Летопис
ОШ „Бранко Миљковић“ Ниш
за школску 2017 – 2018. годину

Ниш, септембар 2018.

„Узмите шаку свежег пепела, или било чега што је прошло,
и видећете да је то ватра, или да то може бити.“
Бранко Миљковић
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Лепа „стара времена“ живе само ако има ко да их се сећа, и ако има чиме да се употпуњује
сећање на њих.
Наше успехе и радости, падове и успоне, наше колеге и ђаке који су уградили свој рад и себе у
темеље школе сачуваћемо заувек од заборава између корица Летописа.
У Основној школи „Бранко Миљковић“ у Нишу у току школске 2017 – 2018. године
реализоване су бројне активности које бележимо као драгуље које нас издвајају од других школа.
Септембар
У школску 2017-2018. годину уписано је 82 ученика која су распоређена у пет одељења.
Четири у матичној школи и једно у издвојеном одељењу у Сувом Долу. Школу је похађало укупно
783 ученика.
Школска година је почела приредбом за ђаке прваке.

Приредба добродошлице и пријем ђака првака из Сувог Дола у школској библиотеци

8. септембар, Међународни дан писмености, обележен је програмом „Док траје језик и
традиција - народ живи“. Постављене су две изложбе: изложба старина, рад наставнице историје
Марије Живић и изложба дела Вука Стефановића Караџића, рад библиотекарa школе Драгане Пешић
Главашевић. Наставнице српског језика Ивана Вукадиновић, Александра Младеновић, Јелена
Станковић, Марија Вељковић Рајковић и Јелена Голубовић су са својим ђацима припремиле изузетан
програм којим су славиле значај писмености и моћ језика.
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„Док живи језик и традиција – народ живи.“

21. септембарa у школској библиотеци организована је прва промоција романа „Како сам
постао псето“ Виолете Јовић под називом „Велики одмор са Виолетом Јовић “.

„Велики одмор са Виолетом Јовић“

26. септембара Стручно веће за стране језике организује програм на енглеском, немачком и
француском језику којим је обележен Европски дан језика.
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27. септембара обележен је Европски дан језика предавањем универзитетског професора
Недељка Богдановића „Проговор матерњег језика“. Организатор предавања библиотекар школе
Драгана Пешић Главашевић. Стручно веће за српски језик са својим ђацима извело је програм којим
је истакнута лепота нашег матерњег језика.

„Хвала што сте поводом Европског дана језика одабрали да славите наш српски језик“,
проф. Недељко Богдановић.
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Октобар
4. октобра програмом „Песмом градимо мостове међу генерацијама“ обележена је Дечја
недеља. Организатор сусрета библиотекар школе у сарадњи са Стручним већем за српски језик.

Ђаци песници, чланови Књижевног клуба „Ватра и живот,“ са Мирославом Мишом Бакрачем,
уредником билтена, и библиотекаром школе

фотографија из зборника: деца ствараоци
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Наша школа угостила је песнике, чланове Удружења писаца „Чегар“ Ниш. Они су заједно са
ученицима школе, члановима Књижевног клуба „Ватра и живот“, одржали песнички час намењен
сусрету генерација, коме је циљ био промовисање 20. јубиларног броја билтена „Сретања“ у коме су
објављени радови девет ученика, наставника географије и библиотекара школе.
У програму су учествовали ученици школе, ученици издвојеног одељења из Сувог Дола и
наставници Милош Младеновић, Марина Петровиоћ и Зоран Георгијевски.
Уручење свечаног броја билтена „Сретања“ извршио је Мирослав Мишо Бакрач, главни и
одговорни уредник. Организатор програма библиотекар школе.
5. октобар, дан са ђацима издвојеног одељења у Сувом Долу, потврдио је да за велике
приредбе није потребна велика сцена већ вредни ђаци и предане учитељице.

11. октобара у школској библиотеци „Читалићи“ наше школе кренули су у свој нови лет под
слоганом „Док читаш пиши“ изложбом „Две стотине година Српског рјечника“ и изложбом
награђених читалачких дневника са Међународне смотре читалаштва „Читалићи – креативци“.

„Док читаш пиши“
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Субота, 21. октобар у Нишком културном центру, наши ђаци, чланови Књижевног клуба
„Ватра и живот“, казивали су „песму за лек“ у оквиру хуманитарног програма „Аплауз за Јована“.
Своју песму казивао је и наставник географије Милош Младеновић. Ђаци из Сувог Дола, предвођени
учитељицом Сузаном Николић показали су своје глумачко умеће. Уживали смо срећни што можемо
да помогнемо. Организатор програма библиотекар школе Драгана Пешић Главашевић.

„Песма за лек“

24. октобра сарадња са предшколском установом „Пепељуга“ и присуство њиховој
манифестацији „Храни се правилно - бићеш здрав“.
27. октобара у нашу школу стиже радосна вест: На конкурсу „Књиге су у моди“ једна од 9
награђених библиотека у Србији је библиотека ОШ „Бранко Миљковић“ Ниш за значајан обим
активности у раду са децом у претходној школској години.

Бојан Јовановић, промотер БИГЗ школства, уручује књиге библиотекару школе;
вредни поклони – популарни наслови
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Новембар
7. новембара програмом „Нешто за моју душу“ у Регионалном центру за прифесионални
развој запослених у образовању обележен је Дан просветних радника на коме су се просветни
радници представили из другог угла: као сликари, вајари, песници и соло певачи. ОШ „Бранко
Миљковић“ Ниш потврдила је да је расадник уметности. Наставница математике Марина Петровић
представила се као сликарка и песникиња, наставник физичког васпитања Зоран Георгијевски и
библиотекар школе Драгана Пешић Главашевић као песници.

„Нешто за моју душу“

7. новембар, огледни час „Глас и штампано слово Ф“, I/2, учитељица Сузана Вељковић
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8. новембара обележена је Вукова недеља предавањем проф. књижевности Милице Вучковић
„Његошева и Вукова четовања“ и песмом гуслара. Организатор библиотекар школе Драгана Пешић
Главашевић.

„Његошева и Вукова четовања“

20. новембара у школској библиотеци песмом обележен Међународни дан детета. Гост песник
девојчица Лана Шемић.

„Ланин чудесни свет“ и ми у њему
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22. новембара одржан је програм ,,На Вуковом путу“, са гостима гусларима, члановима
Удружења гуслара „Ратко Павловић Чичко“ Ниш и проф. Мајом Коцић која нам је на занимљив
начин говорила о животу и делу Вука Стефановића Караџића. Организатор библиотекар школе.

НН

„На Вуковом путu“

24. новембара ученици петог разреда са наставницом српског језика Јеленом Голубовић,
наставницом енглеског језика Драганом Обрадовић и библиотекаром школе посетили су 54. нишки
сајам књига. Сањин Лазић, ученик V/3 и библиотекар школе учествовали су у промоцији романа
Виолете Јовић одржаном у препуном сајамском простору.
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Активни на Сајму: најава нашег учешћа у сајамском програму и делић атмосфере са промоције

30. новембара у Дому војске, библиотекар школе Драгана Пешић Главашевић говори о
роману Милијане М. Јовановић „И небо је занемело“, а ученици 1. и 3. разреда издвојеног одељења у
Сувом Долу, предвођени учитељицом Снежаном Николић, изводе драмски комад.

„И небо је занемелo“
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Децембар
6. децембара библиотекар школе организује предавање о Његошу „Да ли би Његош имао
инстаграм?“ за ученике од 5. до 8. разреда. Предавач проф. књижевности Милица Вучковић.

„Да ли би Његош имао инстаграм?“

27. децембара одржан је угледни час из српског језика и књижевности и верске наставе.
Вероучитељица Сунчица Милошевић и наставнице српског језика и књижевности Јелена Голубовић
и Јелена Станковић су удруженим снагама са ученицима одељења V2 и V3 оживеле бројне стихове из
српских обредних песама. Било је костима, било је много народних и верских обичаја и обреда, а
највише је било оног правог, празничног расположења.
Задатак обредних народних песама је да се умилостиве и отерају све зле силе и да се
стиховима срећа, благостање и мир дозову у наша срца и наше домове. Тај задатак је овим угледним
часом остварен у потпуности.

Вероучитељица Сунчица Милошевић и наставнице српског језика и књижевности Јелена Голубовић
и Јелена Станковић су удруженим снагама са ученицима одељења V2 и V3,
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26. децембара у школској библиотеци одржан је књижевни сусрет под називом
„Новогодишње радости почињу песмом“ , дружење деце песника, чланова Књижевног клуба „Ватра
и живот“, и дивног госта, песника Мирослава Кокошара.

„Новогодишње радости почињу песмом“

29. децембра у Сувом Долу, учитељице Сузана Николић и Ивана Николић су са нашим
издвојеним одељењем организовале новогодишњу приредбу.

Новогодишња приредба
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Јануар
25. јануара посета Геронтолошком центру у Нишу. Ученици драмско-рецитаторске секције VI
разреда са наставницом српског језика и књижевности Александром Младеновић извели су
приредбу „Школска слава Свети Сава“ за најстарије становнике нашег града.

Наступ у Геронтолошком центру

25. јануара, у Бановини, Друштво за неговање духовних вредности „Вук Караџић“ (Вукова
задужбина) уручило је признања и захвалнице сарадницима поводом дана Светог Саве. Међу њима
су биле и наставнице српског језика наше школе Марија Вељковић Рајковић, Ивана Вукадиновић и
библиотекар Драгана Пешић Главашевић.

Захвалнице за допринос раду Друштва за неговање духовних вредности Вук Караџић
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26. јануара, по трећи пут у овој школској години реализована је сарадња предшколске
установе „Пепељуга“ и наше школе. У име школе, библиотекар је присуствовао приредби
„Ускликнимо с љубављу светитељу Сави“.

„Ускликнимо с љубављу светитељу Сави“

Ученици I/3 и учитељица Ана Младеновић, повечерје Светом Сави
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Школска слава Свети Сава у Сувом Долу ( 27. јануар 2018.)

29. јануарa, на дан рођења Бранка Миљковића, у знак сећања на овог песника чије име наша
школа једина у Србији носи, по седми пут расписан је наградни литерарни конкурс за песму под
називом „Бранково перо“. На конкурсу су могли да учествују ученици основних школа подељени у
две категорије:
1. Од I до IV разреда са темом: „Моја птица у звезданом јату“
2. Од V до VIII разреда са темом: „У срцу љубав јача од смрти“

У јутарњем програму, на RTV Belle Amie, по седми пут расписан наградни литерарни
конкурс „Бранково перо“
17

Фебруар
6. фебруара Књижевни клуб школе „Ватра и живот“ гостовао је на TV Zona Plus и говорио о
конкурсу „Бранково перо“, књизи и читању.

Ми славимо Бранка

11. фебруара директор школе Мирослав Станић, ђаци песници и библиотекар школе
положили цвеће испред бисте Бранку Миљковићу. Ђаци су казивали своје песме посвећене
Миљковићу.

„Мене нема, али има љубави моје“.
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Народне новине су писале о нашој активности.

13. фебруар 2018. године, Народне новине

Март
9. марта Лена Ранђеловић, ученица првог разреда, представила је нашу школу певајући химну
на академији Друштва за неговање слободарских традиција Србије, Ниш.
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20. марта обележен је Дан школе приредбом коју је припремила наставница српског језика и
књижевности Марија Вељковић Рајковић. На приредби су саопштени резултати и уручене награде
најуспешнијим ученицима литерарног конкрса „Бранково перо“.

23. марта у Сувом Долу одржана је ликовна радионица „Ускршње радости“. Реализатори су
били родитељи и ученици предвођени учитељицом Сузаном Николић.

28. марта одржана је продајна изложба јаја у Сувом Долу.
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Мај
10. маја у Светосавском дому у Нишу одржано је „Гусларско вече“ посвећено Светом
Василију Острошком. У програму су учествовале ученице школе, и чланови Књижевног клуба
„Ватра и живот“, Ленка Мирчић и Неда Рајковић које су казивале своје стихове.

23. маја у школском холу организована je „Изложба гљива на сликама“, изложба Еколошко
миколошко друштво Србије у сарадњи са Гљиварским друштвом Ниш.
Организатор Данијела Ђорђевич Новаковић, наставник биологије.
Предавач Миле Нешић, члан Гљиварског друштва Ниш.

„Изложба гљива на сликама“
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Предшколци и прваци у школској библиотеци

Наши „Читалићи“

Наша школа пет година учествује и ређа успехе на Међународној смотри читалаштва
“Читалићи“.
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Школско такмичење одржано је 24. јануара.
Општински ниво такмичења одржан је у нашој школи 21. фебруара.
Окружно такмичење одржано је 23. марта. у ОШ „Иво Андрић“, насеље Бранко Бјеговић.
Републичко такмичење одржано је у Алексинцу 21. маја.

Алекса Цветановски, ученик II/4
на Окружном такмичењу
„Читалићи кликераши 2018.“
освојио је 2. место.
Ментор: Невена Цветковић

Иван Костадинов ученик V/3, ментор наставница Јелена Голубовић, освојио је 3. место у
категорији „Читалићи - кликераши“ на Међународној смотри читалаштва у Алексинцу.

Јелена Стојадиновић ученица VIII/4,
ментор Марија Вељковић Рајковић, освојила је
друго
место
у
категорији
„Читалића
креативаца“
на
Међународној
смотри
читалаштва у Алексинцу.
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Литерарни конкурси
Наша школа носи име песника Бранка Миљковића који је велика инспирација и надахнуће
нашим ђацима. Дух песништва, као аманет, чувају учитељи и наставници наше школе. На том путу
песништва најпостојанији је у овој школској години био Сањин Лазић, ученик V/3 разреда.
Сањин Лазић пише песме и учествује на литерарним конкурсима и смотрама од првог
разреда. Освајао је бројне награде и похвале. Поетски успеси Саљина Лазића у овој школској години:
10. Медијана фестивалу дечјег стваралаштва и стваралаштва за децу - похваљен
1. место „Бранково перо 2018.“ ,
3. место на Међународном фестивалу „Дјечије царство“ у Бањалуци,
3. место на 10. Марковданским сусретима у Панонији
3. место на Дечјем међународном фестивалу „Креативна чаролија“ у Бањи Врујци
1. место на Невеновом фестивалу деце песника, Савино Село (Врбас)

Сањин Лазић са својом наставницом српског језика Јеленом Голубови, Сањин казује своју песму

Пехар за поетски скок
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Софија Стојановић ученица V/3 похваљена је на Међународном фестивалу поезије „Машта и
снови“ у Сремској Митровици и освојила 3. место на литерарном конкурсу „Мој свет зове се љубав“
расписан у част песникиње.Десанке Максимовић. Ментор наставница српског језика Јелена
Голубовић
24. маја на фестивалу „Пролећне риме, ноте и слике“ чији је организатор била ОШ „Ћеле
кула“, Ниш наши ђаци исказали су своју маштовитост кроз уметничке радове. Они су писали на
тему пролећа и љубави и освојили запажене резултате доприневши тако да крај школске године буде
свечанији и лепши.
Наставница
српског језика и
књижевности
Јелена Станковић
са похваљеним
ученицима петог
разреда Емилијом
Миленковић,
Уном Савић и
Емилијом
Живковић

Ива Милошевић и Урош Младеновић, ученици VIII/4 писали су саставе на тему „Писмо
војник-ратнику“ и добили награде викенд на Тари. Конкурс је расписало Министарство одбране у
сарадњи са Министарством просвете. Награђено је укупно 20 ученика,10 ученика из средњих и 10
ученика из основних школа. Два ученика наше школе од 10 награђених из целе земље успех је
велики за њих, њихову наставницу српског језика Марију Вељковић Рајковић и нашу школу.
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„Писмо војник-ратнику“

„Радовићев венац“ у Дечијем центру, 17. 1 .2018.
Велика је част и задовољство наћи се у Зборнику радова са литерарног конкурса Дечијег
центра. Још већа радост је освојити прву награду на литерарном конкурсу „Био једном један...“.
Вук Јованчић, ученик V/2, ментор Јелена Станковић, својом причом успео је да се нађе међу
добитницима.
Дечији центар је дивно место за одрастање, а овај Зборник права ризница дечјег талента из
кога ће израстати многи велики писци.

Вук Јованчић, ученик V/2
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Читалачки клуб

Крајем 2017. године придружили смо се републичкој акцији, започели смо дуг, креативан и
оплемењујући „Читалачки маратон“. На почетку маратонске стазе нашли су се ученици петог и
седмог разреда и ментори Читалачких клубова, наставнице српског језика Јелена Голубовић и Јелена
Станковић. Читали су, дружили се и сасвим неприметно постали богатији за животна искуства
десетине књижевних јунака, смелији за изрицање неких својих ставова и мудрији за тачно онолико
мисли о којима су врло озбиљно, и одрасло, дискутовали. Најлепша вест је то што су маратонци већ
спремни за наредну школску годину. Маратон у ствари тек почиње...

Наставниа српског језика Јелена Станковић са својим ђацима,
за њих маратон тек почиње

Рукотворине
Сањин Лазић, ученик V/3 освојио је 3. место на Дечјем сабору „Дани ћирилице 2018.“ у
категорији веза.
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„Мали Пјер 2018.“
Ученица VI/1 разреда Ивона Вељковић освојила је 2. награду на Републичком такмичењу за
најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер 2018.“
22. маја ученица Ивона и наставник ликовне културе Радован Ђошић учесници су Изложбе
републичког такмичења за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер 2018. у Београду у ОШ
„Скадарлија“.

„Мали Пјер 2018.“

Успеси на такмичењима
Никола Тошић, ученик VI/2, освојио је 3. награду
на такмичењу „Кенгур без граница”. Учесник је
финалног такмичења које је одржано у Крагујевцу,
10.6.2018. године. Предметни наставник Марина
Петровић.
Никола Тошић, ученик VI/2, освојио је и 3. место
на Републичком такмичењу из физике.
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Наши спортисти

Наше одбојкашице предвођене наставницом физичког васпитања Снежаном Пешић.

Одбојкашице наше школе - 1. место на Окружном такмичењу

Светосавски турнир, одбојкаши наше школе 3. место
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25. маја екипа ученика 4. разреда освојила је 1. место на Мајском турниру у малом фудбалу
који организује Спортски савез и Учитељско друштво Ниш.

1. место на Мајском турниру

Иста екипа 7. јуна освојила је 2. место на 18. Међуокружном турниру који организује
Учитељско друштво Ниш.
Екипу су чинили ученици: Павле Давковски, Мијат Ивановић, Урош Ђорђевић, Данило
Божанић, Вељко Голубовић, Иван Кривачевић, Ђорђе Митровић, Матеја Гроздановић, Андрија
Грујић и Никола Станковић.
За најбољег играча турнира проглашен је Павле Давковски.
Екипу предводила учитељица Милица Живковић.
30

Стеван Сремац - књижевник и академик, изложба у Синагоги, 24.11.2017.
Човек најлакше учи и памти када нешто види и доживи. Сасвим је сигурно да ће ученици
наше школе много лакше читати и стварати слике о животу и судбинама како Стевана Стремца, тако
и његових књижевних јунака. Ученици петог и седмог разреда су имали прилику да са наставницама
српског језика Иваном Вукадиновић, Јеленом Голубовић и Јеленом Станковић виде заоставштину
Стевана Стремца, његове личне предмете, градску ношњу из тог периода и чују занимљиву причу о
његовом животу и раду.
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Студенти србистике у нашој школи

Кад
се
сусретну
ентузијазам
наставника, машта почетника и радозналост
ученика, створи се једна дивна енергија. Тако
је сваки пут када студенти Србистике први
пут стану испред школске табле и почињу
свој први „прави“ час. То је велика радост,
како за њих који тек крећу, тако и за наше
наставнике који помажу да се осамостале и
овладају неким финим вештинама. Тако је
било и ове школске године на часовима
српског језика.
Семинари у нашој школи

Семинар „Мултифункционална школа – креирање и примена додатних програма васпитнообразовног рада“ одржан 18. марта 2018. године.
Семинар „Иновативне методе у настави грађанског васпитања“ реализован је
29. августа 2018. год. са 27 полазника и
30. августа 2018. год. са 28 полазника
Водитељи семинара Ана Младеновић, самостални педагошки саветник, проф. разредне
наставе и Софија Ристовић проф. разредне наставе.

„Иновативне методе у настави грађанског васпитања“
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И ове школске године наставници наше школе са успехом су држали наставу у
болничким условима

„Библиотерапија“

Србија у ритму Европе
16. јун, хала Чаир, „Србија у ритму Европе“ несвакидашњи догађај на коме су учествовали
ученици IV разреда са учитељицама Милицом Живковић и Даниелом Кандић и ученици од V-VII
разреда којима је француски други страни језик, са наставницом француског језика Биљаном Ракић.

Ученици наше школе у ритму Европе
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„Ако икада срце заболи, душа се раздрага и слатка туга обузме
душу – то је при успомени на прошлост и минуле дане“, неки од тих
дана заувек настављају да живе на овим страницама.

Драгана Пешић Главашевић, библиотекар
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