Летопис школске 2018/2019. године
СЕПТЕМБАР
01.09.2018. Пријем првака
Поводом почетка нове школске године и поласка ученика у први разред, у издвојеном
одељењу у Велепољу организована је свечана приредба којој су поред ученика, родитеља,
учитеља и руководства школе, присуствовали и градски већник за образовање и
представници Општине Црвени крст. Том приликом првацима је подељен ђачки прибор.

25.09.2018. Ученици наше школе на отварању Видришта
Ученици млађих разреда наше школе са тачком „Обредни хлебови” учествовали су на
манифестацији организованој поводом отварања Видришта, нове туристичке дестинације
на територији градске општине Црвени крст.
Излетиште Видриште надомак Миљковца, које је до сада било познато по термалном
извору лековите воде, уређено је захваљујући пројекту о прекограничној сарадњи нишке
општине Црвени крст и бугарске општине Перник.
У склопу излетишта налазе се остаци византијског утврђења Градиште из 6. века, остаци
средњевековне куле Железник из 14. века, као и манастир Свети Никола из истог периода.
Важно је нагласити да се за овај манастир везује почетак рада основне школе у Миљковцу.
Изграђена туристичка инфраструктура (летњиковци, клупе, стазе за шетњу), садржаји су
који су обогатили овај локалитет, а нетакнута природа идеалан је амбијент за излете
ученика и извођење амбијенталне, пројектне наставе чему стреми данашњи образовни
систем.

ОКТОБАР
01.10.2018. Почела нова школска година за полазнике ООО
ОШ „Лела Поповић” ове школске године закорачила је у седму годину успешне
реализације програма основног образовања одраслих. Новина је отварање издвојених
одељења у Дољевцу и Житорађи. Са 14 одељења и 220 полазника, наша школа сигурно је
лидер у образовању одраслих на територији Србије. С тим у вези, 4. октобра 2018. године
од 14 часова у матичној школи у Миљковцу биће одржана презентација за нове чланове
Школског тима како би се упознали са начином функционисања основног образовања
одраслих.

03.10.2018. Спортски дан за ученике старијих разреда

У оквиру Дечје недеље за ученике старијих разреда организован је спортски дан који је
обиловао низом активности. Девојчице од 5. до 8. разреда такмичиле су се у кошарци.
Тријумфовале су ученице 8. разреда. Дечаци су играли фудбал а победници су били
ученици 7. разреда. У надвлачењу канапа екипно су били најбољи седмаци. Спортски дан
завршен је одбојкашком утакмицом између ученика 7. разреда и наставника. И ове
школске године надиграни су били наставници.

05.10.2018. Дечја недеља у млађим разредима
У току Дечје недеље било је разних активности за ученике млађих разреда, у складу са
њеним овогодишњим слоганом „Имам право да живим срећно и здраво”. Ученици су Дечју
недељу провели у заједничкој игри, спортским активностима и дружењу.
Првог дана у недељи посвећеној деци ученици су кроз разговор о дечјим правима и
обавезама илустровали њима најзанимљивије чланове из Буквара дечјих права Љубивоја
Ршумовића.
У уторак су уређивали зидне новине на тему „За одрастање без насиља”.
Спортски дан у среду 3.10.2018. године био је резервисан за спортске активности и
промовисање здравог начина живота. Тим поводом ученици су прво украшавали школска
дворишта, цртајући оно што за њих представља здраву храну, а затим су уследиле
различите спортске игре и крос.
Креативна радионица за израду играчака од природних материјала реализована у четвртак
4.10.2018. године. Ученици су донели воће, поврће, лишће, шишарке и разно зрневље које
су, уз помоћ учитељица, користили за израду играчака.
У петак је у матичној школи, уз одговарајући програм, организован пријем првака у Дечји
савез.

05.10.2018. Основи безбедности деце
У оквиру пројекта „Основи безбедности деце” представници Полицијске управе из Ниша
одржали су за ученике првог, четвртог и шестог разреда предавање на тему „Безбедност
деце у саобраћају”. На тај начин настављена је сарадња између Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и Министарства полиције којом је планирано да се у
основним школама широм Србије сваког месеца кроз часове одељењског старешине
пропагира безбедност деце.

15.10.2018. Школе на ивици опстанка
Представници организације „Школе на ивици опстанака” поново су били гости наше
школе. За ученике млађих разреда глумци Луткарског позоришта из Ниша извели су
представу „Циркус Мусака” а песник Русомир Арсић, промотер ове организације, казивао
је своје најпознатије стихове за најмлађе. Том приликом ученицима је подељен школски
прибор.

26.10.2018. Основи безбедности деце

Ученици четвртог и шестог разреда присуствовали су предавању које су у нашој школи
одржали представници Полицијске станице Црвени крст из Ниша. Предавањем су
обухваћене две теме:
1. Болести зависности
2. Трговина људима

НОВЕМБАР
13.11.2018. Сто година од завршетка Великог рата
Поводом стогодишњице од завршетка Првог светског рата, наставник историје Вук Врбић
одржао је за ученике и наставнике школе пригодно предавање о овом значајном
историјском догађају.

19.11.2018. Семинар „Мотивација ученика у наставном
процесу”.
У матичној школи у Миљковцу одржан је семинар на тему „Мотивација ученика у
наставном процесу”.

20.11.2018. Дан правилне исхране и кувања са децом
У оквиру пројекта „Еко школе”, наставница биологије Светлана Стевановић организовала
је са својим ученицима „Еко дан” посвећен правилној исхрани. Ученици су на ту тему
спремили презентацију а затим су се, подељени у две екипе, надметали у припремању
сланих и слатких специјалитета, направљених од здравих, органских намирница.

28.11.2018. Песнички караван Љубе Станојевића
Наша школа десет година била је домаћин „Песничког Миљковца” који од ове године носи
назив „Песнички караван Љубе Станојевића”. Ова традиционална песничка
манифестација, коју организују Нишки културни центар и Општина Црвени крст, окупља
песнике и афирмише књижевно стваралаштво међу млађом популацијом. Овогодишњи
учесници програма били су песници: Миња Илијева, Славка Војиновић и Дарко Главаш.
Дружећи се са децом, песници су казивали своје стихове и промовисали лепоту писане
речи.

ДЕЦЕМБАР
07.12.2018. Семинар за наставнике у образовању одраслих
Министарство просвете, науке и технолошког развоја организовало је дводневни семинар
за наставнике у основном образовању одраслих. Семинар је одржан у ОШ „Надежда
Петровић” у Сићеву и носио је назив „Модул 1 – Основне андрагошке вештине”.

13.12.2018. Двеста година од објављивања Вуковог „Рјечника”.

Кратким игроказом у коме су учествовали чланови драмске и новинарске секције
обележено је 200 година од првог издања Вуковог „Српског рјечника”.

26.12.2018. Шаховски турнир
На иницијативу чланова Шаховске секције, за ученике старијих разреда одржан је
шаховски турнир.

27.12.2018. Сајам књига
Ученици наше школе били су посетиоци јубиларног педесетог Сајма књига који је одржан
у хали „Чаир” у Нишу.

28.12.2018. Новогодишња бајка
Поводом предстојећих новогодишњих и божићних празника, у издвојеним одељењима
наше школе одржане су приредбе. Фотографијама вам преносимо новогодишњу бајку
наших предшколаца из Палиграца и делић новогодишње чаролије из Кравља.

ЈАНУАР
27.01.2019. Школска слава
Традиционално, сечењем славског колача и приредбом коју су извели чланови драмске
секције и хор школе, обележен је Свети Сава – школска слава.

31.01.2019. Наши ученици на клизању
У оквиру Обавезних физичких активности (ОФА), ученици петог и шестог разреда су са
наставницом физичког васпитања Миленом Стевановић посетили клизалиште у чаирском
парку у Нишу.

31.01.2019. Зимске радости
Завршетак наставе у првом полугодишту и почетак зимског распуста ученици наше школе
су након одржаних часова прославили грудвањем, клизањем и прављењем Снешка Белића
у дворишту школе.

ФЕБРУАР
01.12.2019. Наша школа на РТС-у
Наша школа, као најстарија сеоска школа на територији Школске управе Ниш, угостила је
екипу РТС-а. Том приликом, директорка школе, наставници и ученици, говорили су о
традицији дугој 185 година.

МАРТ
14.03.2019. Међународни дан енергетске ефикасности
Поводом Међународног дана енергетске ефикасности у свечаној сали Универзитета у
Нишу 14. марта 2019. године одржана је трибина на тему „Животна средина и коришћење
обновљивих извора енергије”. Након трибине уследиле су презентације рада Сектора за
комуналну делатност и ефикасност, Секретаријата за образовање, Секретаријата за
заштиту животне средине, ЈКП „Медијана” Ниш, презентација енергетске ефикасности
нишког ЕПС-а и презентација пројекта „Еко-хероји”. У завршном делу трибине додељене
су награде учесницима литерарног и ликовног конкурса који је на тему енергетске
ефикасности расписао енергетски менаџер града Ниша. Ученица 6. разреда наше школе
Ања Радојковић учествовала је на ликовном конкурсу и освојила је треће место.
Међународни дан енергетске ефикасности обележен је и у самој школи. Организовано је
предавање на тему обновљивих извора енергије а акценат је стављен на штедњу у
домаћинствима, школи, радном простору. Наши ученици, млади еко-репортери, направили
су постер и флајере које су делили ученицима, наставницима и мештанима села како би
скренули пажњу на овај проблем и стање у нашем окружењу.

20.03.2019. Светски дан оралног здравља
Поводом Светског дана оралног здравља, удружење „Стоматологија примарне здравствене
заштите” из Ниша 25. фебруара 2019. године расписало је конкурс за најкреативније
литерарно, ликовно, музичко решење поруке „Реците Ааа – радите на здрављу уста”.
Конкурс је био отворен од 15. марта 2019. године а циљ конкурса био је да се креатори
најбољих порука награде а најбоље лично или тимско решење нађе на сајту Светске
стоматолошке организације.
Ученици наше школи учествовали су на овом конкурсу и присуствовали су завршној
манифестацији Светског дана оралног здравља која је одржана 20. марта 2019. године у
нишкој хали „Чаир”. Том приликом подељени су им пригодни поклони.

22.03.2019. Међународни дан вода
Одлуком Генералне скупштине Уједињених нација Међународни дан вода обележава се од
1993. године. Овај важан еко-дан обележен је и у нашој школи како би се подигла свест о
води као важном природном ресурсу. Еко-репортери делили су флајере са важним
напоменама о штедњи воде а затим су анализирали воду из оближњег сеоског потока.
Након тога ученици су погледали филм „Жеђ света” који приказује праву слику данашње
немилосрдне потошње воде и њеног загађивања.

26.03.2019. „Интелигенција биљака”

У организацији Научног клуба Регионалног центра из Ниша одржана је манифестација
„Интелигенција биљака”. Циљ манифестације био је да се ученици упознају са чудесним
светом биљака. Том приликом ученици су похађали три радионице: Биљке и боје,
Фотосинтеза и респирација, Биљке под микроскопом.
Представници наше школе били су:
Ивана Јанковић и Младен Марјановић, ученици петог разреда
Ања Радојковић, ученица 6. разреда и
Јана Димитријевић, ученица 7. разреда

АПРИЛ
02.04.2019. Основи безбедности деце
У оквиру пројекта „Основи безбедности деце” представници Полицијске управе из Ниша
одржали су предавање за ученике првог разреда наше школе.

05-07.04.2019. Семинар „Мултимедијални садржаји у функцији
образовања”
У просторијама матичне школе у Миљковцу предавачи Академије „Филиповић” из
Јагодине за наставнике наше школе одржали су тродневни семинар под називом
„Мултимедијални садржаји у функцији образовања”.

12. и 13.04.2019. Пробни завршни испит за осмаке
За ученике осмог разреда одржан је пробни завршни испит по следећем распореду:
МАТЕМАТИКА, 12.04.2019. године, од 12:00 до 14:00 часова
СРПСКИ ЈЕЗИК, 13.04.2019. године, од 09:00 до 11:00 часова
КОМБИНОВАНИ ТЕСТ, 13.04.2019. године од 11:30 до 13:30 часова

23.04.2019. Општинско такмичење у стрељаштву за пионирке
У просторијама „Стрељачког клуба Ниш” одржано је општинско такмичење у стрељаштву
за пионирке. Представнице наше школе биле су:
Јана Димитријевић, ученица 7. разреда
Анастасија Миљковић, ученица 8. разреда
Наташа Јовановић, ученица 8. разреда
Наше девојчице освојиле су прво место у категорији пионирки и пласирале су се на
републичко такмичење које ће се одржати 8. маја у Смедереву.

23.04.2019. Светски дан књиге и ауторских права
Светски дан књиге и ауторских права обележен је и ове школске године у нашој школи.
Тим поводом школска библиотека наградила је своје најверније читаоце. За највише
прочитаних књига у школској 2018/2019. години награђена је Дарија Јоцић, ученица 6.
разреда. Похваљени су и ученици шестог разреда пошто су као разред највише читали.
Први пут ове школске године библиотека је наградила запослене у школи који су личним
донацијама значајно обогатили библиотечки фонд.

24.04.2019. Стоп – сви на спорт
Ученици четвртог разреда наше школе (мешовита група, девојчице и дечаци) били су део
манифестације „Стоп - сви на спорт” која је одржана у нишком парку „Чаир”. Такмичили
су се у стреличарству, гимнастици, атлетици, одбојци и игри меморије.

25.04.2019. Сајам професионалне оријентације
Ученици осмог разреда у пратњи педагога школе посетили су „Сајам професионалне
оријентације” који је 25. априла одржан у Официрском дому у Нишу. Том приликом
присуствовали су презентацији нишких средњих школа.

25.04.2019. Манифестација „Ускрс за децу – Велики четвртак”
Под покровитељством Друштва уметника „Слава” и удружења „Етно арт” у просторијама
Градске општине Црвени крст одржана је манифестација „Ускрс за децу – Велики
четвртак” која је окупила ученике основних школа са територије Градске општине Црвени
крст.
Представници наше школе били су:
Магдалена Ковачина, Ања Радојковић и Петар Миљковић, ученици шестог разреда и
Лазар Димитријевић, ученик седмог разреда
Наши ученици осликавали су ускршња јаја и учествовали у игри „Најјаче јаје”.
Највеће интересовање присутних посетилаца изазвала је радионица традиционалне
технике шарања ускршњих јаја шараљком, тј. воском коју су демонстрирале наше ученице
Ивана Јанковић, Ана Ђорђевић и Марија Јовановић.

МАЈ
08.05.2019. Републичко такмичење у стрељаштву
Победнице општинског такмичења у стрељаштву, наше ученице Јана Димитријевић,
Анастасија Миљковић и Наташа Јовановић, учествовале су на републичком такмичењу у
стрељаштву које је 8. маја 2019. године одржано у Смедереву. Наше девојчице заузеле су
18. место у конкуренцији од 22 екипе.

10.05.2019. Крос РТС-а
Традиционални крос РТС-а одржан је и ове школске године у нашој школи. На кросу су
учествовали предшколци и ученици од 1. до 8. разреда. Најбољи су награђени дипломама.

13.05.2019. Угледни час „Знање испеци, тачно измери и јасно
реци”
Маја Ђорђевић, наставница српског језика, и Соња Златановић, наставница математике,
одржале су са ученицима петог разреда угледни час под називом „Знање испеци, тачно
измери и јасно реци”.

27.05.2019. Јавни час „Земља – плава планета”
Дана 27. маја 2019. године у сарадњи наставника српског језика, хемије и географије,
одржан је јавни час „Земља - плава планета”. Час је био посвећен очувању биодиверзитета
и планете Земље са циљем буђења свести о значају и очувању природних ресурса. Часу су
присуствовали сви ученици школе, директор школе, педагог и наставници.

ЈУН
01.06.2019. Екскурзија за ученике млађих разреда
За ученике од 1. до 4. разреда наше школе организована је једнодневна екскурзија до
Крушевца и Врњачке Бање. Ученици су у Крушевцу посетили цркву Лазарицу, Народни
музеј и излетиште Багдала док су у Врњачкој Бањи посетили Јапански врт и Мост љубави.

03.06.2019. Основи безбедности деце
Представници Полицијске управе из Ниша одржали су предавање за ученике 4. и 6.
разреда наше школе на следеће теме:
1. Насиље као негативна друштвена појава
2. Полиција у служби грађана
Ово је последње предавање у овој школској години у оквиру пројекта „Основи
безбедности деце”.

17, 19. и 20.06.2019. Завршни испит
За ученике осмог разреда и полазнике трећег циклуса основног образовања одраслих
одржан је завршни испит по следећем распореду:
СРПСКИ ЈЕЗИК, 17.06.2019. године, од 09:00 до 11:00 часова

КОМБИНОВАНИ ТЕСТ, 19.06.2019. године од 09:00 до 11:00 часова
МАТЕМАТИКА, 20.06.2019. године, од 09:00 до 11:00 часова

