
 

 

ЛЕТОПИС 
2015/16. 

          ОСНОВНА ШКОЛА 

„ БОРА СТАНКОВИЋ“ 

ВУЧЈЕ 

 

 



Баш лепо! 
Што си се родио, 
Што си порастао,  
Што си пошао у школу,  
Што ћеш постати човек. 
                 Срећно! 
                 Твој 
Душан Радовић 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



СЕПТЕМБАР 

- Почетак школске године, пријем првака и подела ученика петог разреда по 

одељењима са прозивком – уторак  01.09.2015. 

- Школске 2015/2016 није дошло до мењања смена, због претходног пада плафона у 

Хемијском кабинету, тако да су ученици разредне наставе све време наставу 

похађали пре подне, а ученици предметне наставе по подне. 

- Изузев спрата централне школе остали објекти су припремљени за наступајућу 

школску годину. 

- Део предметне наставе се због мањка учионичког простора одвија у учионицама 

средње школе. 

- Извршена је подела предмета на наставнике као и подела разредних старешинстава. 

- Одржан је састанак Педагошког колегијума и седница Наставничког већа са темом 

усвајања Годишњег плана рада школе - 10.09.2015. 

- Одржани су родитељски састанци по одељењима. 

- У сарадњи са Домом здравља Вучје обављена је вакцинација ученика у Вучју и 

Бунушком Чифлуку. 

- Крос РТС-а одржан је у школском дворишту. Ученици су се такмичилиу по 

разредима, а најбољима су уручене дипломе. 

- Ученици су учествовали на ликовним конкурсима на тему „Светска недеља дојења“ 

и „Светски дан хране и правилне исхране“. 

- Одржана конститутивна седница Ученичког парламента где је изабрано 

руководство и усвојен план рада, 

- Школска комисија изабрала „Дунав осигурање“ као најповољнију понуду за 

осигурање ученика 

- Одржана конститутивна седница савета родитеља 

 

ОКТОБАР 

- Обележена је Дечија недеља са темом „Подршка породици- најбоља подршка деци“ 

- Поводом дечије недеље планиране су следеће активности: 

- Понедељак 05.10.2015.год. Презентација “Буквара дечијих права“ на часовима 

одељенске заједнице 

- Уторак 06.10.2015.год.  Акција  „Деца- деци“- израда играчака на часовима ликовне 

културе 

- Среда 07.10.2015.год.  Спортски сусрети ученика. 

- Четвртак 08.10.2015.год.  Изложба ликовних радова са темом Дечије недеље, ревија 

играчака. 

- Петак 09.10.2015.год.  Квиз за ученике петог разреда. 



- Почели су редовни систематски прегледи за ученике првог, трећег, петог и седмог 

разреда.  

- Одржан састанак Тима за безбедност. 

- Oпроштајни час Руског језика наставнице Светлане Стојанов пред заслужени 

одлазак у пензију 

 
 

 

НОВЕМБАР 
 

- 13.11.2015.год. Одржан састанак Педагошког колегијума и седнице стручних и 

Наставничког већа 

- Одржана изборна скупштина за избор председника синдиката као и одбора 

- Савет родитеља је на основу понуда одабрао извођаче екскурзија и рекреативне 

наставе: Од 5-8 разреда, као и рекреативну наставу, агенција „Бавка турс“, док је 

разредна настава припала агенцији „Together Travel“. 

- 11.11.2015. год. обележен Дан примирја у Првом светском рату 

- Посете часовима: Марко Спасић - физика, као и код учитеља- Драган Мијић, 

Бранислав Анђелковић, Слађана Митровић и Јасмина Тошић. 

 

 

 

 



ДЕЦЕМБАР 

- У Дому културе Вучје 05.12.2015.год. одржан је традиционални „Фестивал дечијих 

песама - Вучје 2015“. 

- Настављене су посете часовима: Станиславка Марковић-ликовна култура, Марина 

Динић – српски језик и код учитељице Гордане Милчић у Белом Потоку. 

- 23.12.2015.год. Полагање цвећа на споменик Народном хероју Владимиру 

Стојановићу у Чукљенику. 

- Уређење школских ходника- Нова година. 

- 29.12.2015.год. Састанак Педагошког колегијума и седнице стручних и 

Наставничког већа као и седница Школског одбора. 

     
 

- 31.12.2015. год. Новогодишњи и Божићни  распуст за ученике. Ученици су са 

разредним стерешинама по учионицама прославили наступајуће празнике. 

 

ЈАНУАР 

 
- 11.01.2016.год. наставак  првог полугодишта након Новогодишњег и Божићног 

распуста 

- Обележавање школске славе - Светог Саве, у централној школи и издвојеним 

одељењима- светосавски квиз, изложба ликовних радова ученика, сечење славског 

колача, уређење ходника школе, свечана академија у сали Дома културе у Вучју као 

и по подручним одељењима – 27.01.2016. 

 

ФЕБРУАР 

 

- 01.02.2016.год. почетак зимског распуста за ученике школе, који ће трајати до 

17.02.2016.год. 

- 05.02.2016. год. подела ђачких књижица 

- Обављена вакцинација ученика петог разреда првом дозом „Хепатитис Б“ вакцине. 



- Кренула су општинска и школска такмичења ученика 

 

МАРТ 
 

- 09.03.2016.год. Школа је из сопствених средстава реновирала кабинет за ТО, као и 

учионицу поред кабинета и тиме смо створили боље услове за извођење наставе. 

- 17.03.2016. год. Настава у школи је почела сећањем на жртве мартовског погрома 

над Србима на Косову 2004. год.  

- Средња школа Вучје, презентација са дискусијом за ученике осмог разреда  

- Састанак Педагошког колегијума, седнице стручних и Наставничког већа  

- Реални сусрети- презентација Гимназије . 

- 23.03.2016.год. Учитељица Јелица Пешић са награђеном ученицом Ирином 

Цветковић 

 
- Обележавање Дана школе – 31.03.2016. – литерарни сусрети, ликовна изложба 

сликара Бате Анђелковића из Вучја, учитељице Светлане Пешић, као и ученика 

школе, спортски сусрети, шаховски турнир, квиз за ученике петог разреда, свечана 

академија у Дому културе у Вучју. 

 



           
 

 

 

АПРИЛ 
 

- 01.04.2016.год. Седница наставничког већа- Предлог и усвајање листе уџбеника за 

наредне три школске године као и усвајање школског програма за други и четврти 

разред. 

- Почетком априла одржана рекреативна настава у Врњачкој Бањи. Наставу 

реализовали Миодраг Стојиљковић (четврти разред), Верица Јанковић (трећи 

разред) и Светлана Пешић (комбинација) са својим ученицима. 

- 12.04.2016. год. –Тромесечје- Одржана седница Наставничког већа, као и 

родитељски састанци по одељењима. 

- Окружна такмичења ученика 

- Родитељски састанци за родитеље будућих првака у Вучју, Бунушком Чифлуку  и 

Накривњу и другим одељењима у организацији психолога и педагога 

- 09-16.04.2014. год. Пролећни распуст за ученике школе 

- Организован је пробни завршни испит из математике (15.04.2016.год.) и српског 

као и пробни комбиновани тест (16.04.2016.год.)  за ученике 8. разреда 

- Реални сусрети – Пољопривредна школа  

- Почело је тестирање будућих првака 

- Систематски прегледи за ученике који иду на екскурзију 

- 28.04.2016.год. Пролећни ускршњи распуст који ће трајати до 04. маја 

 

 

              

МАЈ 
 

 

- 13.05.2016. год. У 10 часова одржан Крос РТС-а 



 
- Одржан Стоматолошки преглед за ученике разредне наставе 

- 17.05.2016. год. Представљање школе СТШ Раде Металац 

- 19.04.2016.год.  Представљање Текстилне школе 

20.05.2015. год. Реализована дводневна наставна екскурзија за ученике разредне 

наставе на релацији Раваница, Ресавска Пећина и Јагодина 

 
 

- 24. и 25.05.2016. год. Ученици предметне  наставе пети и шести разред -Копаоник, 

Златибор, Мокра гора, Студеница, а ученици седмог и осмог разреда на релацији 

Београд, Нови Сад, Сремски Карловци. 

- 23.05.2016. год. Ученици осмог разреда прославили „Другарско вече“ 



- 30.05.2016.год. Угледни час у Чукљенику одржала је учитељица Оливера Илић  у 

присуству учитеља, помоћника директора и директора. 

 
- 31.05.2016.год. Представљање Музичке Школе Лесковац. 

- 31.05.2016.год. Почело рушење старе школе у Брзи. 

      

 

 

 

 

JУН 
- 02.и 03.06.2016. год. Педгошки колегијум и наставничко веће за ученике осмог 

разреда 
- 03.06.2015.год. Обележен дан заштите животне средине код Хидроелектране у 

Вучју. 



- 03.06.2015.год. Посета часу код наставника Жикице Живковића 
- 05.06.2015. год. Обављено фотографисње ученика школе 

- 15.16.17.06.2015.год. Одржан завршни испит из Српског, Математике и 

Комбиновани тест за ученике осмог разреда. 

- 21.06.2015.год. Одржана седница Наставничког већа на крају наставне године. 

- 22.06.2015. год. На седници наставничког већа проглашен ђак генерације  Марија 

Лукић. 
- 30.05.2015.год. Позоришна представа „Вашар у Топли“ у извођењу деце из 

Накривња другог и четвртог разреда. 

    
 

АВГУСТ 
- Обављење су све потребне припреме за почетак нове школске године 

 
 

 


