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Календар значајних активности 
 

2.9.2019. 
 

Почетак школске године 
 

Формирана су одељења првог и петог разреда. Први час је за сва 
одељења био час одељењског старешине. Евидентирано је бројно стање 
ученика у одељењу, снабдевеност ученика уџбеницима и прибором, 
донета су правила понашања за ученике, разговарано је о понашању у 
школском простору. Ученици су добили распоред часова и распоред 
одељења по учионицама и кабинетима. 

 

Свечани пријем првака 
 

Традиционално,  као и сваке године,  у нашој школи  је 
организован свечани Пријем првака. Приредба за Пријем првака 
одржана је у школској трпезарији. Приредбу су реализовали ученици 
петог разреда са својим учитељицом Наташом Јовановић.  

 
 

          
 
 

Они су поздравили најмлађе ученике наше школе песмом, 
пригодним стиховима наших еминентних песника за децу. Прваке, 
њихове родитеље и представнике локалне самоуправе поздравила је и 
в.д. директорa школе Љиљана Станковић, уз жеље да прваци у школи 
лако и са пуно елана уче, стичу нове пријатеље и школу доживаљавају као 
свој други дом. Локална самоуправа припремила је поклоне за прваке и 
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њихове породице-новчану помоћ у износу од 5000 динара и Саобраћајни 

буквар за безбедно кретање ученика на путу од куће до школе.   

           
 

Поклоне је уручио потпредседник oпштине Горан Димитријевић. 
Пријему су присуствовали и Иван Димитријевић, начелник за 
ванпривредне делатности и опште послове, као и представници 
канцеларије за младе Стефан Петковић, Драгана Цветковић. Весело, 
забавно  и свечано  прваци су ступили у школу . 

У матичној школи, 55 првака распоређено је у два одељења, а 13 
првака похађаће наставу у ИО. 

Након свечаности  прваци су са својим родитељима  отишли у 
учионице где су им учитељице Данијела Живковић и Наташа Јовановић  
упутиле топле речи добродошлице, јер ће оне са њима делити прва 
слова, приче, песме, надања и љубав. 

 
 

Дистрибуција уџбеника 
 
 У школи је организована дистрибуција уџбеника за ученике који 

су остварили право на бесплатне уџбенике у оквиру пројекта МПНТР 
«Бесплатни уџбеници». 

 Дистрибутер «Нота» из Књажевца вршио је у школском простору 
дистрибуцију уџбеника за ученике који су извршили све уплате за 
уџбенике на основу уговора о набавци уџбеника у претплати, које су 
родитељи ученика склапали добровољно са овим дистрибутером. 
           

9.9.2019. 
            

Одржани су родитељски састанци са родитељима ученика свих 
одељења на којима су родитељи упознати са основним информацијама 
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везаним за почетак школске године: бројно стање, кућним редом школе, 
начином оцењивања, протоколом о поступању и случају насиља, 
снабдевеност уџбеницима и прибором, превоз ученика, исхрана у 
школској кухињи, избор представника за Савет родитеља. 
         Одржана је и конститутивна седница Савета родитеља. За 
председника Савета родитеља изабрана је Марија Станковић, 
представник одељења 62, а за заменика Мила Прљинчевић Станковић, 
представник одељења 51. Разматран је дневни ред у складу са ГПРШ 
 

14.9.2019. 
        

   Представници школе су учествовали  на манифестацији коју је 
организовао Тигар Тајерс из Пирота- Шетња доброте. Ове године  наша 
школа је учествовала као гост јер није имала право на пројекат за 
презентовање, јер је предходне године пројекат «Зелена учионица» 
премашио планирану  финансијку вредност  у износу од 1000 евра. 
         

16.9.2019. 
   

Црвени крст доделио је школи 2 пакета хране, 2 хигијенска пакета и 
20 кг брашна, који су уручени двема ученицама  из 11 издвојеног 
одељења у Столу . 
         

26.9.2019. 
        

Обележен је Европског дана језика (26. септембар). Тим поводом,  
школски библиотекари су са ученицима виших разреда  израдили и  
поставили   паное у холу школе на којима се налазе  пословице, изреке 
и стихови еминентних песника на различитим језицима као  
промовисање вредности вишејезичности и вишекултуралности. 
        

7-13.10.2019. 
      
  Дечја недеља, као најзначајнији 
празник дечјих права за развој, 
дружење, игру и стваралаштво, 
организована је од 7. до 13. 
октобра 2019. године. 
                                            
Активности које су се према 
сачињеном плану и програму 
одвијале поводом  Дечје недеље 

у Школи, носили су директор, Ученички парламент, одељењске 
старешине, наставници физичког васпитања, српског језика и ликовне 
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културе, сви ученици, педагошки асистент, педагог, спољни сарадници и 
локална заједница. 

    

 
 

11.10.2019. 
 

 У сарадњи са  Црвеним крстом одржан је јесењи крос ,, Имамо 
циљ- дођи на старт” ученика 1-8.разреда.  За прво, друго и треће место 
ученици су награђени  дипломом. 
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18.10.2019. 
      

Предавање Црвеног крста за ученике од 5. до 8. разреда поводом  
,,Европског дана борбе против трговине људима” (предавач  
Милица Николић) 
 

 
 

24.10.2019. 
       
 Планом и програмом активности обележавања Дечје недељепроведена 
је сабирна акција у којој је прикупљено2.817 килограма старог папира, 
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финансијски ефекат је 8.989,00 динара.Ученици и одељења који су се 
истакли у акцији, добиће пригодне награде. 
       У оквиру дечјег фестивала „ЛУЖНИЧКА ЧАРОЛИЈА 2019“ одржана 
је ,,Креативна играоница Винка Димитријевић“ у одељењу 32 . Гости 
радионице карикатуре- Биргита Ристић и ученици издвојеног одељења у 
Доњем Крњину са својим учитељем учитељем Далибором 
Аранђеловићем. 
 
 

25.10.2019. 
         
У оквиру дечјег фестивала „ЛУЖНИЧКА ЧАРОЛИЈА 2019“ одржана је 
позоришна представа за децу  „КАКО СУ НАСТАЛЕ РУЖНЕ РЕЧИ“-  по 
мотивима поезије Душка Радовића. Представа је одржана у школској 
трпезарији за  све заинтересоване ученике  од 1.до 6.разреда. 
     

29.10.2019 
       

Kреативна играоница Винка Димитријевића је је посетила  истурено 
одељење основне школе у Братишевцу. Заједно са Биргитом Ристић, 
Винко  се дружио  са децом и учитељицом Весном Петровић и где су 
заједно  цртали  портрете и карикатуре. Након овог гостовања, 
"Креативна играоница Винка Димитријевића" завршава свој креативни 
пут тамо где је и почела, у истуреном одељењу баушничке основне школе 
у Доњем Стрижевцу. 
      

7.11.2019. 
      Oдржано  је школско такмичење из математике  за ученике од 
3-8 разреда.  На такмичењу  је учествовало укупно 77.ученика. 
      

8.11.2018. 
       

Обележавање Дана просветних радника 
 
У школској трпезарији одржан је пригодни програм поводом 

годишњице рођења Вука Караџића и Дана просветних радника. Изузетно 
успео програм припремио је са својим ученицима наставник Далибор 
Ђорђевић. 
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Током програма, присутни су имали прилику да се упознају са 
биографијом и делом великана српске лингвистке Вука Караџића, као и 
да чују најуспешније радове ученика везане за његово дело.  

  
 
Најуспешнији литерарни ствараоци међу ученицима прочитали су 
награђене радове настале у оквиру конкурса током Дечије недеље. 
Награђени су и најуспешнији ликовни ствараоци, као и најуспешнији 
појединци у акцији прикупљања старог папира.   
   

                       27. 9.2019.-15.11.2019     
     
   У оквиру дечјег фестивала „ЛУЖНИЧКА ЧАРОЛИЈА 2019“  у 
издвојеном одељењуу Доњем Стрижевцу одржане су три  је ,,Креативне 
играонице Винка Димитријевић“ 
      На  радионицама су  ученици  имали прилику да се упознају са 
цртањем карикатуре  (27. септембра и 1. октобра, где су ученици са 
својом учитељицом Cлађаном Цветковић били гости школи у Стрелцу ) 
као  и цртањем поретрета (4. октобра). Очекује се  завршна четврта 
радионица (15. новембра) у Доњем Стрижевцу , где ће гости бити  
неколико ученика одељења  32  и ученик из Д. Крњина 
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12.11.2019. 
    

Одржани су родитељски састанци са родитељима ученика свих 
одељења на којима су родитељи упознати са успехом и владањем 
ученика, обавезама поштовања Кућног реда школе и осталим актуелним 
питањима. 
      Одржана је друга седница Савета родитеља. Разматран је дневни 
ред у складу са ГПРШ. 
      

 
15.11.2019. 

      
  Гости наше школе били су саветници спољни саветници Школске 
управе Ниш Драгана Јовичић, Зоран Марковић, Снежана Ђорђевић и 
Татјана Цекић који су поводом исказане  потребе за подршком Актива за 
српски језик, Актива за Историју и Тима за инклузивно образовање 
предлажили заједнички састанак на коме смо прецизирали који вид  и 
начин подршке нам је потребан. 
      

18.11.2019. 
      

На Дописној математичкој олимпијади   учествовало је више 
ученика наше школе. Најбоље пласмане имају  ученици:  Неђин 
Атанассов Даниел, седми разред (1. награда, максималних 100 поена), 
ментор Сања Костић, затим ученице  петог разреда Станишић  Теодора  
(2. награда, 95 поена) и Искреновић Дара (3. награда, 94 поена)  чији је 
ментор Маја Стојановић и  ученица шестог разреда  Потић Лана (3. 
награда, 94 поена), ментор Зорица Ристић. 

Неђин Атанассов Даниел, ученик 7.разреда  учествовао је и  на 
Републичком финалу Дописне математичке олимпијаде. Такмичење је 
одржано у „Архимедесу“ у Београду.  На финалном такничењу Мартин  
је освојио 10 поена. Сам пласман у финале представља велики успех за 
ученика и нашу школу. 
       

19.11.2019. 
         

Представници Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије 
одржали су caбраћајно-едукативни час за ученике првог разреда општине 
Бабушница. 
Том приликом изведена је представа „Пажљивкова правила у саобраћају“ 
из које је више од 60-оро првака сазнало како да се безбедно понашају у 
саобраћају и на шта посебно да обрате пажњу на путу од куће до школе. 
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      Представници Агенције за безбедност саобраћаја поделили су 
деци ретро-рефлектујуће привеске са ликом Пажљивка, како би се на 
занимљив начин деци приближила тема безбедног понашања у 
саобраћају, а у оквиру Дечје недеље, у октобру, првацима су подељени 
приручници и бојанке „Пажљивкова правила у саобраћају“ које је 
Агенција за безбедност саобраћаја је обезбедила за све ђаке прваке на 
територији Републике Србије. 
 

  
 
        Едукативном предавању, које је организовала Агенција за 
безбедност саобраћаја у сарадњи са општином Бабушница, 
присуствовали су прваци ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“, прваци из 
издвојених одељења ове школе, као и прваци из издвојеног одељења у 
Модрој Стени ОШ „Младост“ из Великог Боњинца. 
        

22.11.2019. 
       

 У оквиру Школског спорта у Димитровграду је у петак,  22. 
новембра одржано Окружно такмичење у малом фудбалу за ученике 
основних школа, на коме је мушка екипа ОШ „Деспот Стефан Лазаревић“ 
из Бабушнице освојила прво место и пласирала се на Међуокружно 
такмичење. 
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  До првог места, и пласмана у даље такмичење, бабушнички основци 
дошли су победама над екипом домаћина из ОШ „Христо Ботев“, 
резултатом 5:0, да би потом у директном обрачуну за прво место 
победили после бољег извођења пенала екипу ОШ „Свети Сава“ из 
Пирота, резултатом 2:1. Овај сусрет је у регуларном делу завршен 
нерешеним резултатом 1:1. 
        Међуокружно такмичење у малом фудбалу, на коме ће се наћи 
победници Пиротског, Јабланичког и Пчињског округа, биће одиграно 
марта 2020. године, а најбоља екипа пласираће се на Републичко 
такмичење.     

 
 

25.11.2019. 
        

На Дечијем фестивалу „Лужничка чаролија“, који реализују Удружење 
„Лужница моја кућа“ Бабушница и Дом културе Бабушница ученици 
школе освојили бројне награде и похвале за ликовне и литерарне радове. 
        

29.11.2019. 
       

Плакета Учитељског друштва 
       

 Плакета за изузетне резултате постигнуте у професионалном раду и 
афирмацији Учитељског друштва и професије у школској 2018/19.години,  
уручена  jeМилијанa Аранђеловић, професору разредне наставе,  на 
свечаној седници Учитељског друштва која је одржана у згради 
Учитељског друштва у Нишу. 
       

Предавање ХИВ 
       

 Поводом 1. децембра, Светског дана борбе против СИДЕ , у сарадњи 
са Црвеним крстом , и  уз подршку Дома здравља Бабушнице и 
Канцеларије за младе,  одржано  је предавање/радионица за  
ученике 8. разреда са циљем упознавања младих са природом ове опаке 
болести, путевима њеног преношења и превенције, али и начинима на 
које се може пружити подршка оболелилима од ове неизлечиве болести. 
О ХИВ инфекцији и AIDS-у предавање је одржала др Милена 
Момчиловић, педијатар Дома здравља „Др Јован Ристић“ Бабушница. 
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Учесницима је приказан и едукативни филм "Дечко који се стидео", 

који на занимљив начин прати причу деветнаестогодишњег Ивана, који 
ступајући у сексуалне односе незаштићен, без употребе кондома, добија 
ХИВ.                   

Филм, на начин близак младим људима, пружа и стручна објашњења у 
вези са вирусом, начином његовог откривања и корићењу кондома као 
једином ефикасном начину заштите. Овогодишња кампања Светског дана 
борбе против сиде биће реализована под мотом „Друштво доприноси 
напретку“ 
       

2.12.2019. 
         
 У  сарадњи са  Астрономским друштвом Магеланов облак из 
Прокупља у  просторијама наше школе био је постављен мобилни 
планетаријум.  
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Мобилни планетаријум  је савремено наставно-педагошко средство, 
које на веома ефектан начин демонстрира изглед,  кретање и основне 
елементе небеске сфере.Мобилни планетаријум  су  посетили ученици  
од првог до осмог разреда њих 320  (ученици из социјално угрожених 
категорија имали су бесплатне проекције). Поред ученика из централне 
школе пројекцијама (укупно 7 проекција) су присуствовали и ученици  
млађих разреда  издвојених одељења из  Доњег Крњина,  Ваве,  
Драгинца, Kамбелевца,  Доњег Стрижевца  и  Братишевца. 
        

5. 12.2019. 
         
  Црвени крст доделио је школи 1 пакет хране, 1 хигијенски пакет и 10 кг 
брашна, који су уручени   ученицима виших разреда наше школе( 
ученик 72 разреда из Проваљеника и ученица 51 разреда   из Драгинца. 
 У просторијама школе одржана је презентацији уџбеника за 2. и 4. 
разред издавачке куће БИГЗ. Презентацији је присуствовало 18 
наставника разредне наставе и 3 наставника предметне наставе. 
        

6. 12.2019. 
       

Округли сто удружења Рома „Зора“ 
       
   У оквиру реализације пројекта „За боље сутра“, које уз подршку 
Европске уније и Владе Републике Србије, реализује Удружење Рома 
„Зора“ из Бабушнице преко програма ЕУ ПРО, у Сали 2 зграде општине 
Бабушница  одржан је  Округли сто, на коме су  представљени 
резултати анализе стања и потреба ромске заједнице у општини 
Бабушница, до којих се дошло током реализације пројекта и урађене базе 
података о ромским породицама које имају пребивалиште на територији 
општине Бабушница. Округлом столу присуствовале су в.д.директора 
школе Љиљана Станковић и  Валентина Јовић пегадошки асистент. 
        

7.12.2019. 
       
  Oдржано  је општинско  такмичење из математике  за ученике од 
3-7 разреда.  На такмичењу  је учествовало укупно  47  ученика од 
3-7. разреда (3.p-13 ученика,4.р-14, 5.р-6 ученика, 6.р-8 и 7.р-6 ученика). 
 На општинском такмичење из математике ученик Младен Ђорђевић 
освојио је 1. место, Данило Ђорђевић 2. место (ментор  оба ученика је 
Милијана Аранђеловић)  а  Андреј Спасић 3. место (ментор Јасмина 
Спасић). Похвале су добили Сара Јовановић и Новак Златковић (ментор 
М.Аранђеловић)  као и Дуња Тодоровић (ментор Јасмина 
Спасић).Ученици од 4-7.разреда који су  освојили  прво, друго, треће 
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место или похвалу пласирали су се на Окружно такмичење из 
математике. 
 У оквиру Менсиног пројекта „Дан интелигенције 2019“, конкурсна 
Комисија овог међународног пројекта доделила је награду Слађани 
Цветковић, учитељици издвојеног одељења у Доњем Стрижевцу за рад 
„Паметан/на сам на свој начин“, и ентузијазам показан током 
организовања активности поводом обележавања „Дана интелигенције“. 
         Награда, и посебан сертификат (Диплома), учитељици 
Слађани Цветковић биће уручени на акредитованој трибини 
„Стимулација интелектуалног развоја – примери из праксе“, која ће бити 
одржана у Београду 7. децембра 2019. године у Институту за модерно 
образовање. Том приликом Слађана Цветковић одржаће и краћу 
презентацију награђеног рада. 
          

10.12.2019. 
       
    Гости наше школе по други пут  били су саветници спољни 
саветници Школске управе Ниш Драгана Јовичић, Зоран Марковић, 
Снежана Ђорђевић и Татјана Цекић који су поводом исказане  потребе 
за подршком Актива за српски језик, Актива за Историју и Тима за 
инклузивно образовање.Овом приликом подрку су пружили у виду  
идеја и материјала, тестова  за рад, али и израде портфолија  и планова 
за ИОП за ученике са посебим потребама. 
          

12.11.2019. 
          
 Ради уједначавања броја радних дана у седмици на годишњем нивоу, у 
уторак 12. новембра 2019.године рађено је по распореду за понедељак . 
         

18.12.2019. 
           
Завршна манифестација Дечјег фестивала "Лужничка чаролија 2019" 
одржана је у холу Средње школе у Бабушници са почетком у 17.00 часова. 
На завршној маниферстацији фестивала су  уручене награде најбољим 
ученицима и студентима у области ликовног и литерарног стваралаштва, 
најбоље фотографије и кратког филма.Свој глумачки и певачки таленат, 
присутнима су  представили  ученици Средње школе, а  приређен  је 
и музички концерт групе "Фајронт бенд" из Бабушнице. Поред  ученика, 
њихових ментора, родитељ,а присуствовали су и сви заинтересовани 
грађани. 
        За најбоље ликовне радове награђени су Милица Стефновић  
3.р  (прво место, ментор: Милијана Аранђеловић), Матеја  Станковић 4. 
р (друго место, ментор Слађана Цветковић),:Дејана Илић 5. р (треће 
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место, ментор: Марко Љубов). Похваљени су радови Јоване Митић, 1.р 
(ментор: Данијела Стефановић), Утић Димитрија, 4. р (ментор: Весна 
Петровић),Маријa Игњатовић,6.р (Ментор:Марко Љубов), Анђелија 
Пејчић 6. p,  (Ментор: Марко Љубов), Петра Панчић 8. разред (Ментор: 
Марко Љубов), Дара Искреновић 5. разред (Ментор: Марко Љубов).  
За  најбоље литерарне радове награђени су: одељење III2 -Хелена 
Николић, Магдалена Илић, Милица Анђелковић,Емилија 
Станковић,Данило Ђорђевић,Милица Анђелковић, Јован Младеновић, 
Новак Златковић и Јулија Ћирић   (прво место, ментор: Милијана 
Аранђеловић). Друго место:Издвојено одељење у Доњем Стрижевцу  
Анђела Димитријевић, Матеја Станковић и Ђорђе Марковић, ученици 4.  
(ментор, Слађана Цветковић). Треће место: издвојено одељења у Доњем 
Крњину Марко   Костић 4. р (ментор,  Далибор Аранђеловић). Од 5-8р.- 
прво место:Марија Игњатовић 6.р;друго место: Новак Миладиновић 6.р; 
треће место:Анастасија  Јовановић 6.разред (ментор  Јелена 
Поповић).Похваљен је рад ученице 5.разреда Хелене  Станковић, 
(ментор Ружица Адамовић.  
У категорији  најбоља фотографија друга награда  припала је Ћирић 
Алекси  7.р (ментор Марко Љубов) 
            
 

23.12.2019. 
           

 Менторска посета  школи и наставницима учесницима пројекта 
,,Школа за 21.век, одржана је у просторијама наше школе. Поред 
наставника наше школе, учесника пројекта, присуствовали су и 
наставници из других основних школа са територије наше 
општине.Наставници су представили свој пројекат на нивоу школе ( 
Метеоролошка станица). 
 У сали Дома културе Бабушница ca почетком у 12  часова   одиграна  
је дечја новогодишња музичка комедија „Мики Маус и новогодишњи 
хаос. Oвa музичкa кoмeдиja нaмeњeнaje млaђoj публици, сa зaнимљивoм 
сцeнoгрaфиjoм, живoписним кoстимимa и мaскaмa, сa сeдaм ликoвa уз 
oригинaлнe сoнгoвe и музику. Нaпрaвљeнaje зaнимљивa, eдукaтивнa, 
зaбaвнa и шaрoликa прeдстaвa, кojaje нaстaлa пo мoтивимa Дизниjeвих 
цртaћa а ученици од 1-4. разреда, заједно са својим учитељицама  су 
уживали  у њој. 
           

24.12.2019. 
         
    На састанку Савета  за  безбедност  саобраћаја на путевима 
општине Бабупнице у кабинету председника општине, поред 
председника Савета, Слађане Николић (председник општине), Јоване 
Радовановић секретара за административне послове, чланова Миодрага 
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Костића, Ивице Петровића, др Милета Николића  присуствовала је и  
в.д. директора школе Љиљана Станковић. Разматрана су актуелна питања  
везана за безбедност саобраћаја, али и деце као учесника у саобраћају  
на  територији наше општине. 
          

25.12.2019. 
         
 Ученици ОМШ „Др Драгутин Гостушки“ из Пирота са својим 
професорима приредили су отворени Новогодишњи концерт у кабинету 
за музички културу. На концерту су наступили професори ове школе, 
ученици старијих разреда и ученици који похађају први  и други разред у 
издвојеном одељењу у Бабушници. Публика је громким аплаузима 
поздрављала сваки од наступа учесника. Било је то лепо организовано 
музичко вече, са кога је публика понела  дивне утиске. 
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27.12.1019. 
          
 Министарство трговине, туризма и телекомуникација расписало је  
30.септембра 2019.године Наградни конкурс за наставнике основних 
школа „Дигитални час“ у школској 2019/2020. години, чији је циљ  да 
подстакне  употребу  информационих технологија као наставних 
средстава, односно употребу информационих технологија које су 
применљиве у настави и уједно усклађене са исходима/задацима и 
циљевима часа.Наградни конкурс намењен био је  свим предметним и 
разредним наставницима основних школа чији је оснивач Република 
Србија.Поводом конкурса пријављено је 255 радова, од којих је 51 рад 
одабран за награду, и то: 17 радова у области математике, рачунарства, 
информатике и техничког образовања, 17 радова у области друштвених 
наука, уметности и спорта, и 17 радова у области природних наука. 
Сви радови који су испунили услове конкурса биће објављени у 
електронском Зборнику радова на адреси http://zbornikradova.mtt.gov.rs/ 
Два рада  наставника из наше школе ушла су у Зборник радова 
,,Дигитални час 2019/20“ из српског језика и књижевности: 
- Приказ наставног часа с.језика у 1. разреду, Бодљикава прасад, 
А.Шопенхауер 
- Наставни час у комбинованом одељењу, Лисица и гавран, н.басна (2.р) и 
Стварамо  причу бајку према познатом почетку-  (3.р) 
Аутори оба рада су Милијана Аранђеловић и Далибор Аранћеловић. 
           

27.12.1019. 
        
    Ученици  издвојеног одељења у Братишевцу  са учитељицом 
Весном Петровић су приредили су пригодан новогодишњи програм за 

http://zbornikradova.mtt.gov.rs/


 

               Летопис ОШ,,Деспот Стефан Лазаревић” из Бабушнице за школску 2019/20.годину 18 

родитеље и госте, као и ученици у ИО и Столу са учитељицом Данијелом 
Николић.            
 

31.12.2019 - 8.1.2020. 
         

  На основу ГПРШ, први део зимског распуста трајао је у периоду 
30.12.2019-7.1.2020.године. 
          

8.1.2019. 
       
Прво полугодиште настављено је у среду 8.1.2019.године. 
          

15.1.2020. 
          

Ради уједначавања броја радних дана у седмици на годишњем нивоу 
у  среду  15.1.2020.године рађено је по распореду за понедељак . 
          

21.1.2020. 
 
Ученици  издвојеног одељења у Вави  са учитељицом Данијелом 

Стефановић су приредили су пригодан  програм поводом  школске 
славе Светог Саве за родитеље и госте. 
         

23.01.2020. 
        
  У  ОШ “Свети Сава” у Пироту,   организоване   су  Образовне 
академије,  бесплатни акредитовани стручни скупови за наставнике 
разредне и наставнике предметне наставе. Оба скупа су акредитована од 
стране ЗУОВ-а. Стручном скупу је присиствовало 15 наставника разедене 
наставе и пет наставника предметне наставе. 
         

24.1.2020 
         

Ученици 3-6.разреда учествовали су на међународном  KГЛ 
такмичењу из енглеског језика под менторством својих наставника Јелене 
Николић Игњатовић и Санеле Богдановић Милошевић. Први круг 
такмичења одржан је 24. јануара у нашој школи и учествовало је укупно 
22 ученика. 
         

27.01.2019. 
        
У школској трпезарији одржан је пригодан програм, на коме је свештеник 
Славиша Смиљић одржао службу поводом школске славе. Ана Стојанов, 
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овогодишњи колачар, предао је дужност колачару за наредну 
годину-Бранкици Видојевић. Ученици школе извели су пригодан програм, 

који је припремио и са ученицима реализовао наставник веронауке 
Бранкица Видојевић.      

 
Присутним ученицима, запосленима и  родитељима обратила  се,   
директор школе Љиљана Станковић, која је честитала школску славу, 
подсетила присутне на значај и дело Светог Саве за националну историју, 
а потом уручио награде најуспешнијим ликовним и литерарним 
ствараоцима, као и победницима школског турнира у млађој и старијој 
категорији ученика. 
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Награђени су ученици-најуспешнији ликовни и литерарни ствараоци и 
најуспешнији учесници школског шаховског турнира. 
        Ученици  издвојеног одељења у Столу  са учитељицом 
Данијелонм Николић су приредили су пригодан  програм поводом  
школске славе Светог Саве за родитеље и госте као и ученици у Д. 
Стрижевацу са учитељицом Слађаном Цветковић.  
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27.1.2020. 
         

У просторијама наше школе одржана је презентацији уџбеника за 3. и 
7. разред издавачке куће БИГЗ.Презентацији је присуствовало  17  
наставника разредне наставе и    11 наставника предметне наставе. 
        На петом литерарном конкурсу  Смешне приче и смешне 
песме, који је организовао Дечји културни центар Београд Диплому за 
освојено 2.место добила је  Јована Ракић, ученица 4.р као  и њен 
ментор, Злата Павловић. 
       

31.01.2020. 
         

Прво полугодиште завршено је у складу са Календаром 
образовно-васпитног рада. 
        

02.02.2020. 
       
 Ученици  издвојеног одељења у Сурачеву  са учитељицом Јелицом 
Богојевић су приредили су пригодан  програм поводом  за родитеље и 
госте поводом завршетка  првог полугодишта школске године. 
       

3-14.2.2020. 
        

Други део зимског распуста у складу са Календаром 
образовно-васпитног рада, трајао је у периоду од 1-14.02.2019.године. 
       

12.2.2020. 
        

На предлог Владе Републике Србије, МПНТР-а донело је Одлуку о 
продужетку зимског распуста у Републици Србији  (на територији 
општине Бабушница у свим основним школама  и Средњој школи)  и у 
периоду од 18-21.2.2019.године, да би се у околностима пријављене 
епиидемије грипа спречило повећање броја оболелих међу децом, 
ученицима и запосленима у образовно-васпитним установама. 
        

15-16-17.2.2020. 
        

У време државног празника-Дана државности, школа није радила. 
  

24.2.2020. 
           

 Почело је друго полугодиште школске 2019/20.године, након 
окончања продужетка зимског распуста. 
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   На  литерарном конкурсу Економске школе из Ниша у оквиру 
кампање "Стоп насиљу", која се организује у вези са Међународним 
даном дечијих права, за учениике основне и средње школе, у школској 
2019/20. у оквиру своје категорије (млађи узраст од 1. до 4. разреда 
основне школе)1.награду освојила је  Јована Ракић, ученица 
4.разред(њен ментор је Злата Павловић). 
         

фебруар- март 2020. 
          

Одржана је Зимска школа математике за ученике 3-8.разреда и 
Зимска школа литерарног стваралаштава за ученике 5-8.разреда. 
Задужени наставници за реализацију били су: Зорица Ристић, Злата 
Павловић, Јасмина Спасић, Милијана Аранћеловић, Маја Стојановић, 
Зорица В.Ристић, Сања Костић и Далибор Ђорђевић 
          

22.02.2020 
           

Oбуци „Дечја атлетика – примена савремених програма у раду са 
ученицима и дечја такмичења у школи“ (одлука МПНТР бр. 
610-00-01563/1/2019-07), која је одржана   у ОШ „Душан Радовић“ у 
Нишу, присуствовали су   наставника разредне наставе, Саша 
Филиповић  и  наставник физичког васпитања Мирослав 
Станојевић.Програм обуке је акредитован, бесплатан је и учесницима 
доноси 8 бодова. 
            

22.2.2020. 
   

На општинском такмичењу из руског језика учествовало је 3 ученика 
8.разреда. На окружно такмичење  пласирале су се ученице Петра 
Ристић  Лидија Петровић  које су  освојиле 2. место(њихов ментор је 
Љубисав Младеновић и Ивана Ђорђевић) и  Милица Миленковић која је 
освојила  3. место (њен ментор је Ивана Ђорђевић). 
           

23.2.2020. 
   

На такмичењу из енглеског  језика учествовало је 8 ученика 
8.разреда (Петра Панчић, Леа Гроздановић, Лазар Ђорђевиић, Милијана 
Николић, Марија Ћирић, Лука Ђорђевић, Петра Ристић и Никола 
Милановић).На окружно такмичење  пласирала се ученица Петра  
Панчић  која је освојила 3. место. Њен ментор је  Миле Филипов. 
  На општинском такмичењу из физике учествовали су само ученици 
6.разреда (Огњен станковић, Лана Потић, Лана Предић, Марија 
Игњатовић, Дуња Живковић, Анабела Видојевић и Даница Станковић). 
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Огњен Станковић  заузео је  3. место, а Похвале Лана Потић и Лана 
Предић. Њихов наставник је Небојша Станковић. 
            

25.2 .2020. 
 
Школска библиотека је добила на поклон од Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја педесет две књиге у вредности од 
36.812,95 (издање Завода за уџбенике и наставна средства). 
           

27.2.2020. 
            

Са почетком у 12:00h у  СОШО ,,Младост у  Пироту одржан је 
заједнички састанак чланова СТИО  тима наше школе  и СТИО тима 
школе домаћина. Поред обиласка школе, размене искустава на састанку 
је договорен термин за радионицу (5.март.2020.) којој би присуствовали 
ученици завршних разреда наше школе а у циљу промоције уписа у  
средњу школу. 
           

5.3.2020. 
            

У ШОСО ,,Младост“ у Пироту , одржана је заједничка радионици 
професионалне оријентације   за ученике завршних разреда наше и 
пиротских основних  школа. Текстилној  радионици је присуствовало 
седморо наших ученика: Невена Алексић 8-1, Вања Јовановић 8-2 ,Маја 
Тошић 8-2, Ива Митић 8-2, Нађа Илић 8-2, Сабина Верт 8-3 и Виктор 
Раденковић 7-1, као и наставник руског језика Ивана Ђорђевић и психолог 
на замени, Слађана Јевтић. Ученицима је на занимљив и креативан начин 
представњен текстилни смер у овој средњој школи. 
 

28.2.2020. 
   

Ученици 3-8. разреда учествовали су на међународној олимпијади из 
енглеског језика „HIPPO”, у организацији Глобал Хипо из Зрењанина, под 
менторством својих наставника Милета Филипова, Јелене Николић 
Игњатовић и Санеле Богдановић Милошевић. Прелиминарни ниво 
такмичења одржан је у школи 28.2.2020.годинена коме је   укупно 
учествовало  32 ученика. Такмичили су се ученици у свим предвићеним 
нивоима и  у  други круг такмичења (полуфинале) пласирале су се 
четири ученице:Дара Искреновић, 5. разред, Теодора 
Лазаревић,6.разред, Лана Ранђеловић, 6. разред          (наставник: 
Јелена Николић Игњатовић) и Милијана Николић, 8. разред (наставник: 
Миле Филипов) 
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1.3.2020. 
 
На општинском такмичењу из хемије  учествовали су само ученици 

7.разреда ( њих шесторо- Младен Митић, Тара Ивановић, Сара Игић, 
Катарина Митић, Михајло Пејчић и Кристина Видановић ).  Њихов 
наставник је Слађана Стојановић. 
          

6.3.2020. 
           

У трпезарији школске кухиње представници Војне академије, Војне 
гимназије и Средње стручне војне школе у  циљу промоције војног 
позива и конкурса за пријем кандидата,  промотивно су представили 
своју струку ученицима 7. и 8. разреда наше школе.О могућностима 
уписа, начину школавања и условима које пружају Војна гимназија и 
Средња стручна војна школа, ученицима завршних разреда наше школе  
говорили су мајор Десимир Милићевић, референт за информисање и 
морал у Војној гимназији и Средњој стручној војној школи, ученик војне 
гимназије Алекса Марковић и Неда Славковић, ученица 48. класе Средње 
стручне војне школе.На крају презентације ученицима су подељени и 
промотивни флајери ових Војно-школских установа. Предавању су поред 
ученика присуствовали директор школе, школски педагог и психолог, 
наставници који су у том периоду имали часове у наведеним разредима, 
представници локалних медија и локалне самоуправе. 
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7.3.2020. 

    
     Домаћин Окружног такмичења из математике била је ОШ „ Душан 
Радовић“ у Пироту. На такмичењу је учествовало 9 ученика 4. разреда, 6 
ученика 5. разреда, 2 ученика 6. разреда, 2 ученика 7. разреда (укупно 19 
ученика 4-8. разреда). 

У 4. разреду, прво место освојила је Јована Ракић (ментор Злата 
Павловић), друго место 
Страхиња Тодоровић (ментор Зорица Ристић), док су треће место 
освојили Матеја Станковић (ментор Слађана Цветковић) и Христина 
Пејчић (ментор Зорица Ристић) док је похвалу  добио Алекса 
Ранђеловић(ментор Зорица Ристић). 
У 5. разреду Дара Искреновић,је освојила друго место. Њен  наставник је 
Маја Стојановић. 
         У 7. разреду, похвалу је добила  Мила Ђорђевић. Њен 
наставник је Сања Костић. 
         Петоро ученика наше  школе  је остварило пласман у други 
круг међународног  такмичења из енглеског језика ''KGL''. који је одржан 
07.03.2020.године у Нишу. Ученици који су остварили пласман су:Илија 
Гроздановић 6. p, Сара Стаменовић 6. p. и Сара Милошевић (ментор 
Јелена Николић Игњатовић)  као и ученици   Јулија Ћирић 3. р. и 
Невена Игњатовић 4. р. (ментор Санела Богдановић Милошевић). 
Ученици који су учествовали у другом кругу такмичења су показали 
изванредне резултате и сви су награђени  дипломама, медаљама и 
књигама. 
          

9.3.2020. 
         

 На општинском такмичењу  Књижевна олимпијада учествовало је 3  
ученика 8.разреда (Петра Панчић, Марија Ћирић и Никола Милановић)  
и 5 ученика 7. разреда (Јулија Станковић, Емилија Петровић, Младен 
Митић , Лара Лазара Лазаревић и Михајло Пејчић). Ученица 7. разреда 
Јулија Станковић  заузела је  2. место, Емилија Петровић, Младен 
Митић и  Лара Лазара Лазаревић  3. место.Њихов ментор је Ружица 
Адамовић. У 8.разреду ученица Петра Панчић заузела је   2. место. Њен 
наставник  је Јелена Поповић 
          

12.3.2020. 
          

 У школи је одржано математичко такмичење ,,Мислиша 2020” за 
ученике  од 1. до 8. разреда, на коме су  учествовали: 35 ученика 
1.разреда, 21 ученик 2.разреда, 25 ученика 3.разреда, 24 ученика 
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4.разреда, 13 ученика 5. разреда, 14 ученика 6. разреда, 8 ученика 7. 
разреда и 5 ученика 8. разреда (укупно 145 ученика 1-8. разреда). 
Дежурни на такмичењу били су: Весна Милић Раденковић, Милијана 
Аранђеловић,  Јасмина Спасић, Зорица Ристић, Данијела Живковић, 
Наташа Јовановић, Милена Видановић, Данијела Стефановић, Весна 
Петровић. Координатор такмичења била је Сања Костић. Задатке за 
такмичење припремило је Математичко друштво «Архимедес», које ће 
извршити преглед и обавити бодовање задатака 
          

14.3.2020. 
         

Домаћин Окружног такмичења из физике била је ОШ „Свети Сава“ у 
Пироту. На такмичењу је учествовало 5 ученика 6.разреда: Лана Предић, 
Огњен Станковић, Лана Потић, Даница Станковић и Марија 
Игњатовић.Лана Потић је освојила 3.место а Похвалу има Лана Предић. 
Њихов ментор је Небојша Станковић. 
           

14.3.2020. 
            

У ОШ,,Вука Караџић“ у Пироту одржано је окружно такмичење из 
Руског језика. На такмичењу је учествовало 3 ученика наше школе: Ристић 
Петра,  Петровић Лидија и  Миленковић Милица, ученице 8.разреда. 
Петра Ристић је освојила 2.место Њен наставник је Љубисав Младеновић. 
          

15.3.2020. 
           

На општинском такмичењу из историје,  учествовали су ученици од 
5. до 8. разреда.  (2 ученика 5. разреда,  Миона Гроздановић и Лара 
Ристић, један ученик 6.разреда, Душан Стефановић и 5 ученика 7.разреда 
Миливоје Златановић,Сара Јовановић,Кристина Видановић и Виктор 
Раденковићи  Тара Иванковић. Душан Стефановић  ученик 6. разреда 
освојио је 2. место. Ученици  7. разреда Миливоје Златановић  и  Тара 
Иванковић освојили су  3. место и пласирали на окружно такмичење. 
Њихов ментор је Ана Стојанов. 
           На општинском такмичењу из биологије, учествовало је 
укупно10 ученика ученици  7. и 8. разреда  (четири ученика 8. разреда 
Петра Панчић, Петра Ристић, Марија Ћирић и Алекса Димитријевић и 
шест ученика 7.разреда Михајло Пејчић,  Јулија Станковић, Сара Игић, 
Виктор Раденковић, Младен Митић и Лара Лазара Лазаревић). Најбољи 
пласман у 7.разреду имају Сара Игић (1. место), Јулија Станковић 
(2.место) и Михајло Пејчић (3. место) а у 8. разреду Петра Панчић (1. 
место), Марија Ћирић (2. место) и Петра Ристић (3. место). Њихов ментор 
је Зорица Ристић. 
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           Домаћин Окружног такмичења из енглеског језика  била је 
ОШ „Вука Караџић“ у Пироту. На такмичењу је учествовала Петра Панчић 
ученица   8. разреда,  освојила 1.место  и пласирала се на републичко 
таммичење. Њен наставник, ментор  је Миле Филипов. 
            

16.3.2020. 
   

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој 
територији Републике Србије, која је ступила на снагу  15.03.2020. 
године, установе образовања и васпитања неће радити од понедељка 
16.03.2020. године. 
  У току сутрашњег дана школе ће добити потребне информације и 
упутства за организовање и спровођење наставе на даљину почевши од 
17.03.2020. године (уторак). 
           

17.3.2020. 
   
Почетак реализације образовно-васпитног рада учењем на даљину . На 
каналима РТС3 и  платформи РТС Планета отпочела је онлајн настава  
за све ђаке основне школе у Србији. 
 

26.3.2020. 
   

Ради уједначавања броја радних дана у седмици на годишњем нивоу 
у  четвртак  26.3.2020.године рађено је по распореду за понедељак 
            
 

26.3.2020. 
   

Промењен је календар образовно-васпитног рада за период када је 
планиран пролећни распуст у основним и средњим школама. Имајући у 
виду актуелно ванредно стање на целој територији Републике Србије, 
донета је одлука о промени Правилника о календару 
образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. годину. 
Ова промена је у функцији оптималног и рационалног коришћења 
времена ученика у периоду када је планиран пролећни распуст, а који 
нема своју сврху и значај у условима ванредног стања. 
           За основне школе у Републици Србији,  пролећни распуст је 
планиран у периоду од 13. до 20. априла 2020. године, а први радни дан 
би био уторак 21. април 2020. године, а за средње школе у периоду од 15. 
до 20. априла 2020, а први радни дан би био уторак 21. април 2020. 
године. 
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 У складу са наведеним, планирана промена календара за основне школе 
огледа се следећем: 
 -од 13. до 16. априла 2020. (понедељак-четвртак) - настава на даљину 
према најављеном распореду часова и друге активности које школе 
планирају за ученике; 
 - од 17. до 20. априла 2020. (петак-понедељак) - пригодни едукативни 
садржаји у вези са празником и садржаји који су функцији квалитетног 
коришћења слободног времена ученика; 
 - од 21. априла 2020. (уторак) - наставак похађања наставе на даљину. 
  
 

1.4.2019. 
   

Започет је упис будућих ученика првог разреда за школску 
2020/21.годину, коришћење информационог система еУпис на Порталу 
еУправе. Од 27.марта родитељима је доступна  и услуга  Исказивања 
интересесовања за упис у основну школу. 

У условима ванредног стања када родитељи ученика не могу да 
долазе у школу, овлашћено лице у школи које  могу контактирати сваког 
радног дана у одређено време у вези са свим питањима око исказивања 
интересовања за упис у први разред је  Соња Миловановић, секретар 
школе. Путем овог система, овлашћено лице школе врши упис првака и 
прибавља податке из службених евиденција (матична књига рођених и 
евиденција пребивалишта). 
  

10.04.2020. 
   

На основу одлуке о проглашењу вандредне ситуације на територији 
Републике Србије и наредбе Штаба за ванредне ситуације општине 
Бабушница, због појаве вируса COVID-19, у Бабушници, обављена је 
дезинфекцијаОсновне школе „Деспот Стефан Лазаревић“, од стране 
екипе лиценциране фирме ,,Сигурност-еко тим” из Београда, ангажоване 
од стране општине Бабушница. 
  

22-24.4.2020. 
   

Онлајн тестирање за ученике 8. разреда – први пробни завршни испит 
          Имајући у виду актелну епидемиолошку ситуацију у земљи и 
мере које је донела Влада Републике Србије, Министарство просвете, 
науке и технолошког развојадонело је одлуку да спроведе завршни испит 
на крају основне школе, како би се ученицима обезбедило стицање 
сертификата о завршеној основној школи и омогућило спровођење 
законом регулисане процедуре уписа у средње школе.С тим у вези, 
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донета је одлика  да се спроведе онлајн тестирање које ће ученицима 
осмог разреда омогућити самопроцену знања и то би био први пробни 
тест који је у складу са тренутним могућностима рада од куће. 
Онлајн тест (први пробни завршни испит) за самопроцену знања ће се 
реализовати преко платформе mojaucionica.gov.rs. 
22. априла 2020. – тест из српског/матерњег језика 
23. априла 2020. – тест из математике 
24. априла 2020. – комбиновани тест 
Ученицима је сваки тест  био доступан 12 сати (од 8.00 до 20.00) , како 
би могли да му приступе у време кад технички или други организациони 
или породични услови дозвољавају. 
Анализе задатака сва три теста ће бити емитованае и на каналу РТС 3, у 
терминима који ће накнадно бити утврђени.За ученике који немају 
техничке могућности да раде онлајн тест (они који не прате наставу 
онлајн), школа је  добила сва три теста у ПДФ формату, и  на дан 
комбинованог теста, тј. 24. априла, одштампала и проследила их 
родитељима ученика. 
         

9.5.2020. 
         

 У суботу, 9.5.2020.године настава се реализовала по распореду за 
понедељак. 
        
 

18.5.2020. 
         
У новонасталој ситуацији и у складу са препорукама,  у  периоду од 
18.маја  одржана је Обука за реализацију наставе оријентисане ка 
исходима учења. Обука се одвијала путем интернета, за 14 наставника 
наше школе (Александар Ранчић,Биљана Манић, Весна Петровић, 
Далибор Ђорђевић, Зорица Ристић, Ивана Ђорђевић, Јасмина 
Спасић,Љубисав Младеновић, Cлађана Стојановић, Миле Филипов, 
Милијана Аранђеловић, Небојша Станковић, Синиша Ранђеловић и 
Мирослав Станојевић). Обука је обавезна за све наставнике у основним и 
средњим школама у Републици Србији и спада у категорију обука од 
јавног интереса. Програм је одобрен од стране Министарства просвете и 
науке под бројем 153-02-00027/2017-07. 
          

19.5.2020. 
          

На математичком такмичењу ,,МИСЛИША 2020”, ученице првог 
разреда Дарија Димитријевић  и  Антонија Игњатовић  освојиле су 
2.награду , Вук Димитријевић,  Павле Стаменовић,  Дуња Цветковић   
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3.награду. Њихов ментор је Наташа Јовановић. Ученица 2.разреда Сандра 
Миловановић, освојила је  2.награду (њен ментор је Маја 
Димитријевић), а  Јована Ракић,  ученица 4.разреда освојила је 
3.награду (њен наставник/ментор је Злата Павловић).  Похвале су 
добили Андреа Панчић ученица  2.разреда, ученици 3.разреда Вук 
Ђорђевић,  Младен Ђорђевић и Нађа Илић, као и ученице Магдалена 
Стаменковић (5.разред) и Мила Ђорђевић (7.разред). 
         

23.5.2020. 
          

У суботу, 23.5.2020.године настава је реализована по распореду за 
петак.  
         

25.5.2020. 
        

У  периоду од  25. маја 2020. године 20 наставника је похађало 
Програм обуке за запослене у образовању/Дигитална 
учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских 
уџбеника и дигиталних образовних материјала такође  путем 
интернета.(Зорица Ристић, Љубисав Младеновић,Марија Станковић, 
Биљана Манић, Стојан Стојановић, Миле Филипов, Сања Kостић, 
Александар Ранчић,Злата Павловић, Далибор Ђорђевић,Ружица 
Адамовић, Небојша Станковић, Јасмина Спасић, Милијана Apанђеловић, 
Саша Филиповић, Слађана Стојановић, Санела Богдановић-Милошевић 
Ивана Ђорђевић, Марко Љубов и  Мирослав Ракић) 
         Обука је обавезна за све наставнике у основним школама и 
гимназијама и спада у категорију обука од јавног интереса. 
          

1.6.2020. 
          

На Такмичењу за најбољу дечију карикатуру „Мали Пјер“ (општински  
ниво), у категорији ученика 1-4. разреда, наше школе,прво место освојиле 
су   ученице , Haђа Илић и Хелена Николић, друго место делеМагдалена 
Илић и Милица Стефановић, а треће место има  Милица Анђелковић, 
све ученице 32. Њихов наставник/ментор је Милијана Аранђеловић. 

У категорији ученика 5-8. разреда, наше школе,прво место има 
Петра Панчић, ученица 82, и Страхиња Павловић ученик 71, друго место 2. 
место на Општинском такмичењу „Мали Пјер, ученица Јулија Станковић 
72 и Милош Стефановић 82 , док треће место деле Луна Илић ученица 7. 
разреда и Анђела Јовановић, ученица 62. Њихов наставник је Марко 
Љубов. 
          

1-2.6.2020. 
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Реализована је обука наставника и стручних сарадника предложених 

за дежурство, прегледача и супервизора на ПЗИ. Обуку је, у складу са 
Упутством о организовању и реализацији ПЗИ, одржала Љиљана 
Станковић, директор школе. 
  Одржан је пробни завршни испит за ученике 8.разреда, на коме су 
проверавана постигнућа ученика. Од 75 ученика 8.разреда, пробни 
завршни испит изсрпског језика, математике  и комбиновани тест из пет 
наставник предмета: историја, географија, биологија, физика и 
хемијарадило је  свих 75 (или 100%) ученика наше школе.  Тест је 
припремио ЗВКОВ.  Резултати тестирања биће обрађени коришћењем 
припремљеног софтвера, а послужиће наставницима за планирање 
даљих активности у припремама за полагање завршног испита. 
          
 

3.6.2020 
  
У сусрет завршним и матурским испитима, министар просвете, 

господин Младен Шарчевић  у среду 3.јуна,  је посетио нашу школу.  
После обиласка школе, одржан је радни  састанак  са активом 
директора општине и наставницима  наше школе на коме је разговарано 
о актуелном пробном завршном испиту, завршном испиту али и другим 
актуалностима у образовању. 
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4.6.2020. 

    
На 8.  литерарном конкурсу које је расписала ОШ „Бранко 

Миљковић“ у Нишу, у знак сећања на песника чије име с поносом носи, за 
песму „Бранково перо“, другу награду освојио је  ученик  трећег 
разреда наше школе Андреј Спасић ( наставник /ментор Јасмина Спасић). 
           

5.6.2020. 
   

Након 35 наставне недеље, ученици 8.разреда завршили су и 
последњи разред свога школовања у основној школи. 
 Поводом  Светског дана заштите животне средине-5.јуна 2020.  који 
је ове године био фокусиран на очување биодиверзитета  под слоганом 
,,Време је за природу” у школском дворишту је засађено  10 садница  ( 
8 елвуди сребрне и 2 магнолије) које  су поклон Канцеларије за младе из 
Бабшнице. 
           

1-16.6.2020. 
     

 Школа је  по препоруци МПНТР организовала  посебне часове  за 
ученике 8.разреда (од 1-5.6.2020.год.) ради постизања бољег нивоа 
постигнућа и поправљања оцена. Ученици од 1-7.разреда  имају 
могућности похађања посебних часова наставе, ради постизања бољег 
нивоа постигнућа и поправљања оценаод 8.6-15.6.2020. 
           

3.6-15.6. 2020. 
    

Одржана је десетодневна припремна настава за ученике који су 
завршили 8.разред, са циљем припреме за полагање завршног испита. 
Одржано је 60 часова: по 14 из српског језика и математике, по 7 часова 
из историје, географије и биологије, 6 часова из физике и 5 часова из 
хемије. Наставу су реализовали: Јелена Поповић, Далибор Ђорђевић,Маја 
Стојановић, Ана Стојанов, Боривоје Тошић (Борисав Ранчић), Зорица 
Петровић, Небојша Станковић и Слађана Стојановић.  
У периоду од 3. до 15. јуна 2020. на каналу РТС 3, у периоду 13.15-16 
часова, биће емитована припремна настава на даљину за ученике осмог 
разреда.  
 
 

16.6.2020. 
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У складу са календаром рада, завршено је друго полугодиште за 
ученике 1-7. разреда.   
            Због проглашења епидемије и ванредног стања у држави, 
велики број такмичења, општинских, окружних и ниједно републичко 
такмичење није одржано а код неких  такмичења резултати још увек 
нису објављени.  

Реализована је обука наставника и стручних сарадника 
предложених за дежурство, прегледача и супервизора на ЗИ. Обуку је, у 
складу са Упутством о организовању и реализацији ЗИ, одржала Љиљана 
Станковић, директор школе.            
 

17-19.6.2020. 
 
Завршни испит за упис ученика у средње школе за школску 

2019/20.годину у јунском року обављен је 17.6.2020. ( тест из српског 
језика ), 18.6.2020. (тест из математике )и 19.6.2020. ( комбиновани тест ). 
Свих 75ученика наше школе који су завршили осми разред, радило је сва 
три теста  (100% ). 

   Основна  школа "Деспот Стефан Лазаревић" у Бабушници била 
је организатор-матична школа за полагање завршног испита  и за све 
преостале ученике осмог разреда (16 ученика) са подручја општине 
Бабушница (4  ученика из ОШ "Младост" из В. Боњинца, 6 ученика из 
ОШ "Братство" из Звонца,4 ученик ОШ "Добринка Богдановић" из Стрелца 
и 2 ученика из ОШ,,Светозар Марковић” из Љуберађе). Завршни испит 
полагало је укупно 91 ученик (87 решавањем задатака из тестова ЗВКОВ-а 
и 4 ИОП2). Све припремне активности за обављање завршног испита 
реализоване су благовремено и у складу са Стручним упутством 
(организација припремне наставе, реализација пробног завршног испита, 
спроведена процедура информисања ученика, родитеља, запослених у 
школи, припреме прегледача, дежурних, супервизора).  
          

23.6.2020. 
   

На 28. Републичком литерарном конкурсу „Светосавље и наше доба“ 
ученика основних школа Републике Србије ( уз међународно учешће 
ученика Републике Српске и расејања ), у категорији млађи узраст ( 
1-4.разред ), 2.награду за литерарни рад „Поглед Немањића са фресака“,  
освојиоје Марко Костић , ученик 4.разреда ИО у Доњем Крњину. Његов 
наставник је Далибор  Аранђеловић.  
           
 

25-26.6.2020. 
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Другарско вече 
         
  Ученици 8. разреда са својим ОС: Зорицом Петровић, Небојшом 
Станковићем и  Далибором Ђорђевићем обележили су крај школовања 
у основној школи на Другарској вечери, која је одржана у школској 
трпезарији.  
           
 

28.6.2020. 
 

Обележавање Видовдана 
      

Видовдан је обележен у недељу у  складу са усвојеним програмом. 
28.6.2020.године одржани су родитељски састанци за родитеље ученика 
1-8. разреда, на којима су уручене ђачке књижице, ученици 2-8.разреда 
награђени књигама за постигнут одличан успех и похваљени за резултате 
постигнуте на такмичењима општинског  и окружног нивоа. Уручене су 
награде ученицима генерације 5-8.разреда. Ученицима 8.разреда 
уручена су уверења о обављеном ЗИ и сведочанстава о завршеној 
основној школи.Одржана је седница Савета родитеља.  
            Због новонастале  актуелне епидемиолошке ситуације  и 
препоруке руководиоца ШУ Ниш традиционална приредба за ученике, 
родитеље и запослене, у школској трпезарији није одржана као и пријем 
за најуспешније ученике такмичаре и њихове ментореу згради општине 
Бабушнице.  
    

22.јуна-10-13.јула 2019. 
   

Реализоване су следеће активности везане за завршни испит и упис 
ученика у средње школе : 

- Објављивање прелиминарних резултата завршног испита; 
- Дежурство у школи ради пријема жалби ученика на резултате ЗИ ( 

две жалбе једног ученика на резултате из СЈ и математике, које су 
усвојене ); 

- Објављивање коначних резултата завршног испита; 
- Попуњавање и предаја листа жеља; 
- Објављивање званичних резултата распореда по школама и 

образовним профилима; 
- Упис ученика у средње школе-први уписни круг, у коме су сви 

ученици распоређени. 
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21.8.2020. 

   
Црвени крст доделио је школи 1 пакет хране, 1 хигијенски пакет и 10 

кг брашна, који је  уручен породици наших   ученика који похађају 5. и 
7. разред  . 
     

24. 08.2020. 
   

Дистрибутер «Нота» из Књажевца вршио је у школском простору 
дистрибуцију уџбеника за ученике који су извршили све уплате за 
уџбенике на основу уговора о набавци уџбеника у претплати, које су 
родитељи ученика склапали добровољно са овим дистрибутером за 
школски 2020/21.годину. 
    

28.08.2020. 
  

За све запослене  одржана је обука из противпожарне заштите као и 
обука  из  безбедности и здравља на раду, уз поштовање свих 
неопходних мера заштите здравља  запослених  у условима пандемије 
вируса COVID-19 а у складу да препорукама  Кризног штаба  Peпублике 
Србије о мерама  заштите  у ОШ. 
 


