
Летопис школске 2019/2020. године 
 

СЕПТЕМБАР 
01.09.2019. Добро дошли, прваци!  
Поводом почетка нове школске године, ученици млађих разреда ОШ ,,Лела Поповић” 
у матичној школи у Миљковцу припремили су пригодан програм за своје најмлађе 
другаре, ђаке прваке.   

30.09.2019. Основи безбедности деце 

И ове школске године у оквиру пројекта Основи безбедности деце наставила се 
сарадња између представника Полицијске управе из Ниша и наше школе.          
Полицајци су одржали предавање за ученике 4. и 6. разреда на следеће теме: 

 ,,Превенција и заштита од злоупотребе опојних дрога и алкохола”  

,,Превенција и заштита деце од трговине људима” 

,,Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа”    

ОКТОБАР 
04.10.2019. „Еко - хероји” 

Промотери из ЈКП Медијана у сарадњи са певачем Оливером Катићем ученицима од 
првог до четвртог разреда приказали су филм под називом ,,Еко херој”. Циљ филма био 
је подизање еколошке свести код ученика, научити их како да рециклирају и утичу на 
старије да мање загађују околину. 

07-11.10.2019. Дечја недеља 

Ове недеље је свако дете пожелело да буде неко други са ове планете.                             
У оквиру Дечје недеље наши предшколци су сe кроз разноврсне активности упознали 
са начином живота и културама различитих делова света. Заједно са васпитачицом 
правили су обележја изабраних земаља. 

Први дан: У посети Индијанцимa                                                                                                
Други дан: Путујемо Египтом                                                                                                    
Трећи дан: Јапан - земља излазећег сунца  

Дечју недељу су низом активности обележили и ученици од 1. до 4. разреда. 

У понедељак 07.10.2019. ученици су упознати са ,,Конвенцијом о правима детета”.    



У уторак 08.10.2019. ученици су кроз разговор информисани на тему права на 
изражавање и информисање, медијске писмености и заштите од злоупотребе у 
медијима. 

У среду 09.10.2019. низом активности подстицано је читање код деце. Ученици су 
посетили школску библиотеку, размењивали и поклањали књиге. Том приликом наступ 
су имале драмске групе и деца рецитатори. 

У четвртак 10.10.2019. одржан је Фестивал дечјег стваралаштва - ликовни и литерарни 
радови на тему Дечје недеље. 

У петак 11.10.2019. организован је пријем првака у Дечји савез уз поделу беџева и 
спортске активности ученика од 1. до 4. разреда. 

08-24.10.2019. ,,Школе за 21. век” 

У оквиру пројекта ,,Школе за 21. век” који деци омогућава да лако савладају 
програмирање уз помоћ малог уређаја – микробита, наставници математике, српског 
језика и информатике одржали су угледне часове, свако из свог предмета. 
16.10.2019. Светски дан здраве хране и Светски дан јабука 

У школи је обележен  Светски дан здраве хране и Светски дан јабука низом 
активности. Ученици млађих разреда имали су групни час на тему здраве исхране. 
Кроз презентацију, поезију, игру и креативни део у коме су учествовали у прављењу 
паноа, ученици су обновили шта подразумева правилна исхрана. Учитељице и ученици 
припремили  су здраву храну, јесење плодове из домаће производње, као и домаће пите 
и колаче тако да су сви имали здраву ужину на крају дана. 

16.10.2019. Ученичка задруга ,,Ризница” (секција Креативна 
радионица) 

У оквиру Креативне радиониоце задругари су израђивали различите предмете. 

У оквиру Пчеларске секције задругарима је одржано предавање о пчеларству.  

30.10.2019.  Стоп - сви на спорт 

Ученици 4. разреда наше школе учествовали су на традиционалном спортском 
такмичењу ,,Стоп - сви на спорт” у организацији Полицијске управе из Ниша.  

НОВЕМБАР 
04.11.2019. ,,Од идеје до продукта” у сарадњи са родитељима 

Учитељица Станика Панчић и родитељи ученика из издвојеног одељења у Паљини, у 
оквиру активности Ученичке задруге ,,Ризница” израђивали су сувенире, декоративне 
и употребне предмете, разгледнице, магнетиће и новогодишње украсе. 



21.11.2019. Ја као пекар 

У оквиру Пројектне наставе на тему ,,Ја као пекар” ученици из издвојеног одељења у 
Крављу правили су слане и слатке ђаконије од теста. Циљ пројекта био је да се деца 
ближе упознају са занимањем пекара, његовим пословима као и производима 
пекарског заната.  

ДЕЦЕМБАР 
03.12.2019. ,,Mеђународно квиз такмичење о Немањићима” 

Дана 3. децембра 2019. године наша школа учествовала је на Међународном квиз 
такмичењу о Немањићима. Такмичење је организовала Српска православна црква и 
фондација ,,Мир Божји” поводом обележавања 800 година самосталности Српске 
православне цркве. На такмичењу је учествовало преко 300 школа и удружења из 
Србије, Републике Српске, региона и дијаспоре. Тимове су чинила деца узраста од 10 
до 15 година. Нашу школу представљао је тим ,,Јелена Анжујска” у следећем саставу: 
Нађа Видојевић и Ања Радојковић, ученице 7. разреда                                                  
Мина Видојевић, ученица 8. разреда. 

04.12.2019. Такмичење у стоном тенису 

У стонотениском клубу ,,Железничар” из Ниша организовано је општинско такмичење 
у стоном тенису за ученике од 5. до 8. разреда. Нашу школу у категорији дечака екипно 
су представљали Лазар Димитријевић и Димитрије Ђокић, ученици 8. разреда. У 
категорији девојчица наше представнице биле су ученице 8. разреда Јана 
Димитријевић и Елена Јовановић. Наше девојчице заузеле су завидно 4. место. 

04.12.2019. Песнички караван Љубе Станојевића 

У организацији Градске општине Црвени крст, Нишког песничког круга и Нишког 
културног центра у ОШ ,,Лела Поповић” у Миљковцу, родном месту песника Љубе 
Станојевића, по 13. пут одржана је традиционална песничка манифестација ,,Песнички 
караван Љубе Станојевића”. Ова манифестација осмишљена је са циљем да се 
подстакне стваралаштво код деце, како би исказали своју креативност у време нових 
технологија.                                                                                                                               
У дружењу са децом уживали су песници Славка Војиновић, Миња Илијева и Драган 
Маринковић, уредник интернет часописа за децу ,,Табла”.                                           
Своје песме прочитале су и ученице наше школе:                                                                                                        
Петра Милићевић, ученица 5. разреда                                                                                                    
Ивана Јанковић, ученица 6. разреда                                                                                
Дарија Јоцић, ученица 7. разреда                                                                                       
Дора Спасић, ученица 8. разреда 

12.12.2019. Основи безбедности деце 



У оквиру програма ,,Основи безбедности деце” представници Полицијске управе из 
Ниша одржали су предавање за ученике првог, четвртог и шестог разреда, на следеће 
теме:                                                                                                                                           
1. Полиција у служби грађана                                                                                                 
2. Насиље као негативна друштвена појава                                                                           
3. Шта ради полиција                                                                                                               
4. Заједно против насиља                    

17.12.2019. Концерт класичне музике у нашој школи 

У организацији Градске општине Црвени крст и Удружења музичара ,,Трозвук” у 
нашој школи одржан је концерт класичне музике ученика ниже Музичке школе из 
Ниша. 

17.12.2019. Продајна изложба Ученичке задруге ,,Ризница” 

Чланови Ученичке задруге ,,Ризница” у дворишту ОШ ,,Лела Поповић” у Миљковцу 
организовали су продајну изложбу сувенира, декоративних и употребних предмета. 
Изложби су присуствовали представници Градске општине Црвени крст, родитељи 
ученика и запослени школе. 

24.12.2019. Деда Мраз у Миљковцу 

Представници фирме Johnson Electric поводом предстојећих новогодишњих празника 
припремили су и поделили пакетиће нашим предшколцима и ученицима од 1. до 8. 
разреда. Тим поводом у њиховој организацији глумци Луткарског позоришта из Ниша 
извели су позоришну представу „Новогодишња бајка о Црвенкапи”. 

25.12.2019. Новогодишњи квиз 

Ученици старијих разреда наше школе били су гости ученика ОШ „Вук Караџић” из 
Ниша. Заједно са њима и њиховим вршњацима из ОШ „Стеван Синђелић” из Каменице 
учествовали су у традиционалном новогодишњем квизу који су припремили 
наставници ОШ „Вук Караџић” из Ниша.  

26.12.2019. Основи безбедности деце 

У оквиру пројекта „Основи безбедности деце” представници Полицијске управе из 
Ниша одржали су предавање за ученике 4. и 6. разреда. 

26.12.2019. Ниш кроз наш објектив 

У оквиру школског пројекта „Школе за 21. век” за наставнике, ученике и њихове 
родитеље презентован је пројекат „Ниш кроз наш објектив” који су реализовали 
ученици од 5. до 8. разреда у сарадњи са наставницима који су похађали семинар 
„Критичко мишљење и решавање проблема”. 

27.12.2019. Новогодишње чаролије 



Поводом предстојећих новогодишњих и божићних празника предшколци из Палиграца 
су са својом васпитачицом Тамаром извели новогодишњу представу. Део новогодишње 
чаролије били су и ученици из издвојених одељења у Паљини и Крављу који су са 
својим учитељицама прославили долазак Нове године.  

27.12.2019. Новогодишња журка 

На иницијативу Ученичког парламента наше школе за ученике од 5. до 8. разреда 
организована је новогодишња журка у просторијама адаптираног и реновираног Дома 
културе у Миљковцу.  

ЈАНУАР 
16.01.2020. Наши ученици на клизању 

Ученици старијих разреда наше школе са наставницом физичког васпитања Миленом 
Стевановић уживали су на клизалишту Спортског центра „Чаир”. 

27.01.2020. Школска слава – Свети Сава 

Традиционално, сечењем славског колача и приредбом коју су извели предшколци и 
ученици млађих разреда, у матичној школи у Миљковцу прослављена је школска 
слава. 

30.01.2020. Угледни час „Балкан на песми евровизије” 

Наставници географије Миљан Стојановић, Милан Миљковић и Зорана Јанковић са 
ученицима од 5. до 8. разреда припремили су угледни час на тему „Балкан на песми 
евровизије”. Присутним наставницима, педагогу и директору школе, презентоване су 
географске, културно-историјске и музичке знаменитости балканских земаља.  

МАРТ 
12.03.2020. Једносменска настава кроз наш објектив  

На велику радост и понос школе, ученици са једносменске наставе снимили су филм о 
активностима које похађају у оквиру Обогаћеног једносменског рада. Једносменци су 
снимајући филм показали одлично познавање савремених информатичких технологија. 
До изражаја су дошли њихови многобројни таленти: за говорништво, глуму, музику… 
Били су изузетно креативни, маштовити, спонтани и уживали су у сваком снимљеном 
кадру.                                                                                                                                   
Филм ,,Једносменска настава кроз наш објектив” највреднији је заједнички продукт 
ученика и наставника који су током школске 2019/2020. године били носиоци пилот 
пројекта Обогаћеног једносменског рада и као пример добре праксе премијерно ће 
бити приказан у Регионалном центру у Нишу на промотивном дану школа које 
реализују активности једносменског рада.  



17.03.2020. Учење на даљину  

 

Због лоше епидемиолошке ситуације у Републици Србији изазване корона вирусом и 
увођења ванредног стања у земљи, чланови Наставничког већа ОШ ,,Лела Поповић” у 
Миљковцу, за ученике од 1. до 8. разреда, као и за полазнике основног образовања 
одраслих, организовали су онлајн наставу учењем на даљину, поштујући све директиве 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

АПРИЛ 
22, 23. и 24.04.2020. Онлајн проба мале матуре 
Због ванредног стања ученици осмог разреда полагали су пробни завршни испит 
онлајн по следећем распореду: 

22.04.2020.  СРПСКИ ЈЕЗИК 

23.04.2020.  МАТЕМАТИКА 

24.04.2020.  КОМБИНОВАНИ ТЕСТ 

Осмаци су тестове полагали путем платформе „Моја учионицаˮ. 

МАЈ 
07.05.2020. „На дар за храбростˮ - акција Ученичке задруге 
„Ризницаˮ  
Чланови Ученичке задруге „Ризницаˮ покренули су акцију „На дар за храбростˮ.       
Вредне руке наших задругара својом креативношћу: цртежом, песмицом, саставом, 
осликавањем декоративних предмета, садњом цвећа... исказаће захвалност свим 
херојима ванредног стања који су ризикујући своје животе, спасавали животе других.                  
Дајмо и ми све од себе за један њихов осмех!      

ЈУН 
17, 18. и 19.06.2020. Завршни испит  
За ученике осмог разреда и полазнике трећег циклуса основног образовања одраслих 
одржан је завршни испит по следећем распореду:  

17.06.2020.  СРПСКИ ЈЕЗИК  (09:00 – 11:00) 

18.06.2020.  МАТЕМАТИКА  (09:00 – 11:00) 

19.06.2020.  КОМБИНОВАНИ ТЕСТ  (09:00 – 11:00) 

 

 


