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„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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Под слоганом „Путовање кроз знање“, приредбом за ђаке прваке, у Основној школи „Бранко 

Миљковић“ у Нишу 1. септембра 2019. године почела је нова школска година.   

 

Директор школе Тијана Ранђеловић пожелела је добродошлицу новој генерацији ђака 

 

Ученици IV разреда извели су приредбу за своје млађе другове, наставнике и родитеље. 

 

                  

               Под небеским сводом двориште школе било је велика свечана сала 
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10. септембра радионицом „Од слова до слова, од речи до речи, све смо мудрији, све смо већи" 

у школској библиотеци обележили смо Међународни дан писмености. Наш гост била је песникиња Вера 

Цветановић. Организатор програма библиотекар школе Драгана Пешић Главашевић.  

 

       

        

„Од слова до слова, од речи до речи, све смо мудрији, све смо већи" 

 

               Резултати радионице и осмех на лицима реализатора 
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14. септембар - Под слоганом ,,Србија хода" организован је дан пешачења. Ученици старијих 

разреда пешачили су на релацији Нишка Бања-Коритњак. Са ученицима су пешачили и наставници: 

Валентина Маљеновић, Снежана Рајић, Ивана Николић и Ален Стевановић. 

 

 

 

           

„Србија хода“ 
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„Европска ноћ истраживача“ у Регионалном центру за професионални развој запослених у 

образовању, ученици VI разреда са наставницом српског Маријом Вељковић Рајковић и библиотекаром  

Драганом Пешић Главашевић. Њима су се придружили наставница енглеског Јасмина Стевановић и 

наставница информатике Весна Костић. 

      

„Европска ноћ истраживача“ 

 

23. септембра у оквиру „Ноћи истраживача“ ученици седмог разреда са наставницама Драганом 

Обрадовић и Јеленом Станковић учествовали су у интерактивној радионици ЕУ инфо кутка на тему 

читања и разумевања прочитаног у медијима. Колико конструктивно читање и критичко размишљање 

помажу у тумачењу света око нас, само су нека од постављених питања која су одгонетали наши мали 

истраживачи. 

 

„Иза медијских слика“ 
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26. септембар, Европски дан језика обележили смо програмом „Ниш си је Ниш, и не мож да 

бидне ни Ниша, ни Нишу, ни Нишом...“, гост писац  био је Драгослав Петковић, познат као Петко 

Нишавац. Организатор програма библиотекар школе Драгана Пешић Главашевић. 

 

          

Драгослав Петковић: „Покушавам да на језику који умире забележим почетак новог миленијума.“ 

 

 

              Сви смо дали допринос реализацији Европског дана језика 
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Наставница француског језика Биљана Ракић и наставница немачког Миљана Ђокић са својим ученицима 

после наступа, фотографије за албум сећања  

 

Наставница српског језика Александра Младеновић са ученицима VIII разреда урадила је 

тематске паное посвећене Вуку Караџићу и Доситеју Обрадовићу. 

 

          

Љубимо и славимо свој матерњи језик, да би био део европских језика 
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  Наставница српског језика Марија Вељковић Рајковић са ученицима VI разреда урадила је пано 

посвећене матерњем језику.   

 

 

„Српски језик, мој матерњи језик“ 

 

     

Волимо матерњи језик, али учимо и стране језике, јер „Човек вреди онолико колико језика говори.“        

Наставнице енглеског језика Јасмина Стевановић и Данијела Станковић испред паноа 
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27. септембар  – „Ноћ истраживача“, вожња научним аутобусом 

Како је бити туриста у сопственом граду, чути и научити неке историјске чињенице и 

занимљивости о улицама којима свакодневно пролазите, а да не размишљате о њиховим 

знаменитостима, открили су ученици седмог разреда који су са наставницама Драганом Обрадовић и 

Јеленом Станковић уживали у панорамској вожњи научним аутобусом у оквиру „Ноћи истраживача“. 

 

       

„Научни аутобус“ 

 

 

 

 

Дечја недеља у нашој школи: 

7. октобар – „Временска капсула“ ученика 7. разреда  и наставнице српског језика и 

књижевности Јелене Станковић. 

У оквиру обележавања Дечје недеље ученици седмог разреда су са наставницом српског језика и 

књижевности Јеленом Станковић затворили временску капсулу и покушали да одрастање, садашње 

снове и своје основношколске успомене сачувају од заборава.  
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„Памти данас ко си, 

успомене у живот носи, 

детињством се поноси! 

 

 

 

„Временска капсула“ 
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2. октобар – Маркетинг школе, гостовање библиотекара школе Драгане Пешић Главашевић у 

емисији Браниславе Јовановић, ТВ Зона Плус са Драгославом Петковићем и разговор о томе како смо 

обележили Европски дан језика и Дечјој недељи за коју се припремамо у школи. 

 

ОШ „Бранко Миљковић“, школа о чијим се активностима прича 

 

5. октобар – Промоција зборника „Између два света“ са песницима чије су песме заступљене у 

17. зборнику Удружења књижевника „Бранко Миљковић“ Ниш. Први пут овде су се нашле и награђене 

песме 8. литерарног конкурса „Бранково перо“ који наша школа расписује у знак сећања на трагично и 

прерано страдалог песника. 

 

„Између два света“ 
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8. октобар - Библиотекар школе Драгана Пешић Главашевић организује програм поводом Дечје 

недеље са називом „Пред лепотом стиха сви смо једнаки“. 

 

Плакат најаве програма 

 Програм „Пред лепотом стиха сви смо једнаки“, у препуној сали и дивној атмосфери, потврдио 

је да поезија гради мостове и превазилази разлике.  

Гости су били ученици ОШ „Царица Јелена“ Ниш. Гост песник из Новог Сада Гордана Јовић. 

Програму су присуствовали и наши ученици издвојеног одељења у Сувом Долу са предшколцима. 

Песникиња Гордана Јовић је свима поклонила своју збирку дечје поезије „Чигра“. О овом догађају, који 

је окупио велики број деце, уследио је чланак у интернет часопису „Табла“. 

 

        

Из препуне сале послали смо поруку: „Пред лепотом стиха сви смо једнаки“ 
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Књига за све присутне, поклон песникиње Гордане Јовић  

 

9. октобар - У Народној библиотеци „Стеван Сремац“ Ниш, Одељење књиге за децу, 

организована је промоција књиге басни са поуком „Причај ми, молим те“ списатељице Вере 

Цветановић. Рецензију књиге писала је библиотекар школе која је са учитељицама Мајом Ђорђевић и 

Милицом Живковић окупила децу око ове књиге и организовала драматизацију коју су ученици II/3 и 

III/3 извели на промоцији. 

 

Ученици II/3 и III/3 разреда испред Одељења књиге за децу 
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Библиотекар школе Драгана Пешић Главашевић у улози рецензента, учитељице Маја Ђорђевић и 

Милица Живковић су са својим ученицима извеле драматизацију басни 

 

13. октобар - Још једна Дечја недеља је успешно реализована. Остају о њој „Приче из царског 

града“ чији је гост библиотекар школе. Аутор емисије Милена Видојковић. 

13.октобар - Ученици VI, VII и VIII разреда наше школе посетили су Руску цркву у Горњем 

Адровцу, манастир Свети Роман у Ђунису и Рибарску Бању. Приликом обиласка Рибарске Бање ученици 

су слушали предавања о природи и лековитом  биљу. 

Излет је реализован у организацији планинарског друштва ,,Јелашничка клисура" и наставника 

наше школе Валентине Маљеновић, Снежане Рајић и Иване Николић. 
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Наши ученици на излету у посети Руске цркве  

 

22. октобар - 64. међународни београдски сајам књига „Писмо = Глава“, учесник трибине „Улога 

библиотеке у формирању нових читалаца“ је библиотекар школе која је на Трибини посебно истакла 

значај књиге у болничким условима и настави коју наша школа тамо изводи. 

 

„Улога библиотеке у формирању нових читалаца“ 
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О овој трибини је уследио шири извештај у просветном прегледу што је још једнан вид 

престижног маркенинга рада наше школе. 

 

„Навика читања стиче се у детињству“ 

 

Новембар  - „Вукова недеља“, настављена је сарадња са предшколском установом „Пепељуга“. 

Предшколци су посетили нашу школску библиотеку. 

 

Књиге су магични светови који маме и подстичу децу да науче да читају 
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Недеља јабуке 

У нашој школи је од 21-25. октобра, реализована раскошна и плодна „Недеља  јабуке“ по идеји  

координатора  Еко школе, учитељице Милице Живковић и наставнице биологије Валентине 

Маљеновић. Повод је био Светски дан јабуке, 20. октобар. 

 

       

Координатори  Еко школе, наставница биологије Валентина Маљеновић и учитељица Милица Живковић 

 

Циљ ове недеље био је подстицање деце на креативност, маштовитост, сарадњу и стварање 

здравих навика у исхрани. 

У овој недељи  школа је подсећала на велико стабло чији су ходници били гране  које су листале 

креативним радовима који су славили јабуку – краљицу витамина.  

Лепоти хола препуног јабука  допринеле су наставница српског језика Марија Вељковић 

Рајковић, наставница математике Зорица Манојловић, наставница биологије Данијела Новаковић и 

наставница историје Марија Живић које су са ученицима петог и шестог разреда радиле моделе јабука 

од папира, креативне корпице и паное и презентовале их у холу школе.  
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Васпитачице Марина Николић и Ружица Раденковић су са својим предшколцима дале допринос 

обележавању „Недеље јабуке“  радовима који су све посматраче задивили. 

 

        

Креативни радови наших предшколаца  
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Била је ту и жута и зелена „делишес“ јабука дело вредних руку вероучитељице Сунчице 

Милошевић и њених ђака. Црвена „барјактарска“ јабука наставнице биологије Валентине Маљеновић, 

одраз њене свестраности и уметничког дара који је пренела и на своје ученике. 

 

Централни пано у холу школе посвећен јабуци 

 

Ученици VIII/1 одељења на часу биологије са наставницом Валентином Маљеновић правили су 

воћне салате и коктеле. Поједини ученици су показали креативност и направили животиње од воћа.   

 

Јабука у исхрани  
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Ученици шестог разреда исказали су се у ,,играма спретности са јабуком". За освојено прво и 

друго место добили су дипломе, а сви учесници пригодну закуску. 

Ученици одељења III/2 са учитељицом Сузаном Вељковић  низом активности под називом „Кад 

јабуке замиришу“обележили су Светски дан јабуке у оквиру редовне наставе и по плану и програму Еко 

школе за школску 2019/2020. годину. 

 Док се учионицом ширио опојни мирис јабука, странице ученичких свезака испуњавали су 

радови са мотивом јабуке. 

 

„Кад јабуке замиришу“ 

 

Након одржаног краћег предавања о пореклу, врстама јабуке и о њеном значају у исхрани, 

ученици су упознати са занимљивостима о јабуци, причама, песмама и народним обичајима у Србији 

везаним за јабуку, коју с правом називају краљицом воћа. 

Актив страних језика (наставник енглеског језика Бојан Кумић, наставница француског језика 

Биљана Ракић и наставница немачког језика Миљана Ђокић)  одржао је  угледни час са ученицима 

8.разреда, на тему : „Јабука“ – преко Библије и Старог завета, кроз Атину и Рим све до данашњих дана. 

Ученици су читали кратке приче о овој рајској воћки и сви су на крају часа једно закључили: „ Wer 

jeden Tag einen Apfel isst, braucht keinen Arzt“  или „ An apple a day keeps the doctor away“ или „ Une 

pomme par jour eloigne le medecin pour toujour“.  
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„Јабука“ – преко Библије и Старог завета, кроз Атину и Рим све до данашњих дана 

 

Организоване су игре без граница у којима су основни реквизити биле јабуке. 

Наставница географије Оливера Савић са ученицима 6. разреда имала је презентацију о јабуци.  

Наставница хемије Данијела Тешић имала је активност под називом „Јабука у хемији и хемија у 

јабуци“. 

Библиотекар школе Драгана Пешић Главашевић организовала је програм под називом „Јабука -  

за петицу више, за килограм мање“ у коме је предавање о здравој храни одржала др Љубинка 

Стојковић с циљем да ученике подстакне да се што здравије хране.  

Песме о јабуци казивали су наставник географије Милош Младеновић, постојани на путу 

песништва ученик 7. разреда Сањин Лазић. Ученици III/3 са учитељицом Мајом Ђорђевић су казивали 

пеме познатих писаца о јабуци. Био је ово изузетно користан, садржајан и богат програм . 
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„Јабука - за петицу више, за килограм мање“ 

 

 У издвојеном одељењу у Сувом Долу учитељица Снежана Благојевић и вредни ђаци II/4 и IV/5 

реализовали су радионицу на којој су писали песме, поруке и правили беџеве кроз поруке јабуке.  

Ученици I/4 и III/4 издвојеног одељења у Сувом Долу са учитељицама Сузаном Николић 

реализовали су креативну радионицу „Краљица воћа – јабука“.  

 

 

„Краљица воћа – јабука“ 
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Ученици IV/4 предвођени учитељицом Невеном Цветковић реализовали су радионицу „Јабуку 

срцем сликам“. 

 

„Јабуку срцем сликам“ 

 

Успешној реализацији обележавања „Недеље јабуке“  допринели су и ученици II/3 са 

учитељицом Милицом Живковић. Они су припремили приредбу под називом „Здрава храна". Њихови 

родитељи, вероучитељица Сунчица Милошевић и наставница Весна Костић су се побринули за 

послужење које је било декоративно сервирано у холу школе којим је ова недеља завршена. 

 

„Здрава храна" 
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Деца су се забавила, али и засладила. 

 

Трпеза са производима од јабука 

 

Овим активностима наша школа је потврдила да је заслужено укључена у Међународни програм 

Еко школе од априла 2015. године. 

У интернет часопису „Табла“ библиотекар пише текст Недеља јабуке у ОШ „Бранко Миљковић“. 

Библиотекар школе организује  акцију прикупљања књига за учеснике манифестације „Пишемо и 

стварамо на српском језику“ која се одржава у Македонији у Тетову. Манифестација се одржава под 

покровитељством Министарства просвете Србије.  

Библиотекар пише текста „Кутија љубави путује у Тетово“ за интернет часопис „Табла“. 

        

„Кутија љубави путује у Тетово“ 
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Књиге су стигле до свог одредишта 

Манифестација је одржана у Културно-духовном центру „Кирил Пејчиновић" који се налази у оквиру 

манастира Св. Атанасија у селу Лешок у околини Тетова. 

 

Школа и библиотекар добили су захвалнице за подршку у реализацији пројекта „Пишимо и 

стварајмо на српском језику.“ 

15. новембар – Ученици седмог разреда предвођени наставницом историје Маријом Живић и 

библиотекаром школе Драганом Пешић Главашевић посетили су изложбу посвећену Другом светском 

рату  и отварању изложбе поводом 110 година од рођења прознатог нишког вајара Милована Крстића. 

Обе изложбе су биле у изложбеном простору Музеја Синагога. 
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Странице историје и уметности на једном месту 

 

Ученици седмиг разреда су се у новембру бавили историјским темама на мало другачији начин. 

Организовани су угледни часови на тему епских јунака, толеранције и везе између књижевности и 

историје. У одељењима VII/2 и VII/3 наставнице Марија Живић и Јелена Станковић одржале су угледни 

час из историје и српског језика на тему „Србија под османлијском влашћу“. Дошло се до закључка да 

„само слободан човек може да живи, пише и ствара“. Ученици VII/4 су говорећи о поступцима епских 

јунака схватили да је прихватити различитост и бити толерантан у ствари јуначка особина и да ћилим 

живота има дражи само уколико посматрамо све његове шаре, боје и симболе. 

 

 

„Србија под османлијском влашћу“ 
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„Само слободан човек може да живи, пише и ствара.“ 

 

18. новембар - Данас су уручене Видовданска награда ученицима који су остварили највише 

резултате на Републичким такмичењима. 

20. новембар - Поводом Дана толеранције и Међународног дана деце у нашој школској 

библиотеци организовано је дружење са књижевницом Виолетом Јовић под слоганом „Толериши, не 

дискриминиши“. 

      

   

„Толериши, не дискриминиши“ 
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25. новембар - Гостовање наших ђака добитника Видовданске награде и библиотекара школе у 

емисији „Седми дан“ RTV Belle Amie.  

 

Када читање победи - Видовданске награде за читалачке дневнике и вез 

 

26. новембар – Ученици VIII разреда предвођени наставницом српског језика и књижевности 

Александром Младеновић и библиотекаром школе Драганом Пешић Главашевић посетили су гостујућу 

изложбу „Иво Андрић“ Народног музеја из Београда. 

 

Испред спомен собе Миљковић-Сремац 
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„Иво Андрић“ гостујућа изложба Народног музеја Београд 

 

Била је то прилика да ученици виде књиге из 1918. године из личне библиотеке Андрића које су 

премостиле један век сведочећи о вредности трајања књиге.  

 

         

Књиге Андрића из 1918. и 1943. године 

 

27. новембар, „Слике времена“, Иво Андрић у Нишу, Народни музеј, приредио Јован 

Младеновић, књига Иве Андрића  са његовом посветом Књижевном клубу била је једна од тема. 

Испред школе говорио је наш библиотекар. 

Децембар - Регионални центар за таленте и Департман за биологију и екологију ПМФ-а Ниш 

организују сваке суботе у децембру предавања за ученике. Ученици наше школе већ другу годину за 

редом слушају та предавања. Поред предавања ученици су радили тест интелигенције и педагошко-

психолошки тест. 



29 
 

Ученици Лазар и Василије Рашовић радили су истраживачки рад и добили награду. 

На овим предавањима ученике су предводиле наставнице биологије Данијеле Ђ. Новаковић и 

Валентине Маљеновић. 

 

 

 

Ученици наше школе активни у истраживачком раду  

 

 

Ученици наше школе, у фотељама за студенте, редовни на предавањима за основце из биологије и 

екологије 
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4. децембар - У Светосавском дому у Нишу величанствено, свештенство и војска заједно у 

програму „Дужно сећање“ поводом 800 година аутокефалности Српске православне цркве и 105 година 

Колубарске битке. Уз гусле и поезију, и наш Сањина Лазића уз подршку директора школе Тијане 

Ранђеловић и библиотекарке Драгане Пешић Главашевић која његов рад годинама постојано прати, 

подстиче и афирмише. 

 

           „Дужно сећање“ 

 

Наша школа на Сајму књига 

7. децембар - Дечји дан на Сајму. Носиоци промоције збирке басни „Причај ми, молим те“ Вере 

Цветаноцић су ученици III/3, чланови Књижевног клуба „Ватра и живот“, са својом учитељицом Мајом 

Ђорђевић. Драматизацијом басни показали смо да књига већ живи и да су јунаци изашли из књиге и 

део су наше свакодневице кроз мудрости које нам причају.  

 

„Причај ми, молим те“ 
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Наши ученици у улогама јунака из прочитаних басни активни на Сајму књиге 

 

8. новембар - Учествовали смо у сајамској промоција „Малог закона“ списатељице Љиљане 

Крстић. Ученици 6. разреда, дугогодишњи чланови књижевног клуба „Ватра и живот“, и чланови 

Вршњачког тима наше школе, и наставница српског језика и књижевности Марија Вељковић Рајковић 

извели су одломке из ове, тек изашле из штампе књиге. Организатор наступа библиотекар школе 

Драгана Пешић Главашевић. 

 

„Мали закон“ 
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19. децембар Свети Никола – Библиотекар школе Драгана Пешић Главашевић била је у 

Клиничком центру на Одељењу рехабилитације са децом из Књажевца, Беле Паланке, Печењевца, 

Сурдулице, Дубочице, Прокупља и Ниша. Провела је са њима вече у читању, причи и игри друштвених 

игара на трен дајући нови смисао дугој празничкој вечери у болници. 

 

Свети Никола у Клиничком центру 

 

24. децембар - Школски ниво смотре „Читалићи - кликераши 2020.“  

        

„Читалићи - кликераши 2020." 
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29. децембар – У нашој школској библиотеци промоција збирке песама за децу „Љубав заувек“ 

нишке песникиње Станије Симић Пљеваљчић. 

 

 

                              „Љубав заувек", порука са којом смо кренули у сусрет Новој години 

 

У сусрет Новој години уз „Калкулатор пријатељства“ 

 

 

Директор школе Тијана Ранђеловић отворила је програм 
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„Калкулатор пријатељства“ 

 

29. јануара 2020. год. - На Дан Миљковићевог рођења, пред камерама RTV BElle Amie, расписан је 

9. литерарни конкурс за песму „Бранково перо“ са којим се Бранко изнова рађа. 

 

Расписан 9. литерарни конкурс за песму „Бранково перо“ 
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10. фебруар - „Роду у походе“, први пут ове године у Нишу „Дани културе и традиције дијаспоре“, 

и наша гошћа Соња Андонов, покретач пројекта „Пишемо и стварамо на српском језику“, председник 

Удружења Срба и Македонаца „Бранко Чајка“ из Тетова, Северна Македонија. 

 

„Роду у походе“, у разгледању знаменитости Ниша 

 

11. фебруар - ТВ Зона Плус о „Бранковом перу“ и Миљковићевом трајању кроз стваралаштво 

ђака. Александра Стојановић, ученица VIII/5, казивала је своју победничку песму инспирисану Бранком. 

 

 

Миљковић - инспирација која не престаје 
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12. фебруар - „У спомен Бранку“ - Млади песници наше школе положили су цвеће и казивали 

стихове сећајући се Бранка на дан његове смрти потвржујући да песници живе док живи њихова песма. 

 

 

 

„Срећа је у томе што песма надживи свог творца.“  

 

28. фебруар – „Читајмо гласно“, акцију Друштва школских библиотекара Србије, поводом 

Националног дана књиге, библиотекар школе обележила је у току преподнева са учитељицом Мајом 

Ђорђевић и ученицима целодневног боравка III/3, а у вечерњим сатима са ученицима на 

рехабилитацији у Клиничком центру у Нишу. 
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„Читајмо гласно“, у Клиничком центру 

 

5. март -  У нашој школи је одржан Сајам професионалне орјентације који је имао за циљ 

представљање образовних профила и рада средњих школа ученицима осмог разреда и њиховим 

родитељима. Велики одазив нишких средњих школа уз промотивни материјал била је велика  помоћ 

нашим будућим матурантима при изаберу будућег занимања. 

      

Сајам професионалне орјентације 

  

7. март -  У сусрет Дану жена, друге године заредом, библиотекар Драгана Пешић Главашевић 

организује програм „Бакама песма на дар“ у коме унуци дарују својим бакама песме. Гост песник, и 

сама бака, Милијана Јовановић. 
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Плакат најаве програма 

 

 

Спремни за свој први наступ оснажени загрљајем организатора програма 

      

Унуци су своје баке вратили у школске клупе 
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Директор школе Тијана Ранђеловић са учитељицама будућег првог разреда представила је рад 

школе родитељима будућих ђака првака у предшколској установи „Пчелица“. 

 

 

Представљање рада школе 

 

  
 
„Образовање за права детета“ 

 
Међународни пројекат „Образовање за права детета“ темељи се на Конвенцији Уједињених 

нација о правима детета. Пројекат обухвата размишљање и усвајање дечјих права на више нивоа-
наставници уче од представника пројекта на нивоу наше земље, наставници који се укључују уче од 
оних који имају вишегодишње искуство у раду на пројекту, деца пролазе вршњачке обуке, наставници 
раде са децом, наставници и деца са родитељима, деца са децом из целог света… 
Ми смо ове школске године стекли искуство на свим овим нивоима… 

 Почетком октобра 
Ученици 7. разреда наше школе данас су са својим наставницама Драганом Обрадовић и Јеленом 
Станковић били у студијској посети у ОШ "Учитељ Таса" и ОШ „Стефан Немања“. Циљ посете био је 
дружење с вршњацима који су већ годинама у пројекту и од којих су добили прва знања о овом 
пројекту кроз обуку.  
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 Средином октобра… 
У петак, 18.10.2019. године у ОШ „Бранко Миљковић“ у Нишу одржана је обука ученика 7. 

разреда о правима детета. Теме којима смо се на обуци детаљно бавили односиле су се на права и 
одговорности детета и ученика, Конвенцију о правима детета, недискриминацију и партиципацију. 
Једна од важних тема била је и акционо планирање у циљу промоције права детета у школи и ван 
ње, нарочито на информисаности свих ученика, преко Ђачког парламента и Вршњачког тима, 
информисаност свих запослених у школи и родитеља. 

 

      
 

 

 Крајем октобра… 
„ДРВО ДЕЧЈИХ ПРАВА“  
Ово дрво спојило је две ствари од којих се здраво расте, дечја права и Светски дан јабуке. 
Наставнице Драгана Обрадовић и Јелена Станковић одржале су радионицу у одељењима 7/3 и 
7/4 на којој се говорило о дечјим правима и одговорностима, о сукобу права и о једном од 
најважнијих права-праву на живот и здравље. 
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 20.новембар 
ОСМЕХ ДЕЦЕ - ОГЛЕДАЛО КОНВЕНЦИЈЕ О ДЕЧЈИМ ПРАВИМА 
Данас је у нашој школи обележен Међународни дан детета и 30 година од усвајања Конвенције 
УН о дечјим правима. 
Ученици 4. разреда са учитељицама Невеном Цветковић и Сунчицом Мишчевић и ученици 
7.разреда са наставницама Драганом Обрадовић и Јеленом Станковић показали су својим 
другарима да Конвенцију живи и живом чини свако дете сваког дана сваком својом слободном 
речју и својим искреним осмехом. 
 

      
 

 Средином децембра… 
„ЖЕЛИМ ДА ЖЕЛИМ“ 

У претпразничном новогодишњем духу наставнице Драгана Обрадовић и Јелена 
Станковић одржале су радионицу „Желим да желим“ за ученике и родитеље одељења 7/2 и 7/3. 
Дечје и наше жеље, дечја права и наша очекивања, дечје учешће у свим нашим одлукама, само 
су нека од покренутих питања. Сложили смо се да све жеље расту са нашом децом и да је 
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потребно да пажљиво ослушкујемо једни друге како бисмо дане и живот учинили што 
комплетнијим, ведријим и испуњенијим. 

 

       
 

 Крајем децембра… 
Ученици седмог разреда који су прошли обуку за пројекат „Образовање за права детета“ нашли 

су се 24.12.2019. у новој улози. Били су предавачи, водитељи радионица, вршњаци који својим 
друговима из шестог разреда откривају нека нова знања и вештине. Колико је инспиративно и у исто 
време комплексно бити предавач, ученици су показали кроз неколико радионица чија је главна 
одредница било добро расположење и осмех свих актера. 

 

         

 За Нову годину… 

НОВОГОДИШЊА ПРОДАЈНА ИЗЛОЖБА - ДЕЧЈА ПРАВА 
Да живе срећно и здраво, сва деца имају право-био је мото новогодишњих честитки којим 

су ученици наше школе пожелели својим другарима, родитељима и наставницима срећу у 
предстојећој години. Да смо почели да живимо дечја права говоре сва наша дружења у оквиру 
пројекта, данашње честитке са картицама дечјих права и жеље да деца у Новој години остваре 
своје право на образовање, здравствену заштиту, на игру, на љубав, на осмех... У сваку честитку 
уткано је много искрене дечје енергије да будемо сигурни, задовољни и вољени... да будемо 
деца. 
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 Јануар и фебруар 

У организацији Отвореног клуба наставници су за време распуста имали заједничке обуке 

и били учесници дебата на градском нивоу на тему говора мржње и нетрпељивости. 

 

            

 

 

Радовићев венац пленен успехом наших ђака 

У знак сећања на Душка Радовића, на дан његовог рођења, 29. новембра, у Дечјем центру у 

Нишу уручене су захвалнице и зборници ауторима најуспешнијих радова.   

Три ученика наше школе овенчана су Радовићевим венцем: Лена Ранђеловић, II/3, освојила је 2. 

место у категорију за поезију, ментор учитељица Маја Ђорђевић; Луна Милић, V/2, освојила је 1. место 

за прозу, ментор наставница Ивана Вукадиновић и Иван Костандинов, VII/3,  3. место за прозу, ментор 

наставница Јелена Станковић. 
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Луна Милић, V/2, освојила је 1. место за прозу, ментор наставница Ивана Вукадиновић и Иван Костандинов, 

VII/3,  3. место за прозу, ментор наставница Јелена Станковић 

 

       

Лена Ранђеловић, II/3, освојила је 2. место у категорију за поезију, ментор учитељица Маја Ђорђевић 
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Наше одбојкашице трћи пут за редом најбоље у граду 

Школско првенство Града Ниша, 1. место у одбојци у категорији пионирке ( јануар 2020) 

 

 

  

Најбоље у граду предвођене наставницом Снеженом Пешић 
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16. март – Услед епидемије корана вируса и увођења ванредног стања основно и средње 

образовање у Србији прелази на учење на даљину.  Овај вид учења је веома брзо и квалитетно 

организован у нашој школи. 

Настава за ученике основне школе одвија се на телевизијском каналу РТС 3, а за средње школе 

на интернет платформи РТС Планета. Поред ова два канала једносмерне комуникације Влада Србије 

покренула је и интерактивну платформу „Моја школа“ на којој се налазе додатни материјали, тестови и 

различити садржаји за наставу.  

24. март – Почиње са радом онлајн „Клик библиотека“ доступна на сајту школе у оквиру блога  

„Ватра и живот“ на адреси:  https://vatraizivot.wordpress.com  

 

Читалачки маратон у школи и онлајн 

Читалачки маратон је ове школске године живео и у школи и онлајн. Ученици седмог разреда су 

са наставницом српског језика Јеленом Станковић у јануару имали радионицу о роману "Хотел милион 

звезда" који је покренуо милион питања о нашем робовању интернету, друштвеним мрежама и 

виртуелној стварности због којих не примећујемо лепоту природе, једни друге и укус и мирис свих 

победа, среће и туге у реалном животу. 

"ИНТЕРНЕТ НА ДАН ОСТАВИ, 

ПРУЖИ ОДМОР СВОЈОЈ ГЛАВИ!" 

У пролеће су се читајући роман „Јаничар“ онлајн бавили историјским темама и односом малог 

човека и историјских околности. 

 

https://vatraizivot.wordpress.com/
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„Читалачки маратон“ 

 

Читалићи у доба пандемије  

„Читалачки пасош“ 

„Читалићи 2020“ су у време ванредног стања добили једну нову-онлајн димензију. Читало се, 

писало и путовало и у виртуелном простору. Ученик Василије Рашовић 7/1 је са наставницом српског 

језика Јеленом Станковић креирао брошуру за дестинацију из романа "Јаничар", која је један од 

похваљених радова због кога је добио читалачки пасош. Место, које је кроз своју креативну брошуру на 

свој начин дочарао и домаштао, јесте Истанбул. Ова брошура је доказ да чак и места која нисмо 

посетили, читајући и замишљајући многе детаље, можемо чак и стихом описати. 

          

„Читалачки пасош“ 
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Онлајн часови немачког језика 

Иако у изолацији и у кућним условима, није нас спречило да будемо „онлајн креативни“ и 

расположени за нова знања. 

Ученици 8.разреда су на себи својствен и примерен начин уз подршку своје наставнице  Миљане 

Ђокић, креирали и приказали још две земље, поред Немачке (чији језик и културу су проучавали и 

учили претходне четири године ) у којима се говори немачки језик. То су: Аустрија и Швајцарска. 

По чему су ове две земље познате, која су њихова обележја, као и много других занимњивости, 

сазнаћете само једним кликом. 

 

Пројекат „Образовање за права детета“ у доба Короне 

Пандемијом и измењеним условима и другачијим начином живота бавили су се наши ученици у 

оквиру пројекта „Образовање за права детета“. Постављајући питања о дечјим правима и слободи у 

актуелној епидемиолошкој ситуацији, промишљале су и писале ученице Софија Стојановић 7/3 и Тара 

Бошковић 7/3 чије су приче у априлу објављене на сајту ОПД-а. 

(приче се могу са наћи на следећим линковима: 

https://www.opd.org.rs/zivot-u-doba-

corone/?fbclid=IwAR0GjfVbAQ6r1Luy415X0GUlud2U1V9PXoy6duaymQLvEMzMlnSLsojltk0 

https://www.opd.org.rs/moja-prica-tara-i-sladjana/?fbclid=IwAR2LHmXLvj__70hsrbuxv-

EAUAmihfj6zjV79n0xlLn1gt6UOT0l5e7VxSU 

У складу са темом њихових прича-правом деце на образовање, реализована је и акција Ужичког 

центра за права детета реализује уз подршку Песталоци дечје фондације и у сарадњи са партнерским 

организацијама и школама. Како би у време епидемије КОВИД-19 сва деца била у могућности да прате 

наставу на даљину и да имају приступ квалитетном образовању ученицима наше школе. су 13.5.2020. 

уручена 4 таблета, а школи штампач за штампање наставних материјала за оне ученике којима је то 

неопходно. 

Крај школске године обележен је сумирањем резултата онлајн наставе у свим сегментима рада. 

Ученици седмог разреда су добили прилику да на крају онлајн наставе као великог изазова у школској 

2019/2020. промисле и дају своје предлоге шта је могло бити другачије и боље. Они су у сарадњи са 

наставницом енглеског језика Драганом Обрадовић и наставницом српског језика Јеленом Станковић 

снимили кратке видео-записе на тему «Да имам право да мењам свет, предлажем, одлучујем…» у 

којима су изложили своје ставове и осећања у вези са остваривањем својих права у новонасталој 

ситуацији која је задесила цео свет. Од пристиглих кратких видео-записа измонтиран је кратак филм 

који сведочи о стањима права детета у време пандемије. 
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22. мај - Ученици одељења VI/1 - промотери здраве ђачке ужине „Колико здраво ужина наша 

ђачка дружина“ 

На онлајн часовима грађанског васпитања ученици одељења VI/1 и наставница Марија Вељковић 

Рајковић истраживали су врсту,  састав и квалитет ужине коју ученици купују за време великог школског 

одмора, последице популарне „брзе хране“ и принципе здраве исхране.  Урадили су заједничку 

презентацију и поручили да је само разноврсна и свеже спремљена храна добра за раст и развој деце 

школског узраста. 

28. мај - Дешифровање најбољих радова литерарног конкурса  „Бранково перо“ и објављивање 

резултата. 

             

Песник Драгаиша Ераковић, председник жирија и библиотекар школе, кординатор конкурса 
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Ускршњу онлајн изложбу организовали су ученици нашег издвојеног одељења у Сувом Долу са 

учитељицама Сузаном Николић и Снежаном Благојевић. 
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Лекција хуманост на Велики петак, хумани родитељи одељења I/1, учитељице Сузане 

Милошевић, донирали су помоћ у храни и хигијени најугроженијим породицама њиховог одељења са 

жељом да и они дочекају Васкрс у радости и благостању. 

        

Хуманост на делу 

 

Ова школска година била је необична и на свој начин тешка. То није спречило наше осмаке да 

уче и постижу одличне резултате.  

12. јуна, уз мало другачију свечаност, доделили смо Вукове дипломе и наградили ученика 

генерације, спортисту и спортисткиње генерације         

 

          Награде за Ђака генерације 
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Александра Стојановић, ученица VIII/5, Ђак генерације, добитница „Златне петице“ 

 

 

 

Спортиста и спортисткиња генерације, Илија Тошић и Маја Васиљевић, ученици VIII/2 
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                                                                             Наши „Вуковци“ 

    

 27. јуна у порти Саборног храма у Нишу одржана је Видовданска академија на којој су додељене 

награде најбољим ученицима и студентима генерације. Међу награђеним ученицима била је и наша 

ученица Александра Стојановић, ђак генерације. 

    

Видовданска академија 
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Јул - Градске општине Палилула-Ниш дванаести пут заредом организује сликање најбољих 

ученика и студената факултета који се школују на територији ГО Палилула.  

 

Ученици наше школе у календару Градске општине Палилула 

 

Сањин Лазић – На крилима стихова , лети до награда 

Сањин Лазић, ученик одељења VII/3, познат је по свом раскошном песничком таленту широм 

Србије и у региону. Дечак кога многи српски песници препознају као значајно име међу децом 

песницима, својим стиховима опевао је многе теме из периода одрастања, али и период пандемије. У 

току читаве школске 2019/2020. стизале су заслужене награде и признања нашем истакнутом ученику-

песнику.  

• Друго место на „Таблином“ Божићном конкурсу за најлепшу песму у другој категорији 

• Књижевна награда за најоригиналнију љубавну песму на 19. јавном конкурсу „Пјесме над 

пјесмама“Клуба умјетничких душа“ Мркоњић Града 

• Друго место на 12. Медијана фестивалу дечјег стваралаштва и стваралаштва за децу на тему 

"Мило ми је што постојим" 

• Друго место на конкурсу Народне библиотеке "Стеван Стемац" на тему "Библиотека у 

споменару мог детињства"  

• Књижевна награда на регионалном литерарном конкурсу Дечјег едукативног центра у Бачкој 

Тополи на тему «Стихом против короне» 
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• Треће место на Међународном фестивалу дечјег стваралаштва "На крилима детињства"-

Панонски дечји град-Панонија 

• Прва награда у песниковању на Међународном фестивалу дечјег стваралаштва "На крилима 

детињства"-Панонски дечји град-Панонија 

• Друго место на V литерарном конкурсу Дечјег културног центра Београд на тему «Лепо је 

волети» 

• Друго место на литерарном и ликовном конкурсу Народне библиотеке „Раде Драинац“ у Блацу 

на тему „У свету бајки“. 

• Прва награда за хумористичку поезију на Фестивалу хумора за децу у Лазаревцу за песму 

„Школа за баке и деке“. 

  

Сањин Лазић, песмом слави име школе 

 

Болничка настава 

Наша школа већ пет година заредом уз сагласност Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја организује наставу за децу на болничком лечењу у Клиничком центру у Нишу. Сврха школе у 

болници је да деци која су на дужем лечењу олакшамо одвојеност од родитеља и школе, умањимо 

стрес од хоспитализације, омогућимо континуитет у усвајању наставних садржаја, учинимо дане у 

болници занимљивијим, краћим и садржајнијим и омогућимо им лакши повратак у матичну школу 

након завршетка лечења. 
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 Ове школске године много је деце своје основно образовање стекло у помало необичним 

условима уз наставнике наше школе.  

Са њима смо учили ново градиво, обележавали важне датуме и славили празнике. 

Нову годину смо дочекали са поклонима, Деда Мразом и приредбом.  

 

Са Деда Мразом и поклонима у Клиничком центру 

Национални дан књиге и акцију Друштва школских библиотекара Србије „Читајмо гласно“ 

библиотекар школе Драгана Пешић Главашевић обележила је са ђацима на Одељењу рехабилитације у 

Клиничком центру у Нишу. 

О часовима у болничким условима извештавали су писани и електронски медији: РТС у емисији 

„Ово је Србија“ и у Јутарњем програму, портал „Наисус инфо“, „Југпрес“, „Градски портал 018“. 

 

Са снимања прилога о болничкој настави 
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Прилог о болници се може погледати на следећем линку: 

https://www.facebook.com/osbrankomiljkovicnis/videos/596321720945130 

Линкови за текстове на порталима су следећи: 

https://gradskiportal018.rs/2020/01/24/branko-miljkovic-skola-koja-casove-drzi-i-deci-na-bolnickom-

lecenju/?fbclid=IwAR3tyoGSc9jiZh-xWLTE6nSDG-dNgr48OZ9EVYSJWHcUT1uUheIhN12xcbg 

https://jugpress.com/oni-uce-i-dok-su-u-bolnickoj-

postelji/?fbclid=IwAR0oBixCzeinRSErbJmuLV8a9xBRLadpEBrO4bpzbkqmqRbuY2S2_YwKwTg 

https://naissus.info/os-branko-miljkovic-zdravlja-i-znanja-nikad-nije-

dosta/?fbclid=IwAR1d0LJ4mF2BlB4byXiI5Fl9p0M1sXaFT14IQxVzeYpNCZhxD0ll_ZY-ee4 

8. јула чланови Тима за предузетништво: Оливера Савић, Милица Живковић, Марија Вељковић, 

Миљана Ђокић, Тијана Ранђеловић, Сунчица Милошевић, Весна Костић, Драгана Обрадовић, Милица 

Филиповић и Ален Стевановић, иако на распусту, реализовали су акцију исцртавања „креативног 

полигона“. У овом нимало лаком послу велики допринос дала је наша ђачка мама Милици Пауновић.  
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„Креативни полигон“ и мобилне справе, које су део полигона, спремне чекају септембар и наше 

ђаке да раде на својој физичкој спретности, друже се и расту безбрижни и здрави. 

 

        

Поносни на наш „Креативни полигон“ 
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                                                                 ОНЛАЈН „КЛИК БИБЛИОТЕКА“ 

 

На Гугл претраживачу треба укуцати „Ватра и живот“,  а затим кликнути на понуђену опцију (као на 

слици горе) 

 

 Библиотекар наше школе Драгана Пешић Главашевић суочена са немогућношћу да ученицима 

да књигу „из руке“, отвара онлајн библиотеку и књиге чини  доступним  на додир прстом. 

Од 24. марта 2020. године ради онлајн библиотека Основне школе „Бранко Миљковић“ у Нишу 

под називом „Клик библиотека“. Налази се на блогу „Ватра и живот“ који је саставни део школског сајта. 

Доступна на адреси: https://vatraizivot.wordpress.com/ 

  

Насловна интернет страница Књижевног клуба „Ватра и живот“ 
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Циљ формирања онлајн библиотеке је да ученицима у свако време, и на сваком месту, буду 

доступне књиге и часописи. Врата „Клик библиотеке“ су увек отворена јер она ради без престанка. 

 

 

Библиотекар се труди да избор садржаја прилагоди јубилејима и датумима, подсети на значај 

писмености, значај заштите језика и писма. 

„Клик библиотека“ нуди електронска издања књига и часописа намењених ученицима од 1. до 8. 

разреда. 

Библиотеку чини посебном и драматизација бајки и драмских текстова која је такође доступна у 

оквиру блога. 

Овај вид библиотеке наставља да прати интересовања деце и обележава значајне датуме. До 

сада су обележени: Дан Рома, Међународни дан дечје књиге, Дан рођења књижевника Борисава 

Станковића, песника Војислава Илића, Жака Превера, Алексе Шантића, песникиње Вере Цветановић и 

Десанке Максимовић, али и дан смрти Игора Коларова, Владислава Петковића Диса. Обележен је 

Светски дан књиге и ауторских права, као и најрадоснији хришћански празник Ускрс, Светски дан 

породице, 77 година од изласка из штампе првог издања „Малог принца“ Антоана де Сент Егзиперија, 

Светски дан за културну разноликост за дијалог и развој, Дан словенске писмености и културе. 

Уз подсећање на живот и дело Игoра Коларова читаоци могу да прочитају електронско издање 

романа „Аги и Ема“, али и да погледају ТВ емисију „Вечни сјај детињства“ у којој Игор Коларов прича о 

себи, свом детињству и својим књигама. 

Светски дан породице, 16. мај, обележен је књигом Анђеле Нанети „Мој дека је био трешња“, јер 

она потврђује важност породице и истинитост речи: „Ако погледате дубоко у длан своје руке, видећете 

своје родитеље и све генерације ваших предака. Сви су живи у овом тренутку. Сви су присутни у вашем 

телу. Ви сте њихов наставак.“ 
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Библиотеку чини посебном то што је у њој, по први пут у електронском облику, објављена књига 

басни са поуком „Причај ми, молим те“ и збирка песама „Иза оних чудних врата“ списатељице Вере 

Цветановић. 

У „Клик библиотеци“ нашле су се и песме из збирке „Рођен као змај“ Драгана Хамовића, 

добитника овогодишње награде „Гордана Брајовић“. 

„Клик библиотека“ уз роман „На Дрини ћуприја“ даје и линк на коме се може видети и чути 

нобеловц Иво Андрића како чита одломак из овог романа. 

Библиотека садржи још много занимљивости које ћете открити ако кликнете на линк: 

https://vatraizivot.wordpress.com/ 

Електронска библиотека је веома важна јер пружа могућност ђацима да уз корисне садржаје 

проводе своје слободно време и очувају, и увећају, своју љубав према писаној речи. 

„Клик библиотека“ живи прилагођавајући се савременом информацијском добу, али не 

заборављајући посебност, значај и вредност читања са књигом и оловком у руци. 

Наше „Путовање кроз знање“ ове школске године реализовано је редовном наставом, у школи, и 

наставом на даљину.  

Наставници наше школе показали су високи степен спремности да у кратком року успешно 

одговоре на велике промене. 

Наставници и ђаци научили су да уче и на други начин.  

Спремни и жељно сви очекују сусрет у школском дворишту и септембарско прво звоно. 

 

                                            Летопис израдио библиотекар школе Драгана Пешић Главашевић 

 


