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СЕПТЕМБАР 

1.9.2016.                             Пријем првакa 

Поводом поласка ученика у први разред, у издвојеном одељењу у Палиграцу одржана 

 је свечана приредба којој су, поред  родитеља, ученика и наставника школе, 

присуствовали и градоначелник Ниша Дарко Булатовић и Марина Костић, начелница  

Управе за образовање. Градоначелник је том приликом првацима уручио пакетиће са 

школским прибором, а уједно је најавио и почетак радова на реконструкцији школске  

зграде у Пaлиграцу. Приредбу су организовали ученици млађих разреда сa својим  

учитељицама, а наступ је употпунио хор школе. 

 

 



 

 

2.9.2016.                      Хуманост на делу 

Наставник географије Миљан Стојановић органозовао је акцију прикупљања  књига, 

уџбеника и школског прибора за децу са Косова и Метохије.  

8.9.2016.           Међународни дан писмености 

И овог септембра наша школа обележила је Међународни дан писмености. Чланови 

нашег школског тима већ четири године успешно реализују програм основног 

образовања одраслих и на тај начин доприносе смањењу броја неписмених.  

 

ОКТОБАР 

3 - 7.10.2016.                   Дечја недеља 

Под  слоганом  ,,Нећу да бригам, хоћу да се играм” и ове школске године у периоду од 

3. до 9. октобра низом активности обележена је Дечја недеља. 

У понедељак 3.10.2016. године одржан је спортски дан. 

У уторак 4.10.2016. године спроведена је акција „Деца - деци”, прикупљање играчака 

за предшколце и донирање  књига за школску библиотеку. 

У среду 5.10.2016. године школска библиотека расписала је литерарни конкурс на тему 

,,Нећу да бригам, хоћу да се играм”. 

7.10.2016. године, последњег дана обележавања Дечје недеље, у издвојеном одељењу у 

Велепољу приређен је маскенбал за предшколце и ученике млађих разреда.  



 

 

 

 

 

6.10.2016.                              Дан школе 

Дан школе свечано је прослављен 6. октобра 2016. године. Ученици млађих разреда 

 тим поводом извели су представу под називом  „Код  доктора” док су чланови 

 драмске секције са својом наставницом српског језика одушевили публику извођењем 

„Госпође министарке” нашег прослављеног комедиографа Бранислава Нушића. Након 

завршетка приредбе ученици 1. разреда свечано су примљени у Дечји савез. Тим 

поводом подељени су им пригодни поклони. Успешан дан заслађен је укусним, сланим 

и слатким ђаконијама које су припремили чланови Ученичког параламента.  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 



 

 

  

 

 



 

 

19.10.2016.   Посета ученика ОШ„Вук Караџић” из Ниша 

Дана 19. октобра 2016. године нашу школу посетили су ученици старијих разреда   

 ОШ ,,Вук Караџић” из Ниша. Групу од дванаесторо ученика предводили су наставник 

 географије Миљан Стојановић, наставница српског језика Марина Видојевић  и 

психолог школе Драгана Митровић. Ученици су прва четири часа присуствовали 

настави. Пети час био је предвиђен за шетњу до центра села, а шести за заједнички рад 

чланова Ученичког парламента, на тему „Школа- некад и сад”. Посета је организована 

у циљу стварања подстицаја за учење кроз призму међувршњачке сарадње. Ученици су 

се упознали са амбијенталном наставом, техникама и методама учења, предностима у 

коришћењу „паметних  табли”. Боравак у природи искоришћен је за упознавање са 

географијом и историјом миљковачког краја. Надамо се да ће се сарадња између наше 

школе и ОШ „Вук Караџић” из Ниша наставити, на обострано задовољство ученика и 

наставника, и унапред се радујемо следећем сусрету.  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

19.10.2016.                            Еко школа 

На скупу координатора Еко-школе одржаном 19.10.2016. године у Параћину, нашој 

школи додељена је зелена застава, као и сертификат о стеченом статусу међународне 

Еко-школе. Ово значајно признање додељује се за изузетна достигнућа у спровођењу и 

унапређивању образовања о одрживом развоју и сталном побољшању по питањима 

животне средине у самој школи и њеној широј околини.  

 

                   

                                                            

 

 

НОВЕМБАР 

24.11.2016.                 Песнички Миљковац  

У организацији Општине Црвени крст и Нишког културног центра дана 24.11.2016. 

године одржан је девети по реду ,,Песнички Миљковац”. Ова традиционална 

манифестација сваке године окупља и награђује младе песнике из целе Србије. Тим 

поводом награђени песници казивали су своје стихове ученицима наше школе. 
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ДЕЦЕМБАР 

4.12.2016.                                  Семинар  

Дана 4.12.2016. године у просторијама Регионалног центра одржан је семинар ,,Методе 

наставе и учења”. Семинару су присуствовали наставници, стручни сарадници и 

директор школе. 

 



 

 

        

 

 

 

14.12.2016.                         Хранилице за птице          

Ученици млађих разреда у издвојеном одељењу у Паљини правили су хранилице које 

ће изгладнелим птицама, уколико зима буде хладна и богата снегом, бити један од 

главних извора хране. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

30.12.2017.                   Новогодишње чаролије   

Предшколци и ученици млађих разреда у издвојеним одељењима приредили су 

30.12.2016. новогодишњу приредбу за родитеље, док су ученици старијих разреда на 

предлог Ученичког парламента организовали новогодишњу журку. Ученици су 

израдили новогодишње украсе од рециклираног материјала и притом су показали 

изузетан дар и креативност.  

 



 

 

 

 

 

                  



 

 

    

                   

     



 

 

ЈАНУАР 

27.1.2017.             Школска слава – Свети Сава   
Свечаном приредбом коју су извели ученици млађих разреда из Велепоља прослављена 

је школска слава Свети Сава.      

                  

                



 

 

ФЕБРУАР 

28.2.2017.                    Покренимо нашу децу        

Дана 28.2.2017. године учитељица Снежана Ђурђановић је члановима Стручног већа 

разредне наставе пренела своје утиске са обуке „Покренимо нашу децу” и тим поводом 

одржала је презентацију. Пројекат „Покренимо нашу децу” примењиваће се од  1. 

марта 2017. године у млађим разредима. 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 



 

 

МАРТ 

21.3.2017.    Угледни час из математике у издвојеном одељењу                              

у Палиграцу 

Дана 21.3.2017. године одржан је угледни час из математике у издвојеном одељењу у 

Палиграцу. 

 

                                           

 

 

 22.3.2017. Посета Основној школи „Вук Караџић” 

Дана 22.03.2017. године чланови Ученичког парламента наше школе, у пратњи 

наставника и педагога школе, узвратили су посету својим другарима из ОШ „Вук 

Караџић” у Нишу. Ученици су прва два часа присуствовали настави, а затим су 

посетили „Тврђаву”  у Нишу. Том приликом је наставник историје одржао кратко 

предавање о историјским и културним знаменитостима Нишке тврђаве. Након тога 

организовано је спортско надметање у одбојци. По повратку у школу, ученици ОШ 

„Војислав Илић Млађи” из Хума извели су представу Зона Замфирова за своје 

вршњаке из Миљковца и Ниша. Сарадња и дружење између парламентараца двеју 

школа ће се, на обострано задовољство, и даље наставити.  



 

 

                                     

    



 

 

                 

 

31.3.2017.                               Наук није баук 

Дана 31.3.2017. и  1.4. 2017. године на Електронском  факултету у Нишу одржан је 

девети Фестивал науке Наук  није  баук. 

Ове школске године по први пут учествовали су и ученици наше школе. Циљ поставке  

„Освајачи  осмеха” био је да покаже како сачувати и поправити  здравље зуба, а самим 

тим и целог организма. 

 Зашто је битна правилна нега зуба, колико нам времена  дневно треба за оралну  

хигијену, како исхрана утиче на здравље зуба, да ли пушење штети зубима, зашто су 

битни редовни и благовремени одласци код стоматолога – била су нека од питања на 

која су посетиоцима одговарали наши ученици. 

Носиоци овог пројекта били су: 

1.Магдалена Петровић, наставница физике 

2.Светлана Стевановић, наставница биологије и 

3.Татјана Станковић, наставница хемије. 

Након завршеног фестивала са сигурношћу можемо рећи да је наша поставка утицала 

на подизање свести о значају оралног здравља.  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

АПРИЛ 

11.4.2017.                                Стрељаштво 

Дана 11.4.2017. године у стрељачком клубу Ниш 1881 у Нишу одржано је Општинско 

такмичење у стрељаштву за ученике старијих разреда са територије Општине Црвени 

крст. Нашу школу представљале су Сара Радојковић и Сања Јовановић, ученице седмог 

разреда, и Тамара Милошевић, ученица осмог разреда. У екипној конкуренцији овај 

тим освојио је 2. место, док је у појединачној конкуренцији Тамара Милошевић 

освојила сребрну медаљу 

 

 



 

 

                                                

 

 

12.4.2017.                                 Шаховски турнир 

Поводом ускршњих празника 12.4.2017.године у просторијама матичне школе у 

Миљковцу одржан је шаховски турнир. За турнир се пријавило 10 ученика од 4. до 8. 

разреда. Одиграна су три кола, а као најбољи шахисти показали су се Андрија 

Стевановић, ученик 7. разреда, и Дејана Јовановић и Младен Нешић, ученици 8. 

разреда. Организатори турнира били су Милена Стевановић, наставница физичког 

васпитања, и Небојша Јовић, наставник руског језика и  руководилац  шаховске 

секције. Турнир је изазвао велико интересовање учесника и посматрача па је одлучено 

да постане традиционалан.      

http://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2017/05/streljastvo.jpg


 

 

                 

                 
 

 



 

 

12.4.2017.                         Ускршња изложба  

Поводом ускршњих празника 12.4.2017. године у дворишту матичне школе одржана је 

традиционална продаја ускршњих јаја на којој су учествовали сви ученици наше 

школе.      

                                                     

                                          



 

 

 20.4.2017.                 Уређење школског дворишта 

Ученици старијих разреда наше школе радили су на пролећном уређивању и 

улепшавању школског дворишта. Том приликом посадили су цвеће и лековито биље.  

                                           

                 



 

 

23.4.2017.                         Светски дан књиге 

И ове школске године у нашој школи обележен је 23.април- Светски дан књиге и 

ауторских права. Тим поводом школска библиотека наградила је своје најверније 

читаоце. За највише прочитаних књига награђена је Наташа Јовановић, ученица 

6.разреда, док су ученици 5.разреда колективно највише читали у школској 

2016/2017.години. 

 

                     

 

 

26.4.2017.                         Стоп – сви на спорт 

Ученици 4. разреда наше школе учествовали су 26.априла 2017. године на 

манифестацији Стоп – сви на спорт, коју је организовала Полицијска управа Ниш на 

стадиону Чаир.  



 

 

          

 

      



 

 

    
 27.4.2017.                  Угледни час у Велепољу 
 Дана 27.4.2017. године у издвојеном одељењу у Велепољу учитељица Снежана   

Ђурђановић одржала је угледни час из физичког васпитања.  

                  



 

 

                 

МАЈ 

12.5.2017.                                 Крос РТС-а 

Дана 12. маја 2017. године у матичној школи у Миљковцу органозован је 

традиционални крос  РТС-а на којем су учествовали  предшколци  и  ученици од 1. до 

8. разреда наше школе. 

                                       



 

 

                                       

 

18.5.2017.                                 Екскурзија 

За ученике млађих и старијих разреда наше школе 18. маја 2017. године организована 

је једнодневна екскурзија. Ученици су посетили манастире Поганово и Суково, 

хидроцентралу у Сићеву, музеј и тврђаву у Пироту. 

 

                                                    



 

 

    

  

 23.5.2017.                               Песнички дан  

Недељко Попадић, познати српски песник за децу, био је гост наше школе 23. маја 

2017. године. Том приликом ученицима млађих разреда казивао је стихове из своје 

најновије збирке песама Сањарење. 

                  



 

 

                  

 

 

25.5.2017.                             Пројектни дан  

Дана 25.5.2017.године у нашој школи одржан је Еко пројектни дан на тему Чување 

енергије и редукција загађења. У пројектном дану учествовали су сви ученици наше 

школе. Задаци су били подељени по разредима и били су радионичарског типа. Циљ је 

био објаснити значај алтернативних извора енергије и подићи еколошку свест о 

енергетској ефикасности. На крају дана организован је маскенбал на којем су ученици 

продефиловали у костимима од рециклираног материјала. 



 

 

                                  

         



 

 

         

 

          



 

 

          

 

ЈУН 

2.6.2017.                          Позориште у школи  

Чланови Луткарског позоришта из Ниша били су гости наше школе 2.јуна 

2017.године.  Том приликом извели су интерактивну представу „Весели кловнови”.  

 

                                                  



 

 

6.6.2017.                Гости из ОШ „Душан Радовић”  

Чланови оркестра из ОШ„Душан Радовић” из Ниша извели су 6. јуна 2017. године 

мини концерт за наше ученике. Tим поводом је и хор домаћина отпевао неколико 

песама.  

           



 

 

          

       

  

 


