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СЕПТЕМБАР

3

ЗАВРШЕН ПРОЈЕКАТ ЗАМЕНЕ СТОЛАРИЈЕ

У току августа и септембра месеца завршени су радови на Пројекту
замене столарије и рестаурације финансиране од стране Општине
Алексинац. Промењена је столарија на читавом школском објекту,
замењена електрична инсталација и окречена унутрашњост
школске зграде.
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ПРОЈЕКТНА НАСТАВА У 1. И 5. РАЗРЕДУ

Од нове школске године а на основу новог Плана и програма
наставе и учења у првом и петом разреду уведена је пројектна
настава. Реализација пројектне наставе је почела и након обуке
наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима.

Циљ пројектне наставе ће бити стварање услова при којима ће
ученици самостално стицати нова знања из разних извора, учити да
користе стечена знања за решавање теоријских и практичних
задатака, стицати комуникативне вештине радећи у групама,
развијати истраживачке вештине (вештине приступа проблемима,
прикупљања информација, провођења експеримената,
анализовања, општења) и систематско мишљење.

5

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ

У септембру месецу ученици и наставници учествовали су на
наградном конкурсу »Дигитални час« Министарства трговине,
туризма и телекомуникација, са две наставне јединице са
употребом ИКТ и то : »Не љути се Вуче« и »Алгоритамизација –
интегративна настава усмерена на развијање алгоритамског
мишљења«.
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НОВИ ТИМОВИ

23.10.2018.год. одржана је Скупштина општине Алексинац на којој је
донето решење о именовању нових чланова Школског одбора из
реда наставника Основне школе за ученике са сметњама у развоју
,,Смех и суза“ и то: Стојановић Елена,педагог-стручни сарадник,
Марковић Марина-тифлолог, наставник разредне наставе и Антић
Никола-спец. Педагог, наставник предметне наставе..
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ОКТОБАР
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ДЕЧЈА НЕДЕЉА 1.- 7.10.2018.

У оквиру ,, Дечје недеље“ у школи је организована креативна
радионица прављења обележивача за књиге од рециклираног папира.
Ученици и наставници наше школе су овом приликом направили
обележиваче како би украсили штанд поводом ,, Дечје недеље“.

Подизањем заставе и пуштањем белог голиба 01.10.2018.год. у
Алексинцу почела је ,,Дечја недеља“ под мотом ,,Моје право да живим
срећно и здраво“. Први дан манифестације протекао је у знаку ,,Дечјег
вашара“који је организован на платоу Дома културе.Основне школе са
територије општине Алексинац су на штандовима изложиле ученичке
радове. Ученици и наставници наше школе су представили своје радове
који су настали од рециклираних материјала на тему ,, Књига у џепу,
стално“ и на тај начин представили своја знања и вештине из области
екологије а самим тим представили и амбијент где се осећају срећни и
здраво. Такође све ове активности пратила је и радионица прављења
балона од сапунице у боји. У музичком програму наступили Дечији хор
,,Мали вокали“ и оркестар ОШ ,,Љупче Николић“, док је позоришна
трупа ,,Дедина гаража“ из Ниша извела луткарску представу. Малишани
су и овог пута били у прилици да се друже и фотографишу са кловном и
штулашима.
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ДЕЧЈА НЕДЕЉА 1.- 7.10.2018.
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ПЕКАРСКИ ДАНИ

Од 17. до 19. октобра 2018. одржани су тринаести по реду
,,Пекарски дани“. И ове године група ученика наше школе посетила
је ову манифестацију и имала прилике да виде изложбе пекарски
производа и штандова основних школа Алексиначке општине,
стручна предавања, презентације пекара, привредних, туристичких
и едукационих потенцијала општине, дегустације пекарских
производа
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НОВИ ШКОЛСКИ ОДБОР

23.10.2018.год. одржана је Скупштина општине Алексинац на којој је
донето решење о именовању нових чланова Школског одбора из
реда наставника Основне школе за ученике са сметњама у развоју
,,Смех и суза“ и то:

Стојановић Елена,педагог-стручни сарадник,
Марковић Марина-тифлолог, наставник разредне наставе и
Антић Никола-спец. Педагог, наставник предметне наставе.
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НОВЕМБАР
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ПРВА НАГРАДА ЗА ИНОВАЦИЈУ НА КОНКУРСУ ,,РУКА У ТЕСТУ“
Још једно признање ученицима и наставницима ОШ ,,Смех и суза“.
Прва награда за иновацију на конкурсу за основне и средње школе
,,Рука у тесту“ Француског института и Амбасаде Француске у
Србији. На изложби Француског института у Србији, која ће бити
отворена у Београду поводом Светског дана климе 12. децембра
ове године ове године, биће представљен и рад наше школе под
називом ,,Аквапоник из контејнера“.

Циљ конкурса је да кроз културу, образовање, француски језик и
знање остваре нове везе између Србије и Француске и подрже
културни, образовни и социо – иновативни програми и активна
сарадња са младим људима у Србији. Изложбу ће отворити
амбасадор Француске и Србије Фредерик Мондолони.
14

„Аквапоник из контејнера“ је пројекат ученика, наставника и родитеља
из Основне школе за децу са сметњама у развоју „Смех и суза“ из
Алексинца. Пројекат је реализован кроз радионице, а обухваћени су
скоро сви ученици и већи део наставника и родитеља школе. Основни
циљ је јачање свести о потреби заштите животне средине и практични
приказ могућности коришћења органског отпада.
Аквапоник је древна кинеска пољопривредна техника комбинованог
гајења риба и биљака без земље, помоћу циклирајуће воде. Отпадне
воде риба служе као органско ђубриво за биљке, а биљке чисте воду од
рибљег измета и урина.
Предности аквапоника су здрав начин узгајања сопствене хране;
штедња воде кроз затворени систем који не захтева стално
наводњавање; на мањем простору се узгаја више хране; искључује се
потреба за хемијским препаратима, вештачким ђубривима и сл.; може
се инсталирати било где, укључујући и густо насељене урбане средине,
у кући, на балкону, тераси, равним крововима зграда, гаражама…
Ученици су то извели на школском акваријуму, а храну за рибице
направили од органских отпадака (хране) који се, обично, бацају.
Kоординаторке пројекта су наставница биологије и хемије Светлана
Богавац Ђорђевић и наставница математике и информатике Биљана
Веселиновић.
„Није нас изненадила прва награда на овом конкурсу“ - каже Негован
Недељковић, директор школе. „Већ више од деценије ученици и
наставници наше школе освајају највиша признања и прве награде у
Србији на бројним конкурсима и у разним областима рада. Са
задовољством могу да кажем да долазимо у ред школа које су међу
првима почеле са применом информационо-комуникационих
технологија у настави, не само у раду са децом са сметњама у развоју
већ уопште у образовању.
Имамо пуно разумевање локалне самоуправе, тј. општине, посебно
када је реч о обезбеђивању додатних материјалних средстава за
пројекте које раде наши наставници са својим ученицима. У награђеном
пројекту смо у рад укључили и ученичке родитеље. То је нов приступ
настави у коме су родитељи активни учесници, са циљем да настава на
најбољи начин буде прилагођена деци.
На крају, искрене честитке ученицима, наставницима и родитељима,
који су учествовали, и координаторкама које су осмислиле пројекат, са
жељом да им награда буде додатни стимуланс за даљи рад и нова
признања“, закључује директор Недељковић.
Извор:https://urlzs.com/eGwx7
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ДЕЦЕМБАР
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ПРВА НАГРАДА ЗА ИНОВАЦИЈУ НА КОНКУРСУ ,,РУКА У ТЕСТУ“

12.децембра 2018. године група ученика и наставника наше школе
посетили су Француски институт у Београду како би присуствовали
додели награда на конкурсу ,,Руке у тесту“. Наша школа је добила
прву награду за иновацију и представила јавно свој пројекат.
Наставница математике Биљана Веселиновић је десетоминутном
презентацијом представила циљеве пројекта, фазе и радионице у
пројекту. Након доделе награда и захвалница ученици су имали
прилике да учествују у радионицама из области природних наука.
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ПРВА НАГРАДА НА «ДИГИТАЛНОМ ЧАСУ»
На наградном конкурсу „Дигитални час“ у школској 2018/2019.
години, који је расписало и провело Министарство трговине,
туризма и телекомуникација, прву награду у категорији
друштвених наука, уметности и спорта освојио је рад „Не љути се,
Вуче“ Биљане Веселиновић и Елене Стојановић из Основне школе
за децу са сметњама у развоју „Смех и суза“ из Алексинца. Иначе,
ово је само једна у низу награда које освајају ученици и наставници
Основне школе за децу са сметњама у развоју „Смех и суза“. Само
на конкурсу „Дигитални час“ освојене су до сада четири награде, а
већи број радова је ушао у Зборник радова конкурса. Рад под
називом ,,Алгоритмизација“ истоимених аутора такође је уврштен у
Зборник радова конкурса за ову школску годину.
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ПРВА НАГРАДА НА «ДИГИТАЛНОМ ЧАСУ»
27.12.2018.год. у Скупштини Србије у Београду одржано је Свечано
уручење диплома добитницима награда на конкурсу "Дигитални
час".

Државни секретар у Министарству трговине, туризма и
телекомуникација, Татјана Матић, свечано је уручила дипломе
наставницима награђеним на овогодишњем конкурсу „Дигитални
час“, који је спровело то Министарство.
На конкурсу „Дигитални час“, који је одржан пети , приспело је 375
радова: у области математике, рачунарства, информатике и
техничког образовања; у области друштвених наука, уметности и
спорта; и у области природних наука.
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НОВОГОДИШЊИ ПОКЛОНИ ОД III2 ИЗ ВОЖДА

26.12.2018. Нашу школу су посетили ученици III2 из ОШ "Вожда
Карађорђе" и обрадовали наше ученике новогодишњим
поклонима. Са њима смо учили и играли се прошле године на часу
"Не љути се, Вуче". Хвала другарима III2 и њиховој учитељици
Ружици Јовановић на дивном дружењу.
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ПРИПРЕМЕ ЗА НОВОГОДИШЊУ ПРИРЕДБУ

Наставници школе су пред новогодишње празнике организовали
низ креативних радионица са ученицима и родитељима.

Радионице за израду костима за Новогодишњу приредбу

Радионице прављења позоришних лутака за представу од варјача и
оклагија
21

ПРИПРЕМЕ ЗА НОВОГОДИШЊУ ПРИРЕДБУ

У оквиру Пројектне наставе, ученици првог разреда активно су
учествовали у изради новогодишњих украса и уређивању школског
простора.

Радионице прављења новогодишњих украса за школу и школски
простор и акција украшавања учионица
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ИНКЛУЗИВНА ПРЕДСТАВА ,,ЗВОНЧИЋИ, ЛОНЧИЋИ“
Уочи новогодишњих празника у школи је приказана приредба под
насловом ,,Звончићи, лончићи“. У припреми су учествовали
ученици од петог до осмог разреда наше школе. Гости на приреби
су били ученици трећег разреда ОШ ,,Вук Караџић“ из Моравца.

Другари из ОШ,,Вук Караџић“

Посебан значај ове приредбе је што су учествовали и предметни
наставници, педагог, сарадници и родитељи.
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ИНКЛУЗИВНА ПРЕДСТАВА ,,ЗВОНЧИЋИ, ЛОНЧИЋИ“
У исчекивању Деда Мраза чији је лик тумачио наставник енглеског
језика Никола Антић, деца су заједно са Баба Зимом коју је играла
наставница физичког васпитања Јелена Анђелковић, правила
медењаке и чекала да стигне Деда од Леда.

Баба Зима

Деда од Леда

Наставница Марија Стамболић и Мирјана Голубовић су биле
задужене за новогодишње рецепте, па су у току приредбе заједно
са нашим малим куварима израдиле медењаке.

24

ИНКЛУЗИВНА ПРЕДСТАВА ,,ЗВОНЧИЋИ, ЛОНЧИЋИ“
Сваки кувар је имао кецељу коју су сашиле наставница Биљана
Веселиновић и Светлана Богавац Ђорђевић.

Незаобилазне су биле и кутлаче и вајраче које су захваљујући
новогодишњој чаролији постали ликови у представи: дечак Чеда,
дечак Сима, Оклагија, Ледени Деда, Баба Зима. Ове чудесне лутке
направила је Елена Стојановић, педагог.
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ИНКЛУЗИВНА ПРЕДСТАВА ,,ЗВОНЧИЋИ, ЛОНЧИЋИ“
Представу је режирала и написала Данијела Врачар Вујошевић,
наставница српског језика.
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ДАР ЗА ДЕЧЈИ ОСМЕХ
Омладински клуб Алексинац је поводом новогодишњих празника
организовао акцију ,,Дар за дечји осмех“. У акцији су учествовали
грађани Алексинца и алексиначке школе који су припремили
пакетиће за ученике наше школе.

ХВАЛА ВАМ ЗА ДЕЧЈИ ОСМЕХ
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ПОКЛОНИ ОД ХУМАНИТАРНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ «АДРА»
Хуманитарна организација Адра је и ове године обезбедила
новогодишње пакетиће за ученике наше школе и тако им улепшала
новогодишње празнике.
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ПОСЕТИО НАС ЈЕ ПЛАВИ ДЕДА МРАЗ
Плави Деда Марз ове године у нашој школи. Фондација Ана и
Владе Дивац поводом новогодишњих празника обрадовала је
ученике наше школе слатким пакетићима и пакетима са основним
животним намирницама и топлом одећом. Захваљујемо се
Фондацији Ана и Владе Дивац и свима који су учествовали у
скупљању средстава за пакетиће.
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ВРЕДНА ДОНАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА ЈУГОРАЗ – ГАС

Предузеће Југораз – Гас је ове године донирао нашој школи средства у
новцу од 300.000,00 РСД, која ће бити на рачуну донација наше школе, а
искористиће се за организовање екскурзије за ученике, родитеље и
старатеље као и раднике школе ОШ ,,Смех и суза“-е.

НОВОГОДИШЊА ПРИРЕДБА „ЗВОНЧИЋИ – ЛОНЧИЋИ“
Хвала нашим другарима, ученицима трећег разреда ОШ " Вук Караџић"
из Моравца, који су били
наши драги гости и који су заједно са нама припремали новогодишњу
приредбу " Звончићи, лончићи". Посебно се захваљујемо драгој
колегиници, учитељици Данијели Стефановић, на дивном дружењу и
сарадњи.
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НОВОГОДИШЊА ПРИРЕДБА „ЗВОНЧИЋИ – ЛОНЧИЋИ“
Хвала нашим другарима, ученицима трећег разреда ОШ " Вук
Караџић" из Моравца, који су били
наши драги гости и који су заједно са нама припремали
новогодишњу приредбу " Звончићи, лончићи". Посебно се
захваљујемо драгој колегиници, учитељици Данијели Стефановић,
на дивном дружењу и сарадњи.

ВРЕДНА ДОНАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА ЈУГОРАЗ – ГАС

Предузеће Југораз – Гас је ове године донирао нашој школи
средства у новцу од 300.000,00 РСД, која ће бити на рачуну
донација наше школе, а искористиће се за организовање екскурзије
за ученике, родитеље и старатеље као и раднике школе ОШ ,,Смех
и суза“-е.
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ЈАНУАР

32

ИНТЕРКУЛТУРАЛНА МРЕЖА ПРИЈАТЕЉСТВА

25. јануара 2018.год. нашу школу су посетили ученици и наставници
ОШ ,,Љупче Николић“ у Алексинцу у оквиру међународног пројекта
,,Интеркултурална мрежа пријатељсва“. Пројекат “Чаробна
интеркултурална мрежа пријатељства” има за циљ да
интеркултурално повеже ученике и наставнике, припаднике
различитих култура широм света путем вршњачког учења о другим
народима, њиховим државама и културама.Као врхунац пројекта
ученици ОШ ,,Љупче Николић“ су правили чаробне јастучиће које
су поклонити, заједно са слаткишима својим вршњацима школи
“Смех и суза“
Овом приликом желимо да упутимо топле и искрене поздраве
својим новим пријатељима уз захвалност на дружењу и жељу да се
то дружење настави.
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НАША СЛАВА – СВЕТИ САВА

27.01.2019. је у нашем скромном школском дому прослављена
школска слава Свети Сава. Гости су имали прилику да виде колико
су ученици креативни, колико умеју. Прославом Савиндана чувамо
традицију од заборава и славимо праве вредности којима нас је
учио српски просветитељ. У прирпреми приредбе помогли су нам
ученици трећег разреда ОШ „Вожд Карађорђе“ и њихова
учитељица Ружица Јовановић. Представу је режирала наставница
српског језика Данијела Врачар Вујошевић.
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НАША СЛАВА – СВЕТИ САВА
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ФЕБРУАР

36

ЕКО КОНКУРС “НЕ ПРЉАЈ - НЕМАШ ИЗГОВОР“

У току јануара и фебруара месеца ученици и наставници наше
школе израдили су еко - шах и како би учествовали у конкурсу
,,Не прљај немаш изговор“ СББ фондације. Рад за ово
такмичење је била израда шаховских гарнитура од пластичних
флаша. Од различитих флашица за воду, скове и друге напитке,
резањем, савијањем, лепљењем и бојењем обликоване су
шаховске фигуре. Шаховска послога ,,плоча“ је изражена ос
старе пластичне мушеме. Направљене су чњтири шаховске
гарнитуре које омогућавају да ученици у границама својих
могућности овладају основама шаховске игре. Цео пројекат смо
назвали ,,Кад порастем бићу велемајстор“.
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МАРТ

38

БИЉАНИ ВЕСЕЛИНОВИЋ – ТИТУЛА“ НАЈБОЉИ
НАСТАВНИК БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ“

Биљани Веселиновић, наставници математике у нашој школи,
додељено је престижно признање ,,Најбољи наставник на
просторима бивше Југославије“ на првој међународној
конференцији асоцијације ANNEXYU под називом ,,Свет
образовање брише границе“. Иначе четрдесеторо наставника
региона, изабраних према строгим критеријумима, у Скопљу је
добило ово велико и важно признање.

Прва међународна конференција Асоцијације најбољих
наставника бивше Југославије, ANN_EX_YU одржана је 1. и
2.3.2019. године у Скопљу. Конференцији суприсуствовали
наставници који су добили титулу Најбољи наставник
бившеЈугославије, пуноправни чланови ове Асоцијације и други
наставници са свих простора региона који су у реализацији ове
идеје препознали светлију будућност за образовање.
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ПРОЈЕКАТ „ THINK SCIENCE“

Као учесници у изузетно занимљивом међународном пројекту
фондације Искра знања, ThinkScience, тимови две основне
школе ОШ за децу са сметњама у развоју "Смех и суза" из
Алексинца и ОШ "Вук Караџић" издвојено одељење у Моравцу,
добили смо предиван поклон од организаторке Амне
Дервишагић, професорице физике из Босанске Крупе, дечији
микроскоп!
Поносни на свој рад о холограмима у овом пројекту, још смо
радоснији што је наша енергија препозната и овим дивним
гестом награђена!
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АПРИЛ
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ЈАСМИНА МАРКОВИЋ НОВИ СТАЛНИ ЧЛАН
ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ

На основу Закона о основама
система образовања и васпитања (
88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019)
члан 77. Интересорна комисија има
пет чланова, и то четири стална
(педијатар, представник центра за
социјални рад, дефектолог
одговарајућег профила и психолог
запослен у образовању и васпитању)
и једног повременог члана.
На основу овог члана закона од ове школске године наставник
наше школе Јасмина Марковић-логопед укључена је у рад
интересорне комисије као стални члан.

42

РЕАЛИЗАЦИЈА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА ,,ЈА САМ
КУВАР-ИЗАБЕРИМО ЗДРАВ ЖИВОТ“
27.03.2019.год. у оквиру пројектне наставе у првом разреду
ученици су презентовали свој пројекат ,,Ја сам куваризаберимо здрав живот“. Том приликом приликом је
организована дегустација производа и јела од здравих
намирница. Ученици и наставници школе уживали су у здравим
оброцима наше мале школске кухиње.
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КРЕАТИВНОСТ КРОЗ ПРОЈЕКАТ ,,МАЛИ ДРУГАРИ“,
УДРУЖЕЊА „ВОЛОНТИРАЈ СРЦЕМ“
Током априла месеца стартовао је пројекат ,,Мали другари“
неформалог удружења ,,Волонтирај срцем“. Овај пројекат је
обухватао креативне радионице и дружење волонтера са
малишанима из предшколске установе ,,Лане“, удружења МНРЛ,
установе ,,Христина Маркишић и ОШ,,Смех и суза“. Креативне
радионице су се одржавале у нашој школи где су волонтери
радили на развоју креативности код ученика. Као завршница
пројекта организован је пролећни вашар на платоу Дома
културе.
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МОДЕРНИЗАЦИЈА ИНФРАСТРУКТУРЕ У ОШ „СМЕХ И
СУЗА“
На основу захтева наше школе за Програм расподеле
инвестиционих средстава у Министарству просвете, науке и
технолошког развоја за 2019.годину, број 451-02-10285/2019-17
од 19.03.2019. године, у оквиру Програма 2003-Основно
образовање, Програмска активност 0006-Модернизација
инфраструктуре основних школа, економска класификација 512
–машине и опрема, МПНТР донирало је средства у износу од
1.237.500,00 динара, у сврху реализације пројекта-програмске
позиције: ,,Постављање платформе за превоз инвалидних
лица“. Реализација пројекта и уградња платформе планира се
за август месец.
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ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ЗА ДВА ПРОЈЕКТА У 2020.
ГОДИНИ
У току ове школске године 2018/2019. год. наша школа је
израдила две пројекта: Идејни пројекат машинских инсталација
унутрашње гасне инсталације и Идејни пројекат машинских
инсталација централног грејања. За ова два пројекта донатор ће
бити Општина Алексинац која је и уврстила ове пројекте у свој
финснсијски план за 2020. годину.
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ПОХВАЛА НА ФОТО - КОНКУРСУ

На фото конкурсу ,,Разгледница из школске библиотеке“ ученик
Немања Денић добио је похвалу за фотографију ,,Судар светова
у школској библотеци“.
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УСПЕШНО ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЕКО – ПРОЈЕКТА ,,ДА
ЖИВОТ ДУЖЕ ЖИВИ“
У току априла месеца
реализован је еко- пројекат
,,Да живот дуже живи“. Ово је
пројекат ученика и наставника
Основне школе за децу са
сметњама у развоју „Смех и
суза“ из Алексинца, у оквиру
конкурсног задатка ,,Хајде да
користимо чисте врсте
енергије!“, Француског
института у Србији уоквиру програма ,,Руке у тесту“ Циљ нам
је био јачање свести о потреби заштите животне средине и
практични приказ могућности коришћења обновљивих извора
енергије у домаћинствима, Ученици наше школе, уз помоћ
наставника израдили су макету којом су приказали неке од
могућности употребе обновљивих извора енергије у
домаћинствима.
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ЗАСАДИ БИЉКУ, САЧУВАЈ ПЛАНЕТУ ЗЕМЉУ

,,Дан планете земље“ у нашој школи обележен је 22.априла
2019.године, акцијом сређивања школског дворишта. Акцију су
спровели ученици и наставници наше школе сређивањем,
озелењивањем школског дворишта и садњом зачинског и
другог биља.
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ЗАПАЖЕНО УЧЕШЋЕ НА УСКРШЊЕМ ВАШАРУ У
ОРГАНИЗАЦИЈИ УД АЛЕКСИНАЦ
24.априла 2019.год. са почетком у 10:00 часова испред дома
културе у Алексинцу у организацији учитељског друштва Србије,
организован је Ускршњи вашар. На штандовима на платоу, у
холу и спред Дома кулуре, постављена је хуманитарно-продајна
изложба ускршњих радова ученика ОШ са територије Општине
Алексинац. Наставници и ученици наше школе презентовали су
своје ручне радове са школских радионица на штанду.
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МАЈ
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СТВАРАМО УСПОМЕНЕ – ИЗЛЕТ ДО НИША

Излет за ученике наше школе, који је предвиђен школским
планом и програмом, реализован је у уторак 28.05.2019.године.
На излет су кренули ученици са својим пратиоцима,
одељењским старешинама, осталим наставницима, стручнима
сарадницима и директором школе. Пут нас је водио аутопутем
преко Ниша до ергеле ,,Чегар''. У бившој Југославији клуб је био
један од најуспешнијих. Добитник је многих награда у
препонском спорту од Републике Србије и града Ниша. У
последње време клуб се бави спортско-рекреативним
активностима, тј. обуком деце узраста од три године па навише.
Клуб се такође бави рекреативним терапијским јахањем особа
са инвалидитетом, јер поседује веома добре услове за 365 дана
рада. Поред хале, мањежа и падока, у близини су и веома добри
терени за теренско јахање. Клуб, осим обуке у јахању, поклања
велику пажњу сталним опремањем објеката за игру и забаву
деце у свом забавном парку и мини зоо врту где могу да се
виде овца, коза, јарац, магаре, срндаћ и мали пони коњ и 15
одраслих коња. Након обиласка Нишке Бање, излет се даље
наставља и крећемо за Ниш и посета нишкој тврђави. . Циљ, који
је постављен испуњен је и може се рећи да је излет био добро
организован, садржајан и да је испунио очекивање свих
учесника.
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СТВАРАМО УСПОМЕНЕ – ИЗЛЕТ ДО НИША
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ДОНАЦИЈЕ...

• 24.маја.2019.године.Представници предузећа Grammer
system d.o.o. уручили су донацију ученицима наше школе
(мајице и ђачке торбе). Том приликом договорене је даља
сарадња у виду донаторства у у финансијском и у
едукативном смислу.
• Такође као и сваке године ,,Банка хране“ је донирала слатке
пакетиће ученицима наше школе.

54

НАШЕ РАДИОНИЦЕ

У току маја месеца у сарадњи са Тимом за заштиту ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у
просторијама ОШ ,,Смех и суза“ одржане су радионице за
ученике 5,6,7 и 8 разреда и то на тему: Појам и врсте насиља,
Контрола беса, Није тешко бити фин и Реци не дрогама.
Школа без насиља
Појам и врсте насиља
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НАШЕ РАДИОНИЦЕ

Контрола беса
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НАШЕ РАДИОНИЦЕ

Није тешко бити фин
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НАШЕ РАДИОНИЦЕ

Реци не дрогама
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НАШЕ РАДИОНИЦЕ

У сарадњи са Тимом за професионални развој одржане су
радионице професионалне орјентације за ученике 7 и 8 разреда
и то на тему: Избор занимања и професионална орјентација и
У здравом телу, здрав дух.
Избор занимања и професионална орјентација

Избор занимања и професионална орјентација
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НАШЕ РАДИОНИЦЕ

У здравом телу, здрав дух

60

ЈУН

61

ДРАГИ ГОСТИ ИЗ НИША
08.06.2019. Наставници Основне и средње школе ,,14 октобар“
из Ниша одржали су промоцију и представили своју школи
будућим средњошколцима и њиховим родитељима.

ИСПРАТИЛИ СМО ЈОШ ЈЕДНУ ГЕНЕРАЦИЈУ
20.06.2019. Одржана је свечаност поводом завршетка основне
школе, а одељенски старешина Биљана Веселиновић
пригодним речима обратила се ученицима и пожелела им успех
у даљем школовању, док је ученици генерације Анити Милетић ,
у име школе, директор уручио таблет.
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АНИТА МИЛЕТИЋ НА СВЕЧАНОЈ ДОДЕЛИ НАГРАДА У
ДОМУ КУЛТУРЕ

26.07.2018. у великој сали Дома
културе у Алексинцу одржана
традиционална свечаност на којој су
најуспешнијим ученицима и
ученицима генерације уручене
вредне награде Скупштине општине
Алексинац.
Наша Анита Милетић, ученица осмог
разреда, нашла се међу најбољим
ђацима, којима су , поред вредних
књига, додељене и новчане награде.
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