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Према члану 52 Закона о основном образовању и васпитању ( "Службени гласник РС", 55/2013.)

школска 2014/2015. година

Бранко Радичевић(1824 – 1853)
Када се Бранко Радичевић појавио у српској поезији
средином 19. века, био је толико необичан и различит
од других да су сви, који су се интересовали
литературом, морали да признају чињеницу –
догодило се нешто толико важно у култури српског
народа да се свак морао определити да ли га
подржава или напада.
Родио се 27. марта 1824. годинеу Славонском
Броду уочи празника Светог Алексија, те је добио име
по овом свецу – Алексије. Касније, по доласку у Беч,
када је одредио свој животни пут и правац у
књижевности, променио је име у Бранко – „онај који
брани“. Постао је бранилац народног језика, народне
традиције, младости, љубави, слободе живљења и
духа.
Бранко је имао 4 године када је отац – цариник, по
потреби службе, прешао у Земун. Тамо, преко Саве и
Дунава била је тек ослобођена Србија из које слуша
песме и приче, воли народна предања о јунацима који
штите беспомоћни народ, учи народне песме о
Краљевићу Марку и Косовском боју, усваја онај чисти
народни језик којим ће касније храбро писати своја
дела.
После Земуна Бранко је отишао у Сремске
Карловце и ту се 1835. године уписао у чувену
Карловачку гимназију. Карловци су били изузетно лепо
место, смештено под Фрушком гором, близу Дунава,
окружено виноградима и воћњацима, шумама и
пашњацима. Овај центар српске културе окупио је тада
скоро све учене Србе, ту се осећао дух културе,
сликарства, музике, поезије. Ту је Бранко провео
најсрећнији и најбезбрижнији период живота. Пише
поезију која ће се, ослобођена стега, радовати животу,
младости, несташлуцима, неоскрнављеној природи.
А онда је отац добио премештај и Бранко је морао
да настави школовање у Темишвару. Сада се
другачије осећао. Осећа се усамљеним и све чешће и
више сазнаје да у животу има исто толико несреће,
колико и радости.
Када је завршио школу у Темишвару, одлази у Беч
где је, по очевој жељи, уписао права која није волео.
Ту упознаје Вука, Ђуру Даничића, Његоша, те постаје
један од најватренијих Вукових присталица. Ничу нове

песме писане народним језиком и Вуковим
правописом, пуне животног оптимизма, често
враголасте, врцаве, мелодичне, блиске свакоммладом
срцу.
У сећању многих савременика, а много више у
литератури, остало је уверење да је постојала нежна,
платонска љубав између Бранка и Вукове ћерке Мине.
Њихов однос постао је предмет знатижеље читавих
поколења.
1848. године почињу револуционарна превирања у
Европи, који се као плима шире свуда. Одушевљен,
жељан промена, Бранко се враћа својима и опет се
највише задржао у Земуну. Међутим, мало шта се
променило у односу снага у Европи и Бранко се враћа
у Беч. Ту се разболео. Знао је да за туберкулозу нема
лека, жалио је што му живот измиче и није могао да
нађе снаге да увек буде расположен. Умро је у Бечу 18.
јуна 1853. године на рукама Вукове жене Ане. Његови
посмртни остаци пренесени су из Беча и сахрањени на
Стражилову 10. јула 1883. године. На том последњем
испраћају било је много света са свих страна –
захвални народ знао је да цени његово дело. А то дело
означило је прекид са традицијом ропског времена и
пут у нови свет и веселију будућност; осетио се дах
новог времена који се ширио светом и Европом;
народни језик постао је и језик књижевности. Због своје
веселости, врелог оптимизма, опредељености за
љубав и младалачку слободу – остао је до данашњих
дана песник омладине, тајни, надања и очекивања
младог човека.

1.

Организација образовно-васпитног рада
1.1 Распоред одељења по сменама

СМЕНА A
11– класична, 12 – боравак, 13 – боравак
21 – класична, 22 – боравак, 23 – боравак
31, 32, 33
41, 42
51, 52
61, 62, 63
71, 72, 73
81, 82

СМЕНА Б
14 – боравак 15 – класична
24 – класична, 25 – класична, 26 – класична, 27 – боравак
34, 35, 36
43, 44, 45
53, 54
64, 65, 66
74, 75
83, 84, 85

1.2. Бројно стање ученика
11 – 28
12 – 27
13 – 25
14 – 28
15 – 26

Σ

134

51 – 25
52 – 26
53 – 22
54 – 24
55 – 25
Σ

РАЗРЕД
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
СВЕГА

122

21 – 25
22 – 30
23 – 28
24 – 21
25 – 22
26 – 21
27 – 30
177

31 – 25
32 – 24
33 – 28
34 – 29
35 – 21
36 – 22

41 – 27
42 – 27
43 – 26
44 – 26
45 – 31

149

137

61 – 28
62 – 24
63 – 21
64 – 24
65 – 28
66 – 23
148

71 – 31
72 – 23
73 – 24
74 – 25
75 – 24

81 – 28
82 – 25
83 – 30
84 – 21
85 – 20

127

124

БРОЈ УЧЕНИКА
134
177
149
137
122
148
127
124
1118

БРОЈ ОДЕЉЕЊА
5
7
6
5
5
6
5
5
44

БРОЈ ГРУПА
8
13
10
8
21
27
20
20
127

1.3.Просторни услови рада
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ
Учионице одељењске наставе
Учионице предметне наставе
Кабинети предметне наставе
Библиотека и медијатека
Учионице за продужени боравак
Фискултурна сала
Свлачионице
Свечана сала - сала за конференције
Кухиња – трпезарија
Наставничка зборница
Канцеларије управе
Педагошко психолошка служба
Зубна амбуланта
Базен
Спортски терени
Школско двориште

БРОЈ
16
11
10
2
2
2
2
1
1
1
4
2
1
1
2
2

1.4. Кадровски услови рада
За реализацију образовно-васпитно рада у школској 2014/2015. години у школи се налазе следећи
профили радника: директор школе, наставници, педагог, психолог, библиотекар, секретар, шеф
рачуноводства, благајник, домари и спремачице.
Васпит. образовно подручје

НК

КВ

ССС

ВШС

ВСС

Мр

Одељењска настава
Продужени боравак
Српски језик
Енглески језик
Руски језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Техничко образовање
Физичко васпитање
Немачки језик
Грађанско васпитање
Веронаука
Информатика и рачунарство

5

16
8
5
5
1

1

УКУПНО НАСТАВНИКА

8

1

1

1

1
2
2
2
2
5
2
1
4
2
2
1
1
1
60

2

Др

Свега
22
8
5
5
1
2
2
2
2
2
5
2
1
4
3
2
1
2
1
70

Ваннаставно особље

НК

КВ

ССС

Директор
Помоћник директора
Педагог
Психолог
Библиотекар
Секретар
Администратор
Рачунополагач
Благајник
Домар
Сервирка и спремачице

18

2
1

Укупно ваннаставно особље

18

3

2

УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ

18

3

2

ВШС

ВСС

Мр

Др

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
19

1
1
1

7
8

67

30
2

1.5. Ритам радног дана
Распоред звоњења
Преподневна смена

Поподневна смена

8.00 – 8.45
8.50 – 9.35
10.00 – 10.45
10.50 – 11.35
11.40 – 12.25
12.30 – 13.15

14.00 – 14.45
14.50 – 15.35
16.00 – 16.45
16.50 – 17.35
17.40 – 18.25
18.30 – 19.15

Рад дежурних наставника почиње у 7.45 односно у 13.45 часова.
Распоред дежурства:
Мала зграда:

Пасарела, приземље

2 наставника одељењске наставе

Мало двориште

2 наставника одељењске наставе

1. спрат

2 наставника одељењске наставе

Велика зграда: Пасарела

2 наставника предметне наставе

Приземље

2 наставника предметне наставе

1. спрат

2 наставника предметне наставе

2. спрат

2 наставника предметне наставе

Дежурство ученика организује се по следећем распореду:
6, 7. и 8. разред по 2 ученика из одељења.

Свега

100

Наставници који имају први час долазе на посао најкасније до 7.45, односно 13.45 часова.
Секретаријат: од 8.00 до 16.00 часова.
Педагог школе: понедељак и уторак од 8.00 до 14.00, часова, среда, четвртак и петак од 13.30 до
19.30 часова.
Психолог: понедељак од 13.00 до 19.00 часова, уторак, среда, четвртак и петак од 11.00 до 17.00
часова
Библиотекар: од 8.30 до 14.30 часова
Боравак: од 8 до 17 часова.
Дежурство: у боравку од 7 до 7.55 и од 17 до 18 часова
Звоно објављује улазак ученика у школску зграду у 7.45 односно у 13.45 часова. У 7.55 односно у
13.55 часова звоно означава полазак наставника из зборнице и уводе ученике у своје учионице
односно кабинете.Тачно у 8.00 односно у 14.00 часова звоно означава почетак часа.
Помоћно-техничко особље ради пре подне од 6.30 до 14.00 часова, а по подне од 13.00 до 19.30
часова.

1.6. Задужења
Директор: Смиљана Павловић
Педагог: Срђан Јончић
Психолог: Ивана Стојановић
Библиотекар: Тања Маљоковић
ВЕЋЕ I РАЗРЕДА
Мирјана Мајцан
Елијана Настасијевић
Силвана Ђорђевић
Љиљана Мијаловић
Александра Шундић

Смена Разред/одељење
А
11
А
12
А
13
Б
14
Б
15

РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА – ЉИЉАНА МИЈАИЛОВИЋ
ВЕЋЕ II РАЗРЕДА
Марина Филиповић
Сања Бјелица
Сунчица Димитријевић
Маја Матушан
Драган Алексић
Гордана Глигић
Слађана Златић
РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА – МАЈА МАТУШАН

А
А
А
Б
Б
Б
Б

21
22
23
24
25
26
27

ВЕЋЕ III РАЗРЕДА
Бојана Матејић
Биљана Анђелковић
Драгана Веселиновић
Данијела Јанковић
Ивана Тирнанић
Ана Крстић

А
А
А
Б
Б
Б

31
32
33
34
35
36

А
А
А
Б
Б

41
42
43
44
45

АБ
А
АБ
АБ
Б

51
52
53
54
55

А
А
А
Б
Б
Б

61
62
63
64
65
66

РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА – БИЉАНА АНЂЕЛКОВИЋ
ВЕЋЕ IV РАЗРЕДА
Смиљка Јованов
Аница Алексић
Елизабета Аџић
Гордана Стаменић
Бранка Матијевић
РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА – ЕЛИЗАБЕТА АЏИЋ
БОРАВАК
Миљана Радосављевић
Јелена Јовић
Милица Тодоровић
Марија Тошев
Ана Стефановић
Тања Лончар
ВЕЋЕ V РАЗРЕДА
Љиљана Вјештица
Даниела Радивојевић
Олга Дугачки
Анкица Бундало
Наташа Милосављевић
РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА – ДАНИЕЛА РАДИВОЈЕВИЋ
ВЕЋЕ VI РАЗРЕДА
Момир Цвејић
Вања Чоловић
Светлана Дробњак
Хана Вучићевић
Слађан Игњатовић
Тања Ручнов
РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА – СВЕТЛАНА ДРОБЊАК

ВЕЋЕ VII РАЗРЕДА
Светлана Скорић
Весна Грегец
Маја Медар Цигановић
Гордана Каитовић
Мирослава Марковић

А
А
АБ
Б
Б

71
72
73
74
75

АБ
А
Б
АБ
Б

81
82
83
84
85

РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА – ГОРДАНА КАИТОВИЋ
ВЕЋЕ VIII РАЗРЕДА
Драгана Кукобат
Александра Филиповић (замена Јована Јовановић)
Ивана Глувић
Вишња Павловић
Виолета Јовановић
РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА – ВИОЛЕТА ЈОВАНОВИЋ

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА:
Стручно веће вештина – Хида Алексић
Стручно веће страних језика – Весна Грегец
Стручно веће српског језика – Тања Ручнов
Стручно веће природних наука – Мирјана Стојковић Шуштершић
Стручно веће историје и географије – Маја Медар Цигановић
Стручно веће ТИО и информатике и рачунарства – Наташа Милетић
Стручно веће математике – Јагода Шћеповић
Стручно веће учитеља – Бранка Матијевић
ТИМОВИ:
Тим за школско развојно планирање:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Тања Ручнов, проф.српског језика
Весна Грегец, проф.енглеског језика
Драгана Кукобат, проф.музичке културе
Клара Криштовац, магистар ликовне културе
Бранка Матијевић, проф.разредне наставе
Гордана Раденковић, проф.разредне наставе
Мирјана Мајцан, проф. разредне наставе
Слађана Златић, проф.разредне наставе
Срђан Јончић, педагог
Ивана Стојановић, психолог

Тим за социјалну и здравствену заштиту ученика:
1.
2.
3.
4.

Руководилац Већа 4. разреда – Елизабета Аџић
Руководилац Већа 5. разреда – Даниела Радивојевић
Руководилац Већа 6. разреда – Светлана Дробњак
Руководилац Већа 7. разреда – Гордана Каитовић
Тим за програм заштите животне средине:

1. Живославка Тирнанић, професор географије
2. Мирјана Стојковић Шуштершић, професор биологије
3. Елијана Настасијевић, професор разредне наставе
Тим за сарадњу са локалном самоуправом:
1. Сунчица Димитријевић, професор разредне наставе
2. Тања Маљоковић, професор разредне наставе – библиотекар
3. Драгана Кукобат, професор музичке културе
Тим за сарадњу са родитељима:
1. Ивана Стојановић – психолог
2. Зоран Алексић, професор физике
3. Елизабета Аџић, наставник разредне наставе
Тим за ИОП:
1.
2.
3.
4.
5.

Смиљана Павловић, директор школе
Ивана Стојановић, психолог
Срђан Јончић, педагог
Слађана Златић, професор разредне наставе
Гордана Каитовић, професор српског језика
Тим за за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ивана Глувић, проф. биологије
Ивана Стојановић, психолог
Драгана Кукобат, проф. музичке културе
Бранка Збиљић, проф. математике
Бојана Матејић
Марина Филиповић
Дамјан Девић, проф. физичког васпитања
Нада Ковачевић Вељановски (родитељ)
Одржавање сајта школе:

1. Наташа Милетић
2. Богдан Јованов
Школски часопис и Летопис:
1. Тања Ручнов
2. Слађан Игњатовић

Септембар

2014.

.....................................................................................................................................................................................................................

01. септембар 2014.

Свечани пријем првака

08 – 10. септембра и 15 – 17. септембра

Зауставимо насиље
Инспектори Управе криминалистичке полиције,
Одељења за сузбијање малолетничке деликвенције и
Одељења за превентивне делатности, одржали су
ученицима седмог и осмог разреда низ предавања на
тему Малолетничка деликвенција; специфична кривична дела за школску омладину; вршњачко и електронско насиље. Циљ предавања је да се ученици
упознају са могућим облицима насиља у њиховом
окружењу и узрасту, као и са последицама деликвентног и насилног понашања.
08. септембар 2014.

Међународни дан писмености
Веће другог разреда (учитељице Б. Матијевић, Д.
Веселиновић, Б. Анђелковић и К. Благојевић) организовале су приредбу – свечани пријем ученика првог
разреда. Њихов рецитал обогатила су два наступа
малог хора који води наставница музичке културе
Драгана Кукобат.

03. септембар 2014.
Састанак Одељењских већа
04. септембар 2014.
Одржани су родитељски састанци поводом почетка
нове школске године
05. септембар 2014.
Одржан састанак Стручног већа вештина
08. септембар 2014.
Одржан састанак Тима за културне активности

За све заинтересоване ученике млађих и старијих
разреда Тања Маљоковић, школски библиотекар је у
школској библиотеци одржала предавање посвећено
овом дану.
Ученици школе, чланови библиотечке секције су
осмислили и поделили пропагандене летке ученицима наше школе. Акцију поделе летака су организовали школски библиотекар и чланови секције како
би сви ученици у школи прочитали и сазнали важне
информације о Међународном дану писмености.

Септембар
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10.септембар 2014.
Одржан састанак Савета родитеља;
Организована израда иницијалног теста из математике за ученике осмог разреда;
Одржан састанак Стручног већа ТИО и Информатике
и рачунарства

.................

10. и 11. септембар 2014.

Радионице „Како настају часописи“
Настављена је акција обележавања недеље посвећене писмености бројним предавањима и радионицама у библиотеци. Одржано је једанаест сусрета
на којима су учествовали ученици петог и шестог
разреда.
На сусретима је Тања Маљоковић, школски библиотекар одржала предавање о Међународном дану писмености, а затим су сви ученици учествовали у
радионици Како настаје часопис.
Гости су нам били новинари, чланови редакције
часописа НАЈ, Катарина Трифуновић и Синиша
Матијевић.
Циљ радионице је био да се ученици упознају са
основама новинарског посла, учење нових термина у
вези са издаваштвом и упознавање ученика са низом
занимања која постоје у редакцији једног часописа.
Ученици су се током рада навикавали на рад у групи и
тимско извршавање задатака, развијали су стил,
практично упознавали неке процесе у изради часописа, навикавали се на излагање пред групом и учили
да аргументовано бране свој став.

2014.

12. септембар 2014.
Организована израда иницијалног теста из математике за ученике четвртог разреда;
Одржан састанак Стручног већа страних језика
19. септембар 2014.
Одржан састанак Стручног већа српског језика
19 – 23. септембар 2014.

Час у библиотеци
У сарадњи са библиотекаром школе, учитељи другог разреда организовали су час српског језика – Андерсенове бајке, у школској библиотеци. Кроз бајку
Ружно паче, на занимљив начин библиотекарка је
приближила деци чудесан свет Андерсенових бајки.
Ученици су слушали аудио бајку, затим уз дискусију
пратили ППТ презентацију, учествовали у квизу, а на
крају и гледали цртани филм. Научили су шта је стрип
и како настаје. Инспирисани темом часа, ученици су
осмислили и нацртали своје прве стрипове.
23. септембар 2014.

Фестивал науке
У оквиру манифестације "Фестивал науке", ученици четвртог разреда слушали су низ предавања из
најразличитијих научних дисциплина.
24. септембар 2014.
Одржан састанак Стручног већа историје и географије;
Одржан састанак Стручног већа математике
25. септембар 2014.

Прва радионица „Плакат“

11. септембар 2014.
Одржана седница Наставничког већа;
Организована израда иницијалног теста из математике за ученике шестог разреда
Учитељи су учествовали на стручном скупу "Ученици
са проблемима у понашању" у организацији Друштва
учитеља Београда.

Тања Маљоковић, школски библиотекар је у библиотеци одржала кратко предавање о медијској писмености. Посебно је са присутним ученицима разговарала о плакатима и медијским порукама које саопштавају. Водећи их на путовање кроз историју плаката упознала их је и са уметничким плакатима које је
стварао сликар Анри Тулуз Лотрек.
У наставку сусрета представник Савета родитеља, Јелена Милић Златковић ученике je упознала са
техником израде плаката, поруком коју желимо да саопштимо и начином на који то можемо најуспешније да
урадимо.
Договорено је да за потребе ликовног такмичења
Ја волим Бранка, које организује Савет родитеља,
ученици осмисле уметничке плакате. У израду плаката ће бити укључени добитници награда и похвала на
претходним конкурсима овог школског такмичења.

Септембар
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Одрасли су у оку детета 1

26. септембар 2014.
Одржан састанак Стручног већа природних наука
26. септембар 2014.

Европски дан језика
Ученици четвртог, петог и седмог разреда су припремили презентацију о Европском дану језика, у сарадњи са родитељима и наставницама енглеског језика – Наташом Милосављевић и Весном Грегец. Циљ
пројекта је да се, како деци, тако и одраслима, истакне
важност учења страних језика као средства
комуникације и сарадње, и промовише богата лингвистичка и културна разноликост Европе.
И у библиотеци је за заинтересоване ученике и
чланове библиотечке секције одржан час посвећен
Европском дану језика. Библиотекар и чланови секције
су припремили занимљиву презентацију посвећену
овом дану.

Одрасли су у оку детета 2

30. септембар 2014.
Одржан састанак Савета родитеља
30. септембар 2014.

Друга радионица „Плакат“
Одржана је и друга радионица Плакат у библиотеци. По договору чланова групе ученици су приступили
изради уметничких плаката за потребе ликовног конкурса Ја волим Бранка. Договорили су се да израде
два различита плаката. Један ће бити намењен ученицима млађих, а други старијих разреда. После разраде идеја и вредног рада, видели су се и први резултати.

29. и 30. септембар 2014.

Представа „Одрасли су у оку детета“
Наставница српског језика Гордана Каитовић организовала у два наврата представу под називом
Одрасли су у оку детета, коју су ученици 74 и 75 извели својим другарима из одељења 54, 64, 45 и 46.

Хуманитарна акција
Током читавог септембра трајала је хуманитарна
акција прикупљања књига и лектире за библиотеке у
поплављеним подручјима.

Октобар
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02. октобар 2014.

„Амерички кутак“ у Библиотеци града
Београда
У жељи да на другачији начин обележимо Европски
дан језика и предстојећи Међународни дан детета,
група ученика наше школе је у организацији Тање Маљоковић, школског библиотекара, у пратњи ђачког родитеља Драгане Трајковић, посетила Амерички кутак
у Библиотеци града Београда. Радионицa коју смо
реализовали у сарадњи са библиотекарима из
Америчког кутка била је веома садржајна.
Задовољни радом и учешћем наших ђака у
планираним активностима љубазни библиотекари су
свим учесницима радионице доделили бесплатну
чланску карту, свеску и оловку и на тај начин им
честитали Међународни дан детета.

бом у школи на којој су и гости и наши ученици
показали своје певачко и плесачко умеће.

06.октобар 2014.

Трећа радионица „Плакат“
На овом сусрету су учесници радионице довршавали рад на својим плакатима уз савете Јелене Милић
Златковић, представника Савета родитеља и подршку
Taње Маљоковић, школског библиотекара. На велику
радост учесника рад на плакатима је добро напредовао. Задовољство постигнутим резултатима је било
велико, како код учесника, тако и код организатора
радионице.

03. октобар 2014.

„Радост Европе“
Наша школа је и ове године била домаћин деци из
Немачке. Угостили смо ученике Основне школе Am
Brandenburger Tor , из Берлина.
Првог дана гости и њихови домаћини учествовали
су у карневалу који се кретао од Трга Републике до
Калемегдана, где се одржало и свечано отварање манифестације Радост Европе. Другог дана организован је концерт посвећен сусрету пријатељства у Дечијем културном центру. Трећег дана се ишло у Палату
Србије , где су их срдачно поздравили и са њима поразговарали председник Србије и његова супруга.
Након тога, уследио је спортско – рекреативни дан на
Ади и вожња возићем. Четвртог дана организован је
велики концерт у Сава центру, на којем су , поред гостију, учествовали и наши ученици – хор са наставницама Драганом Кукобат и Ханом Вучићевић. Последњег, петог дана – опростили смо се од гостију приред-

07. октобар 2014.
Одржан састанак Стручног већа наставника страних
језика;
Одржан први састанак Ђачког парламента
08.октобар 2014.

Дејвид Смит у „Америчком кутку“
На позив библиотекара Америчког кутка Библиоте-

Октобар
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ке града Београда, ученици наше школе и чланови
библиотечке секције су присуствовали презентацији
књига аутора за децу, господина Дејвида Смита ( David
J. Smith). Веома занимљив и расположен аутор је кроз
разговор о најчешћим питањима везаним за наш свет
и о занимљивостима које свако од нас треба да зна, уз
обиље слика и видео материјала, представио свој рад.
Читао је и најзанимљивије делове из своје награђиване књиге Када би свет био село (If the World Were a
Vilage).

13. октобар 2014.

Четврта радионица „Плакат“
Ученици, учесници радиониице су у групама завршавали израду својих уметничких плаката. По завршетку рада договорено је да оригиналне уметничке
плакате изложимо код улаза у обе зграде школе, а
умањене копије и летке поделимо заинтересованим
ученицима. Задовољни продуктима и начином рада,
ученици су предложили да организујемо још неку сличну едукативно-ликовну радионицу у овој школској
години.

08.октобар 2014.

Креативна школа
Наставница српског језика Светлана Дробњак и
наставница историје Маја Медар Цигановић учествовале су на конкурсу Креативна школа 2013/2014.
Њихов рад Песмом и игром кроз положај жена у
прошлости уврштен је у јавно доступну Базу знања.
09. октобар 2014.

Ревија стваралаштва деце и младих Београда
Седамдесеторо деце – чланова великог хора који
воде наставнице Драгана Кукобат и Хана Вучићевић,
представило је нашу школу наступом у Сава центру на
XIX Ревији стваралаштва деце и младих Београда.

15. октобар 2014.
Одржан састанак Тима за школско развојно планирање
18.октобар 2014.

Државно првенство у првој помоћи
Наша школа била је домаћин Државног првенства у
првој помоћи у организацији Црвеног крста. Ученици 23
и 27 учествовали су као глумци у ревијалном делу
такмичења, у презентацији прве помоћи полетараца.
Наступао је и хор наше школе.

Октобар
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20. октобар 2014.
Одржан састанак Стручног већа природних наука
22. октобар 2014.
Одржан састанак Стручног већа математике
23. октобар 2014.

Читалачка значка 2014.
Завршна Манифестација Читалачка значка 2014.
одржана је у четвртак, 23. октобра, у просторијама
Општине Нови Београд.
Читалачка значка има традицију дугу скоро пет деценија. Ова књижевна радионица популарише књигу и
културу читања и развија критичко излагање о прочитаном.
У овогодишњој Читалачкој значки учествовало је 144
ученика наше школе.
Свим учесницима Библиотека "Вук Караџић" доделила је похвалнице и беџеве, а најбоље је наградила
књигом.
У организацији библиотекара школе завршној свечаности су поред добитника награда, чланова библиотечке секције као подршка присуствовали и ђачки родитељи. Награђено је 12 ученика наше школе.

24. октобар 2014.

Хуманитарна акција прикупљања књига
Завршена је акција прикупљања књига за школске
библиотеке у Обреновцу.
Ученици, родитељи и чланови колектива су показали да нису заборавили оне којима је помоћ најпотребнија.
У библиотеку су свакодневно пристизале књиге.
Прикупљено је 670 различитих наслова.
Акцију су подржали Савет родитеља као и Актив
школских библиотекара Новог Београда, а организована је у сарадњи са Хуманитарном фондацијом Нови
Београд.
Циљ акције је да се бар донекле надокнади штета у
школским библиотекама коју су проузроковале временске неприлике.
Великим одзивом смо показали да не заборављамо оне којима је тешко.
27. октобар 2014.
Одржан састанак Стручног већа српског језика;
Одржан састанак Тима за културне активности
28. октобар 2014.

Сајам књига

Ово су наши најбољи учесници:
1. Зара Кораћ 32
2. Новак Вуковић 32
3. Анђелија Хајдана Бакаловић 43
4. Јана Хаџи-Ђокић 44
5. Оливер Лав Трајковић 41
6. Јана Живковић 45
7. Матеја Дамњановић 54
8. Милица Вуковић 55
9. Јована Вилотић 52
10. Сергеј Чавић 51
11. Мила Ивовић 66
12. Јелена Граовац 85

У организацији Тање Маљоковић, школског библиотекара, чланови библиотечке секције су посетили
Међународни београдски сајам књига. Учествовали су
и у неколико едукативних радионицa. Tоком радионице Пoзориште сенки за присутну публику су извели
веома интересантну представу на штанду Издавачке
куће БИГЗ.
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31. октобар 2014.
Одржан састанак Актива учитеља;
Одржан састанак Одељењских већа I – IV разреда
поводом тромесечја

Телевизија у нашој школи
Телевизија Б92 инфо снимала је у нашој школи
прилог који је емитован у емисији хуманитарног карактера Нас је десет посто. Разговарали су са ученицима и учитељицом 44, психологом Иваном Стојановић,
директорком Смиљаном Павловић и Јеленом Милић
из Савета родитеља. Сви су се сложили да је ђацима
у нашој школи лепо и да је мало потребно да бисмо се
поштовали и уважавали међусобно. Волели бисмо да
добијемо помоћ за све оне којима је потребна.

Ликовни и литерарни конкурси
У току октобра слали смо ликовне и литерарне
радове на конкурсе:
 Ја волим Бранка , посвећен делу Бранка Ћопића,
у организацији Пријатеља деце Београда;
 Мали Пјер, 21. конкурс дечије карикатуре , у
организацији Пријатеља деце Београда и
Вечерњих новости;
 У част Драгану Лукићу – Лукићев лист, у
организацији Пријатеља деце Новог Београда

Посета Калемегдану
Ученици четвртог разреда били су на излету на
Калемегдану. Посетили су и Конак кнегиње Љубице.
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1. новембар 2014.

Украсимо научну јелку

03. новембар 2014.
Одржана седница Одељењског већа петог и шестог
разреда
04. новембар 2014.
Одржана седница Одељењског већа седмог и осмог
разреда
05. новембар 2014.
Одржан састанак Стручног већа историје и географије
05. новембар 2014.

Прваци на часовима у библиотеци
Поводом одржавања осмог Фестивала науке,
спроведен је ликовни конкурс под називом Украсимо
научну јелку. Конкурс је трајао до 1. новембра 2014,
па су ученици седмих и осмих разреда наше школе
учестовали тако што су правили украсе у оквиру часова домаћинства. Ученици су били креативни , па издвојени радови представљају добар спој науке и
уметности. Послати су радови следећих ученика:
Наталија Окрајнов 71
Марија Николић 71
Серафима Милекић 71
Ангелина Милекић 71
Ања Стефановић 71
Александра Драгишић 71
Ива Маринковић 73
Иван Бркић 74
Зорана Ећимовић 81
Вања Тодоровић 83
Сара Вучићевић 83
Доротеја Суботић 83
Андреа Стојков 84
Елена Батрићевић 84
Анђа Ивановић 84
Андреа Адамовић 84
Ана Дејановић 84
Ксенија Бакоч 84
Јелена Граовац 85
Милица Јагодић 85
Ања Ђорђевић 85
Очекујемо успех наших ученика на овом конкурсу,
резултати ће бити објављени након фестивала.

Први сусрети ученика са библиотеком и мноштвом
књига су веома важани. Код ученика се љубав према
читању и навика да користе фондове библиотеке развија од првих школских дана.
Библиотекарка је свим нашим првацима на часовима у библиотеци представила део чаробног света
књига. Свој доживљај библиотеке ученици су представили цртежом.

На часу су свим првацима и њиховим учитељицама уручене чланске карте које ће им омогућити да
користе и све фондове Библиотеке града Београда.
Часови су одржани по следећем распореду:
05. новембар 2014. – 13 и 14
06. новембар 2014. – 12 и 11
12. новембар 2014. – 15
05 – 07. новембар 2014.

Градско првенство у пливању
На Базену „25. мај“ организовано је Градско првенство у пливању на којем су учествовали и наши ученици са наставницима физичког васпитања.
Остварили смо одличне резултате:
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Виктор Урошевић 44 – треће место,
Ана Радуловић 64 – треће место,
Андреа Адамовић 84 – прво место.
Андреа се пласирала и на Републичко такмичење.

У организацији школе и библиотекара излагачи су
нашим ђацима представили своја издања и пренели
део сајамске атмосфере.
13. новембар 2014.
Одржан састанак Стручног већа учитеља
13. и 14. новембар 2014.

Чешка књижевност у нашој школи
Нашу школу је посетила Зорица Илић, преводилац
за чешки језик.

06. новембар 2014.
Одржана седница Наставничког већа
06. и 07. новембар 2014.
Одржани родитељски састанци поводом тромесечја
07. новембар 2014.
Одржан састанак Стручног већа природних наука
13 – 19. новембар 2014.

Изложба књига у школи
Желећи да у нашој школи представимо неке од
успешних излагача са Међународног београдског сајма књига, од 13. до 19. новембра угостили смо представнике издавачке куће Одисеја. Програм Европске
уније Култура – Креативна Европа већ шест година
подржава пројекте ове издавачке куће која се поред
залагања за неговање књижевности и бриге за очување животне средине бори и за поштовање људских
права и праведније и хуманије друштво.

Кроз разговор и дружење приближила је деци језик и културу Чешке као и дела њихове савремене
књижевности за децу . На четири сусрета којима су
присуствовали ученици првог, другог, трећег, четвртог
и петог разреда представила је књиге “Зачарана учионица”, “Вера, Ника и њихових седам бака” и “Летовање у праисторији”.
14. новембар 2014.

„Чувари природе“ у Музеју науке и технике
Група од 14 ученика посетила је Музеј науке и технике са наставницом Чувара природе Мирославом
Марковић. Уживали су у експонатима, пројектима и
занимљивостима из света науке и технике, а нарочито им се допала „крива соба“, под углом од 25 степени.
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14. и 15. новембар 2014.

Научни скуп у Нишу
Филозофски факултет Универзитета у Нишу организовао је 14. и 15. новембра 2014. годинe, по четврти пут, научни скуп са међународним учешћем под заједничким радним називом Наука и савремени универзитет.
Циљ овог скупа је да окупи научнике, истраживаче,
универзитетске професоре и будуће наставнике да
разговарају о различитим аспектима ове теме из перспективе њиховог поља проучавања хуманистичких,
друштвених наука и филологије. Презентовани су
радови који се баве компаративним темама из српског
и других академских, научних и образовних окружења.
На овогодишњем скупу окупило се више од 250
научника са српских универзитета, као и из бројних
других земаља (Русија, Италија, Бугарска, Румунија,
Турска, Македонија, Црна Гора, Хрватска, Босна и
Херцеговина...), који су излагали реферате у укупно
седамнаест научних сесија. Излагања реферата по
сесијама започела су у 13 сати и трајала су два дана,
до суботе у 13.30, када је затворен Скуп.

У петак, 14. новембра у сесији Глаголски облици,
наша школа је имала своје представнике. Реферат су
излагале Вања Чоловић (професор енглеског језика) и
Светлана Дробњак (професор српског језика). Рад је
изложен под насловом Вршњачка едукација и корелација у наставном контексту као модули разумевања система глаголских облика.
16. новембар 2014.

Дани толеранције
Наставници енглеског језика су поводом обележавања Дана толеранције са ученицима израдили паное
и разговарали о толеранцији.
17. новембар 2014.
Одржан састанак Тима за ИОП са одељењским
старешинама 25, 61 и 65

19. новембар 2014.
Учитељи наше школе учествовали су на стручном
скупу Научно описмењавање, које је организовало
Друштво учитеља Београда
Одржан састанак Тима за ИОП
Одржан састанак свих запослених у школи
20. новембар 2014.

„Како да учим и научим“
Педагог школе је са ученицима који имају недовољне оцене одрадио радионицу „Како да учим и
научим“.

Представљање књиге Данијела Големана
Учитељица и педагошка саветница Бранка Матијевић представила је родитељима свог одељења (45)
књигу Данијела Големана „Емоционална интелигенција“.

24. новембар 2014.
Одржан састанак одељењских старешина петог
разреда, педагога, психолога и директора
24 – 26. новембар 2014.

Песник Радислав Јовић у нашој школи
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Гост наше школе био је песник за децу Радислав
Јовић.
Учесник је многих манифестација, фествала поезије за децу, радио и телевизијских емисија. Песме су
му преведене на неколико језика, а на његове стихове
компонована је и музика.
Наш гост је одржао девет сусрета са свим ученицима млађих разреда на којима је представио
песме из збирке „ Звркотека“ и „ Заљубљивање“.

Сарадња са родитељима

25. новембар 2014.

„Дрога је нула , живот је један“
Зоран Пејчић одржао је предавање ученицима четвртог и седмог разреда на тему „Дрога је нула, живот
је један“

Бронза на Републичком првенству у пливању
На Републичком првенству у пливању, које је одржано у Спортском центру „Милан Гале Мушкатировић“, наша ученица Андреа Адамовић из 84 освојила је
треће место. Наступала је у дисциплини леђно, у
конкуренцији девојчица 7. и 8. разреда. На првенству
је учествовало преко 900 такмичара , а такмичење је
отворио министар спорта Вања Удовичић.

У одељењу 72 одржан је час енглеског језика у сарадњи са родитељима на тему CYBERCRIME. У
уводном делу наставница Весна Грегец је са ученицима разговарала о овој теми користећи нове речи и
фразе, постављајући питања о сајбер свету. Затим је
родитељ – дипл. инжењер информатике и рачунарске
технике Јанко Стијеповић одржао предавање и
Пауерпоинт презентацију на ову тему. Он се нарочито
осврнуо на предности, али и опасности које доноси
употреба друштвених мрежа као што су Фејсбук, Твитер и друге. Презентација је била веома занимљива и
поучна свим ученицима. Схватили су да интернет
треба да користе опрезно и да не остављају превише
личних података.

27. новембар 2014.

Петаци и шестаци и „Магареће године“
Ученици петог и шестог разреда су са својим одељењским старешинама гледали позоришну представу
„Магареће године“ у Београдском драмском позоришту. Представа је постављена као део обележавања
100-годишњице рођења Бранка Ћопића.
28. новембар 2014.
Одржана седница Наставничког већа.

Захваљујемо
сарадњи.

се

господину

Стијеповићу

на
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Награђени ликовни и литерарни радови на
конкурсу „У част Драгану Лукићу“
Организација „Пријатељи деце Новог Београда“
објавила је имена ученика чији су ликовни и литерарни радови награђени на конкурсу „У част Драгану Лукићу – Лукићев лист“.
Ликовни радови млађих узраста:
Исидора Павловић 44 – прво место (наставница Гордана Стаменић),
Јована Курузовић 32 – треће место (Биљана Анђелковић),
Анђела Вукојевић 45 – друго место (Бранка Матијевић),
Матија Грујић 42 – треће место (Анкица Алексић),
Ликовни радови старијих узраста:
Анисија Фиревски – друго место (Маријана Костић),
Јелена Бољевић – друго место (Маријана Костић),
Богдан Младеновић – прво место (Маријана Костић),
Момчило Лутовац – друго место (Маријана Костић),
Милош Грнчарски – друго место (Маријана Костић),
Јелена Новаковић – треће место (Маријана Костић).
Литерарни радови:
Петра Иванишевић 45 – треће место (Бранка Матијевић),
Лука Илић 45 – треће место (Бранка Матијевић).

2014.
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03. децембар 2014.
Одржан састанак Тима за школско развојно планирање
04. и 05. децембар 2014.

Фестивал науке
Наша школа посетила је Фестивал науке који се
одржава осми пут у Београду, а ове године под слоганом „Све је могуће“.

Циљ Фестивала науке је да афирмише познате и
промовише неафирмисане научнике са домаћих и
страних простора, али и да подстиче интересовање
ученика за науку једноставним, али занимљивим и
инспиративним демонстрацијама научних чињеница.
Ученици седмих и осмих разреда су у току два дана, са
наставницом хемије Вишњом Павловић и наставницом
домаћинства Јованом Јовановић, обишли три локације
на којима су били изложени научни садржаји на деци
занимљив начин.

2014.

05. децембар 2014.
Одржан састанак Савета родитеља

Украсимо научну јелку
На овогодишњи конкурс приспело је око 4. 000 дечјих радова из 177 школа широм Србије. Учешћем
ученика на наградном конкурсу „Украсимо научну јелку“, у оквиру Фестивала науке, наша школа и радови
ученика постигли су врло добре резултате. Већина
радова је ушла у ужи избор и тако се нашла на јелци у
шопинг центру „Ушће“.

06. децембар 2014.

Семинари у организацији „Пријатеља деце општине Нови
Београд“
„Пријатељи деце општине Нови Београд“ потврдили
су учешће наших наставника на акредитованим
семинарима:
„Школа ручног ткања“
 Јована Јовановић
 Аница Алексић
 Сања Бјелица
 Елизабета Аџић
 Гордана Раденковић
 Драгана Веселиновић
 Биљана Анђелковић
 Александра Шундић
 Елијана Настасијевић
 Бојана Матејић
 Мирослава Марковић
 Светлана Скорић
 Данијела Радивојевић
 Марина Филиповић
 Сунчица Димитријевић
 Гордана Глигић
 Слађана Златић
 Мирјана Мајцан
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„Дечје ликовно стваралаштво и сценска уметност“

Децембар
 Бранка Матијевић

…...............................................

08. децембар 2014.

„Креативни центар“ у нашој школи
У просторијама наше школе Издавачка кућа „Креативни центар“ одржала је презентацију свих својих
уџбеника. На презентацију су дошли и наставници из
школа у окружењу, јер су, осим актуелних издања,
представници ове издавачке куће упознали присутне и
са оним што се припрема за следећу школску годину.

2014.

У овој кампањи је учествовала и наша школа. Ученици VI, VII и VIII разреда су имали могућност да на
један веома лак и занимљив начин направе прве кораке у области програмирања.
На сајту csedweek.org могуће је испратити комлетан курс од 20 часова, па овом приликом позивамо
наше ученике да се укључе и у ту акцију.
11. децембар 2014.

Новогодишња радионица
Учитељица Сања Бјелица је са својим одељењем
22 организовала новогодишњу радионицу.

09. децембар 2014.

 Изложба Јулкице Масниковић
У свечаној сали наше школе отворена је изложба
слика Јулкице Масниковић која је својевремено радила
и у нашој школи као професор ликовне културе. Ово је
њен начин да се поново дружи са школом и да упозна
нове генерације са својим радом. Изложбу су у току
децембра организовано посетили сви ученици млађих
разреда, који су том приликом могли и да разговарају
са сликарком, те и да од ње нешто науче о ликовној
уметности.
 Одржан састанак Стручног већа српског језика
09 – 15. децембар 2014.

Недеља програмирања – Отворени час
програмирања за ученике
У периоду од 9. до 15. децембра, у свету се организује кампања под називом „Сат програмирања“
(Hour of Code) у оквиру Недеље програмирања. Ова
кампања има циљ да приближи програмирање ученицима и наставницима широм света.
Кампању је покренула организација Code.org, а
придружили су јој се и Фејсбук, Мајкрософт, Гугл, Епл,
Амазон, Твитер.

17. децембар 2014.
Одржан састанак Стручног већа учитеља
18. децембар 2014.

Предавање за све запослене – Безбедност у школи
У свечаној сали сви запослени у школи прошли су
обуку о безбедности и здрављу у току рада, те су тако
подигли степен оспособљености за самосталан и
безбедан рад.
01 – 19. децембар 2014.

Један пакетић – много љубави
У организацији Црвеног крста Новог Београда у
овом периоду организована је хуманитарна акција
прикупљања слаткиша и играчака за новогодишње
пакетиће за децу без родитељског старања - „Један
пакетић – много љубави“. Традиционално, акцији се
одазвао велики број ученика.
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23. децембар 2014.

Деда Мраз за децу радника школе
Ученици 33 су са учитељицом Драганом Веселиновић припремили новогодишњу приредбу за децу
радника школе. Програм је пратио и обогатио хор ученика млађих разреда са професорком Драганом Кукобат.

2014.

Организоване су продајне изложбе предмета које
су ученици са својим учитељима правили на часовима
ликовне културе и слободних активности. Најукуснија
је, свакао, била продајна изложба колача вредних
мама наших ученика.
Било је изузетно забавно и ученицима – организаторима и посетиоцима базара.

30. децембар 2014.
Одржани родитељски састанци и подела ђачких
књижица.
31. децембар 2014.
23. децембар 2014.
Одржан састанак Стручног већа страних језика
25. децембар 2014.

Редован попис имовине и обавеза

29. децембар 2014.

У периоду од 15. до 31. децембра 2014. године извршен је редован попис имовине и обавеза школе.
Организацијом пописа руководила је директорка школе, а извршиле су га комисије за попис у саставу:

 Одржане седнице Одељењских већа V–VIII разреда
 Одржана седница Наставничког већа

Комисија за попис основних средстава, материјала, ситног инвентара (мала зграда) у саставу:

Одржане седнице Одељењских већа I – IV разреда

30. децембар 2014.

Новогодишњи базар
Новогодишњи базар за ученике нижих разреда
одржан је 30. децембра 2014. у периоду од 17 до 19
часова у холу мале зграде.

 Сунчица Димитријевић, председник комисије
 Маја Матушан, члан комисије
 Милан Станковић, члан комисије
Комисија за попис основних средстава, материјала, ситног инвентара (велика зграда) у саставу:









Слађан Игњатовић, председник комисије
Срђан Рајновић, члан комисије
Гордана Вукчевић, члан комисије
Кристина Благојевић, члан комисије
Вања Чоловић, члан комисије
Анкица Бундало, члан комисије
Мирослава Марковић, члан комисије
Мирко Почуча, члан комисије
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Комисија за попис новчаних средстава и готовинских еквивалената, потраживања, финансијских пласмана и обавеза у саставу:
 Тања Маљоковић, председник комисије
 Хана Вучићевић, члан комисије
 Весна Грегец, члан комисије
Централна комисија за попис у саставу:
 Момир Цвејић, председник комисије
 Драгана Веселиновић, члан комисије
 Маја Медар Цигановић, члан комисије

Ликовни и литерарни конкурси
Овог месеца ликовни и литерарни радови наших
ученика учествовали су на следећим конкурсима:
 Књижевно-ликовни конкурс у част стогодишњице рођења Бранка Ћопића,
 Пети ликовни конкурс „Ја волим Бранка“ ,
 21. Конкурс за дечију карикатуру“ Мали Пјер“

2014.
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2015.

12 – 16. јануар

13. јануар

Радионице за време зимског распуста

■ Фолклорна радионица – Чувари српске
традиције

Последњу недељу зимског распуста наши ученици су провели на радионицама које су за њих организовали наставници. Према својим интересовањима,
могли су да учествују у креативним истраживањима у
оквиру свих наставних области:

Сви заинтересовани ученици могли су да виде
народне ношње из различитих крајева Србије и науче
фолклорне игре, које су због своје вредности до да-нас
остале очуване.

12. јануар
■ Ликовне радионице

(Кристина Благојевић, Јелена Јовић и Марија
Тошев)
■Српски језик
"Облици новинарског изражавања"

Израда капица од вуне; Обележивачи за књиге
(Милица Тодоровић и Миљана Радосављевић)

Наставница: Тања Ручнов

■ Српски језик

■ Физика

"Језик средстава јавног информисања“
Вежба: Писање вести, извештаја и репортаже
Наставница: Олга Дугачки

"Историја мерних јединица“
Наставник: Слађан Игњатовић

„Слово о Светом Сави“
Вежба: Литерална радионица (песме и приче о
Светом сави - ученици пишу самосталне радове)
Наставница: Милица Ђокић
■ Математика
Вежбе: диофанске једначине, Дирихлеов принцип,
графови, израда паноа и прављење геометријских
тела
■ Техничко и информатичко образовање
„Мултимедија у настави“
Вежба: израда презентације у програму Power
Point
Наставници: Владимир Зорић и Наташа
Милетић
■ Информатика и рачунарство
„Израда сајтова помоћу CMS система“
Наставник: Богдан Јованов
■ Библиотека
„Израда обележивача страница књиге“
Библиотекар – Тања Маљоковић

■ Биологија
"Весели свет под микроскопом"
Вежбе:
1. Микроспирањере
2. Прављење препарата
Наставнице: Мирјана Стојковић Шуштершић и
Ивана Глувић
■ Физичко васпитање
Вежбе:
1. Стони тенис
2. Кошарка
Наставник: Дамјан Девић
■ Школа ручног ткања
Наставница: Даниела Радивојевић
14. јануар
Драмска радионица „Мали глумци“
(Милица Тодоровић,Тања Лончар, Марија Тошев)
■Српски језик
„Правописна норма и употреба речника“
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2015.

Садржај:
- правописне недоумице;
- дублети;
- интерпункција;
- диктат ( вежбе);
- правила употребе речника.
( ,,Правописни речник српског књижевног језика“ и
,,Речник књижевних термина“)
Наставница: Гордана Каитовић
15. јануар
■ Физика
„Једноставни експерименти у настави физике“
Наставник: Зоран Алексић
Ову радионицу је наставник физике Зоран Алексић, у сарадњи са учитељицама Аницом Алексић,
Бранком Матијевић и Горданом Раденковић, наменио
ученицима 4 – 8. разреда. Показао је низ експеримената који се могу реализовати у сваком моменту у
настави физике или познавања природе, помоћу
материјала који се налазе свуда око нас. Истовре-мено
је покушао да покаже да једноставне експери-менте не
треба користити само за демонстрацију од-ређених
физичких појава, већ и као начин увођења научног
метода у редовну наставу. У току радионице
наставник је са ученицима извео следеће експерименте:
МЕРЕЊЕ – мерење дужине клупе метарском
траком;
Мерење странице дрвене коцке пластичним лењиром;
Мерење времена штоперицом;
Мерење запремине воде стакленом мензуром
КРЕТАЊЕ – кретање лопте низ дрвену даску са
жљебом.
СИЛА – мерење тежине тела правилног геометријског облика динамометром.
МАСА ТЕЛА – мерење масе тела прецизном вагом помоћу тегова,
Утврђивање масе Архимедовим законом.
ПОТИСАК – оглед помоћу пластичне лоптице,
стакленог левка, чаше са водом.

СЛОБОДАН ПАД – дефинисање слободног пада
помоћу лоптица различитих маса и различитих
одскочних карактеристика.
РАВНОТЕЖА – дефиниција полуге, уравнотежавање полуге помоћу тегова познатих маса и растојања од ослонца полуге.
ОСЦИЛАЦИЈА – математичко клатно, дефиниција, одређивање периода осциловања помоћу бројева осцилација и протеклог времена.
ЗВУК – дефиниција звука, звучних извора, осциловање звучне виљушке, фруле, гумене траке, пиштаљке.
СВЕТЛОСТ – светлосни извори, дефиниција,
оптичка тела, лампа, ласер, лупа, перископ.
ЕЛЕКТРОСТАТИКА – област физике, демонстрација наелектрисавања тела трењем и утврђивање
количина наелектрисања електроскопом и електрометром.
ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА – дефиниција електричне
струје, повезивање простог струјног кола помоћу прекидача, батерије, проводника, потрошача, амперметра и волтметра.
МАГНЕТНО ПОЉЕ – појам магнетног поља, магнета, њихове карактеристике и огледи са шипкастим
магнетима, гвозденим куглама и магнетном иглом.
ЕЛЕКТРОМАГНЕТ – појам електромагнета, његова примена код електричног звонца.
Другог дана две групе ученика наизменично су
решавале слагалицу која је имала као коначно
решење тему из претходног дана – сила потиска и
Архимедов закон.
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■ Географија
■ Ликовне радионице
Сценографија и шешири за представу
(Ана Стефановић и Тања Лончар)
■ Радионица „Народна радиност“
Учитељица III3 Драгана Веселиновић

Наставница Живославка Тирнанић и ученици VI1
и VII1 организовали су квиз на тему Европска унија и
ваневропски континенти. Квиз се састојао из питања и
асоцијација , па је све подсећало на телевизијску
„Слагалицу“. Затим су расположени ученици још једном проверили своје знање кроз игру „Занимљива
географија“.

■ Енглески језик
„Цртамо/бојимо и певамо на енглеском"
Наставница: Нада Брдар
■ Историја
1. Разговор, размишљања, коментари ученика на
теме:
а) Сумерци, Египћани, Грци и Римљани оставили
су у наслеђе човечанству...
б) Мој узор из прошлости
в) Учимо прошлост да бисмо садашњост боље
разумели и наговестили будућност
2. Историјски квиз асоцијације на теме које су
ученици обрађивали у првом полугодишту
3. Практични (групни) рад ученика:
а) Графички приказ (синтеза) наставних тема на
хамеру
б) Прављење копија материјалних историјских
извора (замкова, обележја владарске власти)
Наставнице: Анкица Бундало и Маја Медар
Цигановић
■ Ликовна култура
Вежба 1.
„Свети Сава и наше доба“
Вежба 2.
„Екологија и ми“

16. јануар
■ Литерарана радионица
„Млади песници“
Наставнице: Миљана Радосављевић, Милица Тодоровић, Марија Тошев, Тања Лончар, Јелена Јовић
■ Спортско - еколошка секција наше школе
„Сремуш“
Планинарско друштво „Сремуш“ организовало је
са својим члановима (ученицима, наставницима и
родитељима) излет до Галовице.
Акцију и обуку води инструктор исхране из
Природе „Сремуш“- Раденко Лазић
Предмет обуке: самоникли јестиви дарови из
природе, оријентација
Опрема: планинарска и еколошка. Према програму
исхране из природе.
■ Радионица „Зумба“

Техника: по избору

Учитељица Данијела Јанковић

Наставница: Клара Криштовец

■ Музичка радионица
Учитељица Ана Крстић
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■ Српски језик
„ Волимо граматику"
Наставница: Светлана Дробњак
■ Енглески језик
1. Story telling (Весна Грегец)
2.Quiz (Виолета Јовановић, Наташа
Милосављевећ, Вања Чоловић)
Наставнице: Весна Грегец, Виолета Јовановић,
Наташа Милосављевић и Вања Чоловић
■ Немачки језик
„ Креативни немачки на почетном нивоу“
Вежбе:

2015.

15 – 17. јануар

Зимски семинар за наставнике српског језика
Тродневном Зимском семинару, у организацији
Друштва за српски језик и књижевност, ове године су
присуствовале наставнице Гордана Каитовић, Милица Ђокић и Тања Ручнов
17. јануар

Трећа награда за „Школске новости“
Новине наше школе које уређују Тања Ручнов и
Слађан Игњатовић су ове године освојиле трећу
награду на Конкурсу за најуспешније школске часописе основних и средњих школа Србије.

Тема 1 – Представљање
Тема 2 – Породица
Тема 3 – Становање
Тема 4 – Питања о здрављу
Деца причају у дијалогу, може бити и Dialoggenist,
књиге, страна 39
Наставница: Ивана Ђуричић
■ Руски језик
Вежбе:
- Подготовка к олимпиаде
- Песни из русских мультифильмов
Наставница: Љиљана Вјештица
■ Хемија
,,Између магије и хемије“
Наставница: Вишња Павловић
■ Школа ручног ткања
Наставница: Јована Јовановић

„Сазнали на семинару применили у пракси 2014.“
На Конкурсу „Сазнали на семинару применили у
пракси“ за 2014. годину пристигло је 92 рада из 14
области. Обласне комисије су одабрале 46 радова за
базу и предложиле 15 радова за награду. Рад
„Примена интернета и имплементација у наставу
књижевности“ аутора Светлане Дробњак и Богдана
Јованова изабран је за базу радова Конкурса.

22. јануар
Одржан састанак стручног већа страних језика.
27. јануар

Прослава Дана Светог Саве
Свечану академију и приредбу поводом Дана
Светог Саве припремиле су ове године са ученицима
наставнице Милица Ђокић, Драгана Кукобат и Хана
Вучићевић.
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ПетарБалаћ 7/1
Соња Атар 7/3- пласман
Тадија Латиновић 7/3 – пласман
8. РАЗРЕД
Зорана Ећимовић 8/1
Милица Симишић 8/2
Душица Станковић 8/1
Алекса Миљковић 8/1
Јелена Новаковић 8/1
Јелена Граовац 8/5
30. јануар
Литерарни рад ученице Мине Лошић из одељења
VII4 награђен је трећом наградом на Литерарном конкурсу „Сунчана јесен живота“ у организацији Црвеног
крста Србије.
29. јануар

Школско такмичење из српског језика
Стручно веће српског језика организовало је школско такмичење из граматике за ученике 5 – 8. разреда.
На општинско такмичење пласирали су се:

Одржан састанак Тима за културне активности.
31. јануар

Школско такмичење из математике
Стручно веће математике и учитеља организовали сушколско такмичење из математике за ученике 3
– 8. разреда. На општинско такмичење пласирали су
се следећи ученици:

5. РАЗРЕД

3. РАЗРЕД:

Милица Вуковић 5/5
Никола Милошевић 5/4
Дуња Јовановић 5/4
Дуња Милошевић 5/4
Андреа Митровић 5/4
Алекса Ећимовић 5/2

1. Марко Томановић (учитељица Ана Крстић)
2. Филип Бојковић (Биљана Анђелковић)
3. Тамара Савић (Бојана Матијевић)
4. Новак Вуковић (Биљана Анђелковић)
5. Павле Станковић (Данијела Јанковић)
6. Миодраг Илић (Драгана Веселиновић)
7. Иван Миливојевић (ДраганаВеселиновић)
8. Василије Поњавић (Ана Крстић)
9. Ива Сенте (Драгана Веселиновић)
10. Стефан Маринковић (Биљана Анђелковић)

6. РАЗРЕД
Ања Хајдер 6/3
Ленка Степановић 6/6
Мила Ивовић 6/6
Михаило Станковић 6/6
Андреј Милосављевић 6/1
Анђела Поповић 6/3 – пласман
Алекса Јовановић 6/5 – пласман
Јана Величковић 6/6 – пласман
Милица Дабић 6/4 – пласман
Јован Васић 6/1 – пласман
7. РАЗРЕД
Лука Петровић 7/1
Иван Гогић 7/3
Марија Станковић 7/3
Илвана Сијарић 7/2

4. РАЗРЕД
1. Даница Вукделија (Гордана Стаменић)
2. Урош Прибишевић (Гордана Стаменић)
3. Петар Илић (Гордана Стаменић)
4. Лука Илић (Бранка Матијевић)
5. Милица Ђурђевић (Аница Алексић)
6. Андрија Гогић (Смиљка Јованов)
7. Алекса Памучина (Аница Алексић)
8. Јагош Тошић (Бранка Матијевић)
9. Марко Текић (Аница Алексић)
10. Матеја Грујић (Аница Алексић)

Јануар
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11. Милица Кончаревић (Аница Алексић)
12. Марко Чанчаревић (Аница Алексић)
13. Данило Ђурђевић (Аница Алексић)
14. Стефан Сенић (Гордана Стаменић)
15. Богдана Цвијовић (Смиљка Јованов)
16. Милош Баруџија (Бранка Матијевић)
17. Марко Мађаревић (Аница Алексић)
18. Симона Дина Новаковић (Смиљка Јованов)
19. Марко Мандић (Аница Алексић)
20. Мина Хајдер (Аница Алексић)
21. Милош Петровић (Бранка Матијевић)
22. Јована Сентић (Гордана Стаменић)
23. Анђела Вукојевић (Бранка Матијевић)
5. РАЗРЕД
1. Дамјан Дејковић (Тања Станковић)
2. Марко Новаковић (Невена Миленковић)
3. Јанко Тошић (Бранка Збиљић)
4. Душан Петковић (Невена Миленковић)
5. Ива Миливојевић (Тања Станковић)
6. Мина Симић (Бранка Збиљић)
7. Алекса Ећимовић (Даниела Радивојевић)
8. Алекса Милосављевић (Даниела Радивојевић)
6. РАЗРЕД
1.Јован Васић – пласман (Даниела Радивојевић)
2. Јана Величковић (Тања Станковић)
3. Ленка Степановић (Тања Станковић)
4. Никола Гашовић (Даниела Радивојевић)
7. РАЗРЕД
1. Иван Гогић (Светлана Скорић)
2. Светлана Поњавић-пласман (Светлана
Скорић)
3. Вук Оваскаинен – пласман (Светлана Скорић)
8. РАЗРЕД
1. Војислав Дејковић (Тања Станковић)
2. Илија Златковић (Тања Станковић)
3. Стефан Величковић – пласман (Невена
Миленковић)

2015.
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5. фебруар

Такмичење рецитатора
Одржано је школско такмичење рецитора. На
Општинско такмичењe пласман су избориле Јована
Курузовић 3/2 и Милица Михаиловић 5/1. Награђени су
и следећи ученици:
Друго место:
Анђела Крстић 3/3
Лена Вељановски 2/6
Анастасија Радовић 2/5
Анђела Стекић 7/5
Треће место:
Лана Кнежевић 4/5
Гала Угарковић 1/2
Лука Савић 1/4
Миа Комленац 5/4
Похвале:
Милош Мандић 1/1
Стефан Ђурић 2/2
Тамара Сатарић 2/3
Валентина Вељковић 3/4
Никола Пузовић 3/1
Јана Хаџи- Ђокић 4/4

Предавање о Првом светском рату
Поводом јубилеја, у нашој школи су гостовали
представници Удружења потомака бораца у светским
ратовима и ученицима осмог разреда одржали занимљиво предавање о Првом светском рату и учешћу Србије и српских бораца у њему. О патриотизму је причао председник Удружења – пуковник Љубиша Марковић.
7. фебруар

Општинско такмичење из физике
Општинско такмичење из физике одржано је у ОШ
„Лаза Костић“. Нашу школу представљали су:
6. разред:
Никола Станковић (наставник Зоран Алексић)
Никола Гашовић (Зоран Алексић) – треће место
Никола Мићић (Зоран Алексић)
Димитрије Игњатовић (Зоран Алексић)
Лука Грцић (Зоран Алексић)

Вукашин Никодијевић (Зоран Алексић)
Филип Златковић (Зоран Алексић)
Лука Василијевић (Зоран Алексић)
Јана Величковић (Слађан Игњатовић) – треће место
Михаило Станковић (Слађан Игњатовић)
Ленка Степановић (Слађан Игњатовић)
Часлав Станковић (Слађан Игњатовић)
Андреј Ковач (Слађан Игњатовић)
Марко Наупарац (Слађан Игњатовић)
7. разред:
Светлана Поњавић (Зоран Алексић) – треће место
Иван Гогић (Зоран Алексић) – треће место
Вук Оваскаинен (Зоран Алексић) – похвала
Марко Видосављевић (Слађан Игњатовић) – похвала
Огњен Димитров (Слађан Игњатовић) – похвала
8. разред:
Милан Мирковић (Зоран Алексић) – треће место
Стефан Величковић (Слађан Игњатовић) – прво
место
Лука Ћирић (Слађан Игњатовић)
9. фебруар

Школско такмичење из енглеског језика
На Општинско такмичење пласирали су се следећи
ученици:
Јована Радосављевић 8/2
Јелена Новаковић 8/1
Зорана Ећимовић 8/1
Борис Дугоњић 8/1
Дуња Мијачић 8/1
Стефан Столић 8/3
Данило Батрићевић 8/4
Јован Шушњић 8/3
Алекса Миљковић 8/1
Милан Мирковић 8/1

Школско такмичење из немачког језика
Стручно веће језика организовало је школско такмичење из немачког језика. На општинско такмичење
пласирали су се следећи ученици:
Зорана Ећимовић 8/1
Милица Јагодић 8/5
Немања Костић 8/5
 Одржан састанак Стручног већа природних наука

Фебруар

2015.

.........................................................................................................................................................................................................................

10. фебруар
 Одржана седница Наставничког већа
 Општинско такмичење „Златна сирена“
Наша школа је 9 - 11. фебруара била домаћин
Општинског такмичења „Златна сирена“. Наши ученици остварили су одличне резултате:
Ања Оваскаинен 4/2 – прво место
Ива Миливојевић и Марина Јокановић 5/4 ( дует) –
прво место
Јована Станимировић 6/1 – прво место
Катарина Алексић и Лана Прибишевић 6/3 ( дует) –
прво место
Анђела Крагић 7/1 – друго место
Мина Лошић 7/5 – прво место

15. фебруар

Баскет са Нолетом
За време мини празника одржано је једно лепо
дружење. Наиме, у недељу 15.фебруара 2015. на
Сретење, играо се баскет, који је показао колико се у
ствари воли спорт, нарочито кошарка .
Без обзира да ли сте ветеран или професионални
спортиста, сви подједнако уживају у баскету са
друштвом у недељу увече. Са тим су се сложили и
неуморни Новак Ђоковић и Марко Јарић. Један од
другара (сада ветеран) био је и Дамјан Девић,
професор физичког васпитања.

12. фебруар

„Емоционална интелигенција и учење“
Педагошка саветница Бранка Матијевић одржала је
родитељима предавање на тему „Емоционална интелигенција и учење“
13. фебруар

Школско такмичење из хемије
Организовано је школско такмичење из хемије. На
општинско такмичење пласирали су се следећи
ученици:
7. разред:
Катарина Богавац 7/1
Иван Гогић 7/3
Ивана Маричић 7/3
Мина Лошић 7/5
Вук Оваскаинен 7/3
Анђела Крагић 7/1
Милица Жупан 7/5
Дина Калдерон 7/3
Никола Лаиновић 7/4
Ана Кикановић 7/4
8. разред:
Дуња Мијачић 8/1
Стефан Величковић 8/3
Милица Јагодић 8/5
Јована Томовић 8/2
Алекса Анђелковић 8/3
Лука Ћирић 8/3
Тијана Јовановић 8/2
Вања Тодоровић 8/3
Зорана Ећимовић 8/1
Јелена Граовац 8/5

Надамо се да ће овако нешто утицати на свест и
размишљање данашње омладине. Спорт се воли,
било да је у питању тенис, кошарка или..., а његов
утицај на здравље и психу не треба ни помињати.
18. фебруар
 Одржан састанак Стручног већа српског језика.
19. фебруар

Школско такмичење из географије
Стручно веће наставника географије организовало
је Школско такмичење из географије. На општинско
такмичење су се пласирали:
Огњен Димитров 7/5
Лука Петровић 7/1
Иван Гогић 7/3
Марија Николић 7/1
Бојан Јацић 7/4
Милан Жутић 7/4
Алекса Војановић 8/3
Војислав Дејковић 8/4
Немања Костић 8/5
Никола Бојчевић 8/4
Јелена Кртинић 8/1

Фебруар
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 Промоција уџбеника „Кративног центра“
Наши наставници присуствовали су промоцији
уџбеника „Креативног центра“, која је била организована у великој сали Општине Нови Београд.
 Промоција уџбеника „Завода за уџбенике“
У свечаној сали наше школе организована је промоција уџбеника „Завода за уџбенике“, на којој су присуствовали наставници наше школе и школа у окружењу.
20. фебруар

Школско такмичење из биологије
Стручно веће наставника биологије организовало је
Школско такмичење. На општинско такмичење пласирали су се следећи ученици:
Јанко Тошић 5/5
Николина Јовановић 5/5
Урош Мијовић 5/5
Андреја Ивановић 5/5
Димитрије Јанковић5/5
Настасија Вранчић 6/4
Лола Ђокић 6/6
Ленка Степановић 6/6
Валентина Јовић 6/5
Лара Лучин 6/4
Стеван Првуловић 6/6
Милан Жутић 7/4
Анђела Крагић 7/1
Милица Пајић 7/5
Јована Вуковојац 7/4
Марија Николић 7/5
Алекса Митровић 8/3
22. фебруар

„Књижевна олимпијада“
У Основној школи „Надежда Петровић“ одржано је
Општинско такмичење „Књижевна олимпијада“.
Ученици Мина Матевска 8/3 и Миљан Мијовић 8/5
освојили су друго место и пласирали се на Градско
такмичење.

Општинско такмичење из хемије
У Основној школи „Милан Ракић“
одржано је
Општинско такмичење из хемије. Наши ученици остварили су следеће резултате:
7. разред
Мина Лошић 7/5 – прво место
Милица Жупан 7/5 – друго место
Иван Гогић 7/3 – друго место
Вук Оваскаинен 7/3 – друго место
Ана Кикановић 7/4 – треће место

Катарина Богавац 7/1 – треће место
Ивана Маричић 7/3 – треће место
8. разред
Дуња Мијачић 8/1 – друго место
Лука Ћирић 8/3 – друго место
Стефан Величковић 8/3 – друго место
Тијана Јовановић 8/2 – треће место

Општинско такмичење из информатике
У Основној школи „Краљ Александар I“ организовано је општинско такмичење из информатике на
којем је наша ученица Светлана Поњавић освојила
треће место.
23. фебруар
 Одржан састанак Стручног већа наставника страних језика.
24. фебруар

Општинско такмичење рецитатора
У Основној школи „20. октобар“ организовано је
Општинско такмичење рецитатора.
25. фебруар

„Ја волим Бранка“
На ликовном конкурсу „Ја волим Бранка“, у
организацији Савета родитеља, жири у саставу мр
Љиљана Мартиновић, сликарка и мр Биљана
Вукоичић, наставница ликовне културе, наградио је
ликовне радове следећих ученика:
У категорији 1. и 2. разреда:
Јана Лојаничић 2/7 – прво место
Маша Влајковић 2/7 – друго место
Мила Васић 2/1 – друго место
Павле Бекоња 2/3 – треће место
Милица Кораћ 2/6 – похвала
У категорији 3. и 4. разреда:
Огњен Илић 3/5 – прво место
Сара Остовић 4/3 – прво место
Лазар Савић 3/5 – друго место
Јелена Дроњак 4/5 – треће место
Даница Младеновић 3/1 – похвала
Исидора Павлиовић 4/4 – похвала
Ђорђе Живић 4/3 – похвала
У категорији 5 – 8. разреда :
Милица Вуковић 5/5 – прво место
Димитрије Игњатовић 6/2 – друго место
Тара Михаљица 5/1 – треће место
Андреа Митровић 5/1 – треће место
Анисија Фиревски 6/4 – похвала
Ана Савић 5/1 – похвала

Фебруар
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27. фебруар

Општинско такмичење из математике
У Основној школи „Борислав Пекић“ одржано је
Општинско такмичење из математике. На Градско
такмичење пласирали су се следећи ученици:
4. разред:
Даница Вукделија
Петар Илић
Марко Текић
Матеја Грујић
Данило Ђурђевић
Марко Мандић
Милош Петровић
5. разред:
Мина Симић
6. разред:
Јован Васић
7. разред:
Иван Гогић
8. разред:
Стефан Величковић
28. фебруар

Општинско такмичење из енглеског језика
У Основној школи „Јован Стерија Поповић“ организовано је Општинско такмичење из енглеског језика
на којем је Стефан Столић 8/3 освојио друго место.

Општинско такмичење из немачког језика
У Основној школи „Јован Стерија Поповић“ организовано је Општинско такмичење из немачког језика
на којем је Зорана Ећимовић 8/1 освојила друго место,
а Немања Костић 8/5 – треће место.

„Дечије Липарске вечери“
Литерарни и ликовни радови наших ученика
учествоваће и на Другом фестивалу „Дечије Липарске
вечери“, које се организују са циљем популаризације
ликовне и књижевне културе. Установљене су Повеље
„Ђурино перо“ и „Ђурин крст“ као награде за које ће се
ученички радови такмичити.

Март
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3. март

„Птице“
Одељење 2/1 учествовало је на Ликовном конкурсу „Птице“ са учитељицом Марином Филиповић.

2015.

• Наташа Бојчевић, IV/5, освојила је 2. место за
литерарни рад
“Прича о Бранку Ћопићу”.
• Лана Пејновић, II/3, освојила је 3. место за
ликовни рад
“Мачак отишао у хајдуке”.

Честитке за маме и баке
У жељи да обрадују маме и баке, ученици 2/1 су се
потрудили и направили фантастичне честитке.

Ученицима су свечано уручене награде 3. марта, на
завршној манифестацији посвећеној нашем великом
писцу, која је одржана у свечаној сали Општине Нови
Београд.

Промоција уџбеника Издавачке куће
„Логос“
У свечаној сали наше школе Издавачка кућа „Логос“
представила је своје уџбенике за наредну школску
годину. Промоцији су присуствовали наставници наше
школе и школа у окружењу.

„Осмех босоногог детињства“
У оганизацији Библиотеке града Београда и
Библиотеке “Вук Караџић” из Новог Београда,
реализован је литерарно–ликовни конкурс под називом “Осмех босоногог детињства”. Посвећен је стогодишњици рођења Бранка Ћопића, великог српског
писца.
На конкурсу је учествовало 14 новобеограских
основних школа.
Радови ученика наше школе били су најбројнији и
веома успешни на овом конкурсу.

4. март

„Љубав – вечита инспирација“
У свечаној сали наше школе родитељи и
наставници су путовали кроз књижевност, језик и
историју. Ученици 7/3 реализовали су јавни час о
љубави, у чему су им помогле професорке Весна
Грегец, Маја Медар Цигановић и Светлана Дробњак.
Кроз векове се провлачи мит о вечној љубави. Све те
силне, вечне љубави углавном имају трагичан крај.

Март
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На републичко такмичење пласирали су се Јана
Величковић, Иван Гогић и Стефан Величковић.
8. март

Општинско такмичење из историје
У основној школи „Марко Орешковић“ одржано је
Општинско такмичење из историје. Наши ученици
остварили су следеће резултате:
Никола Милошевић 5/4 – друго место;
Марко Брека 5/3 – треће место.
9. март
Одржан је састанак Стручног већа наставника
српског језика
Међутим, без обзира на то, то су најинспиративније
и најснажније емоције које неко може имати.
Вероваћемо у срећан крај, јер да нема те љубави, све
би било баш бесмислено – био је заједнички закључак.
5. март
Одржан је састанак Стручног већа учитеља.
7. март

Општинско такмичење из српског језика
У Основној школи „Ратко Митровић“ одржано је
Општинско такмичење из српског језика. Наши ученици освојили су следеће награде:
Никола Милошевић 5/4 – друго место
Андреа Митровић 5/4 – друго место
Ленка Степановић 6/6 – друго место
Алекса Јовановић 6/5 – друго место
Соња Атар 7/3 – треће место
Душица Станковић 8/1 – друго место

Градско такмичење из физике
У Основној школи „Владислав Петковић Дис“ одржано је Градско такмичење из физике. Наши ученици
остварили су следеће резултате:
6. разред
Јана Величковић 6/6 – друго место
7. разред
Иван Гогић 7/3 – прво место
Вук Оваскаинен 7/3 – треће место
Марко Видосављевић 7/5 – треће место
Светлана Поњавић 7/ – треће место
Огњен Димитров 7/5 – треће место
8. разред
Стефан Величковић 8/3 – прво место
Лука Ћирић 8/3 – похвала

11. и 12. март

„Уђи у бајку“
У школској библиотеци су у оквиру пројекта „Уђи у
бајку“ у организацији библиотекара Тање Маљоковић
биле организоване радионице за ученике млађих
разреда. Пројекат је такмичарског карактера, а
подразумевао је да ученици првог и другог разреда
илуструју бајку коју су на радионици слушали. Ученици
трећег и четвртог разреда писали су своју бајку.
Учесник програма је била и Јелисавета Караџић,
студент глуме – мастер са класе Срђана Карановића.
13. март
Одржан састанак Стручног већа наставника
страних језика.
14. март

Општинско такмичење из биологије
У Основној школи „Јован Дучић“ одржано је
Општинско такмичење из биологије. Наши ученици
остварили су следеће резултате:
7. разред
Анђела Крагић – 2.место - пласман на градско
Милан Жутић – 3.место
Јована Вуковојац – 3.место
Марија Николић – 3.место
6. разред
Ленка Степановић – 3.место
Настасија Вранчић – 3.место
Лара Лучин – 3.место
5. разред
Димитрије Јанковић – 2.место - пласман на градско
Јанко Тошић – 2.место
Николина Јовановић – 2.место

Март
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Андреја Ивановић – 3.место
Урош Мијовић – 3.место
15. март

Општинско такмичење из ТИО
На Општинском такмичењу из ТИО наша ученица
Миа Комленац 5/4 освојила је треће место у изради
папирне макете објекта са ментором – Наташом
Милетић и пласирала се на Градско такмичење.
20. март

Позоришна представа „Киша“
Ученици петог и шестог разреда су , са својим
одељењским старешинама, посетили Културни центар
„Звездара“ и гледали позоришну представу „Киша“.
21. март

Градско такмичење „Књижевна олимпијада“
У Основној школи „Дринка Павловић“ одржано је
градско такмичење из књижевности „Књижевна олимпијада“. Наш ученик Миљан Мијовић 8/5 освојио је
друго место.
22. март

Општинско такмичење из географије
У Основној школи „Младост“ одржано је Општинско
такмичење из географије. Наши ученици остварили су
следеће резултате:
7. разред
Огњен Димитров 7/5 – прво место,
Иван Гогић 7/3 – друго место,
Милан Жутић 7/4 – треће место,
8. разред
Немања Костић 8/5 – друго место,
Алекса Војиновић 8/3 – треће место,
Никола Бојчевић 8/4 – треће место,
Војислав Дејковић 8/4 – треће место.

Градско такмичење из хемије
У Основној школи „Милан Ракић“ одржано је
Градско такмичење из хемије, на којем је наш ученик
Иван Гогић 7/3 освојио прво место и пласирао се на
Републичко такмичење.

Предшколци у посети школи
У кабинету српског језика, ученици 7/4 и 7/5 су са

2015.

наставницом Горданом Каитовић организовали краћу
приредбу за предшколце. Наши ученици су малим
другарима рецитовали песме познатих дечијих
песника и извели неколико краћих драмских приказаи
афоризама. Од публике су награђени аплаузом и
поклонима – цртежима. Наши ученици су ову представу извели четири пута за четири групе малених
љубитеља лепе речи.
23. март
Одржан је састанак Стручног већа наставника
природних наука.
24. март

Предшколци у музичкој радионици
Предшколци су учествовали у музичкој радионици
коју су реализовале наставнице Драгана Кукобат и
Хана Вучићевић.

Предшколци посетили библиотеку
Предшколци из вртића „Сунце“, „Ђурђевак“ и
„Звончић“ посетили су и нашу библиотеку. Будући
прваци су, са својим васпитачима, били гости на
читалачком часу приређеном њима у част.
26. март

„Отворена књига“ у школској библиотеци
У нашој школи је за све запослене одржана
промоција књига Издавачке куће „Отворена књига“
28. март

Градско такмичење из математике
У Основној школи „Драган Лукић“ одржано је
градско такмичење из математике. Наши ученици су
остварили следеће резултате:
7. разред
Иван Гогић – прво место (пласман на републичко)
4. разред
Даница Вукделија – прво место
Марко Мандић – прво место
Петар Илић – прво место
Милош Перовић – друго место
Данило Ђурђевић – друго место
Марко Текић – друго место
28. и 29. март

„Тамо где наука почиње“
Промоција хемије, под називом „Тамо где наука
почиње“, одржана је на Хемијском факултету 28. и 29.
марта, у организацији Хемијског факултета и тима
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акције „Отворене лабораторије“. Позвани су ученици
7. и 8. разреда основних школа и ученици свих разреда
средњих школа. Ученици су имали прилику да
присуствују на више од 12 предавања; учествују у 7
различитих едукативних радионица; посете Музеј
Хемијског факултета и погледају Збирку великана
српске хемије; да присуствују извођењу огледа и да, у
разговору са студентима, сазнају нешто више о
актуелним темама из света хемије. Предавачи су били
професори и асистенти Хемијског факултета.

2015.

30. март

Књижевни сусрети
Поводом Међународног дана дечије књиге у
школској библиотеци организован је Сајам књига.
Школски библиотекар Тања Маљоковић организовала
је и низ сусрета са најактуелнијим писцима за децу .
Прва се нашим ученицима представила Јасминка
Петровић.
31. март

Књижевни сусрети
Наши ученици су имали прилике да чују и Виолету
Бабић и да са њом разговарају о свему што их занима.

Ученици наше школе показали су изузетно знање
на општинском такмичењу и, као награду, одлучили
смо да их поведемо на ову манифестацију. Утисци су
бројни и позитивни. Ученици су стекли нова знања из
области структуре атома и историје открића кисеоника
и угљеник (IV) - оксида.
29. март

Градско такмичење из ТИО
Наша ученица Миа Комленац 5/4 учествовала је на
Градском такмичењу из ТИО

Градско такмичење „Златна сирена“
У Културном центру Београда, 23, 26. и 30. марта
одржано је Градско такмичење „Златна сирена“. Наше
сирене оствариле су следеће резултате:
Ања Оваскаинен 4/2 – прва награда;
Мина Лошић 7/5 – прва награда;
Јована Станимировић 6/1 – прва специјална
награда
Дует Катарина Алексић 6/3 и Лана Прибишевић 6/3
– прва награда;
Дует Ива Миливојевић 5/4 и Марина Јокановић 5/4
– друга награда.

Градско такмичење из немачког језика
У Основној школи „Павле Савић“ одржано је
градско такмичење из немачког језика, на којем је наша
ученица Зорана Ећимовић 8/1 освојила друго место.

 Одржан састанак Стручног већа учитеља

„Мали Пјер“
На Ликовном конкурсу дечије карикатуре „Мали
Пјер“, у организацији Пријатеља деце Новог Београда,
рад наше ученице Теодоре Јоцић 5/1 награђен је
трећом наградом.

„Крв живот значи“
Црвени крст Србије расписао је ликовни и
литерарни конкурс на тему анонимног, добровољног и
неплаћеног давалаштва крви. Конкурс је трајао до 26.
марта 2015. године.

Април
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1. април

Kњижевни сусрети
Нашим ученицима представила се Ирена
Тиодоровић.
 Одржан састанак Одељењског већа петог и
шестог разреда
2. април
Одржана седница Одељењског већа седмог и осмог
разреда
3. април
Одржана седница Наставничког већа.
6. април

Књижевни сусрети
Последњег дана сусрета са писцима ученици су
уживали у разговору са Софијом Петровић .
7. април

Прослава Дана школе
Стручно веће наставника српског језика и музичке
културе са ученицима припремило је приредбу у оквиру прославе Дана школе.

2015.

3. и 4. разред
Огњен Илић 3/5 и Сара Остовић 4/3 – прво место,
Лазар Савић 3/5 – друго место,
Јелена Дроњак 4/5 – треће место,
Даница Младеновић 3/1, Исидора Павловић 4/4,
Ђорђе Живић 4/3 – похвала,
5 - 8. разреда
Милица Вуковић 5/5 – прво место,
Димитрије Игњатовић 6/2 – друго место,
Тара Михаљица 5/1 и Андреа Митровић 5/1 – треће
место
Анисија Фиревски 6/4 и Ана Савић 5/1 – похвалница.
Поводом прославе Дана школе, одржано је и
спортско такмичење у фудбалу и кошарци. На мегдан
нашим момцима су изашли ученици средње школе
„Коста Цукић“. Домаће екипе су у оба спорта
надмашиле противнике. У фудбалу је резултат био 7:5.
Наша екипа је од самог почетка била у вођству и на
крају то и крунисала победом. У кошарци је било
знатно напетије. Резултатска клацкалица трајала је од
почетка до краја меча. Победник је решен након
продужетка. Резултат на крају је био 50:46 за наше
момке. Било је то лепо дружење основношколаца са
средњошколцима, поготово што је у екипи средњошколаца било и бивших ученика наше школе. Честитке
свим момцима на игри, као и свим осталим
учесницима, навијачима који су пружали подршку
својим екипама.
15. април

Саобраћајна секција

Савет родитеља школе на приредби је наградио
ликовне радове наших ученика који су учествовали на
традиционалном Ликовном конкурсу „Ја волим
Бранка“.
Најбољи радови су, поводом Дана школе,
изложени у холу мале зграде. Награђени су следећи
ученици:
1. и 2. разред
Јана Лојаничић 2/7 – прво место,
Маша Влајковић 2/7 и Мила Васић 2/1 – друго
место,
Павле Бекоња 2/3 – треће место,
Милица Кораћ 2/6 – похвала,

Чланови саобраћајне секције организовали су
Школско такмичење „Шта знаш о саобраћају“ .
На општинско такмичење пласирали су се следећи
ученици:
Б категорија:
Милица Радисављевић 5/4
Ања Ковачевић 5/5
Угљеша Глишић 5/4
Ц категорија:
Софија Домај 7/4
Нина Михајловић 6/4
Немања Мартиновић 7/4
Марко Недељковић 6/4
17.април
Одржан састанак Стручног већа наставника српског
језика.

Април
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18. април

Градско такмичење из српског језика
У Основној школи „Лаза Костић“ одржано је градско
такмичење из српског језика. Наши ученици остварили
су следеће резултате:
Ленка Степановић 6/6 – друго место
Алекса Јовановић 6/5 – треће место
Соња Атар 7/3 – друго место и пласман на Републичко такмичење.

Градско такмичење из историје
У основној школи „Борисав Станковић“ одржано је
градско такмичење из историје на којем је наш ученик
Никола Милошевић 5/4 освојио треће место.

Државно такмичење из физике
У основној школи „Милан Ђ. Милићевић“ у
Београду, одржано је Државно такмичење из физике
на којем су учествовали наши ученици:
Јана Величковић 6/6
Иван Гогић 7/3 – треће место
Стефан Величковић 8/3
19. април

Градско такмичење из географије
У Основној школи „Ђорђе Крстић“ одржано је
Градско такмичење из географије, на којем је наш
ученик Огњен Димитров 7/5 освојио треће место.
18 – 20. април

Осмаци на екскурзији
Ученици осмог разреда били су на матурској
екскурзији на Тари и Златибору.
20. априла – 16. маја
Обука екипе прве помоћи наше школе одржава се
у Основној школи „Кнегиња Мили-ца“.
21. април

Републичко такмичење у стрељаштву
У Смедереву је одржано Републичко такмичење у
стрељаштву, на којем је наш ученик Алекса Митровић
8/3 освојио 2. место.
21 – 23.април

„Читалачка значка“
У нашој школи одржана је манифестација „Читалач-

2015.

ка значка“. Реализована је у сарадњи са Библиотеком
„Вук Караџић“ из Новог Београда. Координаторка
манифестације Бранка Поповић разговарала је са
ученицима о прочитаним делима. Направила је избор
најкреативнијих тумачења прочитаног и одабрала
најлепше писане и илустроване Дневнике.
23. април

„Милош Обреновић и Други српски устанак“
У свечаној сали ученици 7/1 и 7/3 су са наставницом
Мајом Медар одржали јавни час посвећен Милошу
Обреновићу и Другом српском устанку.
24. април

Пробни завршни испит за осмаке
Организован је пробни завршни испит за ученике
осмог разреда. У 12 часова осмаци су радили
комбиновани тест.
25. април
У 8 часова осмаци су у оквиру пробног завршног
испита радили тест из српског језика, а у 11.30 – тест
из математике.
26. април

Градско такмичење из биологије
У Основној школи „Јован Дучић“ одржано је Градско
такмичење из биологије. Наши ученици остварили су
следеће резултате:
5. разред
Димитрије Јанковић – друго место
7. разред
Анђела Крагић – треће место

Општинско такмичење „Шта знаш о саобраћају“
Наше екипе учествовале су на Општинском
такмичењу „Шта знаш о саобраћају“.
У сарадњи са АМСС-ом, наша школа је у марту
добила полигон за ово такмичење.
27. април

Републичко такмичење из математике
На Републчком такмичењу из математике,
одржаном у Нишу, учествовао је наш ученик Иван
Гогић 7/3.
30. април

Атлетика
На општинском такмичењу у атлетици, у
дисциплини бацање кугле, наш ученик Иван Брковић
7/4 освојио је треће место.

Мај
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6. мај
Одржан је састанак Стручног већа учитеља.
8. мај
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Јулијана Остојић 3/5
Јована Курузовић 3/2
Милош Перовић 4/5

„Ревија победника“
Наше „златне сирене“, победници такмичења,
учествовали су у манифестацији „Ревија победника“ у
Културном центру Београда , на којој су наступали сви
победници на општинским и градским такмичењима
„Златна сирена“. Свечано су им додељене и дипломе.
Добиле су их и наше ученице – Ања Оваскаинен 4/2 и
Јована Станимировић 6/1
14. мај
Одржан је састанак директора школе и одељењских
старешина осмог разреда.
15. мај
Одржана је прва аудиција за школско такмичење
„Ја имам таленат“.
16.мај
„Чувари природе“ у Зоолошком врту
Група од 11 ученика који похађају изборни предмет
Чувари природе, са наставницом Мирославом
Марковић, посетила је београдски Зоолошки врт.
18. мај
Одржан је састанак Стручног већа природних наука.
19.мај
Организована је друга аудиција за школско такмичење „Ја имам таленат“.
20. мај
 Организована је трећа аудиција за школско
такмичење „Ја имам таленат“.
 Одржан је састанак Актива наставника српског језика.
 „Уђи у бајку“
На конкурсу пројекта „Уђи у бајку“, који је у школи
реализовала библиотекарка Тања Маљоковић, наши
ученици освојили су 3 награде за најбоље ликовне
радове и 3 награде за најбоље ауторске бајке.
Добитници награда за најбоље ликовне радове су:
Катарина Грујић 1/1
Павле Личанин 1/1
Тамара Сатарић 2/3
Добитници награда за најбољу ауторску бајку су:

21 – 23. мај

Републичко такмичење из хемије
У Крагујевцу је одржано Републичко такмичење из
хемије на којем је учествовао наш ученик Иван Гогић
7/3.
23. мај

Републичко такмичење из српског језика
Наша ученица Соња Атар 7/3 учествовала је, са
својом наставницом Светланом Дробњак, на
Републичком такмичењу из српског језика у Тршићу.
24. мај

Републичко такмичење из географије
Наш ученик Огњен Димитров 7/5 (наставница
Мирослава Марковић) учествовао је на Републичком
такмичењу из географије, које се одржавало у
Београду, у Основној школи „Филип Филиповић“.

Награде за „Кенгур без граница“
У Основној школи „Борислав Пекић“ организована
је свечана додела награда и похвалница свим
ученицима који су их освојили на међународном
такмичењу „Кенгур без граница“:
Први разред:
Треће место - Огњен Мињовић,
Похвале – Марко Инђић, Милош Мандић, Михајло
Зелић, Давид Давидовић, Милица Симић, Лара Костић,
Марко Марчетић и Ана Петровић.
Други разред:
Треће место – Нина Андрејевић
Похвале – Вукман Вукмановић, Лука Барац, Виктор
Петковић, Тамара Сатарић, Софија С. Грујић, Марко
Мусић, Катарина Ћирић, Јована Марин и Петра
Познић.

Мај
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Трећи разред:
Треће место - Миодраг Илић, Филип Бојковић
Похвале – Стефан Маринковић, Никола Трнинић,
Ива Сенте и Тамара Савић.
Четврти разред:
Треће место – Даница Вугделија
Похвале – Лука Илић, Матија Грујић, Милош Перовић, Петар Илић, ЈагошТошић, Данило Ђорђевић,
Анђела Вукојевић и Марко Мандић.
Пети разред:
Треће место – Душан Петковић
Похвале – Ђурђа Китаљевић и Алекса Ећимовић.
Шести разред:
Похвале – Јован Васић и Јелена Петковић.
25.мај
Одржана је седница Наставничког већа.
28. мај

29. мај

Екскурзија шестака
Ученици шестог разреда су са својим одељењским
старешинама били на једнодневном излету, на којем
су посетили манастир Манасију, обишли Ресавску пећину и водопад Лисине.

Екскурзија петака
Одељењско веће петог разреда организовало је за
ученике једнодневни излет на релацији Сремски
Карловци - Нови Сад – Петроварадинска тврђава –
Стражилово – Београд.

 Одржана је седница Наставничког већа
31. мај

XI Духовске вечери
Најуспешнији песници
Одржана је свечана додела награда најуспешнијим
учесницима
Фестивала поезије деце песника
„Изданци“. И ове године су млади песници из наше
школе били успешни. Стручни жири, предвођен
Слободаном Станишићем, донео је следећу одлуку:
Друга награда за песму „Природа пита зашто“
припала је Лени Вељановски 2/6.
Похваљени су:
Јована Сентић 4/4 за песму „Песма о Бранку“, Тамара Бојчевић 4/5 за песму „Тајне“ и Милош Перовић 4/5
за песму „Детињство“.

На XI Духовским вечерима на Калемегдану, у порти
цркве Света Петка, певала је наша ученица Јелена
Станимировић 6/1.

Јун
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1. јун

Прослава матурске вечери

2015.

* Организовано је полуфинале школског такмичења
„Ја имам таленат“.
10. јун

„Ја имам таленат“
Организовано је финале школског такмичења „Ја
имам таленат“. Гост и члан жирија био је глумац Тома
Курузовић.
Нижи разреди:
● Иван Ивановић 4/3 – прво место – пијаниста

3. јун
 Одржана је седница Наставничког већа.
 Одржан је састанак Стручног већа српског језика.
4. јун
Организована је израда завршног теста из математике за ученике шестог разреда.
5. јун

„Читалачка значка”
Одржана је завршна свечаност читалачког
такмичења „Читалачка значка” за ученике наше школе.
Свих 189 ученика који су освојили Читалачку значку
су на поклон добили књиге, на свечаности која је
одржана 5. јуна 2015. године у свечаној сали школе.
Ученици другог и трећег разреда су припремили
приредбу како би сам догађај био што свечанији и како
би свима остао у лепом сећању.

● Јана Радосављевић 3/1 и Никола Пузовић 3/1 –
друго место – (извели скеч, глума)
● Теодора Грковић 3/1 и Александар Кашерић 3/1 –
друго место (извели скеч, глума)
● Јована Марковић и Елена Касавица 3/4 – треће
место (дует, певање)
● Петар Илић 4/4 – треће место (свира на гитари)
● Андреа Мисић 1/5 – четврто место – певање
● Јована Курузовић 3/2 – четврто место – рецитовање
● Софија Симеуновић-Грујић 2/1 – пето место осликала је мајицу
● Симона Дина Новаковић 4/1 – пето место карате, извела је кату
Виши разреди
● Бенд 7/5: Мина Лошић, Ружица Савић, Наталија
Ровчанин, Павле Попсавин, Огњен Димитров – прво
место, певање и свирање
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● Јована Вилотић 5/2 – друго место – свира на виолини
● Милош Килибарда 6/4 – треће место – прави
играчке
● Сергеј Ђорђевић 6/4 – четврто место, самоук,
свира клавир
 У Општини Нови Београд одржана је свечана
додела диплома и награда у организацији
ПДНБГД
11. јун и 12. јун
Ученици четвртог разреда су са својим
наставницима организовали приредбе којим
су
обележили завршетак школске године и растанак од
учитеља.
15. јун

Завршни испит за осмаке
Ученици осмог разреда полагали су завршни испит
из српског језика.
16. јун
Завршна Манифестација Читалачка значка 2015.
одржана је у уторак, 16. јуна, у просторијама Општине
Нови Београд.
Најуспешнији ученици новобеоградских школа су
награђени књигом и дипломом.
Ово су наши најбољи учесници:
1. Стела Козарски I/1
2. Марко Инђић I/2
3. Ива Здравковић I/3
4. Милица Симић I/4
5. Лара Костић I/5
6. Софија Симеуновић Грујић II/1
7. Стефан Ђурић II/2
8. Илија Коловић II/3
9. Елена Колонић II/5
10. Марија Шарић II/5
11. Лена Вељановски II/6
12. Александар Ђукић II/6
13. Маша Влајковић II/7
14. Петра Познић II/7
15. Софија Ракочевић III/1
16. Зара Кораћ III/2
17. Јована Курузовић III/2
18. Миодраг Илић III/3
19. Јана Влајковић III/5
20. Симона Дина Новаковић IV/1
21. Милица Ђурђевић IV/2
22. Марко Чанчаревић IV/2
23. Анђелија Хајдана Бакаловић IV/3
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24. Стефан Сенић IV/4
25. Катарина Анчић IV/5
26. Анђела Праизовић IV/5
27. Ања Хајдер VI/3
16. јун
Ученици осмог разреда полагали су завршни испит
из математике
17. јун
Ученици осмог разреда су радили комбиновани
тест у оквиру полагања завршног испита.
19. јун
Објављени су прелиминарни резултати полагања
завршног испита за ученике осмог разреда.
20. јун
Организован је пријем жалби и решавање по
жалбама ученика на прелиминарне резултате
завршног испита ученика осмог разреда.
22. јун
Одржана је седница Одељењских већа нижих.
разреда.
23. јун
Одржане су седнице Одељењских већа од петог до
седмог разреда.
24. јун
Одржана је седница Наставничког већа.
25. јун
Објављивање коначних резултата завршног испита
за ученике осмог разреда.
26. јун
Организоване су свечане доделе сведочанстава,
Вукових диплома за ученике осмог разреда и диплома
свим ученицима који су у овој школској години освојили
награде на такмичењима.

26. и 27. јун
Попуњавање и предаја листа жеља за упис у
средње школе.

Јул
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1. јул
Одржана је седница Наставничког већа.
5. јул
Објављивање коначног распореда ученика осмог
разреда по школама и образовним профилима.

Август
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17 – 21. август
Организована је припремна настава за ученике који
полажу поправне испите у августовском испитном
року.
20. август
Одржана је седница Наставничког већа
20 – 28. август
Организовани су поправни испити за све ученике
који су на крају другог полугодишта имали недовољне
оцене.
31. август
Одржана је седница Наставничког већа.

Ученик генерације

Спортиста генерације

Стефан Величковић

Андреа Адамовић

