ЛЕТОПИС СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БАБУШНИЦА
2018/2019
Септембар 2018.
3. IX
18. IX

Први наставни дан у школској 2018/2019. години.
Организован излет до Горчинског манастира
Предавање на тему „Животна средина и здравље“ у сарадњи са Канцеларијом за младе општине
Бабушница

26. IX

29. IX

Учешће на пројектном конкурсу и самој манифестацији у Пироту 29.09.2018.године под називом
„Породични дан безбедности и здравља“ у организацији Тигар Тајерса. Пројекат наше школе у
области заштите животне средине је био „Лако је бити фин“ и осим директора школе, учешће су
имали и 5 ученика и 2 наставника.

Октобар 2018.
2. X

Учешће ученика средње школе у акцији чишћења Бабушнице у организацији Канцеларије за младе
у току јесени 2018.године

5. X

Предавање у школи на тему „800 година од стварања краљевине Србије“ у организацији
Канцеларије за младе

12. X

Одржан час поводом обележавања стогодишњице пробоја Солунског фронта и ослобађање србије у
Великом рату

18. X

Презентација представника Црвеног крста Бабушнице поводом Дана борбе против трговине
људима

24. X

Одржана презентација на тему „Заштита вода и документарна емисија о природи“ од стране
биолошког друштва Сава Петровић из Ниша, а у сарадњи са Канцеларијом за младе

30. X

Организована акција добровољног давања крви у школи у сарадњи са Црвеним крстом

Новембар 2018.
06. XI

Организација и прослава Дана школе, као и предстваљање новог издања часописа „Поглед“

8. XI
12. XI

16. XI
28. XI

30. XI

У школи обележен Дан просветних радника
Учешће на окружном такмичењу у футсалу за ученице у Димитровграду и освојено 3.место
Обележен Дан примирја у 1. Светком рату, где су ученици са проф српског језика и књижевности
Елвиром Митић делили пролазницима Бабушнице Наталијину рамонду, коју су ученици сами
правили

Одржан 1. час у школи на тему - Толеранција
Одржан састанак са корисницима Дома ученика на тему – Насиље, дискриминација и толеранција у
присуству директора Игора Ракића, психолога Иване Костић Јовановић и васпитача у дому Момира
Јовановића.
Ученици 3.разреда општег типа гимназије одржали презентацију у ОШ“Д. С. Лазаревић“ поводом
150-огодишњице рођења М. Петровића Аласа у организацији проф. математике Зорице Ристић

Децембар 2018.
1. XII

Организована посета фестивалу науке у Београду за ученика 3.и 4.разреда општег типа гимназије и
неколико наставника у сарадњи са Канцеларијом за младе општине Бабушница

3. XII

Одржано предавање поводом светског дана борбе против сиде у организацији Црвеног крста и
Дома здравља“Јован Ристић“ из Бабушнице

05. XII

Обележен светски Дан волонтера у сарадњи са Канцеларијом за младе и Црвеним крстом

8. XII
14. XII
21. XII

Реализован семинар „Корелација интерактивне табле и софтвера за презентацију 3Д модела“
Одржана промоција Машинског факултета из Ниша
У просторији школе одржана завршна свечаност Фестивала „Лужничка чаролија“ у организацији
УГ“Лужница моја кућа“

28. XII

Представљено новогодишње школског листа „Поглед“

Јануар 2019.
1 - 8. I
10. I

Први део зимског распуста.
Одржана промоција Чешког универзитета из Прага у организацији посдипломца из Бабушнице
Милице Јовановић

19. I
25. I

Одржано општинско такмичење из математике
Обележена школска слава Свети Сава

26. I

Реализован семинар „Наставник – кључни фактор успешне наставе“

29. I

Додела Светосавске награде школи

31. I

Одржана информативна радионица поводом Националног дана заштите од дуванског дима

Фебруар 2019.
1-24. II
8. II
14.II

23. II

25. II

Зимски распуст са продужетком
Учешће школе, тј наставника практичне наставе Перице Адамовића на састанку у Нишу поводом
учешћа на конкурсу „Најбоља технолошка иновација"
Организација маскембала у сарадњи са Канцеларијом за младе поводом Дана заљубљених

У школи је одржано је школско такмичење из географије, а у Пироту окружно такмичење из
математике уз учешће 5 ученика и ментора Сање Благојевић. Ученици Младен Младеновић(I) и
Давид Искреновић(II) су освојили трећа места
Почетак 2.полугодишта

Март 2019.
2. III
3.III

9. ΙΙΙ

У школи је одржано општинско такмичење из српског језика „Књижевна олимпијада“
У школи почела тромесечна школица енглеског језика у организацији Канцеларије за младе, док је
предавач Марија Ристић, проф. енглеског језика у Средњој школи Бабушница

Ученик Немања Митић је са својим ментором проф. социологије Владаном Цветковићем
учествовао на регионалном такмичењу из социологије у Нишу

12. ΙΙΙ
13.ΙΙΙ
14. ΙΙΙ
15.III
16. III

21. III
23. III

24. III
25. III

27. III

Одржана промоција Високе технолошке-уметничке струковне школе из Лесковца за матуранте
Одржан 1.час у вези обуке ученика завршних разреда средње школе у циљу стицања знања из
области одбране и цивилне заштите
У школи је одржано математичко такмичење „Мислиша“, где је учествовало 23 ученика школе уз
организацију професорки математике Сање Благојевић и Зорице Ристић
Одржане промоције Правног факултета из Ниша и Техничког факултета из Бора
Одржана радна субота као надокнада за изгубљене часове због продужетка зимског распуста;
Одржано је општинско такмичење из географије
Одржано је окружно такмичење из енглеског језика уз учешће 3 ученика и ментора проф.енглеског
језика Марије Ристић
Одржана промоција Факултета за машинство и грађевинарство из Краљева
Одржано општинско такмичење из историје
Посета сајму аутомобила за ученике 3. и 4. разреда машинске струке у пратњи наставника стручних
предмета и одељенских старешина

Одржано окружно такмичење из биологије у Пироту, где је Милан Илић(III) где је освојио 1.место
и пласман на републичко такмичење, са ментором Миљаном Стефановић
Одржано предавање о туберкулози од стране представника Црвеног крста и Дома здравља

Одржана презентација Високе техничке школе струковних студија из Ниша; Ученици 1.разреда
Младен Младеновић и Бранислав Стојановић су учествовали електронским путем на Европски
квиз новца

29. III
30. III

Учешће на окружном такмичењу у баскету у Б.Паланци за ученике и освојено 3.место
Одржана радна субота као надокнада за изгубљене часове због продужетка зимског распуста
Одржан окружни ниво „Књижевне олимпијаде“ у Пироту, где је остварен велики успех и 9
пласмана на републичко такмичење(сви који су освојили 1. и 2. место) : Иванов Наталија -2.место ,
Ђорђевић Јована- 2.место, Тодоровић Нина- 1.место , Андрејић Јован- 2.место, Аћимовић
Невена(I-1), Ђорђевић Дана-3.место(без пласмана на републичко такмичење) , Аранђеловић Тијана
-2.место , Станојев Наталија -2.место , Искреновић Давид, Јовановић Лука –2.место , Младеновић
Анастасија, Тодоровић Бранка(II-1)- 2.место и Николић Александар(III-1) – 2.место. Ментори
ученицима су биле Елвира Митић и Бранкица Стамнековић Илић.

Април 2019
3. IV
11. IV

13. IV
14. IV

Промоција Високе школе за образовање васпитача из Пирота
Промоција Високе струковне пословне школе из Блаца, истуреног одељења из Димитровграда
У школи је одржано предававање за ученике о поступању у ванредним ситуацијама од стране
Научно стручног друштва за упарвљање ризицима у ванредним ситуацијама
Одржано регионално такмичење из географије у Београду, где је Милан Илић(III) освојио 1. Место
и обезбедио пласман на републичко такмичење. Његов ментор је Марија Спиридонобић Митић
Одржано је окружно такмичење из историје у Пироту, на којем су учествовали Наталија Иванов(I)
и Александар Николић(III) и обоје су остварили друга места и пласман на републичко такмичење.
Ментор ученицима је Миодраг Николић.

17. IV

19. IV
20. IV

23. IV

Одржана радионица за групу ученица од стране“Центра за девојке“ у циљу оснаживања девојака и
младих жена
Одржана промоција Факултета за менаџмент из Зајечара
Одржана радионица о каријерном вођењу и информисању у организацији УГ“Освежење“ из Пирота
Ученици школе су учествовали на такмичењу из психологије у Нишу
Школа је била домаћин окружног такмичења рецитатора

Учешће школе на Сајму професионалне орјентације у Пироту

У школи је организован програм поводом Светског дана књиге од стране ученика 3.разреда општег
типа гимназије и проф. српског језика Елвире Митић

24. IV

Одржан 2. час у вези обуке ученика завршних разреда средње школе у циљу стицања знања из
области одбране и цивилне заштите

Мај 2019
11. V

Одржано републичко такмичење из историје у Нишу, на којем су друга места освојили Наталија
Иванов и Александар Николић

Учешће на регионалном такмичењу у Научно-истраживачким радовима у Нишу, на којем је
учествовао Милан Илић(III) са ментором проф. биологије Миљаном Стефановић

О

12. V

Одржано републичко такмичење „Књижевна олимпијада“ у Сремским Карловцима, на којем је
учествовало 9 ученика наше школе у пратњи ментора Елвире Митић и Бранкице Стаменковић
Илић. Александар Николић(III) је освојио 1.место, Наталија Иванов(I) 2.место и Бранка
Тодоровић(II) 3.место

14. V

Одржана акција добровољног давања крви у организацији Црвеног крста - Бабушница
Одржано предавање о првој помоћи за ученике 1.разреда

15. V

Одржано предавање ученицима школе на тему Професионална орјентација од стране
УГ“Освежење“ из Пирота
Одржан традиционални матурски плес матураната у центру Бабушнице

17. V

17-19. V
18. V
22. V
25. V
28. V

Одржано републичко такмичење из географије - НГО у Београду, на којем је учествовао Милан
Илић(III) са ментором Маријом Спиридоновић Митић
Одржано републичко такмичење из латинског језика у Београду, на којем је учествовао Милош
Митић са ментором Негицом Панић
Одржано предавање за матуранте од стране представнике МУП-а на тему „Пројекат матура 2019“
Одржано републичко такмичење из биологије у Београду на којем је учествовао Милан Илић(III) са
ментором Миљаном Стефановић
У школи је одржан „Дан отворених врата“ за ученике 8.разреда ОШ“Деспот Стефан Лазаревић“ из
Бабушнице

30. V
31. V

Полагање писменог задатка из српског језика у оквиру матурског испита за ученике општег типа
гимназије
Прослава матурске вечери

Јун 2019
3. VI
5-6. VI
17-19. VI
18. VI

Полагање писменог задатка из српског језика у оквиру матурског испита за ученике образовног
профила машински техничар моторних возила
Одбрана матурских и завршних радова ученика
Учешће наставника у организацији завршног испита ученика 8. разреда
Представљен нови број школског часописа „Поглед“

21. VI
25-26. VI
26. VI

Завршетак наставне 2018/2019.године
Одржани разредни испити у школи
Организован наградни излет до Ђавоље вароши и Пролом бање за ученике и њихове менторе који
су учествовали на републичким такмичењима у школској 2018/2019.години

28. VI

Одржана седница Наставничког већа, извршена је подела сведочанстава и награда за ученике, а
такође извршен је и упис ученика у више разреде
Одржана је свечаност у сали СО Бабушница поводом додела Видовданских награда за ученике
основних и средњих школа у општини

Јул 2019
3. VII

Организован излет за раднике школе до Завојског језера, Даг-бањице, Погановског манастира и
кањона Јерме

8-9. VII
8-20. VII

Упис ученика у 1.разред
Упис кандидата за Дом ученика

