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СЕПТЕМБАР 

 

3.септембар 2018. год.  

 

Добро дошли, прваци и петаци! 

 

 И овог  септембра, директор школе Томица Симић, са учитељицама 

Невенком Тасић и Горицом Милојковић,  дочекао је прваке и њихове 

родитеље. Поздравио их је пригодним говором, а  затим су им добродошлицу 

пожелели и бивши ученици 1. разреда. Након тога су прозвани и заједно са 

својим учитељицама први пут ушли у учионице.  Директор и одељењске 

старешине 5. разреда: Весна Алексић(5/1), Наташа Милојевић(5/2) и Татјана 

Трифуновић(5/3) дочекали су и нашe новe петакe који су распоређени у три 

одељења.  

     

     

 

 



                                                                                 26. септембар 2018. год.  

Дан језика 

 Сaвeт Eврoпe oхрaбруje свих 800 милиoнa Eврoпљaнa, грaђaнa 47 држaвa члaницa, дa учe  

jeзикe без обзира на године и окружење. Вeруjући дa je jeзичкa рaзнoликoст нaчин зa пoстизaњe 

вeћeг стeпeнa мeђукултурoлoшкoг рaзумeвaњa и важна компонента бoгaтoг културолошког 

нaслeђа нaшeг кoнтинeнтa, Сaвeт Eврoпe прoмoвишe вишejeзичнoст у цeлoj Eврoпи.  

На иницијативу Савета Европе, Европски дан језика се прославља 26. септембра,почевши 

од 2001. године, а  у сарадњи са Европском комисијом. Тим поводом и ученици наше школе, 

заједно са наставницима српског језика и страних језика организовали су различите активности. 

 

 

 

 



ОКТОБАР 

1.октобар 2018.год.  

Октобар у знаку Дечије недеље 

 

Традиција обележавања Дечје недеље у свету и код нас веома је дуга. Дечија недеља 

се традиционално одржава у првој седмици октобра, у циљу скретања пажње јавности на 

децу и младе, на потребе права деце и младих у породици, друштву и локалној заједници, 

на њихова права да одрастају у бољим условима, на једнаке шансе за развој и остварење 

свих својих потенцијала. Дечија недеља и планиране активности подсећају све нас како на 

права , тако и на обевезе деце, на одговорност, искреност, поштовање... 

Претходне школске године Дечја недеља  обележавала се од понедељка 1.10.2018. 

године до недеље 7.10.2018. године под мотом: МОЈЕ ЈЕ ПРАВО ДА ЖИВИМ СРЕЋНО 

И ЗДРАВО – ЗА ОДРАСТАЊЕ БЕЗ НАСИЉА. У оквиру Дечје недеље организоване су 

различите активности за ученике од 1 до 4. разреда, као и за ученике од 5 до 8. разре 

  1.10.2018.  понедељак – ОТВАРАЊЕ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ  

  

       Активност: Конвенција о правима детета 

       Активност: Пријем првака у Дечији савез, четвртаци спремају приредбу 

       Активност: ,,Дрво генерације“ 

  

  

 

 

2.10.2018.  уторак – ПОКАЖИМО ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ 



  

       Активност: „Деца – деци“, хуманитарна акција (одећа, обућа, шк. прибор) 

       Активност: „Поруке пријатељства“ 

       Активност: Мостови међу генерацијама - сусрет деце и старих 

       Активност: Седница ученичког парламента 

  

3.10.2018.  среда – ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА 

  

       Активност: Јавни наступ рецитатора и глумаца (ученици од 5 - 8. разреда) 

       Активност: посета председнику општине Деспотовац 

       Активност: Спортски час за спорт око нас 

  

4.10.2018.  четвртак – МАСКЕНБАЛ 

  

       Активност: „И ја имам таленат“ 

       Активност: „Маскенбал“  

  

5.10.2018.  петак – МОЈЕ ЈЕ ПРАВО ДА ЖИВИМ СРЕЋНО И ЗДРАВО – ЗА 

ОДРАСТАЊЕ БЕЗ НАСИЉА 

       Активност: Ликовни конкурс од 1 до 4. и од 5 до 8. разреда на тему: „Моје је 

право да живим срећно и здраво – за одрастање без насиља” – проглашење победника 

       Активност: Литерарни конкурс од 1 до 4. и од 5 до 8. разреда на тему: „Моје је 

право да живим срећно и здраво – за одрастање без насиља” – проглашење победника 

       Активност: Јесењи крос 

 

 

 

 

 

18. октобар 2018. год.  



Дан школе 

  Школске 2018/2019. године, прослављајући Дан школе, обележили смо и шест 

векова од завршетка изградње и освећења манастира Манасија. Програм посвећен овом 

дану састојао се из два сегмента. Први део програма био је „озбиљан“ и посвећен животу и 

раду деспота Стефана Лазаревића. Ученици 8. разреда наше школе, под „диригентском 

палицом“ наставница историје Иване Милановић Милошевић и српског језика Маријане 

Гуглете, а уз техничку подршку телевизије „Ресава, снимили су документарно-играни филм 

„Књижевно-историјски осврт на живот ДЕСПОТА СТЕФАНА ВИСОКОГ“. Филм је употпуњен 

предивним сценама порте манастира Манасија и околине, а средњовековне одоре су нас 

вратиле у период деспотове владавине. У другом делу програма ученици – учесници су 

игром, песмом глумом и ведрим духом показали свакодневне доживљаје, радости и лепоте 

ђачког доба. 

              

                      
 



НОВЕМБАР 

8.11.2018. год.    

Вуков дан/Дан просветних радника 
 

Загонетајући, одгонетајући, комбинујући традиционалне и савремене 

питалице, брзалице, изреке... обележисмо и овај Вуков дан. Ученици „млађих“ 

разреда, уз помоћ својих учитеља адаптирали су и драматизовали различите 

шаљиве народне приповетке и басне. Зачуле су се и традиционалне, изворне 

српске песме, а програм је завршен сплетом фолклорних игара. 

 

   

 

   

 

 

 



14.11.2018. год.  

ДИСЕМИНАЦИЈА ERASMUS+ ПРОЈЕКТА МОБИЛНОСТИ - BETTER WHEN 

CONNECTED 

Дана 14.11.2018. године, презентацијом на седници Наставничког већа, први тим 

мобилности  започеоје дисеминацију Ерасмус+ пројекта мобилности “Боље је кад смо 

повезани”.  

Први тим, који су чинили троје наставника из ОШ “Деспот Стефан Високи”, боравио 

је у Португалији од 21. до26. 10.2018.године. 

       Приказаном презентацијом,  Тим је испричао причу о свом седмодневном боравку у 

Португалији, у месту Барселос, где су као гости Групе школа “Барселос” у Барселосу, 

присуствовали часовима на којима су се упознали са пројектном наставом, тимским радом 

и употребом ИKТ-алата. Такође су причали о градовима и местима које су посетили и о 

историјским знаменитостима које су видели.  Утисци су веома позитивни. 

       Било је то само уводно обраћање Наставничком већу. Детаљнијаобавештења 

реализоваће се  на радионицама Стручних већа, где ће се практично разговарати о 

пројектној настави, тимском раду, употреби ИKТ-алата и где ће наставници сами поставити 

неки пројекат који ће касније одрадити са својим ученицима. 

                       

 



16.11.2018. год.  

Међународни дан толерацније 

   Као и претходних школских година, 16. новембра, у нашој школи обележен је 

Међународни дан толерацније. Део првог часа  био је посвећен овом веома битном датуму. 

         У холу школе, за време великог одмора, приказана је презентација на ову тему, а могле 

су да се чују и дечје песме против дискриминације и насиља.  

         Толеранција је термин кога не треба само да се сетимо и причамо о њему једино 16. 

новембра. То је начин живота и понашања кога треба да се придржавамо сваког дана. 

Толерантан значи бити не насилан, чврсто се држати својих ставова, а истовремено 

поштовати и уважавати туђа мишљења и ставове. 

 

 

 



29.11.2018. год  

Фестивал науке у Београду 

Фестивал науке, највећа манифестација у области промоције науке и образовања, одржан  

је на Београдском сајму од 29. новембра до 2. децембра 2018. године са темом „Земља 

будућности”. Најуспешнији ученици наше школе на окружном  и републичком  тамичењу 

из области природних наука, посетили су  ову значајну манифестацију, заједно са својим 

предметним наставницима. 

 

      

     

             



  ДЕЦЕМБАР 

28.12.2018. год.    

У сусрет новогодишњим и божићним празницима 

Последњег наставног дана пред Нову годину, организован је новогодишњи базар у холу 

школе. На базару су представљени радови наших ученика, израђени са пуно маште и 

љубави. Током новогодишњег базара, одржане су и караоке, где су наши ђаци показали и 

своје вокалне способности, а проглашени су и победници најлепше украшених 

новогодишњих учионица. 

               

  

 

                                  



ЈАНУАР 

27. јануар 2019. год.   

Путеви светосавља 

 Имајући у виду чињуницу да се 2018. године обележавала стогодишњица од завршетка 

Првог светског рата, 27. јануар 2019. године, Савиндан, обележен је на мало другачији 

начин. Осим глумаца учесника, велику улогу, поред своје основне – певачке – имао је наш 

школски хор чија је „дужност“ била да представи идиличну слику Србије уочи Првог 

светског рата, као и њено нарушавање почетком истог. Користећи стихове из различитих 

песама о Светом Сави приказали смо лепе српске обичаје, очуване и у најтежим тренуцима. 

Одлазак сина у рат усред прослављања крсне славе Светог Саве, мајчина туга, стрепња и 

молитва централни су мотиви овог приказа. Иако се говори о страдању и великим губицима 

српског народа током бурне историје, завршна порука гласила је да Срби никада нису 

клонули духом и да су храбро корачали утабаном стазом светосавља.  

 

   

 

        

 



АПРИЛ 

25. 4. 2019. год.    

Ускршње јаје веру нам даје 

Поводом обележавања ускршњих празника, а у сколпу ускршњег базара, ученици и 

наставници наше школе реализовали су пројекат на тему „Ускршње јаје веру нам даје”. У 

пројекту су учествовали и родитељи и представници локалне самоуправе. На основу 

резултата анализе анкета, установљено је да су утисци о пројекту јако позитивни, да су сви 

мотивисани за рад, да су задовољни резултатима пројекта и да би учествовали у изради 

сличних пројеката. 

   Жеља нам је да се ученици упознају са предузетништвом и процесом настанка једног 

пројекта. Стало нам је да се код ученика развију хумане вредности и алтруизам. Волели 

бисмо да ученици стечена знања и искуства користе за нове пројекте и хуманитарне акције 

и уједно да своје позитивистичке ставове и вредности преносе својим вршњачким групама. 

    

    

 

   



20 - 22.4. 2019. год.  

Екскурзија 8. разреда 

Директор школе, одељењске старешине и ученици 8. разреда наше школе,  у периоду од 

20.4. до 22.4.2019. године реализовали су екскурзију на релацији Деспотовац – Фрушка гора 

– Сремски Карловци – Нови Сад – Зобнатица – Палић – Сомбор – Деспотовац и упознали 

се са знаменитостима северне Србије. 

Посетили су следећа места: 

 манастир Крушедол – задужбину Бранковића из 16. века; 

манастир Гргетег – задужбину деспота Вука Бранковића из 15. века; 

Петроварадин – тврђаву на десној обали Дунава; 

Сремске Карловце – мали град у Срему, на обали Дунава, познат по грађевинама из 18. века 

Зобатницу – насеље општине Бачка Топола, познато по чувеној ергели коња, парку природе 

и дворцу Каштел из 1882. године 

Суботицу – најсевернији град у Србији, други по броју становника у Војводини; 

Палић – градско насеље у Суботици, познато излетиште и лечилиште; 

Сомбор – град у северозападном делу Војводине. 

 

 
 

      



24. и 25.4. 2019. год.  

Екскурзија 7. разреда 

   Директор школе, одељењске старешине и ученици 7. разреда наше школе, 24. и 25. 

априла 2019. године реализовали су екскурзију на релацији Деспотовац - Шабац - Лозница 

- Мали Зворник - Ваљево - Деспотовац и упознали се са знаменитостима западне Србије. 

Посетили су следећа места: 

Мишар - поприште славне Мишарске битке из 1806. године; 

Текериш - село у околини планине Цер, познато по славној победи српске војске 1914. 

године, у Првом светском рату; 

Бању Ковиљачу - нашу познату ваздушну бања и популарно одмаралиште; 

Тршић - родно место Вука Караџића, утемељивача српске писмености; 

Мали Зворник - мали град на обали Дрине;  

Манастир Троноша - задужбину краља Драгутина из 1317. године; 

Бранковина - родно место Ненадовића и место у коме је живела Десанка Максимовић; 

Ваљево - обилазак Народног музеја и Муселимовог конака из 18. века. 

      

     



МАЈ 

Екскурзија 6. разреда 

8. и 9.5. 2019. год.  

Директор школе, одељењске старешине и ученици 6. разреда наше школе, 8.и 

9.5.2019. године реализовали су екскурзију на релацији Деспотовац – Ужице – Златибор – 

Тара – Мокра Гора – Дрвенград – Крагујевац – Деспотовац и упознали се са знаменитостима 

западне Србије. 

Посетили су следећа места: 

Ужице, Народни музеј – споменички комплекс формиран 1946. године; 

Златибор – туристичко одмаралиште и један од најпознатијих паркова природе у Србији; 

Тару – национални парк Србије; 

Шарган – обилазак парка природе на Мокрој гори, 

Дрвенград – посета етно - села на Мокрој гори. 

 

                                                           

                             



12 - 17.5. 2019. год.  

 

Настава у природи 

 
Oд 12. до 17. маја 2019. године, у оквиру наставе  у природи, ученици 2/1, са учитељицама 

Мирјаном Гојковић и Весном Радосављевић. Боравили су у Кучеву, у хотелу Рудник где су 

ученици били јако задовољни пруженим услугама хотела. 

Упознали су се са  карактеристикама  краја  у коме се боравили: положаемј, површином, 

географским одликама, водама, флором и фауном, климом  и обичајима. 

Активности: 

 посета Центра за културу  ,,Вељко Дугошевић“ Кучево, у оквиру истог посета Завичајне 

галерије и Галерије савремене уметности; 

обилазак спортских терена  и спортске  активности: фудбал, игре обручима и игра ,,Између 

две ватре“; 

упознавање  ученика  са  поступком  испирања  злата  на реци  Пек; 

обилазак видиковца  Јеленина  стена, пешачком стазом; 

културно-забавни програм: маскенбал, караоке-журка, музичке столице... 

обилазак сеоског домаћинства и дружење са децом, која су истог узраста; 

посета основне школе и ученика 2. разреда,заједничка активност - покажи шта знаш; 

обилазак пећине Церемошња. 

 

  

                    
 



30. и 31.5. 2019. год.  

Екскурзија 5. разреда 

 

Ученици 5. разреда су на екскурзију ишли 30. и 31. маја 2019. године. Релација екскурзије: 

Деспотовац - Смедерево - Бела Црква - Вршац - Зрењанин - Бечеј - Деспотовац.  

 

Посећена су следећа места: 

Смедеревска тврђава; 

Бела Црква, језеро, центар града, видиковац Три крста; 

манастир Месић; 

Вршац: смештај у хотелу „ Србија ”, обилазак хале „ Миленијум ”, Градске куће, куће Јована 

Стерије Поповића, Саборне цркве, Владичанског двора, римокатоличке цркве светог 

Герхарда,Вршачке куле;  

Народни музеј у Зрењанину, обилазак града Зрењанина; 

Дворац Дунђерски. 

Општи утисак је да је екскурзија врло садржајна и интересантна. Ученици и наставници 

уживали су  у обиласку места која су била предвиђена планом пута. 

 

 
 



ЈУН 

7. 6. 2019. год.  

Матуранти  2019. 

И ове године, из наше школе испратили смо још једну генерацију 

матураната. Петак, 7. јун 2019. године, био је велики дан за наше осмаке. Са 

неодољивим осмесима и у свечаним оделима, окупили су се у дворишту 

школе и пленили својом младошћу. Полетела су пут неба 84 балона.  

 

Драги мауранти, 

  

СРЕЋАН ПУТ У ЖИВОТ! 

 

 



8. 6. 2019. год.  

Екскурзија 4. разреда 

Екскурзија за ученике 4. разреда  реализована је 8. јуна 2019. године, на релацији 

Деспотовац - Ниш - Нишка бања - Деспотовац.  

Ученици су посетили следећа места: 

Нишку тврђаву, 

Ћеле-кулу; 

Нишка Бању; 

споменик на Чегру. 

 

        
 

ЈУЛ 

3. и 4.7. 2019. год.  

Дигитална учионица 

Национална, дводневна обука учитеља првог и другог разреда и предметних наставника 

петог и шестог разреда основне школе у школској 2019/2020. години Дигитална 

учионица/дигитално компетентан наставник, увођење електронских уџбеника и дигиталних 

образовних материјала  реализована је у нашој школи 3. и 4. јула 2019. године. 

На летопису радила: 

наставница српског језика Наташа Милојевић 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


