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Драги ученици, родитељи, пријатељи школе,
добро нам дошли у нову школску годину.
У овој публикацији ћемо вас упознати са
нашом школом, обавезама и активностима
у овој школској години.

Каква је наша школа
Мото наше школе је: МИ НИСМО ДРУГАЧИЈИ.
Наша школа омогућава сваком детету да учи, ствара и буде
успешније.
Мисија наше школе је осавремењивање наставе,
ангажовање свих потенцијала ученика, пружање једнаких
могућности свима, добра комуникација између учесника ОВ
процеса, поштовање људских и дечјих права и моралних
вредности са циљем активног укључивања деце са сметњама у
развоју у основне друштвене токове и живот.
Наша ће школа у будућности бити школа препознатљивог
духа, која формира ученике спремне за интеграцију и
самостални живот и рад у друштву.

Још једном: Добро дошли у нову школску годину!

Како ћемо радити

Ове школске године нашу школу ће похађати 52 ученика и
то 19 у нижим и 33 у вишим разредима.
Као и досадашњих година, настава у школи ће се одвијати
у две смене.
Прву смену чине ученици нижих разреда и она се одвија од
8.00 до 11.50 сати.
Другу смену чине ученици виших разреда и она траје од
12.15 до 16.50 сати.
Наставни час траје 40 минута.
Распоред звоњења у школи:

Преподневна смена

Поподневна снема

I час

8:00 - 8:40

I час

12:15 -12:55

II час

8:45 - 9:25

II час

13:00 -13:40

III час

9:40 - 10:20

III час

13:55 -14:35

IV час

10:25 - 11:05

IV час

14:40 -15:20

V час

11:10 - 11:50

V час

15:25 -16:05

VI час

-

VI час

16:10 -16:50

Организација васпитно-образовног рада школе

ПРОГРАМСКЕ ОСНОВЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ
1. Наставне активности
У школској 2015/2016. години настава од VI до VIII разреда
изводиће се према Правилнику о наставном плану и програму
образовања и васпитања за ученике лако ментално ометене у
развоју (Службени гласник РС 19/1993) и за ученике од I до VI
разреда по програму за ученике редовних основних школа.
Новина у односу на претходни период огледа се у изради
индивидуалних образовних планова (ИОП-а), индивидуалних
програма и индивидуализованог начина рада (сходно члану 77.
Закона о основама система образовања и васпитања) за
ученике којима је то потребно. Реализација ове активности
одвија се по посебном плану и програму активности Тима за
инклузију, чији програм рада чини саставни део овогодишњег
плана рада.

2. Обавезне ваннаставне активности:
1) Групне активности
а) Психомоторне вежбе.
Ове вежбе остварују се са по два часа недељно за ученике од I
до IV разреда по одељењу.
б) Логопедске вежбе.
Ове вежбе остварују се са по два часа недељно за ученике од I
до IV разреда по одељењу.
2) Индивидуалне активности
а) Психомоторне вежбе.
Ове вежбе остварују се за ученике од I до IV разреда са по три
часа недељно по ученику и за ученике од V до VIII разреда са
по једним часом недељно по ученику.
б) Логопедске вежбе.
Ове вежбе остварују се за ученике од I до IV разреда са по два
часа недељно по ученику и за ученике од V до VIII разреда са
по једним часом недељно по ученику.
в) Корективно-превентивне вежбе и игре.
Ове активности остварују се за ученике од I до VIII разреда са
по два часа недељно по ученику.

3) Допунски рад
Овај рад остварује се са по једним часом недељно од III до VIII
разреда.
4) Час одељењског старешине одељењске заједнице
За ученике од I до VIII разреда ова активност остварује се са по
једним часом недељно.

3. Облици образовно-васпитног рада којима се доприноси
остваривању плана и програма и циљева основног
образовања и васпитања
а) Друштвено користан рад
Ова активност остварује се са 20 часова годишње за ученике III
и IV разреда и са 25 часова годишње за ученике од V до VIII
разреда.
б) Друштвене и слободне активности ученика
Ове активности остварују се са по једним часом недељно од III
до VIII разреда, а остварују се кроз рад драмско-рецитаторске,
информатичке, ликовне, техничке, спортске и секције младих
природњака.
в) Хор
Ове активности остварују се са 108 часова годишње, а одвијају
се независно од наставе музичке културе.
г) Оркестар
Ове активности остварују се са 108 часова годишње, а одвијају
се независно од наставе музичке културе..

Подела одељења на наставнике и остала задужења
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Наставу у школи изводе наставници који су у радном
односу на неодређено време, као и наставници на одређено
време, који не задовољавају у потпуности услове прописане за
рад у специјалној основној школи.
Школа сваке године расписује конкурс за пријем
наставника.
Настава ће се одвијати према распореду часова за свако
одељење.
Разредни учитељ и предметни наставник ће обавестити
ученике и родитеље које књиге ћемо користити у настави у овој
школској години, шта је све потребно од прибора и наставних
средстава.
Као и до сада, школа ће обезбедити књиге и највећи део
школског прибора за све ученике бесплатно.
Да би се настава и укупан рад школе успешно одвијали,
поред наставника у школи ће радити и:
Негован Недељковић
Директор школе
Невена Младеновић
Секретар школе
Гордана Димитријевић Шеф књиговодства
Зоран Голубовић
Домар школе
Јелена Аџић
Хигијеничар

СТРУЧНИ, РУКОВОДЕЋИ, УПРАВНИ
И САВЕТОДАВНИ ОРГАНИ ШКОЛЕ
У Основној школи за образовање и васпитање деце и
омладине са сметњама у развоју „Смех и суза” у Алексинцу,
постоје следећи стручни, руководећи, управни и саветодавни
органи:
Стручни органи:
• Наставничко веће,
• Одељенска већа виших разреда,
• Стручно веће разредне наставе,
• Стручно веће за основну групу предмета (математика,
српски језик, природа и друштво и наставници разреднопредметне наставе у вишим разредима),
• Стручно веће за уметност и вештине (музичко, ликовно,
техничко, физичко),
• Стручно
веће
наставника
обавезних
ваннаставних
активности,
• Стручни актив за развојно планирање,
• Стручни актив за развој школког програма,
• Педагошки колегијум.
Руководећи органи:
• Директор.
Управни органи:
• Школски одбор.
Саветодавни органи
• Стручни актив за самовредновање,
• Школски тим за инклузију.

Шта ћемо још радити
Поред учења, планирали смо и доста ваннаставних
активности и програма које ћемо припремити и изводити. Те
активности ће се одвијати кроз рад секција и то: драмскорецитаторске, информатичке, спортске, техничке, ликовне и
секције младих природњака.
Поред осталог, планирали смо:
• културно-забавни програм (школску приредбу) поводом
Нове године и Светог Саве, школске славе, уз учешће
ученика нижих и виших разреда;
• изложбу ликовних радова ученика, истим поводом;
• изложбу успешних техничких радова ученика, истим
поводом;
• спортска такмичења ученика (поводом јесењег и пролећног
кроса – излета);
• најмање једну здравствену трибину на актуелну тему
здравственог просвећивања уз учешће родитеља и ученика;
• учешће на свим домаћим и међународним конкурсима
везаним за стваралаштво ученика, а који по свом садржају
и концепцији одговарају ученицима наше школе.
У складу са годишњим планом, у пролеће ћемо извести
екскурзију и излет.

Правила понашања

Да би се настава успешно одвијала, неопходно је да се
придржавамо одређених правила о кућном реду. Треба знати
и придржавати се следећег:
• Врата школе се откључавају у 06:30 часова, а закључавају
се у 18:00 часова.
• Пре почетка додатне, допунске наставе или слободних
активности ученици чекају наставника у дворишту школе или у
случају лошег времена у ходнику, одакле ће их наставник
одвести у учионицу.
• Забрањен је излазак ван школског дворишта за време
великог и малих одмора. Због непоштовања овог правила,
дежурни наставник ће реаговати са усменом опоменом,
највише два пута, а затим следи позив родитељу и изрицање
усмене опомене одељенског старешине у Дневнику рада.
Сваки одељенски старешина, као и дежурни наставник, мора
водити рачуна о овом правилу.
• Употреба мобилног телефона је строго забрањена и за
ученике и за наставника у току наставе. Наставник је дужан да
одузме телефон ученику који крши правило, да позове
родитеље и уколико се овај прекршај понови, мобилни
телефон биће враћен искључиво родитељу.
• Ученику није дозвољено да се непримерено обраћа
наставнику, дрско понаша и оштећује школску имовину, да
уноси алкохол и намерно изазива туче или да се насилно
понаша према другом ученику. Ученику који то уради, пошто се
ради о повреди обавеза ученика, биће му после спроведеног
појачаног васпитног рада изречена васпитна мера.

• Ученици у школу долазе пристојно одевени. Није
дозвољено ношење гардеробе која открива стомак, сукње,
шорцеве изнад колена, и мајице на бретеле.
• Родитељ не може у време наставе ући у школу уколико
није већ претходно позван од стране наставника, или је у
питању родитељски састанак, или ако иде по потврду код
административног радника, односно секретара школе.
• Ученицима није дозвољен улазак у зборницу школе.
• Када звони за почетак часа, ученици су дужни да су у
учионици на свом месту и спремни за час.

Шта још треба знати
Наставна средства са којима радимо су потребна и
ђацима који ће доћи после нас у ову школу. Чувајмо их!
Никада сами не решавамо међусобне несугласице и
проблеме. Увек се за помоћ обратимо дежурном наставнику
или било ком наставнику који је ту присутан.
За све што нам није јасно слободно питамо наставника или
другарицу или друга.
Придржавамо се овога, да бисмо боље учили и радили.

СЕПТЕМБАР

2.9.2015.
Гости из Јапана
Координатори за
пројекте амбасаде Јапана
у Републици Србији Биљана
Глишовић и Кеј Куримото
посетиле су нашу школу.
Са директором и представницима школе разговарали су о
потребама школе и евентуалној донацији у оквиру Пројекта
који би унапредио материјално-техничке услове школе и чијом
би реализацијом створили боље услове за образовање и
васпитање наших ученика.
У оквиру образовног сектора влада Јапана пружа помоћ
предшколским установама и основном школама. Циљ ове
помоћи је побољшање услова за образовање деце и донације
су најчешће намењене за реконструкцију школског објекта, што
може да укључује замену прозора и врата, а то је и потребно
нашој школи. Од 1999. године до данас влада Јапана је
пружила помоћ за 56 образовних установа у Србији. Данашња
посета уврстила је нашу школу у ужи избор за помоћ.

11.9.2015.
Седница ШО
На седници Школског одбора одржаној у просторијама
школе једногласно је усвојен Правилник о похваљивању и
награђивању ученика у ОШ „Смех и суза“ дел. бр.04-582/15-8

14.9.2015.

Представнице УНИЦЕФ-а Биљана Јанић и Маја Мирков
посетиле су нашу школу. Са директором и представницима
школе обављен је интервју (вођен и конструктиван разговор).
Интервју је део истраживања које спроводе Иницијатива за
права особа са менталним инвалидитетом МДРИ и Иницијатива
за инклузију ВеликиМали из Панчева.
Циљ интервјуа био је детектовање најчешћих препрека у
организовању образовања и додатне подршке за ученике наше
школе из МДЗ, који су обухваћени системом социјалне заштите
након деинституционализације и напуштања Дома у Кулини у
коме су одрасли. Осим тога, тема је била и организација
образовно-васпитног рада у школи, са посебним освртом на
рад са ученицима из МДЗ, као и степен њиховог прилагођавања
на школску средину, о томе како су прихваћени од стране
друге деце у школи, родитеља, али и самог наставног и
ваннаставног особља.

У Друштву за помоћ МНРЛ Алексинац одржана је Трибина у
организацији удружења „Моја права, ваша обавеза“ са
темама:
• Деца са сметњама у развоју и живот у заједници;
• Образовање деце са сметњама у развоју у Србији;
• Дискриминација деце са сметњама у развоју;
• Пракса повереника за заштиту равноправности.
Предавачи на Трибини су били Мирјана Марић, Биљана
Јанић и Тијана Милошевић. Трибини је присуствовала логопед
Јасмина Марковић.

15.9.2015.
Значај установа које раде са децом са сметњама у развоју
У просторијама ОШ „Смех и суза“, у оквиру пројекта
„СуперБус“, који заједно спроводе Фондација СОС Дечија села
Србија и компанија Vip mobilе, одржана је трибина на тему
„Значај установа које раде са децом са сметњама у развоју“.
Циљ трибине је био да се истакне неопходност континуираног
финансирања специјалних школа и дневних боравака за рад са
децом са сметњама у развоју, као и да се скрене пажња
јавности на потребу присније сарадње између надлежних
државних институција, социјалних центара и невладиног сектора
на решавању овог значајног питања, као и да се укаже на
тешкоће са којима се школе за децу са сметњама у развоју
суочавају у раду.
Трибини
су
присуствовали
представници
општине
Алексинац, Црвеног крста Алексинац, као и представници
Дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју. Такође,
активни учесници трибине били су представници школе „Смех и
суза”, Центра за социјални рад, представници удружења
„Стваран свет” и едукатори „СуперБус“ тима.
Овом приликом директор школе, модератор трибине
Негован Недељковић,
захвалио се „СуперБус“ тиму на
радионицама и активностима које спроводе са ученицима
школе сваког месеца.

18.9.2015.
Јавни час
у ОШ „Ј.Ј.Змај“ у
Бобовишту

У склопу ваннаставних активности, ученици ОШ „Смех и
суза“
посетили су ОШ „Јован Јовановић Змај“, одељење у
Бобовишту и присуствовали отвореном часу.
Наставна јединица на часу је била: „Организација
тродимензионалних облика у простору, декупаж техника“. Тема
је била: „Везивање облика у тродимензионалном простору и у
равни“. Ученици наше школе активно су учествовали у радионици
и дружили се са ученицима ОШ „Јован Јовановић Змај“.

21.9.2015.
Молитва за успешну и
плодоносну школску годину
OШ „ Смех и суза“ одазвала се позиву свештенства цркве
Светог Николе у Алексинцу да присуствује служењу молебана молитве за успешну и плодоносну школску годину, како за
основце, тако и за средњошколце. Служби је, осим ученика
наше школе, присуствовао велики број ученика из осталих школа,
тако да је порта цркве Светог Николе била препуна младих
верника који су овом приликом и родитељима и учитељима и
наставницима обећали да ће дати све од себе да у школи
постигну што боље резултате. Након службе свештеник је Светом
водом и босиљком пошкропио ученике уз божји благослов.

24.9.2015.
Даљине нас раздвајају, минијатуре спајају

Ученици ОШ „Смех и суза“, дали су свој допринос пројекту удруживања
школа и правњења једне заједничке слике од пуно минијатура. На
радионици су осликавали минијатуре и спојили их чинећи постер „Мој
завичај“.

ОКТОБАР

02.10.2015.
Треће место на Општинском турниру у стоном тенису
У Хали спортова у Алексинцу организовано је општинско
такмичење у Стоном тенису по календару Савеза за школски
спорт Србије и Министарства просвете науке и технолошког
развоја у организацији Савеза за школски спорт Алексинац.
Нашу школу представљали су ученици Слободан Таировић,
Милош Станковић и Александар Драганић.Ова трочлана екипа је
освојила треће место у категорији дечаци, школа је добила
Диплому Савеза за школски спорт, а такмичари по медаљу.

05.10.2015.
Дечја недеља 05. – 11. 10. 2015.
На платоу испред Дома културе
отворена је Дечја недеља у нашем граду.
Ове, 2015. године програм Дечје недеље
организован је под мотом “Подршка
породици - најбоља подршка деци“.
Отварању Дечје недеље, приредби
ученика ОШ “Љупче Николић“ и подизању
Дечје заставе присуствовали су ученици
ОШ “Смех и суза“ са одељенским
старешинама.

07.10.2015.
Шарени аутобус вас чека код Фонтане!
На платоу код градске фонтане у улици Кнеза Милоша
одржана је радионица „Шарени аутобус“ у којој су заједно
учествовали ученици наше школе са децом укљученом у
Дневним боравцима у граду и ученицима Алексиначке
гимназије. Ова креативно - инклузивна радионица окупила је
велики број учесника који су заједно са нашим ученицима
осликавали аутобус, и изводили плес под кишобранима.
Основци, средњошколци, случајни и намерни пролазници - били
су део веома успешне радионице.

08.10.2015.
Концент за најмлађе
У спортској хали Алексинац одржан је
концерт Леонтине Вукомановић и Тијане
Дапчевић
у
организацији
Учитељског
друштва Алексинац. Ученици наше школе,
у пратњи својих наставника присуствовали
су концерту.

09.10.2015.
Припрема за маскенбал
У оквиру Дечије недеље 2015. одржана је радионица са
родитељима који су правили маске ученицима за предстојећи
маскенбал.

09.10.2015.
Маскенбал у Алексинцу
Ученици наше школе учествовали су
у маскенбалу ПУ“Лане“ и прошетали
улицом Књаза Милоша.

Посета ученика Алексиначке гимназије
Ученици Алексиначке гимназије, који су учествовали у
инклузивној приредби « Шарени аутобус», посетили су ОШ «Смех и
суза» у циљу наставка добре сарадње и дружења са нашим
ученицима. Ученици старијих разреда су били добри домаћини,
послужили су госте и одиграли неколико мечева стоног тениса са
гимназијалцима.

16.10.2015.
Излет до градског парка Брђанка
Ученици, родитељи и наставници наше школе прошетали су
до градског парка Брђанка. Циљ излета је био посматрање
промена у природи у јесен. Уз игру и дружење сакупили су опало
лишће и шумске плодове за радионицу и изложбу на тему јесени.

21.10.2015.
Путујућа лабораторија Наук није баук у школи

Путујућа лабораторија „Наук није баук“ стигла је и до наших
ђака који нису били у могућности да посете фестивал „ Наук
није баук“. Радионицу под називом „Будућност на делу“ у Чилаут учионици, уз активно учешће наших ученика, одржали су
професори и ученици гимназије „Светозар Марковић“ из
Ниша. Овај пројекат има за циљ популаризацију науке међу
ученицима основногшколског узраста као и подршку
унапређењу инклузивног образовања и подршку активном
укључивању
ученика
са
сметњама
у
развоју
у
научнопопуларне пројекте.Сарадник на пројекту је Школа за
децу и омладину „14.октобар“ из Ниша, а покровитељ пројекта
је компанија НИС-Газпром нет.

23.10.2015.
Х Пекарски дани
21 -23.10.2015.

Ученици ОШ „Смех и суза“, у пратњи својих наставника и
родитеља, посетили су манифестацију Х Пекарски дани 2015. у
Дому културе Алексинац. Организатор Пекарских дана је
Пољопривредна школа „Шуматовац“ из Алексинца. Ученици су
посетили: такмичарску изложбу Најлепши славски колач,
етнолошку поставку Народне рукотворине и изложбу слика Стари
Алексинац.

Успешна сарадња
наставника
информатике

У дигиталној учионици ОШ „Смех и суза“ одржан је заједнички
час ученика ОШ „Вук Караџић“ из Житковца и ОШ „Смех и суза“
из Алексинца. Час су организовали и реализовали наставници
Марија Стаменковић и Милан Динић. Ученици ОШ „Смех и суза“
су решавали тестове који су се били презентовани помоћу
интерактивне електронске табле, док су ученици ОШ „Вук
Караџић“ из Житковца помагали и асистирали у раду.

НОВЕМБАР

03.11.2015.
Завршна радионица
Супер аутобуса

Испред наше школе паркирао се жути Супер аутобус “СОС
Дечја села Србије“. Реализована је завршна радионица за
ученике виших разреда. Ученици су активно учествовали.
Директору ОШ“Смех и суза“ Н.Недељковићу, едукатор Тима
Супербуса, С. Попов уручила је Захвалницу за успешну сарадњу
у оквиру пројекта “Супер аутобус“.

14.11.2015.
Семинар
у Великој Плани

Одржан је семинар који је акредитовала наша школа “ИОП и
примери добре праксе у инклузији“ са КБ 312 у Техничкој школи
“Никола Тесла“ Велика Плана - реализатори семинара Јасмина
Марковић, логопед и Биљана Веселиновић, наст.математике.

20.11.2015.
Скајп час
математике

У дигиталној учионици одржан је Skype час из наставног
предмета математика (наставна јединица Питагорина теорема вежбање) за ученике седмог и осмог разреда наше школе и
ученике ОШ “Аца Синадиновић“ Лоћика. Час су организовали и
реализовали наставници Биљана Веселиновић и Славиша
Петровић.

26.11.2015.
Све нас повезује
жеља за знањем

У жељи за продубљивањем сарадње двеју школа и наставку
сарадње наставника информатике родила се идеја за
заједничким часом. Ученици ОШ “ Ј. Ј. Змај“ са Алексиначког
Рудника и ученици ОШ “ Смех и суза „ су заједничким снагама
решавали тестове из области информатике.
Централна концепција часа је била базирана на квизу,
примењена су савремена наставна средства.
Час је протекaо у радној атмосфери, ученици су активно
учествовали у решавању питања и проналажењу тачних одговора.
Заједничким снагама кроз игру остварен је циља часа утврђивања стечених знања..

ДЕЦЕМБАР

01.12.2015.
Педагог

Школа је добила стручног
сарадника
–
педагога
Елену
Стојановић.
Желимо јој добродошлицу и
очекујемо помоћ и подршку у
васпитно – образовном раду.

15.12.2015.
Нови уџеници
У Регионалном центру за професионални развој заједно са
Активом педагога Града Ниша, а у сарадњи са Заједницом
дефектолога основних и средњих школа РС, Центра за специјалну
функционалну педагогију из Београда и издавачком кућом АЛКА
СКРИПТ, организована je презентација уџбеника намењених за
рад у инклузивном образовању. Презентацију су водиле Рада
Ракочевић, председник Заједнице дефектолога и Ђурђица
Саломон Пађен из издавачке куће "Алка скрипт". Пројекат
Заједнице дефектолога је од ширег друштвеног интереса и велика
је подршка не само ученику већ и родитељу, наставнику а и „алат“
у руке дефектологу, стручном сараднику. Презентацији je
присуствовала наст. српског језика Данијела Врачар Вујошевић.

15.12.2015.
Најбољи едукатори
Србије

У просторијама Народне банке Србије на свечаности
поводом доделе признања „Најбољи едукатор Србије“ за 2015.
присуствовала је наст. математике Биљана Веселиновић,
прошлогодишња добитница овог значајног признања и активно
учествовала на Округлом столу са темом размене нових идеја и
планова о даљем раду у области едукације.

24.12.2015.
Јавни час
у Музичкој школи

Ученици виших разреда наше школе су заједно са својим
наставницима присуствовали јавном час ученика Школе за
основно музичко образовање „Владимир Ђорђевић“. У циљу
побољшања сарадње између две школе, размењене су идеје о
даљој сарадњи, а примећено је да су наши ученици били
мотивисани па су после завршетка јавног часа и сами пожелели
да се опробају на неким од музичких инструмената.

24.12.2015.
Отворена лабораторија – Научно финале
У гимназији „Светозар Марковић“ у Нишу одржано је велико
научно финале за крај путујуће лабораторије, пројекта „Наук
није баук“. Ученици наше школе Александар Драганић и Сеад
Ђорђевић, са наст.математике и природе и друштва Биљаном
Веселиновић и Светланом Богавац Ђорђевић, присуствовали су
манифестацији и представили пригодне огледе из области
природних наука. Пројекту осмишљеном како би популаризовао
науку уз укључивање ученика, са интересовањем су приступили
ученици наше школе.

25.12.2015.
Моћ воде – тематски дан
Кроз народне пословице о води, сликање реке Моравице
која протиче кроз град, слушање музике, затим увежбавање
песме о води и евидентирање загађивача, ученици показују
зашто воду треба чувати – као мало воде на длану.су се ученици
виших разреда бавили

29.12.2015.
Стратегија развоја
спорта Општине
Алексинац
2016 – 2020.

На седници СО Алексинац одржане
на предлог Радне групе, усвојена је
Стратегија развоја спорта Општине
Алексинац за период 2016-2020. која
између осталог, садржи активности за
развој спорта у ОШ „Смех и суза“ у
складу са закључцима донетим на
Седници Већа наставника вештина у ОШ
„Смех и суза“.

Новогодишња изложба у школи

30.12.2015.
Новогодишња приредба
Поводом
новогодишњих
и
божићних
празника
у
просторијама ОШ „Смех и суза“ приређен је програм за
родитеље, ученике, наставнике и госте, у коме су, поред ученика
школе, учествовали још и : ученици Алексиначке гимназије,
Основне школе „Вожд Карађорђе“, студенти Високе школе за
васпитаче, као и деца из Друштва за помоћ МНРЛ. Инклузивну
представу је режирала и координирала наст. српског језика
Данијела Врачар Вујошевић. Костиме за учеснике уступило је
Градско позориште „Театар 91“.
Представу је пратила тематска Изложба ученичких радова у
холу школе.
Директор школе пожелео је добродошлицу присутнима.
Након завршене представе, Деда Мраз је деци поделио
новогодишње пакетиће хуманитарне организације „Адра“ и
компаније „Дунав осигурање“ .

ЈАНУАР

11.01.2016.

Кандидатура за Светосавску награду

На седници Наставничког већа ОШ
„Смех и суза“,
због доприноса
квалитетном образовању и васпитању,
унапређивању и промоцији школе у
области ИКТ и инклузивне образовно васпитне праксе, наставница математике
Биљана Веселиновић предложена је за
кандидата наше школе за доделу
Светосавске награде за 2016.

15.01.2016.
Feelings, feelings,
feelings

Ученици и наставници школе ,, Вожд Карађорђе“ у Алексинцу
и Пољопривредне школе ,,Шуматовац“ у Алексинцу, посетили су
нашу школу у оквиру пројекта ,,Feelings, feelings, feelings“. Пројекат
је подразумевао конкурс на задату тему feelings, feelings, feelings.
Ученици ових двеју школа су дошли на идеју да праве поколоне и
честитке за Нову годину и дају их онима којима су они
најпотребнији као гест подршке и разумевања различитости.
Поред наше школе, у оквиру овог пројекта ученици ове две школе
посетили су и Герентолошки центaр, Малу домску заједницу
,,Христина Маркишић“ и Црвени крст Алексинац.

22.01.2016.
Награде на ликовном конкурсу
„Свети Сава и даље живи“
На конкурсу Учитељског друштва поводом школске славе
„Светог Саве“ за најбољи ликовни рад на тему „Свети Сава и
даље живи“ награђени су најуспешнији ученици ОШ са
територије Општине Алексинац.
Ученик седмог разреда
Александар Драганић освојио је прво место, а ученици осмог и
петог разреда Слободан Таировић и Анита Милетић, друго и
треће у категорији ученика са сметњама у развоју.
25.01.2016. године, награђени ученици присуствовали су
додели награда
у Дому културе Алексинац у организацији
Учитељског друштва са наставницом
техничког образовања
Маријом Стаменковић .

Специјално признање за филм Моћ воде
На конкурсу Министарства просвете, науке и технолошког
развоја и Компаније „ZEPTER“ за најбољи образовни филм на
тему „Моћ воде“ са правом учешћа ученика свих основних
школа на територији Републике Србије стигло је 200 филмова у
три категорије :
Категорија ученика млађег школског узраста од I до III разр.
Категорија ученика средњег школског узраста од IV до VI раз.
Категорија ученика старијег школског узраста од VII до VIII р.
Трочлани жири, којим је председавао Миња Субота, донео је
одлуку о најбољим образовним филмовима, a у трећој
категорији, филм ОШ „Смех и суза“ и ментор Биљана
Веселиновић добили су специјално признање за образовни
филм „Чувам те као мало воде на длану“.

25.01.2016.
Светосавска изложба у школи
Тематска Изложба ученичких радова у холу
постављена je поводом обележавања школске славе.

школе

27.01.2016.
Светосавска приредба
У нашој школи традиционално је обележена школска слава
Свети Сава. У организацији наставника и ученика одржана је
пригодна приредба којој су присуствовали бројни родитељи и
гости. Светосавска прослава је још једном подсетила на значај
помало заборављених вредности и осветлила пут образовању.

27.01.2016.
Светосавска приредба
Приредби поводом школске
славе
Светог
Саве,
поред
родитеља
и
других
гостију,
присуствовали су, традиционално
и пензионисане колеге. Један од
најмлађих пензионера је Гордана
Димитријевић, шеф књиговодства,
од које смо се опростили уз
пригодан говор и поклон од
колектива који јој је уручио
директор школе.

29.01.2016.
Кошаркашке лопте
поклон Савеза за школски спорт

у просторијама Алексиначке гимназије у организацији
Савеза за школски спорт Алексинац организована је промоција
спорта и физичке културе којој је присуствовала наставница
физичког васпитања Јелена Анђелковић . Школа „Смех и суза“
добила је лопте за кошарку како би унапредили квалитет наставе
физичког васпитања.

ФЕБРУАР

20.02.2016.
Додела награда и ревија најбољих филмова
са конкурса Моћ воде
У Дечјем културном центру Београд, одржана је додела
награда и ревија најбољих филмова са конкурса Моћ воде, који
су организовали Министрарство просвете, науке и технолошког
развоја и Зептер група. Филм ученика наше школе Чувам те као
мало воде на длану добио је специјално признање. Додели
награда присуствовали су ученици Александар Драганић и
Тијана Живковић са наставницима Данијелом Врачар Вујошевић,
Миланом Петковићем и Биљаном Веселиновић.

20.02.2016.
Шетња по Калемегдану

Након приредбе поводом доделе награда на конкурсу Моћ
воде, ученици су са својим наставницима посетили тврђаву и
парк Калемегдан.

