
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ТЕРМИНИ ПДРЖАВАОА  
У ПРВПМ ППЛУГПЂУ 
ПОЧЕТАК рада Школе:  
31. октобар  од 19:45h 

 
7, 14, 21. и 28. новембар од 19:45h 

 
5, 12, (19) и 26. децембар од 19:45h 

 

 

 
 

КППРДИНАТПР ШКПЛЕ ФИЗИКЕ 

Гордана Станојевић, проф. физике 

ПШ  „Учитељ Таса“ Ниш 

gocadfs@gmail.com 

Тел: 0641810777  

 

 

Друштво физичара Ниш 

ПШ „Учитељ Таса“, Ниш 

 

 

 

http://skolafizikenis1.wordpress.com 

skolafizikenis@yahoo.com 

 

 

 

 

Ш К П Л А  

Ф И З И К Е 
 

Информације за наставнике и професоре 
физике основних школа 

 

 

 

http://skolafizikenis1.wordpress.com 

skolafizikenis@yahoo.com 

http://dfn.pmf.ni.ac.rs/ 

dfn@pmf.ni.ac.rs 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ ФИЗИКЕ 

 

 У нашем граду школа није баук – деца 

имају своју Школу физике. Подружница 

друштва  физичара  Србије Ниш (сада Друштво 

физичара Ниш), у сарадњи са Дечијим 

културно образовним и рекреативним центром, 

отворило је 2005. године Школу физике за 

талентоване ученике основних школа 

Нишавског округа. Школа је те године почела 

сa радом у просторијама Дечијег културно 

образовног и рекреативног центра. Како је 

интересовање било велико, пресељена је у ОШ 

„Учитељ Таса“ – Ниш, где и данас ради. У 

оквиру Школе физике 2006. године je почео је 

са радом Зимски камп физике. 

          

 Школа успешно ради већ 8 година. 

Можемо се похвалити да полазници ове 

Школе на националним и међународним 

такмичењима (Олимпијада из физике и 

природних наука) постижу изванредне 

резултате. 

 

 

 

 Подпројекат Школа физике радио је у 

оквиру Пројекта подстицања, промоције и 

популаризације физике у јужној и југоисточној 

Србији и UNESCO SEENET - MTP.  

 

 Рад школе не би био могућ без велике 

помоћи, подршке и ангажовања колега из  

Друштва физичара Ниш, са Департмана за физику 

ПМФ-а у Нишу, из Актива наставника физике 

основних школа Нишавског округа и из ОШ 

„Учитељ Таса“.  

 

 Овом приликом се захваљујемо свима на 

досадашњој помоћи и ангажовању. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ ФИЗИКЕ 

 

 Школа ради у просторијама ОШ 

„Учитељ Таса“, Рајићева 24, Ниш, четвртком 

од 19
45

h.  

 

 Рад Школе састоји се од часова физике 

за ученике шестог, седмог и осмог разреда 

који желе да побољшају своје знање, а пре 

свега за талентоване ученике који се 

припремају за такмичења. Часови су 

организовани по групама. Поред наставе и 

израде задатака и тестова за ученике су 

организована научно – популарна предавања, 

огледи и демонстације, итд. За сваког 

полазника постоји припремљен материјал са 

задацима и подсетник области која се 

обрађује. 

 

 Наставу у Школи у великој мери 

реализују професори физике, који су у 

претходним годинама постигли значајне 

резултате у раду са талентованом децом. 

Њихово искуство и велика љубав према 

физици доприносе квалитету рада Школе.  

           

 Школарина на годишњем нивоу 

износи 2500 динара (плаћање је могуће у две 

рате, прва рата при упису у износу од 1000 

динара, друга до 20. јануара 2014. године у 

износу од 1500 динара). 

 

 


