
 

 

Летопис школске 2017/2018. године  

 

СЕПТЕМБАР 

01.09.2017. Добродошли прваци! 

Почела је нова школска година. У издвојеном одељењу у Паљини ученици млађих 

разреда наше школе извели су приредбу коју су припремили за своје другаре прваке. 

Пријему су присуствовали и представници Општине Црвени крст који су са 

директорком школе поделили пригодне поклоне најмлађим школарцима. 

25.09.2017. Стоп – сви на спорт 

Ученици четвртог разреда наше школе учествовали су на традиционалној спортској 

манифестацији „Стоп-сви на спорт” која је одржана 25. септембра 2017. године у 

Нишкој Бањи. 

ОКТОБАР 

02.10.2017. Основно образовање одраслих 

За полазнике основног образовања одраслих у матичној школи у Миљковцу и 

издвојеном одељењу у КПЗ-у почела је нова школска година. ОШ „Лела Поповић” 

закорачила је шесту годину успешне реализације овог програма основног образовања.      

03.10.2017. Спортски дан 

Дана 3. октобра 2017. године у матичној школи у Миљковцу одржан је Спортски дан. 

Ученици старијих разреда најпре су се такмичили у надвлачењу конопца, а након тога 

одиграна је кошаркашка утакмица између ученика и наставника. 

02 – 06.10.2017. Дечја недеља 

Прва недеља октобра посвећена је најмлађима. И ове школске године низом 

активности обележена је Дечја недеља. Мото прославе био је „Градимо мостове међу 

генерацијама за радост сваког детета”. 

06.10.2017. Трка за срећније детињство 



 

 

У организацији Црвеног крста из Ниша у нишкој „Тврђави” одржана је „Трка за 

срећније детињство”. Матеја Стојановић, ученик петог разреда и Лазар Димитријевић, 

ученик шестог разреда наше школе освојили су друго место, свако у својој категорији.      

06.10.2017. Дан школе 

У просторијама матичне школе у Миљковцу дана 6. октобра 2017. године обележен је 

Дан школе. За ученике старијих и млађих разреда организован је такмичарски квиз 

знања. Квиз је обухватио градиво из свих предмета, а припремила га је наставница 

српског језика Маја Ђорђевић у сарадњи са осталим предметним наставницима.    

13.10.2017. Песнички Миљковац 

Традиционална манифестација „Песнички Миљковац” и ове године окупила је 

талентоване, младе песнике који су у част миљковачком песнику Љуби Станојевићу 

казивали стихове из награђеник збирки песама. Ученице седмог разреда наше школе, 

Анастасија Миљковић и Наташа Јовановић, присутним гостима прочитале су неколико 

својих песама. 

19.10.2017. Екскурзија 

За ученике старијих разреда наше школе изведена је једнодневна екскурзија до 

Београда. Ученици су посетили Храм Светог Саве, Музеј Николе Тесле, Зоолошки врт, 

Калемегдан и Планетаријум. 

22.10.2017. Промоција књиге 

Учитељица Јагода Богићевић презентовала је члановима Стручног већа разредне 

наставе књигу Сузане Вајнбренер Подучавање деце с тешкоћама у учењу у редовној 

настави у издању Креативног центра.  

НОВЕМБАР 

06.11.2017. Час у природи 

Изненађујуће лепо време за ово доба године ученици и наставници наше школе 

искористили су за шетњу до Куле, знаменитог миљковачког географског и историјског 

локалитета. Ученици  су пешачили путем Миљковац-Церје до поменутог одредишта 

како би се упознали са историјским чињеницама везаним за настанак ове грађевине. 

Разгледали су и фотографисали долину Топоничке реке, упознали се са природним и 

културно-историјским знаменитостима миљковачког краја. У подножју железничке 

Куле ученици су одиграли мали фудбал. 

07.11.2017. Безбедност деце у саобраћају 



 

 

Представници МУП-а Ниш одржали су ученицима 4. и 6. разреда наше школе 

предавање на тему „Безбедност деце у саобраћају”. Ово предавање једно је од осам у 

низу које је Министарство просвете, науке и технолошког развоја планирало да 

реализује у основним школама широм Србије сваког месеца кроз часове одељењског 

старешине и у сарадњи са Министарством полиције. 

15.11.2017. Парламентарци у акцији 

Сарадња представника Ученичког парламената наше школе са парламентарцима 

нишке Основне школе „Вук Караџић” и Основне школе „Војислав Илић Млађи” из 

Хума настављена је и ове школске године. Овогодишњи домаћин била је хумска 

школа. Ученици су најпре присуствовали часу хемије, а затим су обишли цркву у Хуму 

и најпознатије хумске географске локалитете. Наставак дружења очекује се и у 

наступајућој школској години. 

16.11.2017. Интерактивна табла у настави 

У просторијама матичне школе у Миљковцу организован је дводневни семинар на 

тему „Интерактивна табла у настави”. 

28.11.2017. Сајам књига 

Ученици старијих разреда наше школе у пратњи наставнице српског језика и 

библиотекарке школе посетили су Нишки сајам књига и уживали су у најновијим 

издањима српске и светске књижевности. Сајам је одржан у хали Чаир по 54. пут и 

окупио је најеминентније српске издавачке куће.  

ДЕЦЕМБАР 

09.12.2017. Интегрисана амбијентална настава 

За наставнике наше школе одржан је једнодневни семинар „Интегрисана амбијентална 

настава”. 

20.12.2017. Новогодишња чаролија 

Учитељица Селена Младеновић са ученицима 2. и 4. разреда у издвојеном одељењу 

у Паљини одрадила је ликовну радионицу у којој су учествовали и родитељи. Том 

приликом направљене су новогодишње честитке.                                     

22.12.2017. Предавање о оралној хигијени 

У организацији општине Црвени крст докторка из нишког Дома здравља одржала је 

предавање о хигијени уста и зуба. Том приликом ученицима су подељени четкица и 



 

 

паста за зубе. Акцију су подржали и нишки песници за децу. Они су пригодним 

стиховима истакли важност правилне и редовне оралне хигијене.                                  

22.12.2017. Активности „Еко - школе” 

Представници нишких „Еко – школа” учествовали су на манифестацији очувања 

животне средине која је одржана у Регионалном центру у Нишу. Том приликом 

презентован је и промовисан Еко – календар за 2018. годину, а ученици наше школе 

демонстрирали су две радионице: 

1. Мониторинг животне средине 

2. Израда тераријума, тј. екосистема у боци за биљке 

29.12.2017. У сусрет Новој години 

У издвојеном одељењу у Палиграцу предшколци и ученици од 1. до 4. разреда у 

сарадњи са васпитачицом Тамаром и учитељицом Надицом извели су новогодишњу 

приредбу којој су присуствовали и родитељи ученика. 

Празнично расположење употпуниле су и новогодишње честитке које је васпитачица 

Тамара направила са својим предшколцима и њиховим родитељима. Родитељи су са 

радошћу учествовали у овој радионици.  

ЈАНУАР 

25.01.2018. Божићни празници у Србији и Великој Британији 

– угледни час 

Наставнице српског и енглеског језика, Маја Ђорђевић и Гордана Стевановић, одржале 

су угледни час са ученицима осмог разреда на тему „Божићни празници у Србији и 

Великој Британији”. Подељени у две групе, на српски и британски тим, ученици су 

презентовали идентичности, сличности и различитости обредних радњи у 

прослављању Божића код Срба и Британаца. Час је завршен дегустирањем 

традиционалних српских и британских специјалитета који се припремају за Бадњи дан 

и Божић.  

27.01.2018. Свети Сава – школска слава 

Свечаном приредбом коју су припремили чланови драмске секције и хор школе, 

прослављен је Савиндан – школска слава. У глуми и песми наших ученика уживали су 

представници Општине Црвени крст, родитељи, наставници и ученици школе.  

ФЕБРУАР 



 

 

14.02.2018. Угледни час у Велепољу 
Дана 14.02.2018. године  у издвојеном одељењу  у  Велепољу  ( I и III разред) 

учитељица Снежана Ђурђановић одржала је угледни час из математике. 

19.02.2018. Угледни час из хемије 

Наставница хемије Татјана Станковић одржала је угледни час са ученицима седмог 

разреда на тему „Симболи”. 

26.02.2018. Пројекат „Основи безбедности деце”  

У оквиру пројекта „Основи безбедности деце” представници Министарства 

унутрашњих послова из Ниша одржали су предавање за ученике 4. и 6. разреда наше 

школе. Предавањем су обухваћене следеће теме: 

1. Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола 

2. Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа 

3. Превенција и заштита деце од трговине људима  

 

МАРТ 

09.03.2018. Математичко такмичење „Мислиша” 

За ученике од 1. до 4. разреда наше школе одржано је математичко такмичење 

„Мислиша”. 

12.03.2018. Посета представника Еко-школе из Београда 

Представници Еко-школе из Београда посетили су нашу школу и том приликом 

одржали радионицу „Енергетска ефикасност”. Након тога обавили су разговор са 

учитељима у вези са пројектом „Велики лов на биљке”. 

13.03.2018. Угледни час у Паљини 

Селена Младеновић, учитељица из Паљине, окупила је све ученике четвртог разреда и 

са њима одржала угледни час из српског језика у матичној школи у Миљковцу на тему 

„Алиса у земљи чуда”. 

15.03.2018. Млади физичари  

Ученици 6. разреда на часу физике извели су неколико експеримената, подстакнути 

књигом „55 експеримената из физике”. Магдалена Петровић, предметна наставница, 

похвалила је и подржала њихов самоиницијативан подухват.  



 

 

16.03.2018. Покладе 

У оквиру  пројекта „Туризам и традиција-разнобојно, забавно, атрактивно” делегација 

из Бугарске снимила је у Миљковцу документарни филм о прослави традиционалног 

српског обичаја „Покладе”. У филму су учествовали ученици наше школе, а пројектом 

су координирали представници Општине Црвени крст из Ниша. 

28.03.2018. Општинско такмичење у стрељаштву 

У просторијама нишког стрељачког клуба „1881” за ученике од 5. до 8. разреда 

одржано је општинско такмичење у стрељаштву. Екипу наше школе представљале су:  

Јана Димитријевић, ученица 6. разреда 

Анастасија Миљковић, ученица 7. разреда 

Сања Јовановић, ученица 8. разреда 

Сара Радојковић, ученица 8. разреда 

Девојчице су екипно освојиле 3. место и награђене су пехаром и медаљама.    

 

28.03.2018. Основи безбедности деце 

Представници Полицијске управе из Ниша у оквиру пројекта „Основи безбедности 

деце” одржали су предавање за ученике 4. и 6. разреда на следеће теме: 

1. Полиција у служби грађана 

2. Насиље као негативна друштвена појава 

30.03.2018. Продајна изложба ускршњих јаја  

Поводом ускршњих празника у матичној школи одржана је продајна изложба 

ускршњих јаја. Мајсторије својих руку изложили су предшколци и ученици од 1. до 8. 

разреда. Победничко јаје направила је Ања Радојковић, ученица 5. разреда.  

АПРИЛ 

11.04.2108. Крос РТС-а 

Предшколци и ученици од 1. до 8. разреда наше школе били су учесници 

традиционалног кроса РТС-а. 

11.04.2018. Угледни час из Ликовне културе 

Наставница ликовне културе Бранка Јовановић одржала је угледни час са ученицима 

петог разреда на тему „Апстрактна слика – колаж”. 



 

 

14.04.2018. Пробни завршни за осмаке 

Дана 13. и 14.04.2018. године за ученике осмог разреда одржан је пробни завршни 

испит. Првог дана у термину од 12.00 до 14.00 часова ученици су полагали тест из 

математике. Други дан био је резервисан за тест из српског језика (09.00-11.00) и 

комбиновани тест (11.30-13.30). 

23.04.2108. Светски дан књиге и ауторских права  

Поводом Светског дана књиге и ауторских права школска библиотека наградила је 

најверније читаоце. Појединачно за највише прочитаних књига награђена је Нађа 

Видојевић, ученица 5. разреда док су колективно највише читали ученици 6. разреда.  

МАЈ 

07.05.2018. Активност предшколске групе 

Наши предшколци и њихова васпитачица Тамара Станковић драматизовали су причу 

„Огледалце” Григора Витеза. 

07.05.2018. Угледни час из Математике  

Соња Златановић, наставница математике, одржала је уледни час у 8. разреду. 

Наставна јединица била је „Купа”. 

23.05.2018. Стоп – сви на спорт  

Ученици наше школе и ове школске године били су учесници манифестације „Стоп – 

сви на спорт” коју традиционално организује Полицијска управа из Ниша.  

ЈУН 

04.06.2018. Гостовање Недељка Попадића, песника за децу 

Недељко Попадић, познати српски песник за децу и уредник дечјег часописа „Витез”, 

био је гост наше школе. Том приликом он и победници „Витезовог пролећа”, 

традиционалне манифестације на којој учествују млади песници, казивали су своје 

награђиване и најпопуларније стихове. Манифестација је одржана у летњој учионици 

школе. Подржана је од стране градске општине Црвени крст а употпуњена учешћем 

хора школе и казивањем стихова Наташе Јовановић, ученице 7. разреда наше школе. 

12.06.2018. Пројекат „Основи безбедности деце”  



 

 

У оквиру пројекта „Основи безбедности деце” представници Полицијске управе из 

Ниша одржали су предавање за ученике 4. и 6. разреда наше школе на следеће теме: 

1.Заштита од пожара 

2.Заштита од техничко – технолошких опасности и природних непогода 

14.06.2018. Приредба поводом завршетка школске године  

За ученике млађих разреда наше школе у издвојеном одељењу у Велепољу одржана је 

приредба поводом завршетка школске године. 

18 - 20.06.2018. Завршни испит  

За ученике осмог разреда наше школе и полазнике трећег циклуса основног 

образовања одраслих у Миљковцу и издвојеном одељењу у КПЗ-у, одржан је завршни 

испит по следећем распореду: 

СРПСКИ ЈЕЗИК, 18.06.2018. године, 09:00 – 11:00 часова 

МАТЕМАТИКА, 19.06.2018. године, 09:00 – 11:00 часова 

КОМБИНОВАНИ ТЕСТ, 20.06.2018. године, 09:00 – 11:00 часова 


