
Летопис основне школе „Деспот 

Стефан Високи“ Деспотовац за 

школску 2020/21. годину 

 

 

 

АВГУСТ 

31.08.2020. 

Пријем ђака првака 

Дан пре повратка у школске клупе одржани су родитељски састанци за 1. и 5. 

разред. Приметна је радост због враћања у клупе и код родитеља и код 

ученика, иако је епидемиолошка ситуација омела да то буде као предходних 



година. Деца су са маскама распоређена код својих учитеља и наставника. 

Школа је спремна за 1. септембар и поштују се правила која је расписало 

Министарство просвете. Обезбеђена су средства за поштовање мера, 

прилагођена је настава, број ученика, посебна правила понашања. Родитељима 

и ученицима, добродошлицу, пожелео је директор Томица Симић. 

Захваљујемо родитељима на поверењу, стрпљењу, разумевању и сарадњи! 

 

 

СЕПТЕМБАР 

25.09.2020. 

Европска недеља спорта 

Oве године Савез за школски спорт Србије у сарадњи са Олимпијским 

комитетом Србије и Министарством омладине и спорта, организовао је 

Школски спортски дан у Деспотовцу у оквиру Европске недеље спорта. 

Европска недеља спорта ове године одржава се по шести пут у Европи а трећи 

пут у Србији. Био је то дан за уживање и спорт, још један дан у оквиру 

Европске недеље спорта. Европска недеља спорта је иницијатива Европске 

комисије. Одржава се широм Европе са циљем да подстиче учешће у спорту и 

рекреацији и да позива на физичку активност и здраве стилове живота. У овој 



акцији учествује преко 15 милиона учесника из 46 земаља Европе на преко 

26000 спортских догађаја. У Деспотовцу учествовали су  најмлађи спортисти, 

ученици од 1. до 4. рареда ОШ „Деспот Стефан Велики“ из Деспотовца. 

Ученике су анимирали кроз спортске станице наставници физичког и 

здравственог васпитања, Давид Синђелић, Весна Алексић и Јовица Ристић. 

Као гост, спортски догађај је увеличао и драги пријатељ, атлетски ас Драган 

Здравковић. На овим играма сваки тим је имао задатак не да буде бољи од 

дугог  већ да буде најбољи што може, и они су га успешно савладали.  

Нека нас ово дружење подсети да треба да развијемо спортски дух код наше 

деце, да им будемо подршка, љубав, сигурност. Само уз подршку породице, 

спорт можемо приближити деци. Узимањем оног најбољег из спорта, 

обезбеђивањем позитивних искустава и стицањем спортских вештина 

припремићемо децу за квалитетан живот у одраслом добу. 

 

 

ОКТОБАР 

05.-09.10.2020. 



Дечја недеља 

И ове школске године је у нашој школи организован низ манифестација 

поводом обележавања дечје недеље, иако у смањеном обиму због пандемије 

вируса корона, под геслом „Подељена срећа, два пута је већа“. Наши 

ученици су учествовали у радионицама и комплетном програму, уз ограду да 

су неке активности урађене путем презентације или током наставе на даљину. 

 

Програм Дечје недеље: 

 

  

Понедељак – ОТВАРАЊЕ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ  

  

активност: Конвенција о правима детета (ПП презентација) 

активност: Пријем првака у Дечји савез (подела беџева и добродошлице) 

  

Уторак – ДЕЦА И СПОРТ 

  

активност: Дружење ученика са успешним спортистима (Деа Марјановић и 

Немања Мишковић) 

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

активност: Седница ученичког парламента 

 

Среда – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

  

активност: Сађење дрвета генерације ученика првог разреда 

активност: посета председнику општине Деспотовац 

 

Четвртак – ДЕЦА И ОБРАЗОВАЊЕ 

  

активност: Посета Народној библиотеци „Ресавска школа“ 

активност: Интервју са Ненадом Јеремићем 

  

Петак – КОНКУРС ЗА НАЈЛЕПШИ САСТАВ НА ТЕМУ: ЗАШТО ВОЛИМ 

СРБИЈУ? 

  

активност: Литерарни конкурс од 1 - 4. и од 5 - 8. разреда на тему: „ЗАШТО 

ВОЛИМ СРБИЈУ?“ објављивање победника 

 



 

 

19.10.2020. 

Дан школе 

Дан школе је обележен уз поштовање свих епидемиолошких мера. Директор 

Томица Симић је одржао говор и поздравио је све присутне чланове колектива 

и госте. Посебну захвалницу је добио наш колега Љубиша Благојевић који је 

овом приликом испраћен у заслужену пензију уз пригодан поклон. 



 

 

26.10.2020. 

eTwinning ознаке квалитета 

У нашој школи се већ годинама реализују међународни etwinning пројекти на 

енглеском језику. За школску 2019/20. годину, наша школа је добила 

националне ознаке квалитета за 5 пројеката. Награђени су: 

• наставник енглеског језика, Ксенија Лаишић Милетић за пројекат 

Аdventure Train 

• наставник енглеског језика, Нена Николић за пројекат  Аdventure Train 

• наставник енглеског језика, Маја Медић за пројекте: NeuroEnglish, 

English is a piece of cake и English&Puzzles 

• наставник физичког васпитања, Јовица Ристић за пројекат Pen Pal 

European Club (Wonders happen when kids connect). 



 

 

НОВЕМБАР 

Због погоршања епидемиолошке ситуације у земљи, све планиране 

активности у новембру су отказане, а од 18.11. ученици су прешли 

на наставу на даљину. 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

Обзиром да се и током децембра настава одвијала на даљину није 

било организације традиционалног новогодишњег базара као ни 

програма поводом испраћања старе и дочека нове године. 

 

11.12.2020. 

Ерасмус + пројекат CATCH 



 

Одржана је прва видео конференцију на Зоом-у, што је био прави успех. 

Задатак ученика био је да представе своје родне градове, тако да су сви могли 

да добију мали увид где живе њихови вршњаци и наставници. 

Наш домаћин међународне видео конференције био је Мицхал Новак, 

Ерасмус + координатор у Тихи-у у Пољској. Прво је представио пројекат 

CATCH нашим студентима кроз детаљну презентацију. Касније је затражио 

од координатора сваке земље да представе себе, своје колеге и студенте. 

Након виртуелног увода, студенти су почели да приказују своје презентације 

и разговарају о својим родним градовима у Италији, Пољској, Србији, 

Словачкој, Шпанији и Турској. Нашу школу су представљали наставници 

Ксенија Лаишић-Милетић, Јовица Ристић и Владимир Вулић са 16 ученика 6. 

и 7. разреда. Било је то једно ново и занимљиво искуство за наше ученике. 

 

ЈАНУАР 

Након наставе на даљину и распуста поводом новогодишњих 

празника, наш колектив се вратио редовним обавезама 18.01.2021. 

уз жељу да нова година буде много боља и безбеднија од претходне. 

 

ФЕБРУАР 

19.02.2021. 

ЗООМ конференција 19.2.2021. 

По први пут у историји наших ЕRASMUS+ активности одржали смо 

међународну видео конференцију на Zoom платформи, а која се истовремено 

уживо емитовала на Youtubu. Ученици, радећи у међународним тимовима, у 

нашем пројекту под називом „Клима и претње културном наслеђу“ 

представили су нам различита питања у вези са водом. Ученици партнерских 

школа из Италије, Пољске, Србије, Словачке, Шпаније и Турске заједно су 

воду представили не само као извор живота већ и као трајни мотив у култури, 



традицији, уметности и архитектури наших земаља и као суштински елемент 

за индустријски развој. 

    

МАРТ 

Због погоршања епидемиолошке ситуације, наша школа је прешла 

на наставу на даљину 15.03.2021. те су све ваннаставне 

активности нажалост отказане. 

 

АПРИЛ 

17.04.2021. 

Током априла су наши ученици учествовали на такмичењима из српског 

језика, математике, физике, хемије и историје, као и на књижевној олимпијади 

и на тим такмичењима остварили запажене резултате. У нашој школи је 

одржано окружно такмичење из хемије. Показали смо се као добри домаћини, 

а наши ученици су показали завидно знање. 

 

МАЈ 

09.05.2021. 

Сарадња наше школе са Тамбовским државним универзитетом 

Основна школа "Деспот Стефан Високи" и Удружење српско - руског 

пријатељства "Ресава" из Деспотовца учествовали су у пројекту у оквиру 

прославе 76-годишњице победе над фашизмом. Видео-конференције о 

погинулим руским јунацима на територији Србије и општине Деспотовац, 

полагање венаца на споменик руском војнику у Великом Поповићу, извештаји 

наших ученика о руским херојима из Другог светског рата, рецитовање и 



певање руских песама о Другом светском рату, део су активности наше школе 

у сарадњи са Тамбовским државним универзитетом "Г. Р. Державин". 

 

ЈУН 

09.06.2021. 

MonStars – eTwining 

Пројекат „MonStars“ је реализован са ученицима 3. разреда у истуреним 

одељењима у Миливи и Липовици школ. 2020/21. год. Аутори пројекта су из 

Турске, а међу осталим партнерима су и наставници из: Италије, Пољске, 

Шведске, Литваније и Србије. На пројекту су радили на часовима енглеског 

језика. Пројекат је имао за циљ учење енглеског језика кроз виртуелно 

окружење и наставу на даљину. Ученици су развијали своје вештине 21. века 

радећи путем алата classdojo. На том сајту ученици су добили своју 

интернационалну виртуелну школу и били су подељени у три мешовита 

одељења. Сами ученици су бирали имена за своја одељења. Цео рад је био 

груписан у три теме: Моја породица, Мој свет (школа, игралиште и град) и 

Наш свет (природа, временске прилике и државе). 

 

18.06.2021. 

ЕRASMUS+ 

Одржана је завршна конференција нашег пројекта „Клима и претње културнoм 

наслеђу“, током које су наставници и ученици оценили рад прве године и 

опростили се једни од других, надајући се да ћемо се лично поново срести 

следеће школске године. Завршну конференцију одржао је координатор српске 

партнерске школе, Ксенија Лаишић-Милетић. Упознала је партнерске земље 

путујући кроз њих кратким филмовима, а ученици из партнерских школа су 

потом усмено оценили пројекат на основу унапред дефинисаних критеријума. 

На основу оцена ученика направљен је Вордарт постер. На крају конференције 

имали смо квиз, што је био сјајан успех када су награду освојили ученици 

шпанске и словачке партнерске школе. Велико хвала шпанском координатору 

који је саставио овај сјајни квиз. Можемо рећи да смо упркос пандемији 



успешно закључили пројектну годину, лепим пројектним производима 

захваљујући напорном и упорном раду. 

 

21.06.2021. 

Посета музеју угљарства 

Ученици који су током ове школске године добили награде на такмичењима 

су заједно са својим предметним наставницима награђени путовање у музеј 

угљарства у Сењском Руднику. Ученици и наставници су уживали у 

опуштеном дану и стекли нова знања о овој битној индустријској грани за наш 

регион. 

 

 

27.06.2021. 

Матура осмог разреда 

Драги наши матуранти, време је да кренете напред, спремни и надахнути у свој 

избор. Научили сте колико вредите и како је мало тога немогуће када сте 

марљиви и посвећени својим циљевима.Надамо се како ћете пронаћи 

задовољство одабраним занимањем и да ћете свој посао обављати срцем. Нека 

вас позитивна сећања на вашу школу, пријатељства, дружења, али и нас, 



наставнике, подсећају како је ваш други дом увек ту за вас. Надамо се како 

ћете своје одрастање с нама памтити као једно од најлепших раздобља свога 

живота. 

 

 
 

 

 

28.06.2021. 

 

Додела сведочанстава ученицима осмог разреда 

 
Ученицима завршног разреда подељена су сведочанства и уверења о стеченом 

основном образовању. Највреднии ученици су добили дипломе „Вук 

Караџић“, као и дипломе из појединих предмета. Проглашен је и ђак 

генерације, а то је ове године била Ива Николић. 

 



 
 

 


