
2019/2020. година



је историјски жанр
словенске књижевности, који
представља временски
детаљан запис историјских

догађаја, за сваку годину посебно.
Вештина писања летописа се назива
летописање. У Византији аналогно
летописима, биле су хронике, а у
западној Европи - анали.

Летописи су се доста сачували у
такозваним „списковима“ XIV - XVIII
века. Под списком се подразумева
„преписивање“ од другог извора, па се
долази до закључка да су летописи у
ствари - зборници.

Руски летописи сачувани су у многим
списима. Најстарији су летописи монаха

Лаврентија (Лаврентијевски летопис,
судећи по години − 1377.), и Ипатијевски
летопис XIV века.

Летопис за 2019/2020. приредиле

Милица Милојковић и Милица Бугарин

Лаврентијевски летопис

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%C5%BDanr
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%9A%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://sr.wikipedia.org/wiki/14._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/18._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/18._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/wiki/1377
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
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Историјат школе
Године 1971. ширењем насеља ,,Маршал Тито” јавила се потреба за изградњом

основне школе. Оснивач школе је Скупштина општине Ниш. Школа је уписана у
судски регистар Окружног привредног суда у Нишу под називом Основна
школа ,,Добросав Јовановић-Станко.” Oтпочела je са радом 19. марта 1973. и настала
је деобом ученика и наставног кадра Основне школе ,,Његош”, у Нишу.

На самом почетку свог рада школа је имала укупно 21 одељење, са 669 ученика
од првог до осмог разреда. Укупно је било 34 запослених: 2 професора, 14 наставника,
10 учитеља, 6 помоћних радника, рачуновођа и секретар школе.

Школа је од 25.3.2002. године променила назив у Основна школа ,,Стефан
Немања” и добила име по једној од највећих личности српске историје, по основачу
средњевековне српске државе.

Основна школа „Стефан Немања”

Пре нешто више од 800 година, у непосредној близини школе десио се историјски
сусрет Стефана Немање и немачког цара Фридриха Барбаросе.

Школске 2004/2005. године, започело је опремање и уређење школе. Замењена
је столарија, учионице су окречене, обновљени су подови у предшколском блоку,
постављене тракасте завесе у учионицама, зелене табле замењене су белим. Извршена
је комплетна реконструкција санитарних чворова.
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Обновљена су наставна средства, библиотечки фонд се повећао, информатички
кабинет је добио нове компјутере. Године 2011. школа је добила признање, Стуб мира,
који је постављен у атријуму школе. Награду је доделио УНЕСКО. Да школа поставља
темељ образовања, говори и чињеница да се из године у годину повећава број ученика.

Постигнути циљеви наших ученика, креативност у изражавању, учешће у
такмичењима и многим пројектима говори о самом успеху школе и посвећености раду
наставног особља. Изузетно смо поносни на чињеницу да из школе излазе добри људи
пред којима је светла будућност.

Стефан Немања
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Школа данас
Настава и радни простор се свакодневно модернизују. Правилником о врсти

стручне спреме наставника и сарадника у основној школи и Правилником о врсти
стручне спреме наставника који изводе образовно - васпитни рад из изборних
програма у основној школи утврђен је профил кадрова школе.

Директор:

др Александра Пројовић

Помоћник директора-

Данијела Коцић

Педагог-Светлана Ст. Максимовић

Психолог-Лидија Јовановић

Социолог-Стојана Томић

Секретар-Јована Тодоров Јаковљевић

Српски језик:
Биљана Николић
Марија Ђорђевић
Сања Милошевић
Неда Станковић
Тања Цекић (Ганић)

Енглески језик:
Ивана Ћирић
Ђорђевић
Маја Ђорђевић
Оливера Ждраљевић
Сузана Ристић

Ликовна култура:
Славиша Митровић
Дејан Марковић

Биологија:
Бојана Барјактаревић
Весна Вукојевић

Историја:
Марија Ристић
Јовица Манојловић
Марина Новчић

Георафија:
Милош Кочић
Зоран Зељковић
Снежана Милошевић

Музичка култура:
Јован Ђорђевић
Станиславка Нешић Вагаја

Физика:
Биљана Стојадиновић
Миодраг Нинић

Математика:
Срђан Филиповић
Душица Марковић
Јадранка Радојевић
Наташа Узелац
Данијела Коцић
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Хемија:
Сања Пешић
Нена Стојановић

Техничко образовање:
Весна Коцић
Снежана Марјановић

Физичко васпитање:
Милош Ђорђевић
Катарина Малешевић
Ђокић
др Срђан Јаковљевић
Александра Тикић
Александар Илић
Саша Ђорђевић

Верска настава:
Маја Стојановић

Немачки језик:
Јована Брзић
Ивана Кнежевић

Информатика:
Кокан Јанковић
Ренато Мацур

Грађанско
васпитање:
Јована Стојковић
Мирослав Станић
Зоран Зељковић

Разредна настава-
боравак:
Душанка Миливојевић

Разредна настава:
Братислав Денић
Марина Ивановић
Новица Младеновић
Ирена Сретић
Александра Петровић
Драгана Живановић
Данијела Шуњеварић
Данијела Петровић
Душанка Милијев
Снежана Џунић
Марина Цветковић
Марија Миловановић
Милена Јовановић
Драгана Филиповић
Марина Аранђеловић
Весна Ристић
Мила Трајковић
Горан Тодоровић
Миодраг Митић
Оливера Митић
Габријела Петровић
Александра Николић

Васпитачи:
Соња Јеремић
Зденка Марковић
Мирјана Васиљевић
Стојанка Вељковић

Рачуновођа:
Никола Нешић

Благајник:
Милија Гајић

Спремачице:
Милена Иванов
Слађана Кацаревић
Митра Тепшић
Марија Веселиновић
Добрила Јовановић
Саша Динић
Ивана Митрић
Сузана Пурић
Невена Илић

Библиотекарке:
Милицаа Бугарин
Милица Милојковић

Сервирка:
Снежана Словић

Рук. пар. котлова -
Слободан Стојичић
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Основна школа „Стефан Немања” је школску 2019/20. започела по школском
календару 1. септембра 2019. Школа испуњава предвиђени минимум просторних и
материјално-техничких услова рада према утврђеним просторним нормативима.
Простор школе се користи рационално, радом у две смене.

У овој школској години 1151 ученика је било распоређено у 40 одељења, 20 у
млађим и 20 у старијим разредима. Први разред је уписало 158 ученика, а у припремни
предшколски програм похађало је 105 полазника. Током ове школске године,
формиране су две групе у продуженом боравку за први и други разред. Настава се у
школи одвијала у две смене, преподневна је почињала од 8 часова и поподневна од 14
часова, а за први и други разред од 13.10 часова.
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Живот школе из дана у дан

Пријем првака

Првог септембра у школском дворишту је организован пријем првака. Учитељи и
директорка насмејаног лица им је пожелела добродошлицу. Прваци су добили
пакетиће за срећан почетак школовања. Приређен је пригодан програм.
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„2000 кошаркашких лопти”

Наша школа је учествовала у пројекту „2000 кошаркашких лопти”. Освојили
смо прву награду-поклон лопте за школу. Организована је свечана додела награда.
Награђени смо, јер су се сви ђаци и сви запослени трудили. Труд и истрајност
неизоставно воде до успеха!

Снимање серије „Жигосани у рекету”

Снимање српске хумори-
стичко-драмске телевизијске серије
„Жигосани у рекету” говори о
двојици некада нераздвојних
пријатеља у славном кошаркашком
клубу. Ово је такође прича о
приајтељству и о другој шанси, као и
о потрази за срећом.

Ученици 7. и 8. разреда наше
школе су били статисти на снимању
ове серије. Изузетно леп утисак
оставио је на њих процес креирања
уметничког дела седме уметности.

.
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Благослови за нову школску годину

Ђаци школе су 29. 9. 2019. отишли на молитвени призив Светог Духа и
благослов на почетку нове школске године. Након Свете Литургије и молитве
наставили су дружење у порти цркве „Св. Пантелејмона”.

Учешће ученика 1/2 на „Тимочком научном торнаду”

Ученици 1/2 28. 9. 2019. године учествовали су на „Тимочком научном
торнаду”-фестивалу науке који се одржава у ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар” у
Књажевцу. Представили су два своја рада: водену сијалицу и магнетни свемирски
лавринт. Поред свог представљања, имали су прилику да виде велики број занимљивих
и поучних експеримената.
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Обележавање „ Дана интелигенције”

У Основној школи „Стефан Немања”, од 3. до 6.
октобра 2019. године обележени су Породични дани
интелигенције. Колегиница Душица Марковић,
наставник математике, позвала је родитеље и децу да
се заједно позабаве математичким проблемима. Час
математике, свакога дана подстиче раст интелигенције
код ученика и созерцава развијање мудрости их
расуђивања. Понекад час буде празник или посебaн
догађај. А понекад се час спонтано прошири на
породично дешавање. Управо се то догодило. Јер,
мотивисати и надахнути своје дете да размишља и
логички закључује, велики је успех родитеља. А лични
пример је најбољи учитељ.

Пројекат Образовање за права детета
(Студијска посета: Деца-деци)

У петак, 4.
10. 2019. године,
нашу школу
посетили су
ученици четири
нове партнерске
школе: ОШ
„Бубањски хероји”,
ОШ „Свети Сава”,
ОШ „Бранко
Миљковић” и ОШ
„Десанка
Максимовић” из
Чокота.

Теме студијске посете деца-деци биле су:
партиципација ученика, недискриминација, образовање за права детета.
Реализоване су следеће активности: обилазак школе, радионица на тему

дискриминација и дискусија (обука ученика о правима детета, партиципативне акције,
радионица, интеркултурална размена).
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Екскурзија ученика 4. разреда-Ђавоља варош

Ученици наше школе посетили су 4. октобра 2019. године споменик природе који се
налази на југу Србије, који се налази близу Куршумлије. Овај природни споменик чине
два, у свету ретка, природна феномена: Земљане куле и хладан кисели извор воде са
високом минерализацијом. Овај један једини кандидат Србије за седам светских чуда,
па су ученици видели природне лепоте наше земље.
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Да право свако-дете ужива лако!

У нашој школи је од 7. до 13. октобра обележена „Дечија недеља” под слоганом
„Да прво свако дете ужива лако” рзноразним активностима.

„Плес за другарство” поводом Дечије недеље организовала су одељења 4/3 и 4/5 и
разменили су срца.

Књижевница Миљана Игњатовић Кнежевић дружилa се са ђацима и поделила
је са нама своје стихове о игри, школици, дружењу. Неколико ученика 3. разреда су
најмлађим друговима прочитали и своје песме. Било је право задовољство слушати их.

У 4/2 су ђаци са учитељицом правили животиње од поврћа и изложили их у
холу школе.

Одељење 4/4 је правило поводом Дечије недеље паное посвећене другрству.

Круна ове дивне недеље посвећене деци и другарству било је дружење у холу
школе под слоганом „Дарујемо да се радујемо”. Ђаци 3. разреда поклањали су једни
другима играчке, књиге и стрипове.

У оквиру „Дечије недеље” организована је и хуманитарна представа организацији
одељења 5/4 . Представу „Смехом до звезда” режирала је ученица Сара Стефановић.
Од зарађеног новца купљене су лопте за школу и остатак је уплаћен НУРДОР-у.
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Срце срцу-размена!

Животиње од поврћа!

Дружење са
песникињом!
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Размењујмо ситнице,
учимо како се дели!

Глумимо у хуманитарне сврхе!

Панои са порукама пријатељства!
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Јесењи крос

Дана 11. 10. 2019. организован је „Јесењи крос”за ученике 2, 4, 6. и 8. разреда. Сви су
се радовали боравку у природи, рекреацији и јесењим бојама.

Маскенбал првака

Као и сваке године, и ове године су нас прваци развеселили својим
оригиналним маскама. Прошетали су школом на радост свих 14. 10. 2019.
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Пројектни дан „Чајанка”

„Чајанка” је организована у дворишту школе по лепом и сунчаном дану 15. 10.
2019. Већина ђака и наставника је дала допринос овом посебном дану посвећеном чају.
У оквиру овог дана представљено је више продуката разних пројеката који се раде у
школи. Сви су били задовољни и срећни. Глумило се, певало, густирали су се домаће
прваљени слаткиши, а мирис часа се осећао у целом насељу. Кроз практичан рад
најбоље се учи.
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Пројекат Образовање за права детета
(Студијска посета наставника и стручних сарадника нових партнерских школа)

У петак, 25. 10. 2019.године, нашу школу су посетили учитељи, наставници,
директори и стручни сарадници четири нове партнерске школе:

ОШ „Бубањски хероји”, ОШ „Десанка Максимовић” из Чокота, ОШ „Свети
Сава” и ОШ „Бранко Миљковић”.

Циљ ове посете био је упознавање пројектних партнера са начином
имплементације пројекта у свакодневне школске и ваншколске активности.

Теме посете биле су: примена Индекса, часови са елементима права детета,
партиципација ученика, интеркултурална размена ученика и наставника.

Гости су имали прилику да разговарају са директором школе, школским
координатором, ученицима и наставницима директно укљученим у реализацију
пројектних активности. Такође, имали су прилику да присуствују часовима са
елементима права детета које су одржале Душица Марковић, професор математике и
Ирена Сретић, професор разредне наставе.
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„Стоп, сви на спорт”

Дана 30. октобра 2019.
године ученици 4. разреда су на
такмичењу „Стоп, сви на спорт”
освојили 3. место. Дружили су се,
такмичили и постигли изванредне
резултате у спортском такмичењу.
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XVI Димитровградско математичко такмичење у Видину

Четврту годину за редом, најбољи математичари
наше школе, учествовали су на међународном
такмичењу у Видину. Такмичили су се са
вршњацима Бугарских и неколико школа

Румуније и Србије. Ове године на такмичење су
ишли Душан Полимац (5. разред), Немања

Јовановски (6. разред), Тамара Маринковић и
Наталија Здравковић (7. разред), Димитрије

Голубовић и Ана Стошић (8. разред).
Похваљујемо све ученике на изузетном пласману
и посебно истичемо добитнике медаља: златне -

Тамара Маринковић, сребрне - Наталија
Здравковић и Душан Полимац и бронзане -

Димитрије Голубовић. Ученици су традиционално, после такмичења посетили
знаменитости и прошетали парком, прелепог града на обали Дунава.
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Дунавско ткање

Уметнички рад „Дунавско ткање” је
као победник међународног такмичења
„Дунавски уметник” представљао
Србију. Влада Мађарске наградила је
победнике (ученике Нађу Станковић,
Јану Младеновић, Даницу Јовић,
Стевана Стојановића и менторе Весну
Вукојевић и Весну Коцић) боравком и
учешћем на „Budapest Water Summit-
у“ који је одржан од 15. до 18. октобра у
Будимпешти. Овај фасцинантни град
треба посетити из много разлога, а дани
проведени у њему нам нису били

довољни да га упознамо у целости. Љубазни домаћини су нам показали град бурне
историје, препун прелепе архитектуре и важних историјских и културних споменика,
прошли смо кроз Пешту и најужи центар, обишли средњовековне улице Будима,
чувене мостове, уживали у прелепом музеју (''Danube Museum'') живописног градића
Естергома надомак
Будимпеште,
присуствовали смо
„Budapest Water
Summit-у“ коме је
присуствовао и сам
председник Мађарске
где су нам и додељене
победничке дипломе. И
нека фотографије
проговоре уместо нас.
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Стоп насиљу

У среду, 6. 11. 2019. одржано је
предавање полиције за ученике 6. разреда
са темама-Полицајац у служби грађана
и Насиље као негативна друштвена
појава.

Наши наставници међу најбољима у Србији

Удружење Живојин Мишић прогласило је
шесту генерацију Најбољих едукатора Србије за
2019. годину, међу којима се налази и Душица
Марковић, наставница математике у ОШ
„Стефан Немања” у Нишу.

Шесту годину заредом, наставници и учитељи
основних и средњих школа широм Србије имали су
прилику да се боре за титулу Најбољег едукатора
Србије, а најбољи едукатори Србије су учитељи и
наставници који се истичу на свакодневном нивоу по
томе што су иноватори, мајстори свог заната и
спремни на доживотно учење. Они иду у корак са
временом и уче децу како да постану грађани 21. века.

Часови математике, наставнице Душице Марковић, у Основној школи „Стефан
Немања”, попут каквог експеримента, потврђују релативност времена. Интервал од 45
минута, у субјективном доживљају ученика и наставника траје много краће и испуњен
је радошћу узајамног емотивног раста и подстицања на размишљање, откривање,
дедукцију…
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Посета књижевно-меморијалној соби

У Галерији Књижевно-меморијалне поставке Сремац/Миљковић отворена је
репрезентативна изложба „Иво Андрић-писац и/или дипломата” изведена у
организацији Музеја града Београда и Народног музеја Ниш. Ученици 5. и 7. разреда
наше школе посетили су изложбу и имали прилику да се упознају са личним
предметима Андрића, из доба његове дипломатске службе. Тада је изложено шеснаест
оригиналних предмета из Легата Иве Андрића: дипломатски ковчег и свечана
дипломатска униформа Андрића, фраменти рукописа „На Дрини ћуприја”, фотографије
из Берлина, пишчеве наочаре, повеља Универзитета у Нишу, прва издања збирки
песама „Еx ponto”, „Немири”, приповетке „Пут Алије Ђерзелеза”.
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Презентација Фудбалског савеза Србије у нашој школи

Нашу школу посетила је делегација Фудбалског савеза Србије 18. 11. 2019.
Дружили су се ученицима наше школе у сали. Спортисти су ученицима представили
лепоте спорта и истакли важност бављења физичком активношћу.
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Семинар „Стратегије, методе и технике рада у инклузивној
учионици”

У нашој школи је крајем новембра
одржан дводневни семинар
„Стратегије, методе и технике рада
у инклузивној учионици” за
наставнике, васпитаче и стручне
сараднике. Радећи на едукацији
наставног особља трудимо се да
наставу прилагодимо сваком ђаку у
складу са његовим потребама и
могућностима.

Спортска такмичења

На градском такмичењу у кошарци наши дечаци су освојили 2. место, а
девојчице 3. место. Свака част за наше кошаркаше! Такође, на Првенству града Ниша
у пливању одржаном 20. 11. 2019, наши ученици су постигли одличан успех-три прва,
три друга и три трећа места.
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У сусрет „Радовићевом венцу”

Десета јубиларна промоција
Зборника „Радовићев венац”.

Промоција литерарног
конкурса на који је пристигло око 454
рада написаних у поезији и прози, из
целе Србије и окружења, 24 основаца
добило је награде, а 44 рада је ушло у
Зборник као посебно одабрани радови.

Награђени ученици наше школе су
Уна Стјепановић 5/1 и Димитрије

Голубовић 8/3, a Новак Антић
из 3/4 одељења је добио захвалницу за свој рад.
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Безбедност на првом месту

Одељење криминалистичке полиције
ПУ Ниш; Предавање за ученике 4.
разреда. Пројекат - „Основи
безбедности деце” 16. 12. 2019.

Неговање породичних хришћанских празника

Детињци, материце и патерице јесу породични празници где се симболично везују
ноге. Представљају чврсте породичне везе које спајају децу и родитеље. У цркви смо
сви повезани нитима истинске, хришћанске љубави.
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Обележавању овог дивног дана, великом празнику Материце, посвећеног мамама
придружили су се ђаци 3/2 представом коју су извели у просторијама школе.
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Конференција „Нека боља будућност”

Младим, успешним и инспиративним
средњошколцима и студинтима из
Ниша додељене је Организација „Нађи
Раула” доделила награде „Светислав
Милић” 30. 12. 2020. Том приликом су
млади таленти, научници,

представници образовних институција,
спортисти, представници ученичких парламената
дали допринос конференцији под називом „Нека
боља будућност”. Ученици осмог разреда наше
школе присуствовали су овој трибини у пратњи
библиотекарке Милице Бугарин. Стекли су нова
искуства и познанства и били мотивисани да
постану волентери у многим областима.

Празници нам стижу и греју душу топлином
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Представљање наше школе будућим првацима

Ученици 4. разреда посетили су током
јануара месеца многе предшколске групе
вртића „Пчелице” и припремили пригодан
програм, чиме су афирмисали нашу школу за
предстојећи упис првака. Предшколци су
добили симболичне поклоне од старијих
другара. Будући прваци су са одушевљењем
пратили програм и уживали у представи.

Посета предшколаца вртића
„Бубамара”

Посета вртића „Маза”

https://www.facebook.com/osstefannemanjanis/photos/pcb.1483161081857277/1483159141857471/?__cft__[0]=AZUIlITbEOLPh5XHWtnTBeZpuOYEpB_QYdSDX1lsiLEiN0yMlg_-Yka0vheKBlhyw3bKvTfxl9_MSjWZsozfAL53c-E39JtC3_HN1Cpu98X-QpLv3jx-JkNgc6wliWzRPoq3zjwP5g1RvlPqgUhtBSYbz64FAgADG7E1hXk-AscDwWME3hQ5Xq_vShpWTbsxlXU&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/osstefannemanjanis/photos/pcb.1483161081857277/1483159141857471/?__cft__[0]=AZUIlITbEOLPh5XHWtnTBeZpuOYEpB_QYdSDX1lsiLEiN0yMlg_-Yka0vheKBlhyw3bKvTfxl9_MSjWZsozfAL53c-E39JtC3_HN1Cpu98X-QpLv3jx-JkNgc6wliWzRPoq3zjwP5g1RvlPqgUhtBSYbz64FAgADG7E1hXk-AscDwWME3hQ5Xq_vShpWTbsxlXU&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/osstefannemanjanis/photos/pcb.1483161081857277/1483159141857471/?__cft__[0]=AZUIlITbEOLPh5XHWtnTBeZpuOYEpB_QYdSDX1lsiLEiN0yMlg_-Yka0vheKBlhyw3bKvTfxl9_MSjWZsozfAL53c-E39JtC3_HN1Cpu98X-QpLv3jx-JkNgc6wliWzRPoq3zjwP5g1RvlPqgUhtBSYbz64FAgADG7E1hXk-AscDwWME3hQ5Xq_vShpWTbsxlXU&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/osstefannemanjanis/photos/pcb.1483161081857277/1483159201857465/?__cft__[0]=AZUIlITbEOLPh5XHWtnTBeZpuOYEpB_QYdSDX1lsiLEiN0yMlg_-Yka0vheKBlhyw3bKvTfxl9_MSjWZsozfAL53c-E39JtC3_HN1Cpu98X-QpLv3jx-JkNgc6wliWzRPoq3zjwP5g1RvlPqgUhtBSYbz64FAgADG7E1hXk-AscDwWME3hQ5Xq_vShpWTbsxlXU&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/osstefannemanjanis/photos/pcb.1483161081857277/1483159201857465/?__cft__[0]=AZUIlITbEOLPh5XHWtnTBeZpuOYEpB_QYdSDX1lsiLEiN0yMlg_-Yka0vheKBlhyw3bKvTfxl9_MSjWZsozfAL53c-E39JtC3_HN1Cpu98X-QpLv3jx-JkNgc6wliWzRPoq3zjwP5g1RvlPqgUhtBSYbz64FAgADG7E1hXk-AscDwWME3hQ5Xq_vShpWTbsxlXU&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/osstefannemanjanis/photos/pcb.1483161081857277/1483159201857465/?__cft__[0]=AZUIlITbEOLPh5XHWtnTBeZpuOYEpB_QYdSDX1lsiLEiN0yMlg_-Yka0vheKBlhyw3bKvTfxl9_MSjWZsozfAL53c-E39JtC3_HN1Cpu98X-QpLv3jx-JkNgc6wliWzRPoq3zjwP5g1RvlPqgUhtBSYbz64FAgADG7E1hXk-AscDwWME3hQ5Xq_vShpWTbsxlXU&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/osstefannemanjanis/photos/pcb.1483161081857277/1483159201857465/?__cft__[0]=AZUIlITbEOLPh5XHWtnTBeZpuOYEpB_QYdSDX1lsiLEiN0yMlg_-Yka0vheKBlhyw3bKvTfxl9_MSjWZsozfAL53c-E39JtC3_HN1Cpu98X-QpLv3jx-JkNgc6wliWzRPoq3zjwP5g1RvlPqgUhtBSYbz64FAgADG7E1hXk-AscDwWME3hQ5Xq_vShpWTbsxlXU&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/osstefannemanjanis/photos/pcb.1483161081857277/1483159201857465/?__cft__[0]=AZUIlITbEOLPh5XHWtnTBeZpuOYEpB_QYdSDX1lsiLEiN0yMlg_-Yka0vheKBlhyw3bKvTfxl9_MSjWZsozfAL53c-E39JtC3_HN1Cpu98X-QpLv3jx-JkNgc6wliWzRPoq3zjwP5g1RvlPqgUhtBSYbz64FAgADG7E1hXk-AscDwWME3hQ5Xq_vShpWTbsxlXU&__tn__=*bH-R
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Посета школи вртића
„Бамби”

Весели предшколци вртића
„Палчић”
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Прослава „Савиндана”

У школи је на свечан начин прослављенашколска слава „Свети Сава” 27. 01. 2020.
Ове године је колачар била наставница математике Душица Марковић. Својим
залагањем и идејама допринела је да се сви присутни врате у доба владавине Немањића.
Све је било уређено у духу православља.

https://www.facebook.com/osstefannemanjanis/photos/pcb.1476706445836074/1476705659169486/?__cft__[0]=AZWZpx7vt7xfG9lYIpcK3zuva8siyB6zXlWQlx2CQ6bNn8Y06S6_3bTkQ3AYuZT5qxXdZL7yJ7YHrt2yBC0P4xGhwPgJQcfMOLbxj2zL5OjjwjZp9g5YBkJqS5mpVqbxvFUJO9OZnkgxrV9rzc5OWVfffixNlSOGsy6pDSoLsHNNf1y4XoShaAUb38owEad-Ejs&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/osstefannemanjanis/photos/pcb.1476706445836074/1476705659169486/?__cft__[0]=AZWZpx7vt7xfG9lYIpcK3zuva8siyB6zXlWQlx2CQ6bNn8Y06S6_3bTkQ3AYuZT5qxXdZL7yJ7YHrt2yBC0P4xGhwPgJQcfMOLbxj2zL5OjjwjZp9g5YBkJqS5mpVqbxvFUJO9OZnkgxrV9rzc5OWVfffixNlSOGsy6pDSoLsHNNf1y4XoShaAUb38owEad-Ejs&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/osstefannemanjanis/photos/pcb.1476706445836074/1476705659169486/?__cft__[0]=AZWZpx7vt7xfG9lYIpcK3zuva8siyB6zXlWQlx2CQ6bNn8Y06S6_3bTkQ3AYuZT5qxXdZL7yJ7YHrt2yBC0P4xGhwPgJQcfMOLbxj2zL5OjjwjZp9g5YBkJqS5mpVqbxvFUJO9OZnkgxrV9rzc5OWVfffixNlSOGsy6pDSoLsHNNf1y4XoShaAUb38owEad-Ejs&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/osstefannemanjanis/photos/pcb.1476706445836074/1476705659169486/?__cft__[0]=AZWZpx7vt7xfG9lYIpcK3zuva8siyB6zXlWQlx2CQ6bNn8Y06S6_3bTkQ3AYuZT5qxXdZL7yJ7YHrt2yBC0P4xGhwPgJQcfMOLbxj2zL5OjjwjZp9g5YBkJqS5mpVqbxvFUJO9OZnkgxrV9rzc5OWVfffixNlSOGsy6pDSoLsHNNf1y4XoShaAUb38owEad-Ejs&__tn__=*bH-R
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https://www.facebook.com/osstefannemanjanis/photos/pcb.1476706445836074/1476705659169486/?__cft__[0]=AZWZpx7vt7xfG9lYIpcK3zuva8siyB6zXlWQlx2CQ6bNn8Y06S6_3bTkQ3AYuZT5qxXdZL7yJ7YHrt2yBC0P4xGhwPgJQcfMOLbxj2zL5OjjwjZp9g5YBkJqS5mpVqbxvFUJO9OZnkgxrV9rzc5OWVfffixNlSOGsy6pDSoLsHNNf1y4XoShaAUb38owEad-Ejs&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/osstefannemanjanis/photos/pcb.1476706445836074/1476705659169486/?__cft__[0]=AZWZpx7vt7xfG9lYIpcK3zuva8siyB6zXlWQlx2CQ6bNn8Y06S6_3bTkQ3AYuZT5qxXdZL7yJ7YHrt2yBC0P4xGhwPgJQcfMOLbxj2zL5OjjwjZp9g5YBkJqS5mpVqbxvFUJO9OZnkgxrV9rzc5OWVfffixNlSOGsy6pDSoLsHNNf1y4XoShaAUb38owEad-Ejs&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/osstefannemanjanis/photos/pcb.1476706445836074/1476705659169486/?__cft__[0]=AZWZpx7vt7xfG9lYIpcK3zuva8siyB6zXlWQlx2CQ6bNn8Y06S6_3bTkQ3AYuZT5qxXdZL7yJ7YHrt2yBC0P4xGhwPgJQcfMOLbxj2zL5OjjwjZp9g5YBkJqS5mpVqbxvFUJO9OZnkgxrV9rzc5OWVfffixNlSOGsy6pDSoLsHNNf1y4XoShaAUb38owEad-Ejs&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/osstefannemanjanis/photos/pcb.1476706445836074/1476705659169486/?__cft__[0]=AZWZpx7vt7xfG9lYIpcK3zuva8siyB6zXlWQlx2CQ6bNn8Y06S6_3bTkQ3AYuZT5qxXdZL7yJ7YHrt2yBC0P4xGhwPgJQcfMOLbxj2zL5OjjwjZp9g5YBkJqS5mpVqbxvFUJO9OZnkgxrV9rzc5OWVfffixNlSOGsy6pDSoLsHNNf1y4XoShaAUb38owEad-Ejs&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/osstefannemanjanis/photos/pcb.1476706445836074/1476705659169486/?__cft__[0]=AZWZpx7vt7xfG9lYIpcK3zuva8siyB6zXlWQlx2CQ6bNn8Y06S6_3bTkQ3AYuZT5qxXdZL7yJ7YHrt2yBC0P4xGhwPgJQcfMOLbxj2zL5OjjwjZp9g5YBkJqS5mpVqbxvFUJO9OZnkgxrV9rzc5OWVfffixNlSOGsy6pDSoLsHNNf1y4XoShaAUb38owEad-Ejs&__tn__=*bH-R
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Обука „Развој међупредметних компетенција”

У нашој школи одржана је обука под називом „Развој међупредметних
компетенција” за наше учитеље и наставнике.

Обележавање Светског дана борбе против вршњачког насиља

Радионица Вршњачког тима о вршњачком насиљу,
одржана је 27. 2. 2020. поводом обележавања Светског дана
борбе против вршњачког насиља. Ова манфестација обележава
се последње среде у фебруару у многим земљама широм света.
Познта је и као Дан ружичастих мајица. Циљ овакве радионице је
освешћивање младих људи када је реч о међусобној комуникацији,
вршњачком насиљу и ненасилном, асертивном понашању.
Ученици наше школе су практично показали друштвено
непожељно понашање које треба избегавати.

.
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„Читајмо гласно”
У оквиру акције „Читајмо гласно” коју организује Друштво школских

библиотекара Србије, у петак 28. фебруара, поводом обележавања Националног дана
књиге, реализована је радионица са члановима Библиотечке секције наше школе.
Важно је да укажемо на значај књиге и школске библиотеке у раду са ученицима и
наставницима.



35

Вече Мартенице на Филозофском факултету

Традиционално бугарско вече посвећено мартеницама обележено је у амфитеатру
Филозофског факултета 29. фебруара. И овога пута, кроз занимљив уметнички програм
представљени су обичаји који се везују за једну од најстаријих народних традиција у
Бугарској, а нама је била част да се одазовемо позиву и песмом најавимо долазак
пролећа.
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Пројектни дан Еко школе

И ове је године у нашој школи 3. 3. 2020.
одржан пројектни дан у организацији Еко
школе. Ученици су презентовали своје
радове, настале као резултат пројеката на
тему одрживог развоја-Истраживачки рад о
повећању производње пластичних кеса од
1957 - 2015.- наставница Јадранка Радојевић;

- Производња биокеса од кромпира ,
пиринча, банане -наставница Нена
Стојановић;

- Фигуре од пластике -учитељица
Душанка Милијев;

- Панои о пластичним кесама-учитељица Снежана Џунић;

-Угледни час „Од механизма до организма” са радионицом „Од жице до питалице” и
дидактиче играчке од дрвета, фоторепортери, торбице од рециклажних материјала,
фигуре од метала и цд дискова наставници Весна Вукојевић, Весна Коцић, Срђан
Филиповић;

Целу манифестацију музиком оплеменила наставница Станиславка Нешић Вагаја.
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Форум

младих научника

Ученици ОШ „ Стефан
Немања“ присуствовали су 5. 3.
2020. шестој конференцији
„Форум младих научника-не
ругај се талентима”. Активно
су учествовали и у панел
дискусији са темом: „Девојке у
науци. Има ли предрасуда и
колико је тешко бити најбоља у
науци?” па су на крају јавно
похваљени од самог оснивача ове
организације. Било је то прелепо
искуство за наше ученике.

Школа за 21. веk
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Ковид 19

У складу са Одлуком о проглашењу
ванредног стања на целој триторији
Републике Србије, која је ступила на снагу
вечерас 15. 3. 2020. године, установе
образовања и васпитања неће радити од
понедељка 16. 3. 2020. године.

Настава на даљину почела је 17. марта
2020. године и уз помоћ Јавног сервиса
Србије РТС 3 и РТС.

Реч две поводом Дана школе

Поштована децо, родитељи и колеге,

Данас, 7. 4. 2020, наша школа
слави свој дан! Како због
новонастале ситуације нисмо у
прилици да се дружимо и
покажемо шта све знамо и како
радимо, волела бих да вас са пар
фотографија подсетим како је то
изгледало прошле године!
Једино што сада могу да вам
пожелим је добро здравље.
Чувајте се и надам се скором
виђењу!

Срећан нам Дан школе!
С поштовањем ,

Директор школе

Александра Пројовић
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Међународном фестивалу
дечјег стваралаштва

Ученица 4. разреда Јовани Глиџић од

4000 радова за причу освојила је 1. место,
а за поезију 2. место на Међународном
фестивалу дечјег стваралаштва

„На крилима детињства” у Панонији.

Ученик генерације

На Видовданској академији сваке године
дедељује се награда ученицима генерације.
Честитамо нашем ученику генерације
Димитрију Голубовићу на труду, раду,
залагању и постугнућима на разним
такмичењима. Такође, и на томе што је добар
друг који зна да дели знаање и да притекне у
помоћ када је потребно.
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Лексикон
стваралаца

Године 2019. је
Друштво за развој
образовања Klett издало
„Лексикон стваралаца у
предуниверзитетском
образовању”. Намера
издавања Лексикона је била
да јавност упозна са
стручним и научним
стваралаштвом просветних
радника у Србији и тиме
афирмише професију наставника. У њему се налазе биографије просветних радника
који активно стварају, а по резултатима се издвајају у својој професионалној
популацији. Међу хиљаду најбољих су и биографије чланова нашег колектива:
Александра Пројовић, директор школе, Бојана Барјактаревић, наставница биологије,
Душица Марковић, наставница математике, Ирена Сретић и Марина Цветковић,
професори разредне наставе.
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Такмичења ученика ОШ „Стефан Немања” школска
2019/2020.

Српски језик
Име и
презиме
ученика

разре
д Предмет

Опш
тинс
ко

Окр
ужн
о

Републич
ко

Међун
ародно Наставник

Јована
Глиџић 4. Српски језик

(литер.конкурс) Специјална награда

Катарина
Савић 3. Српски језик

(литер.конкурс) 3. Ирена
Сретић

Константин
Станковић 3. Српски језик

(литер.конкурс) 2. Ирена
Сретић

Сергеј Јовић 4. Српски језик
(литер.конкурс) 2. Данијела

Шуњеварић
Јована
Глиџић 4. Српски језик

(литер.конкурс) 3. Данијела
Петровић

Јована
Глиџић 4. Српски језик

(литер.конкурс) 2. Данијела
Петровић

Јована
Глиџић 4. Српски језик

(литер.конкурс) 2. Данијела
Петровић

Јована
Глиџић 4. Српски језик

(литер.конкурс) 1. Данијела
Петровић

Јована
Глиџић 4. Српски језик

(литер.конкурс) 3. Данијела
Петровић

Јована
Глиџић 4. Српски језик

(литер.конкурс) 3. Данијела
Петровић

Матија Илић 5.
Српски језик
(литер.конкурс) 3.

Тања Цекић

Алона
Олах 5.

Српски језик
(литер.конкурс) 2.

Тања Цекић

Алона Олах 5.
Српски језик
(литер.конкурс) 3.

Тања Цекић

Уна
Стјепановић 5.

Српски језик
(литер.конкурс
Р.В.)

3.
Тања Цекић

Лена
Јовановић 7.

Српски језик
(књижевна
олим.)

1.
Марија
Ђорђевић

Димитрије
Голубовић 8.

Српски језик
(литер.конкурс
Р.В.)

1.
Сања
Милошевић
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Енглески језик
Име и презиме

ученика разред Предмет Општинско Окружно Републичко Наставник

Вељко
Милошевић

8. Енглески
језик

3. - - Сузана
Ристић

Димитрије
Голубовић

8. Енглески
Језик

3. 2. - Сузана
Ристић

Вељко
Вучковић

8. Енглески
Језик

3. 3. - Сузана
Ристић

Никола Савић 8. Енглески
језик

3. - - Сузана
Ристић

Немачки језик
Име и презиме

ученика разред Предмет Општинско Окружно Републичко Наставник

Андреј Раскоп 8. Немачки
језик

3. - - Ана
Милић

Историја
Име и презиме

ученика разред Предмет Општинско Окружно Републичко Наставник

Миљана
Манић

6. Историја 3. - - Марија
Новчић

Анђела Јовић 6. Историја 3. - - Марина
Новчић

Андрија
Иванчев

8. Историја 3. - - Јовица
Манојловић

Математика
Име и презиме
ученика

раз
ред Предмет

Опш
тинс
ко

Окруж
но

Републи
чко

Међунар
одно Наставник

Вук
Крајналић 1. Математика

(Мислиша) 3. Марија
Миловановић

Елена
Јовановић 1. Математика

(Мислиша) 3.
Драгана
Филиповић

Елена Коцић 1. Математика
(Мислиша) 2. Марина

Аранђеловић
Андреа
Спасовић 1. Математика

(Мислиша) 3. Марина
Аранђеловић

Јована
Марковић 1. Математика

(Мислиша) 3. Габријела
Петровић

Елена
Вучковић 2. Математика

(Мислиша) 2. Весна Ристић

Олга
Лилић 2. Математика

(Мислиша) 3. Миодраг
Митић
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Лена
Милић 2. Математика

(Мислиша) 2. Миодраг
Митић

Стефан
Марковић 2. Математика

(Мислиша) 2. Оливера
Митић

Јована
Јорданов 2. Математика

(Мислиша) 3. Оливера
Митић

Анђелија
Гроздановић 3. Математика

(Мислиша) 3.
Ирена Сретић

Aнђелија
Гроздановић 3.

Математика 1. Ирена Сретић

Виктор
Микић 3. Математика 3. Новица

Миладиновић
Павле
Тотић 3. Математика 3. Новица

Миладиновић
Петар
Алексић 4. Математика 2. Данијела

Шуњеварић
Елена
Димитријевић 5. Математика 2. Душица

Марковић
Мила
Узелац 5. Математика 2. Душица

Марковић
Петар
Ђорђевић 5. Математика 3. Душица

Марковић
Максим
Филиповић 5. Математика 3. 3. Душица

Марковић
Душан
Полимац 5. Математика

2.
Видин

Душица
Марковић

Наталија
Здравковић 7.

Математика
(интернет

олимпијада)

3. Данијела
Коцић

Наталија
Здравковић 7. Математика

(Мислиша) 3. Данијела
Коцић

Тамара
Маринковић 7.

Математика
3.

Данијела
Коцић

Тамара
Маринковић 7.

Математика
(интернет

олимпијада)

3. Данијела
Коцић

Тамара
Маринковић 7. Математика

(Мислиша) 3. Данијела
Коцић

Димитрије
Голубовић 8. Математика 3. 2. Јадранка

Радојевић

Физика
Име и презиме

ученика разред Предмет Општинско Окружно Републичко Наставник

Наталија
Здравковић

7. Физика 1. 2. Миодраг
Нинић



44

Тамара
Маринковић

7. Физика 1. 3. Миодраг
Нинић

Никола
Петковић

7. Физика 2. 3. Миодраг
Нинић

Марко
Јанчетовић

6. Физика 2. 3. Биљана
Стојадиновић

Хемија
Име и презиме
ученика

разред Предмет Општинско Окружно Републичко Наставник

Наталија
Здравковић

7. Хемија 1. Нена
Стојановић

Лена
Јовановић

7. Хемија 1. Нена
Стојановић

Тамара
Маринковић

7. Хемија 2. Нена
Стојановић

Димитрије
Голубовић

8. Хемија 2. Нена
Стојановић

Петар Митић 8. Хемија 3. Нена
Стојановић

Сташа
Трајковић

8. Хемија
( Такмичењ
е талената)

1. Нена
Стојановић

Информатика и рачунарство
Име и
презиме
ученика

разред Предмет Општин
ско

Окруж
но

Републич
ко Наставник

Лазар
Јоцић 5. Информатика и

рачунарство 1. - - Ренато
Мацур

Вук
Радоњић 7. Информатика и

рачунарство 2. - Кокан
Јанковић

Вук
Радоњић 7.

Информатика и
рачунарство
(Школа за 21.век)

3. - - Кокан
Јанковић

Димитрије
Ристић 7.

Информатика и
рачунарство
(Школа за 21.век)

3. - - Кокан
Јанковић

Марко
Јанчетовић 6.

Информатика и
рачунарство,
„Дабар“такм.

- - Уч. Ренато
Мацур

Техника и технологија и Техничко информатичко образовање

Име и
презиме
ученика

разред Предм
ет

Општинс
ко

Окружно Међуокр
ужно

Репуб
личко

Наставник

Анђела
Симић

5. ТИТ 3. Весна Коцић
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Настасија
Иванов

6. ТИТ 1. Снежана
Марјановић

Ива
Митровић

6. ТИТ 3. Снежана
Марјановић

Марија
Митровић

8. ТИО 1. Снежана
Марјановић

Вељко
Мирковић

8. ТИО 2. Снежана
Марјановић

Физичко васпитање
Име и презиме
ученика

Раз. Физичко
васпитање

Општинско Окружно Републичк
о

Наставник

Јана Антић 5. Кошарка
пионирке

3. Александар
Илић

Анђела
Симић

5. Кошарка
пионирке

3. Александар
Илић

Наталија
Ђокић

5. Кошарка
пионирке

3. Александар
Илић

Лана Антић 7. Кошарка
пионирке

3. Александар
Илић

Мила
Светозаревић

7. Кошарка
пионирке

3. Александар
Илић

Кристина
Перошевић

8. Кошарка
пионирке

3. Александар
Илић

Јелена Симић 8. Кошарка
пионирке

3. Александар
Илић

Сташа
Трајковић

8. Кошарка
пионирке

3. Александар
Илић

Дуња Узелац 8. Кошарка
пионирке

3. Александар
Илић

Димитрије
Живадиновић

7. Кошарка
пионири

2. Александар
Илић

Андреј
Несторовић

7. Кошарка
пионири

2. Александар
Илић

Вељко
Николић

7. Кошарка
пионири

2. Александар
Илић

Матија Савић 7. Кошарка
пионири

2. Александар
Илић

Страхиња
Ђорђевић

8. Кошарка
пионири

2. Александар
Илић

Душан
Стаменковић

8. Кошарка
пионири

2. Александар
Илић

Немања
Јанковић

8. Кошарка
пионири

2. Александар
Илић

Лазар
Маринковић

8. Кошарка
пионири

2. Александар
Илић

Никола
Петровић

8. Кошарка
пионири

2. Александар
Илић

Димитрије
Усковић

8. Кошарка
пионири

2. Александар
Илић

Алекса
Шутановац

8. Кошарка
пионири

2. Александар
Илић
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Петар
Станковић

8. Кошарка
пионири

2. Александар
Илић

Димитрије
Живадиновић

7. Стони тенис 2. Милош
Ђорђевић

Војин
Грујовић

2. Пливање 1. Катарина
М.Ђокић

Вук Николић 5. Пливање 1. Катарина
М.Ђокић

Ива
Митровић

6. Пливање 1. Катарина
М.Ђокић

Лазар Јоцић Пливање 2. Катарина
М.Ђокић

Матеја
Михајловић

6. Пливање 2. Катарина
М.Ђокић

Анђела
Симић

8. Пливање 2. Катарина
М.Ђокић

Вукашин
Филиповић

3. Пливање 3. Катарина
М.Ђокић

Елена
Димитријевић

5. Пливање 3. Катарина
М.Ђокић

Дамјан Симић 3. Пливање 3. Катарина
М.Ђокић

Лила
Гојковић

1. Крос(Подржимо
будуће атлетске
шампионе)

3. Марина
Цветковић

Димитрије
Давитковић

3. Крос(Подржимо
будуће атлетске
шампионе)

2. Ирена
Сретић
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Занимљиви тренуци из школског живота / Галерија
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„Образовање је златни кључ слободе”
Џорџ Вашингтон Карвер

У Нишу, августа 2020.
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