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СЕПТЕМБАР

Школска 2019/20. година почела је у понедељак 2.09.2019.године.

Школска година је започела свечаним пријемом првака. Ове школске године је
уписанo 63 ученикa у први разред. Ученици су распоређени у три одељења. Учитељи
првог разреда су :
1/1 - Весна Рајевић
1/2 - Зденка Крсмановић
1/3 - Горица Вељковић

Дана 12.09.2019.год. Одржана је седница Наставничког већа.

Дана 17.09.2019.године прваци су имали сусрет са едукаторима Црвеног крста
Ленком Божовић и Иваном Дебељак на тему "Безбедност у саобраћају" . Уживали су
у дружењу, игри, а добили су и пригодне поклоне.

Дана 29. 9. 2019. у нашој школи је одржана обука наставника са циљевима:
- јачање професионалних компетенција наставника за развијање веза међу
предметима и међупредметних тема заснованих на исходима учења

- пружање подршке наставницима за планирање и реализацију наставе и учења
применом међупредметног, интегрисаног, тематског приступа
- унапређивање квалитета наставе и учења
- развијање компетенција ученика као предуслов за целоживотно учење.

* ОКТОБАР

Дана 3.10.2019.год. Одржана је седница Наставничког већа.

Ученици 3/1 и 3/3 посетили су 3.октобра 2019.године Мали сајам спорта који је
одржан у новој хали у Рибници. Прошле године Спортски савез Србије организовао
је први Мали сајам спорта у нашем граду. Ту традицију наставио је Спортски савез
Краљева. Други Мали сајам спорта увеличали су и европски шампиони, одбојкаши
Србије и рођени Краљевчани, Урош Ковачевић и Срећко Лисинац.
Присутне је поздравио и градоначелник Краљева Предраг Терзић и председник
Спортског савеза Краљева Милош Симовић.

Дана 4.10.2019.године у 10 и 30, на спортским теренима поред Ибра,организована је
"Трка за срећније детињство". Ову спортско хуманитарну акцију Црвени крст
традиционално организује у оквиру Дечје недеље.
Ученици млађих разреда наше школе постигли су значајне резултате: Елена
Весић 1/3 друго место, Сара Шапоњић 2/3 друго место, Филип Јовановић 3/1 треће
место и Матеја Аксентијевић 4/3 друго место.

Дана 5. 10. 2019. ученици другог разреда били су на екскурзији. Посетили су
Музеј воштаних фигура и Зооврт у Јагодини и Меморијални центар Шумарице у
Крагујевцу.

У петак, 4. октобра 2019. године, ученици петог разреда били су на једнодневној
екскурзији. Уживали су у лепотама Златибора, обишли јединствени Дрвенград и
наравно, возили се "Ћиром" по Шарганској осмици.

У суботу 5. октобра 2019. године, наши најмлађи ђаци посетили су Гоч и
уживали у природним лепотама нама најближе планине.

ДЕЧЈА НЕДЕЉА 2019.године

Имамо право да се играмо.....Понекад да донесемо играчке и у школу!
Обележили смо други дан Дечје недеље кроз игру и спортска такмичења.

Обележен трећи дан Дечје недеље у нашој школи. Маскенбал.

Четврти дан Дечје недеље, ученици млађих разреда наше школе обележили су
посетом Краљевачком позоришту. Гледали су представу ПИНОКИО КАКВОГ ЈОШ
НИСТЕ ВИДЕЛИ рађену по мотивима текста „Пинокио“ Пеђе Трајковића, а у
режији Миодрага Динуловића.

Поводом обележавања Дечје недеље дана 10.09.2019.године су се на Тргу Светог
Саве разноврсним маскама представиле многобројне краљевачке основне школе.
Наша школа имала је по једног представника из сваког одељења млађих разреда.

Екскурзија ученика 8. разреда реализована је од 4. 10. 2019. до 6. 10. 2019. године.
На екскурзију су ишла три одељења осмог разреда са разредним старешинама
Љубишом Вељковићем, Александром Мартићем и Андријаном Чурлић. Стручни
вођа пута била је Андријана Чурлић. Екскурзија се одвијала на релацији Краљево,
Београд, Сремски Карловци, Нови Сад, Палић, Суботица, Текериш, Ваљево,
Краљево.

Последњи дан Дечје недеље обележен је многобројним активностима ученика
млађих разреда наше школе. Ученици су даривали једни друге кроз забавну лутрију,
цртали своје омиљене играчке кредама у боји на платоу школе, размењивали
играчке. У оквиру пројекта "Читалићи" посетиле су нас баке и читале деци бајке и
приче.

ДРВНА ОЛИМПИЈАДА
У петак, 11. 10. 2019. године, ученици наше школе су учествовали у
манифестацији Дрвна олимпијада коју је организовала Шумарска школа у Краљеву.
Ученици 8. разреда, Милица Кнежевић, Дарко Николић, Ђорђе Нешковић, Тијана

Балтић, Илија Матковић, Петар Марковић и Алекса Радовић представљали су нашу
школу у конкуренцији са ученицима 8. разреда других школа на територији
општине Краљево. Манифестација је била такмичарског карактера и ученици су се
такмичили у изради украсних гајбица од дрвета, при чему се бодовала брзина и
прецизност у раду.

СВЕТСКИ ДАН ХЛЕБА

Поводом Светског дана хлеба и хране 16.09.2019.године, родитељи који су
чланови Клуба родитеља и наставника наше школе, покренули су хуманитарну
акцију "Твоја ужина, мој осмех".
У госте су нам дошли родитељи, баке, деке, заменик председника Месне заједнице "
Чибуковац", директор Здравственог центра "Студеница" др Зоран Мрвић, менаџер
Дечијег одељења, затим гости из комшилука - Ауто " Терзић", пекара " Маја",
"Електромонт" и многи други.
Новац прикупљен од продаје намењен је Дечијем одељењу Здравственог центра "
Студеница.
Ово је још једна од акција Клуба родитеља и наставника ове школе. То је
организација у оквиру Националне асоцијације родитеља и наставника Србије
НАРНС и има за задатак да оснажи сарадњу родитеља, наставника и школе.

18.09.2019.године АКЦИЈА "ПИСМО ГРАДОНАЧЕЛНИКУ"
Акција Ученичког парламента школе „Чибуковачки партизани“ и ОПД тима
ученика школе а у оквиру пројекта „Образовање за права детета“ у Краљеву
реализована је у петак, 18. октобра посетом ученика Градској скупштини и
градоначелнику. Циљ акције „Писмо Градоначелнику“ је партиципација ученика и
њихово оснаживање за активно учешће у промоцији и примени права детата у
школама и одржању животне средине.
Том приликом ученици су прочитали писмо у коме се обраћају са молбом граду
да се школи обезбеде рециклажни контејнери и целој заједници подигне свест о
значају рециклаже. Ово је била једна од 4 акције које школски тим ученика
реазлизује у оквиру пројекта „Образовање за права детета“. Пројекат у Краљеву
реализује НВО „Имам идеју“ у партнерству са Ужичким центром за права детета, а
уз подршку Песталоци дечје фондације са седиштем у Швајцарској. Пројекат је
препознат као пројекат од националног значаја.
Пројекат је заснован на одредбама Конвенције о правима детета, посебно оним
која се тичу права сваког детета да учи и информише се о својим правима и да зна да
она морају бити поштована у свакој прилици.
Пројекат „Образовање за права детета“ се у нашој школи реализује дуги низ година
и доприноси да деца уче о својим правима у школи – како кроз предмет грађанско
васпитање, тако и кроз примену образовања за права детета као интегрисани
садржај у оквиру других предмета. Наставници су оснажени и компетентни да
подучавају децу о правима детета и поштују их у свакодневним ситуацијама.

Пројекат се залаже да школа буде безбедно место где су деца заштићена од
насиља и дискриминације, да школа буде место где су деца информисана о својим
правима и одговорностима кроз активно учешће у демократком друштву и
предузима ефикасне мере ради осигурања доступности и квалитета образовања за
сву децу.

19.10.2019.године АКЦИЈА КЛУБА РОДИТЕЉА И НАСТАВНИКА
ОШ“ ЧИБУКОВАЧКИ ПАРТИЗАНИ“,
На састанку Клуба наше школе, родитељка Миљана Богојевић је предложила да
у школском дворишту, до пруге, засадимо смрче. Данас је та идеја остварена. Смрче
је донирао Момчило Богојевић. Школски домари обележили су места за сађење, а
акцију оплемењивања школског дворишта подржали су родитељи, деде, деца и
наставници, педагог, чланови Клуба и директорка Катарина Здравковић.
Засађено је 150 младих садница смрче.

24.октобар 2019.године - Чибуковцу причу прича Жича
Ученици првог разреда, дружили су се данас са својим вршњацима из Жиче,
обишли школу, манастир и склопили нова другарства.

24.09.2019.године је постављена изложбе музичких инструмената наставнице
Драгане Недељковић у Културном центру "Evergreen".

31.09.2019.године
ФинПис представља подстрек развоју и популаризацији финансијског
описмењавања деце од најранијег узраста.
У циљу оспособљавања ученика за управљање ресурсима, током септембра и
октобра 2019. године, учитељице и ученици млађих разреда, 1/2, 3/2, 4/3 као и
ученици из продуженог боравка, реализовали су радионице чија је тема била
„Рециклирам, чувам планету“.
Ученици 3/2 су посматрањем и опипавањем предмета одређивали својства
материјала: тврдо - меко, провидно-непровидно, храпаво-глатко. Обликовали су
једноставне фигуре од меког материјала, сами или уз помоћ учитељице и цртали су
плакат на тему рециклаже.
Ученици 4/3 су, вођени инструкцијама Данијеле Крстић, спајали вештачке и
природне материјале и креирали нове украсне предмете. У циљу развијања вештина
управљања добрима, као и развијања осећаја за предузетништво, подршку
ученицима пружиле су и њихове маме.

ФИНАНСИЈСКА ПИСМЕНОСТ
У оквиру пројекта "ФинПис", а под називом "Рециклирај - Профитирај" у
четвртак 31.10. од 12 до 13 часова, организована је продајна изложба ученичких
радова. Ученици петог и шестог разреда су овом приликом продавали употребне и
украсне предмете које су сами израдили од рециклажног материјала.

* НОВЕМБАР

2.11.2019.године - АКЦИЈА КЛУБА РОДИТЕЉА И НАСТАВНИКА ШКОЛЕ
Родитељ ученика Вања Жупањац је ангажовала професорку сликања Александру,
која води Атеље Круг, да ослика кутак за родитеље у нашој школи. Александра,
млађи и старији асистенти, улепшали су кутак у нашој школи.

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ПРАВА ДЕТЕТА - 6.11.2019. године
Реализована прва студијска посета партнерских школа нашој школи.

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ПРАВА ДЕТЕТА - 12.11.2019. године

Реализована друга студијска посета нових партнерских школа нашој школи.

Дана 18.11.2019.год. Одржана је седница Наставничког већа.

25.11.2019.године су представници Клуба родитеља и наставника однели донацију
на одељење неонатологије ЗЦ “ Студеница “, 270 бенкица и 200 пелена. Сретства за
донацију су прикупљена на хуманитарној акцији Дан хлеба која је организована у
школи.

25.11. и 26.11. 2019. године je организовано предавања за родитеље

ученика

од 5. до 8. разреда на тему Виртуелно насиље, а у организацији Клуба родитеља и
наставника наше школе.

У среду 27.11. 2019.године одржана је хуманитарна одбојкашка утакмица у
организацији Ученичког парламента у фискултурној сали наше школе.

Дана 28.11..2019.год. Одржана је свечана седница Наставничког већа поводом
Дана школе.

* ДЕЦЕМБАР

Ученици наше школе су освојили прво место на Општинском такмичењу из
одбојке и пласирали се у даљи круг такмичења.

НОВОГОДИШЊА ПРИРЕДБА
У градској библиотеци "Стефан Првовенчани" одржана је приредба поводом Нове
године у организацији библиотеке и Краљевачког друштва учитеља. Приредби су
присуствовали краљевачки песници за децу и родитељи.
Из наше школе, у приредби је учествовало треће два одељење, перформансом уз
песму "Буди дете".

НОВОГОДИШЊИ МАРКЕТ

Дана, 27. 12. 2019. у склопу наставе страних језика, одржан је пројекат
Новогидишњи маркет са ученицима старијих разреда.
У 12 часова у холу школе, ученици су одиграли представу "Писмо Деда Мразу" и
учествовали у певању новогодишњих песмица. Након представе отворена је
хуманитарна продаја колачића и чаја.

НОВОГОДИШЊА ЖУРКА
Последњи наставни дан у 2019. години, 27. децембар, обележен је новогодишњом
журком и дружењем са предшколцима из Дечијег вртића "Невен".

30.12.2019.године учесници приредбе поводом обележавања Дана школе, као и
најуспешнији учесници литерарног и ликовног конкурса, награђени су посетом
Народном позоришту у Београду. Школарци и њихови наставници су имали
прилику да по први пут на великој сцени Народног позоришта погледају балет
"Крцко Орашчић".

* ЈАНУАР 2020.

У оквиру пројекта "Образовање за права детета" који реализује Ужички центар
за права детета уз подршку Песталоци дечје фондације из Швајцарске, десет ученика
наше школе у пратњи наставнице Драгане Недељковић, од 8. јануара 2020. налази се
у Дечјем селу Песталоци у Трогену.

Дана 14.01.2020.год. Одржана је седница Наставничког већа.

ЧИТАЛИЋИ - КЛИКЕРАШИ
Одржано такмичење у вештини разумевања прочитаног "Читалићи-Кликераши".
На такмичењу је учествовало 119 ученика од 1. до 8. разреда.

Дана 27.01.2020.год. Одржана је седница Наставничког већа.

27.01.2020. године на конкурсу храма Светог Саве на тему: "Свети Сава- осам
векова међу нама", ученица 2/3 Дуња Ђаковић је награђена за најбољи ликовни рад.

СВЕТОСАВСКИ ДАНИ
Поводом Светосавских дана у Краљеву организовано је такмичење из српског
језика и књижевности. Наша школа освојила је треће место. Посебну заслугу имају
ученице шестог разреда, Теодора Ердоглија, Јана Вулић и Марија Вјетровић које су
показале да се радом и трудом могу остварити запажени резултати.

СВЕТОСАВСКА НАГРАДА
Дарко Николић, ученик 8/1 је као најбољи ученик наше школе добио светосавску
награду која му је уручена на свечаности поводом школске славе Светог Саве, у
просторијама Градске управе града Краљева.

* ФЕБРУАР

Дана 05.02.2020.год. Одржана је седница Наставничког већа.

- ЗИМСКИ РАСПУСТ за ученике почео је у понедељак 3. 2. 2020. године. Настава
ће у другом полугодишту ће се наставити у уторак 18. 2. 2020. године.

- ЕВИДЕНТИРАЊЕ ЂАКА ПРВАКА
Од понедељка, 3. фебруара, почело је евидентирање првака на територији града
Краљева.

МПНТР И ЗВКОВ организовао је обуку у нашој школи под називом "Обука
запослених у образовању за примену образовних стандарда и самовредновање рада
установа у основном и средњем образовању".

Обука је сертификована и добила је статус обуке од јавног интереса, по решењу
министра. Присуствовали су јој чланови школских тимова за самовредновање
школе, директори и представници неколико школа из Рашког округа.

- МПНТР је донело одлуку да се зимски распуст продужи до 24.02.2020.године.

22. и 23. фебруара 2020.године у Београду је организован тренинг „ Дигитална
кухиња“ . Учитељица Драгана Ђоковић, координатор Клуба родитеља и наставника
наше школе, присуствовала је тренингу.

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ
На општинском такмичењу из физике, одржаном у ОШ "Димитрије Туцовић",
ученик 8/1 Дарко Николић освојио је прво место.
Дарко је на такмичењу бриљирао као једини ученик са максималних 100 бодова.

- 28.02.2020.године- активност пројекта "Читалићи"- Гласним читањем смо у
школској библиотеци обележили Дан библиотекара. Носиоци активности Славица
Јанковић, Борјанка Дебељак и библиотекар Марина Милисављевић.

ТИМСКИ РАД
Ученици седмог разреда који су ове године били на интеркултуралној размени у
Швајцарској, почели су са реализацијом свог акционог плана. Одржали су прву
радионицу која је за циљ имала истицање и промовисање тимског рада. Учесници
радионице били су ученици 6/2 одељења.

* МАРТ

Дана 3.03.2020.год. Одржана је седница Наставничког већа.

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Поводом Међународног дана матерњег језика у Народној библиотеци "Стефан
Првовенчани" одржано је квиз-такмичење из познавања правописа. У квизу су
учествовали ученици пет краљевачких основних школа: ОШ " IV краљевачки
батаљон", ОШ "Светозар Марковић", ОШ "Димитрије Туцовић", ОШ "Вук
Караџић" и ОШ "Чибуковачки партизани".
Ученице ОШ "Чибуковачки партизани" победиле су на овом такмичењу и
показале одлично познавање граматике и правописа.

Дана 13.03.2020.год. Одржана је седница Наставничког већа.

НЕДЕЉА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
Током прве недеље марта ученици су обележили Недељу енергетске ефикасности
кроз активноси израде плаката на тему “ Истражујем воду “.

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ОДБОЈКЕ
Ученици наше школе освојили су прво место на окружном такмичењу из одбојке
и пласирали се у даљи ранг такмичења. Такмичење је одржано у ОШ "Јово
Курсула". Чланови ове успешне екипе су: Богдан Станчић, Ђорђе Нешовић,
Матија Гвозденовић, Илија Матковић, Димитрије Пантовић, Алекса Павловић,
Дарко Николић, Михаило Ђокић, Виктор Крстић, Алекса Радовић и наставници
Ивана Делевић и Марко Луковић.

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
Ученик VIII/1 Дарко Николић и ученица IV/3 Симона Гвозденовић освојили су
друго место на окружном такмичењу из математике.

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ “ ЧИТАЛИЋИ КРЕАТИВЦИ ”
Дана 14.03.2020.године наши најмлађи љубитељи књига изложили су своје
читалачке дневнике.

Од 10. 3. 2020. у холу школе су постављени рециклажни контејнери.

Од 16.03.2020.године школа је прешла на он лајн наставу због проглашења
ванредног стања на територији целе Србије. Наставници су користили расположиве
платформе да допру до ученика и да се процес образовања настави.
На сајту школе и фејсбук страници школе су постављани едукативни садржаји за
ученике, линкови са виртуелним посетама музеја и библиотека.Ученицима 8.разреда
су прослеђене платформе за припрему завршног испита.

* АПРИЛ

ПРОБНО ОНЛАЈН ТЕСТИРАЊЕ УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА

Oнлајн пробно тестирање је спроведено по следећој динамици:
22. априла 2020. године – тест из српског/матерњег језика
23. априла 2020. године– тест из математике
24. априла 2020. године– комбиновани тест

ВАСКРШЊА ИЗЛОЖБА

Вероучитељица Јелена Драгојловић приредила је васкршњу изложбу радова ученика
првог, четвртог и шестог разреда на свом блогу Веронаутика - позив на царствовање.

ПРОЈЕКАТ

Поводом Дана планете Земље, 22. априла, ученици VII разреда су реализовали
интердисциплинарно пројекат, који за циљ има подизање свести о спречавању
загађења. У изради пројекта инструкције су добили из четири предмета: енглеског
језика, биологије, информатике и музичке културе. Ученици су показали висок ниво
креативности, ангажовања и одговорности. Видео су израдили ученици VII/4 уз
праћење четири наставника: Александре Славковић, Душице Вукомановић, Драгане
Недељковић и Живана Бугарчића.

* МАЈ

МАГИЈА ЈЕ У РУКАМА НАСТАВНИКА

На конкурс за избор најбољих примера наставе на даљину у 2020. години,
интердисциплинарни пројекат "Save Our Planet" су се пријавиле наставнице:
Александре Славковић, Душице Вукомановић и Драгане Недељковић са ученицима
7/4 одељења.

* ЈУН

Дана 9.06.2020.год. Одржана је седница Наставничког већа.

ЧИТАЛИЋИ “ Креативци “
Двадесет девет читалачких дневника послато на адресу у Књажевац где ће бити
организована Републичка читалачка смотра.

ЗАВРШНИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УЧЕНИКЕ 8.РАЗРЕДА

Завршни испит је организован под свим мерама заштите од вируса.

17.06.2020.године ученици су полагали завршни испит из српског језика.
18.06.2020.године ученици су полагали завршни испит из математике.
19.06.2020.године ученици су полагали завршни комбиновани тест.

Дана 22.06.2020.год. Одржана је седница Наставничког већа.

22.06.2020.године одржана обука за кампању јавног заговарања подршке процесу
транзиције деци из предшколске установе у основну школу. Обуку је организовала
Национална асоцијација родитеља и наставника Србије. ( НАРНС ) Обуку су
похађале Драгана Ђоковић и Драгана Недељковић.

Дана 27.08.2020.год. Одржана је седница Наставничког већа.

