конкурса у стални радни однос примљени су учитељ, помоћни 

радник и наставница немачког језика. 
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Унапређење материјално – техничких услова  рада  

Током школске године унапређени су материјално-технички услови рада: 

✓ Сан декор  донирао лук и балони за прваке – на улазу у школу и у 

учионицама. 

✓ У септембру набављен намештај за учионицу у боравку (15 клупа, 30 

столица, катедра и столица, бела табла). 

✓ Окречена учионица у боравку. 

✓ Набављена преносна интерактивна табла и софтвер МОЗАБУК . 

✓ Добили смо 40 микробитова у оквиру пројекта Школа за 21. век британске 

владе. 

✓ Набављен нови фотокопирни апарат (старо за ново). 

✓ Добили смо 5 комплета за Дигиталну учионицу (пројектор, носаче и 

лаптоп рачунаре). 

✓ Зидно фиксно платно постављено у учионици 3/3 и 2/4. 

✓ Сарадња са ОШ Ратко Вукићевић - донација 15 клупа, 30 столица и 

катедра. 

✓ 1 лаптоп - донација Аикидо клуба Трем. 

✓ Донација Хијероглифа - јелка,  

✓  Набављено 50 књига за библиотеку - 11.000 дин. од МПНТ, родитељи 

ученика донирали књиге школи поводом Дана Светог Саве. 

✓ У децембру набављен намештај за учионицу у приземљу 1/1 (15 клупа, 30 

столица, катедра и столица). 

✓ Донација Цумтобела поправљено осветљење у фискултурној сали. 

✓ Уграђена три сензора у ходнику - донација Нифона. 

✓ У једној учионици у приземљу уграђен клима уређај – донација родитеља. 

✓ АМРЕС мрежа спровела интернет у целој школи. 

Пројекат целокупне реконструкције школе заустављен је услед проглашења 

ванредног стања. 
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Наставничко веће,  Школски одбор,  Савет родитеља 

 

Програм рада Школског одбора  реализован је према утврђеном плану и 

програму. На 6 седница ШО разматрана су сва витална питања која се баве 

организацијом рада школе, проблемима финансирања и другим значајним 

питањима.  

Наставничко веће је радило по утврђеном програму, седнице су одлично 

посећене (12 седница укупно, од чега је седам одржано онлајн). Записници са 

седница уредно вођени (записничар Александра Павловић, наст. енглеског 

језика). 

Одељењска већа су радила по утврђеном распореду. Одржано је 5 седница, од 

чега је на 3. тромесечју извештај предат онлајн (утврђене су мере за побољшање 

успеха и дисциплине ученика).  

Педагошки колегијум је одржао 4 састанка. 

Седнице Савета родитеља (3 седнице) су сасвим солидно посећене, што говори 

да је сарадња са родитељима  добра, а то је неопходан предуслов за успешан рад 

школе.  

 

Стручна већа, тимови, комисије 

Планиране активности стручних већа, тимова и комисија у школи реализоване 

су  према плану до увођења ванредног стања. О томе је два пута у току године 

извештавано на Наставничким већима и поднети су писани извештаји о раду. 

На Педагошком колегијуму анализиран је рад, дати су предлози за унапређење 

рада и утврђени недостаци који ће се реализовати у наредној школској години 

(неодржани планирани угледни часови, акциона истаживања у оквиру стручног 

већа, недоласци на састанке...) Такође, сви запослени су упознати са начином 

реализације наставе у наредној школској години (основни и комбиновани модел 

и упутства за одржавање хигијене и мере заштите здравља). 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе је радио активно и донео 

одређене мере за побољшање квалитета рада.                                                                                 
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Праћење наставе 

Посећени су часови редовне наставе, угледни часови, часови ваннаставних 

активности. Вођена је тачна евиденција о посећеним часовима (извештаји 

стручних сарадника и директора школе). Након посећених часова обављени су 

разговори о часу (анализа часа), а извештај је поднет и Тиму за обезбеђивање 

квалитета и развој школе. 

Прегледани су ЕС-дневник и матичне књиге.  

Праћена је континуирано реализација онлајн наставе и указивано је на пропусте 

у раду. 

 

 

Физичко обезбеђење у школи  

По одлуци Савета родитеља (а на основу претходно прибављеног мишљења на 

родитељским састанцима) од 12.9.2019. године поново је уведено обезбеђење и 

изабрана фирма која ће то радити. То је превентивна активност због које ће се 

ученици осећати сигурније у школи. 

Од 1.10.2019. године радник обезбеђења је свакодневно у школи за време 

трајања наставе. Он подноси недељни извештај о активностима. Рад радника 

обезбеђења похваљен је од стране родитеља и запослених  и дата је препорука за 

наставак сарадње. Постоји проблем у наплати и, према мишљењу родитеља на 

Савету, мора се наћи начин да се редовније плаћа обезбеђење. 
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Ученичке организације 

У нашој школи постоје следеће ученичке организације: 

 Дечији савез, 

 Подмладак Црвеног крста и  

 Ученички парламент. 

Оне су активне током целе школске године спроводећи разне активности и 

акције у школи. Ученички парламент је у овој школској години кроз састанке и 

трибине успешно  реализовао програм.  Извештаји о раду Ученичког парламента 

поднети су на полугођу и на крају школске године. 

 

18.11.2019. године у организацији Секретаријата за омладину и спорт 

реализована је обука вршњачког тима. 

Посебно се истичу активности Ученичког парламента, приликом обележавања 

Дана школе, Нове године, Дечје недеље... 

 

Хуманитарне акције  

 

• Хуманитарна акција Пружи корак – у оквиру грађанског васпитања. 

• Хуманитарна акција Чепом до осмеха 

• Деца из боравка 2. разреда продавали ручно прављене фигурице од 

пластелина. 

• Продајна хуманитарна изложба ученика млађих разреда 11.10.2019. године 

(у оквиру Дечје недеље). 

• Од 7. до 13.10.2019. године реализоване активности у оквиру Дечја недеље 

под слоганом Да право свако – дете ужива лако. 

• 24.10.2019. године одлазак у НУРДОР, учитељица Лидија Ганић предала 

новчани прилог. 

• Продајна новогодишња изложба  24.12.2019. године. 

• Донација гардеробе за сиромашну децу – сарадња са родитељима. 
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 Реализација плана и програма 
 

У овој школској години за евиденцију се користи само ЕС-дневник. 

Наставни план и програм, као и сви предвиђени видови васпитно- образовних 

активности, реализовани су. Остварени су предвиђени исходи.  

Од 17. марта, након увођења ванредног стања услед пандемије коронавируса,  

прешло се на онлајн наставу.  

Користиле су се платформе за учење и снимљени часови на РТС-у.  

У реализацији наставе коришћени су:  

* Гугл учионице,  

          * вибер групе, 

          * Е-учионице, 

          * СМС поруке,  

          * имејлови,  

          * платформе за квизове и разне игрице (предшколско).   

Наставници су обавештени о измени Правилника о оцењивању 23.4.2020. 

године. 

Урађена је надоградња ЕС-дневника те је формативно оцењивање постало 

видљиво за родитеље. 

На крају школске године сумативно извештавање и самопровера знања за 

ученике 8. разреда  23/24.4.2020. године реализовано је преко платформе Моја 

учионица. Урађено је пробно тестирање ученика 8. разреда због измењене 

процедуре у начину полагања Завршног испита.  

Редовно су одржавани часови припремне наставе за ученике 8. разреда. 

У реализацији васпитно-образовних активности држали смо се предвиђеног 

календара рада у измењеним условима (пратећи инструкције МПНТ).  

Током ванредног стања постављани су едукативни садржаји на фејсбук страни 

наше школе (онлајн књиге, конкурси , филм Аги и Ема...).  
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Успех ученика пре полагања разредног испита (два ученика из хранитељске 

породице накнадно су полагали:  ученица 6/3 завршила разред добрим успехом – 

3,07, а ученик 7/1  - 3,33). 

 

 

Предати су извештаји стручних већа, тимова, актива и наведене су све 

активности током редовног одвијања наставе и наставе на даљину. 

Изборни предмети  
 

У протеклој школској години  имали смо следеће изборне предмете:   

• Грађанско васпитање/Верска настава од 1. до 8.разреда; 

• Хор и оркестар у 5. 6. и 7. разреду (слободне наставне активности у 5, 

6. и 7.  разреду и ваннаставне активности 8. разреду); 

• Цртање, сликање и вајање  у 5, 6. и 7. разреду (слободна наставна 

активност); 

• Информатика и рачунарство - 8. разред; 

• Свакодневни живот у прошлости (5, 6. и 7. разред); 

• Чувари природе у 2. разреду; 

• Лепо писање у 1. разреду; 

• Народна традиција  у 3. и 4. разреду; 
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•      Италијански језик као обавезни изборни у 6. и 8. разреду;      

• Немачки језик као обавезни изборни од 5. до 8.разреда; 

• Изабрани спорт у 8. разреду (одбојка). 

Похвале и награде 

Похваљени су сви учесници такмичења који су освојили једно од прва три места 

такмичењима. 

На приредби поводом 130 година рада школе додељене су књиге ученицима који 

су освојили места на највишем рангу такмичења. 

Ученицима осмог разреда додељене су Вукове и посебне дипломе и награђени 

су књигама за изузетне резултате током школовања. Додељено је 10 Вукових 

награда и 34 посебне дипломе (из 12 предмета). 20 ученика има посебне 

дипломе.  

По одлуци Наставничког већа признање Ученик генерације додељено је 

ученицима Дончић Илији и Ранђеловић Маши. 

Специјално признање Вожд додељено је ученицима Максимовић Николи и 

Милошевић Маши. 

Признање Спортиста генерације додељено је Живановић Алекси  и 

Шимунец Иви. 

Ученици су награђени вредним књигама. 

Пробна и иницијална тестирања, разредни испити 

Пробно тестирање за ученике 8. разреда реализовано је онлајн 22-24.4.2020. 

године и резултати су познати ученицима. Користили су им да би знали на чему 

треба радити до следеће провере знања. 

Иницијална тестирања ученика обављена су на почетку школске године и 

користила су наставницима да стекну увид у знање ученика на почетку школске 

године. 

Одржана је припремна настава за ученике из хранитељске породице (6. и 7. 

разред) и организован је разредни испит. Ученици су обавили полагање 

разредног испита из другог страног језика (италијански и француски језик).  
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Завршни испит  

По повратку ученика у школу организована је припремна настава за полагање 

Завршног испита (ученици су долазили у мањим групама). 

Пробно тестирање реализовано је пред сам Завршни испит због измењене 

процедуре и самог начина израде тестова. Анализа уписа ученика представљена 

је на Наставничком већу, као и просечан број бодова. Детаљну анализу по 

питањима, какву радимо сваке године у циљу уочавања делова градива које 

ученици теже усвајају, нисмо могли да урадимо јер из Завода за унапређење 

образовања и васпитања нисмо добили статистичке податке за ученике наше 

школе. 

Библиотека  

 

Школска библиотека је место где ученици врло радо 

долазе и проводе слободно време у школи. Читају 

лектиру и ваннаставне садржаје. Постоји и део с дечјим 

часописима попут Витеза, Политикиног забавника и сл. 

У школи постоји и библиотечка секција која је веома 

цењена и која је признање за рад добила и од Завода за 

унапређивање образовања и васпитања. 

 

  

Такмичења 

Реализована су сва планирана такмичења до увођења вандредног стања али, 

нажалост, било их је мало јер се такмичења углавном реализују током 

марта/априла/маја. 

 Школа је била домаћин за општинско такмичење из технике и технологије 

1.3.2020. године. 

Републичко такмичење из информатике и рачунарства реализовано је у августу. 

 

 



16 

 

Екскурзије, настава у природи 

Након поступка јавне набавке одабране су агенције за извођење екскурзија и 

настава у природи.  

Реализоване су екскурзије и рекреативна настава који су планирани до увођења 

ванредног стања. Због увођења ванредног стања, све планирано за пролеће није 

се реализовало. 

Реализовано је следеће: 

➢ Једнодневне екскурзије  од 1. до 4. разреда 28.9.2019. и 5.10. 2019. 

године; 

➢ Рекреативна настава ученика 4. разреда од 15.6.2020. до 

21.6.2020.године; 

Са недостацима који су забележени у писаним извештајима након реализације, 

како се не би понављали убудуће, упознат је представник агенције Ниш-експрес. 

 

Стручно усавршавање  

Евиденција  о стручном усавршавањеу у установи и ван ње уредно се води у 

свескама за СУ. 

Стручно усавршавање ван  установе 

➢ 26. и 27.8.2019. године реализована је обука Дигитална учионица и 

дигитално компетентан наставник за 11 наставника и учитеља.  

➢ 26-28.9.2019.  године реализована је обука Школа за 21. век  за 6 

предметних наставника. Након завршене обуке имали смо две менторске 

посете током којих су наставници извештавали менторе о имплементацији 

наученог на семинару у свој свакодневни рад са ученицима. 

➢ 26.10.2019. године реализована је обука  Развијање дигиталних 

компетенција за 10 наставника, након које су сви наставници у школи 

стекли основне дигиталне компетенције. 

➢ 17.11.2019. године за 30 учесника реализован је семинар Превентивна 

улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним 

мерама. 
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Стручно усавршавање у  установи 

➢ Презентације уџбеника ИК Логос, Вулкан, Клет; 

➢ Угледни часови; 

➢ Предавања у Регионалном центру за професионални развој запослених 

у образовању... 

Током ванредног стања стручно усавршавање текло је онлајн путем бројних 

вебинара, у вибер групама у оквиру Наставничког већа итд: 

 

16.03.2020. 

 

17.06.2020. 

13.05.2020. 

 

17.05.2020. 

 

 

 

 

Април- мај 

2020. 

 

-Отварање гугл учионице (Милена Јовановић Савић) 

-Рад у гугл учионици ( Драгана Црнатовић)  

-Рад на Гугл диску, први део (Сузана Поп Ицковски) 

-Рад на Гугл диску,  други део (Сузана Поп Ицковски) 

-Упутства за рад на даљину. Саша Пејчић 

Обука за тренера. Формативно оцењивање. ЗУОВ. 

Вебинари у организацији ИК Клет, Нови логос, Фреска:  

• Упутство за креирање дигиталне школе; 

• Упутство за коришћење дигиталних уџбеника, 

• Практични предлози за реализацију дигиталних часова; 

• Вештине израде динамичних презентација и задатака у Прези 

и Learning apps; 

• Бесплатни алати за припрему дигиталног часа; 

• Електронско тестирање ученика (Google Forms, Kahoot!, 

Quizizz) 

ИK Вулкан знање: 

• Направите своју свеску; 

• Направите задатке; 

• Коришћење платформе Вулкан е-знање; 
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Сарадња са стручним институцијама 
и осталим организацијама  

Школа сарађује са : 

• Центром за социјални рад-перманентна сарадња са стручном службом,  

• Прешколском установом Пчелица (посете вртићима Бамби, Палчић), 

•  Основним и средњим школама, 

•  Школом цртања Да Винчи, 

•  Специјалном школом Бубањ, 

• Факултетима: Филозофским факултетом (Европски дан језика), ПМФ-

ом, Факултетом уметности, Факултетом спорта – мини рукомет за 3. 

разред, 

• Министарством просвете, 

• Секретаријатом за образовање и  Институтом за јавно здравље 

• Општином Медијана (поклони за прваке), 6. Медијана Спорт фест 

• Народним позориштем и Позориштем лутака, где смо и обележили 130 

година рада и постојања школе, 

• Медијима,  

• Лидија Ганић и Милена Јовановић Савић учествовале на конкурсу 

Настава у доба короне (презентације часова), 

• Спортским центром Чаир, 

• Ватрогасном службом – израда плана евакуације, правила заштите од 

пожара, 

• Регионалним центром за професионално унапређење запослених у 

просвети,  

• Дечијом библиотеком 

• МУП-ом Ниш – предавања Основи безбедности деце, Стоп, сви на спорт! 

• Комуналном полицијом,  

•  ИО Вожд – Вождови дани 17-19.11.2019. године; 

• ЈКП Медијана – уклањање контејнера 

• Секретаријатом за саобраћај  Пажљивкова смотра 27.2.2020. године, 

• Сарадња са Хијероглифом ,  

• Сарадња са СББ- ом на  одржавању и поправкама мреже, 

• Сарадња са Ниш – станом, Топланом – отклањање кварова, Наисусом, 

• Дечијим културним центром –музичка радионица са ученицима 1.разреда, 
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• Штампаријама Пергамент и Унипринт - донације, 

• Просветном инспекцијом – редовни преглед 10.6.2020.године, 

• Удружењем за превентивну педијатрију Србије- радионица Здрава храна – 

увек одабрана. 

 

Сарадња са средњим и основним школама  

• Презентације школа (април, мај) - претежно онлајн презентације школа -  

Никола Тесла  „Мија Станимировић. Остварена је сарадња са средњом 

школом коју је уписао ученик по ИОП-у 2. 

• Прва нишка гимназија Стеван Сремац је за Дан школе извела представу 

Променада кроз периодни систем. 

• ОШ Ратко Вукићевић  – донација намештаја. 

Сарадња са надлежним установама социјалне заштите  

Ученици из осетљивих група, као и треће дете, и ове године су добили бесплатне 

уџбенике - 49 ученика  и ужину  31 ученик. 

Бесплатни превоз добио је 161 ученик и бесплатни продужени боравак 

Центру за социјални рад пријављени ученици који нередовно похађају наставу.  

 Општина Медијана 

• 6. Медијана спорт фест одржан је 24.9.2019. године. 

• Додела ђачких униформи и едукативних игрица – 1. разред. 

• Промоција дечијих униформи  24.9.2019. године. 

Посете Луткарском и Народном позоришту  

Организоване представе за предшколце и ученике 1– 4. разреда, и то по једна у 

полугођу (извештај Стручног већа разредне наставе). Посета Народном 

позоришту и биопскопу – ученици  7. и 8. разреда. 

Сарадња са ПУ Ниш 

• ОСНОВИ БЕЗБЕДНОСТИ ДЕЦЕ – пројекат МПНТ и МУП ( за ученике 4. 

и 6. Разреда одржано  8 предавања); 

• Стална посета школског полицајца; 

• Анкету МУП РС – урадио родитељ Бојан Милошевић у вези осећаја 

безбедности и рада полиције; 

Перманентна сарадња са Центром за социјални рад 
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 Саветодавни рад. 

Сарадња са интерресорном комисијом 

У јануару 2020. године одржан је састанак са Интерресорном комисијом.  

Сарадња са Паркинг сервисом  

• Промена сијалица  и клупица , 

• Канти за смеће,  

• Со за двориште у зимском периоду . 

 Сарадња са ШУ Ниш ,ЗУОВ, Регионални центар 

Решавање технолошких вишкова, поступање према Правилнику о 

критеријумима и стандардима за финансирање основних школа. 

Саветодавни рад на састанцима. 

Састанак са Министром просвете Младеном Шарчевићем 2.6.2020. године. 

Састанак са спољним сарадником  Маријаном Бачанин – саветодавни рад са 

Тимом за међупредметне компетенције и предузетништво 17.1.2020. 

Сарадња са издавачким кућама  

•    Клет, Логос, Миг дакта, Едука - помоћ у раду и организацији наставе. 

Сарадња са осталим институцијама 

Кроз редовне прегледе и саветодавни рад сарађивали смо са Просветном 

испекцијом, Инспекцијом рада, Санитарном инспекцијом, БЗНР-ом,  лицем за 

безбердност (М систем). 

Сарадња са медијима  

•         Народне новине ,  

• Нишке вести ,  

• НТВ,  

• ТВ Зона, 

• TВ Белами, 

• Блиц. 
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Сарадња са Клерпом и Канцеларијом за управљање јавним улагањима и 

Секретаријатом за инвестиције, Заводом за заштиту споменика културе 

Урађени пројекти за санацију и реконструкцију школе и школског дворишта. 

Састанци су одржавани  у школи и Градској кући. 

 У току ванредног стања стопиране су све активности око реализације пројекта – 

до даљњег. 

Реализација Програму здравствене превенције  

Сарађивали  смо са радницима Дома здравља - вакцинација, систематски 

прегледи, радионице, предавања (извештај Тима за здравствену и социјалну 

заштиту ученика, евиденција директора и стручних сарадника). 

• Систематски прегледи (3. 5. и 6.разред – новембар , 8.разред -мај), 

• Систематски преглед будућих првака, 

• Имунизација: хепатитис Б – 8. разред (у присуству родитеља),  

• Патронажа – преглед на ектопаразите (септембар  1. и 3. разред), 

• 30.11.2019 – патронажа посетила 2. разред, 

• Почела да ради зубарска ординација,  

• Дезинсекција и дератизација (Санит) -  2 круга, 

• Институт за јавно здравље – дезинфекција  школе (просторија где ће 

боравити пријављени ученици за продужени боравак ) 9.5.2020. године,  

донација рукавица и маски за 20 особа, 

• Тестирање на КОВИД-19 свих запослених који ће имати контакт са 

ученицима (Дом здравља). 

 

    8.5.2020. 

 

• Подељена дезинфекциона средства 8.5.2020.  и  27.5.2020. године (маске, 

рукавице, дезобаријера, прскалица и средство за под), 

• М систем – БЗНР. 
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Културне и друге активности  

У протеклој школској години имали смо богату понуду следећих садржаја: 

• Свечани пријем ђака првака –  ГО Медијана, МПН (поклони). 

 

• Састављен је Летопис школе и почетком октобра постављен на сајт 

школе. 

 

• Европски дан језика обележен је у школи на часовима језика и посетом 

Филозофском факултету у Нишу 30.9.2019. године. 

 

 
 

• У оквиру Дечије недеље (прва недеља октобра) реализоване су бројне 

активности: радионице, дечји вашар, игре без граница, дан солидарности када 

смо носили исте боје...  
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• У Дечјем културном центру организован је концерт ученика првог разреда 

Музичке школе у оквиру дечије недеље посета 3. разреда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Већ шести пут учествујемо и остварујемо запажене резултате на Медијана 

спорт фесту. 

 
 

• Дан отворених врата природних наука  одржан је 28.10.2019. године. 
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•  Учествовали смо на регионалном кросу Подржимо будуће атлетске 

шампионе. 

  

        

• Учествовали смо у хуманитарној акцији Пружи корак. Апликација Пружи 

корак бројала је наше кораке и за сваких 1000 пређених метара донирали 

смо Нурдору 100 дин. Сваки шетач из наше школе имао је инсталирану 

апликацију у свом телефону.                  

 

• Дан здраве хране и предавање о гојазности одржани су 16.10.2019. године 

у оквиру пројекта Школа за 21. век. На редовним часовима биологије, 

физичког васпитања и часа одељенског старешине обрађиване су теме које 

су у вези са физичким здрављем, начинима превенције гојазности, 

правилном исхраном... 
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• У сарадњи са Удружењем за превентивну педијатрију одржана је 

радионица Здрава храна-увек одбрана. 

      
 

• Вождовим данима у првој недељи новембра свечано је обележен јубилеј 

школе – 130 година рада наше школе. 

 

  

 
Извиђачки одред Вожд 

 

 

 

Весели шешири била су тема овогодишњег маскембала поводом Дана школе. 

 

       

 



26 

 

Јавни час историје одржали смо родитељима и ученицима: подсетили смо се 

Карађорђа и његовог живота, али и кратког историјата наше школе, која по њему 

носи име. 

 

 
 

У шетњу кроз периодни систем елемената повели су нас ученици Прве нишке 

гимназије Стеван Сремац. Они су нам за рођендан поклонилу представу! 

 

    
 

Централна прослава одржана је у Позоришту лутака и била је едукативна, 

занимљива, садржајна. Кроз кафану Под липом прошетали су великани српске 

културе: Доситеј Обрадовић, Вук Караџић, Петар Петровић Његош, Јован 

Јовановић Змај, Лаза Костић, Бранко Радичевић... Био је ту и наш Карађорђе.  
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• Пројекат Финансијска писменост реализован је са ученицима нижих 

разреда, али је и пројектна настава нешто што наши ученици воле и у чему 

радо учествују. 

       
 

• Новогодишњи празници дочекани су како доликује: уз новогодишњу 

јелку, еколошке украсе, хуманитарне и креативне радионице и, наравно, 

новогодишње пакетиће. 

        

          

 

• Школска слава један је од највеселијих дана у ђачком животу. Ученици 

су тог дана раздрагани, усхићени, осећа се дух празника. Већ 
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традиционално, ученици трећег разреда припремају нам одличне 

светосавске представе, али и старији славе овај дан у својим учионицама. 

      

     

• Национални дан књиге обележен је 28. фебруара симболичним 

читањем у 5 до 12. Читали смо поезију и прозу, али и причали о значају 

вођења читалачког дневника приликом читања. 
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Настава на даљину 
Коронавирус је од 16. марта затворио све школе у Србији, а већ 17.  почела је да 

се реализује настава на даљину. 

ОШ Вожд Карађорђе у Нишу одлучила је да за реализацију наставе на даљину 

користи Гугл учионице (Google classrom), али и друге доступне интернет 

ресурсе. 

Неколико дана (или недеља) било је потребно да сви ученици приступе 

учионицама и савладају правила коришћења Гугл учионице. 

Кроз Гугл учионицу обрађивали смо нове лекције, али и утврђивали градиво, 

гледали филмове, писали домаће задатке, урадили писмени задатак, радили 

онлајн тестове, коментарисали, разговарали, писали о пандемији, правили 

паное... 

Ученици су готово свакодневно радили у учионици, али и путем видео позива 

или порука преко вибера. 

Комуникација са ученицима била је СВАКОДНЕВНА. 

Евалуација рада након завршетка рада на даљину показала је да су ученици 

задовољни оваквим начином рада, али да им је ипак недостајала интеракција и 

дружење с вршњацима. 

На конкурсу Магија је у рукама наставника учествовала су два наставника 

наше школе, али је било још оних који су на својим онлајн часовима стварали 

магију. 
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Предшколци вредни и код куће  23.3.2020. 

  

 

Васкршња онлајн изложба – на сајту радија“Глас“ 

 

 

     
 

 

 

 

 

С нестрпљењем чекамо 2020/2021. школску годину да 

реализујемо све планове које смо имали у претходној години... 
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Снаге наше школе су: 

 

    Добро руководство школе; 

    Добри међуљудски односи; 

    Квалитетан наставни и стручни кадар; 

    Квалитетан васпитно-образовни рад; 

    Адекватне просторне могућности школе; 

    Континуирано опремање школе савременим наставним средствима; 

    Стално стручно усавршавање свих запослених, праћење иновација у настави; 

    Мотивација запослених за рад са ученицима са посебним потребама; 

    Стручна помоћ и подршка у раду са децом са посебним потребама; 

    Додатна подршка деци са посебним талентима; 

    Успеси ученика на такмичењима и другим облицима представљања знања и    

способности; 

    Продужени боравак за ученике првог и другог разреда; 

    Ђачка кухиња; 

    Школски  електронски часопис; 

    Сталан приступ интернету;  

    Осмишљен рад у учионици и дигиталној учионици; 

    Добра сарадња са родитељима и локалном средином. 
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☺ Наши планови ☺ 

Трудићемо се да у наредним годинама будемо и бољи, и савременији, и  

креативнији, и иновативнији.  

Трудићемо се да подстичемо мале Вождовце да духовно и телесно расту јер 

учење није само продукт наставничког предавања; учење је, пре свега, продукт 

активности оних који уче! 
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Назив: Летопис Основне школе „Вожд Карађорђе“ у Нишу 

Издавач: ОШ „Вожд Карађорђе“ Ниш 

За издавача: Милена Костић, директор 

Уредник: Милена Јовановић Савић, наст. српског језика 

Интернет презентација: Саша Пејчић, наст. информатике и рачунарства 

Фотографије: школска архива, интернет. 

 

 

 

 

 

 

У Нишу, 1. октобра 2020. године 

 


