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Почела нова школска година
СЕПТЕМБАР 2021.

Уз интонирање државне химне „Боже правде“ и читање писма министра просвете, данас је почела нова
школска година.  Наши основци ће наставу похађати редовно са часовима од по 45 минута
придржавајући се мера заштите од ширења коронавируса.

Како је саопштило Министарство просвете, науке и технолошког развоја, даљи начин рада образовних
установа зависиће од епидемиолошке ситуације у локалним самоуправама. Ученицима су успешну нову
школску годину пожелели директор школе и сви запослени.



Нашој школи уручена беспилотна летелица

дрон

СЕПТЕМБАР 2021.

Настављајући сарадњу са МПНТР Републике Србије, а на основу потписаног Меморандума „За лепшу
школу” Ротари клубови Србије спроводе акцију набавке беспилотних летелица – дронова за школе у
Србији, а са циљем учења програмских језика скреч и пајтон, који су предвиђени наставним планом и
програмом информатике за ученике 5. и 6. разреда.

ОШ ,,Партизански дом“ се нашла на списку одабраних школа, а представнику наше школе је 10.9.2021.
године у Свечаној сали Града Лесковца уручена беспилотна летелица – дрон.
На свечаности уручења су присуствовали градоначелник Лесковца г. Горан Цветановић, начелница
Школске управе за Јабланички И Пчињски округ гђа Марина Илић, Гувернер Ротари дистрикта 2483 гђа
Зорица Јестровић, паст гувернери г. Данило Љевнаић и г. Владимир Матић као и чланови Ротари клуба
Лесковца.

За наставнике информатике и техничког образовања који ће у кабинетима радити са беспилотним
летелицама у ЦСУ Лесковац истог дана је била организована обука за коришћење дронова у настави.
Сматрамо да је беспилотна летелица изузетно интердисциплинарно учило које има широку примену у
различитим областима привреде и свакодневног живота и радујемо се што на почетку школске године
заједнички стварамо боље техничке услове за образовање наших ученика.

https://ospartizanskidom.edu.rs/nasoj-skoli-urucena-bespilotna-letelica-dron/
http://www.mpn.gov.rs/


одговоран однос према здрављу
СЕПТЕМБАР 2021.

Поводом програма ,,Унапређивање међупредметне компетенције ученика – Одговоран однос према
здрављу” током последње две недеље септембра успешно је одржан низ радионица са ученицима на
тему здравља.

У склопу радионицa, ученицима су представљени концепти односа према здрављу као и примена
принципа родне равноправности. Сви ученици школе су активно учествовали у радионицама.

Модератори и креатори садржаја за ученике су: Бојана Вељковић (стручна сарадница), Гордана Симић
(наставница српског језика и књижевности) и Новак Новаковић (наставник физичког и здравственог
васпитања).



Обележена Дечија недеља

Литерарни и ликовни радови на тему другарства
Маскенбал
Радионица о дечијим правима
Спортске игре

Под слоганом ,,Дете је дете да га волите и разумете“, ОШ ,,Партизански дом“ је обележила прву
недељу октобра.

Дечија недеља је и ове године обележена на другачији начин, уз поштовање свих мера и препоруке
надлежних служби и социјалне дистанце. У нашој школи је сваки дан посвећен деци, али Дечија
недеља је период када они покажу своју креативност и знања о спорту, заштити животне средине,
дигиталном свету, солидарности, толеранцији и пре свега другарству и све то кроз призму њихових
права.

АКТИВНОСТИ:

OKTOБАР 2021.

https://ospartizanskidom.edu.rs/nasoj-skoli-urucena-bespilotna-letelica-dron/


обележен дан школе

НОВЕМБАР 2021.

Скромније него претходних година, основна школа „Партизански дом“ обележила је свој дан 15.
новембра.

Услед неповољне епидемиолошке ситуације проузроковане коронавирусом, Дан школе је прослављен
на оригиналан начин скромном приредбом у којој су учествовали и наставници заједно са децом. Тако
смо поред наших ученика рецитатора чули и директора школе како рецитује стихове Десанке
Максимовић док нам је Немања Јовић, наставник историје, одржао кратко предавање о историјату
школе.

Школа је својим средствима свим ученицима обезбедила послужење и грицкалице како би им овај дан
учинила слађим и лепшим.



Нашој школи уручена два рачунара
ДЕЦЕМБАР 2021.

Настављајући сарадњу са МПНТР Републике Србије, ОШ ,,Партизански дом“ су уручена два десктоп
рачунара у циљу побољшања квалитета наставе и развијања дигиталне писмености.

Тако се наша школа још једном нашла на списку одабраних установа за донацију, а представнику наше
школе су 30.11.2021. године у ОШ ,,Петар Тасић“ у Лесковцу уручени рачунари.

Срећни смо што ће наши ученици пратити наставу на савременим ИКТ уређајима.

https://www.mpn.gov.rs/


Донација спортске опреме

ДЕЦЕМБАР 2021.

Потпредседница Спортског савеза општине Медвеђа, Ивана Николић са делегацијом, у оквиру акције
за опремање школских фискултурних сала новом опремом и реквизитима посетила је данас (1.12.2021)
нашу школу и том приликом уручила спортску опрему.

Фискултурна сала наше школа је сада богатија за 4 рекета за стони тенис, лоптице, мрежице и нове
фудбалске лопте.

https://ospartizanskidom.edu.rs/nasoj-skoli-urucena-bespilotna-letelica-dron/


Дани науке у ОШ ,,Партизански дом''
ДЕЦЕМБАР 2021.

Поводом Дана науке који се сваке године обележава 10. новембра, наставница географије, Биљана
Симић, одржала је данас угледни час у форми квиза Kahoot. Квизом је обухваћено наставно градиво из
географије од 5. до 7. разреда. Угледном часу су присуствовали сви ученици и поједини наставници
школе.
Поред обнављања и проширивања знања из географије, ученици су овладали апликацијом Kahoot на
својим паметним уређајима.

Током пандемије изазване корона вирусом, физичко присуство ученика у школи је доведено у питање,
а идеја о коришћењу виртуелних алата све више добија на значају. Оваквим активностима наша школа
доприноси очувању здравља својих ученика и показује спремност за реализацију квалитетне наставе,
како непосредно, тако и на даљину.

https://kahoot.com/
https://ospartizanskidom.edu.rs/odgovoran-odnos-prema-zdravlju/


,,Окрени на зелено'' у нашој школи
ДЕЦЕМБАР 2021.

Министарство рударства и енергетике, уз подршку Европске уније, је почело спровођење активности за
подизање свести о енергетској ефикасности под слоганом – ОКРЕНИ НА ЗЕЛЕНО. У претходном
периоду јавности су кроз различите промотивно-едукативне активности представљене мере и
могућности за побољшање енергетске ефикасности на свим нивоима.

Наша школа је дала свој допринос подизању свести о енергетској ефикасности и спровела низ
активности у виду презентација, квизова, часова и предавања.

https://www.mre.gov.rs/


Свети Сава школска слава

ЈАНУАР 2022.

У Србији је данас, 27. јануара 2022, обележена школска слава Свети Сава, у част првог српског
архиепископа и просветитеља, а у нашој школи је због епидемиолошке ситуације и ове године програм
био кратак и уз мањи број ученика и наставника.

Неколико ученика је својим рецитацијама и читањем стихова о Светом Сави уприличило свечаност
резања славског колача уз скромну трпезу.

Празник Свети Сава установљен је за школску славу 1840. године, на предлог Атанасија Николића,
ректора Лицеја – прве Више школе у Србији.

https://www.mre.gov.rs/
https://www.mre.gov.rs/
https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%98%D0%B5_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%9B


Радионица поводом Међународног дана              

матерњег језика

ФЕБРУАР 2022.

У понедељак, 21. фебруара 2022. године, поводом обележавања Међународног дана матерњег језика,
одржана је радионица са ученицима наше школе.

Радионицу је водила Гордана Симић, наставница српског језика и књижевности, а основни циљ је био
подизање свести о значају матерњег језика и мултилингвизма.

У нашем језику је све чешћа појава преузимања и дословног превођења страних речи и израза, посебно
због развоја технологије. Главни задатак за ученике је био да речи страног порекла замене речима
српског језика. Показали су креативност, познавање матерњег, али и енглеског језика.

Радионица је протекла динамично и закључили смо да је неговање матерњег језика веома важно, али
да не искључује могућност да се успешно уче други језици.

https://www.mre.gov.rs/
https://www.mre.gov.rs/
https://www.mre.gov.rs/


Акција ,,Засади дрво''

ФЕБРУАР 2022.

Трећи циклус пројекта „Засади дрво“ под називом „Четири годишња доба“, званично је почео 3.
септембра 2021. године, догађајем у Ботаничкој башти „Јевремовац“.

У оквиру овогодишње акције планирана је садња 200.000 садница широм Србије и наставак
активности у циљу информисања и едукације, а чији је примарни циљ промена навика грађана. Теме
које ће бити у фокусу пројекта ове сезоне су: биодиверзитет, значај повезаности човека са природом и
важност едукације и информисања јавности о очувању и заштити природе.

У првој години акције „Засади дрво“ постављен је рекорд тиме што је у једном дану посађено више од
51.000 садница, док је наредне, 2020. године засађено више од 100.000 садница широм Србије и
прикупљено 1,5 тона семена.

Данас, 24.2.2022. године, наша школа прикључила се овој акцији, па су у нашем школском дворишту
ученици посадили два стабла бора.

https://www.mre.gov.rs/
https://www.mre.gov.rs/
https://www.mre.gov.rs/


Читањем путујемо у свет бајке
МАРТ 2022.

1. марта у 11:55 у школској библиотеци, ученици ОШ ,,Партизански дом“ укључили су се у акцију ,,Читај
гласно“ поводом Националног дана књиге. Наш овогодишњи слоган је био ,,Читањем путујемо у свет
бајке“ и сходно томе читали смо одломке из омиљених бајки.

Након читања наставница српског језика је са ученицима разговарала о прочитаном.

Циљ акције је био подстицање читања, афирмација културе и уметности, промоција рада школске
библиотеке, промовисање књиге, културе читања и читалачке писмености.

https://www.mre.gov.rs/
https://www.mre.gov.rs/


СКГО обезбедила таблете за наше ученике
МАРТ 2022.

Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО), у сарадњи са
општином Медвеђе, а у оквиру НАЛАС пројекта, обезбедила је таблет уређаје за ученике од 3. до 7.
разреда.

Општина Медвеђа је једна од три локалних самоуправа којима је СКГО донирао помоћ у виду таблета,
тј.од укупних 136, деца са територије општине Медвеђа су добила 46 таблета, која ће им олакшати
даље школовање приликом праћења наставе на даљину.

https://www.mre.gov.rs/
https://www.mre.gov.rs/


Донација Спортског савеза Медвеђе
МАРТ 2022.

Другу годину за редом, са великом захвалношћу примамо донацију Спортског савеза Медвеђе. Након
спортских реквизита, ове године су сви ученици су добили школски прибор довољан за целу годину.

портски савез Медвеђе и наша школа настављају успешну сарадњу у интересу целе заједнице, а пре
свега наших ђака који добијају подршку и помоћ од ове, нама најзначајније, организације.

https://www.mre.gov.rs/


Радионица поводом Светског дана

енергетске ефикасности

МАРТ 2022.

Поводом ,,Светског дана енергетске ефикасности“, који се обележава 5. марта, одржанa је радионица.
Уценицима од 5. до 8. разреда је приказан видео ,,Геотермална енергија“. Онда је уследио разговор на
које све начине можемо уштедети енергију у школи и код куће.
 

Након тога спроведен је квиз ,,Енергетска ефикасност“. Питања за квиз су припремљена на дигиталној
платформи Kahoot, а ученици су одговарали на својим паметним телефонима и школским таблетима.
Сви су били веома активни и успешни. Радионицу је спровела наставница географије Биљана Симић уз
присуство директора школе Драгана Милетића, стручне сараднице Тамаре Ђонић и наставнице
математике Соње Вулетић.

https://www.mre.gov.rs/
https://www.mre.gov.rs/
https://kahoot.com/


Ја за 10 година у будућем занимању
АПРИЛ 2022.

Данас, 8.4.2022. године, на часу технике и технологије је одржана радионица ,,Ја за 10 година у
будућем занимању“. Радионицу је водила наставница Светлана Стојановић и учествовали су сви
ученици од 5. до 8. разреда.

Циљ професионалне оријентације у основној школи је да усмери ученика ка средњој школи која
одговара његовом успеху, способностима, инересовању, с једне, и потребама друштва, с друге стране

Активности на оваквим радионицама у раду са ученицима омогућавају да, примерено узрасту, изграде
сазнања, развију умења, способности и вредности које ће бити основа за самостално, компетентно,
одговорно и ваљано одлучивање о избору школе и занимања, планирање каријере и укључивање у свет
рада..

https://www.mre.gov.rs/
https://www.mre.gov.rs/
https://www.mre.gov.rs/


Једнодневни излет до Ниша
МАЈ 2022.

У суботу, 21. маја 2022. године, реализован је једнодневни излет до Ниша. Нашим ученицима су се
придружили и другари ОШ „Владимир Букилић“ из Тулара.

По унапред предвиђеном плану, ученици су посетили важна места и културно-историјске споменике у
Нишу и околини. Најпре је посећен логор Црвени крст, место страдања Срба за време Другог светског
рата. Након тога, посећени су Ћеле кула, споменик из Првог српског устанка, који су Турци изградили
од лобања погинулих српских ратника предвођених Стеваном Синђелићем у бици на Чегру. Посећен је
и Чегар, на коме се налази споменик подигнут у част погинулих ратника у овој бици.
Излет је завршен посетом Нишке тврђаве, значајног утврђења из турског периода, где су ученици
имали прилику да одморе, шетају и уживају у лепотама овог значајног културног и историјског
споменика.
Ученици су били организовани и дисциплиновани, а утисци су веома повољни.

https://www.mre.gov.rs/
https://sr.m.wikipedia.org/sr-ec/%D0%8B%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0


Научни излет у Београду

МАЈ 2022.

У оквиру манифестације ,,Мај месец математике“, Центар за промоцију науке из Београда, у сарадњи
са Научним клубом из Лесковца, организовао је научни излет за ученике Јабланичког округа 26.маја
2022, међу којима су били и ученици наше школе од 5. до 8. разред.

Тема манифестације су математика и гејминг. Овогодишња, 11. по реду манифестација, под слоганом
МЗ – више од игре, одржана је у Силосима Београд.

У Силосима Београд ученици су имали прилику да учествују и виде интерактивне изложбе,
математичко-драмске радионице, експонате, предавања.

Излет је био успешан јер су испуњене све планом предвиђене активности.

https://www.mre.gov.rs/
https://www.mre.gov.rs/
https://www.mre.gov.rs/


Светски дан биодиверзитета
МАЈ 2022.

Уједињене нације су прогласиле 22. мај за Светски дан биодиверзитета у циљу ширења свести
јавности о значају очувања и заштите света природе.

Овим поводом наставница биологије, Сузана Станковић и наставница географије, Биљана Симић, у
циљу представљања разноврсности екосистема одржале су заједнички час у природи са уценицима 6.
и 7. разреда. Заједно са уценицима, обишли су оближњи шумарак и објасниле шта је биодиверзитет.
Причале су са ученицима о разноврсности свих живих бића на Земљи. 

Посебан акценат је стављен на очување шума, њиховом значају, разноврсности живог света као и о
њиховој угрожености јер то су „наша плућа“.

https://www.mre.gov.rs/


Едукативни пикник за крај школске

године

ЈУН 2022.

Ништа лепше од школе у природи, зар не? А наша школа се данас сместила у најзеленијем делу
Рујковца, и довела ученике како из централне, тако из свих наших школа и истурених одељења.

Одлучили смо да у последњој наставној недељи текуће школске године организујемо едукативни
пикник у нашој школи у Рујковцу. 

Поред заједничких радионица и часова на отвореном, наставници су, у хладу старог ораха, спремили
роштиљ за своје ђаке. Након овог богатог доручка, сви су учествовали у спортским играма на школском
игралишту.

https://www.mre.gov.rs/
https://www.mre.gov.rs/
https://www.mre.gov.rs/
https://www.mre.gov.rs/

