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                   Исписујемо нове странице летописа. Као и сваке године добра припремљеност није 

изостала, децу су дочекале реновирание учионице опремљене новим наставним средствима,  

нове кабинетске просторије које имају могућност коришћења интернета у настави. И поред 

лоше материјалне ситуације број сати остварених стручним усавршавањем наставника је 

значајан. Наставници су заинтересовани, редовно прате и учествују у програму стручног 

усавршавања, у складу са својим могућностима. Школа наставља са самовредновањем и 

активно спроводи програме професионалне оријентације и инклузивног образовања. 

      Ову школску годину обележила је и забрана рада истуреном одељењу у Пертату из 

грађевинских разлога па ученици похађају наставу у централној школи. 

Септембар  

Добродошлица првацима 

 

 

 Одржано  предавање о безбедности у саобраћају 

 Обележен „Европски дан језика“    

   Октобар  

Организују се бројни културно образовни програми  поводом празника „Дечја недеља“                    

том приликом је спроведена акција „Деца-деци“ 

Трка за срећније детињство 



 

ЛЕПО ЈЕ ПОДСЕТИТИ СЕ ШКОЛСКА 1953/1954 ГОДИНА 

 

20.10.Тачно пре годину дана а у оквиру програма за Дан школе, 

организован је сусрет и прозивка првоуписаних ученика у петом 

разреду наше школе. Школске 1953/54. године је уписана прва 

генерација ученика у петом разреду. Са овом генерацијом је 

наша школа постала осмогодишња школа у Бошњацу, срез 

Јабланички. 

Уписано је 37 ученика у једном одељењу. 

 

   
 

                                                                                                                                             

Генерација 1953/1954 данас  

Дан школе  

   



Оснивање Ученичког парламента 

Новембар 

Промоција хуманитарних вредности, сарадња са Црвеним крстом, спроведена акција „Чеп за 

хендикеп“ 

Луткарска представа 

Дан просветних радника 

Дан толеранције 

Децембар  

Пробно тестирање осмака 

Посета биоскопу, филм-„Фантастичне звери и како их наћи“ снимље у  

Јануар 

Зимске чаролије 

Прослава школске славе „Свети Сава“ 

    

Фебруар 

Безбедно детињство 

Презентација уџбеника 

Дигитално насиље у основној и средњој школи 

Промоција средњих школа 

Март 

Школска такмичења 

Општинска такмичења рецитатора 

Април 

Окружна такмичења 



Ускршњи обичаји у Србији 

Мај 

Под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја одржан је 25. 

РТС крос 15.05.2015. године, на терену фудбалског клуба „Јединство“ из Бошњаца.  

   

Мећу првима ученици наше школе прдружују се акцији „Чеп за хендикеп“ и у врло кратком 

року успевају да сакупе двадесетак килограма пластичних затварача.  Ученици 8.разреда 

присуствују промоцији књиге „Вршњачко насиље са освртом на малолетничку деликвенцију“ 

у Дому културе у Лебану. 

Ђак генерације за школску 2014/2015 годину је ученик Стеван Стевановић. 

 

Јун 

28.06 Подела ђачких књижица 

 

Задужена и одговорна за Летопис, 

Мирјана Цветковић, наставник руског језика-библиотекар 

 

 

 

 

 

У Бошњацу,                                                                                         Директор школе, 

Августа, 2015.године                                                                           Горан Пејковић    

                                                                                                       ________________________                                                


