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Школска 2014/2015. година
Припреме за почетак нове школске године започеле су 20.
августа, традиционалним окупљањем наставника и договором о
активностима за наредних десетак дана, колико је преостало до
почетка наставе. И ове школске године настава ће се одвијати у
три смене: сва одељења са непарним индексом започеће наставу
у преподневној (црвеној) смени од 7:30 сати, одељења са парним
индексом започеће наставу у поподневној (плавој) смени од
13:40 сати за старије ученике и 14:30 сати за млађе, а одељења
првог и другог разреда класичне наставе имаће наставу у
међусмени од 11:05 до 14:25.
Ова школска година започиње са 1165 ђака распоређених у 44
одељења и 102 запослена, од чега 77-оро у настави.
1.септембра започела је настава по плану. Свечани пријем
првака одвијао се у касним поподневним сатима испред школе.
Ове школске године уписано је 122 првака који су распоређени
у 5 одељења- 3 одељења класичне наставе и 2 одељења
целодневне наставе. Нови прваци, њихови родитељи и остали
пратиоци свечано су поздрављени приредбом. Директор Дејан
Павковић поздравио је скуп и представио учитеље првака.
Учитељи који ће ове године повести први разред су: 1/1Оливера Савић-Кољаја, 1/2-Светлана Веселић, 1/3-Жана
Сомборац, 1/4- Драгана Богдановић и Маја Самарџија, 1/5Љиљана Инђић и Слађана Рацков.
Током септембра у сарадњи са МУП-ом Србије одржано је
предавање за ученике на тему Безбедност деце у саобраћају.
Током октобра прваци су примљени у Дечији савез и одвијале су
се бројне ваннаставне активности: прикупљане су књиге за
Црвени крст; представљена је школа на Изложби стваралаштва
у Сава центру; одржан је општи родитељски састанак за
родитеље првака, са предавањем Кад ваше дете постане ђак (ПП
служба); прикупљана су новчана средства на име чланарине за
Црвени крст (по 50 динара); куповином купона ученици су

обезбедили учешће на кросу Трка за срећније детињство, на
Ушћу, а у организацији Црвеног крста; у оквиру прославе Дана
школе одиграна је традиционална утакмица репрезентације
ученика осмог разреда и наставника; одржане су бројне
радионице отворених врата (у оквиру обележавања Дана школе);
одржана је приредба поводом прославе Дана школе, на којој су
узели учешће и ученици братских школа из Вршца, Велике греде
и Метлике.
Током новембра и децембра организована је хуманитарна
акција прикупљања књига школске лектире за децу Обреновца,
као и хуманитарна акција „Један пакетић, много љубави“.
8.децембра одржано је школско такмичење „Најраспеванија
одељењска заједница“на коме је победило одељење 4/4.
27.јануара обележена је школска слава свечаном академијом,
тематским часовима одељењског старешине и ликовним
тематским изложбама.
30.јануара одржано је школско такмичење из математике.
11. фебруара одржано је школско такмичење у рецитовању на
коме су победили Ђорђе Росић 4/1 и Будимир Стошић 6/1.
19.марта у школи је одржано међународно математичко
такмичење „Кенгур без граница“, за ученике од првог до осмог
разреда.
24.и25.априла спроведен је пробни завршни испит за ученике
осмог разреда.
Током априла и маја изведене су наставе у природи и
екскурзије.
Као и сваке године, одржан је Фестивал поезије деце песника
„Изданциˮ.
12.јуна свечано је обележен последњи наставни дан у школској
2014/2015.години.

15. 16.и 17.јуна одржани су завршни тестови из српског језика,
математике и комбиновани тест.
Завршни испит полагали су сви осмаци, 141 ученик. Средњи
скор освојених поена из српског језика је 15,25 поена, из
математике12,3 поена, а на комбинованом тесту – 14,29 поена.
139 ученика су се уписала у средње школе у првом уписном
року.
Ове школске године из школе излази двадесет један носилац
Вукове дипломе:
8/1 – Благојевић Дијана, Војводић Ања
8/2 – Вучић Мина, Вучковић Ања, Љубичић Алекса, Мијалковић
Марија, Пејчић Ана, Перић Александар,
8/3 – Гојаковић Милан, Тодоровић Милица
8/4 – Попадић Вукашин, Шаренац Дуња
8/5 – Анђић Јана, Петровић Димитрије
8/6 – Вујић Катарина, Драшковић Матија, Илић Теодора,
Лабовић Александра, Маријановић Маријана,
Матић Јован, Матић Лука
За ученика генерације изабрана је Дијана Благојевић 8/1, а за
спортисту генерације Војислав Милуновић 8/6.
Разредне старешине које су извеле осми разред: 8/1 – Јаворка
Стаменковић, наст.математике, 8/2 -Јасмина Пантић, наст.
биологије, 8/3 - Драгана Јовановић,наст. информатике, 8/4 Милена Ђокић, наст. енглеског језика, 8/5 – Алекса Вучићевић,
наст. ТИО, 8/6 – Невенка Борковић, наст. хемије.

