
 

Летопис основне школе  

 „ Деспот Стефан Високи“,  

Деспотовац  

за школску 2019/2020. годину  

  

 
   

    

СЕПТЕМБАР  

  

2.септембар 2019. год.    

Добро дошли, прваци и петаци!   

 Као и на почетку сваке школске године и овог  септембра је директор школе 

Томица Симић, са учитељем Радишом Милановићем и учитељицом Горицом 



 

Белоицом, дочекао нову генерацију ђака првог разреда, као и њихове родитеље. 

Након пригодног говора, добродошлицу су им пожелели и бивши ученици 1. 

разреда. Након тога су прозвани и заједно са својим учитељима први пут ушли 

у своје нове учионице.  Директор и одељењске старешине 5. разреда: Зоран 

Миленковић (5/1), Сузана Милојевић (5/2) и Маријана Гуглета (5/3) дочекали 

су и нашe новe петакe који су распоређени у три одељења.   

 

   

 

                                                                                 26. септембар 2019. год.   

Дан језика  

Традиционално ученици наше школе, са својим наставницима енглеског, 

француског и руског језика и школским библиотекарима на различите 

начине обележавају Европски дан језика, 26 септембар. 



 

 

  

ОКТОБАР  

7.октобар 2019.год.   

Октобар у знаку Дечје недеље  

  

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

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... 



 

У претходној години, Дечја недеља је обележавала значајан јубилеј, 30 

година Конвенције Уједињених нација (УН) о правима детета, најзначајнијег 

међународног документа у области људских права који се тиче детета, као и 

најшире прихваћеног правног инструмента за заштиту људских права.  

Програм Дечје недеље 

од 7. до 11. октобра 2019. године 

ДА ПРАВО СВАКО- ДЕТЕ УЖИВА ЛАКО 

07.10.2019. понедељак – ОТВАРАЊЕ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ  

Активност: Конвенција о правима детета (илустрација, демонстрација, 

разговор...)  

Активност: Пријем првака у Дечији савез (другаци уручују беџеве и 

добродошлице првацима)  

08.10.2019. уторак – ПОКАЖИМО ХУМАНОСТ НА ДЕЛУ  

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

Активност: „Имам право на ...“ –размена примера дечијих права  

Активност: Мостови међу генерацијама - сусрет деце и старих  

Активност: Седница ученичког парламента  

09.10.2019. среда – ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА  

Активност: Пројекција филма из Португалије  

Активност: посета председнику општине Деспотовац  

Активност: Музичке столице  

10.10.2019. четвртак – ПОКАЖИ ШТА ЗНАШ  

Активност: „И ја имам таленат“  



 

Активност: „Покажи шта знаш“  

Активност: Изложба слика и отворена врата  

Активност: Турнир (одбојка и фудбал) од 5-8. разреда  

11.10.2019. петак –СПОРТСКИ ДАН  

Активност: Ликовни конкурс од 1 - 4. и од 5 - 8. разреда на тему:“ –„ ДА 

ПРАВО СВАКО- ДЕТЕ УЖИВА ЛАКО“– проглашење победника  

Активност: Литерарни конкурс од 1 - 4. и од 5 - 8. разреда на тему: „ДА 

ПРАВО СВАКО- ДЕТЕ УЖИВА ЛАКО“ проглашење победника  

Активност: Јесењи крос  

 



 

 
  

  

 

                                                    16. октобар 2019. год.   

 



 

Дан здраве хране 

 

 Дан здраве хране обележен је у нашој школи 16.10.2019. На првом часу у 

свим одељењима прочитан је текст о значају здраве хране и здраве исхране. 

Ученици су излагали своје радове на тему здраве хране и радови су 

излагани у холу школе. Награђен је по један ученик нижег и један ученик 

вишег разреда чији су радови изабрани за најбоље, а то су: 

 

- Буљанчевић Богдан 1-1 

 

-  Радосављевић Ивана 5-3 
 

 
 

  

18. октобар 2019. год.   

 



 

Дан школе  

Дан школе обележен је свечаном приредбом у холу школе. Директор школе 

Томица Симић поздравио је својим говором све присутне госте, наставнике и 

ученике, драматизација ученика је уследила након тога, а програм су 

употпуниле нумере нашег хора који је био састављен од ученика и наставника.  

 

 
 

  

НОВЕМБАР  

8. новембар 2019. год.     

Вуков дан/Дан просветних радника 

  



 

Сваке године, 8.11. ученици и наставници наше школе обележавају Дан 

просветних радника, али и "Вуков дан". И ове године смо песмом, игром, 

кратким народним умотворинама, шаљивим причама, фолклорним играма, 

лазаричким песмама... закорачили у "чаробни свет орача и пастира". Вук нас је 

"лично" подсетио на дела која је оставио иза себе, а за нас. Корачајући траговима 

мудрих људи, накратко смо делили њихову спремност на хумор и у најтежим 

времанима, слушали речи народних песама испредених у најтананије мелодичне 

звуке.  

 

  

  

  

  

  



 

  

29. новембар 2019. год.  

Размажена принцеза и разбојници 

 

 Наши ученици, чланови дечје глумачке поставе Центра за културу "Свети 

Стефан Деспот српски" Деспотовац, одушевили су многобројну публику у холу 

основне школе "Деспот Стефан Високи" у Деспотовцу. Уиграни и весели 

одузели су дах, препуном холу малишана и њиховим родитељима, одигравши 

представу "Размажена принцеза и разбојници". Духовити дијалози и искрена и 

спонтана гестикулација измамили су дечји смех и аплауз који умногоме говори 

о квалитету изведбе.  

 

   
 

 

ДЕЦЕМБАР  

 

09-16. децембар 2019. год.     



 

Двојезичност преко граница 

   Наставници и ученици наше школе учествују у реализацији Erazmus+  КА229 

пројекта школског партнерства „ Двојезичност преко граница ” заједно са 

школама из Словачке, Чешке и Пољске, који ће трајати две године (2019-2021).  

   У периоду од 9. децембра до 16. децембра 2019. године наставници Ксенија 

Лаишић- Милетић, Миљана Павковић, Снежана Петровић, Сузана Милојевић, 

Томица Симић и 6 ученика 7. разреда посетили су град Слиач у Словачкој. 

Приликом боравка у овом граду ученици су учествовали су у активностима које 

су организоване у основној школи, као што су радионица математике: 

математичке загонетке, игра Jeopardy, Финансијска одисеја, окушали се у 

осликавању свиле, учествовали у презентацији о руднику бакра и сребра у 

Шпаниа Долини, обишли опсерваторијутм и планетаријум у Жир над Хроном, 

учествовали у ручној изради Божићних украса и њиховој припреми за Божићни 

базар. На крају су сумирали све активности на радионицамам, представљајући 

их на постерима у сликама и речима. Наши ученици су учили од својих вршњака, 

дружили се, размењивали искуства и забављали се. 

 



 

 
 

27. децембар 2019. год.     

Новогодишњи базар 

 У нашој школи 27.12.2019. године организован је традиционални новогодишњи 

базар где су ученици показали своја умећа и креативност. Проглашени су 



 

победници најлепше украшене учионице, као и најбољи такмичари учесници 

друштвено - забавних игара. 

 

 
 

 

ЈАНУАР  

 

                                 

27. јануар 2020. год.    

Путеви светосавља  

Прослављен је Савиндан, велики празник кога обележавају и славе све школе у 

Србији, али и ван ње, у сваком граду, у сваком месту где има Срба, српских ђака 

и српске културе.  То је слава свих нас, било да смо ђаци, учитељи, наставници 

или родитељи, јер само сви заједно чинимо школу  и само сви заједно идемо 

путем светосавља.  Наш највећи посао је створити од детета човека, оплеменити 

га образовањем и учинити га способним за живот.  Од када су  настале, школе 

се баве образовањем и васпитањем, само што су исходи ових дуготрајних и 

захтевних послова различити у различитим временима.  Посао нас просветара 

никада није био лак, он је у многим сегментима захтевнији и тежи од других 

професија. Рад са децом је рад са душама младих људи, које су готово по 



 

правилу несталне и склоне лутањима. Зато је посао свих нас заједно да 

помогнемо детету, а потом и младом човеку  да лакше нађе прави и сигуран пут, 

да гради своју личност из дана у дан, да превазилази проблеме и одолева 

великим искушењима. Прави и сигуран пут за сваког од нас је пут светосавља, 

пут зацртан пре више од осам векова, осмишљен  личношћу нјамудријег међу 

нама – Светог Саве.  Његова визија, која је одолела и надживела најстрашније 

пошасти које је српски народ пролазио кроз своју дугу историју, 

подразумева  српску државну самосталност, национални и културни идентитет, 

свој језик и писмо и наравно – српску православну веру која свему даје снагу и 

смисао. 

То што је управо Дан Светог Саве просветарска и школска слава, даје свима нама 

осећај поноса, важности, али и обавезе да не застанемо на светлом светосавском 

путу.  

 



 

 

  

         

29. јануар 2020. год.    

Пројектна настава 

На седници Наставничког већа 29.1.2020. одржана је презентација на тему 

пројектна настава и добри примери etwinning пројеката. Презентацију је 

одржала наставница енглеског језика Маја Медић, говорећи о једном од својих 



 

etwinning пројеката под називом "The Cubs", који је оцењен као пројекат високог 

квалитета. Наставници су информисани о томе шта добар пројекат мора да 

садржи, које алате могу користити у свом раду и добили су разне савете које 

могу применити у пројектној настави.  

  

 

МАРТ  

Л  

15. март 2020. год.     

Ванредно стање на територији Србије 

 

 

 На територији Републике Србије проглашено је ванредно стање због епидемије 

корона вируса. Од 16. марта 2020. године на снази је била потпуна обустава 

наставе у школама те се прешло на наставу посредством интернета и предавања 

на телевизији. 

 

 

МАЈ 

 

20.5. 2020. год.  

Изградња топловода у нашој школи 

 

 У дворишту Основне школе „Деспот Стефан Високи“, изведени су радови на 

изградњи топловода који ће повезати котларнице у нашој школи и Техничкој 

школи у Деспотовцу. Са задње стране школе, топловод ће бити прикључен на 



 

постојећу котларницу и инсталацију зграде школе и спортске хале. Енергија 

топле воде замениће котлове на мазут 2 x 800 kw , чиме се стиче услов за 

повољније грејање школе и спортске хале у зимском периоду. Овим пројектом, 

решен је дугогодишњи проблем загревања Хале спортова у којој ученици и 

наставници бораве током извођења наставе и часова Физичког и здрвственог 

васпитања. 
 

  

  

 

 

 

 

ЈУН  

10. и 11. јун 2020. год.   

Екскурзија 7. разреда  

Директор школе, разредне старешине и ученици 7. разреда наше школе, 10. и 

11. јуна 2020. године реализовали су екскурзију на релацији Деспотовац - 

Шабац - Лозница - 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, 

Бања Ковиљача - наша позната ваздушна бања и популарно одмаралиште, 

Тршић - родно место Вука Караџића, утемељивача српске писмености, 

Манастир Троноша - задужбина краља Драгутина из 1317. године, 

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

Максимовић, 

Ваљево - посећен Народни музеј и Муселимов конак из 18. века   

 

12. и 13. јун 2020. год.   



 

Екскурзија 5. разреда  

Одељењске старешине и ученици 5. разреда реализовали су екскурзију 12. и 13. 

јуна 2020. године. Релација екскурзије: Деспотовац - Смедерево - Делиблатска 

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

Ученици су посетили следећа места: 

- Смедеревску тврђаву 

- Белу Цркву, језеро, центар града, видиковац Три крста 

- Вршац, халу „ Миленијум ”, Градску кућу, кућу Јована Стерије Поповића, 

Саборну цркву, Владичански двор, римокатоличку цркву светог Герхарда 

- Вршачку кулу, Народни музеј у Зрењанину, 

- Дворац Дунђерски 

 

 

 



 

24 - 26. јун 2020. год.   

Екскурзија 8. разреда  

Одељењске старешине и ученици 8. разреда наше школе,  у периоду од 24.6. 

до 26.6.2020. 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 Хопово– манастир 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.  

 



 

 

 

27.6. 2020. год.   

Додела сведочанстава и вукових диплома 

 

27. јуна 2020. године ученицима наше школе свечано су уручена 

сведочанства и награде. Од 65 ученика који су завршили 8. разред, 10 

ученика је носилац Вукове дипломе: Вања Дамјановић, Теодора Живковић, 

Стефан Јовичић, Емилија Ђорђевић, Дуња Нешић, Јелица Нешић, Сара 

Стојадиновић, Јасмина Маринковић, Кристина Мијатовић и Милена 

Милутиновић. Ђак генерације је ученица Милена Милутиновић. 

 

 



 

ЈУЛ 

 

1. јул 2020. год.   

Матуранти  2020.  

Школска година која је за нама, била је специфична по много чему. 

Суочили смо се са новим изазовима и врло успешно смо се прилагодили 

новонасталим ситуацијама. Из наше школе испратили смо још једну 

генерацију матураната. Сигурни смо да са собом носе прегршт лепих 

успомена, али и знање којим ће освајати свет. 

        

 



 

 

 

На летопису радио:  

наставник историје: Владимир Вулић  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


