Летопис
ОШ „Бранко Миљковић“ Ниш
школска 2018 – 2019. год.

Ниш, септембар 2019.

„Узмите шаку свежег пепела, или било чега што је прошло,
и видећете да је то ватра, или да то може бити.“
Бранко Миљковић

За Основну школу „Бранко Миљковић“ у Нишу нова школска година, и нови
период у њеном раду, наступио је 20. августа 2018. године Наставничким већем на коме
се представила, тада вршилац дужности директор, проф. Тијана Ранђеловић.
Годину дана касније сведоци смо да је то био тренутак од посебног значаја за нашу
школу.
Летопис пред нама је ту да сведочи о лепим променама, новинама, успесима и
радостима које смо са њом на челу постигли .

Колектив школе и директор Тијана Ранђеловић пред великим задацима

1. септембар
Дан који ће прваци памти целог живота – полазак у школу, и приредба њима
у част.

7. септембар

У сусрет Међународном дану
писмености одржан је програм „И ја
сам на мапи писмености“ чији су
организатори били библиотекар и
стручно веће за српски језик.
Предавање о значају писмености
одржала је проф. Милица Вучковић,
а ученици су извели програм којим
су славили значај писмености.

„И ја сам на мапи писмености“

15. септембар
Републичка акција пешачења, у сарадњи са планинарским друштвом Ниш,
реализована је у нашој школи.Ученици школе са наставницима Данијелом Ђорђевић
Новаковић, наставником биологије, Маријом Живић, наставником историје и Радомиром
Лилићем, наставником информатике и рачунарства, пешачили су до историјског
споменика „Чегар“ на Чегру.

Крај историјског
споменика „Чегар“ на
Чегру

Предах у пешачењу и слика за успомену

25. септембар
У сусрет Европском дану језика у препуној Великој сали, по идејној замисли
библиотекара школе, славимо наш језик програмом „Моја је песма голема“. Наш гост био
је директор интернет часописа „Табла“, господин Драган Г. Маринковић.

Гости песници Миња Илијева и Драган Ј. Ристић

„Моја је песма голема“

28. септембар
Посета Регионалном центру и изложби „Европска година културног наслеђа“ у
оквиру Европске ноћи истраживача. Учитељица Сунчица Мишчевић, III/1, чланови
Књижевног клуба „Ватра и живот“ и библиотекар Драгана Пешић Главашевић.

„Европска година културног наслеђа“

3. октобар

Са писцем и новинаром Емилијом Кацуљ Остојић дочекали смо ученике
издвојеног одељења из Сувог Дола. Сви ученици су добили књигу на поклон.

13. октобар
100 година од пробоја Солунског фронта, на вечито Миљковићево питање: „Да ли
ће слобода умети да пева, као што су сужњи певали о њој?“, ученици наше школе дали
одговор програмом „Одјек који се памти“.

Ученици казују родољубиву поезију и одломке из романа Милијане Јовановић
„Одјек који се памти“

Био је то и час историје на коме је о војводи Петру Бојовићу, уз звуке композиција
„Марш на Дрину“ и „Тамо далеко“, на непосредан, спонтан и занимљив начин говорио
господин Дејан Бојовић чији је чукундеда био рођени брат Петра Бојовића. Организатор
програма библиотекар школе.

Од господина Бојовића смо чули занимљиве детаље са страница ненаписане историје
коју породица памти и чува далеко од јавности

Породично стабло породице Бојовић рад ученика Николе Стојковића

7. новембар
„И то сам ја - просветни радници из сасвим другог угла“, Регионални центар,
програм поводом обележавања Дана просветних радника.
Наша школа се ове вечери представила као расадник талената кроз успешне
песнике, инструменталисте, рецензента и сликара.

Душе „од мерака“

Организатор наступа наше школе, библиотекар, окружен колегама „од севдаха“

15. новембар
Данас је у нашој библиотеци, у сусрет Међународном дану толеранције, одржан
песнички сусрет са списатељицом Славком Војиновић која нас је „Од малецко до големо“
разведрила својом поезијом и упутила нас како да са осмехом превазилазимо разлике,
помажемо једни другима и будемо толерантни да бисмо били срећнији

„Од малецко до големо“ са песникињом Славком Војиновић у школској библиотеци

20. новембар, Светски дан детета
У оквиру обележавања Дана детета најмлађи ученици, чланови Књижевног клуба
„Ватра и живот“, дружили су се у библиотеци казујући своје и стихове савремених писаца
о деци.

5. децембар
Примери добре праксе у Регионалном центру

Носиоци примера добре праксе

26. децембар
Ученици, чланови секције енглеског језика, са наставником Бојаном Кумићем,
посетили су Сајам књига.

27. децембар
Посету Сајму књига организовале су наставнице српског језика Јелена Станковић,
Јелена Голубовић, наставница енглеског језика Драгана Обрадовић и библиотекар школе.

Чланови Књижевног клуба „Ватра и живот“ учествовали су на сајамској промоцији
збирке песама „Од малецко до големо". Славке Војиновић, одушевљена промоцијом у
нашој школи, позвала их је да буду њени гости и на Сајму књига.

Ученици 4. и 6. разреда промовишу поезију, читање и нашу школу

28. децембар
Ходници наше школе данас су били испуњени радошћу и најлешим жељама које су
се сливале из сваке брижно исткане честитке наших вредних ђака, њихових учитеља и
наставника. Уз новогодишњу приредбу, коју је припремила наставница музичке културе
Зорица Крстић, кренули смо распевани у сусрет Новој години.

Део Вршњачког тима са наставницом српског језика Маријом Вељковић

Књига чак и када наизглед ничему не служи, она учи и васпитава, мото је новогодишње
„Јелке знања“ чији је идејни творац библиотекар школе.

„Јелка знања“
„Садржај“ јелке је из књиге спремне за отпис: Књига и када престаје кроз корице да живи
наставља да траје , и да нам даје“, библиотекар Драгана Пешић Главашевић

9. јануар
Нашу библиотеку посетили су предшколци припремне групе са васпитачицом
Марином Николић. Уз бадњак и честитку они су извели пригодан програм и на најбољи
начин нам се представили. Нашим будућим ђацима добродошлицу су пожелеле психолог
школе Анита Стојановић и социолог школе Јасмина Динић.

16. јануар
У библиотеци школе одржана промоција књиге „Лет у свет“ песникиње Аните
Пешић са члановима Књижевног клуба „Ватра и живот“.

„Лет у свет“ на крилима поезије

27. јануар
Школска слава Свети Сава прослављена је уз црквене веродостојнике који су
исекли славски колач . Приредбу су припремиле учитељице четвртог разреда Слађана
Павловић, Ивана Анђелковић,Лалица Станковић и Душица Иванковић са својим ђацима.
По први пут ове године светосавска приредба одржана је у Свечаној сали.

„Да живимо сви у слози, Свети Саво, ти помози!“

Директор школе Тијана Ранђеловић са здравицом добродошлице

29. јануар
На дан рођења песника Бранка Миљковића пред камерамa RTV Belle Amie
расписан је 8. литерарни конкуср за песму „Бранково перо“.

Директор школе, ученик Сањин Лазић и библиотекар, гости јутарњег програма

Теме литерарног конкурса „Бранково перо 2019.“
1. Од I до IV разреда:
„Ширим обе руке, као птица крила, путујем у земљу где још нисам био (била)“
2. Од V до VIII разреда:
„Узмите шаку свежег пепела или било чега што је прошло и видећете да је то још
увек ватра или да то може бити.“
Победник конкурса Друштва школских библиотекара за „Мину Караџић“ –
најбољи школски библиотекар за 2018. је наш библиотекар. Тим поводом у нашој школи
снимљени су прилози о њој.
29. јануар Библиотекар школе, „О Бранку и за Бранка“, ТВ Зона Плус
2. фебруар, Најбољи школски библиотекар 2018. Снимање прилога, ТВ Прва у
просторијама школе
2. фебруар, Најбољи школски библиотекар 2018. Снимање прилога за емисију „Ово је
Србија“, РТС1

12. фебруар
Програмом „Мене нама, али има љубави моје“, и полагањем цвећа испред бисте,
директор школе, чланови Књижевног клуба „Ватра и живот“ и библиотекар одали су
пошту прерано угашаној ватри, песнику Бранку Миљковићу.

„Један малени цвет још ни проговорио није", а већ је знао ко је Бранко Миљковић!

22. фебруар
Матерњи језик је део културног идентитета народа, тачка препознавања
различитости, али и толеранције и разумевања.

Детаљи са изванредне промоције одржане у Великој сали Универзитета у Нишу на
којој је учествовала и ученица наше школе. Библиотекар наше школе говорио је о значају
збирке за очување матерњег језика.

У Великој сали Универзитета у Нишу
1. март
Национални дан књиге обележен је у библиотеци програмом „Читај гласно!" са
песникињом Горданом Владисављевић и промоцијом њене збирке „Шишање једног лава“.

Песникиња Гордана Владисављевић даривала је школској библиотеци своје књиге

5. март
Жири, истакнути књижевни ствараоци Ниша, Светолик Мићовић, председник
жирија, и Драгиша Ераковић, чланови Удружења књижевника „Бранко Миљковић“ са
координатором школе, библиотекаром Драганом Пешић Главашевић, дешифровали су
радове и дошли до имена најуспешнијих на литерарном конкурсу „Бранково перо.“

7. март
Данас су ученици 3. и 4. разреда, чланови Књижевног клуба "Ватра и живот", са
библиотекаром Драганом Пешић Главашевић, посетили 15. Светосавски сајам књига у
Официрском дому у Нишу. Уживали су у царству књига. Свако је нашао књигу за себе.

8. март
Под називон „Бакама песма на дар“ библиотекар школе Драгана Пешић
Главашевић организовала је програм поводом 8. марта. Допринос су дали наставници
разредне наставе.

У препуној сали и дивној,
емотивној атмосфери, баке и унуци
обележили су 8. март. Ученици су
казивали своје стихове посвећене
бакама. Да би програм био
садржајнији угостили смо и
песникињу Љиљану Крстић из
Алексинца, која је и сама бака. О
значају баке у одрастању деце
говорила је Милица Вучковић.

Песникиња Љиљана Крстић

„Бакама песма на дар“

20. матрт
48 година рада школе.Свечана академија одржана у препуној сали Луткарског
позоришта.

Директор школе Тијана Ранђеловић први пут у улози домаћина Дана школе
поздравља госте

Богата свечана академија рађена је по сценарију наставнице српског језика и
књижевности Иване Вукадиновић. Њен драмски текст „Гусари“ отиснуо нас је до
најскривенијих духовних дубина да опет пожелимо да будемо ђаци.

21. март, Светски дан поезије, Дан школе
Приредба поводом отварања „Бранковог кутка“. Припремила библиотекар Драгана
Пешић Главашевић у сарадњи са предшолском групом васпитачице Марине Николић.

Наш гост, Горан
Миљковић, братанац
Бранка Миљковића

„Они који имају свет нека мисле шта ће с њим, ми имамо само речи и дивно смо се
снашли у тој немаштини.“ Бранко Миљковић

Хол школе по први пут пространа свечана дворана

Директор школе Тијана Ранђеловић уручује„Бранково перо“ библиотекару
Драгани Пешић Главашевић ,,Метафори поезије и књиге ОШ „Бранко Миљковић“
за деценијско неговање култа Бранка Миљковића“.

Уручене награде најбољим учесницима литерарног конкурса„Бранково перо“

Прво место у категорији од 1- 4. разреда Милица Тошић, уч. III/3, Зајечар

Прво место у категорији од 5-8. разреда
Александра Стојановић, ученица VII/5, Ниш

БРАНКОВ КУТАК

„Свака је песма празна и звездана,
Ни бол ни љубав не може да је замени.
Она је све што ми оста од неповратног дана,
Празнина што пева и мир мој румени.“

„Ноћ то су звезде. Из моје заспале главе излеће птица. Између две горке дубине једна
птица: И рт добре наде.“ Б. Миљковић

„Свет се дели на оне који су запевали и оне који су остали робови.“ Б. Миљковић

Отварањем Бранковог кутка хол школе постаје отворена страница књиге која
подсећа на прошлост и надахњује будућност

2. април, Светски дан књиге за децу

„Деца су семе среће, око њих се
све окреће“, предиван дан са друговима
из ШОСО „Царица Јелена“ и гошћом
песникињом Соњом Петровић потврда
су да је за срећу потребно тако мало.
Ученици двеју школа уживали су
окупљени око стиха градећи своју бајку
коју је приредила наша библиотекарка
Драгана Пешић Главашевић.

Испред „Бранковог кутка“ још једна слика пре одласка драгих гостију

16. април

,,Чудеса од кеса воде нас до небеса!
Продајна изложба рециклираних
предмета у организацији Тима еко – школе и
Тима за предузетништво. Новац сакупљен
продајом ових необичних дечјих радова
намењен је за изградњу полигона спретности у
дворишту школе.

Оригинална изложба шешира на којој би нам многе познате модне куће завиделе

Ревија „Чудеса од кеса“

23. април
У сусрет најрадоснијем празнику креативнност, маштовитост и оригиналност
наших ђака и њихових наставника дошла је до израшаја на продајној изложби јаја.

24. април, Светски дан књиге
Из усмене књижевнисти настала је писана књижевност. То је разлог што је гост
наше школе био гуслар Вукојица Сандић. У Свечаној сали он је ученицима другог и
шестог разреда говорио о гуслама, њиховом значају и улози за очување народног
стваралашњв, значају Вука Караџића и гуслара за настанак првих књига.

Гуслар Вукојица Сандић и ученица 2. Разреда, „У рукама Мндушића Вука свака
пушка биће убојита“

24. април, Светски дан књиге
У Клиничком центру у Нишу библиотекар школе Драгана Пешић Главашевић
организовала обележавање Светског дан књиге враћајући малишанима осмех потврђујући да је поезија лековита. У име школе библиотекар је свој деци даривао књиге.
Гост песник Милијана Јовановић.

Поезија Милијане Јовановић извела нас је из оквира болничке собе

8. мај
Ученици 4. и 6. разреда наше школе, чланови Књижевног клуба ,,Ватра и живот”,
казивали су своје стихове на Годишњој скупштини Удружења гуслара ,,Ратко Павловић –
Чичко“ Ниш, као и на дванаестој песничкој вечери која је одржана у сусрет Светог
Василија Остршког у Светосавском дому потврђујући вишегодишњу постојану сарадњу са
овим Друштвом које бди над нашом традицијом и народним стваралаштвом.

24. мај
Програмом „Упознај своју будућу школу“ угостили смо предшколце из вртића
,,Пепељуга” и њихове васпитаче. Носиоци програма били су њихови другови, ученици
првог разреда са својим учитељицама. Предшколци су обишли учионице и присуствовали
часовима четвртог разреда. Дружење кроз знање отворило је предшколцима најлепше
имање – будуће школске дане.

Приредба и радионица за наше будуће ђаке прваке

5. јун
Књижевни клуб „Ватра и живот“ завршио је свој рад дружењем са песникињом
Вером Цветановић, са којом је и почела школска година програмом „Ми нашу песму
плетемо.“
Данас је наша школска библиотека увећала свој фонд за један нови наслов „Причај
ми, молим те“, збирка басни са поукама наше гошће Вере Цветановић. На распуст
одлазимо надахнути за нова стварања и мотивисани за читање..

7. јун
У ОШ „Учитељ Таса“ у Нишу одржан је Шести фестивал дечјих права. Ученици
наше школе били су део радионица и свих осталих фестивалских активности. Идеја
Фестивала је да деца деци приближе дечја права, да заједно потраже решења и једни
другима укажу на грешке.

„Образовање за права детета“

14. јун
Пријемом сертификата успешно је завршен пројекат „А MAGICAL
INTERCULTURAL FRIENDSHIP NETWORK“- 2. ученика II/2. које је кроз пројекат
успешно водила њихова учитељица Сузана Вељковић.

ЧИТАЛАЧКИ МАРАТОН
И ове школске године у нашој школи организован је и реализован „Читалачки
маратон“ кроз шест радионица које су имале за циљ да ученике подстакну да читају и
критички, самостално размишљају, али и развијају тимски рад, заједништво и узајамну
помоћ.
Носиоци читалачких радионица биле су наставнице српског језика и књижевности
Ивана Вукадиновић, Јелена Станковић и Марија Вељковић Рајковић.

Наставница српског језика Марија Вељковић Рајковић радионице „Читалачког
маратона“ реализовала је у учионици, али и у школској библиотеци и на најбољи начин
одговорила циљу „Маратона“ који почиње на часу, а треба да траје током читавог живота
кроз дружење са књигама.

Ученици 5. разреда, наставница Марија Вељковић Рајковић и панои путем
којих су поруке из романа подељене са свима у школи, преносећи тако „Читалачки
маратон“ на свако око посматрача.

Једна од шест успешних радионица коју је оригинално организовала
наставница српског језика Јелена Станковић је „Еx-yu пионир“. Са ове радионице

наставница и ученици су поручили: „Не труди се да само ти будеш добар, већ и да
свет који остављаш иза себе постане добар.“

„Кад дневик проговори“ кроз креативностн наставнице Јелене Станковић и
ученика 6. разреда

Наставница српског језика Ивана Вукадиновић са ученицима 8. разреда на
„Маратонском“ путу читања постојано до њиховог одласка у средњу школу

„Маратонац“ илуструје

Наставница Ивана Вукадиновић

УСПЕСИ НА ТАКМИЧЕЊИМА
1. место у категорији „Читалићи Креативци 2019.“ Марта Келер, 5.разред, ментор
наставница српског језика Марија Вељковић Рајковић.
3. место у категорији „Читалићи Креативци 2019.“ Ивона Вељковић, 7.разред,
ментор наставница српског језика Александра Младеновић.

Троструки успех наше школе на Међународној смотри читалаштва
„Читалићи 2019.“ на Мачкату

Дигитални часопис “Крила”, рад ученика и наставника наше школе, на
овогодишњој Међународној смотри „Читалићи 2019.“ награђен је другим местом.

Редакција ученици VIII/3 Исидора Милошевић, Лазар Крстић, Павле Петровић и
Страхиња Џудовић са менторима библиотекарком Драганом Пешић Главашевић и
наставницом историје Маријом Живић.
Часопис доступан на адреси:
https://vatraizivot.files.wordpress.com/…/digitalni-casopis
Наша школа овим резултатима још једном потврђује да се у њој негују „чаробни
светови уметничке маште, књижевне речи и читалачке радости.

2. март
Тијана Стевановић, ученица VII/5, учествовала је у Полуфиналу
такмичења“Франкофона песма“ у организацији Француског института у Нишу.

Тијана Стевановић на сцени запажена својим талентом

19. маја 2019. - додела награда на
Републичком фестивалу „Ризница талената“.
Ученици I/3, Максим Вучковић, Сара
Јовановић,
Петар
Станојевић,
Мила
Младеновић и Теодора Маринковић освојили
су 3.место у драмској категорији са игроказом
на тему „Отвори срце за чуда и видећеш их
свуда“, који је ауторско дело учитељице
Милице Живковић.

Аутор награђеног драмског текста
учитељица Милица Живковић и ученици
I/3

На финалном турниру Кенгур без
граница ученик четвртог разреда Лазар
Колунџија и ученица првог разреда Ана
Миловановић освојили су 2. место.

Лазар и Ана са својим учитељицама
Лалицом Станковић и Даниелом Кандић

26. мај

Републичко такмичење из биологије у којем је
учешће узела и наша ученица седмог разреда, Александра
Стојановић и њена наставница Валентина Маљеновић.
Такмичење је организовано и као вид научне екскурзије па
су ученици и наставници обишли Зоо врт и Ботаничку башту
у Београду.

6. јуна
1. Meђународном конкурсу расписаном од стране НВО „Оаза знања“ из Подгорице
(невладина органиција која промовише природне науке и књижевност) реализоване
еколошке активности са ученицима наше школе- радови учитељице Сузане Вељковић,
комисија НВО “Оаза знања” је донела одлуку да рад под називом "Tetraball" награди
повељом, а пет радова: Рециклажна пирмида (рециклажа папира), Знамо да човек може
све, само ако хоће и верује! (еколошка представа), Нова модна линија шешира (рециклажа
употребљених пластичних кеса),Флашко белић и његови гости са Антартика (рециклажа
употребљене пластичне амбалаже) и Од сличице до сличице ето Тетрапак причицеИзложба наших музичких инструмената) објављени у Е-зборнику еколошких радова.

Запажене резултате у овој школској години освојиле су наше одбојкашице
предвођене наставницом физичког васпитања Снежаном Пешић.

Наше „Пионирке“ освојиле су:
1. место на Светосавском турниру
1. место на Окружном такмичењу одржаном у Нишу
2. место на Међуокружном такмучењу одржаном у Куршумлији

Наше златне одбојкашице

Подељена радост вреди двоструко, са директором школе

ТАКМИЧЕЊА ОРГАНИЗОВАНА У НАШОЈ ШКОЛИ
9. марта 2019, Општинско такмичење из историје на коме је учествовало свих 5
општина из Ниша и Нишке Бање.
7. априла 2019, Окружно такмичење из историје

ВРШЊАЧКИ ТИМ

Вршњачки тим наше школе почео је са радом септембра 2018. Чине га ученици од
5. до 8. разреда (по два ученика из сваког одељења). Координатор Тима је Марија
Вељковић Рајковић, наставник српског језика и књижевности.
Вршњачки тим је настао као потреба школе да се окупе ученици из различитих
разреда и одељења, који негују љубав према тимском раду, раду у радионица, поседују
креативност, залажу се за толеранцију, и имају способност за успешно решавање
конфликата у одељењу, хуманитарни рад.
Својим активностима и залагањем Тим се показао као корисна карика школске
заједнице о чему сведоче следеће активности: уређење кутка на спрату школе, постављање
кутије поверења, организовање хуманитарне акције, сакупљање слаткиша и школског
прибора за новогодишње пакетиће за децу из Сигурне куће и за децу на дечјем одељењу у
болници, организовање новогодишње изложбе, организовање ускршње изложбе, учешће у
реализацији школског пројекта „Чудеса од кеса воде нас до небеса“.

Лого Тима

Део Вршњачког тима школске 2018 - 2019.

МИ У АКЦИЈИ „ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ“
Ученици наше школе савладали су најважнију лекцију: Бити хуман и обрадовати
друга. Удружени, ученици од 1-8. разреда , сакупили су велику количину слаткиша,
играчака, школског прибора и одеће и то поклонили друговима у „Сигурној кући“, ђацима
који похађају наставу у клиничко-болничким условима, ученицима издвојеног одељења у
Сувом Долу и допринели да у сусрет Новој години сви буду веселији и срећнији.

У Сигурној кући са директорком Соњом Шћекић

29. мај
Ученици и учитељице првог и четвртог разреда обрадовали су наше старије
суграђане у Геронтолошком центру и својим песмама, глумом и игром улепшали су њихов
дан.

Организатори програма у Геронтолошком центру и део реализатора

8. јун
JCI хуманитарни турнир „3 на 3“ и наши ученици старијих разреда са својим
наставницима подржавају спортски дух са трибина и терена.
Похвале свим екипама, људима добре воље, а посебно организаторима који ће
прикупљена средства определити за нашу школу јер ћемо на тај начин осавременити нашу
наставу у клиничко-болничким условима.

УСПЕСИ НАШИХ РАДНИКА
14. јануар
Библиотекар наше школе Драгана Пешић Глвашевић победник је је Конкурса за
најбољег школског библиотекра Србије у 2018. години и добитник је престижне Повеље
„Мина Карџић“ коју додељује Друштво школских библиотекара Србије.

18. априла на Скупштини Друштва школских библиотекара уручење вредне
награде. Награду је уручио председник Друштва господин Марко Ламбета.

21. март, Дан школе
„Бранково перо“ за деценијску посвећеност лику и делу Бранка Миљковића.

Професор разредне наставе Ана Младеновић,
маја 2018. године стекла звање самостални педагошки
саветник , добитник је признања „Најбољи наставник
ЕX YU“ од Асоцијације најбољих наставника- 2019.год.
Учесник међународних пројеката, као реализатор
пројектних активности, али и као национални
координатор у школској 2018/2019.години

Ана Младеновић „Најбољи наставник ЕX YU“

Професор разредне наставе Милица Живковић добитник је Плакете Учитељског
друштва Ниш за „изузетне резултате постигнуте у професионалном раду и афирмацији
учитељског друштва и професије у 2017/2018. год.“

Милица Живковић добитник Плакете Учитељског друштва Ниш

Професор разредне наставе Сузана Вељковић 8. марта 2019. је стекла звање
самосталног педагошког саветника.
У току школске 2018/2019. године освојила је бројна признања.

НАШИ ЛИТЕРАРЦИ
Александра Стојановић, 1. место на литерарном конкурсу „Бранково перо“, ментор
Александра Младеновић.

Ученици наше школе учествовали су на конкурсу „Радовићев венац“ у коме су
њихове песме заступљене.
Један од награђених ученика је: Мијат Флорановић, II/3, ментор учитељица
Валентина Марић,

17. маја, на фестивалу писаца за децу ,,Витезово
пролеће” у Београду, ученице наше школе, Јаника
Петковић, Емилија Станковић и Нађа Богдановић, све
три ученице одељења 3/4, добиле су признање за свој
таленат.

28. маја у ОШ „Ћеле-кула“ одржан је Фестивал уметности „Пролећне риме, ноте и
слике“. Наша школа награђена је у три категорије: за поезију, Никола Стојковић 6/4 и
Петра Живковић 6/3, за кратку причу, Уна Савић 6/1, Софија Стојановић 6/3 и Андрија
Гроздановић 6/2 и за најуспешнијег ментора, наставница српског језика Јелена Станковић.

„Не постоји магија моћнија од љубави“, мото је Фестивала, а наши ученици
потврђују да том магијом владају кроз писану реч.

Сањин Лазић, ученик 6/3, освојио је трећу
награду на Међународном фестивалу дечјег
стваралаштва „Панонски дечји град“.
Похваљен је за песму на XXII Књижевним
сусретима „Гордана Брајовић“ у Алексинцу.
На Међународном фестивалу дечјег
стваралаштва „На крилима детињства“ освојио је
3.место у литерарној категорији, поезија.
Похваљен је на Републичком фестивалу
"Ризница талената" за песму на тему "Отвори срца
за чуда и видећеш их свуда

Василије Ђорђевић, 6/3 и Сањин Лазић, 6/3
са књигама које су добили на Републичком
такмичењу "Дани ћирилице“

Ученик Василије Ђорђевић, 6/3 похваљен је и на конкурсу „Ко каже да не читам
лектиру“. Колико чита најбоље показују све његове похвале и награде за литерарне
радове.

На Међународном фестивалу дечјег
стваралаштва „На крилима детињства“ Лена
Ранђеловић , II/1 у литерарној категорији за
поезију освојила je 2. место.
По конкурсу је ушла у финале
,,музикаљења”, где је у свом узрасту, поп
рок жанр освојила 1.место и пласирала се у
топ 9 и избор за бисера Паноније.
У конкуренцији са ученицима
узраста од 1.до 8.разреда, Лена је изабрана
за бронзани Бисер Паноније.
Лена Ранђеловић, наш бронзани
Бисер Паноније

У Нишком културном центру одржана
је промоција дечијих литерарних радова на
тему „Најлепша реч мама“.
У Зборник су ушле песме наших
ученица II/1 одељења, Анђеле Стевановић и
Иве Благојевић, а учитељица Ана
Младеновић је добила захвалницу за изузетан
допринос у реализацији литерарног конкурса

Учитељица Ана Младеновић са
награђеним ученицама.

АКТИВНОСТИ ИЗДВОЈЕНОГ ОДЕЉЕЊА У СУВОМ ДОЛУ
Учитељице Сузана Николић и Снежана Благојевић

У школској 2018/2019. години у издвојеном одељењу у Сувом Долу било је укупно
22 ученика од 1 - 4. разреда , али то није умањило бројност, лепоту и садржајност
њихових активности.
4. октобар
Дечја недеља

Пријем у Дечји савез и засађено дрво генерације - симбола почетка

21. децембар
Новогодишња приредба

Новогодишњи маскембал

Новогодишња продајна изложба

27. јануар
Школска слава Свети Сава

Ускршња радионица

24. април
Продајна изложба – ускршње радости

8. мај
Марковдан, ношење литија

12. јун
Приредба на крају школске године
У издвојеном одељењу у Сувом Долу одржана је приредба поводом завршетка
школске године. Учествовали су ученици од 1. до 4. разреда и предшколска група.

МИ У МЕДИЈИМА

19. август, Народне новине

27. децембар 2018, Народне новине

16. јануар 2019, Народне Новине, насловна страна

12. фебруар 2019,Народне новине

11. март 2019, Народне новине

21. јун 2019, Народне новине

22. март 2019. Народне новине
На насловној страни

24. мај 2019, Народне новине о Сањину Лазићу ученику VI/3

13. јун 2019, Еколошке активности одељења II/2 у Просветном прегледу

Педагошка пракса, Просветни преглед

Интернет часопис „Табла“

УСПЕХ НА КРАЈУ ОСМОГОДИШЊЕГ ШКОЛОВАЊА
10. јун
Свечана додела Вукових диплома, посебних диплома по предметима и награде за
ученика генерације, спортисткињу и спортисту генерације по први пут ове године била је
у свечаној сали на начин достојан уложеном раду ученика и њихових наставника.

Наши „Вуковци“

Још једна лепа новина у овој школској години је статуета „Златна петица“ чији је
идејни творац и аутор наставник ликовне културе, академски вајар Радован Ђошић .
„Златна петица“ је додељена ђаку генерације и она има за циљ да мотивише да се
настави са марљивим радом и у средњој школи, али и да подстакне млађе да заслуже
„Златну петицу“.

„Златна петица“ - ауторски рад професора ликовне културе Радована Ђошића.

Сара Радичевић, Ђак генерације и добитник статуете „Златна петица“

Титулу спортисткиње и спортисте генерације 2004, за школску 2018/2019. годину,
понели су Јована Ковачевић и Лука Цветковић.

Јована Ковачевић са директором школе Тијаном Ранђеловић

Лука Цветковић са директором школе Тијаном Ранђеловић

Песмом и игром ученика осмог разреда завршена је школска 2018 – 2019. година.
Нека нас песма прати и нека наше ђаке, као успешне, срећне и добре људе, једном
у ово двориште врати.

Аутор летописа Драгана Пешић Главашевић, библиотекар

