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Нову школску годину Основна школа „Ћеле-кула“ започела је сређена и 

освежена. Ученике и остале, посебно је обрадовао пријатан кутак у приземљу, као и на 

спрату, где се осећа топлина дневног боравка сопственог дома.  

 

                       
Негујемо традицију - Етно кутак, на новом месту у школи 
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МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

 

У школској 2018/19. години радило се на побољшању техничких и просторних 

услова рада. Од свих планираних радова реализовани су следећи:  

 Уведена је кабинетска настава у школи: одређена су по два кабинета за 

математику и српски језик, по један кабинет за биологију, историју и географију, 

географију и немачки језик, физику и хемију, музичку културу, ликовну културу 

и ТИО, енглески језик и информатику;  

 Кабинети су опремљени потребним дидактичким материјалом (географске и 

историјске карте, компас, глобус, дигитални тегови и ваге, пројектор, лаптоп 

рачунари...);  

 Министарство просвете је Школи донирало 11 рачунара и 12 таблета;  

 Школа је од својих средстава набавила 4 лаптоп и 4 десктоп рачунара, као и два 

штампача;  

 Учионице су опремљене новим белим таблама (12 комада) и новим катедрама, 

где је било потребе. Замењене су и столице у учионицама првог разреда; 

 Набављене су склапаће столице за Свечану салу;  

 Урађена је адаптација подрумског простора, чиме је добијена још једна 

учионица која се по потреби може користити;  

 Поправљена интернет-мрежа у школи, купљен је нов и јачи рутер којим су се 

решили чести испади из система интернет-мреже и појачан квалитет интернет- 

мреже у школи;  

 Захваљујући донацији Министарства просвете обновљен је библиотечки фонд, а 

школа је од тих средстава набавила и дигиталне уџбенике;  

 Побољшано је осветљење у школском дворишту;  

 Замењен је део компјутера за видео надзор;  

 Током првог полугођа вршена су редовна текућа одржавања и по потреби су 

санирани кварови;  

 Учионице млађих разреда добиле су клима уређаје;  

 Окречен је хол Школе и кабинет за физику и хемију;  

 Замењена су дотрајала врата на кабинетима за физику и ликовну културу.  

 У више наврата сређивано је и школско двориште, а постављен је и летњиковац. 

 

КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 

 

Основна школа „Ћеле-кула“ је школску 2018/2019. годину почела са 49 радника. 

Од тога је било 25 наставника предметне наставе, 9 учитеља - наставника разредне 

наставе, 2 учитељице у продуженом боравку, два стручна сарадника – једног педагога и 
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једног библиотекара, који је истовремено са половином процената норме у настави; по 

једног благајника, рачуновође, секретара, 7 хигијеничара, 1 домара и директора школе.  

У току првог полугодишта настале су следеће кадровске промене:  

- Наставница разредне наставе Маја Ранђеловић, коју је замењивала Александра 

Манић, вратила се са породиљског боловања у току првог полугодишта 2018/19. год. те 

је преузела одељење 3/1.  

- Наставница српског језика Ирена Стаменковић Здравковић у току првог полугодишта 

стекла је услове за инвалидску пензију. На овом месту остала је до краја школске 

године Јелена Радовановић, која је до тада радила на замени боловања.  

- Наставница енглеског језика Снежана Јевтовић дала је отказ на место наставника 

енглеског језика на замени и њен радни однос престао је 14. 2. 2019. године.  На ово 

место 18. 2. 2019. дошла је Ивана Ранђеловић. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

Школа је реализовала васпитно-образовни рад по Правилнику о календару 

васпитно-образовног рада основне школе за школску 2018/2019. годину који је 

прописао министар просвете ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 10/2018).  

И ове школске године радило се у једној смени, само пре подне. За ученике 

првог и другог разреда био је организован рад у продуженом боравку. Од ове школске 

године школа је добила одобрење за формирање друге групе продуженог боравка.  

На почетку школске године сачињен је план дежурства наставника, који је 

почетком децембра ревидиран, појачано је дежурство наставника и радника школе у 

школском дворишту и на холовима, због осигурања безбедности ученика у школи.  

У току школске године реализоване су бројне активности и манифестације. О 

овим активностима детаљнији опис налази се у Извештајима стручних Тимова, Већа и 

Актива који чине саставни део Извештаја о реализацији Годишњег плана рада у 

школској 2018/19. години.  

Школска година почела је у понедељак 3. 9. 2018. године. На почетку школске 

године број ученика био је 351. У међувремену 5 ученика се исписало, а 7 се уписало у 

нашу школу, па се број на крају школске године повећао за два ученика и био је 353. У 

први разред уписано је 49 ученика, који су распоређени у два одељења. За њих, као и за 

предшколце, организован је свечани пријем.  

У септембру су одржани родитељски састанци у свим разредима, на којима су 

родитељи обавештени о уџбеницима и Календару васпитно-образовног рада за 

2018/19.годину. Ове године поједини ученици, који су остварили право по једном од 

три прописана основа, добили су бесплатне уџбенике.  
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Од почетка школске године кренуло се са коришћењем ес Дневника. Упоредо са 

вођењем класичног дневника наставници су попуњавали и ес Дневник. Од другог 

полугодишта класични дневници васпитно-образовног рада бивају у потпуности 

замењени електронским дневницима.  

Наша школа је у мају аплицирала за улазак у нови пројекат под називом 

„Обогаћени једносменски рад“. Тиме што већ три школске године ради и организује 

ВО рад једној - преподневној смени, имала је у старту предност, сачинила неопходну 

документацију за улазак у пројекат, те од наредне школске године, након извршеног 

анкетирања родитеља и ученика, дефинитивно креће у реализацију истог.  

У школи су током године радили следећи стручни Тимови и Активи:  

 Стручни тим за самовредновање;  

 Стручни тим за обезбеђивање квалитета и развој школе;  

 Стручни тим за заштиту ученика;  

 Стручни тим за професионалну оријентацију;  

 Стручни тим за инклузију;  

 Стручни тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва;  

 Стручни тим за професионални развој и стручно усавршавање;  

 Стручни тим за уређење школског простора;  

 Актив за развој школског програма и  

 Актив за школско развојно планирање;  

Стручна већа из области предмета: за српски и стране језике, за природне и 

техничке науке, за друштвене науке, за уметности и вештине као и стручно веће 

разредне наставе.  

Од Ученичких организација радили су Ученички парламент и Дечији савез.  

У току школске године Школа је остварила сарадњу са ГО Медијана, Позориштем 

лутака, биоскопом Синеплекс, ЈКП Горица, ЈКП Наисус, ПУ Ниш, Центром за 

социјални рад, Канцеларијом за младе, Школском управом, Републичком просветном 

инспекцијом, Регионалним центром за професионални развој, Народним музејом, 

Геронтолошким центром, Заводом за ментално здравље, Секретаријатом за омладину и 

спорт, Народном библиотеком, МУП-ом, као и другим установама од значаја за ВО рад.  

Према календару активности у школи су одржане седнице одељењских већа и 

родитељски састанци на класификационим периодима, а према потреби и мимо 

предвиђеног календара 
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С Е П Т Е М Б А Р 

 

3. септембар 2018.  

Свечани пријем ученика првог разреда 

Основна школа „Ћеле-кула“ већ традиционално дочекује своје прваке свечано, 

пригодним програмом новим ђацима у част. Пред главним школским улазом окупили 

су се првог школског дана тачно у десет сати малишани који ће ове школске године 

први пут сести у школске клупе, у пратњи својих родитеља и најближих.  
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Директорка школе Даниела Николић поздравила је окупљене ученике и 

родитеље, а школски хор „Лептирићи“ и ученици другог разреда извели су кратку 

приредбу тим поводом, пожелевши својим друговима првацима пуно успеха и радости 

у школи и учењу. Наступили су потом и чланови фолклорне секције.  

 

До својих учитељица малени прваци дошли су ходајући црвеним тепихом посутим 

звездама. Учитељице: Мирјана Василев и Виолета Милићевић након приредбе повеле 

су своје нове ђаке до њихових учионица, где су им уручени поклони за срећан почетак. 
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Прилог о почетку школске године у ОШ „Ћеле-кула“ и пријему првака емитован 

је на телевизији „Прва“ у емисији „150 минута“. Овај прилог може се погледати на 

следећем линку: https://www.facebook.com/1413436018802641/videos/302373967257782/ 

 

12. септембар 2018.  

Лептирићи поново заблистали 

 

Школски хор „Лепирићи“, који је 

увек присутан на свим значајним 

манифестацијама у граду, и ову школску 

годину отпочео је вредно и активно. Они су 

својом песмом допринели свечаној 

промоцији књиге „И сиромашни имају 

сан“, Јована Милића, која је одржана у 

великој сали Бановине. „Дирљива прича о 

сновима детета који постају стварност 

одраслог човека“, пише испод наслова 

књиге, а ми верујемо да ће наши 

Лептирићи, кад одрасту, остварити све 

своје дечје снове.  

        

https://www.facebook.com/1413436018802641/videos/302373967257782/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBV20bFO2-fyrMjr3Qeq8sBSE-LsIXhhttNr-faHjkFfZjujUuHHgKGO8PO-_33jlxtTFpGSFOVAns3D0TOvTEZGbgKhVx9eTLKNpgw_U-IUTooFma7rE_2ylzYDCFXbXoSJGLNt_ZhccsckspfQlzdr4CEudUkiDvCUbTzDzudfbVeKA3F_-cMGlHylgIJ-uNaVfYlYsjMfZ03FCL5FPz20JG6NHYer7z7CZo4h5Gzah2AC429Js_sszUn1O1Ykiq30wslvTBClDbnt8W5FKTv5-nBivcA0TnQ-U40X0LFfHy2KGZPNSL6_esfuyHc7MHfIKJJtJHGHURI5z_QfrwgpUS8AdZGz-7pBlxJ9NMuAhhGolWVhlRHrq1RxFCR9tRQyhSUVwPMmglRnAlOGf1s2EhoRJ5dQTO-hDTgajDdMnqV_O2arN8Le5Nav20b_i8nCLnACPoRSslZIQEJhX-N5KzqB-ZJK-0JfFa3GFxneyEvZs36T_BIYBccl1wYVvXC&__tn__=K-R
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19. септембар 2018. 

Пројектна настава, међупредметне компетенције и исходи учења 

Нови програм за први и пети разред од ове школске године донео је и новине 

везане за наставу, увођењем пројектне наставе са тежиштем на исходима учења. 

Поједини наставници и учитељи прошли су обуку у току лета. За све њих, али и остале 

заинтересоване наставнике, организовано је предавање у школи, у оквиру стручног 

усавршавања, под називом „Кратка прича о пројектима, МПК и исходима“. Предавач је 

била Марија Дикић, наставница хемије и сарадник ЗУОВ-а, која је уз примере пружила 

и додатна појашњења и разрешила неке дилеме у вези са овим новим изазовима у 

образовању. 

  
Марија Дикић 

 

26. септембар 2018. 

Европски дан језика 

Јавни час посвећен Европском дану језика и Светском дану превођења 

организован је у свечаној сали школе. Овом предавању, осмишљеном као 

интеркултутрални дијалог, могли су да присуствују многи заинтересовани ученици, 

наставници и родитељи.  
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Наша млада гошћа, Јужноафриканка Марајка 

Кенард, одушевила је присутне. Говорила је о животу у 

Јужној Африци, али и о сусрету са српском културом, 

коју тек открива и упознаје. Поједини ученици су 

показали велику умешност у комуникацији на 

енглеском језику, веома креативно представљајући 

најпознатије и најзанимљивије српске обичаје, храну, 

традицију, верске празнике, познате личности , па чак 

на духовит начин и детаље из српске митологије. 

 
Марајка Кенард 

Координатор сусрета била је наставница енглеског језика Снежана Јевтић, у 

сарадњи са наставницама из Стручног већа за српски језик и стране језике. 

 
Наставнице језика са гошћом и ученице: Марија Крстић и Јована Дикић. 

 

О овом догађају објављен је чланак у часопису „Табла“: 
http://www.tabla.org.rs/2018/09/blog-post_149.html 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tabla.org.rs%2F2018%2F09%2Fblog-post_149.html%3Ffbclid%3DIwAR0opHonBzDVcrGAMllXk3kXNG1ZrhXwgLosKIrfRKLYBC6fo7nM3Zb1QmM&h=AT01MnVjuOJhvR-CR1HykSyJZQsF2zUGxqNiZJtBbVXTy5MONu-0tmehC70lz5UZuoJubT953qBJcz5oeWL0QYkkqyfesUw4VpvnirJvWKTTjC8iFCm-7vtXvPS1WQO-R_kyIKIgMH8MXj75c-oTsWA9Ydz4zaUeroGGwNgT5NHybo42ftlx7yADqsxWPTcvqa5-ZuCkOxOCCPcHfYMdVcI2sgTZRB1V5I0lkzXZ7qjXefCArDv6OHmSLI5fcGD5qjYNFRptir6ZVZ93AMOGlR5fk__vRA3EBs94yBTt6dHb37MuuzXVH8e_ByCKyjHJ5WKMcntvuXuHG7U-j9nBX402-mznvYIRov01oZJLK-1HjGTYGKk6VzNWNOPIpZWWRFftIkihXGdXwANPhQclc3YqFquDGWfmqVPNWc1ur-9ZW4xJK3iIiXaOT6bo05egBt9ceoTPNAg4gTjRBxVs4IeDaSTub3QRe_kl4Ei7R3hr7o-OCmNDRLz9cDLrn_eZD109P_Z9Mm2XaN51msrR6THFb86yP1oB9k4NIfIteP10T7B7jg3xBu4MvKn59IbkbzDc2rdyuR3_PLWqEXeZnUJ6sgJTV2SoDa3DaBUJc4AvHLrSMl11l0SU849PeAuEHv0m
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27. септембар 2018.  

Ноћ истраживача 

 

Ученици осмог разреда Јована Дикић и Вељко Ђурић са наставницом историје 

Маријом Илић присуствовали су предавању „Осврт на српске бесмртнике који су у 

Великом рату задивили свет“. Предавање је одржано у Регионалном центру, у оквиру 

манифестације „Европска ноћ истраживача 2018“. 

 

 

 

28. септембар 2018.  

 

Ноћ истраживача - Квизичарење 

 

 

Јована и Вељко су и наши успешни млади 

физичари. Предвођени наставником Миодрагом 

Петровићем и у друштву другарице Маше Михајловић, 

пласирали су се у финале такмичења „Какав си 

квизичар“. Освојили су прво место. 

 

 
  

 
 

„Ћелекулски змајеви“ 

 

Такмичарска 

победничка екипа: 

Јована Дикић,   

Вељко Ђурић  

и Маша Михајловић.  

https://www.facebook.com/oscelekula/photos/pcb.2218340191533058/2218337254866685/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCaxwI4_3V2c1qZP6B8mqV8z3lScognGMpcVKnNCNo1mJVbjXB9Xy4p7k9cC0DpQhpBkpbNijH4fF1q&__xts__%5B0%5D=68.ARDsHaJHVVxI5ZhoXvU0-sQ7jWn9AFYTBlwAbYeUK3nK8kxSbRZujR5exJjUG_2uGa1tw4LQkJBuvXIRj0MSrLnU6bQfe0GngvvZjiSvBy3W-NolKCXKwOwstz4iHA5R0cHU_wLwhOE5LgBT9yzKyCvdVssqDCQxroUiDt_teSTWvV7XUNspXoapkWLlJizSV8IRYppY6UoEHgrFOVSIrXv_obhFybEp2DsmMxhKazeld7dj1I3HfiZJyIeDPNoaRHYr97TxspBgliyVUNg-mTrISGxyJaB5FUonVFFI0I4zxIyJcccealvWek7JNoPVV_6DNJpma8Hbq12lvA_gCPptBn7Q
https://www.facebook.com/oscelekula/photos/pcb.2218340191533058/2218337254866685/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCaxwI4_3V2c1qZP6B8mqV8z3lScognGMpcVKnNCNo1mJVbjXB9Xy4p7k9cC0DpQhpBkpbNijH4fF1q&__xts__%5B0%5D=68.ARDsHaJHVVxI5ZhoXvU0-sQ7jWn9AFYTBlwAbYeUK3nK8kxSbRZujR5exJjUG_2uGa1tw4LQkJBuvXIRj0MSrLnU6bQfe0GngvvZjiSvBy3W-NolKCXKwOwstz4iHA5R0cHU_wLwhOE5LgBT9yzKyCvdVssqDCQxroUiDt_teSTWvV7XUNspXoapkWLlJizSV8IRYppY6UoEHgrFOVSIrXv_obhFybEp2DsmMxhKazeld7dj1I3HfiZJyIeDPNoaRHYr97TxspBgliyVUNg-mTrISGxyJaB5FUonVFFI0I4zxIyJcccealvWek7JNoPVV_6DNJpma8Hbq12lvA_gCPptBn7Q
https://www.facebook.com/oscelekula/photos/pcb.2218340191533058/2218337254866685/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCaxwI4_3V2c1qZP6B8mqV8z3lScognGMpcVKnNCNo1mJVbjXB9Xy4p7k9cC0DpQhpBkpbNijH4fF1q&__xts__%5B0%5D=68.ARDsHaJHVVxI5ZhoXvU0-sQ7jWn9AFYTBlwAbYeUK3nK8kxSbRZujR5exJjUG_2uGa1tw4LQkJBuvXIRj0MSrLnU6bQfe0GngvvZjiSvBy3W-NolKCXKwOwstz4iHA5R0cHU_wLwhOE5LgBT9yzKyCvdVssqDCQxroUiDt_teSTWvV7XUNspXoapkWLlJizSV8IRYppY6UoEHgrFOVSIrXv_obhFybEp2DsmMxhKazeld7dj1I3HfiZJyIeDPNoaRHYr97TxspBgliyVUNg-mTrISGxyJaB5FUonVFFI0I4zxIyJcccealvWek7JNoPVV_6DNJpma8Hbq12lvA_gCPptBn7Q
https://www.facebook.com/oscelekula/photos/pcb.2218340191533058/2218337254866685/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCaxwI4_3V2c1qZP6B8mqV8z3lScognGMpcVKnNCNo1mJVbjXB9Xy4p7k9cC0DpQhpBkpbNijH4fF1q&__xts__%5B0%5D=68.ARDsHaJHVVxI5ZhoXvU0-sQ7jWn9AFYTBlwAbYeUK3nK8kxSbRZujR5exJjUG_2uGa1tw4LQkJBuvXIRj0MSrLnU6bQfe0GngvvZjiSvBy3W-NolKCXKwOwstz4iHA5R0cHU_wLwhOE5LgBT9yzKyCvdVssqDCQxroUiDt_teSTWvV7XUNspXoapkWLlJizSV8IRYppY6UoEHgrFOVSIrXv_obhFybEp2DsmMxhKazeld7dj1I3HfiZJyIeDPNoaRHYr97TxspBgliyVUNg-mTrISGxyJaB5FUonVFFI0I4zxIyJcccealvWek7JNoPVV_6DNJpma8Hbq12lvA_gCPptBn7Q
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Департман за 

физику Природно-

математичког факултета 

у Нишу доделио је 

екипи „Ћелекулских 

змајева“ – Јовани 

Дикић, Вељку Ђурићу и 

Маши Михајловић 

вредне награде за 

овојено прво место у 

квизу „Какав си 

КВИЗИЧАР“ на 

пригодној свечаности 

која је тим поводом 

организована на овом 

факултету неколико  

дана након такмичења.  
 

Јована и Вељко 

 

28. септембар 2018.  

 

 

      Медијана спорт фест 

Градска општина Медијана је и ове године 

организовала спортску манифестацију „Медијана спорт 

фест“ која је окупила преко две хиљаде учесника и 

навијача. Ученици основних и средњих школа 

надметали су се у атлетици, одбојци, рукомету, фудбалу 

и кошарци. Ученици наше школе су учествовали у свим 

спортовима и постигли завидне резултате. 

                   

Најуспешнији су били наши кошаркаши, који су  

са наставницом Татјаном Јандрић освојили прво место и 

доказали да су прави шампиони. Као награду добили су 

пехар, златне медаље и кошаркашку лопту. 
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О К Т О Б А Р

 
Дечја недеља 

 

Октобар је почео у знаку Дечје недеље под слоганом „Моје је право да живим 

срећно и здраво – за одрастање без насиља“. Програм обележавања Дечје недеље 

саставиле су учитељице Маја Јоцић и Љиљана Марковић, координатори Дечјег савеза. 

У обележавању Дечје недеље учествовала су и деца из предшколских група са својим 

васпитачицама, који су имали и свој програм активности.  

1. октобар 2018. 

Ученици млађих разреда цртали су на асфалту са темом „Одрастање без 

насиља“. 
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2. октобар 2018.  

 Чланови Ученичког парламента реализовали су радионицу на тему „Моје је 

право да живим срећно и здраво“ са ученицима млађих разреда. Учесници радионице 

су се дружили, дискутовали и пренели своје идеје на паное. То је била још једна 

прилика за међугенерацијску сарадњу.  

   

 Градска општина Медијана је у сарадњи са Позориштем лутака из Ниша 

поводом обележавања Дечје недеље поклонила ученицима првог разреда бесплатну 

позоришну представу „Цвеће мале Иде“. 

  полазак у позориште     

У гостима су нам били чланови Карате клуба 

„Цар Константин“ који су показали како изгледа један 

њихов тренинг. Деца су била одушевљена и 

мотивисана. Клуб је за наше ђаке, на њихову велику 

радост, омогућио бесплатно учлањење.  
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Ученици одељења 4/1 на часу ликовне културе и часу предмета руке у тесту 

правили су глобусе од различитих материјала и тако исказали своју креативност и 

маштовитост. Глобуси су им били потребни за час природе и друштва, где су учили о 

положају наше домовине у свету. 

 
У одељењу 4/2 у оквиру 

обележавања Дечје 

недеље реализована је 

радионица посвећена 

превенцији вршњачког 

насиља под слоганом: 

 

 

„Загрљај је сусрет 

најлепши на свету“.

 

3. октобар 2018.

„Добра играчка“  

– трећи дан обележавања Дечје недеље.  

Ученици млађих разреда правили су играчке од 

природних и рециклажних материјала. У радионици су 

учествовала и деца из предшколских група. Све играчке 

направљене на овој радионици биле су изложене 

наредног дана у холу школе.  
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 4. октобар 2018.             

„Шах-мат насиљу“ 

 

Представници Ученичког парламента, у пратњи 

својих наставница, присуствовали су у Нишком 

кулутрном центру представљању књиге „Шах-мат 

насиљу“, ауторке Марије Ранђеловић и упознали се са 

креативним начинима борбе против насиља.  

 
 

 

 

Мјузикл „Пепељуга“ 

 

 Васпитачица 

Данијела Радовић 

Томић организовала је 

мјузикл „Пепељуга“ за 

ученике млађих разреда 

у свечаној сали школе.  

 

5. октобар 2018. 

 

Предавање на тему „Здрави зуби“

Докторка у стоматолошкој ординацији у нашој школи упознала је ученике првог 

разреда са техникама правилног прања зуба и одржавања оралне хигијене. Ученици су 

добили и поклоне – пасте и четкице за зубе.  
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Поводом пријема ученика првог разреда у Дечји савез приказана је приредба 

коју су припремили ђаци четвртог разреда са својим учитељицама, Мајом Јоцић и 

Љиљаном Марковић. Организовано је и дружење са децом из предшколског васпитања 

и млађим ђацима кроз мјузикл и маскенбал под називом „Пут око света“. 

   
„Пут око света“ 

                                             
учесници Маскенбала

 

 

На свечаности поводом пријема првака 

у Дечји савез били су и чланови 

Фолклорног ансамбла „Мозаик“. 
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„Ја сам Акико“ 

У оквиру обележавања Дечје 

недеље ученици првог и другог разреда 

у продуженом боравку најпре су цртали 

на тему „Моје је право да живим срећно 

и здраво“, а затим су са учитељицама 

Јеленом Стојановић и Иваном Николић 

у Парку Светог Саве присуствовали 

промоцији тренутно најчитаније књиге 

за децу „Ја сам Акико“. Упознали су и 

писца овог романа Стефана Тићмија.  

 

Радионица „Јесење чаролије“  

  

  

 

 

Учитељице су у одељењима 

трећег и четвртог разреда организовале 

ликовну радионицу на којој су 

учествовале и маме наших ученика.  
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9. октобар 2018. 

     

 

„Стоп – сви на спорт!“ 

Ученици четвртог 

разреда, у пратњи 

учитељице Љиљане 

Марковић учествовали 

су на традиционалној 

манифестацији „Стоп – 

сви на спорт!“, која је 

одржана на спортским 

теренима у Тврђави.

11. октобар 2018. 

 „Моћна епрувета ствара чуда света“ 

 

Наставница хемије Катица Николић са ученицима седмог разреда одржала је у 

свечаној сали јавни час под називом „Моћна епрувета ствара чуда света“, коме су 

могли да присуствују сви заинтересовани ученици, наставници и родитељи. 
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12. октобар 2018.  

 

„Где се играмо?“ 

У сарадњи са 

МУП-ом ученицима 

првог разреда одржано 

је предавање о 

безбедности у 

саобраћају.  

 

 

Крос 

У организацији Црвеног крста одржан је крос у 

Тврђави. Матеја Цветковић, ученик 5/2 освојио је 

бронзану медаљу. Остали ученици су показали велику 

вољу и спортски дух на захтевној стази и заједно са 

наставницом Татјаном Јандрић и учитељицом 

Алексаандром Манић дали допринос овој 

манифестацији.  

12. и 13. октобар 2018.

Семинар „Методе и облици ефикасне наставе и учења“ 

Током школске године просветни радници присуствују великом броју семинара 

и других облика стручног усавршавања и едукација. У нашој школи је одржан 

дводневни семинар „Методе и облици ефикасне наставе и учења“.  
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18. октобар 2018. 

  

Шаховска секција 

 

У нашој школи је почела са 

радом и секција шаха.   

 

19. октобар 2018. 

 

“Будите паметни и 

безбедни у саобраћају“ 

У сарадњи са 

саобраћајном полицијом 

у одељењу 4/2 одржано 

је предавање под овим 

називом и на тај начин 

је реализован час са 

темом Безбедност у 

саобраћају.   

 

Међународни дан старијих особа 

Поводом Дана старих особа учитељице Љиљана Марковић и Маја Јоцић и 

наставница музичке културе Марија Петровић са својим ученицима приказале су 

пригодан програм у Геронтолошком центру. 
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22. октобар 2018.   Еко бонтон 

Мали креатори и Млади еколози, ученици одељења 3/1 и 4/1 учествовали су у 

пројекту  Еко бонтон - "Не прљај, немаш изговор!". О наградама се одлучивало 

гласањем преко интернета.  

24. октобар 2018. 

 У првом и другом разреду одржана је Еко радионица, где су ученици кроз игру 

обогатили знање о очувању животне средине.  

 

26. октобар 2018. 

 

Мале фудбалере, екипе другог и 

четвртог разреда на такмичење је водио 

учитељ Мирослав Савић. 

 

27. октобар 2018. 

 Видовданска награда 

Видовданске награде су додељене ове године са закашњењем, а међу 

награђенима су били и наши ученици који су прошле године освојили прва места на 

републичким такмичењима у организацији Министарства просвете. Прилог Телевизије 

Белами је на следећем линку: https://youtu.be/lrqscJa8aSc 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FlrqscJa8aSc%3Ffbclid%3DIwAR0ZH2dgkAUkHDJunV673roAtiQuxuGBfk8PA5e2hoHAwAhVNYmwvS5C51k&h=AT1qbBwDB6sEgb6qolSVsMF7N3BNc7vDvF87z_j8h4IVKLn1rvqbMqMzCswX2kBRCIRs3_1m7oFhoqEZjQTad-g6F-m8A9g3PJkkEqXOulou7MQyDy_eQUT5cBs9bunxpMqwShlA-hfPJxmsE8me3MH2BnhNkzvbYrREYPJY6FochK_TOFdNl9iv-nZotXGkueD7XvmXGWktfLGRuGtBYFj6ESEtClcbqqtyJQV2sBhBfbLAcFHjEqa1QWDZolguJP1lLYyA0UTTaLy8qnyf2bTh2XaBsyGYR23gcVl50nBHdMXYqNBoQnR-Zi9vUuKtsncnw316STAWvNewtXZLIUPh8pRkfwWH7rwFhbnv2wWVRxVCslIZh-i4pO4Kj9UuhegqBuC8qDi2FoUG_zCiRO5WX2ZUlL2xiNiKvZveZNi7UcopsenABLzkmxO0eW3ENWQo_EiiLpoZCMYrnaR-r2xnBiwnyywmDEZmyE0PSpWkjveM_oBabeHITw56LUp3ECIYK3rAeTbadU5Z3rKMWYK5c4J2yDsQjcpR3wv_gWSePJflIzdgzDayL6rMBc12iUW4LFl2o58H2JRuj8V1R8l0agmxfaSRmyOhcgl53RZLuv8d80Dje34QM1NJkVAXJwYu
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Школа је добила 11 нових рачунара од Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја у циљу побољшања дигитализације наставе.  

 

 

 

„Математички квиз“ 

Наши ученици старијих разреда у 

првом кругу такмичења „Математички 

квиз“ у организацији Друштва 

математичара Србије освојили су друго 

место и пласирали се за наредни ниво 

такмичења. Водила их је наставница 

математике Драгана Милошевић. 

 

29. октобар 2018. 

 

Дружење са песницима  

Прваке и друге ученике млађих разреда, поводом Дечје недеље, у октобру су 

посетили песници Александар Јанушевић и Русомир Арсић.   

 

Песник Русомир Арсић у гостима код првака 
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Међународни дан школских библиотека 

Последњег понедељка у октобру многобројним активностима у школи обележен 

је Међународни дан школских библиотека. Постављена је изложба са најуспелијим 

литерарним и ликовним радовима на конкурсу, који је тим поводом покренут почетком 

месеца.  

Овим поводом отворена је и страница школске библиотеке на Фејсбуку, под 

називом Библиотека ОШ „Ћеле-кула“, Ниш (Образовна веб-локација) коју ће 

ажурирати и уређивати Ирена Златковић, школски библиотекар, а која ће допринети 

афирмацији и популаризацији наше школе. 

 
Прваци у читаоници са библиотекарком 

 

Ученици првог разреда посетили 

су школску библиотеку са својим 

учитељицама и постали њени чланови.  

 

 

Учитељица Мирјана Василев и одељење 

прво један 

 

 

 

 

 

Учитељица Виолета Милићевић и одељење 

прво два. 
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Директорка школе Даниела Николић доделила је захвалнице највреднијим 

учесницима конкурса и највернијим члановима школске библиотеке.  

Потом је у организацији чланова Ученичког парламента и наставнице Милене 

Радосављевић одржана дебата на тему „Књига или интернет?“. 

 

30. октобар 2018. 

Чепенинг 

  

 

 

 

 

У хуманитарној и уједно 

еколошкој акцији „Чепенинг“ 

прикупљено је неколико џакова чепова 

које су ученици осмог разреда са 

наставницом Татјаном Јандрић предали 

овој организацији.  

 

 

31. октобар 2018. 

Директорка школе Даниела Николић гостовала је у емисији „Данас“ на ТВ Зона 

плус са члановима Ученичког парламента, Анђелом Милојевић и Лазаром 

Стевановићем. Емисија је на следећем линку:  https://www.youtube.com/watch?v=rtqSejo-

YsE 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DrtqSejo-YsE%26fbclid%3DIwAR3OrC4cZYZNxTaSZBi6Qc7pDRrvqxH7ZH3dB5BGEeKLffVAFnFSuMKCdgw&h=AT0H3oOC-KdDWJ1101wye7c0Pn-GpC1sfH9JVAv45ucYBvgyOaT4l69jHzHdyfwpFrEWSdNWtvBz63H1-RbKnU4u4paSVyYF8kcQcv8PPZvy387suHtpyswP7vTa-GdnEykPhttKWk5EtW0FMtvGdmzLTmh6KUoCkf75mQ2y69OPQf-yHGPdVUYw6McIHIuJ894q9a2PPM2ufYfiV0sgz6u14voLFD-UVnl9cmrH3okhk6S3jn4bvYwBTDkJgfqx-9aKmQUab4O5pBK9twkRtEa0rxRrwNub7imQol0PkR05JMq7IAkejLb6faAiC-VMNLar8VELztGHhvEdUHmvWl-vpHW2q5Vpx1NjUpwK6xCWYONNCPhk8K9E186cKNumJkIoJpfiU585dPGKAPTPGw3XijuYC2nFww3rQZEdAQvfVWCFHWepDV3_nc4grXm0R0bzakR9B1LQ_IX-DH-4-xSk3J982o8NtT5z4tGJHTF9gL8lknONTJUgtXl0_np-QoHQ7H2DtVVAR7wvyUYhaYr1wKFfKe4TGE4QI_t4Sren1HZHdU0ReE2_Da-6CRXBrZwKlHTg7lx-2SmnLe7K5szyg0jkGKvdTdms_dbdfXwoOrM4zcxBsG-1AVBcwwph9EE4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DrtqSejo-YsE%26fbclid%3DIwAR3OrC4cZYZNxTaSZBi6Qc7pDRrvqxH7ZH3dB5BGEeKLffVAFnFSuMKCdgw&h=AT0H3oOC-KdDWJ1101wye7c0Pn-GpC1sfH9JVAv45ucYBvgyOaT4l69jHzHdyfwpFrEWSdNWtvBz63H1-RbKnU4u4paSVyYF8kcQcv8PPZvy387suHtpyswP7vTa-GdnEykPhttKWk5EtW0FMtvGdmzLTmh6KUoCkf75mQ2y69OPQf-yHGPdVUYw6McIHIuJ894q9a2PPM2ufYfiV0sgz6u14voLFD-UVnl9cmrH3okhk6S3jn4bvYwBTDkJgfqx-9aKmQUab4O5pBK9twkRtEa0rxRrwNub7imQol0PkR05JMq7IAkejLb6faAiC-VMNLar8VELztGHhvEdUHmvWl-vpHW2q5Vpx1NjUpwK6xCWYONNCPhk8K9E186cKNumJkIoJpfiU585dPGKAPTPGw3XijuYC2nFww3rQZEdAQvfVWCFHWepDV3_nc4grXm0R0bzakR9B1LQ_IX-DH-4-xSk3J982o8NtT5z4tGJHTF9gL8lknONTJUgtXl0_np-QoHQ7H2DtVVAR7wvyUYhaYr1wKFfKe4TGE4QI_t4Sren1HZHdU0ReE2_Da-6CRXBrZwKlHTg7lx-2SmnLe7K5szyg0jkGKvdTdms_dbdfXwoOrM4zcxBsG-1AVBcwwph9EE4
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Н О В Е М Б А Р 

1. новембар 2018. 

Школске униформе за прваке 

Ученици првог разреда добили су школске униформе од ГО Медијана.  

  

 

2. новембар 2018. 

 

Математичка олимпијада 

На републичком такмичењу Дописна 

математичка олимпијада у организацији  Математичког 

друштва Архимедес, које је одржано у Београду,  

ученик Младен Златановић 5/1 освојио је трећу награду 

у финалу, а Исидора Богдановић 5/2 је освојила другу 

награду. Ученици су добили сертификате за учешће на 

такмичењу. Водила их је наставница математике 

Оливера Рашић.   

 

„Безбедност деце у саобраћају“ 

 

Одржано је још једно 

предавање о 

безбедности деце у 

саобраћају, у сарадњи са 

МУП-ом, овог пута у 

одељењу 6/2 у 

дигиталној учионици.  

 
 
 

https://www.facebook.com/oscelekula/photos/pcb.2284650611568682/2284650338235376/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBVaocZFI2pSWIKAcqXD8mLgwy0_Z1TzVLabzXjhZ6FjlgXNthx-s-j0pt8o1kEVyoLFbcwxJtCOIvy&__xts__%5B0%5D=68.ARDuT3IJec3KSwZ6f47NkFbwV9YDWJgTNcp4YhnjvPy4JoOOW31833w4xcy_G9swcVaRXWBJ-ipXfs3svUml6mvKSols9PEnyIrZSyh-v7SH7ZDks6coX2Q7c-N3vBpJAJ2Epa6MkfLbWfaH4uPIZ1pjcKwJ-NC0hh-Dda_TvoTGT-uy4UNd4gqTILQPTxCPEut4MzJPzXnPrJBweYfbr2rvJqaVBPt5VUC6MZUCmRnzlIXi2-D1MJrjsNU-W9f5xaogErXWgFTuucMtErxt8Es0D4pv2MyBMgdDAzhIK8Aq28kCnEeW9bmcjpTq8WUcoC4UloBd9_9K-LRNKsJ8013EJu4l
https://www.facebook.com/oscelekula/photos/pcb.2284650611568682/2284650338235376/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBVaocZFI2pSWIKAcqXD8mLgwy0_Z1TzVLabzXjhZ6FjlgXNthx-s-j0pt8o1kEVyoLFbcwxJtCOIvy&__xts__%5B0%5D=68.ARDuT3IJec3KSwZ6f47NkFbwV9YDWJgTNcp4YhnjvPy4JoOOW31833w4xcy_G9swcVaRXWBJ-ipXfs3svUml6mvKSols9PEnyIrZSyh-v7SH7ZDks6coX2Q7c-N3vBpJAJ2Epa6MkfLbWfaH4uPIZ1pjcKwJ-NC0hh-Dda_TvoTGT-uy4UNd4gqTILQPTxCPEut4MzJPzXnPrJBweYfbr2rvJqaVBPt5VUC6MZUCmRnzlIXi2-D1MJrjsNU-W9f5xaogErXWgFTuucMtErxt8Es0D4pv2MyBMgdDAzhIK8Aq28kCnEeW9bmcjpTq8WUcoC4UloBd9_9K-LRNKsJ8013EJu4l
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7. новембар 2018. 

 

„У част Вуку Караџићу“  

Поводом обележавања годишњице 

рођења Вука Стефановића Караџића и 

двеста година од првог издања Српског 

рјечника (1818) у нашој школи је 

одржан Јавни час о животу и делу овог 

великана српске културе. У програму су 

учествовали чланови драмско-

рецитаторске секције млађих и старијих 

разреда. 

Часу су најпре 

присуствовала деца из 

предшколске установе 

„Лептирић“, а потом 

ученици млађих разреда 

наше школе. Завршне 

припреме овог догађаја 

претходног дана су 

погледали и малишани 

из предшколске групе у 

нашој школи, са својим 

васпитачицама.  

Ученици другог разреда говорили су најпознатије народне пословице и песме о 

Вуку, док су ученици четвртог разреда извели драмски колажни програм уз музику и 

игру. Кроз причу о Вуку Караџићу све време вешто су нас водили ученици шестог 

разреда, а у занимљивом скечу о променама у језику данас видели смо и осмаке. Час су 

реализовали учитељи Маја Јоцић и Мирослав Савић са наставницом српског језика 

Иреном Златковић.  
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Да бисмо што верније дочарали време у коме је Вук живео и стварао, позорницу 

смо декорисали експонатима из Етно-кутка, док су неки ученици били обучени у 

народну ношњу. Ученици трећег разреда са учитељицама Александром Манић и 

Јасмином Гроздановић допринели су успешној реализацији часа својим ликовним 

радовима. Приредили су изложбу портрета Вука Караџића, а врло интересантни су 

били и фесови које су направили у част Вуку, јер је он целог живота носио фес, 

старинску капу црвене боје. 

   

Све ове активности биле су у циљу неговања успомене на живот и дело овог 

великог реформатора српског језика. 

 

 

„Мотивисаност ученика у наставном 

процесу“ – семинар за наставнике 

Након наставе, у среду 7. 

новембра, просветни радници су учили 

и стручно се усавршавали, унапређујући 

своје компетенције. 

Још један акредитован семинар 

одржан је у нашој школи. 

13. новембар 2018. 

Еко хероји 

У сарадњи са компанијом „Секопак“ из Београда 

ЈКП „Медиана“ из Ниша организовала је у нашој школи 

мултимедијалну интерактивну презентацију на тему 

очувања животне средине под називом „Еко хероји“. 

Презентацији су присуствовали ученици млађих 

разреда, а као модератор наступио је познати нишки 

уметник Оливер Катић. 
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Лептирићи заблистали!   

У Светосавском дому, уз присуство великог броја песника за децу, на 

обележавању двадесет година постојања Удружења за очување од изумирања малих 

школа пригодним програмом представио се и наш школски хор Лептирићи са 

наставницом Маријом Петровић. Публика је још једном била одушевљења њиховим 

наступом, а Лептирићима је била част да буду део још једне значајне манифестације у 

нашем граду. 

 

 

„Математички квиз“ 

У другом кругу такмичења из 

математике "КВИЗ, МАТЕМАТИЧКИ 

ЛИСТ 2018." наша екипа ученика 

старијих разреда, предвођена 

наставницом математике Оливером 

Рашић освојила је друго место и 

пласирала се за наредни ранг 

такмичења.  

 

 

 

 

14. новембар 2018.   

 

Злато у пливању 

На градском 

првенству у пливању  

 

наша ученица осмог 

разреда Маша 

Михајловић освојила је 

прво место и златну 

медаљу у дисциплини 

делфин.  

 

 

 



Основна школа „Ћеле-кула“, Ниш      Летопис – школска 2018/2019. година 

 

30 
 

16. новембар 2018.

Међународни дан толеранције 

Поводом Међународног дана толеранције ученици првог и другог разреда у 

продуженом боравку кроз креативну радионицу правили су пано на тему „Толеранција 

је…“. У раду су им помагале њихове учитељице у боравку Ивана Николић и Јелена 

Стојановић.  

 

 

  

Наши парламентарци у Народној 

скупштини 

 

Представници Ученичког 

парламента са наставницом Миленом 

Радосављевић, посетили су у Београду 

Народну скупштину Републике Србије 

и имали прилику да разговарају са 

посланицима. 
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                     Донација Министарства                           

Наша школа је од Министарства просвете добила на поклон 12 таблет рачунара, 

које је директорки школе Даниели Николић уручио Драган Гејо, начелник Школске 

управе у Нишу. 

 

16. новембар 2018.  

 

Новости из „Ликовног атељеа“ OШ „Ћеле-кула“ 

Наша вредна и даровита ученица шестог разреда 

Милена Митић добила је награду за освојено прво 

место на конкурсу међународног часописа за младе Хеј. 

Њен ликовни рад, постер-бојанка, објављен је у 

септембру у овом популарном часопису.  

 

 

 

 

 

16. новембар 2018.  

 

Заједно против насиља  

 

Одржано је још једно предавање за 

прваке у сарадњи са ПУ НИШ  на тему: 

Шта ради полиција? 
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30. новембар 2018.  

Посело 

За ученике млађег узраста организовано је посело у школи. Позвани су 

родитељи, баке и деке да се уз игру и песму сви присете народне традиције и старих 

заната и оживе дух прошлости наших предака. Посело су организовале учитељице и 

васпитачице, а дружење је протекло уз погачу, чај и изворне песме, приче и игре. 

Поселу се придружила и наставница математике Драгана Милошевић и показала своју 

спретност у изради ручних радова. 

 баке и деке на поселу 

 

                                                                          
Драгана Милошевић  са ученицима
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Д Е Ц Е М Б А Р 

2. децембар 2018.      Велики дан за математичаре 

 

Софија и Вељко 

 

„Математички квиз“ 

На трећем нивоу такмичења из 

математике "КВИЗ, МАТЕМАТИЧКИ 

ЛИСТ 2018" наступили су Софија 

Станимировић и Вељко Ђурић и 

заузели друго место.  

 

 

Математичка интернет 

олимпијада 

Младен Златановић, ученик 

петог разреда, освојио је прво место у 

републичком финалу на Деветој 

„Архимедесовој“ математичкој 

интернет олимпијади. Такмичење је 

одржано у Београду.  

 

7. децембар 2018.   

 

 

Сређујемо, уређујемо! 

 

Наши ученици су са 

наставницама биологије и помоћним 

радницима уредили атриум и засадили 

зеленило, постављено испред главног 

улаза. 
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10. децембар 2018.   

„Без корупције!“ 

Ученице седмог разреда: Јелена Лекић, Нина Илић и Ива Радовановић 

учествовале су на конкурсу „Без корупције“, у организацији Министарства правде 

САД-а и Америчке амбасаде. Са наставницом Марином Николић и Сузаном Иванчевић 

Стаменковић и родитеља присуствовале су изложби ученичких радова „Млади за 

друштво без корупције“ у Дому омладине у Београду.

 

11. децембар 2018.   

 

Посета вртићу Лептерић 

Ученици четвртог разреда 

посетили су са својим учитељицама 

малишане из вртића „Лептирић“, где су 

гледали занимљиву представу. На 

поклон су однели новогодишње 

честитке које су претходно направили.  

 

 

Кутак за родитеље 

У холу школе је намештен 

пријатан кутак за родитеље, где ће моћи 

да сачекају своју децу или да 

разговарају са наставницима.  



Основна школа „Ћеле-кула“, Ниш      Летопис – школска 2018/2019. година 

 

35 
 

ОШ „Ћеле – кула“ на телевизији

Телевизијски прилог о кутку за родитеље може се погледати на следећем линку: 

https://www.facebook.com/…/vb.1413436018…/2126125890778603/… 

 

11. децембар 2018.  

    Посета фабрици Џонсон електрик

 

Наши ученици, узраста од трећег 

до шестог разреда, у пратњи наставника 

физике Миодрага Петровића и 

учитељице Маје Ранђеловић, посетили 

су фабрику Џонсон електрик и 

учествовали у пројекту „Junior 

engeneer“. Ученици су се упознали са 

основама роботике, састављали су 

роботе и управљали њима. 

 

 

                           

24. децембар 2018.  

„Новогодишња чаролија“ 

Креативну ликовну радионицу у 

холу школе организовала је наставница 

ликовне културе Сузана Иванчевић 

Стаменковић.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/1413436018802641/videos/vb.1413436018802641/2126125890778603/?type=2&theater&notif_t=page_post_reaction&notif_id=1544899513782364&__xts__%5B0%5D=68.ARD4GnegKLbORbKy40XDG94qL_Qtu4zqBCjpKsTRyDmjLWNr2UNXgUE2_GeNcJn5WWpEC_G_PRxlj4jFHyzhb0_wBgCijJJA4pGSJr7f00uPfXzYxwfO2wYM24I_LqaemNRahnVsm8_m503WcLGfCGJdFA5VJL0gTi_GoNbbZVhNckr8JVOetYoAO5mbFGREYrTwzQEjtj8ote15ZGOPFLVsu-2Zoxqcbh0UWLyfgfCB_Ql2Uo1K6QCo-7arUCT9sl00V3hzvxnJiE2XgQ5vgWgog2dWgbjNr3LpmIis0TAo6f_udQAXRc7DC2ufTZ5PeuP0jJqy1G00mlRU31tYYmyb9E13VxkdPdJHad2g9vp2mxlTusLCvrpUHErFShNZBBitx7lobrnlXYFQ6omelIOvZ7UNJcT8IjnqoljjTUL3srmD3KotMFN57gztAjkhiP83hBefU5WXmr9tRB3RT5BWIRj7pspO7D_Hk_00HDSp-Z8CQOm1dWaZS_e4RfntiMHAZ2w3YUeoWnsoySMANgAHieFedYbEgdGQxKn4_zwSepwEU7zzgzwrdv3ehoZrGyrqgvqp23vE06XGGCZwp_ojsHwaX1w&__tn__=-UK-R
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Ученици различитих разреда, 

њихови родитељи и наставници правили 

су маштовите новогодишње украсе за 

продајну изложбу.                                                                                     

Вредним рукама придружила се 

и директорка школе Даниела Николић.  

 

25. децембар 2018.         

Новогодишњи пакетићи првацима!  

                                                 
Одржана је још једна новогодишња радионица.  Ученици првог разреда су са својим 

родитељима правили новогодишње украсе у свечаној сали, а потом су им додељени 

пакетићи од представника Града Ниша. 

                                                                      
Ту су били и „Лептирићи“ са наставницом Маријом Петровић 

Новогодишњи концерт хора и фолклора 

Одржан је традиционални Новогодишњи 

концерт хора и фолклора у холу школе. „Лептирићи“ су 

били чаробни, а чланови фолкора су учинили да сва 

присутна срца заиграју у веселом ритму народне игре. 
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25. децембар 2018.  „Олтар науке“ 

Центар за промоцију науке и 

Регионални центар за професионални 

развој запослених у образовању 

доделили су захвалнице за сарадњу и 

подршку приликом реализације 

пројекта за промоцију и популаризацију 

науке под називом „Олтар науке“. 

Захвалнице су додељене Основној 

школи „Ћеле-кула“, ученицима и 

наставницима. 
  

27. децембар 2018.  „Новогодишња представа“ 

Малишани из предшколских група приредили су представу за дочек Деда Мраза 

и приказали је родитељима и старијим другарима у свечаној сали. 

 
 

 

Сајам књига у Нишу 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици наше школе посетили су Сајам књига у 

Нишу, који се последњих дана децембра одржавао у 

хали Чаир.          

                                        

На слици су ученици шестог разреда са наставницом 

српског језика Марином Николић.  
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28. децембар 2018.     

Материце

Чланице Кола српских сестара биле су у посети нашој школи у петак 28. 

децембра. Поводом предстојећег хришћанског празника Материце малишане у 

предшколским групама даровале су поклонима.  

  

 

 

Крај наставе! 

Електронско звоно је постављено у холу школе и означило је крај наставе у 

децембру. 
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Ј А Н У А Р 

9. јануар 2019. 

 

 

Лепа вест из  школске библиотеке!

Захваљујући Акцији Министарства просвете за богаћење фонда библиотека 

основних школа, нову годину смо почели богатији са четрдесет нових књига! 

 

18. јануар 2019.   Школска такмичења 

Одржано је школско такмичење из математике, које је, као и увек окупило 

ученике од трећег до осмог разреда. Иначе, крајем јануара одржана су школска 

такмичења из свих предмета. Најбољи су се, према пропозицијама, пласирали за 

општинска такмичења. 

 

19. јануар 2019 

„НЕЛТА“ такмичење 

Ученици седмог 

разреда учествовали су 

на NELTA такмичењу 

из енглеског језика које 

је одржано на 

Филозофском факултету 

Универзитета у Нишу 

24. јануар 2019.      У сусрет школској слави  

 Угостили смо предшколске групе из вртића „Лептирић“ и приказали им у 

свечаној сали приредбу коју смо припремили за Свечану академију поводом прославе 

највећег српског просветитеља и светитеља Саве Немањића.  
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25. јануар 2019.    Предшколци прославили Савиндан 

Пригодном приредбом у част Светом Сави деца из припремних предшколских 

група у нашој школи свечано су обележили овај празник. 

 

   

27. јануар 2019.    Свети Сава 

Школска слава Свети Сава 

прослављена је у Основној школи 

„Ћеле-кула“ у недељу 27. јануара 2019. 

године. Химна Светом Сави позвала је 

све присутне да испрате обред сечења 

славског колача.  

 

 

 

Наш ђачки родитељ, свештеник 

Предраг Радосављевић, благосиљао је 

све који уче и раде у овој школи и 

подсетио на начела светосавља којих 

треба да се држимо на свом путу. 

 

Директорка школе Даниела 

Николић поздравила је пригодним 

говором окупљене ученике, родитеље и 

све госте, а међу њима посебно Марка 

Миленковића, државног секретара 

Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја.   
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„Најбоље задужбине“  

Светосавска академија била је посвећена задужбинама, материјалним и 

духовним, а посебно оним које су свакодневне и очима се не виде, али су на корист 

целом народу. Управо под насловом „Најбоље задужбине“ приказана је приредба у 

холу школе, коју су припремиле: наставница музичке културе Марија Петровић, 

учитељица Маја Јоцић и наставница српског језика Ирена Златковић. Технички 

сарадник на приредби био је Марјан Здравковић, учитељ фолклора, а за сценографију 

се побринула наставница ликовне културе Сузана Иванчевић Стаменковић. 

   

Кроз музику, стихове и глуму учесници приредбе указали су да се задужбине 

могу подизати и новцем и добрим делима, а да су најважније оне које се постижу 

свакодневним радом и одрицањем. Као индивидуе и народ можемо да напредујемо 

само уз књигу, са просветом и културом и сталним учењем, а дело и живот Светог Саве 

биће увек ту, да отера мрак и да нам осветли пут. Ове године слави се и 800 година од 

добијања самосталности српске православне цркве и проглашења Саве Немањића за 

првог српског архиепископа.   
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Ф Е Б Р У А Р  

Отишли смо на распуст уз сећање на Светог Саву. Чувајући то знамење знаћемо 

да смо увек на добром путу, иако нас вребају многа зла и чека неизвесна будућност. 

„Проћи ће све, али душа, образ и оно што је добро, остаје заувек.“ (Патријарх Павле) 

14. фебруар 2019.     Продужетак зимског распуста 

 Због епидемије грипа, по одлуци Владе Републике Србије, а по препоруци 

Министарства здравља, зимски распуст је продужен за недељу дана. Настава је у 

другом полугодишту почела 25. фебруара.  

23. фебруар 2019.         Одлични резултати на општинским такмичењима 

 Сезону такмичења према Календару Министарства просвете отворили су 

физичари. На општинском такмичењу из физике Софија Станимировић освојила је 

прво место у шестом, а Страхиња Сврзић друго место у седмом разреду. Две ученице 

су за свој пласман добиле похвале.  

23. и 24. фебруар 2019.   Домаћин општинског такмичења из страних језика 

Иако је распуст продужен због грипа, како се не би реметио Календар 

такмичења, општинско такмичење из енглеског језика одржано је према плану, 23. 2. 

2019. године, а из других страних језика 24. 2. 2019. године. Домаћин овог такмичења и 

ове године била је ОШ „Ћеле-кула“.  

 

25. и 27. фебруар 2019.    Дружење са децом из вртића 

 

Ученици четвртог разреда са 

својим учитељицама угостили су 

малишане из предшколских група из 

вртића „Плави чуперак“ и „Звончић“ и 

са њима се дружили на ликовној 

радионици.   

 

28. фебруар 2019.    Акција сакупљања лименки и старог папира 

 У циљу очувања нашег окружења и животне средине чистим, Тим Еко школе 

спровео је акцију сакупљања секундарних сировина, лименки и старог папира.  

Претходног месеца такође је спроведена акција прикупљања лименки под 

називом „Свка лименка се рачуна“, у периоду од 20. 01. до 25. 01. 2019. године.  
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Акција „Читајмо гласно!“ 

Поводом Националног дана књиге, 28. фебруара, Библиотека Основне школе 

„Ћеле-кула“ у Нишу придружила се акцији „Читајмо гласно”, на позив Друштва 

школских библиотекара Србије. Позвани су наставници свих предмета и разредне 

наставе да овог дана део сваког часа одвоје за читање наглас.  

 

Под слоганом „Подели радост читања са свима“ у школској библиотеци читање 

је почело тачно у 5 до 12 (11.55), чиме је симболично указано да је крајње време да се 

окренемо неговању књиге и културе уопште.  

Ова активност је требало да 

подстакне љубав према читању, као и да 

опомене ученике да негују матерњи 

језик. Указано је на значај књиге, 

читања и школске библиотеке.  

Директорка Даниела Николић 

придружила се радионици у школској 

библиотеци.  

Акцију је организовала Ирена 

Златковић, школски библиотекар. 

 

 Директорка Даниела Николић са ђацима 

                 
Ученици петог разреда на часу српског језика читају наглас 
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М А Р Т 

3. и 4. март 2019.  

Успешан такмичарски викенд 

 Одржана су општинска такмичења из математике, књижевне олимпијаде и 

хемије. Ученици су освојили запажена места и пласирали се на окружна такмичења из 

ових дисциплина. Најуспешнији је био Страхиња Сврзић, ученик седмог разреда, који 

се такмичио из математике и хемије.  

7. март 2019.    Предавање психолога 

У оквиру сарадње са Домом здравља психолози Јелена Ђорђевић и Миодраг 

Ђорђевић одржали су предавање и интерактивну радионицу са ученицима и 

родитељима у нашој школи, са темом „Ризици са којима се суочавају деца и млади 

данашњице“. Предавању су присуствовале и одељењске старешине.  

8. март 2019.     

„Најлепша реч – 

мама“ 

Поводом Дана 

жена ученици првог и 

другог разреда у 

продуженом боравку 

обрадовали су своје 

маме, баке, тетке… 

пригодним честиткама, 

а у ходнику је 

постављен пано са 

њиховим радовима.  

  

9. март 2019.     Успеси се нижу! 

Још један такмичарски викенд протекао је изузетно успешно. Одржана су 

општинска такмичења из историје и биологије и овога пута најуспешнији био је Вељко 

Ђурић, ученик осмог разреда, који се такмичио из оба предмета и освојио прва места.  

11. март 2019.    Померање сатнице  

 Ради надокнаде часова изгубљених због продужетка распуста услед ванредних 

околности – спречавања ширења епидемије грипа, померен је почетак наставе на 7.30, а 

сваког дана у наредних шест недеља надокнађивао се по један час. У вези са тим 

направљен је и нов распоред часова, као и распоред звона, за сваку недељу.  
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14. март 2019.   Превенција употребе психоактивних супстанци 

Предавање са 

темом „Превенција 

употребе психоактивних 

супстанци“ одржали су 

за ученике седмог 

разреда лекари из 

Стручног тима 

Института за јавно 

здравље.  

 

15. март 2019.  Форум младих научника  

Ученик осмог разреда наше 

школе Вељко Ђурић имао је част да 

буде говорник на скупу „Форум младих 

научника“, где је представио себе и 

своје успехе, али и нашу школу.     

Форуму је присуствовала и говорила 

директорка школе Даниела Николић. 

Вељко Ђурић, најмлађи говорник на 

Форуму младих научника

 

16. март 2019.   Стручно усавршавање наставника 

Још једна субота је протекла радно за наше наставнике, који су имали прилику 

да изаберу тему једнодневне обуке - стручног усавршавања које је у организацији 

Учитељског друштва у Нишу и ИК Клет одржано у ОШ „Свети Сава у Нишу“. 

  
Рад са децом, читање, математика, међупредметне компетенције и друге теме, 

реализоване су на овом једнодневном семинару који је школа омогућила наставницима.  
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17. март 2019.   

Ошштинаско такмичење из српског језика и језичке културе 

Одлични резултати нису изостали ни на овом такмичењу. Од шесторо изашлих 

ученика из петог, шестог и осмог разреда, даље се пласирало петоро ученика, 

освојивши три прва и два друга места.  

19. март 2019.     Гостовање на телевизији 

Наш најуспешнији ученик на такмичењима Вељко Ђурић гостовао је често у 

другом полугодишту у многим телевизијским емисијама, а једно од њих је било и 

учешће у емисији на ТВ Зона плус.  

Екоолимпијада 

Након завршеног првог круга Екоолимпијаде наши ученици су били убедљиво 

најбољи, освојивши пет првих места и пласман за даље такмичење. 

Окружно такмичење из физике 

Наши ученици скоро да су поновили успех са општинског такмичења, 

освојивши  овог пута друго и треће место. Једна ученица је добила похвалу, а Софија 

Станимировић се са освојеним поенима пласирала на републичко такмичење.   

 

20. март 2019.  

Градско такмичење рецитатора 

Након одржаног школског такмичења у 

рецитовању, на традиционалној Градској смотри 

рецитатора нашу школу су представљале четири 

ученице млађег узраста. Ученица првог разреда 

Антонина Марковић освојила је друго место.   

 

 

21. март 2019.   

  

Медијана фестивал  

У оквиру сегмента „Распоред 

часова за писце“, гости Медијана 

фестивала дечјег стваралаштва и 

стваралаштва за децу, песници Вера 

Цветановић и Милоје Радовић посетили 

су нашу школу и дружили се са 

ученицима.  
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25. март 2019.  Окружно такмичење из математике 

 Одлични резултати математичара – сви наши ученици нашли су се у врху ранг-

листе, освојивши три друга места, једно треће и две похвале.  

28. март 2019.  

Пролећно сређивање и улепшавање

                              
Ученици млађих разреда били су изузетно вредни и заједно са помоћним 

радницима засадили цвеће у школском дворишту 

 

29. март 2019.  

 

Сајам професионалне оријентације 

У холу школе одржан је Сајам 

професионалне оријентације који је био 

изузетно посећен. Средње стручне 

школе и гимназије промовисале су своја 

занимања, а посетиоци су, осим наших 

ученика, били и ученици из других 

основних школа.   

 

30. март 2019.    

Лепе вести са Окружног такмичења Књижевна олимпијада 

Вељко Ђурић је освојио прво, а Анђела Милојевић друго место. Обоје су 

ученици осмог разреда и освојеним поенима на овом такмичењу  остварили су пласман 

на републичко такмичење. 
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А П Р И Л 

2. април 2019.    Међународни дан књиге за децу 

Ученици трећег разреда у уторак 

2. априла цео школски дан посветили су 

Андерсену и бајкама. На часовима 

математике радили су задатке у вези са 

мотивима из Андерсенових бајки; на 

часу ликовне културе илустровали су 

бајку; поједини ученици имали су 

костиме ликова из бајки, а овај тематски 

дан био је још лепши захваљујући 

промоцији књиге „Бајкин џеп“.  

 

Доктор уметности Биљана 

Вујовић Бајка, уједно и глумица 

Позоришта лутака из Ниша,  

представила је своју нову књигу „Бајкин 

џеп“.  

 

 

 

Ови малишани су на часу 

српског језика уживали слушајући њене 

песме: о лабуду, вили Добрили и друге.  

 Јасмина Гроздановић, Биљана Вујовић, 

Маја Ранђеловић и Ирена Златковић 

Радионицу о бајкама водила је 

библиотекарка Ирена Златковић са 

учитељицама Мајом Ранђеловић и 

Јасмином Гроздановић, које су 

реализовале тематски дан Бајка.   

У ОШ „Ћеле-кула“ цео месец април био је посвећен књижевности за децу и кроз 

акцију „Поклањам књигу својој школској библиотеци“.   

Новински чланак о овом догађају објављен је на следећем линку: 

https://www.tabla.org.rs/vesti/medjunarodni-dan-knjige-za-

decu/?fbclid=IwAR02U0AEXHfHZ5xe7XGU7by1mcJeTduZ4V9o5htWtH2cN3lunloRcR9is

78 

https://www.tabla.org.rs/vesti/medjunarodni-dan-knjige-za-decu/?fbclid=IwAR02U0AEXHfHZ5xe7XGU7by1mcJeTduZ4V9o5htWtH2cN3lunloRcR9is78
https://www.tabla.org.rs/vesti/medjunarodni-dan-knjige-za-decu/?fbclid=IwAR02U0AEXHfHZ5xe7XGU7by1mcJeTduZ4V9o5htWtH2cN3lunloRcR9is78
https://www.tabla.org.rs/vesti/medjunarodni-dan-knjige-za-decu/?fbclid=IwAR02U0AEXHfHZ5xe7XGU7by1mcJeTduZ4V9o5htWtH2cN3lunloRcR9is78
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3. април 2019.    

 

Сребрна медаља на такмичењу у 

атлетици! 

 

Заблистала је сребрним сјајем 

медаља којом је награђена Нађа 

Русимовић, ученица седмог разреда, за 

освојено друго место на такмичењу у 

скоку у вис.  

 

„У здравом телу здрав дух“ 

                                   
Заједничке спортске активности ученика и родитеља одржавале су се у другом 

полугодишту према одређеном распореду, за ученике млађег и старијег узраста. 

    

3. април 2019.   

 

Планетаријум 

И ове школске године у гостима 

су нам били чланови Астрономског 

друштва „Магеланов облак“. Наши 

ученици су имали прилику да у 

фискултурној сали посете мобилни 

планетаријум и уживају у пројекцији 

планета и осталих занимљивости 

васионе.   
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6. и 7. април 2019. Нови успеси на такмичењима!

 Окружно такмичење из српског језика и језичке културе донело је још освојених 

места, по једно треће место у петом и шестом разреду.  

 Окружно такмичење из историје завршило се са једним првим местом у осмом и 

другим местом у седмом разреду, уједно и пласманима за републичко такмичење, као и 

два трећа места у шестом разреду. 

„Мали Пјер“ 

У такмичењу за Најбољу дечју карикатуру„Мали 

Пјер“, остварени су запажени резултати.  

 

Бронзана медаља из физике! 

Највећи успех овог такмичарског викенда имала 

је на републичком такмичењу из физике Софија 

Станимировић, ученица шестог разреда. Освојила је 

треће место и бронзану медаљу. 

  Софија Станимировић 

 

 

Пројекат Енергетска 

ефикасност у школи 

Ученици осмог 

разреда посетили су у 

пратњи наставника 

Прехрамбено-хемијску 

школу и учествовали у 

радионици о енергетској 

ефикасности у школи. 

13. април 2019.   „Мислиша“ и „Кенгур“ 

Након одржаних математичких такмичења Мислиша и Кенгур, одлични 

резултати нису изостали. Као и увек, наши математичари су заблистали, а најуспешнији 

су били браћа Матеја и Страхиња Сврзић, који су освојили прво, односто друго место у 

свом узрасту. Остатак екипе освојио је и четири трећа места и исто толико похвала.  

14. април 2019.     Биологија 

Окружно такмичење из биологије донело је Вељку Ђурићу, ученику осмог 

разреда и нашем најуспешнијем такмичару, још једно прво место и пласман на 

републичко такмичење.  
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16. април 2019.   Међународно такмичење „Кенгур без граница“  

 Пристигли резултати са овог престижног такмичења математичара били су и 

више него задовољавајући: Страхиња Сврзић, ученик седмог разреда освојио је друго 

место, а остали такмичари су добили похвале.    

Професионална оријентација 

Ученицима осмог разреда представили су се пилоти Ваздухопловне академије из 

Београда и објаснили услове које је потребно остварити за упис ове школе. 

 22. април 2019.     Дан планете Земље 

 Низом активности у школи обележен је Дан планете Земље.Ученици су цртали 

нашу планету и писали поруке за њено очување. 

23. април 2019.   

  

Креативни пред 

Ускрс! 

У сарадњи са 

родитељима у школи је 

одржана ликовна 

радионица ученика 

млађих разреда 

посвећена Ускрсу. Сви 

радови били су 

намењени продајној 

изложби у хуманитарне 

сврхе.  

24. април 2019.  Стоп – сви на спорт

Учитељица Љиљана Марковић водила је четвртаке на пролећно такмичење у 

спорту, које је одржано у Тврђави. 

25. април 2019.   Сајам професионалне оријентације  

 Ученици осмог разреда посетили су Сајам професионалне оријентације који је 

одржан у Официрском дому у Нишу.     

Хуманитарни концерт 

У дворишту школе одржана је 

хуманитарна приредба за пацијенте 

Дечје интерне клинике у Нишу. 

Посетиоци су уместо улазница 

доносили ствари које су неопходне 

малим пацијентима на овој клиници, као 

што су памперс пелене и друго.  
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М АЈ

  

8. мај 2019.  

Летњиковац 

 

Вредне руке домара школе 

Владимира Динића направиле су 

летњиковац који је постављен у 

школском дворишту за одмор и 

уживање. Удобност летњиковца одмах 

су испробали помоћни радници.

9. мај 2019. 

Хуманитарни поклон 

Представници Ученичког парламента посетили 

су Дечју интерну клинику у Нишу у пратњи својих 

наставница, координатора Ученичког парламента и 

уручили поклоне који су прикупљени пред Ускрс на 

хуманитарном концерту.  

 

10. мај 2019.         Пролећни крос  

Учитељи и наставници физичког васпитања организовали су крос за ученике.  

11. мај 2019.     

Републичко такмичење из 

књижевности - Књижевна 

олимпијада 

Анђела Милојевић и Вељко 

Ђурић, ученици осмог разреда, 

представљали су нашу школу на 

Републичком такмичењу из 

књижевности - Књижевна олимпијада, 

које је одржано 11. маја 2019. у 

Сремским Карловцима. Остварили су 

изузетне резултате. Вељко Ђурић је 

освојио прво место са постигнутим 

максимумом - 20 поена 
Анђела Милојевић , Вељко Ђурић и њихова 

наставница Ирена Златковић 



Основна школа „Ћеле-кула“, Ниш      Летопис – школска 2018/2019. година 

 

53 
 

            
Гимназија у Сремским Карловцима 

Вељко је био први на листи од 

264 учесника овог престижног 

републичког такмичења, као један од 

троје такмичара са „двадесетицама“. 

Анђела Милојевић је освојила 17 поена 

и за један поен јој је измакло треће 

место.  

Вељко и наставница Ирена

 

12. мај 2019.    Републичко такмичење из историје 

 

Републичко такмичење из 

историје, које је одржано у Нишу, 

донело је Вељку Ђурићу још једно прво 

место. На овом такмичењу учествовао је 

и Вељко Рашић, ученик седмог разреда, 

који је остварио добар резултат, али без 

пласмана. Ученике је пратила 

наставница историје Марија Илић. 

 

Наставница Марија и Вељко  
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12. мај 2019.    Школа у природи 

Ученици првог и другог разреда отпутовали су у Врњачку Бању на рекреативну 

наставу.  

      

 

15. мај 2019.     

 

Међународни дан 

породице 

Ученици млађих разреда и деца у предшколским групама, у нашој школи и из 

вртића „Лептирић“, обележили су са својим учитељицама и васпитачицама 

Међународни дан породице. Они су се са својим родитељима такмичили у разним 

дисциплинама у школској фискултурној сали.  
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Такмичење из енглеског језика  

 Стигли су резултати такмичења у познавању енглеског језика за ученике млађих 

разреда. Константин Митровић, ученик четвртог разреда, освојио је максималан број 

поена. Такмичење је организовало Учитељско друштво из Ниша.  

Математичко такмичење „Мислиша 2019“ 

На Републичком такмичењу из математике „Мислиша 2019“ ученик четвртог 

разреда Матеја Сврзић освојио је треће место. 

16. мај 2019. 

 „Музеји Србије за 

десет“ 

Ћеле-кула 

У оквиру 

манифестације „Музеји 

Србије за десет“ 

ученици наше школе 

посетили су споменик 

„Ћеле-кула“.  

17. мај 2019.      „Зелена недеља ЕУ”

У Народној библиотеци „Стеван Сремац” у Нишу додељене су награде за 

најуспелије радове на  Ликовном конкурсу „Европска зелена недеља“ за ученике 

основних школа од првог до четвртог разреда на територији града Ниша, а поводом 

манифестације „Зелена недеља ЕУ”. Конкурс је реализован у организацији Европског 

кутка Ниш и Народне библиотеке „Стеван Сремац” Ниш. Свечаност поводом 

проглашења награђених учесника и њихових радова садржала је и тематску представу 

за децу, а у њој су могле да уживају наше награђене ученице Сташа Вучковић и Тара 

Јовановић. Сташа је освојила друго, а Тара треће место.  

Сташа Вучковић               

 

 

 

На фотографијама су 

Сташа Вучковић       

(други разред) и Тара 

Јовановић (четврти 

разред) са учитељицом 

Мајом Јоцић                

 Тара Јовановић 
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18. мај 2019.  

  

Екскурзија за осмаке    

 

Будући мали матуранти посетили су Војводину у оквиру тродневне екскурзије  и 

обишли знаменитости овог дела наше земље: на Фрушкој Гори манастире Хопово и 

Крушедол, Нови Сад, Сремске Карловце, Зобнатицу, Палић и Суботицу.  

19. мај 2019.     Екоолимпијада – нови успеси наших ђака!  

На Републичком такмичењу Екоолимпијада Вељко Ђурић је освојио још једном 

максималан број поена и прво место, а ученик шестог разреда Никола Јовановић 

освојио је треће место.  

21. мај 2019        

Екскурзија 

Ученици узраста од петог до 

седмог разреда на дводневној 

екскурзији путовали су по источној 

Србији, посетили су градове Зајечар и 

Неготин и обишли историјске и друге 

знаменитости: Гамзиград, Ђердап, 

Лепенски вир, Сребрно језеро…  

На овом предивном путовању 

пратиле су их њихове одељењске 

старешине: Оливера Рашић, Марина 

Николић, Миљана Јанковић, Марија 

Петровић и Драгана Жикић. 

Удворишту куће Стевана Мокрањца 

Гамзиград – Феликс Ромулијана 

             
Марија, Марина, Оливера, Драгана и 

Миљана 
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20. мај 2019. 

  

Рекреативна 

настава за трећи и 

четврти разред 

И ученици трећег 

и четвртог разреда су са 

својим учитељицама 

недељу дана провели у 

школи у природи у 

Врњачкој Бањи, где су 

шетали, забављали се, 

али и учили.  

 

24. мај 2019.  

„Наук није баук“ 

Уиграну екипу наше школе 

чинили су: Вељко Ђурић, Јована Дикић 

и Маша Михајловић. У квизу „Какав си 

квизичар“, на манифестацији „Наук није 

баук“, освојили су прво место у 

изузетно јакој конкуренцији.  

Вељко, Јована и Маша

28. мај 2019.       

Дан школе 

 Основна школа 

„Ћеле-кула“ у Нишу 

дочекала је спремно 

најрадосније време у 

току школске године, 

Дан школе. Као и 

раније, организоване су 

бројне активности -  

спортске и културне. 

Најважнији, свакако, 

јесу додела награда 

најуспешнијим ђацима, 

Шести Фестивал 

уметности „Пролећне 

риме, ноте и слике“ и 

програм у Луткарском 

позоришту са 

пригодном приредбом. 

  Позивница и Програм прославе послати су 

позваним гостима, а објављени су и на Фејсбук 

страници школе, Фејсбук страници школске библиотеке 

и у Фестивалској групи на овој друштвеној мрежи. 
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Овако је изгледао целодневни Програм прославе овог важног дана, који је донео 

радост свим ученицима и запосленима. Славећи многобројне успехе и постигнућа, они 

су последњих дана маја весело прославили и још један рођендан своје вољене школе.  
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Директорка Даниела Николић доделила награде успешним ученицима  

                       
Шести Фестивал уметности 

Учесници Програма у Луткарском позоришту – „Алберта у потрази за љубављу“ 
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„Пролећна вила дала ми крила“ - Шеста републичка смотра дечјег стваралаштва 

- Фестивал уметности „Пролећне риме, ноте и слике“. 

Наша школа поново је била одличан домаћин најуспешнијим учесницима на 

литерарном, ликовном и музичком фестивалском конкурсу. 

        
Даниела Николић, директорка школе     Гости Фестивала 

На овогодишњем Конкурсу учествовало је преко педесет школа из Србије, а 

гости Фестивала били су награђени и похваљени ученици и њихови учитељи и 

наставници ментори из Београда, Лесковца, Књажевца, Крушевца, али и из многих 

школа из Ниша и околине. Они су уживали у дружењу са познатим писцима и 

уметницима из Ниша: Милошем Петковићем, Биљаном Вујовић, Анитом Пешић, 

Милицом Вучковић и другима, а све њих је кроз фестивалски бајковит свет, чаробним 

штапићем у облику срца, водила ауторка ове манифестације Ирена Златковић.  

           После поздравне речи директорке 

школе Даниеле Николић, у програму су 

најпре учествовала деца из предшколских 

група у нашој школи у тачки „Хај-хо! - 

Снежана и много патуљака“. Њих су на 

сцени заменили ученици другог разреда, из 

одељења учитеља Мирослава Савића, који 

су се публици представили у костимима 

својих најомиљенијих јунака из бајки и све 

време су били на сцени уз писца Милоша 

Петковића, који је фестивалској публици 

представио своју тетралогију епске 

фантастике за основце „Патуљци и виле“.  
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Пријатељи Фестивала 

               
Милош Петковић, „патуљци и виле“ 

Гости су потом 

завирили у „Бајкин 

џеп“, Биљане Вујовић, 

која је поделила са 

публиком песме из ове 

своје збирке песама за 

децу, а такође су се 

упознали са Милицом 

Вучковић која је извела 

перформанс „Милица у 

земљи чуда“.   

Др Биљана Вујовић „Бајкин џеп“

Милица у Земљи чуда – Милица Вучковић 



Основна школа „Ћеле-кула“, Ниш      Летопис – школска 2018/2019. година 

 

62 
 

У другом делу фестивалског програма приказана је драмска представа „Алберта 

у потрази за љубављу“, у организацији наставнице српског језика Јелене Радовановић и 

учитељице Маје Јоцић, а у извођењу чланова њихових драмских секција.  

 

“Алберта у потрази за љубављу“ 

Песникиња Анита Пешић је у интеракцији са младом публиком путовала у 

Ирску, Италију и неке друге занимљиве земље , представљајући своју најновију књигу 

песама за децу „Лет у свет“.  

Анита Пешић, песникиња из Ниша, повела госте фестивала на „Лет у свет“ 

У додели награда за литерарни конкурс учествовали су сви поменути гости и 

учитељица Милена Миљковић, представник Учитељског друштва из Ниша. За ликовни 

конкурс награде је доделила ликовна уметница Драгана Недељковић. Песникиња Вера 

Цветановић, дугогодишњи члан жирија на литерарном конкурсу, нажалост, због 

болести није могла да присуствује фестивалу, али је послала своју песму Пролећне 

риме, која је умножена и подељена учесницима уз дипломе, књиге и друге поклоне.  

Гост Фестивала била је и директорка Регионалног центра за професионални 

развој запослених у образовању Данијела Марковић. Фестивал Пролећне риме има 

подршку Друштва за српски језик из Ниша, као и других институција образовања и 

културе.  
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„У славу пролећа, другарства и љубави, природе и цвећа!“ –  мото је овог 

Фестивала, чије су теме љубав, пролеће, екологија, пријатељство… и који већ неколико 

година инспирише основце широм наше земље да пишу песме и приче, да сликају и 

компонују.  

Пролеће, виле, чаробна крила… мотиви су из само једне од тема о којој су 

малишани могли да пишу овог пролећа, да своје литерарне, ликовне и музичке радове 

шаљу на адресу Основне школе „Ћеле- кула“ и да тако конкуришу за једну од награда 

на Фестивалу. Млађи основци су, осим теме Пролећна вила дала ми крила, имали и 

следеће: Седим на ушима, Чудим се, чудим и Љубав из бајке. За старије ученике 

основних школа теме су биле прилагођене  њиховом узрасту: Пролеће се буди, пролеће 

ти буди, У пубертету на 

тротинету, Тајновити свет 

и #ljubavjesam.  

Ликовни конкурс је 

такође био прилагођен 

старосним категоријама 

основаца. Ученици од 

првог до четвртог разреда 

бавили су се екологијом, 

цртајући и сликајући на 

следеће теме: Баште из 

маште, Нека цвета планета, Прво засади дрво и Моја еколошка порука свету; док су 

старији стварали своја уметничка дела на тему  „У шареном свету Шара станује“.  

Изложба награђених и похваљених радова у холу школе 
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Анита Пешић са награђеним и похваљеним ученицима ОШ „Ћеле-кула“ из одељења треће два 

и њихова учитељица Јасмина Гроздановић   

У славу пролећа, другарства и љубави… али и у славу школе и знања, радости 

инспирације и креативног заноса, овај, шести по реду, Фестивал уметности потврдио је 

реноме једног од престижних фестивала дечјег стваралаштва у нашој земљи. То 

потврђују и коментари гостију који су о овом догађају објавили вест на друштвеним 

мрежама.  

Анита Пешић: „И ове године, 

захваљујући Ирени Златковић и њеним 

вредним колегама, одржан је овај сјајни 

фестивал намењен деци и дечијем 

стваралаштву. Имала сам част да будем 

део тима за жирирање, а самим тим и 

задовољство да са награђенима поделим 

радост и осмехе. Пуно инспирације и 

успеха у даљем раду и стварању желим 

најпре деци која су учествовала на 

конкурсу али и њиховим менторима, 

родитељима и надасве организаторима 

који ову свечаност увек обоје љубављу 

и дивном енергијом. <3 <3 “  

Песникиња Анита Пешић додељује награду 
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Захвалнице и поклоне заслужним члановима жирија и најбољим менторима 

уручила је директорка школе Даниела Николић, која је са још неколико колега учинила 

и помогла да госте са фестивала оду радосни, захвални за прелепо дружење и са жељом 

да овај дечји фестивал и даље расте, на срећу свих талентованих малишана и њихових 

учитеља и родитеља. 

 

Даниела Николић, 

директорка школе 

доделила је захвалницу 

најуспешнијем ментору 

на литерарном конкурсу 

Јелени Станковић, 

наставници српског 

језика и књижевности у 

ОШ „Бранко Миљковић 

у Нишу.  

   
Ирена Златковић, Даниела Николић и Јелена Станковић

                                          
Анита Пешић, Јелена Станковић, Милена Миљковић, Ирена Златковић и Наталија Миленковић, 

ментор награђеног ученика на Фестивалу                                 
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29. мај 2019.       Мајски турнир 

  Ученици петог и шестог разреда освојили су треће место на турниру у малом 

фудбалу. Водио их је наставник Владимир Ристић.  
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Ј У Н 

2. јун 2019.    Вељко опет у новинама!  

Под насловом „Вељко Ђурић или дечак који такмичења завршава увек са сто 

поена“, Нишке вести су објавиле чланак о нашем ученику осмог разреда, Вељку 

Ђурићу, најуспешнијем такмичару, освајачу првих места на неколико такмичења. 

Новински чланак је на следећем линку:  

https://niskevesti.rs/veljko-djuric-ili-decak-koji-takmicenja-zavrsava-uvek-sa-sto-

poena/?fbclid=IwAR2i42PRh64kjlG9_QPI6xqmmVsIDtM1OQTskL5T0FB1_UFxwvpLxjD1

qiU 

 

7. јун 2019.    

  „Најлепша реч мама“ 

 

У  Нишком култруном центру 

одржана је додела диплома и 

представљање Зборника најбољих 

радова на конкурсу „Најлепша реч 

мама“.  

Хелена и учитељица Виолета 

 

Међу најуспешнијима биле су и 

наше ученице првог разреда: Мина 

Стевановић, која је освојила трећу 

награду, као и Дуња Пекић и Хелена 

Станимировић, чији су литерарни 

радови објављени у Зборнику. 

Мина и Дуња на додели награда. 

Пратила их је њихова учитељица 

Виолета Милићевић. 

https://niskevesti.rs/veljko-djuric-ili-decak-koji-takmicenja-zavrsava-uvek-sa-sto-poena/?fbclid=IwAR2i42PRh64kjlG9_QPI6xqmmVsIDtM1OQTskL5T0FB1_UFxwvpLxjD1qiU
https://niskevesti.rs/veljko-djuric-ili-decak-koji-takmicenja-zavrsava-uvek-sa-sto-poena/?fbclid=IwAR2i42PRh64kjlG9_QPI6xqmmVsIDtM1OQTskL5T0FB1_UFxwvpLxjD1qiU
https://niskevesti.rs/veljko-djuric-ili-decak-koji-takmicenja-zavrsava-uvek-sa-sto-poena/?fbclid=IwAR2i42PRh64kjlG9_QPI6xqmmVsIDtM1OQTskL5T0FB1_UFxwvpLxjD1qiU
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9. јун 2019.      

 

 Бронза на Кенгуру! 

 

Страхиња Сврзић, ученик седмог 

разреда, освојио је треће место у финалу 

математичког такмичења „Кенгур без 

граница 2019“.  

Страхиња Сврзић 

11. јун 2019.     

Ђак генерације 

 На Телевизији Прва у емисији 150 минута приказана је репортажа о нашем ђаку 

генерације, Вељку Ђурићу, а може се погледати на следећем линку: 

 https://www.facebook.com/561453737352669/posts/1263152990516070/

 

12. јун 2019.    Припреме за родитељски састанак 

 

Да се наставнички посао не 

завршава са последњим звоном у 

школској години и да напоран рад на 

сређивању администрације тек почиње, 

сведочи и ова слика. Одељењске 

старешине у осмом разреду Драгана 

Милошевић и Татјана Јандрић спремају 

све што је потребно од докумената за 

родитељски састанак.  Татјана Јандрић и Драгана Милошевић 

 

14. јун 2019.      Еко пакет 

У Београду је одржана свечана додела диплома за Еко пакет креативни конкурс. 

Рад наше ученице првог разреда Мине Стевановић освојио је утешну награду у гласању 

путем друштвене мреже Фејсбук и у тој категорији добили смо захвалницу и новчану 

https://www.facebook.com/150minuta/posts/1263152990516070?__xts__%5B0%5D=68.ARAQaHVS8tT2ZVYb3DuIBarwJ1QC-5044VC99E1rBjgS7GPNw_xK-gWvpPOmc8EJbdeK2fdnCTH7YfC5H_IZZuH1K6drp2nR7HrqXDgXDVtcYEY8-jNyg5MbirBgS55RDIHtqIyEs54Zydq56iC1Cf70nA-E1N8VgWdlkxX6en8UWjaPRQ8kxQMBFJVL7GYxdcHBUPugO6zt4VkxhOVJ6Xd0S2v850ntVVKFTC5C1bKDDe5oISCB-v7g9s5ADgKSWS28DqwQ5rXd-1M_k8zaA6vXnNHga1ULw1oAQuLJj-7F3JmDUuJ6Pia9rEAeVMSlgBadGcnG2P4Wwl2Ogja37J48OCWQgn0WpmRTUIRbLFKSBtDkN0dLv2z1i3Z9mzoMfslOEWkTRdDaplE4NYmj2XUE2WgTVO3USnKRJUilJy__L0mNaYIcpqe9aeT5WdQ7j5Pb7QLawv2jvqc4SeYDmmgTrR5TCaPlJwmsNaI_GFoUPHWFsHrbS7FbV2dm8-P7IhQYSA&__tn__=K-R
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награду у изноду од десет хиљада динара коју можемо да искористимо за куповину 

садница.  

   

 

17, 18. и 19.. јун 2019.     Завршни испит 

Ученици осмог разреда радили су у ова три дана тестове из српског језика и 

математике. као и комбиновани тест, у оквиру завршног испита.  

 

20. јун 2019.    Вредно признање за ђака генерације 

Златара „Станимировић“ из Ниша у сарадњи са Градском општином Медијана 

ученицима генерације доделила је поклоне из свог програма. Вељко Ђурић, 

овогодишњи ученик генерације у ОШ „Ћеле-кула“, присуствовао је овом догађају са 

својом разредном Татјаном Јандрић и представљао нашу школу.  

                                                                          
Вељко Ђурић горе у средини  
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Ј У Н - Ј У Л 

27. јун 2019.     

Отворени час фолклора 

У дворишту школе у вечерњим часовима одржан је отворени час фолклора у 

извођењу чланова фолклорног ансамбла „Мозаик“. 

 

28. јун 2019.     

Родитељски састанак 

Одржани су родитељски састанци. Ученици су могли да у холу школе размењују 

половне уџбенике.  

 

6. јул 2019.        

Упис у средње школе 

Након положеног завршног испита и попуњавања листе жеља за упис у средњу 

школу сви ученици осмог разреда уписани су у првом кругу.  
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А В Г У С Т 

                                                                         

нови натпис на школи 

19. август 2019.   Еко кутак „Ћеле-кула“ 

Координатор Тима Еко школа учитељица Ивана Николић покренула је страницу 

на друштвеној мрежи Фејсбук, образовна веб локација, на следећем линку: 

https://www.facebook.com/ekocelekula/ 

 

29. август 2019. 

 

„Почетак – ето шта је на 

крају!“  

И, на крају, баш као у песми 

Душка Радовића, питате се: „Шта је на 

крају?“ На крају свих крајева увек је 

један нови почетак. И зато се на крају 

још једне изузетно успешне школске 

године, чистило, спремало, умивало, 

лицкало и украшавало. И све је било 

спремно за нови почетак, за почетак 

нове школске године, за нову 

генерацију ђака, за нова пријатељства, 

нове љубави, нову наду, за нове успехе 

и победе!.  

„Почетак – ето шта је на крају!“ 

https://www.facebook.com/ekocelekula/?__tn__=K-R&eid=ARATZCLYgK-90X2rnuFWdUXH4d80aTOca5pG3r8R2e9Z2lr10MxRoxkNs1sjCO6fzeWXqQtbiYGoKsKw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCt9M8y2FUKuY851HgpoZTQksu_9Cmg6zhGOYpgtIXDYQyBmmbZcGZuJRyBfOfTGhQLsv5toKJjXZvWiI_t-LfeoMOS8UQo44HUYM6ctjgLdC0uC1lZE0pjts0gTiXgQuF2yboZmz0PZwSwJRT4w2soYZkme866qAuMfGIeMoTWl2GkYqvklfAVqlhRj3YiQr51q31hMGY_bAzjX1ROm9UDNCTIVE-Qxeg_H_hhYo1LJI-aJR6QmPdmBU5IrltSw30ZoZN7TLYXPlYE3_if-VN3unOkDAkqYgpJpRRwE0nYOVARFwK7HxpeJzcl-KsAIwYG1oNEZoVXDWxK4SClOK6nuHaOyw
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  креативно уређен пано у холу школе

   

 

Будуће наше ђаке прваке на прагу школе дочекаће веселом песмом чланови школског 

хора „Лептирићи“, са наставницом Маријом, који су и у августу били вредни, 

спремајући се за свечани дочек нових малених другара.  

 

Крај школске године! 
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Били смо вредни и успешни, бићемо и убудуће, у наредним годинама,  

али уз песму и игру све је увек лепше и лакше! 

 

„Лептирићи“ су са наставницом Маријом Петровић били на свим важним догађајима и 

манифестацијама у нашој школи, али и у ГО Медијана и у Граду Нишу. 
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Наши ученици, чланови Фолклорног ансамбла „Мозаик“, дали су током школске 

године велики допринос свим приредбама и свечаностима у школи. 
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Наше успехе дугујемо и њима! 

Да током школске године све буде на свом месту, да је све у школи безбедно, чисто и 

удобно и да баш све буде како треба, побринули су се помоћни радници, 

административни радници и стручни сарадници, директор школе, секретар и радница 

„Пчелице“ у школској кантини.  

На слици: Јованка Вања Костић, Владимир Динић, секретар Александра Атанасковић, 

Марија Динић, директорка Даниела Николић, Биљана Николић Љиљана Николић, 

Милијана Стојановић, Наташа Стевановић, Саша Николић и Зорица Спасић, радница 

„Пчелице“ 

 

Свакако треба поменути и труд и ангажовање педагога Весне Ђорђевић и шефа 

рачуноводства Биљане Јовановић.  

Ту су и сви остали, запослени у ОШ „Ћеле-кула“, који су заједно допринели да 

школска 2018/19. година буде још успешнија од претходне.  
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Летопис за школску 2018/2019. годину саставила је и уредила Ирена Златковић, 

професор српског језика и књижевности и школски библиотекар, на основу Извештаја о 

раду за школску 2018/19. годину, школског сајта и Фејсбук страница школе, одакле су 

преузете фотографије.  

 

 

 

Издавач: Основна школа „Ћеле-кула“, 

Радних бригада 28, Ниш 

За издавача: Даниела Николић, директор 

Уредник Летописа: Ирена Златковић 

Израда, дизајн и техничка обрада: Ирена Златковић 

 

 

 

Септембар 2019. 

Ниш 

 

 


