ЛЕТОПИС OСНОВНЕ ШКОЛЕ
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“, ВРАЊЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

СПИСАК РАДНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Јован Јовановић Змај  В Р А Њ Е
ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. годину
РЕДНИ
БРОЈ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ РАДНИКА

Милена Маринковић
Станковић Весна
Здравковић Славица
Илић Данијела
Илић Саша
Стевановић Душан
Милена Станковић
Стевановић Светислав
Митић Негован
Станојковић Зоран
Петровић Ненад
Стошић Милица
Продановић Весна
Петровић Весна
Костић Весна
Тасић Стојан
Андрејевић Гордана
Mитић Слађана
Максић Драган
Ристић Трајковић Марина
Арсић Невенка
Здравковић Бранислав
Арсић Татјана
Русимовић Жика
Бандовић Горан
Накић Драган
Вељковић Владица
Димитријевић Љ. Љиљана
Станковић Индира
Стојановић Славица
Стојковић Весна
Јањић Драгана
Стојановић Милосав
Стојановић Снежана
Златановић Драгана
Декић Милена
Ристић Гордана
Антић Мирослав
Николић Снежана
Стојилковић Предраг
Николић Катарина
Стошић Душица
Стоиљковић Миле
Јовановић Драган
Митић Валентина
Димитријевић М. Љиљана
Јовановић Биљана
Поповић Љиљана
Пешић Стошић Марина

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

директорка
психолог
библиотекар
Педагог
Проф. Географије
Проф. Историје
Проф. Математике
Проф. Физичког васпитања
Проф. Енглеског језика
Проф. Физичког васпитања
Проф. Физичког васпитања
Проф. Српксог језика
Проф. Српксог језика
Проф. Историје
Проф. Француског језика
Професор Географије
Проф. Физике
Проф. Енглеског језика
Проф. Ликовне културе
Проф. Биологије
Проф. Физике
Проф. Математике
Проф. Музичке културе
Проф. Математике
Проф. Француског
Учитељ
Вероучитељ
Учитељица
Проф. Биологије
Проф. Руског језика
Проф. Руског језика
Проф. техничког
Проф. техничког
Проф. техничког
Проф. Хемије
Проф. Српског језика
Проф. Математике
Учитељ
Учитељица
Учитељ
Учитељица
Учитељица
Учитељ
Учитељ
Учитељица
Учитељица
Учитељица
Учитељица
Правница

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Пешић Стојан
Стојановић Горан
Станковић Горан
Штралегер Милица
Младеновић Анђелка
Ташковић Предраг
Трајковић Весна
Анђелковић Драган
Митић Славица
Трајковић Витомир
Стошић Данијела
Стошић Новица
Микић Љиљана
Митић Милица
Спасић Тања
Поцевска Сузана
Маријана Јевтић Радуловић
Марија Трајковић
Марија Марковић Златковић

Помоћни радник
Благајник
Помоћни радник
Помоћни радник
Помоћни радник
Помоћни радник
Помоћни радник
Помоћни радник
Помоћни радник
Помоћни радник
Помоћни радник
Помоћни радник
учитељица
Проф. Српског језика
Шеф књиговодства
Проф. Српског језика
Проф. Енглеског језика
Проф. Енглеског језика
Проф. Енглеског језика

Разредна настава
1/1

Миле Стојиљковић

3/1

Драган Јовановић

1/2

Душица Стошић

3/2

Љиљана Љ.Димитријевић

1/3

Биљана Јовановић

3/3

Љиљана М.Димитријевић

2/1

Драган Накић

4/1

Снежана Николић

2/2

Предраг Стојилковић

4/2

Мирослав Антић

2/3

Љиљана Микић

4/3

Љиљана Поповић

Бројно стање ученика и одељења - број смена
Школа има укупно 28 одељења.
Разред

Први
Други
Трећи
Четврти
први- четврти
Пети
Шести
Седми
Осми
пети – осми
први – осми

Број ученика

80
74 (са ИОП1,2- 77)
64 (са ИОП1 67)
79
297 (СА ИОП 303)
58 (са ИОП1-64)
86 (са ИОП1 92)
86 (са ИОП1-95)
83 (са ИОП 1,2-92)
313 (СА ИОП 343)
610 (са ИОП-646)

Број одељења

3
3
3
3
12
3
4
4
4
15
27

Просечан број ученика по
одељењима

26,66
24,66
21,33
26,33
24,75
19,33
21,5
21,5
20,75
20,73
22,59

ЛЕТОПИС OСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“, ВРАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

СЕПТЕМБАР
03. СЕПТЕМБАР 2018. ГОД.

Нови почетак за наше ђаке прваке
Директор школе Саша Илић је првог дана дочекао ђаке прваке и њихове родитеље и пожелео им
срећан и успешан почетак. Учитељи Драган Накић, Предраг Стојилковић и Љиљана Микић су прихватили
своје нове ученике и повели их на први школски час. Учионице су спремно примиле свих 74 првака.
Прваци нека Вам је са срећом!!!

19. СЕПТЕМБАР 2018. ГОД.

Мој завичај
У среду

19.9.2018. године

ученици трећег разреда са учитељима Снежаном Николић, Љиљаном

Поповић, Мирославом Антићем и библиотекарком Славицом Здравковић oрганизовали су амбијенталну
наставу на тему „Мој завичај“ Ученици су са задовољством прихватили овај изазов и на један другачији и
занимљив начин провели наставни дан.

22. СЕПТЕМБРА 2018. ГОД.

„Родитељи у акцији“
У заједничкој акцији, родитељи и ученици III1 фарбањем клупа и столица улепшали су учионицу и
учинили је удобнијом и пријатнијом за рад.

27. СЕПТЕМБАР 2018. ГОД.
Ученици првог и трећег разреда су са учитељима посетили музеј кућу Боре Станковића и упознали се
са животом и делом нашег познатог писца.

29. СЕПТЕМБАР 2018. ГОД.

Млади истраживчи
Последњих дана септембра ученици VI4 одељења са разредном Горданом Ристић су се окушали као
истраживачи по пределима Пржара.

ОКТОБАР
01. ОКТОБАР 2018. ГОД.

ДЕЧИЈА НЕДЕЉА
Ове године Дечја недеља је обележена од 1.10.2017. до 5.10.2017. под с л о г а н о м „ Моје је
право да живим срећно и здраво-за одрастање без насиља“ У оквиру Дечије недеље организоване су
различите активности за ученике од 1. до 4. разреда као и за ученике од 5. до 8. разреда.
Дечија недеља је отворена музичком добродошицом, коју су припремили ученици старијих разреда,
извођењем омиљених нумера уз пратњу хора под руководством професорке музичког Татијане Арсић.

По завршетку музичког програма ученици нижих разреда су се опробали у разним физичким
активностима...

02. ОКТОБАР 2018. ГОД.
Други дан Дечије недеље „Дан отворених врата“обележен је низом радионица ученика 4.разреда са
децом из предшколских установа „Наше дете“,“Пчелица“ и „Дечја радост“ .Остали уценици нижих разреда су
кредом на асфалту промовисали љубав,толеранцију и блискост .

03. ОКТОБАР 2018. ГОД.

Током трећег дана Дечије недеље Ученички парламент је организовао радионицу мотивације и подршке
вршњацима „Загрљај за одрастање без насиља“за ученике 5. и 7.разреда уз подршку наставнице Драгане
Јањић, Милосава Стојановића и библиотекарке Славице Здравковић.Спортске игре одржане су за ученике од
5. до 8.разреда.

04. ОКТОБАР 2018. ГОД.
Четврти дан Дечије недеље обележен је извођењем представе „Мали принц“ коју су извели ученици 7.
разреда уз менторство наставнице Милене Декић. Истог дана проглашени су и награђени најуспешнији радови
на ликовном и литерарном конкурсу који је расписан под називом „Моје је право да живим срећно и здраво“.

На ликовном конкурсу ученика од 1.до 8. разреда награђени су следећи ученици:
1. место Ђорђе Ђорђевић III3
2. место Хана Антић III3

05. ОКТОБАР 2018. ГОД.
Петог дана Дечије недеље одржан је квиз „Срећко и Здравко“ за ученике нижих разреда.А након тога у холу
школе је постављена изложба награђених ликовних и литерарних радова.

19. ОКТОБАР 2018. ГОД.
Одред извиђача „Сима Погачаревић“ у Врању, вршио промоцију и упис нових чланова.

21. ОКТОБАР 2018. ГОД.
Ученици III 1 одељења са учитељицом Снежаном Николић учествовали у акцији СББ фондације „Не
прљај. Немаш изговор!“ Наша екипа се представљала цртежом везаним за животну средину и очување
средине. Екипа је наступала под незивом „Еко екипа“ и дала свој допринос.

НОВЕМБАР
02. НОВЕМБАР 2018. ГОД.
Наша школа активни учесник на Сајму спортова, у организацији Града Врања .Циљ манифестације био је
промоција здравих стилова живота и разних видова спорта.

03. НОВЕМБАР 2018. ГОД
На дужности

директора школе ступила је Милена Маринковић професор разредне наставе. Желимо

директоруки успешан рад у послу!

13. НОВЕМБАР 2018. ГОД

Безбедно понашање у саобраћају
У среду, 13. новембра 2018. године школу су посетили представници Саобраћајне полиције Врање.
Том приликом ђацима првацима су одржали предавање о понашању у саобраћају, правилима које треба да
поштују као учесници у саобраћају како би безбедно долазили и одлазили из школе.
Прваци су били заинтересовани и спремни да пажљиво учествују у разговору и постављају питања.

•

24. НОВЕМБАР 2018. ГОД.
Низом догађаја и активностима ученици и наставници обележили Дан школе.
У 10 сати су одржани међушколски спортски сусрети

У 11 сати су одржан је свечани литерарни састанак са
гостима, ученицима ОШ „Доситеј Обрадовић“, ОШ
„Вук Караџић“ и ОШ „Светозар Марковић“.

.

У 12 сати за ученике је у Дому Војске одржан је музички перформанс „Ђулићи за вас“у организацији
наставнице музичког Татјане Арсић и Весне Продановић. А у 19 часова перформанс је изведен за родитеље и остале
пријатеље школе.

28. НОВЕМБАР 2018. ГОД.
Представници Регионалног центра за таленте Врање преомовисали су свој рад ученицма VI и VII разреда.

28. НОВЕМБАР 2018. ГОД

Треће

вече књижевне колоније ученици III1 и III3 су казивањем стихова најавили гостовање песника

Мирослава Кокошара и Тодета Николетића.

29. НОВЕМБАР 2018. ГОД.
ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ
Хуманост у пракси значи много више од милион речи.Ученици наше школе у сарадњи са учитељима и
родитељима прикупили су више од 50 кутија играчака у хуманитарној акцији „Играчка за свако дете“. Играчке
су намењене деци у Дневном боравку који ради при Центру за развој локалних услуга социјалне заштите.
Донацију испред наше школе уручила је директорка Милена Маринковић.

ДЕЦЕМБАР
02. децембар 2018. год.
Ученици шестог, седмог и осмог разреда са својим наставницима су посетили Фестивал науке који се
одржао у Београду.

04. децембар 2018. год.
На конкурсу Завода за јавно здравље Врања о здравој исхрани наша ученица Хана освојила је 2. место.

14. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОД.
На конкурсу Дечијег савеза града Врања, ученице III1 Ива Пашалић и Теа Трајковић освојиле су
3.место на ликовном конкурсу „Екологија је наш живот.“

14.ДЕЦЕМБАР 2018. ГОД.
Ученици III1 и III3 са библиотекарком обележили су Дан библиотекара Србије радионицом „Моја
библиотека из маште“. Ликовним радовима осмишљавали су идеалну библиотеку и давали предлоге за њено
унапређење.

22. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОД.
Ученици IV2 са учитељицом Душицом Стошић су се дружили са предшколцима,будућим првацима, на
радионици у вртићу „Дечија радост“ где су заједно израђивали Новогодишње честитке и украсе.

22. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОД.
Ученици I2 са учитељем

Предрагом Стојилковићем и родитељима у сусрет Новогодишњем вашару

израђују новогидишње честитке и украсе. Мали и велики креативци!

.

I

25. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОД.
Фармацеутска кућа Colgate у сарадњи са Стоматолошком службом Дома здравња Врање, поклонили су
првацима четкице и пасте за зубе. Пригодне поклоне су ученицима поделиле зубарке Виолета и Драгица.

.

26. ДЕЦЕМБАР 2017. ГОД.

Новогодишњи вашар
У веселој новогодишњој атмосфери организован jе Новогодишњи дечији вашар.Ваша је био прдајног
карактера а организовали су га ученци од 1. до 4.разреда са своим учитељима.Учеици су испољили изузетну
креативост у изради новогодишњих честитки и других украсних предмета.
Ову манифестацију испратили су баке,деке рођаци а и будићи прваци из предшколске установе „Дечија радост“

27. ДЕЦЕМБАР 2017. ГОД.
Чланови Тима за екологију обишли су учионице и одабрали најуређенију и најмаштовитију учионицу
у школи.

27. ДЕЦЕМБАР 2017. ГОД.
Истог дана одржан је и маскенбал ученика из Продуженог боравка. Ученици су маске израђивали са
другарима из Дечијег савеза града Врања. Дружење су наставили кроз радионицу коју су водиле учитељице
Валентина Митић и Катарина Николић.

28. ДЕЦЕМБАР 2017. ГОД.

Новогодишњи маскенбал
Ученици првог и трећег разреда организовали су маскенбал „У сусрет Новој години“. Било је то
предивно дружење уз песаму и игру.Један сасвим необичан дан у старој години.

Тога дана је ученике I2 посетио најдражи друг „Декица“ и донео им поклоне са далеког севера.

ЈАНУАР
25. ЈАНУАР 2019. ГОД.
Учениции VII2 са разредним старешином Миленом Декић, посетили су Историјски архив и упознали се
са процедуром архивирања предмета,од пријема документата до архивирања грађе.

21-27. ЈАНУАР 2019. ГОД.

Светосавска

недеља

29. Светосавска недеља је отворена у понедељак 21.01.2019.године и трајала до недеље 27.01.2019. године.Наши
ученици и наставници су активно учествовали у седмодневним активностима поводом Светосавске недеље.
На свечаном отварању наши ученици су били у хору,оркестру и публици.Истог дана у Историјском музеју Србије
отворена је изложба „Свети Сава Српски“.

Вече поезије“Светом Сави у част“,одржано 22.01.2019.год., имало је посебну ноту јер су ученици наше школе
добили награде и признања у рецитовању .Ива Пашалић уч.3/1 је освојила треће место а ученица Елена Стојковић 5/2,
прво место.

24. ЈАНУАР 2019. ГОД.
У склопу Светосавске недеље школу је посетио писац Стефан Митић Тићми. Ученици 6. и 8. разреда
су упознали Акико, јунакињу романа „Ја сам Акико“, која је проглашена Дечијом књигом године.Писац је
књигу поклонио школској библиотеци ,тако да је доступна свим ученицима школе.

Промоција листа „Срећни дани“,представа „Пружи руке љубави“,промоција књиге“Помор и страх“,
мултимедијални сценски приказ „Голгота и васкрс Србије“ и Светосавска духовна Академија су
манифестације које су ученици и наставници пропратили учешћем или присуством.
Учениции VII2 са разредним старешином Миленом Декић, посетили су и изложбу „Савиним путем,
Савиним стопама“.

П
ССДССппП

27. ЈАНУАР 2019. ГОД.

Прослава Дана Светог Саве у школи
У Саборном храму Свете Тројице кум Александар Трајковић ,директорка Милена Маринковић и
остали представници школе присуствовали су светој литургији и резању славског колача.Свечаност се
наставила у школи уз пригодан програм који су припремили: наставница Татјана Арсић,Весна
Продановић,учитељ Драган Јовановић,вероучитељ Владица и васпитачице из вртића „Чаролија“.Као добри
домаћини дочекали смо родитеље,свештеника , остале званице и пријатеље школе и у свечаној атмосфери
прославили Савиндан.

И ове године представници Руских железница
обрадовали су све ученике наше школе
пригодним пакетићима.

27. ЈАНУАР 2019. ГОД.
На Светосавском балу нашој ученица Даница Милосављевић уручена је овогодишња Светосавска
награда града Врања за постигнуте изузетне резултате током досадашњег школовања.Браво Данице!

31. ЈАНУАР 2019. ГОД.
Ученици 3/1 са учитељицом Снежаном Николић учествовали су на конкурсу „Не прљај, немаш изговор“,
представивши Роботка, кога су ученици осмислили и израдили на часовима ликовне културе и ваннаставних
активности..Роботко је напраљен комплетно од рециклинарих материјала. Тренутно је изложен у холу школе.

ФЕБРУАР
01. ФЕБРУАР 2019. ГОД.
Ученици VII и VIII разреда су организовали журку у школи.На журци су били позвани ридитељи и
разредне старешине.Предивна забава и заједничко дружење .

06. ФЕБРУАР 2019. ГОД.
Данас је у школи одржана обука за професоре и учитеље за Електронски дневник. Обуку су водили
Гордана Ристић, Бранислав и Милена Здравковић, професори математике.

08. ФЕБРУАР 2019. ГОД.
У сарадњи са Предшколском установом „Наше дете“ наша школа организовала је наградни конкурс за предшколце,
будуће прваке на тему „Школа какву желим“. Конкурс је отворен од 01.03 – 30.03.2019. Доспеле радове прегледаће наша
комисија и доделилти награде најуспешнијим.

09. ФЕБРУАР 2019. год.
Наши професори математике похађали су Државни семинар 2019. у Београду.

27. ФЕБРУАР 2019. год.
Ученици III1 у сарадњи са родитељима Евдокијом Станковић-Митић и Биљаном Митровић обогатили су простор
у учионици новим ормарићем за потребе ученика као и новом расветом у учионици.

01. МАРТ 2019. год.
Ученици наше школе су се одазвали хуманитарној акцји и сакупили 22.580 динара помоћи.

18. МАРТ 2019. год.
Ученик V3 Вељко освојио је Прво место на градском првенству у стрељаштву.

18. МАРТ 2019. год.
Ученици 5/3 са својом наставницом Снежаном Стојановић одржали су час у 3/3 на коме су представили «Сунчев
систем» својим другарима. Нарочиту пажњу ученицима привукло је програмирање у СКРЕЧ-у.

20. МАРТ 2019. год.
Ученици наше школе учествовали су на смотри рецитатора у гимназији Бора Станковић у Врању.
Смотра је носила назив «Песниче народа мог»

21. МАРТ 2019. год.

Ученици

Елена Ристић, Андреа Рашић, Ивона Ђелић, Лазар Јовановић и Теодора Благојевић

вођени

наставником техничког образовања Милосавом Стојановићем, освојили су Прво место на «Такмичарским
данима младих иноватора и предузетника» града Врања. Они су осмислили «Биоладу» чоколадну посластицу
састављену од органских састојака и чиме су желели да подстакну здаву исхрану код деце.

21. МАРТ 2019. год.
Саобраћајна полиција одржала час првацима на тему «Безбедност у саобраћају»

22. МАРТ 2019. год.

23. МАРТ 2019. год.
Родитељи ученика I2 у акцији сређивања ђачких клупа и столица. Родитељи као наша велика подршка!

25. МАРТ 2019. год.
Ученици 1. и 3. разреда су ужвали у представи "Веселе чаролије Фиће и Зокија" и веома се забавили.

27. МАРТ 2019. год.
Полазници Продуженог боравка учествовали су у радионици «Срећни и безбрижни у саобраћају» .

29. МАРТ 2019. год.
У веселој и разиграној атмосфери, предшколци „Наше дете“, „Пчелица“, „Дечија радост“ и ученици првог и трећег
разреда наше школе уживали су у спортском дружењу „Играј за Змај“,чији је циљ био да се деца упознају са нашом
школом и прилагоде основошколској средини. Победника није било, победило је дружење, а гостима смо уручили
Захвалнице.

2 – 17 Април 2019. ГОД.
У оквиру пројекта „Образовање за права детета“ двадесетак ученика наше школе је са још двадесетак ученика ОШ
«Светозар Марковић» из Врања боравило је у студијској посети дечијем селу Троген у Швајцерској. У пратњи ученика
било је и шест водитеља.Водитељи из наше школе су били Гордана Ристић и Биљана Јовановић. Овај пројекат
реализовали су УГ „Нехсус“из Врања, ОШ „Светозар Марковић“ и наша школа.

04. Април 2019. год.
Вељко Стојиљковић, ученик V3 одељења, нас је опет обрадовао новом медаљом на Окружном првенству у стрељаштву.
Браво Вељко!

18. Април 2019. год.
Одржана је промоција наставних предмета у школском дворишту “Играј за Змај и упиши школу нај“.Предметни
наставници су са ученицима на штандовима промовисали свој предмет и приказали резултате рада.У продуженом
боравку уз изложбу ликовних радова уручене су и награде предшколцима поводом ликовног конкурса „Школа какву
желим“.Свечаност су уприличили родитељи, деца из вртића, ученици ,наставници наше школе и остале званице.

22. АПРИЛ 2019. год.
На Малим олимпијским играма дечаци 3. разреда освојили су прво место, а девојчице треће. Срећно
другари!

24. АПРИЛ 2019. год.
Поводом Дана девојчица, ученице осмог разреда са својим професоркама и директорком, посетиле су винарију
„Алексић“ у склопу пројекта Професионалне оријентације.

25. АПРИЛ 2019. год.
На регионалном конкурсу Дечјег савеза града Врања, ученица Хана Антић заузела је 3. место.

На литерарном конкурсу Дечијег савеза града Врања, ученица Ива Пашалић заузела је 2.место на регионалном
конкурсу.

10. МАЈ 2019. год.
Поводом двадесетогодишњице погибије официра Војске Србије Драгана Тајковића, погинулом на Косову и Метохији
1999.год., у нашој школи откривена је сомен плоча у знак сећања на хероја и некадашњег нашег ђака. Овом чину
присуствовала је породица Драгана Тарјковића, његови школски другови, представници Града Врања и представници Војске
Републике Србије.

10. МАЈ 2019. год.
На ликовном конкурсу Црвеног крста града Врања, Данило Митић III1 освојио је 3.место.

18. МАЈ 2019. год.
У оквиру ПО у школи је одржано дружење садашњих и бивших ученика наше школе.Они који су одавно
завршили основну школу присећали су се лепих успомена и говорили о својој професији.Било је речи о занимању
пекара, економиста , новинара, професора, правника,лекара и глумаца.Ученици осмог разреда су имали прилике
да некима од најуспешнијих људи који су седели у клупама ове школе постављају питања и упознају се са
њиховом професијом.

22. МАЈ 2019. год.
Отворен Дечји фестивала «Време радости» у градском парку. Ученици наше школе са учитељима и директорком
присуствовали отварању и прпратили разоврстан програм.Другог дана фестiвала наша школа се на главој бини представила
музичко сценским приказом “Бајка из снова“ под менторством Татјане Арсић, наставнице музике и Весне Продановић,
наставнице српског језика.

орен

22. МАЈ 2019. год.
Ученици трећег разреда су са учитељицама Снежаном Николић и Љиљаном Поповић у оквиру пројекта „Упознајмо
завичај“ оформили етно кутак у холу школе а затим сређивали учионице са родитељима.

27. МАЈ 2019. год.
Прваци су у сарадњи са
површине.

родитељима и учитељима узели учешће у пошумљавању и озелењавању школске

05. ЈУН 2019. год.
Припрадници саобраћајне полиције одржали предавање о безбедности у саодраћају ученицима III разредра
и њиховим родитељима.

05. ЈУН 2019. год.
За улепшавање Продуженог боравка побринуо се професор ликовне културе Максић Драган.

07. ЈУН 2019. год.
Премијерка Републике Србије Ана Брнабић и министар Младен Шарчевић на састанку са успешним
наставницима и руководиоцима који су постигли значајне резултате на такмичењима и у иновативности наставе
међу се нашла и наша директорка Милена Маринковић, која је проглашена за једног од најбољих едукатора.

07. ЈУН 2019. год
Професори и учитељи учествовали су на семинару Образовања за права детета „Хоризонталним и вршњачким
учењем до бољих резултата“који је организован заједно са колегама из ОШ „Светозар Марковић“ из Врања.

13. ЈУН 2019. год
Ученици првог и трећег разреда на представи «Бајка из парка» коју су реализовали ученици Гимназије «Бора
Станковић» из Врања.

13. ЈУН 2019. год
Ученици музичке школе „Стеван Мокрањац“ из Врања представили су се ученицима другог и четвртог разреда
разним музичким инструментима.

20. ЈУН 2019. год
Ученици наше школе обележили су 20. Јун дан избеглица, дружењем са вршњацима који се налазе у прихватном
центру за мигранте у Врању.

28. ЈУН 2019. год
Ученици трећег разреда заузели су 2. Место на међурегионалном такмичењу у Малим олимпијским играма.

28. ЈУН 2019. год
Поводом Видовдана, у великој сали Скупштине града, организована је свечаност за ђаке генерације и
ученике који су на републичким такмичењима освојили једно од прва три места. Честитајући им на
постигнутом успеху градоначелник Врања др Слободан Миленковић је рекао да град Врање ђаке генерација
средњих школа наградио је седмодневним боравком у језичко - спортском кампу у Грчкој, основцима су
припали мобилни телефони и комплети књига, а ученици који су били најсупешнији на републичким
такмичењима по календару Министарства просвете награђени су комплетима књига. Међу награђеним
ученицима нашли су се наши садашњи и бивши ученици.

28. ЈУН 2019. год
На Видовданском турниру у малом фудбалу шестаци заузели Прво место.

03. ЈУЛ 2019. год
Чланови Рецитаторксе секције Елена Ристић 8/2, Нађа Јанчић 7/4, Уна Ивановић 3/1 и Ива Пашалић 3/1
учествовале су на песничкој вечери «Позив на љубав» у Музеј кући Боре Станковића.

05. ЈУЛ 2019. год
Поводом јавне расправе о Нацрту закона о социјалној карти наша школа узела учешће.

05. ЈУЛ 2019. год.
Наш спортиста генерације Петар Спасић ове године окитио се још једном златном медаљом на међународном
такмичењу у шаху на Спортских играма младих у Сплиту. Петар је био бољи од његових вршњака из Босне и Херцеговине,
Србије и Хрватске.

07. ЈУЛ 2019. год.

Испраћај врањских основаца на море у Црну Гору
Градоначелник Врања др Слободан Миленковић, градска већница Зорица Јовић и секретар Црвеног крста
Врање Томислав Стефановић, присуствовали су испраћају 49-оро ученика основних школа са територије града на
летовање у Баошиће, у Црној Гори, са главне аутобуске станице. Деца нижих разреда из породица лошег
материјалног стања на море су отишла захваљујући заједничкој акцији коју град Врање спроводи са Црвеним
крстом другу годину заредом.

Летопис школе за школску 2018/2019. годину израдио је:

тим за израду летописа
Библиотекар Славица Здравковић
Проф.разредне наставе Предраг Стојилковић

