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Библиотекарска и новинарска

секција

У нашој школи постоје две секције библиотекарска и новинарска. Ове секције основане су да
би ђацима учење било узбудљивије и занимљивије. Уз помоћ наше наставнице, библиотекара
школе Маје Стошић, трудимо се да успешно пропратимо све садржаје који су реализовани у
нашој школи. У новинарској секцији тражимо занимљивости о многим познатим личностима у
које спадају: писци , певаци и певачице које наши ученици готиве, глумце и глумице…трудимо
се да сазнамо што више детаља о њима како би наши другари сазнали више о својим
омиљеним познатим личностима. Такође интервјуишемо и наставнике од којих сазнајемо како
је то радити у просвети. Постављамо разна питања својим вршњацима, као на пример како им
је у школи и шта би променили у њој. Усвајамо све њихове жеље и трудимо се да им школа
постане још интересантнија него што је била до сада. Надамо се да ће се свим ученицима
свидети идеје и радови наших секција и да ћемо у будућности бити још бројнији.
Новинарскa секцијa: Петра Стојановић, Миљана Митић, Сандра Цветковић, Анђела Алексић, Ана Ђукановић,
Марина Стошић, Ања Јанчић, Ања Илић, Анастасија Славковић, Анђела Савић, Симона Цветковић,Аница
Стаменковић, Миња Дојчиновић.

Када је у питању библиотекарска секција можемо рећи да смо сазнали и
прочитали много интересантних књига за које до тада нисмо никада
чули. Са задовољством проводимо одморе у библиотеци и
препоручујемо другим ученицима књиге које су занимљиве. Ове
године планирамо да одржимо промоцију књига које су најчитаније у
нашој школи и наградимо највреднијег ученика. Највише волимо када
видимо да су ученици млађих разреда активни у читању. Планирамо
да набавимо још пуно књига за нашу библиотеку.
Библиотекарскa секцијa: Љубица Алексић, Неда Трајковић, Наташа
Стевановић, Анђела Нешићш, Ана Китановић, Ана
Стојановић,Андријана Марков, Миљана Филиповић.

И данас, после тридесет година, трудимо се да радимо онако како се од нас очекује,
поштено и ваљано. На то нас пре свега обавезује име наше школе које носимо с поносом и
задовољством. Свесни одговорности пред великаном српске културе, Вуком Караџићем, пред
нашим градом, учествујемо у разним активностима и свакодневним изазовима, одговорно и
педагошки савесно извршавамо важну образовно-васпитну функцију. Највећа награда су
признања која наши ученици освајају из разних предмета на такмичењима широм Србије.
Последњих година ова неисцрпна творница знања, опремљена је и савременим кабинетима за
наставу.
Школа је укључена и у различите пројекте, а наставници и учитељи журно и марљиво
раде на њиховој реализацији. Постоје тимови који се редовно састају како би изменили
мишљења и реализовали што боље задатке које су добили. Поред тима за Самовредновање,
Инклузију и Школско развојно планирање, школа је укључена и у пројекте „ Школа без
насиља“,” Професионална оријентација“. Наша школа добила је почасно место међу онима
који верују у будућност деце,који пред проблемима не затварају очи,који имају снаге и
воље,који желе да се храбро и с великим оптимизмом ухвате у коштац са свиме што деци стоји
на стази њиховог одрастања.Постали смо део вредног и прогресивног тима и пројекта
обећавајућег назива „Школа без насиља”, као прва и једина школа у пројекту јужно од Ниша.
Данас се већ осећамо тинејџерима који одрастају заједно са својом школом и својим
постигнућима.
Најновији пројекат у коме активно учествујемо је –Професионална оријентација на
прелазу у средњу школу. Са пројектом смо кренули у марту месецу 2012. године и већ постигли
велике резултате за веома кратко време. Одабрани смо и постали МОШ школа.
Маја Стошић

И ове школске године ученици наше школе обележили су Дечију
недељу. Сваки разред је имао своје задатке који су извршени са великим
усхићењем и лакоћом. Прваци су и ове године са својим старијим
другарима украшавали двориште цртајући најлепше слике које може само
дечија машта да оствари. Њихови старији другари су правили прелепе
позивнице и делили их деци у граду. Били су ту и беџеви и песма и игра...
У сарадњи са градском библиотеком „Радоје Домановић“ ова најлепша
недеља обележена је и рецитовањем стихова које су ученици сами
написали. Учествовале су ученице четвртог разреда Анита
одељења IV/2 и ученица
одељења IV/3.
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У акцији израда
најлепших маски,
учествовали су и
ученици из
подручних
одељења који су
својим идејама
употпунили
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Iместо Вељко Ристић, II- Ана Стоименовић, III-Нина Рашић

Учитељи првог разреда: Срба Микић
и Виолета Станковић

Учитељи : Донка Крумов и Југослав
Миленковић

И овог септембра смо широм отворили врата свим првацима и пожелели им
добродошлицу. Како би им улепшали дан и ослободили их страха и збуњености
решили смо да им припремимо пригодан програм. Хор шестог разреда са својим
наставником музичке културе Вучковић Негованом поздравио је песмом нове млађе
другаре, док су ученици трећег разреда извели програм који су припремили са својим
учитељицама Снежаном Мицић, Мирјаном Радоичић и Виолетом Миленковић.
Ученике и њихове родитеље поздравила је и директорка школе , Ирена Николић, као
и будући учитељи.

И

ове године наша школа слави рођендан. То је срећан дан за њу, а и за

децу сву. Један такав дан не може проћи без представе,смеха, игре и забаве. Зато
ученици организују приредбу за поклон школи. Оркестар свира, хор пева,
будући глумци баш тада најбоље глуме, а наставници све то са поносом гледају.
Игра ,песма и шала чују се са свих страна.
Уз велики труд све се остварује! Деца су срећна и насмејана. Тада, на тренутак,
свако заборави своје проблеме и препусти се машти.
Ипак, највећи поклон школи су њени многобројни ученици. Сваке године они
јој долазе у различитом броју. Школа је срећна што је ученици чувају и пазе да
би била што уреднија и лепша. Она је као цвет који ствара своје латице за сваку
и најмању пчелицу. Та пчелица сакупља мед на цвету и после неког времена оде
на други цвет. И тако лети од цвета до цвета и скупља златни мед који јој онда
нико не може одузети.
Исто је и са ђацима. Иду у школу осам или девет година, а онда је напусте и оду
у другу,трећу... Али у свакој сакупљају знање баш као што пчеле сакупљају мед.
И зато школо хвала ти за све што си нам дала!
С РЕ Ћ А Н РО ЂЕ Н ДА Н !!!

И ове године су ученици старијих разреда уз помоћ својих наставника
одржали приредбу поводом Дана школе. Приредба је изведене у
просторијама школе аучесници су били представници свих разреда од
петог до осмог. Представа је одржана у два термина, за ученике од
12.00 и за званице од 18.00 часова. Након приредбе настављена је
прослава.

Ученици осмог разреда су учествовали у представи коју су реализовали
уз помоћ својих наставница Жаклине Станојковић, Јадранке Лазаревић
и Драгане Нешић.

Ученици шестог разреда обележили су овај дан извођењем кореографије коју су припремили уз помоћ
своје наставнице енглеског језика Тамаре Стојановић. Потрудили су се да нас врате и подсете на
популарне песме групе“Pink Floyd“. Уживали смо уз песму – Another break in the wall.

Наравно, не можемо а да не поменемо хор ученика и њихове наставнике:
Вучковић Негована и Станкулић Владимира.

Хор
ученика

Ученици шестог и седмог разреда су заједно са својом наставницом Драганом Нешић и
психологом школе Маријом Николов учествовали у радио емисији поводом Дана школе. Јавност је
информисана о раду школе, о пројектима у којима школа учествује као и о приредбама и другим
манифестацијама у којима су учествовали ученици наше школе.

1.

Како је изгледао Ваш први час?
- Хм, први час. Била сам доста млада
и са факултета отишла право на
час у гимназију „Светозар
Марковић“. Не могу да се сетим да
ли је био успешан или не, али се
добро сећам свог страха и жеље да
гимназијалцима енглески језик буде
занимљив.
2. Колико година радите у школи?
- Скоро дванаест година и морам да
признам да су доста брзо прошле.
3. Шта волите да радите у слободно време?
- Волим да читам. Користим сваки
слободан тренутак да прочитам
неку књигу.Обожавам научну
фантастику и фантазију.

4. Који сте факултет завршили?
-

Завршила сам Филолошки факултет у Београду, одсек за англистику.

5. Да ли сте задовољни Вашим досадашњим успехом?
-

Да, јесам. Успех је што ђаци воле енглески језик и што сваке године ученици ОШ „Вук
Караџић“постижу запажене резултате на такмичењу из енглеског језика. Почевши од 2004.
год. Наши ученици се пласирају на републичко такмичење.

6. Да ли сте задовољни Вашим одељењем?
-

Хм, хм. И да и не.Они најбоље знају зашто.

7. Шта Вас је привукло када сте бирали шта ћете уписати и шта Вас је привукло да радите
овај посао?
-

Пре свега љубав према језицима и не баш топла осећања према математици. А онда када је
факултет био при крају, просто је било природно да се опет вратим у школу.

8. Да ли бисте волели да и Ваша деца раде овај посао?
- И да и не, зато што бих пре свега желела да саме бирају оно чиме ће се бавити. Не постоји
ништа лепше од тога да радите посао који волите. Само тако човек може да буде успешан.

Најновији пројекат у коме активно учествујемо је –Професионална оријентација на прелазу у средњу
школу. Са пројектом смо кренули у марту месецу 2012. године и већ постигли велике резултате за веома
кратко време. Одабрани смо и постали МОШ школа.
Поред радионица које се реализују редовно, ученици су укључени у реалне сусрете па се и на тај
начин информишу о одређеним занимањима. Стичу се нова искуства приликом сусрета са вршњацима из
других градова, стварају нова познанства... Радионице које се раде са ученицима су веома забавне а ученици
могу кроз њих да искажу своју креативност.

26. априла 2012. год. у Лесковцу је организован „ Дан девојчица“, једанаест ученица наше школе,
заједно са члановима тима (директорком Иреном Николић и психологом школе Маријом Николов) посетиле
су фирму Универзал ДОО која се бави израдом новог и репарацијом старог намештаја и која између осталих
кадрова запошљава и 65% особа са инвалидитетом.
Кроз ову манифестацију девојчице из наше школе оствариле су непосредан увид у одређена занимања као и
утицај на формирање ставова о могућностима обављања послова особа са инвалидитетом.

Посета ученика објектима ХЕ "Ђердап" у којима на жалост није било дозвољено
сликање.23.05.2012.године

Сајам запошљавања одржан је 27. априла 2012. у СКЦ-у у Сурдулици у организацији Националне службе
запошљавања.
Ученици наше школе имали су прилику да се упознају са организацијама из Сурдулице и одређеним
потребама предузећа као и да добију информације и размене сазнања.

ШКОЛСКА 2011- 201209.06.2012. 11.00 ЧАСОВАНАШ ПО ДАН И САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА
Ово су само прве слике, а биће их још.Све предвиђено планом за овај догађај је у потпуности и испуњено и ми
смо врло задовољни. И поред сунчаног времена, ми смо искористили нашу прелепу школу и зеленило и
хладовину дрвећа око ње и учинили да се сви гости и деца пријатно осећају.
За ову прилику уредно смо позвали све који су на било који начин укључени у ПО (менторе, БОШ школе, МОШ
школе, средње и основне школе из околине,медије, НЗС, организације и предузећа).

Информиши се

Наша подршка БОШ школама у Врању приликом организовања манифестације везана за овај пројекат.

Ученици су организовано заједно са наставницима посетили фирму “Кnauf
insulation” и тамо добили потребне информације за занимања која их интересују.

Искористили смо прилику да посетимо поједине установе и фирме и
уручимо дамама скромне поклоне које смо направили поводом 8. марта.

Посетили смо: “Електрану”,библиотеку “Радоје Домановић”, “Knauf insulation” и
понели са собом прелепа искуства.

"Безбедно детињство - развој безбедносне културе младих"
ПРОЈЕКАТ - "Безбедно детињство - развој безбедносне културе младих" спровело је Министарство унутрашњих
послова, Полицијска управа Врање,ПС Сурдулица, а све у сарадњи са Министарством просвете, Школска управа
Лесковац, Школска испостава Врање и то 29. и 30. XI 2012. године.
Предавању су присуствовали ученици петог разреда наше школе, а реаллизовали су га Полицијски службеник
Пом. ком. ПИ Пол. наредник 1. класе Марин Ивковић и Полицијски службеник Зам. вође саобраћајног сектора
Родољуб Васиљевски.
Пројектом су обухваћене три теме:
1. -Упознајмо полицију;
- Спречимо вршњачко насиље;
2. У зачараном кругу дроге и насиља;
3. Безбедно учешће деце у саобраћају.
Тема је реализована у потпуности јер су ученици били веома заинтересовани.

На часовима веронауке, на иницијативу вероучитељице Марије Ристић ,
настале су прелепе Божићне честитке - радови ученика, које су нам послужиле као
материјал за хуманитарну Божићну акцију, изведену у центру града 27.12.2012. год.
од 12:30 до 13:30 часова. Продато је преко 150 честитки, а прикупљена средства ће
бити усмерена за куповину симболичнх пакетића, уочи Божића, деци из школе
незавидног материјалног положаја. Акцију су помогли учитељи четвртог разреда,
продуженог боравка, педагошки асистент, тим за медије, директор школе и други.
Овом приликом се захваљујемо свим ученицима и грађанима који су подржали
акцију.

"ШТА ТРЕНИРАШ" 22. IX 2012.

У оквиру манифестације "Шта тренираш" тим наше школе "Школа без насиља" је у сарадњи са УНИЦЕФОМ
поставио штанд и презентовао своје резултате рада остварене током свих година свога постојања. Ово су само
резултати који се могу осетити чулима, док се осећај сигурности стиче уласком на школска врата која су увек отворен
доброти!!! НЕНАСИЉЕ негују сви запослени у школи, као и ученици наше "насмејане" школе!

Ученици школе отпевали су химну “Школе без насиља” и показали своје радове на штанду који је био изложен у
дворишту школе.

Обележавање Дана Светог Саве
Ближи се наша слава, Свети Сава! Поводом тога сви домаћини наше школе
вредно раде, неки уче о Светом Сави, неки понављају већ стечена знања о његовом
лику и делу, али, најлепше је оно што ће бити приказано ВАМА, драги наши, који
пратите и цените наш рад, а припремљено је у част овог великог просветитеља!
Један од програма који ће бити приказан за наш, драги нам празник, је и програм
наших ученика из ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА који су са својом учитељицом
Александром Филиповски припремили радио емисију.

Прослава Светог Саве у подручним
одељењима

Недеља, 27. 01. 2013. год.Свети Сава - једна у низу прослава у нашој школи - СУВОЈНИЦА

Свети
Сава
једна
у
низу
прослава
у
нашој
школи
–
БИНОВЦЕ.
Осим у матичној, славило се и у свим подручним одељењима наше школе, а славиће се и на дан славе
Светог Саве. На сликама у овом албуму приказана је прослава, у оквиру које и прередба ђака из
Биновца у режији њихових учитеља Сузане Тасић, Надице Павловић и Жике Петковића.

БИНОВЦЕ
Осим у матичној, славило се и у свим подручним одељењима наше школе, а славиће се и сутра, на дан
славе Светог Саве. На овој слици је приказан само део програма, који је садржао припрему свечаности у
част великог просветитеља Светог Саве, ток свечаности, у оквиру које посета сеоској цркви и
присуствовање литургији, резање колача и прередба ђака из Сувојнице у режији њихове вероучитељице
Марије Ристић и учитеља Данијеле Момчиловић, Снежане Петровић, Мирка Миленковића.
У име овог подручног одељења поздрављам овогодишњу домаћицу славе у Сувојници, учитељицу
Александру Филиповски, као и будућу, Мирјану Асенов!

Приредба и део програма у
Сувојници и Алакинцу

Дан

Савин

Поводом Савиндана, ученици млађих разреда, припремили су свечану приредбу и са
највећим усхићењем славили овај дан. Раздрагани гласови тога јутра ,подсетили су нас да је
ово школа и уз осмех добродошлице дочекивали све госте,а посебно децу предшколског
узраста, која ће следеће године бити ђаци наше школе.
Певањем химне означен је почетак приредбе, а затим су деца казивала песме и приче о
Светом Сави.Блистали су као никада и показали се у најбољем светлу. А и како би
другачије, него онако како доликује ученицима наше школе.

Поводом прославе нашег великог празника, школска библиотека је
организовала ликовни и литерарни конкурс на тему „Свети Сава“. Најбољи
радови били су награђени.
Прва награда за најбоље нацртани цртеж
припала је ученици Емилији Анђелковић, док
је награду за најбољи литерарни рад добила
Симона Цветковић. Награде је уручила
директорка школе Ирена Николић.

Обележавање Дана Светог Саве у централној школи

И ове године учитељи четвртог разреда су се потрудили да заједно са својом децом
улепшају овај дан и учине га незаборавним. Припремљена је приредба која је одржана у
просторијама амфитеатра школе. Ученици су глумили, певали и рецитовали и одушевили по
козна који пут присутну публику. Сви присутни су били поносни на учеснике приредбе.

"Отвори своје срце, покажи
љубав себи и другима"

Ученици наше школе под руководством својих наставника, припремили су пројекат и приредили
нам задовољство ширењем љубави и пријатељства. Позитивну енергију наши вредни и насмејани,
слали су са Голд радија, уторак и среду, затим кроз директан контакт са својим суграђанима,
дељењем честитки, и на крају представом у СКЦ-у.
14. II 2013. године могли сте присуствовати финалу пројекта "Отвори своје срце, покажи љубав
себи и другима".

Својих пола сата у уторак и среду у 10 : 00 часова посветили смо Голд радију и емисији коју
су припремили ученици I и VIII разреда наше школе, у организацији наставнице енглеског
језика Веселе Ристић и њених сарадника из редова наставника и учитеља. Емисије су део
пројекта "Отвори своје срце, покажи љубав себи и другима", а пројекат се завршио 14.02.
2013. године, дељењем честитки са порукама љубави, на градском тргу у 14 : 30 часова и
представом у СКЦ-у у 19 часова .

Ученици шестог, осмог и наши најмлађи прваци су обележили овај дан уз песму, игру и најлепше
честитке грађанима Сурдулице.

Дан матерњег језика
Дан матерњег језика, 21. 02. 2013. год.
Чланице Организације УН за образовање, науку и културу (УНЕСКО) обележавају данас међународни Дан
матерњег језика, 21. фебруар, у циљу промовисања језичке културе и разноврсности, као и вишејезичности.их
медија.
У част 21. фебруару, Дану матерњег језика, сурдуличка библиотека „Радоје Домановић“ уприличила је
књижевно вече, где је део програма припао и нашој школи.
Наставница Миња Ђорђић је са својим ученицима учествовала у програму, док у другом део учествовао хор
ученика шестог разреда по вођством Негована Вучковића. Цео програм пропратила је и телевизија Сурдулице

На великом одмору са наставницом
Драганом Нешић
1. Да можете да вратите време, да ли би сте
променили своју професију?
-- Вероватно бих требала рећи: „Не“, али ћу рећи: „
Па, не“. Ово ПА је због тога што дођу оне жуте
минуте када помислиш : „Шта би било да нисам
наставник, него...“ Ипак, одговор је:“Не“.
2. Када сте се запослили како је протекао Ваш
први дан у школи?
- Искрено не сећам се детаља. Знам да сам била врло
узбуђена, часови су ми пролазили невероватно брзо, а
када је требало да кренем кући, још увек сам седела у
канцеларији јер сам желела да наставим.
3. Да ли бисте волели да и Ваша деца буду
професори српског језика?
- Не бих волела. Мислим да је често захтевнији позив
од осталих, а пре свега мислим на различите
приредбе, свечаности и сва дешавања у која хтела или
не морам да се укључим. Искрено!
4. Колико времена Вам је требало да се уклопите?
- Два пута сам се уклапала. Најпре у школи „Јован Јовановић Змај“ у којој сам почела да радим 1997., а
затим у овој школи 1999. год. Период привикавања у првој школи је био око недељу дана, а у другој се и не
сећам, чини ми се да сам већ другог дана била „свој на своме“.
5. Како су Вас деца и наставници прихватили?
- Деца су ме прихватила одлично, с обзиром да је то био осми разред са 14-15 година, а ја са 23. Колеге су
ме гледале као своје дете јер сам била најмлађа. Посебно бих издвојила покојну Бранку Стошић, наставницу
српског језика, која ми је много помагала.
6. Да ли волите да радите са децом?
-Да, не само да волим, већ друго и не умем да радим. Јер тамо где престаје рад са децом у школи, почиње
рад са мојом децом . Дакле, нема паузе.
7. Који предмет у школи Вам је највише привлачио пажњу?
- Може два? Математика и хемија. Са првим сам и сада у току, а хемију ћу за две године почети да
понављам. Ха, ха,ха, а српски? Он је дошао тек касније у средњој школи. Занимљиво, а?
8. Да ли се бавите спортом и да ли сте били или сте члан неког тима?
- Била сам врло активна. Играла сам рукомет и кошарку, а кратко време сам била и члан школског Карате
клуба. Сада се не бавим спортом, нажалост, али увек гласам за њега.
9.Од почетка професије до сада да ли сте имали неку генерацију која Вам је била најдража?
- Бићу дипломата па ћу рећи да су ми све генерације подједнако драге. Прва генерација је била највреднија
и најпослушнија, али су све остале биле занимљивије и увек упућене у све иновације, дешавања и сл.
Последња је, рекла бих, најсналажљивија и највештија у преобликовању незнања у знање. Једноставно
„умеју да се увуку под кожу“. А онда не можете им се наљутити. Измамљују осмехе и онда када ми се чини
да сам толико љута да ме ништа не може разљутити.

МУЗИЧКИ ТОБОГАН 22. II 2013.
У оквиру тима "ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА" ученици продуженог боравка и одељења IV/3, под
руководством својих учитељица Александре Филиповски и Виолете Миленковић, приредиле су нам
МУЗИЧКИ ТОБОГАН, под слоганом "ИГРОМ ПРОТИВ НАСИЉА".
Поред ученика могли су да присуствују и родитељи, као и сви остали који су желели да испрате ову
симпатичну манифестацију. Жири сачињавају наставнице и учитељице:Мирјана Радоичић. Тамара
Стојановић и Маја Стошић и од њих се очекивала објективност. Програм је био препун песама, игре,
разноврсних задатака што је децу одушевило. У квизу су се такмичиле две екипе "Дуга" и "Пахуља". Са
незнатном предношћу победила је екипа "Дуга", али су сви такмичари "тобоган" завршили са задовољством
због учешћа, а публика је изашла са осмехом, што је и био циљ организатора.

На крају је жири објавио да су сви учесници без обзира на бројеве поена победници. У квизу су

Музика је лек за душу.
Пријатељство је једна
душа у два тела.

Ученички парламент
Шта је то Ученички парламент? То је законом загарантована формална институција, која
ученицима омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у
школи, као и учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.
Као и прошле, тако и ове године су изабрани чланови Ученичког парламента . Чланове
Ученичког парламента представљају ученици седмог и осмог разреда и они се бирају од стране
разредног старешине. Сваки парламент мора имати председника, подпредседника и записничара.
Ове године, извршен је избор председника. Кандидати су били Милован Костићи Катарина
Ђорђевић. Избору су присуствовали сви чланови парламента као и психолог школе Марија
Николов и библиотекар Маја Стошић.

Након читања и излагања идеја за следећу школску
годину, кренуло се са тајним гласањем. Већи број
гласова добио је Милован Костић, ученик седмог
разреда. Заменик председника је Катарина Ђорђевић .
Чланови парламента немају лаку улогу. На почетку
треба пажљиво осмислити план и програм рада за ову
школску годину. У току рада парламента могуће су
измене и допуне тог оквирног плана на иницијативу
неког члана или радне групе, уз објашњење.

У част пензионисаној учитељици
Донки Крумов
По традицији, актив учитеља наше школе,
сваком колеги учитељу који одлази у
пензију, приређује пригодан поклон, а
актуелни пензионер пристојну закуску, те
се то претвори у пријатељску забаву која се
памти. Овако смо нашу учитељицу Донку
Крумов отпратили у пензију и још једном
јој желимо уживање и много осмеха у
будућности, јер је заслужила својим
несебичним радом и залагањем!

Радови ученика
Свети Сава
Година његовог рођења не зна му се тачно,
Али ће се у Србији он памтити вечно.
У основи његовог имена је дрво храст,
Али Растко никад није волео власт.
Није хтео у руци мач да носи,
Већ по Србији мудрост да разноси.
Свети Сава је у Србији унео пуно монаштва,
Па због тога бог Србима прашта.
Трудио се да у ову земљу сву културу и знање донесе,
А сво непријатељство и зло изнесе.
Сви у овој земљи пуни су љубави,
Према своме пастиру Светитељу Сави.

Србија има своју школску славу,
Србија слави Светог Саву.
Петар Стевановић
ученик одељења V-4
Место и улога Светог Саве у животу српског народа кроз време
Пре многа година,
у краљевској одаји,
роди се дечко
сићушан,мали.
Његова мајка,
хришћанка права
своме сину
име је дала.
Трећи син,
радост доноси
нека буде Растко,
народу срећу да носи.
Дуго је тако,
по свету шето'
али име Сава
у Хилендару стек'о.
За њим оде,
и његов отац
Немањић Стево
као Симеон монах
испоснички живот настави цео.

Симеон и Сава
отац и син
монашки живот
претворише у хумани чин.
Свуда по свету
иду на све стране,
да људима лече
њихове ране.
Из хришћанства избацише
све лоше мане
човек, човека
не сме да обмане.
Од малена,
дете задужи,
да се лепим стварима
родитељима одужи.

Да бисте уништили културу
не морате спалити књиге...
Довољно је да људи престану
да их читају...
Реј Бредбери

Парче хлеба
подели са другом
ако приметиш,
да нема родитеља другог.

Ако си богат,
сиротог надари,
да и његов живот,
има некакве чари.
Ако си моћан,
слабијем помогни
ако ниси у моћи,
немој му одмоћи.
Тада се прекрсти,
Нека се зна ко си
и Бога замоли,
да сви живе у слози
без крви и боли.

Симона Цветковић
Разред : шести
Одељење: треће
ОШ“ Вук Караџић“
Сурдулица

Сачувај своје име. Пожели да сутра кажуово је најбољи средњошколац, студент, инжењер,
мајстор и у којој си школи учио.

Такмичења у којима су наши ученици постигли
завидне резултате
Српски језик (општинско такмичење)
-ученици који иду на окружно такмичење

Vразред
1. Марија Китановић- I место, наставник Драгана Нешић
2. Миона Димитријевић- I место, наставник Драгана Нешић
3. Нина Нешић- III место, наставник Драгана Нешић
4. Петар Стевановић- IV место, наставник Драгана Нешић

VI разред
1. Анђела Савић – - I место. наставник Миња Ђорђић
2. Марина Стошић- - II место. наставник Драгана Нешић

VII разред(наставник Јадранка Лазаревић)
1. Деспот Анђелковић
2. Анђела Марковић
3. Милица Стојановић
4. Давид Џонић
5. Владана Радивојевић
6. Наталија Станојевић
7. Анђела Момчиловић
8. Соња Стојановић
9. Марија Ивановић
VIII разред (наставник Жаклина Станојковић)
1. Ана Марковић
2. Бобана Димитријевић
3. Сања Миленковић
4. Катарина Ђорђевић
5. Дејана Стојановић
6. Андријана Новковић

Математика
Трећи разред (освојено треће место)
1. Јован Станојевић, учитељица Душка Ђокић
(ученици који су остварили завидне резултате и пласирали се на окружно такмичење )
Четврти разред
1. Миљан Митић, учитељица Виолета Миленковић
2. Петар Миленковић, учитељица Снежана Мицић
3. Марија Стојановић, учитељица Снежана Мицић
4. Богдан Станковић, учитељица Виолета Миленковић
5. Маша Станковић, учитељица Мирјана Радоичић

Пети разред
1.Александра Станковић, наставник Срђан Момчиловић

Шести разред
1.Алекса Поповић, наставник Сашко Николић
2.Јован Димитријевић, наставник Сашко Николић

Осми разред
1.Дејана Стојановић, наставник Ивица Ивица Станковић
2.Сања Миленковић, наставник Ивица Станковић

Физика
Шести разред
1.Јован Димитријевић – друго место, наставник Владица Спасић

Осми разред
1.Дејана Стојановић- прво место, наставник Братислав Радовановић
2.Сања Миленковић-друго место, наставник Братислав Радовановић

Енглески језик (наставник Тамара Стојановић)
1. Андријана Новковић – прво место
2. Ана Марковић – прво место
3. 3. Богдана Стаменковић – друго место
4. Дејана Стојановић - друго место
5. Анастасија Симић - друго место

Француски језик (наставник Мирјана Џонић)
1. Сања Миленковић - друго место

Биологија (наставник Олгица Стокић)
Пети разред
1. Бојана Ђорђевић – друго место
2. Исидора Тасић - друго место
3. Петар Стевановић - друго место
4. Ивана Драгутиновић - друго место
5. Лазар Радивојевић –треће место
6. Александра Божиловић - треће место
7. Марија Китановић - треће место
Шести разред
1.Јелена Миленковић,наставник Александра Тасић-друго место
2. Јован Димитријевић,наставник Олгица Стокић –треће место
3. Стефана Кирилов, наставник Олгица Стокић –треће место
4. Алекса Поповић, наставник Олгица Стокић –треће место
5.Александар Златановић, наставник Александра Тасић-треће место
6. Михајло Стојковић, наставник Олгица Стокић –треће место
Седми разред
1. Јована Димитријевић, наставник Олгица Стокић-треће место

Хемија(наставник Биљана Антић)
Седми разред
1.Деспот Анђелковић
Осми разред
1.Јована Димитријевић
2.Ивана Кирилов

Вршњачки тим
Пре пет година у Београду, у Министарству је потписан меморандум са 26 школа у Србији о њиховом
укључивању у пројекат „Школа без насиља“. Том приликом је одабрана и наша школа. То је дугорочни,
одговорни, али исплативи посао који ће као резултат имати школу као други дом и децу која ће од
детињства умети да цене праве системе вредности.
Вршњачки тим чине сви представници одељења од 6. до 8. разреда. Вршњачки тим на основу одељенских
правила донео Школска правила. У оквиру активности вршњачког тима спада и акција „Сандуче поверења“,
које се налази на улазу школе. Деца из школе анонимно пишу о проблемима које имају а тим након читања
покушава да на неки начин реши проблем или бар утиче на побољшање прилика у школи.
Ми, чланови Вршњачког тима, сматрамо да је добра воља неопходна за смањење насиља у школи.
Уважавамо свачије мишљење и проналазимо најбоље решење. Трудимо се да информишемо ученике,
родитеље и запослене у школи о свему што се реализује у школи. Крајњи циљ је-Од школе без насиља до
града без насиља.
Наталија Ристић

Одржан тениски турнир у организацији ШРП-а
Дана 30.03.2013. године у Балон сали одржан је општински турнир у стоном тенису. Организатор
турнира био је тим за Школско развојно планирање а носилац активности Сања Спасић, координатор тима.
У спровошењу турнира велики допринос дао је и тим Школе без насиља .
На турниру су учествовали ученици ОШ „Академик Шорше Лазаревић“ са Власине и ученици ОШ „Вук
Караџић“ из Сурдулице.
Турнир је протекао у најбољем реду. На крају турнира прво пласираним ученицима су додељене
медаље.

`

"НА КРИЛИМА ПОЕЗИЈЕ"
У нашој школи, у кабинету за музичку културу, 31. V 2013.
год. је одржано књижевно вече под називом "На крилима
поезије". За ову приредбу, коју су испратили осмеси
задовољства и аплаузи заслужни су рецитатори, глумци и
хорски певачи из редова ученика старијих разреда наше
школе. За организацију, која је оставила утисак умешности,
колегијалности и показала пример добре сарадње, заслужни су
библиотекарка Маја Стошић и наставник музичке културе
Негован Вучковић.

