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Радионица "Програмирање у роботици"
Место и време реализације:
"Пoлитехничка школа", Крагујевац, 01.04.2016.год. у трајању од 9.00-11.30 сати
Водитељи активности:
Предметни професори информатике и роботике из Политехничке школе
Присутни:
10 ученика наше школе из старијих разреда и предметни наставници ТИО – Љиљана
Чанчаревић и Снежана Мандић
Садржаји радионице су веома применљиви у настави ТИО, нарочито за ученике 7. разреда
који у оквиру градива имају наставну тему Роботика. Рад у оквиру радионице је трајао око
два сата, а затим су ученици информативно пратили тестирање једног од задатака са
такмичења, које се паралелно одвијало тог дана у школи.Тестирање задатака је занимљивији
део такмичења, у ком се демонстрира решен програм практично на терену за роботе. На
крају је организован кратак обилазак школе, чиме је била и завршена посета овој школи.
Подносилац извештаја
Снежана Мандић

КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА- ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ
Окружно такмичење из књижевности „Књижевна олимпијада“ одржано је 2.4.2016. године у
ОШ „Вук Караџић“. Такмичило се 7 ученика наше школе, а њих 6 пласирало се на
Републичко такмичење.
СПИСАК УЧЕНИКА И ОСТВАРЕН РЕЗУЛТАТ
ИМЕ НАСТАВНИКА

ИМЕ УЧЕНИКА
Анђела Бошковић VII2
Кристина Вукомановић VII2

Данијела Мијовић
Неда Симовић VIII2
Ана Кечић VIII2
Ђурђа Светозаревић VIII1
Маја Конатар
Милица Сарић VIII1
Драган Крстић

Ана Дабић VII3

ОСТВАРЕН РЕЗУЛТАТ
ПРВО МЕСТО пласман на
Републичко такмичење
ПРВО МЕСТО пласман на
Републичко такмичење
ПРВО МЕСТО пласман на
Републичко такмичење
ДРУГО МЕСТО пласман на
Републичко такмичење
ПРВО МЕСТО пласман на
Републичко такмичење
ДРУГО МЕСТО пласман на
Републичко такмичење
ДРУГО МЕСТО
( без пласмана)
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Извештај са Окружног такмичења из ТИО
Окружно такмичење из предмета техничко и информатичко образовање одржано је у суботу,
02.04.2016.год. са почетком у 9 сати у ОШ „Мирко Јовановић“. На такмичењу је учествовало
4 ученика наше школе. То су ученице Гајић Мина и Славковић Марија из одељења 5/1,
Кристина Крстић 6/3, које на овом рангу такмичења нису освојиле награде и Милојевић
Богдан 7/3, који се такмичио у дисциплини ваздухопловно моделарство и освојио друго
место. Ментор ученика је предметни наставник Снежана Мандић.
Подносилац извештаја:
Снежана Мандић

ИЗВЕШТАЈ СА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА
ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
Окружно такмичење из српског језика и језичке културе одржано је 3.4.2016. у ОШ
„Светозар Марковић“. Ученици наше школе остварили су значајне резултате.

Име наставника
Маја Конатар
Данијела Мијовић

Име ученика

Освојено место

Миња Пантовић V2

1.место

Aнастасија Ђорђевић V2

3.место

Жељана Гојак VIII2

2.место

Извештај сa "Дана отворених врата"
Манифестација под називом "Дани отворених врата" која је реализована у скоро свим
основном школама града Крагујевца, покуцала је данa 5. априла 2016. године, од 12:45, када
је ОШ "Мома Станојловић" широм отворила врата предшколцима установе "Цицибан", које
су спремне дочекали директор школе, педагог у сарадњи са учитељима актива 4. разреда,
припремајући стимулативне радионице нашим најближим и најмлађим суседима. Треба се
што боље представити, а школа "Мома Станојловић" последњих година има и шта да понуди
будућим предшколцима. Жарко желимо да имамо што више уписаних ђака, с тога, жаркожути плакат на вратима на коме су дечак и девојчица већ отворили књигу, симболизује
спремност и жељу да се предшколци што пре упишу у школу, и открију скривене путе
школског звона. Овакав промотивни материјал је имао то и за циљ, и не само то?!
Када су предшколци прешли праг школе и упутили се у школске одаје, на том путу су их
пратили ђачки радови који су осликавали ученици ове школе желећи да и они учествују у
ентеријеру и уређењу ђачког паноа. Tо је био један од задатака којим су озбиљно, и
одговорно приступили, и били максимално ангажовани. Том приликом, са око 60
предшколаца, реализоване су драмске и мултимедијалне активности, као и активности у
корелацији са садржајима наставе српског језика, математике, ликовне културе и света око
нас.
Предшколци су подељени у 4 групе, а свака од њих је имала прилику да се ангажује у раду
две радионице. Почињемо! Учитељице, Јелена Милојевић и Кристина Петровић, у
међусобној сарадњи и корелацији, осмислиле су драмску радионицу са извођењем драмског
текста (скеча) посвећеног предшколцима који је писан за њих, као и песма, којом су ученици
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отворили радионицу и пожелели им добродошлицу. Након тога је уследила радионица са
узрасту примереним логичким и математичким задацима у којима су им ученици помагали.
У следећој радионици су међусобно сарађивале учитељице, Миљана Милојевић и Зорица
Јеленковић, које су, на самом почетку малишанима поделиле припремљена слова азбуке и
бројеве које је требало "оживљавати" различитим материјалима. Након тога су се
предшколци упутили у школски кабинет информатике где је организована мултимедијална
радионица, и упознавање рада на рачунарима (уз помоћ ученика 4. разреда) решавањем
различитих игрица - задатака образовног ЦД-а "Мућни главом".
Идеја је била, да се након завршетка радионица, предшколци упуте и у обилазак боравка школе у којој су спроведени у разгледање ходника и учионица пожелевши да, исто тако, и
размене искуство са ученицима и учитељима који раде у боравку. Сваки предшколац је
напустио школу, претходно послужен слаткишима (крем бананицом и бомбоном), а оно чега
ће се сећати јесте добијен флајер, и понет направљени дечак и девојчица који у срцу
симболизује ђака наше школе, за чије улепшавање и украшавање су се потрудили, управо
ђаци 4. разреда, у улози промотера ове манифестације.
Сплет песме, игре, рецитације, смеха са директним упознавањем скоро свих садржаја
наставних предмета, је добра презентација онога што школа поседује, нуди, и оно чиме се
може похвалити у иновативној, мултимедијалној настави. Речи хвале имају и васпитачице,
као и присутни родитељи који су изнели позитивне утиске. Презадовољни су пријемом и
квалитетом свих реализованих активности, које су допринеле да стекну што бољи и
потпунији увид у услове и рад наше школе.
Отворени према свима и за све! Ова традиција нека се настави... а што је добро, не треба
мењати, што је лоше, треба предупредити.
Подносилац извештаја
Kристина Петровић
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ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ТИО
,,Шта знаш о саобраћају“ одржано 16.04.2016.године

РАЗРЕД

5/3
5/1
5/4
7/1
7/2
7/1
7/2

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ
Б категорија
Живковић Ања
Илић Лазар
Марковић Матеа
Ц категорија
Ђурић Ђорђе
Ђоковић Лука
Трифуновић Катарина
Ђурић Милица

ОДРЕЂЕН ЗА
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ
(ДА –НЕ)
7. место - НЕ
7. место - НЕ
6. место - НЕ
3. место - замена
4. место - НЕ
2. место - ДА
6. место - НЕ
Предметни наставник Љиљана Чанчаревић

Извештај са Окружног такмичења у кошарци за девојчице у школској
2015/16. год.
На Окружном такмичењу 18.04.2016. наше ученице су освојиле 2. место, победиле су екипу
из Аранђеловца, а поражене су од ОШ ,,Свети Сава“ из Баточине.
Девојчице које су представљале нашу школу су:
1. Емилија Гајић, 8
2. Кристина Милојевић, 1
3. Теодора Лукић, 5
4. Јована Живановић, 12
5. Милена Миловановић, 6
6. Емилија Антонијевић, 7
7. Александра Алексић, 3
Ученике је водила наставница физичког васпитања Ивана Лазаревић.
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Извештај са Општинског такмичења у атлетици
у школској 2015./2016.год.
19.04.2016.год. на стадиону ,,Чика Дача“ у Крагујевцу, одржано је Општинског такмичења у
Атлетици за Основне школе. Наша школа је имала представнике у 12 дисциплина, а у 2
дисциплине је забележила следеће резултате.
3.место штафета 4х100м, пионири - Јанко Јовановић, Лука Ђоковић, Никола Тимотијевић и
Арсеније Кочановић

Арсеније Кочановић,
3.место у скоку у даљ

Задужен наставник Ивана Лазаревић.
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Ускршњи вашар – још један корак ученичког предузетништва
Млађи разреди наше школе (по устаљеној традицији) са својим учитељима, реализовали су
ускршњи вашар, дана 26.04.2016.год. од 10 – 12 часова у филскултурној сали.
Штандови су били пуни креативних и оригиналних ускршњих производа: корпица за јаја,
украсних јаја, честитки, ускршњих честитки, држача за салвете, ускршњих венчића, цветних
аранжмана, ускршњих зека и пилића...
Ускршњи вашар су посетили чланови породица наших ученика, који су куповали производе
и одушевљено фотографисали штандове.
Ученици млађих разреда су показали креативност и предузетничке способности и вештине
кроз: давање идеја, израду производа, одређивање цене, аранжирање штандова, продају и
прикупљање новца и на крају, одлучиће за шта ће искористити зарађен новац.
Ускршњи вашар је реализован на задовољство ученика и родитеља, као и запослених у
школи.
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