ОШ „БОРА ЛАЗИЋ“ , ВЛАШКА

ЛЕТОПИС
ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017.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 2016/17. година почела је 1. септембра 2016.год. Наставу је почело да
похађа 141 ученик, матична школа Влашка са издвојеним одељенима у Америћу и
Сенаји, а завршила се са 141ученика.
Садашњи петаци су уз пригодан програм пожелели добродошлицу првацима, новим
ђацима наше школе.

УЛАЗАК У ФИНАЛЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛУ КРЕФ 2017.- ИЗВЕШТАЈ

Ове године први пут смо пријавили и узели учешће на Креф фестивалу, у категорији еду филм.
Часови су организовани у одељењу 3/1 у Влашкој, учитељице Виолете Нинковић.
Организована је целодневна настава на тему Цвет. Први час је био час српског језика где је
урађена анализа песме Један малени цвет- Бранка Миљковић. Уводна- мотивациона активност
је била извођење драмског скеча Велико пролећно весеље.Радило се у опуштеној атмосфвери,
ученици су седли на струњачама , на поду учионице. Следећи час је био час музичке културе,
учили смо песму Разгранала грана јоргована, уз пратњу хармонике. На трећем часу , смо изашли
у школско двориште. То је био час народне традиције, на којем смо говорили о цвећу у нашој
култури и традицији. Гост на часу је била васпитачица Весна Вујић, иначе председник удружења
Од предака за будућност. У завршници часа плели смо Ђурђевданске венчиће, којима смо
украсили врата наше школе. Четврти час је био час еколошке секције. На њему смо садили цвеће
у саксије настале рециклажом од аутомобилских гума. Ментор филма је учитељица Виолета
Нинковић, а за монтажу и снимање био је задужен наставник Владан Нешић.
С радошћу очекујемо финале овог фестивала, које ће бити одржано 29. И 30. септембра у
Лесковцу.

Виолета Нинковић

7.09.2016.год.представници СУП-а Младеновац и Црвени крст Младеновац су
одржали предавање и видео презентацију о заштити деце у саобраћају.
Реализован је излет у Београд : Дино-парк- Калемегдан ( 1-4 раз.)
14.9.2016.год.представници СУП-а Младеновац су одржали предавање „Пажљива
правила у саобраћају“.
30.09.2016.год.ученици 4.раз.учествовали су на градском такмичењу „Витешки код“(
о раду и делу Стефана Лазаревића) у организацији Градске библиотеке Младеновац.

ОКТОБАР
4.10.2016. организован је „Јесењи крос“-Трка за срећније детињство-Црвени крст,
Младеновац обележена је Дечја недеља.учествовали су ученици од 1-4 разреда.
6.10.2016.год.обележавање Дечје недеље под слоганом „Нећу да бригам, хоћу да се
играм“-тематски дан – изложба ликовних радова, квиз знања, друштвене игре.
- игре са аниматорима „Ана и Аница“ (1-4 раз)
- упознавање са школском библиотеком – учлањење 1 раз.у библиотеку
- квиз знања ( 1-4 раз.)- радионице
- „Моја омиљена игра“- ликовне радионице (1-4 раз.)
- уређење школских паноа
- „Црвенкапа и зли вук“ – цртани филм (1 раз.)
Посета Етно-селу у Америћу ради учествовања на снимању и презентацији сеоског
туризма у нашем крају.
Реализован излет :Влашка- Калемегдан (Београд- Планетаријум, природњачки музеј)Радмиловац (пољопривредно добро)- Смедерево (Тврђава) 5-8 раз.
Посета сајму књига у Београду од 5-8 раз.
Позоришна представа „Чаробно кресиво“-центар за културу у Младеновцу.
Посета Градској библиотеци у Младеновцу- одељење у Сенаји од 1-4 раз.
7.10.2016.гог.-пријем првака у Дечји савез.
27.10.2016.год.- посета Сајму књига- ученици од 5-8 разреда.

НОВА СЕКЦИЈА У НАШОЈ ШКОЛИ - ЕТНОЛОШКА СЕКЦИЈА
Етнолошку секцију похађало је 25 ученика. То су ученици трећег, четвртог, петог и
шестог разреда.
Иако је ово прва година постојања ове секције у нашој школи, ученици су показали
велико интересовање за ову секцију. Такође, кроз своје активности повезали смо се са
Музејом града Младеновца, КУД-ом Шумадија из Влашке, Удружењем Од предака за
будућност, Удружењем које се бави очувањем старих и уметничких заната Ризница
традиције,али и малим занатским радњама које постоје и раде у нашој општини.
Били смо учесници на изложби Од преслице до ћилима коју је организовао Музеј града
Младеновца , у Центру за културу и туризам Младеновац- поводом Дана европске
културне баштине.

Посебно смо поносни на наш запажен наступ на Изложби славских колача, коју је
организовало удружење Од предака за будућност у Центру за културу и туризам
Младеновац и учешће на Васкршњој чаролији коју је поводом Васкрса организовало
Удружење Ризница традиције.
У просторијама наше школе припремили смо приредбу поводом Светог Саве и
радионицу фарбања васкршњих јаја на традиционалан начин. Гости на радионици су
биле жене из Удружења Од предака за будућност.
Током године упознали смо се са обичајима који прате наше верске празнике. Плели
смо венчиће поводом Ђурђевдана.
Посетили смо занатске радионице: обућара, бравара, берберина и посластичара.
Били смо у учесници на Међународном фестивалу фолклора Влашка 2017. Учествовали
смо у културном програму у порти наше цркве. Ту смо имали могућност да се упознамо
са обичајима, кухињом ,предметима , музиком, игром... нашом културном традицијом.

Виолета Ниновић

.

НОВЕМБАР
3.11.-10.11.2016.год.реализована је рекреативна настава на Дивчибарима, било је
ученика од 1-4 разреда, 51 ученик.
7.11.2016.год.ученици 6, 7, 8 разреда су били на општинском такмичењу у одбојци.
14.11.2016.год ученици 5,6 разреда учествовали су на општинском такмичењу у
одбојци и освојили треће место.
21.11.2016.год.започет пројекат „Креативни рад са ученицима на превенцији
злоупотребе психоактивних супстанци“, - Твоје знање мења све, у 4-том разреду -12
радионица.
За ученике од другог до шестог разреда организован је стоматолошки систематски
преглед 23.11.2016.год.
У другом разреду, патронажна сестра је одржала предавање „ Лична хигијена“
29.11.2016.год, у четвртом разреду „Заразне болести“.
29.11.2016.год. у просторији школе одржана је позоришна представа за децу –
„Шаренко“ за ученике од 1-8 разреда.
16.11.2016. 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.

20.11.2016. 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
Ученици 6, 7, 8 учествовали су у „Еко- квизу“ у Београду. 2.12.2016.год.
13.12.2016.год.у просторијама школе организована представа „Чарли и ја“за
ученике од 1-6 разреда.
12.12.2016.год.службеница МУП-а, одржала предавање о врстама насиља за
ученике од петог до осмог разреда.
Посета геронтолошком центру у Младеновцу „Новогодишње дружење са
најстаријима“, ученици од 1-4 раз.
Позоришна представа – Кофер театар „Успавана лепотица и деда Мраз“(1-4 раз.).
Новогодишња приредба за родитеље (1-4 раз.).
30.12.2016.год.одржан хуманитарни рок концерт чланова рок секције.Сва средства
намењена су школсом другу Моми Дмитровићу.Одржана је и приредба „ У сусрет
Новој години“- учесници-чланови драмске секције и ученици од 1-4 разреда.

ЈАНУАР
27.1.2017.год.- Школска приредба поводом Св.Саве у матичној шоли.Учешће ученика
од 1-8.раз.Обележавање школске славе и у издвојеним одељењима у Америћу.
Тематски дан – Амерић, Сенаја, Влашка.
Први дан манифестације „Св.Сава кроз векове ходи“.Израда радова за продају у
хуманитарне сврхе – радионице (1-4 раз.).
Други дан манифестације – Амерић
У сарадњи са ГО Младеновац и многобројним спонзорима реализован је програм
„Свети Сава кроз векове ходи“Програм забележила и приказала ТВ-екипа „Жикина
шареница“ РТС-1.

ФЕБРУАР
Почетак другог полугодишта.
Активности:игре на снегу, санкање на оближњем брду,ученици 3.разреда

MART
Оржана је приредба за Дан жена 8.март у холу школе.
8.3.2017.год.школско такмичење рецитатора од 1-8 раз.Одржано је и општинско
такмичење рецитатора.пласирана је ученица Ана Станкић.
Одржана је радионица са мамама „пролећно цвеће од папира“(1-3 раз.)
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.

ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА

Ове школске године је еколошка секција наше школе вођена Виолетом Нинковић и
Владаном Нешићем успела да укаже на растуће проблеме загађености животне средине, као и
на могућа решења. Све је више отпада, све је више загађивача, све је извесније да су климатске
промене и на нашем прагу. Са друге стране, наши ученици су већ увелико свесни да је
рециклажа један од најбољих начина да поштедимо нашу планету. Кроз акције рециклаже
старих гума, садњу цвећа у рециклираним жардињерама и учешће на Еко-квизу ЈКП „Градска
чистоћа“ показали смо завидну еколошку свест.

Наши ученици све чешће своје часове имају у природи, овакав вид учења нам се
свима свиђа па смо и ове године успели да се викендима организујемо и кроз теренски рад
упознамо природу око себе.

На крају кроз учешће на манифестацијама и фестивалима смо показали и да је социјална
правда и политичка екологија све битнија тема на нашим часовима. Такође, смо проширили
своје деловање издавањем еколошког часописа ЕкоСлободари.

АПРИЛ
6.4.2017.год.реализовано предавање „Безбедним и сигурним корацима ка одрастању“,
Центра за безбедноаст у саобраћају.
Тематски дан „Радости ускрса“је одржан 12.4.2017.год.ученици од 1-4.раз.сарадња
са удружењем „Од предака за будућност“- традиционално и савремено украшавање
ускршњих јаја (1-4 раз.)
25.4.2017.год.је одржана манифестација у Геронтолошком центру Младеновац
„Пролећница трећег доба“.Учествовали су ученици наше школе од 1-4.раз.
26.4.2017.год.општинско такмичење у атлетици, ученик 6-1 Немања Буквић је
освојио треће место у трци на 100 м.
Предавач из Центра за безбедност је одржао предавање „Безбедним и сигурним
кораком ка одрастању“.
Ускршњи базар

МАЈ
Креативна чаролија – бања Врујци.

УЧЕШЋЕ НА ФЕСТИВАЛУ КРЕАТИВНА ЧАРОЛИЈА
Подстакнути успехом који смо остварили на Међународном фестивалу дечијег и наставничког
стваралаштва Креативна чаролија 2015/2016. , ове године смо били још креативнији и вреднији.
Конкурисали смо у више категорија и остварили невероватне резултате.
Наша школа је ове године имала представнике у финалу у четири категорије дечијег
стваралаштва: ликовном , литерарном, драмском и музичком и у категорији наставничког
стваралаштва пласирали смо се у финале за најбољи образовни филм .
Од седам категорија, ми смо у финале ушли у пет. Самим тим смо привукли велику пажњу сви
учесника али и организатора фестивала. Посебно смо поносни на коментар директорке овог
фестивал Жељане Радојичић- Лукић , која је о нама написала:

„KO, ILI ŠTA, MOTIVIŠE NASTAVNIKE?
OŠ "Bora Lazić" iz Vlaške ima samo 100 učenika. Od tih 100 učenika jedna petina se plasirala
u finalni deo Kreativne čarolije i to u 5 različitih kategorija. Ima li bolje promocije jedne škole
od ove?
Sada ja razmišljam, šta je ovim kreativnim nastavnicima bio pokretač da sa tako malim brojem
dece naprave ovoliki uspeh? Možda vi znate?
Izgleda da nam velike škole ostaju uspavane jer su ušuškane. Neko drugi brine o svemu. Broj
učenika je stabilan i nema straha, ali nema ni motivacije. Ili ima?
Istina, dosta velikih škola jeste uzelo zapaženo učešće na 13.Kreativnoj čaroliji, ali malo ih je
pokazalo talenat za ovoliko različitih kategorija, a sigurna sam da imaju veće resurse od škole u
Vlaškoj
.
Bravo za decu i nastavnike iz Vlaške. „

Са фестивала се враћамо освојивши три пехара.
Прво место освојили смо на креативној изложби.

Освојено друго место у музичком стваралаштву у категорији старијих ученика. На музичком
конкурсу представљала нас је Бојана Драгојловић- 7. Разред која је и написала текст за ову
нумеру, Јована Радић-5. разред и гитариста Тодор Лазић, бивши ученик наше
школе.Наставници ментори у музичком конкурсу били су Владан Нешић, Саша Добрић и
Андријана Гајић.

Освојено треће место у драмском стваралаштву. Текст на тему Моје маште кап, чаролије слап
написала Виолета Нинковић. Наставници – ментори у драмском конкурсу су Виолета Нинковић
и Владан Нешић. У скечу су глумили : ученици трећег разреда Мина Илић, Сара Јовановић,
Марија Павловић, Катарина Буквић, Немања Милисављевић, Огњен Тодоровић, петаци Матеја
Перић, Вања Нинковић, Јована Радојковић, Анастасија Обреновић, Милица Мирковић, шестаци
Немања Буквић и Михајло Јовановић, другак Николина Радојковић, предшколац Лана Нинковић
и седмаци Виктор Тодоровић и Вукашин Јовановић.

Сара Јовановић, ученик 3. разреда , похваљена је као финалиста ликовног конкурса, а
литерарног Мина Илић, такође ученик 3. разреда.
Наш образовни филм такође је привукао велику пажњу, јер смо се у њему изнели наш велики
проблем, упис сеоске деце у градске школе , кроз тему Реформишимо образовање. Ментори
образовног филма су наставници Владан Нешић и Виолета Нинковић.

Виолета Нинковић

15.5.2017.год.ученицима 6 разреда психолог из Дома здравља је одржао предавање
„Превенција менталног здравља“.
„Безбедност у саобраћају“- предавање првацима.
Приредба поводом Дана школе је одржана у Дому културе Влашка 8.5.2017.год.
5.5.2017.год.такмичење ученика у пројекту „Читалачка значка“, у организацији
Градске библиотеке Младеновац.
Учешће наших ученика у пројекту „Оштро перце“у организацији ДШБС.
5.5.2017.год. је одржан Спортски дан поводом Дана школе.Ученици су се такмичили
у малом фудбалу, одбојци и кошарци.
19.5.2017.год. одржан је пролећни крос.Учествовали су ученици од 1-8 раз.

Победа екипе 4-тог разреда на општинском такмичењу Црвеног крста и одлазак на
градско такмичење- освојен пехар.
Реализоване су екскуурзије ученика по плану и програму.
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
2.6.2017.год.завршна радионица- приредба у присуству представника Завода за јавно
здравље „Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних
супстанци“коју су извели ученици 4 разреда.
8.6.2017.год.ученици 4 разреда су у ОШ „Илија Бирчанин“, Земун поље одржали своју
приредбу,радионицу „Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе
психоактивних супстанци“.
7.6.2017.год.одржан је спортски дан – Тематски дан- на фудбалском терену у
близини школе.Учествовали су ученици од 1-4. раз.
Пројекат „Твоје знање мења све“.Ученици 4-тог разреда су представили свој рад
презентацијом у школи за све ученике.
„Читајмо заједно“- пројекат Градске библиотеке Младеновац намењен првацима
општине.
Ученици трећег разреда су посетили занатску радионицу у Младеновцу- народна
традиција у пракси.
Оржана завршна приредба ученика 4-тог разреда.

9.7.2017.год.манифестација „Од предака за будућност“ у оквиру Летњег фестивала
фолклора- Влашка 2017.Учешће наших ученика 0д 3-6 раз.-драмска секција
Низ предавања у свим разредима које су одржали представници Дома здравља кроз
реализацију превентивног програма- током целе школсе године.
1.Превенција ХИВ-а- 8 раз.
2.Правилна исхрана- 7 раз.
3.Офтамолошки преглед- 7.раз.
4.Стоматолошки преглед – 2-6 раз.
5.“Лична хигијена“- 2 раз.
6.“Врсте и облици насиља“- 6-8 раз.
7.“пубертет“- 5 рат.
8.“Незаразне болести“ – 6 раз.
9.превенција болести зависности- 8раз.
10.Превенција мњнталног здравља- 6 раз.
8.06.2017.год.библиотека школе је уручила, новоустановљену награду, ученику школе
за највећи број прочитаних књига.

28.06.2017. ученицима су подељене ђачке књижице.
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