
 

Летопис 

за школску 2017/2018.EP 
 
Светски дан мира 

 

21. септембрa, учитељи и наставници су са својим 

ученицима и ове године направили ветрењаче 

мира са порукама из богатог опуса мисли и 

пословица на српском и енглеском језику. Свим 

ученицима је прочитан текст о историјату, као и 

значају обележавања овог важног датума. У 

оквиру ове манифестације одржана је трибина у 

организацији Вршњачког тима школе, под називом 

„Заједно за мир – поштовање, безбедност и 

достојанство за све“, којом су се придружили 

позиву Уједињених Нација да ова година буде 

година пружања подршке избеглицама и 

мигрантима приликом уклапања у нову средину. 

 

 

Европски дан језика, 26. септембар 

 

Једна од овогодишњих традиционалних 

активности поводом Европског дана језика 

била је представа „Чаробњак из Оза“, на 

енглеском језику, коју су припремили 

уеницици петог, шестог и седмог разреда из 

издвјеног одељења у насељу „Девети мај“, са 

својим наставницама Лидијом Крстић и 

Татјаном Јовановић. У оквиру обележавања 

Европског дана језика, наши гости били су 

представници Информационог кутка Европске 

уније у Нишу.  

 

 



 

Предавања о опасностима од пожара 

У уторак, 26. септембра, представници Ватрогасне јединице Ниш одржали су предавања за 

ученике петог и шестог разреда, у матичној школи у Чокоту и истуреном одељењу у Деветом 

мају. Ученици су могли да се упознају са превентивним мерама у циљу спречавања пожара, као и 

са поступцима у случају опасности.  

 

Приредба поводом пријема првака у Дечји савез 

У оквиру Дечје недеље у нашој школи су одржане 

разноврсне активности, међу којима треба издвојити 

приредбу поводом пријема првака у Дечји савез, која 

је одржана 5.10.2017. године. у балон сали у Чокоту. 

Приредби су присуствовали ученици, родитељи, 

учитељи и наставници школе. На почетку приредбе 

прваке и госте поздравио је директор школе Миљан 

Бојанић, који је потом и наградио победнике 

литерарног конкурса. Музиком и игром, ученици од 

1. до 4. разреда матичне школе и истурених одељења 

пожелели су својим новим другарима добродошлицу 

у Дечји савез. На завршетку свечаног пријема 

прваци су добили пригодне поклоне.   

Обележавање 18. октобра, Међународног дана борбе против трговине људима 
 

У истуреном одељењу у Насељу „9. мај“ обележен је 18. октобар, Међународни дан борбе против 

трговине људима. Тим поводом ученици су видели филм „Две мале девојчице“, сазнали основне 

информације о превенцији трговине децом и младима, а затим са реализаторима, социјалним 

радницима у школи – Соњом Марковић Томић и Иваном Митићем, разговарали о овој теми. 

Учествовали су чланови Ученичког парламента и по неколико ученика из одељења старијих 
разреда. 

 

Награда за „ученика генерације“ 2016/2017. 

 

У среду, 1. новембра, у великој сали Универзитета у Нишу одржана је 

свечаност додељивања колајни „ученицима генерација“ из свих 

основних и средњих школа са територија Нишког, Пиротског и 

Топличког округа. Присутне ученике, њихове родитеље  и 

представнике школа поздравили су представници Универзитета у 

Нишу и Школске управе Ниш, а потом је „ученицима генерације“ 

уручен комплет медаља са ликовима знаменитих личности из српске 

историје. Нашу школу представљао је „ученик генерације“ 2016/2017. 

Александар Андријевић. 

 

http://desankamaksimoviccokot.edu.rs/2017/10/18/%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-18-%d0%be%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%92%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3-%d0%b4%d0%b0/


Часови о безбедности у саобраћају, од 10. до 23. новембра 

 

У оквиру програма превентивног деловања и едукације ученика, представници Полицијске 

управе Ниш одржали су предавања посвећена безбедности у саобраћају, за ученике првог, 

четвртог и шестог разреда. Часови су одржани у матичној школи у Чокоту и свим истуреним 

одељењима наше школе. 

Тематска недеља: „19. век“ 

У нашој школи реализују се 

тзв. тематске недеље – у 

сваком полугодишту по 

једна. У оквиру наставе 

српског језика поводом 

тематске недеље у првом 

полугођу, у истуреном 

одељењу у Насељу „Девети 

мај“ одржан је квиз 

„Књижевност 19. века“, док 

је  тема часа у одељењу 4/1 била: „Великани 19. века – Вук Стефановић Караџић и Јован 

Јовановић Змај“. 

Међународни дан планина 
 

Генерална скупштина Уједињених нација прогласила је 

12. децембар за Међународни дан планина, у циљу 

развијања потребе за здравим начином живота, очувања 

и заштита животне средине, борба против уништавања 

природе, развој планинарског спорта… У понедељак, 

11.12.2017. године чланови Планинарског друштва 

„Преслап“ су у нашој школи, у Насељу „9. мај“, 

одржали предавање о лепотама планина и природе, о 

њиховом значају и утицају на наш живот. 

 

Чаролија осмеха… 
 

Чаролија настанка осмеха на нечијем лицу је онај 

непроцењиви тренутак, како за оног који се смеје, а 

посебно за онога који је ту “криву” изазвао. Љубав и 

пажња пут су до осмеха и срца. У сусрет наступајућим 

радосним и лепим празницима ученици Основне 

школе “Десанка Максимовић” из Чокота одлучили су 

да обрадују децу која бораве у Сигурној кући. Сада већ 

традиционално, у организацији Вршњачког тима ове 

школе, а уз помоћ наставника, учитеља и родитеља 

направљени су  новогодишњи пакетићи. Новогодишњи 

караван из Чокота чинили су  ученици старијих 

разреда у пратњи директора школе Миљана Бојанића и координаторке Вршњачког тима Татјане 

Јовановић и њених сарадника. 

http://desankamaksimoviccokot.edu.rs/2017/11/23/%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%be-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%83-%d1%81%d0%b0%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%9b%d0%b0%d1%98%d1%83/
http://desankamaksimoviccokot.edu.rs/2017/12/20/%d0%bc%d0%b5%d1%92%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b0/
http://desankamaksimoviccokot.edu.rs/2018/01/08/%d1%87%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%85%d0%b0/


Новогодишња хуманитарна журка 
 

У петак 29.12.2017. године у балон сали у Чокоту чланови Ученичког парламента организовали 

су хуманитарну журку за Анђелу Врбић, ученицу ОШ “Коле Рашић“. Ученици наше школе још 

једном су показали своју хуманост и у великом броју се одазвали позиву парламентараца. 

 

Часови о безбедносној култури у школи 

Сви ученици четвртог и шестог разреда наше школе, у матичној школи и истуреним одељењима, 

имали су током јануара 2018. године прилику да на часовима разредног старешине чују 

предавање о безбедносној култури у школи. На тим часовима они су могли и да разговарају са 

школским полицајцем Гораном Гроздановићем о свему што их интересује из ове области, како би 

се што боље спремили за изградњу културе сарадње, другарства и безбедности у школској 

средини. 

 

Савиндан 2018. 

И ове године, 27. јануара, свечаном академијом, литерарним конкурсом и посебним програмима 

у свим нашим одељењима, обележена је школска слава, Дан Светог Саве. По први пут, централна 

прослава одржана је у истуреном одељењу школе у Насељу „Девети мај“. После традиционалног 

обреда сечења славског колача и обраћања свештеника и директора школе, следио је музичко-

сценски програм који су припремили чланови драмске секције, на челу са  наставницом српског 

језика Јеленом Јовановић. Ученици млађих и старијих разреда су нас кроз драмске приказе 

подсетили на живот и дело нашег великог просветитеља.  

 

 

 

 

 

 

 

Светосавски турнир у шаху, 17. јануар 

И ове године одржан је у нашој школи традиционални Светосавски турнир у 

шаху, за ученике млађих и старијих разреда. Победници у категорији млађих 

разреда су Младен Плавшић (4/2) код дечака, и Јана Станојковић (4/1) код 

девојчица, а Марко Алексић (5/5) у категорији старијих разреда. 

 

http://desankamaksimoviccokot.edu.rs/2018/01/19/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%88%d1%9a%d0%b0-%d1%85%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%ba%d0%b0/


Oбележен Дан безбедности на интернету 

 

13.2.2018. обележен је Дан безбедности на интернету (2.2.2018.).Овом приликом одржана је 

презентација и радионица члановима Ученичког парламента који ће ове презентације 

представити осталим ученицима својих одељења на часовима Одељењских заједница. У прилогу 

је и презентација за родитеље коју разредне старешине могу представити на наредном 

родитељском састанку. 

Међународни дан матерњег језика 

 

Ученици 6. и 8. разреда у издвојеном одељењу Девети мај обележили су 22. фебруара 

Међународни дан матерњег језика на часовима српског језика. Уз помоћ наставница Јелене 

Јовановић и Манди Живковић анализирали су карикатуре Бојана Јокановића под заједничким 

називом „Сизиф у борби за очување српског језика”. 

 

Међународни дан матерњег језика! Обележили смо га у Новом Селу на диван и нама познат 

начин, уз песму, музику и глуму ученика првог, другог, трећег, четвртог, петог и седмог разреда. 

Дружили смо се дивно и научили нешто ново о творцима нашег матерњег језика. Наставница 

српског језика Оливера Раденковић, са учитељицама Иваном Илић, Соњом Јовановић, Иваном 

Илић и Силваном Видојковић, организовала је малишане у жељи да се на овај дан, 21. фебруара, 

још једном скрене пажња на важност очувања идентитета кроз чување и неговање матерњег 

језика. Наравно, изложбу књига приредио је наш библиотекар Миле Пенков, а у сређивању паноа 
помогао је наставник техничког образовања Света Бојковић.   

У оквиру обележавања Дана матерњег језика, 22.2.2018. године у централној школи у Чокоту 

организована је трибина на којој су ученици осмог разреда одржали презентацију на тему односа 

књижевног језика и дијалеката у српском језику. Том приликом указали су на значај познавања 

матерњег језика и кроз одломке из неколико филмова представили све наше дијалекте. 

Нова предавања о безбедности у школи 

Представници Полицијске управе Ниш одржали су 22. фебруара 

ученицима четвртог и шестог разреда у матичној школи и свим 

истуреним одељењима предавања о безбедности у школи Теме 

ових едукативних предавања односиле су се на дигитално 
насиље, наркоманију и алкохолизам. 

http://desankamaksimoviccokot.edu.rs/2018/02/21/13-2-2018-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd/
http://desankamaksimoviccokot.edu.rs/2018/02/22/%d0%bc%d0%b5%d1%92%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%9a%d0%b5%d0%b3-%d1%98%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b0/
http://desankamaksimoviccokot.edu.rs/2018/02/22/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b0-%d0%be-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%83-%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b8/


Предавања „Института за јавно здравље Ниш (Центар за промоцију здравља)“ 

 

Представници „Института за јавно здравље Ниш (Центра за 

промоцију здравља)“ одржали су од 12. до 15. марта 

предавања за ученике од првог до осмог разреда у истуреном 

одељењу у Насељу „Девети мај“. Основни циљ ових 

предавања је едукација о понашању људи у току и након 

поплава, како би се спречила епидемија заразних болести и 
угрожавање здравља становника на поплављеном подручју. 

 

Треће место на Републичком такмичењу у џудоу  
 

На Републичком школском такмичењу одржаном 21. 

марта у Кикинди, наш ученик Урош Лазић (6/4), 

члан џудо клуба „Шогун“, освојио је треће место и 

бронзану медаљу. Честитке младом такмичару, уз 

жеље да настави са успесима. 

Иначе, ОШ „Десанка Максимовић” је прва школа у 

Србији у којој је џудо саставни део редовне наставе. 

 

Трећи на државном такмичењу у спортској гимнастици! 

 

Ученици седмог разреда наше школе Петар Недељковић (7/4), Давид 

Петровић (7/4) и Михајло Ђорић (7/5) освојили су екипно треће место 

на државном школском такмичењу у спортској гимнастици, одржаном 

27. марта у Пироту. На овом такмичењу учествовало је шест најбољих 

екипа са регионалних такмичења на нивоу целе Србије. Такмичило се 

у обавезном програму, на пет справа (партер, кругови, прескок, разбој, 

вратило), а наши гимнастичари предвођени наставницом Биљаном 
Живковић постигли су запажен успех у веома јакој конкуренцији. 

 

Сусрет са средњим школама 

 

У четвртак 29.03.2018. године, у просторијама матичне 

школе у периоду од 18  до 20 часова , нашим ученицима и 

њиховим родитељима/старатељима  представиле су се  

средње школе и то гимназије:  „Стеван Сремац“  и  „Бора 

Станковић“ , техничке школе: „12. фебруар“, „Никола 

Тесла,“, Машинска школа и „1. техничка школа Милутин 

Миланковић“, „Грађевинска школа Неимар“, Школа моде и 

лепоте, Прехрамбено-хемијска школа, Економска школа, 

Трговинска школа, Угоститељско-туристичка школа, 

Уметничка школа и Пољопривредна школа из Прокупља“.  

http://desankamaksimoviccokot.edu.rs/2018/03/22/%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%9b%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%9a%d1%83/29511457_1912435512364890_6411352949948926944_n/
http://desankamaksimoviccokot.edu.rs/2018/03/15/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%99/
http://desankamaksimoviccokot.edu.rs/2018/03/22/%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%9b%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%9a%d1%83/
http://desankamaksimoviccokot.edu.rs/2018/04/09/%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%9b%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%9a%d1%83-%d1%83-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%81%d0%ba/


 Луткарски фестивал, 27. aприла 

 

И ове године, традиционално, окупили смo 

наше најбоље луткарске дружине, у истуреном 

одељењу у Насељу „Девети мај“. Прво место 

освојила је група из Крушца, са представом 

„Пријатељство“, за коју је текст написала 

ученица Сара Симић, из 4/6. Други су били 

луткари из 3/1, а трећи луткарска дружина из 

3/2, обе из Деветог маја.  

 

Tематска недеља „Здравље и спорт” , од 3-7. маја 

Ученици наше школе одржали су трибину у школи у 

Чокоту и представили низ активности које су спровели 

током тематске недеље под називом “Здравље и 

спорт”. Радове са часова изложили су на паноу у холу 

школе, а активности су спровели на часовима историје, 

биологије, српског, француског и енглеског језика.  

Ученици 1-3 и 2-3 одељења су улепшали догађај 

рецитацијама и песмицом на енглеском језику.  

 

Књижевни сусрет поводом 120 година од рођења Десанке Максимовић 

Осмог маја, у малој сали 

Задужбине Илије М. Коларца у 

Београду, одржан је књижевни 

скуп посвећен лику и делу Десанке 

Максимовић, у организацији 

издавачке куће „Клет“. О 

песникињи и њеној поезији 

говорили су професор Филолошког 

факултета у Београду Александра 

Вранеш и књижевни критичар 

Петар Арбутина. На овај скуп су 

позване и основне школе које носе 

име најзначајније српске 

песникиње 20. века, и то из 

Београда, Чокота, Ковина, Горњег 

Милановца и Грделице. Нашу 

школу представљали су помоћник директора Манди Живковић, наставница српског језика 

Оливера Раденковић и стручни сарадник библиотекар Миле Пенков.  

 

 

 

http://desankamaksimoviccokot.edu.rs/2018/05/16/t%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%99%d0%b0-%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%99%d0%b5-%d0%b8-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82/


Трећи НЕЛТА Театар фест 

Чланови драмске секције наше школе, на 

челу са наставницама енглеског језика 

Лидијом Крстић и Татјаном Јовановић, 

ове године су, по први пут, учествовали 

на НЕЛТА Театар фесту, и то са 

представом на енглеском језику, "Wizard 

of Oz”. Циљ фестивала је промоција 

учења страних језика и представљање 

рада наставника и ученика основних и 

средњих школа широј друштвеној 

заједници. Фестивал је одржан у малој 

сали Дома Војске, 18. маја, у 

организацији Удружења наставника 

енглеског језика Ниша – НЕЛТА и уз 

подршку Филозофског факултета у 

Нишу, односно Департмана за 

англистику. 

Републичко такмичење из енглеског језика 

 

Ученици Алекса Станковић из 8/4 и Вељко Јовановић из 8/3 из истуреног одељења наше школе у 

Насељу „Девети мај“ освојили су треће место на окружном тачкмичењу у Нишу и остварили 

пласман на републичко такмичење из енглеског језика. Државно такмичење одржано је 13. маја, 
у Ћуприји.  

Обележен Дан школе 

У среду, 23. маја, у матичној школи у Чокоту свечано је обележен Дан наше школе. Програм је 

припремила наставница српског језика Валентина Вељковић Николић. Чланови драмске секције 

извели су представу „Чаробњак из Оза“, према истоименом роману Френка Лајмана Баума, а у 

музичком делу свој допринос дали су чланови хора, као и рецитатори - ученици првог разреда из 

Чокота. Присутни ученици и њихови родитељи, наставници, као и гости из општине Палилула 

(председник Александар Ждрале са сарадницима) били су одушевљени наступом наших младих 

глумаца, одличном сценографијом и костимима. Директор школе Миљан Бојанић наградио је 

најбоље на литерарном конкурсу поводом Дана школе - Анђелију Стевановић (3/4) и Миљану 

Јовић (5/3), као и победника шаховског туринира, Филипа Петреског (8/4). 

http://desankamaksimoviccokot.edu.rs/2018/05/23/%d1%80%d0%b5%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d0%b8%d0%b7-%d0%b5%d0%bd%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3-%d1%98%d0%b5/


Прљаво и чисто није исто! 

У нашој школи је 29. маја изведена едукативна 

позоришна представа „Прљаво и чисто није исто“, у 

организацији ЈКП „Медијана“ из Ниша и предузећа 

„Секопак“ из Београда. Глумачка екипа на челу са 

Слободаном Нинковићем удружила се са ученицима 

млађих разреда из матичне школе у Чокоту и 

истуреног одељења у Деветом мају, уз песму и игру 

са основном темом везаном за екологију и 

рециклажу папирног, пластичног и металног отпада. 

Ученици су били активни учесници представе, из 

које су могли много да науче о својој животној 

средини и о томе како да је заштите и очувају.  

Математичке радионице 
 

Математичке радионице су се први пута реализовале као самосталан догађај у нашој школи 

1.6.2018. године. Ученици су могли уживати у цртаном филму „Паја Патак у свету математике“, 

градити Платонова тела, слагати танграм или Рубикову коцку, правити оригами, проверити своја 

чула у оптичким илузијама, открити колико износи ПИ или заиграти ГО. Негде око 150 ученика 

је посетило манифестацију и већина се прикључила радионицама које су им се допале, чак су и 

неки родитељи учествовали у радионицама. Догађај су заједно осмислиле и организовале: 

Драгана Стојиљковић, Веселинка Станковић, Едита Алексов, Јелена Васић и Јелена 
Милосављевић.  

     

http://desankamaksimoviccokot.edu.rs/2018/06/10/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%ba%d0%b5-%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b5/

