
Летопис Основне школе 

„Вожд Карађорђе“ у Нишу 

 

ШКОЛСКА 2021/2022. ГОДИНА 
 



 

 

Не ограничавајте децу само на оно што 
сте ви учили, јер деца су рођена у 
другом времену. 
 

Рабиндранат Тагоре 
 

 



Садржај 

Историјат школе 

 

Организација васпитно – образовног рада школе 

Бројно стање ученика  

 

Кадровска структура 6  

 

Унапређивање материјално-техничких услова рада  

 

Наставничко веће, ШО, Савет родитеља  

 

Стручна већа, тимови, комисије  

  

Ученичке организације  

 

Хуманитарне акције 

 

Реализација плана и програма  

 Изборни предмети 

 Похвале, награде, такмичења 

 

Стручно усавршавање  

 

Реализација програма здравствене превенције 

 

Активности у припремном предшколским групама и продуженом боравку 

 

Пробна и иницијална тестирања, разредни испити 



 

Завршни испит 

 

Библиотека  

 

Екскурзије, настава у природи 

 

Сарадња школе са установама у окружењу 

Културне, спортске и слободне активности 

Снаге наше школе 

Визија 

 

 

 

 

 



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.  

5. новембра 2021. године школа свечано прославља 132 година постојања и рада. Тај дан због 

епидемиолошке ситуације обележен је видео-приредбом и ликовно/литерарним конкурсом. 

 

У протеклој школској години настава је организована у 29 одељења од првог до осмог разреда, две  

групе ППП и три групе у продуженом боравку за први и други разред. Заједно растемо, дружимо се, 

решавамо проблеме и делимо све радости одрастања и учења. 

Решење о верификацији за обављање делатности основног образовања и васпитања ОШ „Вожд 

Карађорђе“ добила је 29.6.2018. године. 

Свесни смо чињенице да учитељи и родитељи учествују у формирању малих људи, те се трудимо 

да створимо успешне ђаке који ће постати одлични људи. Стално се усавршавамо и радимо на 

бројним пројектима: ми смо школа-развионица, школа 21. века, дигитална школа отворена за 

иновације. Настојимо да код наших ученика развијамо критичко мишљење, компетенције за 

решавање проблема, целоживотно учење,  континуирано усавршавање. 

 



Организација васпитно-образовног рада 

У протеклој школској години настава је организована у 29 одељења од првог до осмог 

разреда, две  групе ППП и три групе у продуженом боравку за први и други разред. 

 

Пред почетак школске године урађен је оперативни план за организацију и реализацију 

образовно-васпитног рада по посебном програму за рад у условима пандемије вируса Covid-19. 

Наставничко веће је на предлог Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе и Педагошког 

колегијума, а у складу са Стручним упутством за организацију и реализацију ОВР у школској 

2021/2022. године, дало предлог оперативног плана рада. 

 

Оперативни план је послат ШУ Ниш на сагласност и сагласност је добијена 1.9.2021. године, и то 

за непосредан начин рада. Настава се одвија по првом моделу, а ученици не мењају учионице. На 

други (комбиновани) модел ученици 7. и 8. разреда прешли су по одлуци Тима за праћење и 

координисање примене превентивних мера у раду школе у складу са  одлукама Кризног штаба и 

Стручним упутством (од 13.9.2022. године). 

 

Недељни упитник МПНТР о епидемиолошком стању у школи попуњаван је сваке среде  

(заражени запослени и ученици, прелазак на групни облик рада). 

Прваци су добили поклоне: од МПНТР бојанку „Наша Србија“, Управе за друштвене делатности- 

ђачки прибор и ГО “Медијана“ – униформе. 

Бројно стање ученика 

У школској 2021/2022. години школу је похађало 714 ученика и то: 

  од 1. до 4. разреда 398 ученика и 

  од 5. до 8 разреда 334 ученика .  

  две предшколске групе са 56 ученика;  

  у продуженом боравку у првом разреду 27+25 ученика, у другом разреду 29 ученика. 

Ученици су похађали продужени боравак само уз потврду да оба родитеља раде. У току године 

праћене су промене у броју новодошлих и отишлих ученика ученика, а нарочито који су разлози за 



одлазак из школе (евиденција се налази код секретара и у записнику Тима за пријем и бригу о 

новим ученицима). Разлог је, најчешће, пресељење. 

У школи постоји посебан тим који брине о новодошлим ученицима и прати њихово уклапање у 

нову друштвену средину. 

Такође, вођена је евиденција о ученицима који су у изолацији, као и о ученицима који су на онлајн 

настави.  

По ИОП-у је укупно 12 ученика (обухваћени ИОП-ом  и индивидуализованим начином рада). У 

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

које наставници за њих израђују. Чак 34 ученика наставу појединих предмета похађа по ИОП-у 3 

Извештај о раду СТИО и ИОП тимова сачињава психолог школе. 

Кадровска структура 

У протеклој школској години ангажовано је 67 особа и то на следећи начин: 

• на пословима директора - 1 

• на пословима секретара -1 

• на пословима стручних сарадникa - 3 

• у разредној настави - 19 

• у предметној настави - 31 

• у предшколској групи - 2 

• на административно финансијским пословима - 2 

• помоћних радника - 7 

• на пословима домара - 1 

Запослени који су били на листи ТВ збринути су кроз 11 група грађанског васпитања. Верска 

настава заступљена је са 16 група. 



На стручној пракси је Сања Перић – професор разредне наставе (ментор Снежана Марковић). 

Евиденцију о студентској пракси уредно води педагог школе. Такође, од фебруара је на стручној 

пракси васпитач Ана Младеновић. 

Повећан је број стручних сарадника од 2,5 на 3 од 1.9.2021. године  (уз сагласност МПНТР). 

Добијена је сагласност за већи број ученика у групи ППП, као и за већи број група за други страни 

језик (немачки). 

Унапређење материјално – техничких услова  рада 

Током школске године унапређени су материјално-технички услови рада: 

o Окречена учионица - кабинет за стране језике; 

o Промењене табле на поломљеним клупама у истој учионици; 

o Окречени графита (на улазу из дворишта); 

o Градско зеленило – уређење дрвећа(сечење грана); 

o Однет кош у старо гвожђе; 

o Сан декор украсио улаз у учионице и школу на почетку школске године; 

o Окречена масна сокла у учионици у приземљу; 

o Окречене две учионице на спрату (српски 1, математика 1); 

o Окречен хол испред наставничке канцеларије и ходника испред биолошког кабинета; 

o Поправљене водоводне цеви (двориште) – два пута; 

o Окречена учионица ППГ (донација родитеља), промењен под и завесе. 

Наставничко веће,  Школски одбор,  Савет родитеља 

Програм рада Школског одбора реализован је према утврђеном плану и програму. На седницама  су 

разматрана сва витална питања која се баве организацијом рада, проблемима финансирања и свим 

значајним питањима у вези са радом школе. 



Наставничко веће је радило по утврђеном програму, седнице су одлично посећене (15 седница 

укупно), а записници са седница уредно вођени (записничар А. Павловић)  

Такође, седнице Савета родитеља су реализоване (било је и електронских седница). 

Одељењска већа су радила по утврђеном распореду - 5 седница (утврђене су мере за побољшање 

успеха и дисциплине  ученика). 

Педагошки колегијум је одржао 5 састанака.  

Стручна већа, тимови, комисије 

Школски тимови, стручна већа и активи  су се састајали током године и поднели писане извештаје 

о раду два пута у току године. На Педагошком колегијуму анализиран је рад, давани  су предлози за 

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

Тим за обезбеђивање квалитета и развој  установе радио је активно и донео одговарајуће мере на 

крају првог и другог полугодишта. 

 

 



 

 

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 у 

складу са одељењима подељеним на групе и прекидима наставе због погоршане епидемиолошке 

ситуације. Извештаји о раду Ученичког парламента поднети су на полугођу и на крају школске 

године и приказују све активности које су биле много скромније због епидемиолошке ситуације. 

Хуманитарне акције 

Ученици радо учествују у хуманитарним акција, развијају предузетнички дух, негују хуманост, 

емпатију, саосећање. У овој школској години реализоване су следеће активности: 

 Чепом до осмеха;  

 Од 4. до 10.10.2021. обележена је Дечија недеља под слоганом „Дете је дете да га волите и 

разумете“; 

 Оловке „Нурдор“ – организовала учитељица Лидија Ганић од новца скупљеног на 

ускршњој изложби; 

 „Креативне совице“ 2/4 – честитка и пакетићи  Нурдору (снимљено и постављено на 

Фејсбук страници).  

    

Ученички парламент учествовао 

у акцији Бора за борце 



Реализација плана и програма  

 

У овој школској години за евиденцију се користи само ЕС дневник. Изузетно, у ППП и продуженом 

боравку  користи се штампани дневник. 

Измењен је Календар ОВР:  распуст непланиран на почетку школске године био је  8-15 .11.2021. и  

12.2-21.2.2022. године. 

Школска година трајала је до 24.6.2022. године. 

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

реализовани су. Остварени су предвиђени исходи. 

Настава на даљину организује се на основу Посебног програма основног образовања и  васпитања 

као вид подршке деци која дуже изостају са наставе. Користили смо платформе и снимљене часове 

на РТС-у. У реализацији су коришћене: Гугл учионице, вибер групе, Е-учионице, СМС поруке, 

мејлови, платформе за квизове и разне игрице (предшколско). Наставници су обавештени о измени 

Правилника о оцењивању. Анализа успеха рађена је редовно на квалификационим периодима. 

Присутно је  формативно оцењивање. (Доказ: писани извештаји руководиоца ОВ). 

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

Ученици су обавили полагање разредног испита из другог страног језика (француски језик и руски 

језик).  Један ученик 5. разреда понављао је разред 

Разредни испит је требало да полаже ученица 7. разреда, али је одустала.  

Ученица 8. разреда није изашла на разредни испит и самим тим није завршила 8. разред.  

Наставници који предају осмом разреду су ишли да упознају ученике четвртог разреда (по један час 

у полугођу). 

У реализацији васпитно-образовних активности држали смо се предвиђеног календара рада у 

измењеним  условима (пратећи инструкције МПНТ). 

 



Предати су извештаји стручних већа, тимова, актива и наведене су све активности током редовног 

одвијања наставе и наставе на даљину. Активности су анализиране у Извештају о реализацији 

школског програма на крају 2021/2022.године. 

Урађен је летопис школе и постављен на сајт . 

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, 7. и 8. разреду као СНА; 

• Цртање, сликање и вајање у 5, 6, 7. и 8. разреду као СНА; 

• Свакодневни живот у прошлости у 5. разреду; 

• Чувари природе у 2. разреду; 

• Лепо писање у 1. разреду; 

• Народна традиција у 2, 3. и 4. разреду; 

• Италијански језик као обавезни изборни у 7. разреду и 

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

Похвале, награде, такмичења 

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

Ученицима осмог разреда додељене су Вукове и посебне дипломе и награђени су књигама за 

изузетне резултате током школовања. Додељено је 9 Вукових награда и 16 посебних диплома (из 7 

предмета). 

Ученици су награђени вредним књигама, док је ученик генерације награђен и на Видовданској 

свечаности. 

 



 

.      

  

Похваљена је ученица Андреја Тасић која је дала допринос у раду Ученичког парламента. 

Ученик генерације је 

НЕСТОР СТАНИЋ, 

 ученик 8/3 



 

    

Специјално признање 

„Вожд“ додељено је ученику 

8/1  

Страхињи Ђокићу. 

 

Признање Спортиста 

генерације додељено је 

ученику 8/3  

 Јовану Стевановићу. 



 

Стручно усавршавање запослених 

 

Стручно усавршавање у установи редовно се одвија и о томе се евиденција води у свескама за 

стручно усавршавање. 

Наставници и стручни сарадници похађали су акредитоване семинаре, чиме су остваривали стручно 

усавршавање ван установе, и то: 

 Формативно оцењивање од планирања до постизања исхода уз помоћ дигиталне свеске – 

6 наставника (обука од јавног значаја); 

 Дигитални свет – за учитеље 1. разреда  (ЗУОВ); 

 Обука школског мудл администратора – креирање онлајн учионице – Саша Пејчић; 

 Настава оријентисана ка исходима учења – онлајн (3 наставника); 

 Обука за правилно коришћење Е-учионице и дигиталних уџбеника – два дана (обуку 

држала учитељица Лидија Ганић); 

 Акредитован вебинар (по препоруци МПНТР)  - Са стручњацима на вези – безбедно током 

пандемије 1. и 2. део; 

 Комуникацијским вештинама до демократских ангажовања у друштву (3 наставника); 

 Девојке у циркуларној економији – пројекат; 

 Велики ЦМН семинар – 4 учесника; 

 ФУК – бесплатни семинар 21.1.2022. (директор, шеф рачуноводства и секретар); 

 Заштита деце од непредвиђених ситуација, насиља и злоупотребе психоактивних 

супстанци  19.1.2022. године; 

 Екологија – вебинар 18.1.2022. године; 



 Професионална оријентација на преласку у средњу школу 13-15.4.2022. године 

              (5 запослених);  

 Реализација нових програма наставе и учења оријентисаних према исходима; 

 Дигитално учење/дигитално компетентан наставник 14.4.2022. године (онлајн обука); 

 Како помоћи ученицима са проблемима у понашању – Регионални центар за 

професионални развој (25 учесника). 

                               

На Наставничком већу реализована су по плану рада Наставничког већа:  

- Презентација психолога школе – упознавање са ГПШ; 

- Развијање критичког мишљења и социјализације у настави енглеског језика у 1.и 2. разреду; 

- Одговоран однос према здрављу, витамин ц. 

 

Реализација Програма здравствене превенције 

Сарађивали смо са радницима Дома здравља кроз вакцинацију, систематске прегледе, радионице, 

предавања (извештај Тима за здравствену и социјалну заштиту ученика, евиденција директора и 

стручних сарадника): 

 Систематски прегледи (1,3,5. и 7. разред); 



 Имунизација ученика (у присуству родитеља); 

 Патронажа – разговор о ковиду и преглед личне хигијене (1-4. разред); 

 Дезинсекција и дератизација („Санит“); 

 Институт за јавно здравље – саветодавно; 

 Зубна амбуланта Дома здравља – у школи; 

 Превентивна предавања Хигијена уста и зуба. 

 

  

Књига Здравкове авантуре настала је као резултат пројектне наставе у 2. разреду. Учитељица 

Јована Матејевић је са својим креативним совицама осмислила и реализовала писање књиге у којој 

је на свакој страни, кроз речи или цртеж, истакнута важност очувања здравља, а Здравко је дечак 

који повезује све приче малених основаца. 

Активности у припремном предшколским групама и продуженом боравку 

 

У продуженом боравку су радиле 3 групе и то: две у првом разреду и једна у другом. Све 



активности су описане у извештају о раду продуженог боравка 

 

Реализован је маскенбал у оквиру Дечије недеље, као и разговор са школским стоматологом на 

тему Како чувамо здравље. 

 

                         

 

 

Пробна и иницијална тестирања; 

национално тестирање 

 

Иницијални тестови показали су на почетку школске године да ли и у којој мери ученици владају 

градивом из претходних година школовања. 

Пробно тестирање за ученике 8. разреда организовано је 25. и 26.3.2022. године. Након 

прегледа тестова, резултати су презентовани ученицима. Користили су им да би знали на чему 

треба радити до следеће провере знања.  

На стручним већима урађена је анализа пробног тестирања. 

 

У 7. разреду урађено је национало тестирање из 5 предмета (ученици су се изјаснили који ће тест 



радити). Тестирано је 78 ученика. 

 

 

Предмет Просечно постигнуће Број ученика који је радио 

тест 

Географија  13,00 15 ученика 

Историја  11,75 7 ученика 

Биологија  12,72 35 ученика 

Физика  13,23 11 ученика 

Хемија  12,90 10 ученика 

 

Национално тестирање урађено је и 4. разреду (радило 85 ученика, 1 ученик је био одсутан). 

 

Одељење Просечно постигнуће – 16,40 

4/1 17,43 

4/2 15,66 

4/3 17,69 

4/4 16,03 

 

 

Завршни испит 

 

Урађена је анализа резултата са завршног испита у претходној години, а стручна већа предложила 

су мере за побољшање резултата. Анализа уписа ученика у средње школе презентована је на 

седници Наставничког већа. 

 

Ове године, из безбедоносних разлога, ученици су измештени у ОШ “Ратко 

Вукићевић“. Полагали су распоређени у 5 учионица. 



 

ПРЕДМЕТ  

 

ПРОСЕЧНО 

ПОСТИГНУЋЕ 

Матерњи језик  14,85 

Математика  13,55 

Комбиновани 

тест 

14,74 

 

76 ученика је полагало завршни испит  (2 ученика по ИОП-у 2). 

72 ученика је уписало жељена занимања у првом уписном кругу, а 4 ученика није попунило листу 

жеља (2 ученика уписало се у Средњу музичку школу и 2 ученика у Средњу школу „Прокоповић“). 

 

 

ГИМНАЗИЈЕ 

 

Прва нишка гимназија“Стеван Сремац“  15 ученика 

Гимназија „Бора Станковић“  13 ученика 

Гимназија „Светозар Марковић“  2 ученика 

Гимназија „9.мај“  9 ученика 

 

 

УКУПНО 39 ученика уписало гимназију (54,17%). Од тог броја, 11 ученика уписало одељења је за 

ученике са посебним способностима. 

 

 

 

 

 

 



 

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ 

 

Трговинска школа  2 ученика 

Економска школа 4 ученика 

Уметничка школа  1 ученик 

ЕТШ „Никола Тесла“  5 ученика 

Грађевинска школа  1 ученик 

Средња стручна школа 3 ученика 

Медицинска школа  5 ученика 

Школа моде и лепоте 1 ученик (ИОП2) 

ЕТШ „Мија Станимировић „  3 ученика 

Правно – пословна школа  6 ученика 

Електротехничка школа БГД 1ученик 

Средња економска школа 1 ученик  

 

УКУПНО  

 

33 ученика   (45,83%) 

 

 

 

 

1. жељу уписало 45 ученика ( 63, 38%) 

2. жељу уписало 13 ученика ( 18,31%) 

3. жељу уписало 4 ученика ( 5,63%) 

4. жељу уписала 2 ученика (2,82%) 

5,6,  или 7. жељу уписало 7 ученика ( 9,86%) 

 

 

 

 



 

Библиотека 

 

Школа поседује велику библиотеку са читаоницом укупне површине од око 100м². Простор 

библиотеке је подељен на два дела: депо библиотеке, где се налази преко 20 000  књига, и 

читаоницу, пријатан простор у коме ученици могу да читају, раде домаће задатке али и погледају 

неки филм или потраже информацију на интернету. Поред књига, библиотека поседује и рачунаре, 

пројектор, телевизор.  

Библиотека је и даље омиљено место окупљања наших ученика који воле добру    књигу, као и 

активности (радионице) које се у библиотеци организују. 

 

 

 

Мој дневник читања - радионица 



 

 

Читањем се развија машта – предшколци у библиотеци 

 

 

 

 

 



 

 

Кад сам изабереш књигу 

 

Екскурзије и настава у природи 

 

Реализоване су рекреативне наставе за ученике 4. и 3. разреда,  као и дводневна екскурзија за 

ученике 5. разреда. Поднети су извешатји и са њима упознати  Наставничко веће и Савет родитеља. 

 

 

                 

 



Сарадња школе са установама у окружењу 

 

Основна школа Вожд Карађорђе у Нишу сарађује са : 

 Центром за социјални рад-перманентна сарадња са стручном службом; 

 Прешколском установом Пчелица (подела флајера вртићима Бамби, Палчић); 

 Филозофским факултетом – студентска пракса; 

 Министарством просвете ШУ Ниш; 

 Секретаријатом за образовање и Институтом за јавно здравље; 

 Општином Медијана; 

 Народним позориштем (представе за наставнике); 

 Позориштем лутака; 

 Медијима; 

 Јавним сервисом - снимање часова за РТС –  учитељице Јована Матејевић и Тања Тасић; 

 Регионалним центром за професионално унапређење запослених у просвети; 

 Дечијом библиотеком; 

 МУП-ом  Ниш – редовне посете школског полицајца; 

 Комуналном полицијом (уклањање трафике Пчелице...); 

 Хијероглифом; 

 ЈКП Медијана; 

 Ниш-станом; 

 Топланом – отклањање кварова; 

 Наисусом; 

 Дечијим културним центром; 

 Штампаријама Пергамент и Унипринт - донације; 

 Просветном инспекцијом – редовни преглед и по пријави родитеља; 

 Саобраћајном полицијом – контрола саобраћаја испред школе у току септембра; 

 Санитарном инспекцијом – саветодавни надзор; 

 Епархијом нишком Православне цркве - 10.10.2021. године - призив Светог духа; 



 ЈКП Градско зеленило – секли гране у дворишту; 

 Јотелом - увео ТВ мрежу и интернет у школи – донација. 

 

                  

Сарадња са надлежним установама социјалне заштите 

 

Ученици из осетљивих група, треће дете и ученици који раде по ИОП-у  ове године су добили 

бесплатне уџбенике. Бесплатан    превоз и бесплатни продужени боравак обезбеђен је ученицима 

уз документацију да су на евиденцији Центра за социјални рад. Евиденцију је водила секретар 

школе и директор . 

 

28.6.2022. године  подељени су бесплатни уџбеници за наредну школску годину. 

 

Центру за социјални рад пријављени ученици који нередовно похађају наставу. 

 

Дата мишљења о ученицима који се налазе у Центру већ пријављени због породичних 

проблема, као и због изостајања из школе. 

 

 



Сарадња са ШУ Ниш, ЗУОВ, Регионални центар 

 

Решавање технолошких вишкова, поступање према Правилнику о критеријумима и 

стандардима за  финансирање основних школа.  

Саветодавни рад - састанци са представницима ШУ Ниш 

Такође, сарадња са ЗУОВ-ом је присутна (пробно тестирање, национално тестирање, анализа, 

упитници... 

Сарадња са осталим институцијама 

Просветна испекција, санитарна инспекција, БЗНР, лице за безбедност (М систем), редовни 

преглед и саветодавни рад. 

Сарадња са медијима 

 Народне новине; 

 Нишке вести; 

 НТВ; 

 ТВ Зона; 

 TВ Белами; 

 Радио БГД. 

 

9.9.2021. године - додела дронова у Градској кући - објавиле Јужне вести. 

15.11.2021. године додељен бицикл у Градској кући – снимале телевизије. 

На фејсбук страници Регионалног центра Еколим радионица „Лименку дај и земљи врати сјај“. 



 

 

 

 

 

20.12.2021. Град доделио Видовданске награде – медијски пропраћено. 

Директорка дала изјаву 23.12.2021. године за Радио БГД 2 о раду у време пандемије. 

25.3.2022. године Нишке вести – изјава о пробном ЗИ. 

11.4.2022. године интервју у вези с уписом првака. 

21.4.2022. године Ускршња изложба (Нишке вести, КЦН, City радио). 

Радио БГД  2 – изјава о упису у први разред. 

20.5.2022. године  – лажна дојава о постављеној бомби. 

 

                   

 

 

 



Летопис ОШ „Вожд Карађорђе“ у Нишу 

 

 

Сарадња са канцеларијом GTZ 

 

Дан девојчица обележен  је посетом компанији САВА осигурање, где су девојчице могле да се 

информишу о свету рада у области осигурања. 

 

 

 

Сарадња са Клером 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 у 

школи и Градској  кући. У току ванредног стања стопиране су све активности око реализације 

пројекта – до даљњег...Суочавамо се са проблемима које имају старе школе – 

прокишњавање, старе водоводне инсталације и сл. 

 

 

 



Летопис ОШ „Вожд Карађорђе“ у Нишу 

 

 

Културне, спортске, слободне активности у школи 

 

 Призив Светог духа на почетку школске године. 

                 

 Свечаном  пријему ђака првака присуствовали су представници ГО Медијана, МПНТ 

дали су поклоне за ученике, а учествовала је и Управа за дечију, социјалну и примарну 

заштиту. Ученици петог разреда извели су приредбу за наше нове ђаке, након чега су 

се они упознали са својим учитељицама. 

 

      

 

 Састављен је Летопис за претходну школску годину и почетком октобра постављен на 

сајт школе. 

 

 У оквиру Дечје недеље у првој недељи октобра, која се одигравала под слоганом Дете 

је дете да га волите и разумете одржане су бројне активности. 

 



Летопис ОШ „Вожд Карађорђе“ у Нишу 

 

 

 Светски дан пешачења обележен је традиционалном пешачком туром. 

 

                  

 

 

 Обележен је Европски дан спорта и то тако што смо организовали час вршњачког 

учења. Ученици 8. разреда дружили су се са ученицима четвртог разреда 

. 

           

 

 Свечаном видео-приредбом и литерарним и ликовним конкурсом обележен је 

5.11.2021. године Дан школе.Вожд у доба короне 



Летопис ОШ „Вожд Карађорђе“ у Нишу 

 

 

                    

 

 Израђени су рекламни постери које смо користили за промоцију школе.  

 

 

 Ученици другог разреда боравили су у природи и имали амбијенталну наставу. Они су, 

такође, учествовали у Пажљивковој смотри. 

Награђени рад 

Вожд у доба короне 



Летопис ОШ „Вожд Карађорђе“ у Нишу 

 

 

     

 

 Свечано је и скромно обележен Дан Светог Саве. Ученици трећег разреда припремали 

су овогодишњу приредбу која је снимљена и подељена преко вибер група и Гугл 

учионица. 

 

 

 

 Редовно се ажурира фејсбук страница школе, прате се сва дешавања у школи, 

промовишу успеси ученика и наставника 

 

Пажљивкова смотра 



Летопис ОШ „Вожд Карађорђе“ у Нишу 

 

 

          

 

 

 Били смо успешни такмичари на Рецитаторској смотри Песниче народа мог. Наш 

Новак Томић, ученик 4/1, освојио је прво песмо на градској смотри, прво место на 

регионалној смотри и четврто место на републичкој смотри рецитатора и његов успех  

је један од наших највећих у овој школској години. 

Учесници такмичења из 

енглеског језика 

Млади физичари 

Србисти 



Летопис ОШ „Вожд Карађорђе“ у Нишу 

 

 

              

 

 Били смо домаћини општинског такмичења из ТИО. 

 

 Сарађивали смо, као и увек, са Извиђачким одредом Вожд. 

 

     

 

 

 

 

 

Новак Томић са учитељицом 

Биљаном Кнежевић 



Летопис ОШ „Вожд Карађорђе“ у Нишу 

 

 

 

 Посетили смо Биоскоп Синегранд и гледали филм Лето кад сам научила да летим 

 

   

 

 

 Вождова ускршња продајна изложба била је изузетно креативна, добро посећена и 

занимљива. 

    

    

 

 Учествујемо на бројним спортским такмичењима и остварујемо одличне резултате. 

 



Летопис ОШ „Вожд Карађорђе“ у Нишу 

 

 

 

 

   

 

 



Летопис ОШ „Вожд Карађорђе“ у Нишу 

 

 

 Угледни часови се заиста радо држе, наставници воле да их посећују и усвајају новине, 

а деца уживају. 

  

 

 Сарадња са родитељима се реализује кроз заједничке активности и радионице. 

                    

 

 Свечано су додељене дипломе и награде ученицима 8. разреда: најбољима и најбољим 

међу најбољима. Свечаној додели присуствовали су ученици, наставници и родитељи. 

 



Летопис ОШ „Вожд Карађорђе“ у Нишу 

 

 

   

И на крају...  

Песмом смо мале матуранте испратили у велики свет и нове победе са жељом да им путеви 

буду широки и отворени, а срца заувек испуњена срећом, љубављу и дечјом топлином.  

Јер...  Такви смо ми, Вождовци... 
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Немој учити само зато што мораш да учиш. 

 

 Учи зато што је знање моћ. 

 

 Учи зато што ти то нико не може одузети. 

 

 Учи зато што желиш знати више. 

 

 Учи зато што тако постајеш боља особа. 

 Учи зато што тако растеш. 
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Снаге наше школе 

    # Добро руководство школе; 

    # Добри међуљудски односи; 

    # Квалитетан наставни и стручни кадар; 

    # Квалитетан васпитно-образовни рад; 

    # Континуирано опремање школе савременим наставним средствима; 

    # Примена метода и техника за развој критичког мишљења; 

    # Употреба микробита као наставног средства; 

    # Могућност сталног стручног усавршавања свих запослених; 

    # Мотивација запослених за рад са ученицима са посебним потребама; 

    # Продужени боравак за ученике првог и другог разреда; 

    # Ђачка кухиња; 

    # Одлична настава на даљину; 

    # Дигиталне  учионице; 

    # Сталан приступ интернету; 

    # Добра сарадња са родитељима и локалном средином; 

    # Отвореност школе за увођење новина. 

Нисмо савршени, у савршенство не верујемо. Знамо да имамо мане, али континуирано се 

трудимо да их превазиђемо и преточимо у врлине: 

# Желимо да потпуно прилагодимо школу деци са посебним потребама, односно деци са 

физичким тешкоћама; 

# Повећамо ангажовање ученика на часовима допунске наставе; 

# Побољшамо резултате на завршном испиту; 

# Масовније укључимо наставнике у иновативне процесе.... 
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* Здрава, срећна, васпитана, образована, хумана, културна, успешна, самосвесна деца, 

сигурна у себе, жељна знања која стичу учећи, читајући, вежбајући, трудом.  

* Достојанствени и свестрани грађани који ће умети критички да мисле и доживљавају 

свет око себе, грађани са високоразвијеним компетенцијама за целоживотно учење, 

решавање проблема, сарадњу, комуникацију, рад са подацима и информацијама, 

одговорно учешће у демократском друштву, дигиталну компетенцију, естетичку 

компетенцију. 
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