ОШ „БОРА ЛАЗИЋ“ , ВЛАШКА

ЛЕТОПИС
ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.годину

Летописи школе су записи које пишу учитељи и наставници. Често су настали
записивањем казивања директних учесника или преко посредника. Тако су сачињени
записи о настанку школа и описи историјских догађаја. Након формирања
осмогодишњих основних школа после Другог светског рата наставак записа у
летописима школа су обављали директори школа, учитељи и наставници бележећи све
важне догађаје у школи. Тако су често записавани резултати на такмичењима, успех
у целокупном образовно васпитном раду у средини и запис свих радника школе који су
радили у одређеном времену. Као писани документи, летописи се користе као
историјска и културна грађа, документујући трагове рада и живота у једном прошлом
времену.

СЕПТЕМБАР
Школска 2015/16. година почела је 1. септембра 2015.год. Наставу је почело да
похађа 151 ученик, матична школа Влашка са издвојеним одељенима у Америћу и
Сенаји, а завршила се са 145 ученика.
Садашњи петаци су уз пригодан програм пожелели добродошлицу првацима, новим
ђацима наше школе.
Заједничка ликовна радионица ученика 1.и 3.разреда и родитеља ученика, одржана
је 30.9.2015.год, под називом „Јесен“.
Остварена је успешна сарадња са пихологом и директором школе у вези са набавком
и коришћењем грађе.Учествовали смо у пројектима „Светски дан књиге“, „Дечја
недеља“, „Дан писмености“...
Еколошка секција
Ову школску годину смо тематски поделили на два дела:Здрава храна и
рециклажа.Сам почетак године је био у знаку зраве хране, односно изложбе
“Праживотиње“ и еколошке пијаце, на којима су учествовали сви:ученици, наставници
и родитељи.
Учешће на бројним конкурсима , „Чаролија рециклаже помаже приподи“, „Креативна
чаролија“.У циљу проучавања и заштите приподног окружења, чланови су посетили
пећину Рисовачу, музеј у Аранђеловцу, ботаничку башту „Јевремовац“.
Литерарна секција реализована је кроз учешће на конкурсима, приредбама и у
школском часопису „Врабац“.
Фолклорна секција
Сарађивали смо са КУД-ом Шумадија и Удружењем „Од предака за будућност“.Своје
умеће су показали на свим наступима наше школе:Нова година, Св.Сава, Осми март,
Дан школе и завршна приредба четвртака.
Библиотечка секција
Резултат рада секције се испољио на учешћу у такмичењу „Читалачка значка“ и
четири освојене награде.
Драмско- рецитаторска секција
Ученици су у току школске године припремили приредбе поводом прославе Нове године,
Св.Саве, Дана жена.

ОКТОБАР
7.10.2015. организован је „Јесењи крос“-Трка за срећније детињство-Црвени крст,
Младеновац (Спортски дан).Учествовали су сви ученици од 1-4 разреда.
„Дечја недеља“-Спортски дан са родитељима, је реализован 9.10.2015.год.
„Пијац јесењег поврћа“-је одржан 9.10.2015.год.
Тематски дан- „Подршка породици најбоља подршка деци“, у Америћу, је одржан
23.10.2015.год.
16.10.2015.год.одржана је радионица „Правилна исхрана“, у 7.разреду.
Ученици су учествовали на Општинском такмичењу у одбојци, 13.10.2015.год .
Библиотечка секција
Октобра 2015.год.наставила је са радом секција.Укључени су ученици од 2-8
разреда.Обновили смо „Мини курс“библиотекарства и све планиране
активности.Настављена је успешна сарадња са Градском библиотеком „Деспот
Стефан Лазаревић“.Библиотека нам даје на коришћење сликовнице, књиге,
литературу коју немамо.
Тематски дан- Дијалекти- распрострањеност, оржан је у 8.разреду из предметагеографија 9.10.2015.год.
29.10.2015.год.ученици су посетили Београдски Сајам књига.
Наставници су одржали часове упознавања у 4.разреду.
Дечја недеља- Спортски дан

НОВЕМБАР
26.11.2015.год. одржана је позоришна представа за децу – Одломци из представа –
С.Сремца, Б.Ћопића, Б.Нушића – Драмско позориште на Теразијама.
Рекреативна настава је реализована од 31.10.2015. до 7.11.2015.год.на
Златибору.Ученици од 1-4 разреда.
11.11.2015. ненаставни дан – Дан примирја у 1. Светском рату
16.11.2015. године обележен Дан толеранције
Према деклерацији УН, која је усвојена 1995.године у Паризу , толерантност је умеће
да се прихвати чињеница да људска бића , природно различита по изгледу, положају,
говору, понашању и вредностима, имају права да живе и буду то што јесу.

20.11.2015. године обележен је Дан Дечијих права
"Сви идеали света не вреде сузе једног детета"
„ На младима свет остаје „ , а да би млади израсли у здраве и способне људе, један од
најважнијих услова је да имају здраво и срећно детињство....
Овај дан се обележава од 1959. године када су Уједињене нације усвојиле Деклерацију о
правима детета која се састојала од 10 посебних права:

Конвенција о правима детета је уговор Уједињених нација који прецизира која све
права припадају деци.
Конвенција садржи 54 члана , који одређују поједине врсте права . Деле се у 4 групе
права :
1) ПРАВА НА ОПСТАНАК - на живот и основне егзистенцијалне потребе;
2) ПРАВО НА РАЗВОЈ – укључује све ствари које су нужне за нормалан и потпун
развој свих потенцијала детета;
3) ЗАШТИТНА ПРАВА – сва деца треба да буду заштићена од злоупотребе,
занемаривања , слостављања...

4) ПАРТИЦИПАТИВНА ПРАВА – дају деци могућност да буду активни учесници

у животу своје заједнице.

ДЕЦЕМБАР
Патронажна служба ДЗМ је 9.12.2015.год.одржала предавање „Заразне болести“и
„Хигијена“.10.12.2015.год.у трећем разреду медицинска сестра, нутрициониста, из
Дома здравља, одржала је предавање „Здрава исхрана“.
Школа је од Народне библиотеке Србије дана 4.12.2015.год. добила на поклон
књиге.Донација 240 књига школи „Бора Лазић“.
Радионица за израду писма Деда Мразу – акција Поште Србије, је одржана
16.12.2015.год.
Угледни час из српског језика оржан 17.12.2015.год. у 6.разреду.
Посета занатлији- 24.12.2015.год.Ученици 1. и 3. разреда посетили су домаћинство
Перић, који израђују капе, шешире, делове ношње.
Тематски дан „Новогодишње чаролије“. одржан је 25.12.2015.год.

30.12.2015.год.одржана је новогодишња приредба у школи.

31.12.2015.год. почетак Новогодишњих и божићних празника.
Стручно усавршавање
Семинар „Писање пројеката- апликације за средства од амбасаде Јапана“-ЦЕРС је
одржан.
Угледни час- Српски језик –квиз о Марку Крааљевићу одржан 17.12.2015.год.

ЈАНУАР
11.01.2016.год. наставак првог полугодишта.
Школско такмичење из математике је одржано 23.01.2016.год.
27.01.2016. године прослављена је школска слава Свети Сава. Том приликом одржана
је приредба ученика и свачана седница.
30.01.2016.год.завршетак првог полугодишта.

ФЕБРУАР
У организацији „Паркинг сервиса“ из Београда одржана је представа у Културном
центру Младеновацџпод називом „Успорите поред школе – деца вас моле“,
19.02.2016.год.
15.02.2016.године обележен је Дан Државности – национални празник Србије
Спортско такмичење у рукомету за 7.и 8.разред одзжано је 18.02.2016.год.
24.02.2016.год.на часу ЧОС, радионицу одржала докторка Јадранка Јовановић из Дома
здравља Младеновац.
25.2.2016.год.предавач, редитеаљ Петар Буквић, одржао је предавање.

MART
Ученик 2.разреда је учествовао на такмичењу „У књигама станују јунаци“и освојио
2.место.Организатор овог литерарног такмичења је била ОШ „Ј.Ј.Змај“ у Београду.
Ученици су учествовали на Општинском такмичењу из математике .
Ученица петог разреда, освојила је 1.место на Општинском такмичењу из историје,
7.03.2016.год.
Општинско такмичење из кошарке за 7.и 8.разред, одржано је у Младеновцу
16.03.2016.год.
9.03.2016.год. је одржана радионица са мамама, Декупаж на дрвету, стаклу.
Присуство наставника и ученика на „Сајму образовања“- 14.03.2016.год.за ученике
свих основних школa на локалу .
Школско такмичење рецитатора је одржано у просторији школе 21.03.2016.год.
Радионица – са мамама“.
Радионица 15.03.2016.год.посета и предавање патронажне сестре на тему „Мисли на
здравље својих бубрега“, одржано је у издвојеном одељењу школе, у Америћу.
18.03.2016.год.одржан семинар „Диференцирана настава“.
Семинар „ Рад са ученицима са емоционалним и понашајним проблемима и њиховим
родитеаљима“ је одржан 26.03.2016.год.
Истог дана, ученици 8.разреда су посетили Сајам образовања у Спортском центу у
Младеновцу.

Посета еколошке секције музеју.

Поводом 8.марта одржана је приредба ученика наше школе. Развијање свести и пажње
према женама кроз игру,песму, радионице.
Фолклорна секција
Ове године су најактивнији били ученици 3,4 разреда, око 16 ученика је увек било
присутно.Играле се три игре прилагођене ученицима нижих разреда у обради хора „
Колибри“ :Играле се делије“, „ На леду“, „ Ал је леп ,овај свет“.играма су улепшана
новогодишња приредба у Центру за стара лица у Младеновцу, приредбу поводом
8.марта, Еколошку приредбу и наступ на Дану школе.

АПРИЛ
Презентација програма „ Твоје знање мења све“у школи је одржана 5.04.2016.год.
8.04.2016.год.ученици су наступали са КУД-ом „Шумадија“ у старачком дому у
Младеновцу.
25.04.2016.год.ученици су посетили Геронтолошки центар у Младеновцу . Извели су
приредбу- дан планете Земље.

2.04.2016.год.ученици од 1-4 разреда су посетили библиотеку“Чика Јова Змај“у
Београду.
Посета.Присуство на концерту Основне музичке школе „Стефан Христић“ из
Младеновца, 13.04.2016.год.
27.04.2016.год.на тему „Васклрс“, одржана је радионица са родитељима.

20.04.2016.год.ученици школе су учествовали на Општинском такмичењу „Читалачка
значка“у организацици библиотеке Града Београда и библиотеке „Д.С.Лазаревић“из
Младеновца.Четири наша ученика су освојила награде.
Научно-наставна екскурзија је реализована 7.и 8.04.2016.год.Дестинација: 1 данВлашка, Рудник, Горањи Милановац, Чачак, Овчар бања, Стопића пећина, Сирогојно,
Златибор, Тара.2 дан- Златибор, Шарганска осмица, Мећавник, Ужице,Влашка.
Ученици су се на дводневној екскурзији упознали са значајним природним ресурсима,
обичајима, традицијом, историјом.
Ускршњи базар

Успех ученика на такмичењима
-Ана Станкић- 5 раз.-2 место на општинском такмичењу из српског језика
-Ана Станкић- прво место на општинском и друго место на градском такмичењу из
историје
-Јована Базић ,8 раз.- прво место на општинском такмичењу из атлетике
-Давид Милисављевић,8.раз.- прво место на општинском и треће место на градском
такмичењу из атлетике
-Данко Јакшић, 2.раз.-друго место на наградном литерарном конкурсу „У књигама
станују јунаци“ у организацији библиотеке Града Београда
-Данка Пријаковић, 7.раз.- прво место у категорији за старији узраст (дневник и
говорник), на општинском такмичењу „Читалачка значка“
-Мина Илић,2.раз.- прво место у категорији за најбољи дневник, млађи узраст, на
општинском такмичењу „Читалачка значка“
-Александра Милисављевић, 3.раз.- прво место у категорији за најбољи говорник,
млађи узраст, на општинском такмичењу „Читалачка значка“
-Уна Варагић,3.раз. треће место у категорији за најбољи говорник, млађи узраст, на
општинском такмичењу „Читалачка значка“
- на Међунарном дечијем фестивалу „Креативна чаролија“наши ученици освојили су
прво место за најбољу креативну изложбу и специјалну награду за сценографију
- прво место на општинском такмичењу Црвеног крста
-регионални лилерарни конкурс „Матерња мелодија и обазовање“- похваљени су
ученици:Ана Станкић, 5.раз.-Ана Базић,6.раз.

МАЈ
Ученици су учествовали на Општинском такмичењу у Младеновцу, „Шта знаш о
Црвеном крсту“ и освојили прво место.
5.05.2016.год. оджана је приредба поводом Дана школе.
14.05.2016.год. предавање Центра за безбедност саобраћаја „Школски час за живот“.
Ватрогасна служба је одржала предавање у издвојеном одељењу у Америћу
25.05.2016.год.
28.и 29.05.2016.год.ученици су наступали на такмичењу „Креативна чаролија“у Бањи
Вруици.Освојене су три награде.У Бањи Вујици одржан је 12.Међународни фестивал
дечјег филмског, драмског, литерарног и ликовног стваралаштва „креативна
чаролија“.На тему фестивала „Срце се нема да се има, срце се има да се даје свима“, ми
смо одговорили етно скечом.За сценографију у представи смо освојили посебно
признање.

У категорији „Креативна изложба“, наш изложбени штанд је освојио1.место
као најлепши.

На

Специјална награда за сценографију
17.05.2016.год.је одржано општинско такмичење „Шта знаш о Црвеном крсту и
давалаштву крви“у Младеновцу.
31.05.2016.год. је одржано Градско такмичење „Шта знаш о Црвеном крсту и
давалаштву крви“.Ученици су освојили 4.место.

У мају 2015. за ученике осмог разреда је одржан пробни завршни испит.
Веома значајан догађај за овај месец је и презентација средњих школа у одељењу осмог
разреда. Школе које су се презентовале :
Машинска школа - Сопот; Економско- трговинска школа- Сопот, Техничка школаМладеновац.

ЈУН
4.06.2016.год.изведена је екскурзија, једнодневни излет за ученике од 1-4.
разреда.Дестинација Влашка- Авала, (посета авалском торњу) -Сурчин (ваздухопловни
музеј на аеродрому Никола Тесла) – Засавица (вожња бродићем, упознавање са
биљним и животињским врстама резервата)- Влашка.На екскурзију је ишло 53
ученика и 7 учитеља.
Ученици старијих разреда су 7.и 8.04.2016.год.били на екскурзији у организацији
агенције БИГенекс из Ваљева а у пратњи директора и одељенских старешина.
Дестинација – 1.дан:Влашка- Рудник- Г.Милановац- Чачак- Овчар бања- Стопића
пећина- Сирогојно- Златибор- Тара.
2.дан:Златибор (Шарганска осмица- Мећавник)- Кремна- Ужице- Влашкаћ.
Завршна приредба четвртака је одржана 13.06.2016.год.
Ученици од 1-4 разреда посетили Културни центар Раковица.Ученици су учествовали
на 1.смотри рециклаже „Чаролија рециклаже помаже природи“.
8.06.2016.год. наступ ученика у Културном центру Младеновац, презентација
програма „Твоје знање мења све“.
8.06.2016.год.библиотека школе је уручила, новоустановљену награду, ученику школе за
највећи број прочитаних књига.
Реализован завршни испит за ученике осмог разреда.
28.06.2016. ученицима су подељене ђачке књижице.

