ЛЕТОПИС
за 2020/2021. годину

СЕПТЕМБАР
Прваци - нове совице слетеле у гнездо код учитељице Весне Миљковић

И пчелице су кренуле у акцију са својом учитељицом Слађаном Доброта.

19. 09. 2020. Мотиви њиве из птичије перспективе

Прваци и први дан јесени

Деколаж

Научено је и прво слово, слово "А".

Ученици 4. разреда
Ко горда царица и бајна,..., јесен стоји.

ОКТОБАР
Дечија недеља
"Подељена срећа два пута је
већа"
Први разред
1. дан - На слово С - срећа
2. дан - Тачка до тачке
3. дан - Фер игра
4. дан - Линијама украсимо
дан

Дечија недеља
Четврти разред
1. дан - Део по део за осмех цео!
2. дан - Мој свемир
3. дан - Моје срце за све
4. дан - Руке пружи са свима се дружи
5. дан - Нашарај шару
https://www.facebook.com/sladjana.dobrota/videos/3375288019221978
https://www.facebook.com/sladjana.dobrota/videos/3378620138888766

Четврти разред
Пројекат у оквиру Центра за промоцију науке подржан и реализован у сарадњи са РЦ Смедерево.
Уживање је било шарати све те наше шаре које чине саставни део српских народних мотива.
Више о томе погледајте кликом на овај линк
22. 10. 2020. године
Прваци су обележили Дан јабука

Дечија недеља – 2. разред (неке од активности)

29.10.2020. године
Поштовани/поштована Sladjana Dobrota,
Честитамо! Вашој школи је додељена Европска ознака квалитета за изузетност рада у оквиру пројекта
„Dramatizacija, recitacija i ples u nastavi 2“. То значи да су ваш рад, рад ваших ученика и школе признати
на највишем европском нивоу.
Из тог разлога ћете добити сертификат који можете да поставите на веб страницу и изложите на видном
месту у вашој школи. Такође, ваш пројекат ће бити изложен у посебном простору европског портала на
www.etwinning.net.
Још једном вам честитамо на овом јединственом достигнућу и надамо се да ћемо се срести на једном од
eTwinning догађаја у току године.

Наша школа учествовала је у пројекту „Школа за 21.век“ у оквиру којег су реализоване радионице и
угледни часови. Ученици су имали прилику да у оквиру школског пројекта "Рециклирај сваки дан,
буди и ти одговоран" уче основе програмирања на микробит уређајима, а посебан акценат је био и на
развоју критичког мишљења у решавању проблема
Наставница биологије Тања Цветковић

НОВЕМБАР
6.11.2020. год.
ВУКОМАНИЈА!
Имати на тренутак лик
Вука Караџића за нас је
била велика част!
Ученици 4. разреда

10. 11.2020
Међународни фестивал поезије Смедеревска песничка јесен
ЗЛАТНО СЛОВЦЕ

На конкурсу учениka млађих разреда основних школа са територије Града Смедерево наша
другарица Хелена Андрејевић, ученица 4. разреда ОШ " Иво Лола Рибар" освојила је награду за
ауторску песму "Сањај и путуј"
Браво Хелена!

11.11.2020.год.
Данас се обележава Дан примирја у Првом светском рату у знак сећања на 11.
новeмбар 1918. када је ступио на снагу Уговор о примирју мeђу савeзницима и
Нeмачком, потписан 6. новeмбра у Компјeну, чимe јe формално завршeн Први
свeтски рат, у којeм јe мобилисано 65 800 000 људи (40 700 000 Антанта и САД и
25 100 000 Цeнтралнe силe). Погинуло 8 500 000, а нeстало, рањeно и осакаћeно
око 12 000 000 људи.
Краљевина Србија изгубила је у Великом рату 28% целокупног становништва,
преко 55% мушке популације од 17 до 60 година. Прелазак Албаније није
преживело 77 000 војника и 140 000 грађана. Из заробљеништва се није вратило
80 000 бораца. Ослобођење је дочекало 500 000 ратне сирочади. Српска гробља
налазе се у 17 земаља, у Грчкој их има 252, а највеће је у Солуну са 7 444 гробова.

16.11.2020.
У оквиру хуманитарне акције за прикупљање новчане помоћи за лечење Јање
Стаменковић ученици и запослени ОШ "Иво Лола Рибар" у Скобаљу су
сакупили 25900 динара. Новац је уплаћен на рачун хуманитарне организације
Буди Хуман - за Јању Стаменковић.
Више о акцији за помоћ можете видети кликом на следећи линк
https://www.budihuman.rs/sr/korisnik/34/janja-stamenkovic

23.11.2020.
Наши маштовити течни сапуни!
У оквиру "Недеље истраживача" у организацији Регионалног центра Смедерево подржано од стране
Центра за промоцију науке, извели смо експеримент на нама интресантан начин и направили течни
сапун који поред дезинфекционог својства има и веома пријатан мирис и занимљиву боју!
Догађај "Ноћ истраживача" у "Недељи истраживача" , активност реализовали ученици четвртог разреда
и учитељица Слађана Доброта ОШ " Иво Лола Рибар", Скобаљ , новембар, 2020.
Хвала организаторима и модератору Сањи Недељковић што су нам омогућили да и ове године будемо
део догађаја који је посвећен популаризацији науке и учењу кроз забаву!
28.11.2020.
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ
Према Уредби Владе Србије, од 30. новембра до 18. децембра 2020. године образовно-васпитни рад у
основним школама од петог до осмог разреда ће се реализовати путем наставе на даљину.
Прво полугодиште се завршава 18. децембра 2020. године, а зимски распуст ће трајати од 21. децембра
2020. године до 15. јануара 2021. године.
Друго полугодиште почиње 18. јануара 2021. године.
Настава ће бити реализована превасходно коришћењем Гугл учионица и других алата за наставу на
даљину према важећем распореду часова (трајање часа је 45 минута).
Све детаље у вези са специфичностима реализације појединих предмета, ученици ће добити од
одељенских старешина и предметних наставника.

ДЕЦЕМБАР
У сусрет празницима!
Ученици 1. разреда

Pčelice u akciji su oslikale pogled kroz prozor i novogodišnje čestitke
https://bit.ly/3nc8BA5

Обавештење за ученике
Обавештавају се ученици да се прво полугодиште завршава 18. децембра 2020.године, зимски распуст
почиње 21. децембра 2020. године и траје до 15. јануара 2021. године.
Друго полугодиште почиње у понедељак 18. јануара 2021. и први је наставни дан после распуста.
Ученици крећу у школу по следећем распореду:
5. до 8. разреда пре подне
1. до 4. разреда по подне
Свим ученицима и запосленима желимо срећне Новогодишње и Божићне празнике, да лепо проведу
предстојеће празнике и да им 2021. година буде успешнија и боља од ове године.
Директор школе
Ранко Недељковић

У сусрет празницима!

ФЕБРУАР
Ученици 4. разреда
Љубав је за нас основни мотив за градњу мостова пријатељства!
Још једна награда! Честитке нашој уметници Хелени Андрејевић!
КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА „РАЗИГРАНА ЗИМА У МОЈИМ СНОВИМА“
Драги луткољупци, завршен је шести међународни конкурс за децу, овога пута литерарни, под називом
„Разиграна зима у мојим сновима“. На конкурс се пријавило више од 150-oро деце из преко 50 градова
Србије, као и из Црне Горе, Македоније, Босне и Херцеговине и Немачке! Стигао је велики број сјајних,
оригиналних прича и песама, те је жири имао потешкоће при одабиру најбољих и најоригиналнијих
аутора. Ипак, верујем да смо удруженим снагама донели исправне одлуке.

Трочлани стручни жири је заседао у следећем саставу:
1. Невена Милосављевић – поетеса и професор српског језика и књижевности из Звечана
2. Анита Пешић – списатељица, васпитачица и луткарка из Ниша
3. Милош Милошевић Шика – писац и мултимедијални уметник из Трстеника

НАГРАЂЕНО ЈЕ УКУПНО 30 УЧЕСНИКА КОНКУРСА!

Награде смо доделили на следећи начин:
ПРВА НАГРАДА ЗА ПОЕЗИЈУ (медаља и књига):
Сеад Усковић, 12 година, Велес - Македонија
ДРУГА НАГРАДА ЗА ПОЕЗИЈУ (медаља и књига):
Николина Ђорђевић, 9 година, Јелашница
Д
Млађан Младеновић, 12 година, Власотинце
Николија Бабић, 7 година, Прокупље
ПРВА НАГРАДА ЗА ПРИЧУ (медаља и књига):
Миња Митић, 9 година, Ранилуг
ДРУГА НАГРАДА ЗА ПРИЧУ (медаља и књига):
Јована Глиџић, 11 година, Ниш
ТРЕЋА НАГРАДА ЗА ПРИЧУ (медаља и књига):
Маша Димитријевић, 12 година, Прокупље

ПОХВАЛЕ И КЊИГЕ ДОБИЛИ СУ:
1. Никодина Васић, 9 година, Крушевац
2. Јана Петковић, 8 година, Бајчинце - Прокупље
3. Софија Крстовић, 8 година, Бијељина
В
4. Емилија Јагодић, 8 година, Коцељева
5. Катарина Марковић, 8 година, Цетиње – Црна Гора
6. Сара Миленковић, 14 година, Ајслинген - Немачка
7. Хелена Андрејевић, 10 година, Скобаљ
8. Марта Бакић, 12 година, Прокупље
9. Алмедина Кицара, 9 година, Велес – Македонија
10. Кристина Којић, 11 година, Коцељева
11. Петар Сремац, 8 година, Зрењанин
12. Сара Дуловић, 8 година, Ниш
13. Нева Поповић, 7 година, Београд
14. Анђелија Симовић, 8 година, Крагујевац
15. Ања Пешић, 7 година, Књажевац
ПОСЕБНЕ ПОХВАЛЕ ЗА ОРИГИНАЛНОСТ (књиге):
Софија Симоновић, 9 година, Доморовце – Косовска
Каменица
Андреа Трифуновић, 8 година, Крагујевац
Мара Станишић, 9 година, Књажевац

ПРВА НАГРАДА ЗА ПРЕДШКОЛСКИ УЗРАСТ (књиге):
Вртић „Змај“, Сремска Каменица

ЧЕСТИТАМ СВИМ НАГРАЂЕНИМ УЧЕСНИЦИМА!

ДВЕ ДРУГЕ НАГРАДЕ ЗА ПРЕДШКОЛСКИ УЗРАСТ (књиге):
Вртић „Пинокио“, Суботица
ППУ „Игралиште“, Земун

Захваљујем се мојим драгим пријатељима и члановима жирија:
Невени Милосављевић и Милошу Милошевићу – Шики, на
дивној сарадњи.

ДВЕ ТРЕЋЕ НАГРАДЕ ЗА ПРЕДШКОЛСКИ УЗРАСТ (књиге):
Вртић „Колибри“, Ваљево
Вртић „Звездица”, Врбас

Велико ХВАЛА и мојој драгој колегиници, Луцији Тасић
(учитељици, поетеси и луткарки), на донацији у виду књига.
Е ТРЕЋЕ НАГРАДЕ ЗА ПОЕЗИЈУ (медаља и књига):

100 дана у школи
линк 1
линк 2

МАРТ
8. Март
Сарадња са Националним удружењем родитеља
деце оболелих од рака NURDOR
Акција "Засади живот, буди херој!"

19. Март
Хуманитарни базар "Срцем за Луку"

Поводом одржаног 3. литерарног конкурса на тему "Моја је мама дар са неба и оно што мени највише треба", награђени су следећи
ученици у разредној настави:
- Миловановић Тереза, ученица 2. разреда за освојено 3. место,
- Андрејевић Хелена, ученица 4. разреда за освојено 2. место
- Јоксимовић Милица, ученица 4. разреда за освојено 1. место.
У предметној настави награђени су:
- Мијатовић Давид, ученик 5. разреда за освојено 2. место
- Стевановић Маја, ученица 6. разреда за освојено 1. место.

Учитељи наше школе Весна Миљковић и Валентина Андрејевић учествовале су у пројекту „Моја школа“ Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и реализовале часове на даљину (часови се могу погледати путем РТС Планете, уз помоћ апликације
Моја школа, као и на сајту РТС-а.

АПРИЛ
Приредба поводом Дана школе

Ускршњи базар

МАЈ
Мале Олимпијске игре

