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У Основној школи „Јошаничка Бања“ приређен је свечани пријем за ученике првог
разреда. За њих је у Дому културе ,,Миломир Главчић“ дана 3. 9. 2018. год.oдржана приредба са
почетком у 7ч и 50 мин.
Прве успомене из школских дана везане су за полазак у први разред. Страх, напетост и
неизвесност трају док нови ђак не упозна своју учитељицу.
Да би успомене биле што лепше, потрудиле се учитељице: Златка Дубовац, Драгица
Читлучанин, Светлана Радисављевић, ученици другог, трећег, четвртог разреда.
Водитељ програма био је ученик четвртог разреда, . Директорица ОШ „Јошаничка Бања“
пожелела је добродошлицу првацима.
„Добродошли драги прваци у кућу знања. Закорачили сте у свет писмености, знања,
вештина и желимо да будете успешни, да постанете велики људи, цењени и поштовани.

Дана 01.10.2018.год. са почетком рада у 08:00 h одржано је излагање о Конвенцији о
правима деце и упознавање ученика о томе. Материјал који је коришћен је на тему„Нећу да
бригам хоћу да се игра“. Одржан је ЧОС
на задату тему у холу школе.
Презентацију ученицима наше школе је
одржала учитељица Драгица Читлучанин
и подстицала климу за остваривање
права сваког детета . У складу са тим
деца су на задату тему, по свом
нахођењу, уз помоћ , објашњење и
подршку урадили своју презентацију
коју су презентовали у холу школе. На тај
начин су ученици изразили своје
мишљење о правима детета .

Дечија недеља у нашој школи обележена је бројним активностима: цртањем на асфалту,
маскенбалом, радионицама из техничког образовања и ликовне културе, презентацијама о
дечијим правима и заштити од насиља, представом „Чувари природе ” краљевачког позоришта и
представом „Бајка ”.

Поводом Дана здраве хране 16. 10. 2018. године у нашој школи је организована изложба
здраве хране. Штанд здраве хране постављен је у холу школе, а учествовали су сви ученици
школе. Хол је био уређен радовима ученика на тему здрава храна. Ученици су од воћа и поврћа
правили маштовите фигуре, које су такође изложене у холу школе. Поред воћа и поврћа, домаћег
сока и ајвара, на штанду су биле изложене пите, штрудле, кифле и друга пецива. Штанд здраве
хране посетили су ученици наше школе и наставници и послужили се уз обострано задовољство.

Субота је дан за дружење! Другари из Основне школе ,,Живан Маричић“ били су наши домаћини и
омогућили нам реализацијуамбијеталне радионице ,,Упознајмо Жичу“. Први корак: рано устајање, па брзим
скоком до Краљева. Мали библиотечки час у краљевачкој оази знања и читања. Други корак: весели сусрет са
нашим другарима у Основној школи ,,Живан Маричић“ у Жичи. Трећи корак: дружимо се и гледамо
образовне филмове и уживамо у послужењу које су нам припремили другари из Жиче. Четврти корак: шетамо
до манастира Жича, упознајемо околину и уживамо у заједничком дружењу.
Учесници амбијенталне радионице ,,Упознајмо Жичу“ били су: директорица ОШ ,,Јошаничка Бања“
Слободанка Читлучанин, директорица ОШ ,,Живан Маричић“Јелена Стефановић, учетељица Горанка
Марковић са својим ученицима четвртог разреда, учитељица Златка Дубовац са својим ученицима трећег
разреда, наставница географије Јелена Вељковић и ученица четвртог разреда.

У оквиру амбијенталне наставе, ученици трећег разреда ОШ ,,Јошаничка Бања” посетили су Национални
парк Копаоник где су усвајали нова знања из области метеорологије и обнављали знања из предмета природа
и друштво. Амбијентална настава реализована је у сарадњи са родитељима ученика, локалном самоуправом,
метеоролошком станицом на Копаонику и нашим другарима из ОШ ,,Живан Маричић” из Жиче.

Наставнице Марија Рушпић и Ирина Максимовић одржале су 26. новембра 2018. године у ОШ
„Јошаничка Бања” интегрисани час српског и руског језика.
Обрађена је песма Писмо мајци Сергеја Јесењина. Ученици осмог и седмог разреда упознали су
се са стваралаштвом и животом једног од најбитнијих руских романтичарских песника.
Часу је присуствовала и неколицина наставника.

Ученици ОШ „Јошаничка Бања” учествовали су у приредби одржаној поводом рођендана Миломира
Главчића, нашег добротвора из Канаде, чији је организатор било културно-уметничко друштво из Јошаничке
Бање. Приредба је изведена 8. децембра 2018. године у Дому културе у нашем месту. Учествовали су ученици
млађих разреда који су са својим учитељицама: Златком Дубовац, Драгицом Читлучанин, Верицом Вељковић,
Светланом Радисављевић и Марином Радошевић, увежбали пригодне рецитације и драмске комаде. Шестаци
су извели адаптацију одломака романа Аги и Ема писца Игора Коларова. Организацијом је руководила Марија
Рушпић, наставница српског језика. Приредби је присуствовало мноштво људи: рођаци господина Главчића,
мештани и представници локалне самоуправе.

Крајем прошле школске године објављен је конкурс
под називом Дигитална учионица чији је циљ да се увођењем
информатичке опреме модернизују основне школе.
Конкурс је био отворен за наставнике првог и петог
разреда. Три наставника из наше школе: Верица Вељковић,
Ирина Максимовић и Марија Рушпић изабрани су, на основу
пријава, за учешће у пројекту. Обука је одржана 21. и 22.
августа 2018. године у ОШ „Братство – јединство” у Новом
Пазару. У септембру је у школу допремљена опрема – по три
лаптопа и пројектора са пратећим елементима. Кодове за
дигиталне уџбенике (осим за руски језик, јер издавач их није
обезбедио) Министарство је послало крајем октобра, када смо
почели са постепеним увођењем е-уџбеника у наставу.
У прилогу су фотографије са дигиталних часова
српског језика. Петаци сматрају да је овакав начин учења
занимљивији и динамичнији, а реалне ефекте ове иновативне
наставе биће могуће сагледати после дуже примене.

У децембру 2018. године Министарство просвете је нашој школи доделило 60 хиљада динара за
набавку књига намењених богаћењу библиотечког фонда. Наставница српског језика је у сарадњи са осталим
наставницима одабрала наслове са листе коју нам је Министарство проследило.

Издавачка кућа „Клет” другу годину заредом организује „Читалачки маратон”. То је акција којом се
промовише значај читања. Ученици – чланови Читалачког клуба и ментор – наставница српског језика читаће
пет романа младих аутора и разговараће о њима на радионоцама. Жеља нам је да подсетимо да добре књиге
утичу како на фомирање читалачког укуса и естетских вредности, тако и на развој личности.
Клуб чини шест чланова, ученика петог, шестог и седмог разреда. Прва радионица под називом Читај да
прочиташ; јер, ако не читаш, прочитаће те! одржана је 26. децембра 2018. године. Разговарали смо о о свему
што је важно за сврсисходно читање. Ђацима су подељени бесплатни примерци првог романа „Ја, Алексија”
ауторке Бранке Трифуновић (књига је добила награду „Доситејево перо”) и картице којима се потврђује да
чланови Читалачког клуба.
О Читалачком маратону више можете сазнати на сајту Издавачке куће „Клет”. Акцију је подржало
Министарство просвете.

Поводом једног од најлепших породичних празника, Материца, у Дому културе у Јошаничкој Бањи, 28.
децембра 2018, приказана је једна епизода игране серије Метла без дршке у организацији Актива жена нашег
места. Циљ је био да се деца разоноде и науче нешто ново. На крају су свим ученицима подељене чоколадице
и сокови.

Са циљем јачања односа међу ученицима и укључивања у вршњачки колектив, Тим за заштиту од
насиља, злостављања и занемаривања ОШ “Јошаничка Бања” из Јошаничке Бање је организоваи и реализовао
радионице на теме: Комуникација животне вештине и круга потреба. У радионицама су учествовали ученици 5,
6 и 7 разреда. Организатори су Златка Дубовац, Марина Радошевић и Јасна Цветић.

Друштво за српски језик из књижевност из Краљева организовало је квиз из књижевности за ученике
шестог разреда. Такмичење је одржано 26. јануара у оквиру манифестације Светосавски дани. На овај начин је
обележена и 200-годишњица изласка Вуковог Српског рјечника. Ученице: Анђа Ђорђевић, Андреа Милетић и
Сандра Бекчић утврдиле су своје знање дела и књижевнотеоријских појмова и упознале нове другаре.
Атмосфера је била врло пријатна, а организација одлична јер је обухватала и културно-уметнички програм.

У Дому културе је 31. јануара
2019. године за ученике виших разреда
приказан филм Краљ Петар Први. То је
српски филм из 2018. године. Снимљен
је по роману Чарапе краља Петра
Милована Витезовића, а режисер је
Петар Ристовски.
Оцењен је као истроријски
веродостојан, а деца су га доживела
веома емотивно.

Поводом 8. марта, Дана жена, Дечји савез општине Рашка расписао је
литерарни и ликовни конкурс на тему “Мама”.
Стигло је више од триста радова, а најкреативнији ученици су награђени.
Ученици 2. разреда Мина Новковић и Андреј Новковић освојили су две друге
награде. Мина Новковић је освојила друго место за литерарни рад, песму
“Мама”, а Андреј Новковић такође друго место за ликовни рад.
Још једном се показало да наша школа, иако мала, има креативне и
вредне ученике. Награде су уручене 21.03.2019.год. у просторијама Дечијег
Савеза у Рашки.

Наша школа је 14.03.2019. год. је била домаћин Националног контакт центра за безбедност деце на
интернету. Едукатори су одржали едукацију ученицима од четвртог до осмог разреда. Такође је одржана
едукација за родитеље наших ученика. Едукатори су ученицима и родитељима скренули пажњу на опасности
које вребају на интернету, како да препознају опасности и како да реагују ако се нађу у тако некој ситуацији.

Дана 29.3.2018.године у 8 .разреду ОШ ,,Јошаничка Бања“ у Јошаничкој Бањи педагог школе је
организовао и реализовао презентацију под називом ,,Пронађи свој пут“.Презентацији је присуствовала
одељењски старешина Јелена Вељковић која је и уједно и члан тима за професионални развој.
Након презентације је спроведена анкета о узбору занимања у којој је учествовало 14 ученика , од тога 9
девојчица и 5 дечака . Анкета је спроведена са циљем успешније професионалне оријентације ученика
8.разреда.

Дана 19.04.2019.год. Ватроганска јединица Рашка одржали су предавање 1. разреду на тему “Мој друг
ватрогаса и ја учимо азбуку безбедности”.

Дана 22.4.2019.године спроведена је
пролећна акција чишћења школског дворишта ОШ
,,Јошаничка Бања“ у Јошаничкој Бањи .
У ту сврху од Општинског већа и Комисије за
заштиту и унапређење животне
средине за ученике и наставнике су обезбеђене
рукавице, кесе и освежење .
Видео снимак и фотографије су достављене члану
већа Зорану Симовићу како би и медијски била
пропраћена спроведена активност .
Учествовали су сви ученици наше школе са
предметним наставницима .
Овом активношћу је обележен је Дан планете
Земље, а у холу школе истакнут рад педагога Јасне
Цветић који је у складу са даном који
обележавамо.

Дана 24.04.2019. год. одржан је Тематски дан “Васкрс”, посвећен предстојећем празнику. Реализатори
су: учитељи Драгица Читлучанин, Светлана Радисављевић и Верица Вељковић као и наставника енглеског
језика Валентина Ђоковић и вероучитељ Владимир Јовановић. Реализован је посебан облик наставеинтегративна настава.

У нашој школи је низом активности обележен Вакрс као један од најрадосних наших празника.

Домаћин Општинских такмичења на територији Општине Рашка за школску 2018/2019.год. била је
Основна школа ,,Рашка” из Рашке.Учествовали су ученици од четвртог до осмог разреда из следећих ОШ :
– Основна школа “Јошаничка Бања”; из Јошаничке Бање
– Основна школа “Рашка”; из Рашке
– Основна школа “Сутјеска”; из Рашке
– Основна школа “Jосиф Панчић”; из Баљевца .
Резултати ученика наше школе,ОШ ,,Јошаничка Бања“ из Јошаничке Бање су следећи :
Историја
Андреа Милетић -3.место на општинском такмичењу
Анђа Ђорђевић -3.место на општинском такмичењу
Техничка и технологија
Јулија Јосијевић-1.место на општинском такмичењу
Анђа Ђорђевић -1.место на општинском такмичењу
Техника и технологија
Јулија Јосијевић – 1.место на окружном такмичењу из ТИТ (пласман на републичко такмичење)
Анђа Ђорђевић -3.место на окружном такмичењу из ТИТ (пласман на републичко такмичење)
Српски језик и књижевност
Сандра Бекчић-3.место на општинском такмичењу
Андреа Милетић-3.место на општинском такмичењу
Анђа Ђорђевић-3.место на општинском такмичењу
Руски језик
1.Валентина Алексић- 1.место на општинском такмичењу и 1.место на окружном такмичењу
Конкурс –Ја сам дете и имам обавезе
Анђела Јаснић-1. место за ликовни рад
Сунчица Милојевић-3.место за ликовни рад
Јована Павловић-1.место за ликовни рад
Николина Главчић – 1.место за ликовни рад
Конкурс-Божићни празници у мом дому
Валентина Дишић-награда за оригинални рад
Конкурс -8.март
Мина Новковић- 2.награда за литерарни рад
Андреј Новковић – 2.награда за ликовни рад
Фестивал Драмске уметности
Давор Ђорђевић,4.разред – награда за КРЕАТИВНОСТ
Илустрације за корице лектире Десанке Максимовић (Кllet) – награђени Алекса Алексић ,Јелена
Бекчић,Нађа Вељковић и Лазар Милојевић
Техничко и информатичко образовање
Јулију Јосијевић – 1.место на окружном такмичењу из ТИТ (пласман на републичко такмичење)
Анђу Ђорђевић -3.место на окружном такмичењу из ТИТ (пласман на републичко такмичење) .
До краја школске године је планирано још ваншколских такмичења и очекујемо да ће наши ученици
учествовати на истим и за свој труд и таленат бити награђен.

Будући наши средњошколци су у Јошаничкој Бањи обишли месну канцеларију, пошту, бањско купатило,
бензинску пумпу, где су им презентована различита занимања људи.

17. и 18. маја 2019.год. у ОШ “Ђура Јакшић” у Праћину одржано је 60. Републичко такмичење из технике
и технологије. Наши ученици су остварили запажене резултате и то:
Јулија Јосијевић, 5. разред – друга награда,
Анђа Ђорђевић, 6.разред – трећа награда

Наша школа је у сарадњи са колегама из ОШ “Живан Маричић” из Жиче снимила образовни филм “На
извору обновљиве енергије” и приказали богатство које Србија има у енергетском потенцијалу обновљивих
извора енергије. У изради филма су учествовали ученици трећег разреда са учитељицом.

У оквиру пројектнe наставе из руског језика, у петом разреду обрађена је тема „Домашние животные”. У
току пројекта ученици су имали различите активности. На почетку спровођена је анкета „Любишь ли ты
животных?”. Ученици су били заинтересовани и прихватили су обавезе у узради задатака. Затим су
презентовали резултате својих истраживања, у којима су упоређивали загонетке, стихове, пословице,
народне изреке и бајке о животињама на српском и руском језику. На крају, израдили смо заједнички фотоалбум „Домашние животные”.

Ученици трећег и четвртог разреда наше школе учествовали су на Данима краљице Јелене. Учествовали
су у радионицама за израду мозаика. Манифестација је трајала три дана. Резултат учешћа наше деце је и готов
мозаик који је остао у манастиру Градац.

Наставница српског језика одржала је 11. јуна 2019. године у ОШ „Јошаничка Бања” угледни
час.Наставна јединица Кратке наодне умотворине обрађена је кроз пет игара. Ученици су разврставали
пословице по темама, одгонетали загонетке и питалице, забављали се кроз изговор брзалица. Иновативност
часа остварена је комбиновањем класичних дечијих игара, као што су вешалице и модерних, направљених
помоћу компјутерских програма.

