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Заједно на путу мира 

Ученици Основне школе „Десанка 

Максимовић” из Чокота обележили 

Међународни дан мира. „Нека мир превлада 

на Земљи, бар један дан мира и ненасиља” – 

универзална је порука 21. септембра, 

Међународног дана мира, упућена свим 

народима и земљама света. Тачно у подне, 

звуком звона и минутом ћутања у седишту 

Уједињених нација у Њујорку, симболично је 

обележен овај важан дан. Планетарној борби 

за очување мира, истицањем хуманистичких 

и слободарских идеја, прикључили су се и 

ученици ОШ „Десанка Максимовић” из Чокота. У организацији Вршњачког тима, уз подршку 

координаторки тима, наставница Татјане Јовановић и Александре Димитријевић, ученици су, 

сада већ традиционално, бројним активностима славили мир.  

 

„Европски дан језика“, 26. септембар  

 
Европски дан језика и ове године је обележен у 

нашој школи на пригодан начин. Ученицима у 

свим истуреним одељењима прочитан је кратак 

информативан текст о значају и циљевима 

обележавања Европског дана језика, а одржан је и 

забаван квиз за ученике старијих разреда из Новог 

Села и Чокота. Квиз је садржао питања на 

српском, енглеском, француском и немачком 

језику, а уз то се на забаван начин бавио 

анаграмима, палиндромима и најдужим речима у 

овим језицима. Ентузијазам и труд свих учесника квиза награђен је симболичним наградама које 



смо добили од Савета Европе, те су такмичарима (уз бомбоне) уручене оловке и гумене 

наруквице, а сваки ученик је добио налепницу „разговарај са мном“ на неком од европских 

језика. 

 

„Европски дан језика“ у Мрамору  

- eTwinning – пројекат „European Day of 

Languages Celebration“   

Ученици истуреног одељења у Мрамору су 

Европски дан језика обележили активностима 

које су предвиђене eTwinning – пројектом 

„European Day of Languages Celebration“. На 

почетку програма једна од ученица прочитала је 

уводни текст о значају и циљевима обележавања 

овог дана. Ученици 7/3 су направили презентације 

о европским језицима, које су презентовали на српском језику и језику државе коју су 

представили. Презентације су биле пропраћене и видео-материјалима који су представљали 

земљу у којој се језик говори. Ученици 5/3 су припремили плесну тачку, а ученици 6/3 видео-

спот на енглеском језику. Ово је први пут да су ученици овог истуреног одељења припремили 

пригодан програм, коме су присуствовали ученици свих одељења старијих и млађих разреда, 

неколико родитеља и наставника. У оквиру пројекта, ученици осмог разреда у школи у Чокоту и 

ученици 6/2, 6/3, 6/4 и 6/5 у школи у Чокоту и Новом Селу су на часовима енглеског и немачког 

језика направили паное, који су касније изложени у холу школе.  

 

Европска недеља спорта 

У петак, 28.септембра, у тврђави у Нишу реализован је 

пројекат „Европска недеља спорта“. Ову значајну 

спортску активност је организовао Спортски савез 

Србије, а под покровитељством Европске уније. 

Програм је био разноврстан, са пуно спортских 

полигона и радионица. Ученици од првог до четвртог 

разреда наше школе, са својим учитељима и 

наставницима физичког васпитања, показали су своје 

умеће у различитим моторичким вештинама. 

 

Дечја недеља 

И ове године обележили смо Дечју недељу низом 

активности, а она централна је била приредба 

коју су заједнички организовали наши учитељи у 

балон-сали у Чокоту. На њој су се својом песмом 

и игром представили ученици млађих разреда из 

матичне школе, као и свих издвојених одељења, 

уз малу помоћ Хора старијих разреда. Поводом 

https://live.etwinning.net/projects/project/174010
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обележавања Дечје недеље, чланови Ученичког парламента спремили су презентацију у складу 

са овогодишњом темом „Моје је право да живим срећно и здраво“ - за одрастање без насиља.  

 

Нове наде на уметничком небу 

Часопис за верску наставу „Светосавско звонце“ је прошле школске 

године објавио литерарни и ликовни конкурс на тему „Језик моје 

мајке“, у циљу популаризације и очување ћирилице у школама. На 

овом конкурсу из наше школе су учестовале ученице из одељења 6/4 у 

Новом Селу: Бранкица Денић, Софија Прелевић и Наталија 

Радивојевић. Стручни жири је донео одлуку да Софија 

Прелевић освоји друго место на овом међународном конкурсу, на коме 

су учествовали ученици из Републике Српске, Црне Горе, као и наши 

ђаци из дијаспоре. Додела награда је била 15.10.2018. године у Руском 

дому у Београду. 
 

 

Јесењи крос, 19. октобар 

Kрос - трка и тема „Јабука“ данас су реализоване у 

оквиру стручног већа физичког васпитања. Ученици су 

били такмичарски настројени, мотивисани и орни за 

крос-трку. Победници јесењег кроса за ученике узраста 

од 5. до 8. разреда су: Анастасија Станојевић (5-4), 

Андријана Смиљковић (6-1), Јована Ђорђевић (7-2), 

Ана Николић (8-1) и Теодора Ивић (8-4), Младен 

Плавшић (5-5), Димитрије Јовановић (6-2), Урош 

Митровић (7-2 ), Давид Петровић (8-4). 

                                                

Хуманитарна изложба: Питагора 

Изложба пројектних радова ученика седмог разреда 

инспирисаних Питагорином теоремом је одржана 26. 10. 

2018. у издвојеном одељењу у Насељу „9. мај“. Изложбу 

су организовали ученици 7/5, уз помоћ другара из 7/4 и 

7/3. Посетиоци изложбе,  наставници и ученици, могли 

су видети нешто о Питагорином животу, примени и 

доказима његове теореме, али и посластице које су биле 

у духу теореме.  

Тематска недеља: „Јабука“ 

 
У свим нашим одељењима, у периоду од 22. до 26. октобра 2018. године, у оквиру редовних 

наставних и ваннаставних активности, реализована је тематска недеља под називом: „Јабука“. На 

часовима српског језика се кроз говорне вежбе и вежбе из граматике говорило о јабуци, као и о 

мотиву јабуке у народним епским и лирским песмама; на часовима енглеског језика ученици су 

играли игре асоцијација и креирали презентације; на часовима француског језика ученици су 

читали песме o јабуци и преводили занимљивости, а на часовима немачког језика гледали кратке 



филмове о производњи јабуке и џема од јабука. У оквиру реализације тематске недеље на 

часовима математике, ученици су састављали изразе у скупу N0 на тему јабуке, правили 

Питагорино стабло у облику јабуке. 

 

И на часовима историје, географије, верске 

наставе, грађанског васпитања и 

свакодневног живота у прошлости 

реализоване су планиране активности на 

тему јабуке. У оквиру ове тематске недеље, 

чланови већа природних наука одржали су 

трибине поводом 16 октобра, Дана хране и 

20. октобра, Дана јабуке, у Чокоту и 

Мрамору, а на њима је било речи о здравој 

храни, гојазности, и о јабуци и њеним 

биолошким и нутритивним 

карактеристикама. На часовима ликовне и 

музичке културе ученици су осликавали 

радове на тему јабуке, и свирали и певали 

песме на задату тему. Током тематске недеље, на часовима информатике и рачунарства прављене 

су презентације о компанији Apple, као и игрица „Јабука“ (у програму скреч), а јабука је цртана у 

програму инкскејп; на часовима часовима техничког и информатичког образовања је од јабуке 

прављена кућица, као и презентације на тему „Maшинска механизација у производњи јабука“. У 

оквиру активности стручног већа за физичко васпитање организован је јесењи крос, под 

слоганом: „Трчи да будеш здрав као јабука“. 

 

Дописна олимпијaда  

Четвртог новембра ове године, ученик 6/5 Мaрко Алексић је кaо једини 

ученик нaше школе (сa свих 100 поенa у другом кругу тaкмичењa), у прaтњи 

предметног нaстaвникa Јелене Вaсић брaнио боје нaше школе нa финaлном 

тaкмичењу математичке ,,Дописне олимпијaде“ у Беогрaду. Марко је у 

великој конкуренцији талентованих математичара из целе државе добио 

похвaлу.  

 

 



Етно-туристичка секција и „Живот у прошлости“ 

 

У петак, 7. децембра, у оквиру рада етно-туристичке 

секције у издвојеном одељењу у Насељу „Девети мај“ 

организоване су активности везане за обележавање 

стогодишњице завршетка Првог светског рата. Тако су 

ученици на часу играли стратешку игрицу „Пробој 

Солунског фронта“. Истог дана, у оквиру часа изборне 

наставе „Свакодневни живот у прошлости“, ученици 

5/5 добили су „сладак“ задатак да направе колаче, 

радећи у групама. Главну улогу ипак су имале 

девојчице, а дегустатори су били и девојчице и дечаци, 

као и пар присутних наставника. 
 

Нова генерација вршњачких медијатора 
 

У среду 24.01.2019. године наставница енглеског језика и 

координатор Вршњачког тима Татјана Јовановић одржала је 

ученицима други део обуке вршњачке медијације. Ученици шестог, 

седмог и осмог разреда из Чокота, Новог Села и Мрамора упознали 

су се са техникама и методама вршњачке медијације. Ученици ће 

убудуће  моћи  да својим другарима помажу у решавању вербалних 

сукоба. Подршку и помоћ пружаће им стручни сарадници. 

 

Припрема приредбе поводом Савиндана 

Наставница српског језика Оливера Раденковић и 

наставница ликовне културе Биљана Јовановић Крстић су 

у сарадњи са учитељицама Соњом Јовановић и Иваном 

Илић организовале креативну радионицу на којој су 

припремљени реквизити за представу поводом 

Савиндана. Део реквизита је већ направила учитељица 

Милена Станковић са ученицима 4/1. Радионица је 

одржана у петак, 7. децембра 2018. године, уз учешће 

ученика 8/5, 4/2 и 3/2.  
 

 

Светосавска приредба 
 

Као и сваке године, 27. јануара обележили смо 

школску славу Светог Саву. Приредба је била 

одржана у истуреном одељењу школе у Насељу 

„Девети мај“. Свечаној академији и нашем 

програму, уз традиционално сечење колача, 

присуствовали су гости из локалне заједнице, 

пријатељи школе, родитељи ученика, пензионери, 

наставници и ученици. Било је ту пуно рецитација, 

кореографија, песама и поучних прича заснованих 

на животу Светог Саве.  

http://desankamaksimoviccokot.edu.rs/2019/01/28/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b2%d1%80%d1%88%d1%9a%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%98%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80/
http://desankamaksimoviccokot.edu.rs/2019/01/28/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%be%d1%81%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0/


Хипо такмичење 

 
У петак, 1. марта 2019. године, у учионицама наше 

школе у Новом Селу, одржана је прелиминарна 

рунда такмичења из енглеског језика у 

организацији ХИПО групе. Ово такмичење је 

међународног карактера и одржава се већ седми 

пут. Ученици наше школе учествовали су на 

првом такмичењу 2013. године, а ове године смо 

учествовали по четврти пут. Тридесет деветоро 

такмичара од 3. до 8. разреда одмеравало је 

„језичке“ снаге са вршњацима из преко 20 земаља. 

Финале овог међународног такмичења одржава се 

у италијанском граду Лидо ди Јесоло 11. маја 2019.                 

Трибина „Болести зависности“ 
  

У среду 5.3.2019. године, у мултимедијалној 

учионици у Чокоту, психолог Милица 

Михајловић и педагог Марија Младеновић 

одржале су трибину на тему „Болести 

зависности“. Ученици су имали прилике да 

чују нешто више о алкохолизму, наркоманији, 

пушењу, коцкању и зависности од интернета 

(компјутера, мобилних телефона и видео- 

игрица). Ученицима су подељени образовни 

материјали о болестима зависности (шта треба 

да знају о пушењу, наркоманији...).  

 

Успех наших рецитатора 

На Градској смотри рецитатора Андреа Андријевић 

(3/5) и Урош Пераловић (6/5) освојили су прва 

места и тиме обезбедили учешће на Окружној 

смотри рецитатора.  

 

„Мали Пјер" 

На Окружном такмичењу за најбољу дечију карикатуру „Мали Пјер“ у конкуренцији ученика од 

петог до осмог разреда Маја Аћимовић (8/1) освојила је друго, а Ана Николић (8/1) и Андријана 

Илић (7/5) треће место. Честитамо Маји, Ани и Андријани и њиховим наставницама Ирени 

Филиповић и Биљани Јовановић Крстић!                                                                                                    

  
 

 

 



 Математичко такмичење „Мислиша“ 

 

У нашој школи је 14.3.2019. године реализовано 

математичко такмичење „Мислиша“,. Сто осамдесет 

наших ученика узраста од другог до осмог разреда 

учествовало је у овом традиционалном, такмичењу. 

Најуспешнији су били следећи ученици: Лазар Јовановић 

из 2/4 (похвала), Лазар Томић из 2/4 (трећа награда), 

Јелена Ђорђевић из 3/4 (похвала), Јања Станковић из 4/1 

(похвала), Љубица Станковић из 4/1 (похвала), Софија 

Парлић из 4/7 (похвала) и Марко Алексић из 6/5 (трећа 

награда).  

 
Креативна радионица 

 

Нa првој радионици секције под називом „Креативна 

радионица”, радили смо лептир машне од дрвета, 

украшене декупаж техником. Дечаци су секли лептир 

машне на малом стругу, а девојчице су училе „декупаж 

технику“. На другој радионици радили смо гумице за 

косу и музичке инструменте од рециклираног 

материјала. Имали смо и госта, бившег ученика наше 

школе, Алексу Видојковића, који је сада студент 

права, а ученицима је пренео своја искуства у раду у ученичком предузећу у Економској школи. 

На трећој радионици правили смо удараљке од гранчица и металних чепова од флашица.  

 

Ми волимо да читамо 
 

Акција „Читалачки маратон“, коју  организује 

Издавачка кућа „Клет“, заживела је и у нашој 

школи. Са намером да се промовише читање, да се 

стварају  читалачке навике и негује љубав према 

књизи, покренут је читалачки клуб. Ученици-

чланови клуба са својом наставницом српског језика 

и књижевности, Маријом Живановић, састају се два 

пута месечно и разговарају о прочитаним књигама. 

Ове године у ужи избор ушло је пет романа, и сви 

су намењени узрасту од 11 до 14 година. Чланови 

клуба и њихов ментор добили су на поклон по један 

примерак романа „Јаје, млеко, вода...“, Мине Д. 

Тодоровић.  

 

Математичко поетско подне  

Празник жена 8. март одељење 5/4 обележило је на 

јединствен начин: приредило је „Математичко 

поетско подне“, заједно са својим разредним 

старешином, наставницом Јеленом Васић. На овом 



часу они су приказали математичаре који су се исказали и као књижевници. Присутни су имали 

прилике да уживају у драмском приказу изабраних личности, као и да науче нешто о њима. 

Ученици су своју публику частили и прелепим стиховима. Надамо се да ће на овај начин 

математика добити још неки поен више. Да ће пробудити неког истраживача и научника.  

100 часова математике у петом разреду 

Ученици одељења 5/1 и 5/2, заједно са наставницом 

Веселинком Станковић обележили су јубилеј „100 

часова математике у петом разреду“. Постерима, 

паноима, презентацијама, клиповима, али и игром и 

песмом показали су својим родитељима и присутним 

наставницима шта су научили у оквиру математике у 

петом разреду.  

 

 

Међуокружно такмичење у пливању 
 

Четрнаестог новембра на нишком базену „Чаир“ одржано је школско међуокружно такмичење у 

пливању, на коме су учествовали и ученици наше школе. Похваљујемо Ђорђа Милићевића (7/5) и 

Немању Павловића (6/5), а посебне честитке упућене су Милану Ђорђевићу (7/5), који је у 

дисциплини „леђно“ на 50 м освојио 2. место.  

 

Првенство Ниша у атлетици, 3. април 2019. 
 

Млади нишки атлетичари, међу којима и 

ученици наше школе, такмичили су се на 

градском првенству, одржаном на стадиону 

Чаир. Наши такмичари су постигли одличне 

резултате: у бацању кугле Лука Стошић (6/5) 

освојио је друго место; у трчању на 300 м Марко 

Алексић (6/5) и Ђорђе Милићевић (7/5). Немања 

Јовановић (6/5) освојио је треће место у скоку у 

даљ, а Ања Потић (8/4) треће место у скоку у 

вис. 

 

Регионално такмичење у џудоу 
 

Џудо је олимпијски и школски спорт, а заступљен 

је у нашој школи на часовима физичког 

васпитања, као и преко секције коју води 

наставник физичког васпитања Андријан Тасић. 

На регионалном такмичењу у џудоу прва места 

освојили су наши ученици Новак Недељковић 

(2/2), Алексеј Вучетић (1/2), Вук Недељковић (4/2) 

и Анђела Ивановић (6/3). Другим местом окитили 

су се Ива Илић (1/3), Душан Недељковић (6/4) и 

Ана Цветковић (6/2), а трећим Лука Рашић (1/1), 

Урош Пераловић (6/5) и Марко Живковић (7/3).  



 

Сајам средњих школа 

 

У уторак, 19. марта 2019. године у Чокоту, одржан је 

Сајам средњих школа. Нашим ученицима представиле 

су се школе: Стеван Сремац, Светозар Марковић, 

Економска школа, Трговинска школа, Неимар, Никола 

Тесла, Прехрамбено – хемијска школа, Школа моде и 

лепоте, Мија Станимировић, Угоститељско – 

туристичка школа и Уметничка школа. 

Сајму је присуствовало 89 ученика осмог разреда, 

њихове одељенске старешине, 53 родитеља/старатеља и 

десетак ученика седмог разреда. 

 

Џудо 

На државном такмичењу у џудоу, одржаном 20. 

марта у дворани „Шумице“ у Београду, 

учествовали су ученици наше школе Марко 

Живковић (7/3), Анђела Ивановић (6/3) и Анам 

Цветковић (6/2), уз подршку наставника 

Андријана Тасића. У веома јакој конкуренцији,  

Марко је успео да освоји треће место.  

 

Спортска гимнастика 
  
На међуокружном такмичењу у спортској гимнастици, 21. марта, у 

Нишу, наша екипа дечака (категорија V-VI разред) освојила је друго 

место. Екипу су чинили Лука Стојановић (6-5), Андрија Милићевић 

(5-4), Урош Пераловић (6-5), Вељко Стојковић (6-5).  

 

 

 

 

 

Трећа награда на државном из физике - Марко Алексић  

На државном из физике, које се одржавало 15 априла у 

Кладову, Марко Алексић из одељења 6/5 освојио је трећу 

награду. Са њим је била и његова наставница захвалан 

физике Слађана. Марко је био и учесник државног 

такмичења из математике, одржаног 11. маја у Вршцу, 

заједно са својом наставницом Јеленом Васић. 



 

          Педагошки концерт 
 

Двадесет трећег априла ученици 

петог, шестог и седмог разреда 

присустовали су, заједно са својим 

разредним старешинама и 

наставницом музичке културе 

Мирославом Томић, педгошком 

концерту у Симфонијском оркестру 

у Нишу. Поред упознавања 

инструмената који припадају 

оркестру (дувачки, гудачки, 

ударачки), наши ученици  су могли 

да слушају дела Моцарта, Бетовена 

и Брамса, као и савремену филмску музику („Пинк Пантер“, „Пирати са Кариба“). Диригент 

Мирослав Иванковић је ученицима објаснио улогу сваког инструмента у извођењу музичког 

дела, и дао основне податке о композицијама које су потом изведене.  

 

Школица – радионица за предшколце 
 

У току зимског распуста (4. и 5. фебруара), као и 23, 24. и 25. априла 2019. године одржане су 

радионице на којима су се будући прваци из Насеља „Девети мај“ дружили са наставницима и 

учитељицама наше школе. Пригодан образовни и забавни програм припремиле су за њих 

наставница физичког васпитања Биљана Живковић, наставница енглеског језика Татјана 

Јовановић, наставница музичке културе Мирослава Петровић и наставница ликовне културе 

Биљана Јовановић Крстић.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Државно такмичење из француског језика 
 

Након освојеног 2. места на општинском и 3. места на окружном такмичењу 

из француског језика, Анђела Ђорђевић је учествовала на републичком 

такмичењу које се одржало у Београду, 19. маја у Основној школи „Раде 

Драинац“. Уз њу је била наставница француског језика Јелена Вучковић. 

  

 

Обележен Дан школе 

Пригодном приредбом, у матичној школи у 

Чокоту је у петак, 24. маја, свечано обележен 

Дан школе. Том приликом, после обраћања 

директора Миљана Бојанића, књигама су 

награђени наши ученици, учесници 

општинских, окружних и државних 

такмичења, као и победници литерарног 

конкурса и шаховског турнира поводом Дана 

школе. Потом је уследила приредба, која је 

ове године била посвећена великој српској песникињи, Десанки 

Максимовић, чије име носи наша школа. 

 

Државно из биологије 
 

Двоје наших ученика пласирало се на републичко 

такмичење из биологије 26. маја у Београду. Урош 

Савићевић (7/5) и Теодора Ивић (8/4) остварили су 

овај успех захваљујући свом раду, као и  

наставницама Татјани Лазаров и Виолети 

Милосављевић. 
 

Недеља стваралаца европске баштине 

На конкурсу које је расписало Министарство културе и 

информисања Републике Србије под називом „Недеља 

стваралаца европске баштине“ (European Heritage 

Makers Week) и спроводи се у оквиру Дана европске 

баштине, 28. маја - учествовали су и ученици наше 

школе. Kонкурс има за циљ промоцију и популаризацију 

баштине међу ученицима основних и средњих школа. 

Ученици одељења 7/4 и 7/5 су тимским радом 

припремили материјал - снимили филм о Нишу у оквиру 

тематске недеље, док су сегменти филма искоришћени 

за учешће у конкурсу уз помоћ наставника Ивана 

Тасића, Небојше Јовића и Татјане Јовановић.  



Радови током распуста 

 

И током распуста, на крају школске 2018/2019. године, радило 

се на побољшању услова за боравак и рад ученика у школи. 

Замењена је столарија у три наше школе, тако да ће њих шест 

(од укупно девет наших школа) имати нову столарију у свим 

учионицама. Такође, ученике ће дочекати окречене учионице и 

холови. Набавка опреме, као и сви радови у школи у последње 

четири године, укључујући и замену столарије, резултат су 

добре сарадње са родитељима, градским институцијама (Град 

Ниш, Општина Палилула), Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја и донаторима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://desankamaksimoviccokot.edu.rs/2019/08/25/%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0/
http://desankamaksimoviccokot.edu.rs/2019/08/25/%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0/67795440_2227927430815695_2470164407804493824_n/
http://desankamaksimoviccokot.edu.rs/2019/08/25/%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bc-%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0/67795440_2227927430815695_2470164407804493824_n/
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