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На основу члана 52 Закона о основном образовању и васпитању  ( „Службени гласник РС“, 55/2013; 101/2017; 27/2018)



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 СМЕНА Б 

11– боравак, 12 – класична, 13 – класична 14 – боравак 15 – боравак, 16 – класична, 17 – класична 

21 – класична, 22 – боравак, 23 – боравак 24 – класична, 25 – боравак, 26 – класична 

31, 32, 33 34, 35, 36 

41, 42, 43 44, 45 

51, 52, 53,54 55, 56, 57 

61, 62, 63 64, 65, 66 

71, 72 73,74, 75 

81, 82, 83 84, 85 

1.2. Бројно стање ученика 

РАЗРЕД 
БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ОДЕЉЕЊА 

I 189 7 

II 166 6 

III 162 6 

IV 140 5 

V 164 7 

VI 148 6 

VII 123 5 

VIII 115 5 

СВЕГА 1178 47 

1.3. Просторни услови рада 

НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ БРОЈ 

1. Учионице одељењске наставе 15 

2. Учионице предметне наставе 20 

3. Библиотека  1 

4. Учионице за продужени боравак 1 

5. Фискултурна сала 2 

6. Свлачионице 2 

7. Свечана сала - сала за конференције  1 

8. Кухиња – трпезарија  1 

9. Наставничка зборница  1 

10. Канцеларије управе  4 

11. Педагошко психолошка служба  2 

12. Зубна амбуланта  1 

13. Базен 1 

14. Спортски терени   2 

15. Школско двориште  2 



1.4. Кадровски услови рада 

За реализацију образовно-васпитног рада у школској 2017/2018. години у школи се налазе следећи 
профили радника: директор школе, наставници, педагог, психолог, логопед, библиотекар, секретар, шеф 
рачуноводства, благајник, домари и спремачице.  

Васпит. образовно подручје НК КВ ССС ВШС ВСС Мр Др Свега 

Одељењска настава 5 18 1 24 

Продужени боравак 1 7 8 

Српски језик 6 6 

Енглески језик 5 5 

Руски језик 1 1 

Ликовна култура 1 1 2 

Музичка култура 2 2 

Историја 2 2 

Географија 2 2 

Физика 2 2 

Математика 5 5 

Биологија 2 2 

Хемија 2 2 

Техничко образовање 4 4 

Физичко васпитање 1 3 4 

Немачки језик 2 2 

Грађанско васпитање 6 6 

Верска настава 1 1 2 

Информатика и рачунарство 1 1 

УКУПНО НАСТАВНИКА 9 61 2 81 

Ваннаставно особље НК КВ ССС ВШС ВСС Мр Др Свега 

Директор 1 1 

Помоћник директора 1 1 

Педагог 1 1 

Психолог 1 1 

Логопед 0,5 1 

Библиотекар 1 1 

Секретар 1 1 

Административно финансијски 

радник 
1 1 

Кординатор финансијских и 

рачуноводствених послова 
1 1 

Домар 2 2 

Сервирка и спремачице 18 1 19 

Укупно ваннаставно особље 18 3 1 8 29,5 

УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ 18 3 2 8 69 2 110,5 



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 

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 

Логопед :  

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: Милош Јакшић 
Педагог: Срђан Јончић 
Психолог: Тијана Савић 
Логопед: Марија Сокић – Солдић 
Библиотекар: Тања Маљоковић 

ВЕЋЕ I РАЗРЕДА Смена Разред/одељење 

Марина Филиповић А 11 

Сања Бјелица А 12 

Сунчица Димитријевић А 13 

Маја Матушан Б 14 

Драган Алексић Б 15 

Гордана Глигић Б 16 

Слађана Златић Б 17 

РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА – СЛАЂАНА ЗЛАТИЋ 

ВЕЋЕ II РАЗРЕДА 

Бојана Матејић А 21 

Биљана Анђелковић А 22 

Драгана Веселиновић А 23 

Данијела Јанковић Б 24 

Ана Крстић Б 25 

Ивана Тирнанић Б 26 

РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА – БОЈАНА МАТЕЈИЋ  

ВЕЋЕ III РАЗРЕДА 

Оливера Остојин  А 31 

Аница Алексић  А 32 

Kристина Благојевић А 33 

Гордана Раденковић  Б 34 

Бранка Матијевић Б 35 

Елизабета Аџић  Б 36 

 РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА – АНИЦА АЛЕКСИЋ 

ВЕЋЕ  IV  РАЗРЕДА 

Мирјана Мајцан А 41 

Елијана Настасијевић А 42 

Силвана Ђорђевић А 43 

Љиљана Мијаловић А 44 

Александра Шундић Б 45 

Б 46 

РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА – ЕЛИЈАНА НАСТАСИЈЕВИЋ 



БОРАВАК 

Наташа Поповић А 11 

Миљана Радосављевић Б 14 

Јелена Јовић Б 15 

Милица Тодоровић А 22 

Милена Цвејић А 23 

Ана Стефановић Б 25 

ВЕЋЕ  V  РАЗРЕДА 

Момир Цвејић А 51 

Вања Чоловић А 52 

Светлана Дробњак А 53 

Ивана Ђуричић А 54 

Слађан Игњатовић Б 55 

Тања Ручнов Б 56 

Хана Вучићевић Б 57 

РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА – СВЕТЛАНА ДРОБЊАК 

ВЕЋЕ  VI  РАЗРЕДА 

Светлана Скорић А 61 

Весна Грегец А 62 

Маја Медар А 63 

Мирослава Марковић Б 64 

Катарина Ивезић/Наталија Буквић Б 65 

Владимир Зорић/Невена Миленковић Б 66 

РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА – СВЕТЛАНА СКОРИЋ 

ВЕЋЕ  VII  РАЗРЕДА 

Александра Филиповић А 71 

Драгана Кукобат А 72 

Виолета Јовановић Б 73 

Ивана Глувић Б 74 

Тања Станковић Б 75 

РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА – ИВАНА ГЛУВИЋ 

ВЕЋЕ  VIII  РАЗРЕДА 

Љиљана Вјештица А 81 

Даниела Радивојевић А 82 

Ивана Марковић/Олга Чолаковић А 83 

Анкица Бундало/Наташа Милетић Б 84 

Наташа Милосављевић Б 85 

РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА – ДАНИЕЛА РАДИВОЈЕВИЋ 



РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА: 

Стручно веће ликовне културе – Маријана Костић 

Стручно веће музичке културе – Драгана Кукобат 

Стручно веће физичког васпитања – Дамјан Девић 

Стручно веће страних језика – Александра Филиповић 

Стручно веће српског језика – Ивана Марковић 

Стручно веће природних наука – Зоран Алексић 

Стручно веће историје и географије  –  Мирослава Марковић  

Стручно веће ТИО и информатике и рачунарства  – Наташа Милетић 

Стручно веће математике – Тања Станковић 

Стручно веће разредне наставе – Ана Крстић 

ТИМОВИ: 

Тим за школско развојно планирање: 

1. Тања Ручнов, проф.српског језика

2. Весна Грегец, проф.енглеског језика

3. Драгана Кукобат, проф.музичке културе

4. Клара Криштовац, магистар ликовне културе

5. Бранка Матијевић, проф.разредне наставе

6. Гордана Раденковић, проф.разредне наставе

7. Мирјана Мајцан, проф. разредне наставе

8. Слађана Златић, проф.разредне наставе

9. Срђан Јончић, педагог

10. Тијана Савић, психолог

Тим за самовредновање: 

1. Срђан Јончић, педагог

2. Драгана Веселиновић, професор разредне наставе

3. Љиљана Мијаиловић, професор разредне наставе

4. Вања Чоловић, професор енглеског језика

5. Маја Медар Цигановић, професор историје

6. Наташа Милетић, професор ТИО-а

7. Кристина Митровић, професор разредне наставе

8. Славица Антуновић, председник Савета родитеља

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 Програм културних активности школе: 

1. Весна Грегец, професорка енглеског језика
2. Хана Вучићевић, професорка музике
3. Сања Бјелица, професорка разредне наставе
4. Бранка Матијевић, професорка разредне наставе, педагошка саветница

Тим за сарадњу са родитељима: 

1. Тијана Савић – психолог
2. Зоран Алексић, професор физике
3. Елизабета Аџић, наставник разредне наставе

Тим за ИОП: 

1. Милош Јакшић, директор школе

2. Сања Бјелица, помоћник директора

3. Тијана Савић, психолог

4. Срђан Јончић, педагог

5. Марија Солдић Сокић, логопед

6. Слађана Златић, професор разредне наставе

7. Ивана Марковић, професор српског језика

8. Невена Миленковић, професор математике

9. Слађан Игњатовић, професор физике

Тим за за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања:

1. Ивана Глувић, проф. биологије

2. Тијана Савић, психолог

3. Драгана Кукобат, проф. музичке културе

4. Бојана Матејић, професор разредне наставе

5. Марина Филиповић, професор разредне наставе

6. Дамјан Девић, проф. физичког васпитања

7. Срђан Јончић, педагог

Одржавање сајта школе:

1. Наташа Милетић

2. Богдан Јованов

Летопис:

1. Тања Ручнов

2. Слађан Игњатовић



Септембар .........................................................................................................................................................................................................................2017. 
1. септембар

Пријем ђака првака 

Као и сваке године, и овог првог септембра су 

старији другари приредили приредбу у част пријема 

нових ученика. Они ће ове године бити распоређени у 

чак седам одељења! 

8. септембар

У библиотеци обележен Дан писмености 

Податак да у Србији има више од милион особа које 

нису потпуно писмене, изненадио је и забринуо 

учеснике радионице „Међународни дан писмености“. 

Радионица је одржана   на дан који је Унеско 1967. 

године прогласио Међународним даном писмености, 

са циљем да истакне значај читања и писмености и за 

појединце и за читаво друштво. Учесници радионице 

су били чланови библиотечке секције и заинтересова-

ни ученици наше школе. 

Након презентација и разговора о писмености, 

учесници су осмислили плакате везане за тему 

радионице. 

14 – 17. септембар 

Међународнa ликовнa колонијa „Свети 

Пантелејмон“ 

Јована Курузовић, ученица шестог разреда, члани-

ца библиотечке секције и Тања Маљоковић, школска 

библиотекарка, представљале су нас на Међу-

народној ликовној колонији „Свети Панталејмон“ у 

Скопљу, од 14. до 17. септембра. Оне нису предста-

вљале само нашу школу и школску библиотеку, већ 

и општину, град и државу, а све посредством амба-

саде Републике Србије у Македонији. 

Организатори ове колоније, која се одржава већ 

једанаест година, су Дечји културни центар Скопље, 

Дечја библиотека „Другарче“ и Кинотека Македоније, 

а генерални покровитељ је Градска општина Карпош. 

Тродневни програм био је изузетно садржајан и 

инспиративан. Ликовне радионице,  посета дечјој 

библиотеци „Другарче“ и Дечјем културном центру, 

биле су употпуњене сусретима домаћина, ментора и 

ученика из Тивта, Травника, Скопља и Београда. 

Организован је и обилазак културних и историјских 

знаменитости Скопља. 

Посебан доживљај за све учеснике био је део 

активности који је одржан у манастирском комплеску 

„Свети Пантелејмон“ из 12. века, као и у оближњем 

етно селу. Инспиративно окружење допринело је да  
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учесници колоније створе вредне и занимљиве 

радове које су заинтересовани могли погледати на 

завршној изложби. 

У манифестацији су учествовали и представници 

Амбасаде Републике Србије у Македонији, као и 

представници општинских и градских власти 

Скопља. 

Учеснике ликовне колоније су све време пратили 

бројни фоторепортери, новинари и представници 

медија. 

Сви учесници су закључили да је организација 

Међународне дечје ликовне колоније у Скопљу била 

одлична и да је ова манифестација доказ да је 

сарадња на свим нивоима могућа, као и да смо сви 

важан део истог тима када је циљ креативан и 

позитиван. 

 

18. септембар 

Писменост у књигама, медијима и на 

интернету 
 У школској библиотеци је одржан час о различитим 

аспектима писмености намењен ученицима 8. 

разреда. 

 У врло живом разговору истакнута је важност пис-

мености, не само у књижевности и свакодневној ко-

муникацији, већ и у медијима и на интернету. Осма-

ци су закључили да треба писати правилнo, уз ува-

жавање модерних елемената као што су скраћенице 

и све популарније сличице. 

Након разговора, ученици су писали евалуацију која 

је потврдила да су врло заинтересовани  за 

сагледавање проблема  из разних углова, посебно 

оних који се односе на модерне технологије. 

 

20. септембар 

Безбедност у саобраћају 
Ученици првог разреда су у свечаној сали школе 

учествовали на предавању саобраћајне полиције о 

безбедности у саобраћају. 

 

21 – 25. септембар 

Другаци у библиотеци 
Од 21. до 25. септембра, за сва одељења другог 

разреда, одржани су часови у школској библиотеци. 

  

 

Након разгледања књига, прича о понашању и пра-

вилима наше библиотеке и анализирању задатака за 

„Читалачку значку”, ток часа се настављао у правцу 

интересовања ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испоставило се да другаке изузетно занимају књи-

ге које су на листи обавезних за “Читалачку значку”, 

посебно „Кога се тиче како живе приче“ Дејана Алек-

сића и „Причам ти причу“ Душана Радовића. На 

одобравање су наишле и басне. 

Изузетну концентрисаност и заинтересованост 

ученици су показали док су им читане приче и басне. 

Часове је било тешко завршити, јер су тражили „још 

само једну причу“… 

Часови за другаке су  резултирали идејом да се у 

библиотеци организују термини у којима би учите-

љи, наставници и родитељи читали ученицима и тако 

код њих подстицали заинтересованост за лите-

ратуру и мотивацију да и сами више читају. 

 

26. септембар 

Европски језици у школској библиотеци 

 Европски дан језика  био је повод за дружење свих 

који у нашој школи стране језике уче, подучавају и 

воле. 
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Тања Маљоковић, библиотекарка, Весна Грегец, 

наставница енглеског језика и Александра Филипо-

вић, наставница немачког језика,  у школској библио-

теци су  на забаван и едукативан начин  ученицима 

представиле многе државе и стране језике који се у 

њима говоре. Следио је квиз на тему европских језика 

у коме су учествовали сви присутни. 

Милош Јакшић, в.д. директора школе, поручио је 

ученицима овог јавног часа да је важно учити и стал-

но усавршавати стране језике јер то олакшава даље 

школовање, комуникацију и путовања. 

У склопу овог дружења, ученици су правили обеле-

живаче за књиге са мотивима застава европских зе-

маља, а затим и исписивали кратке поруке о важно-сти 

познавања страних језика. 

Сви учесници су се на крају сложили да је друже-

ње било инспиративно и да сваке године на сличан 

начин треба обележити Европски дан језика. 

 

30. септембар 

Наше ученице међу „100 000 песника за 

промене“ 

 Ученице Симона Дина Новаковић, Анастасија Ра-

довић и Ленка Вуковић, заједно са школском библио-

текарком Тањом Маљоковић, представљале су нашу 

школу на манифестацији „Београдски читач“.  Млади 

песници и љубитељи поезије из београдских основних 

школа и гимназија представили су своје ствара-

лаштво 30. септембра код скулптуре „Београдски 

читач“, у Чубурском парку на Врачару. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Београдски читач“ се одржава већ три године, 

али  Београђани су се овог септембра  први пут при-

дружили манифестацији „100.000 песника за проме-

не“, која се одржава у више од 100 земаља света.  

 

 

Неафирмисани млади песници се свуда у свету 

окупљају на исти дан и читају у јавности своје стихове. 

Организатори читавог пројекта из Дечјег културног 

центра и организације „Београдски читач“, истичу да је 

циљ афирмисати и охрабрити талентоване младе 

људе да се баве поезијом, као и подржати литерарне 

секције које постоје у школама. 

Радио телевизија Србије је интервју са ученицама 

наше школе, учесницама „Београдског читача“, обја-

вила у Јутарњем програму. 

 

Донација лопти за наставу физичког 

васпитања 

 У септембру су дониране лопте за наставу физи-

чког васпитања више наставе (кошаркашке, одбојка-

шке и фудбалске). Захваљујемо бившим ученицима 

који су обезбедили ову донацију! 

 

 

 

 

 

http://brankoradicevic-nbgd.edu.rs/2017/09/23/donacija-lopti-za-nastavu-fizickog-vaspitanja/
http://brankoradicevic-nbgd.edu.rs/2017/09/23/donacija-lopti-za-nastavu-fizickog-vaspitanja/
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2. октобар 

Прваци на часовима у школској библиотеци 

 

 

 

 

 

 

За свих седам одељења првог разреда   организо-

вани су часови у библиотеци наше школе. Непосре-

дан повод је био обележавање Међународног дана 

детета и Дечје недеље, а циљ је био упознавање 

најмлађих ђака са библиотеком и појединим књи-

гама. 

Гошћа часова за прваке је била Тања Лебовић Зе-

чевић из издавачке куће „Прополисбукс”. Она је уче-

ницима представила три нове књиге: „Слике из жи-

вота змајева“, „Острвски меда све гледа“ и „Шекспи-

ров шегрт“. Читани су одломци из књига, предста-

вљана основна фабула, а кроз  дијалог су деца 

мотивисана не само да читају, већ и да размишљају 

и анализирају прочитано. 

Тања Маљоковић, школска библиотекарка, прича-

ла је деци о Међународном дану детета и Дечјој 

недељи и упознала их са правилима рада школске 

библиотеке.  

Сви прваци су добили на поклон бесплатне члан-

ске карте Библиотеке града Београда, огранка „Са-

ва“. Са овим чланским картама моћи ће наредних 

годину дана да бесплатно позајмљују књиге  из ове 

јавне библиотеке која се налази недалеко од школе.  

16. октобар 

Гостовање расинске еколошке бајке и 

обележавање светског Дана здраве хране 

 Крушевачки културни центар и школе из расинског 

округа, под покровитељством амбасаде Аустралије, 

посетиле су нашу школу 16.10. 2017. године и извели 

представу са еколошком тематиком, еко-квиз и  

 

 

модну ревију. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На светски Дан здраве хране, ученици одељења 2/4 

наше школе са учитељицама и уз помоћ родитеља, 

направили су здраве посластице и представили их 

драгим гостима. Читавом догађају присуствовала је 

амбасадорка Аустралије, Њ.Е. Џулија Фини и понела 

са собом само лепе утиске. 

Цео програм пропратила је и телевизија, емисија 

„150 минута“ Прве српске телевизије, интервјуисала 

ученике о посластицама које су правили и шта знају 

о здравој исхрани. 

Трудићемо се да и убудуће будемо добри домаћи-

ни и промовишемо само праве вредности као што су 

здрав живот, здрава храна и очување животне 

средине. 

 

25. октобар 

Ученици из Бранка на Сајму књига 

 

 

 
 

 „Нећу да ћутим“ је и назив и порука радионице која 

је организована на овогодишњем Београдском сајму 

књига у оквиру програма за децу и младе „Нове игре 

пет петлића“. У раду ове радионице учествовало је и 

20 ученика наше школе и чланова библиотечке 

секције, Душица Степановић, наставница српског 

језика и Тања Маљоковић, библиотекарка. 
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  На радионици се водио разговор о новим књигама 

за децу старијег основношколског узраста, а уче-

ствовали су књижевници Весна Алексић, Славка 

Петковић, Грујичић и Градимир Стојковић. 

Ово је била једна од најпосећенијих радионица. 

Књижевници су били инспирисани и задовољни 

одзивом и атмосфером, ученици заинтересовани и 

сви заједно су допринели промоцији књига и читања 

међу децом и младима. 

Ученици, наставнице и библиотекарка наше школе 

су обишли штандове издавачких кућа са којима са-

рађује наша школска библиотека. 

 

28. октобар 

Четири награде на конкурсу „Књиге су у 

моди“ 
 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

Две награде за ликовне радове, једна за литерарни 

и посебна награда за школску библиотеку, резултат су 

учешћа наше школе на такмичењу „Књиге су у моди“, у 

организацији Школског портала. На конкурс који је 

расписан почетком школске године за све основне 

школе у Србији, стигло је више од 5 000 литерарних и 

ликовних радова из 400 школа. 

Стручни жири којим су председавали проф. др 

Здравко Милинковић, један од чланова радне групе за 

израду наставних планова и програма за ликовну 

културе и Бранко Стевановић, писац и добитник 

бројних признања у области књижевности за децу, 

ученицима наше школе доделио је следеће награде: 

1. награда на ликовном конкурсу – Андријa 

Шутановац IV/4 

2. награда на ликовном конкурсу – Милa Катић I/6 

3. награда на литерарном конкурсу – Симонa Динa 

Новаковић VII/1 

Школски портал је доделио и награде за 23 школе 

из целе Србије за изузетан допринос афирмацији  

читања и 20 најбољих школских библиотека. 

Награђена је наша школа, као и наша школска 

библиотека, јер је у претходној школској години 

постигла запажене резултате и остварила значајан 

обим активности у раду са децом. 

 

Донација бивших ученика 
 Делегација бивших ученика наше школе уручила је 

поклоне које су обезбедили бивши ученици ОШ 

„Бранко Радичевић“ Нови Београд. У питању је 

техничка опрема за ученике нижих разреда  и то три 

рачунара, три монитора, три пројектора са носачима и 

три видео платна, чиме су опремљене три учионице.   

„Ово је тек први корак у осавремењивању радних 

просторија наше бивше школе. Такође желимо на овај 

начин да позовемо све наше бивше школске другаре, 

који су у могућности, да се придруже овој акцији. 

Идемо даље“, поручили су наши бивши ђаци. 
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  1. новембар  

Марина Маљковић у ОШ „Бранко 

Радичевић“ 

 

 

 

 

 

Званично почела са радом школа кошарке у окви-

ру пројекта „Покрет за женску кошарку Марина Маљ-

ковић“.  Школа је бесплатна  и одвијаће се викендом у 

терминима : 17-18 часова за млађе узрасте   и  18-19 

часова за ученике од 5. до 8. разреда. Школа је отво-

рена за све ученике основних школа са територије 

општине Нови Београд. 

2. новембар 

  Родитељи ученика 2/3 разреда   су донирали 5 

фудбалских и 5 гумених лопти ученицима нижих 

разреда. Хвала драгим родитељима!!! 

3. новембар 

Компанија „Интерспорт“ донирала је школи 2 

фудбалске и 2 кошаркашке лопте за нижу наставу. 

13. новембар 

Зец у нашој библиотеци 

 

 

 

 

 

 

Нашу школу и школску библиотеку је  посетио 

Владан Зец, аутор књиге “Приче из Зоограда”. На три 

књижевна сусрета, ученици другог и трећег разреда, 

сазнали су ко су становници овог несвакидашњег 

насеља. На забаван начин, аутор је представио неке 

од ликова: Крокодилa Чеду, Којотa Косту, Миланчета 

Стоногића Босоногића, Кенгура Михајла, Зебрана 

Шаренковића… 

Свечана сала је постала највећа позорница у 

школи, а планирано време за дружење је пролетело уз 

разговор, песму и глуму. 

20. новембар  

Светски дан детета 
 

 

 

 

 

 

Светски дан детета је и ове године обележен у 

школској библиотеци. На часу који је за 

заинтересоване ученике одржала наша библиотекарка 

Тања, ученици су сазнали зашто се обележава овај 

дан, која су дечја права, али и које су обавезе сваког 

детета. Као продукт ученичког рада инспирисаног 

разговором о дечјим правима, настао је и пано 

посвећен овом важном дану. 

21. новембар  

Родитељи у настави 
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  У одељењу 3/1 одржан је јавни час са темом 

„Народна традиција“. 

Андрија Мусић, по занимању бравар,  на занимљив 

и живописан начин представио је овај занат. 

Ученици су се упознали са са алатима, 

материјалима, машинама и производима рада 

бравара. 

Том приликом им је презентован стари, али и нови 

начин израде брава и кључева. Браварска радња 

Мусић се традиционално бави овим занатом још од 

четрдесетих година двадесетог века. Ко зна, можда 

баш наш ученик, Ђорђе Мусић, настави ову традицију. 

29. новембар  

Донација „UniCredit Bank“ 

Наша школа је  добила на поклон од „UniCredit 

Bank“ 21 плакар, 15 писаћих столова, 5 кожних столица 

на точкиће, 16 столица на точкиће и 13 обичних 

столица. Овим желимо да освежимо намештај у 

кабинетима наставника и учитеља који се није мењао 

од 1974. године. Ради се о расходованом намештају 

који је у одличном стању. Од истог дародавца 

очекујемо на поклон још десетак рачунара који се 

припремају за испоруку. 
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4 – 6. децембар 

Школски сајам књига 

У нашој школи  се традиционално организују 

сајмови књига на којима ученици могу погледати 

најновија издања и купити их по сниженим ценама. Од 

4. до 6. децембра у холу мале зграде је организован 

такав сајам. Најтраженије књиге биле су из понуде 

издавачких кућа “Креативни центар” и “Прополисбукс”. 

 

 

 

 

 

 

Осим што су могли да погледају, прелистају и купе 

књиге, ученици наше школе су учествовали и у 

пратећим сајамским програмима. Тања Лебовић 

Зечевић, из издавачке куће „Прополисбукс”, одржала 

је четири креативне радионице за ученике трећег и 

четвртог разреда. Организована су и три сусрета са 

писцем Владаном Зецом, на којима су ђаци-прваци 

разговарали о његовој књизи „Приче из Зоограда“. 

Разговор је врло брзо прерастао у дружење уз певање, 

игру и глуму. Чак је изведена и мала луткарска 

представа. 

Штандови са књигама су били врло посећени, а 

сусрети и радионице су показали да је овакав начин 

популарисања књижевности и читања изузетно 

ефикасан. 

8. децембар 

Зимска радионица 

 У малој сали школе одржана је зимска радионица  

за ученике првог и другог разреда који  иду у проду-

жени боравак . Задатак ученика био је да донесу 

материјал за рад у виду папира у боји, вунице, фло-

мастера… и изразе своју креативност правећи разне 

зимске дрангулије (ирваси од картона, Снешко, јелке 

од папира, поларни медведи…). Радови ученика били 

изло- 

су изложени у холу мале зграде и красили су тај про-

стор све до новогодишњих празника. Циљ   оваквих   

радионица   је  развијање   креативности   и   машто-

витости   код ученика,   развијање   моторике,   друже-

ње   и   боље   упознавање,   међусобна корелација и 

помоћ, све у нади да овакве радионице прерасту у 

традицију и омиљени вид дружења ученика. 

13. децембар 

Радионица  „Еколошки новогодишњи украси“ 

Чланови  библиотечке секције су  показали да 

украси за јелку могу бити и лепи и еколошки. Уз то, 

посебна им је вредност што су направљени дечјим 

рукама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Уз помоћ и сугестије Наташе Милетић, наставнице 

техничког и информатичког образовања, и Тање Ма-

љоковић, библиотекарке, девојчице које се иначе на 

секцији баве литературом и организацијом библио-

теке, показале су да су врло веште и у ручном раду. 
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 21. децембар  

Са друге стране 

 Новчић има главу и писмо, брод – крму и прамац, 

оно што има улаз, има и излаз… Све у животу има две 

стране – лице и наличје, учили су нас старији, 

искуснији. А ко се све може наћи преко пута нас, са 

наше друге стране, веома је важно да сазнамо да 

бисмо били безбедни и срећни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одувек су се догађале преваре, злоупотребе, 

крађе, али изгледало је као да се то дешава далеко од 

нас, неком непознатом. Откако компјутер има сваки 

дом, свет као да је дошао код нас, па ми не морамо у 

свет. Све информације су нам надохват руке, као и 

забава, дружење. Укључимо компјутер и започнемо 

свој виртуелни живот. 

Многа деца нису упозната са опасностима које 

вребају са интернета, па је то био мотив 

библиотекарки са Новог Београда да организују сусрет 

21. децембра 2017. поводом Међународног дана 

толеранције и Дана људских права. У ОШ „Бранко 

Радичевић” дружило се више од педесеторо ђака са 

својим библиотекаркама у програму који су 

припремили њихови другови из ОШ “Бранко 

Радичевић” и ОШ „Влада Обрадовић Камени”. 

У првом делу програма приказане су три драмске 

минијатуре ученика V/6 ОШ „Бранко Радичевић”, које 

су ученици сами написали и осмислили са својом 

наставницом Тањом Ручнов. Њихова тема била је 

вршњачко насиље. Након тога је драмска група 

„Владини каменчићи” из ОШ „Влада Обрадовић 

Камени” извела представу „Боје мог детињства”, коју 

су сами смислили и припремили са својим библиоте- 

 

каркама, са темом насиља на интернету. У разговору 

након тих извођења ученици су упознати са тим шта је 

толеранција, шта значи разумети и прихватити неког 

ко је другачији од нас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У другом делу програма гошће су биле 

представнице Министарства трговине, туризма и 

телекомуникација, које су приказале рад Националног 

контакт центра за безбедност деце на интернету. Ђаци 

су сазнали шта никако не смеју толерисати, како да 

буду безбедни на интернету и шта да предузму када се 

догоди нешто што их уплаши или узнемири. У 

разговору са децом о нежељеним случајевима са 

којима се свакодневно срећу у раду, а због којих 

долази услед необавештености и несмотрености деце 

и одраслих, учесници радионице могли су много боље 

разумети ко све може да буде са друге стране 

компјутерског екрана и како да избегну бројне 

опасности на интернету. 

Присутнима су подељени флајери са бројевима 

телефона и мејлом Националног центра, који деца 

увек могу анонимно да обавесте о насиљу на 

интернету и тако помогну себи или својим друговима. 

22. децембар 

Новогодишњи базар 
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Ученици одељења VII/1 са својим разредним ста-

решином Александром Филиповић, организовали су 

Новогодишњи базар.  У  њиховом  кабинету за стране 

језике окупио се велики број посетилаца који су могли 

да купе новогодишње украсе и разне ручно рађене 

декорације. На  штандовима се налазио велики број 

креативних радова као и разноразних слаткиша и 

освежавајућих напитака. Све заинтересоване посети-

оце су  дочекали добрим расположењем, знајући да ће 

сав приход од Базара дати у хуманитарне сврхе и тако 

помоћи ономе коме је та помоћ заиста неопходна. 

25. децембар 

Донација рачунара 

 Захваљујући још једном несебичном ангажману 

нашег школског друга Марјана Буцала „UniCredit Bank“ 

је поново обукла Деда Мразову униформу и учинила 

да наша школа буде богатија за четири нова рачунара 

(три најновије генерације и један са кућиштем) на 

радост наших школских наследника и са жељом да их 

што дуже успешно служе у раду и стицању нових 

знања. 

26. децембар 

Шампиони у читању 

 

 

 

 

 

 

Најбољим учесницима манифестације „Читалачка 

значка“ за претходну школску годину  уручене су  

дипломе и награде у свечаној сали Скупштине 

општине Нови Београд. Награде је додело председник 

општине Александар Шапић, који је истакао да је 

посебно поносан на све основце који воле и поштују 

књигу и обогаћују своје знање читањем. У овој тради- 

ционалној манифестацији, која се ове године одржава 

 

51. пут, учествовало је 1738 новобеоградских основа-

ца који су добили похвале, а 360 најбољих је награђе-

но књигама. 

На свечаности је саопштено да је Нови Београд 

најуспешнија општина у Србији, као и да школа 

„Бранко Радичевић“ има највише успешних читача и 

награђених ученика у општини. 

29. децембар 

Новогодишњи базар 

 

 

 

 

 

 

 

Пуни ходници пријатеља, комшија, мама и тата са 

великим одушевљењем кренули су на двоспратну 

поставку изложбе. Учесници су била ученици од првог 

до четвртог разреда, осамнаест одељења са својим 

учитељицама. Свако одељење је имало „тезгу” са 

својим рукотворинама које су свима нама вратиле леп 

осећај вредности породице и школе. Честитке са 

дивним жељама, украси за јелку, подметачи за чаше, 

држачи за салвете, лепи венчићи, аранжмани за 

новогодишње вече и још много тога. Идеје су биле ту,  
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а вешти прсти су заједно са својим родитељима на 

радионицама у децембру припремали за овако важан 

догађај. Овде су малишани кроз боје, колаже и нове 

материјале успели да покажу шта је то смислено, 

креативно учење, учење у групи и од групе. Добили су 

зарађени симболични новац таман да развијају своју 

радозналост и критичку мисао. Успели су да направе 

договор о начину рада и поделе задатке успешно. 

30. децембар 

Што више дајеш, то више имаш 

Наши ученици и чланови школске библиотеке сваке 

године учествују у хуманитарним акцијама. Ове године 

смо прикупљене књиге поклонили Рето центру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Али нисмо само поклањали, ове године смо и 

добијали поклоне. Добили смо донацију Министар-

ства просвете, науке и технолошког развоја Републи-

ке Србије и купили стотинак нових књига за нашу 

библиотеку. 

Често нас обрадују и корисници, писци, издавачке 

куће и наше драге комшије који нам поклањају корис-

не књиге. 

 

31. децембар 

Пакетићи за наше ученике првог разреда 

Несебични и одани пријатељи ове приче 

обезбедили  су 190 новогодишњих пакетића за све 

ђаке првог разреда ОШ „Бранко Радичевић“. Нашим 

добрим људима, бившим ђацима и професорима, 

пријатељима, комшијама, пословним партнерима и 

свим другим ходочасницима добре воље и искрених 

намера  се срдачно захваљујемо на помоћи, сарадњи, 

разумевању, поверењу, стрпљењу и пре свега 

добронамерности да ова прича заживи, крене, добије 

свој пуни замах и, што да не - нека се преноси с колена 

на колено. 

Симона – песникиња и сликарка из седмог 

разреда 

 Симона Дина Новаковић, ученица седмог разреда 

наше школе, доказује да основци могу волети и писати 

изузетно емотивну и квалитетну поезију. Она је стална 

чланица библиотечке секције, тако да је школска 

библиотека место где њени стихови први пут угледају 

светлост дана. Одатле обично иду на такмичења, где 

освајају награде. Ове године, Симона је освојила прву 

општинску и другу градску награду на такмичењу 

„Песничка сусретања деце и младих“, као и прву 

општинску награду на литерарном конкурсу „У част 

Драгану Лукићу – Лукићев лист“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ова свестрана девојчица, песникиња, одлична 

ученица и успешна каратисткиња, освојила је и прво 

место на међународној ликовној изложби „13. новем-

бри“ , која је организована у Македонији. На овом 

престижном конкурсу, који се може упоредити са 

нашим Октобарским салоном, учествовало је преко  
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5000 дечјих радова из целог света. У Симонине руке 

стигла је и диплома за учешће на међународном 

ликовном конкурсу „Творење и креирање на дела од 

отпад од пакување“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Озелењавање дворишта 

 У сарадњи са фирмом „Србијашуме“  спроведена  је  

акција уређења и озелењавања великог и малог 

школског дворишта. Празнични дух и свечана 

новогодишња атмосфера се увелико уселила у 

школске ходнике и учионице који су са укусом 

украшени и оденути у празнично рухо. Када неупућен 

посетилац уђе ових дана у нашу школу прво што му 

падне на памет је помисао да је и Деда Мраз ишао у 

Бранка. 

 

 

 

 



Јануар...........................................................................................................................................................................................................................................2018. 

20. јануар 

Meсец страних језика 

И ове године се у нашој школи одржао „Месец 

страних језика“ . Ученици су показали своје умеће у 

познавању различитих култура и традиција широм 

света. Марљиво су прикупљали интересантне инфор-

мације о начину прославе Нове године и Божића у 

земљама попут Велике Британије, Америке, Немачке, 

Аустрије, Швајцарске, Северне Кореје, Кине, Русије и 

других земаља. На интерактивним часовима су уче-

ници представљали своје радове на енглеском, нема-

чком и руском језику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Креативни радови красе како кабинет страних 

језика тако и ходнике наше школе. 

24. јануар 

Предавање на тему „исхрана деце узраста 

8-10 и 10-12 година“ 

Др Горан Митровић, педијатар са Института за 

мајку и дете, одржао је два предавања ученицима III, 

IV и V разреда  у оквиру пројекта Еко-школа и у скла-

ду са годишњом темом Здрав живот. 

Предавања су била изузетно корисна и дала одго-

воре на бројна питања која су занимала децу. Учени-

ци и наставници су имали прилику да интерактивно 

учествују у предавању постављањем питања и тако 

разјаснили недоумице које су имали у вези са нездра-

вом храном која се нуди на сваком кораку и како могу 

сами спремити и појести здрав оброк. 

Циљ предавања је био развијање свести код уче-

ника о здравој храни као императиву у савременом 

брзом начину живота, када све више занемарујемо 

своје здравље због ужурбаности и недостатка време-

на за себе и корисне ствари. 

27. јануар 

Литерарни конкурс друштва „Свети Сава“ 

Прослава Савиндана била је ове године повод да 

Симона Дина  Новаковић, ученица седмог разреда, 

донесе у школу још једну награду. Овог пута то је друга 

награда на међународном литерарном конкурсу 

Друштва „Свети Сава“, за рад на тему „Мој сусрет са 

Светим Савом“. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стручни жири којим је председавала проф. др Зона 

Мркаљ са Филолошког факултета Универзитета у 

Београду је истакао да су критеријуми при оцењивању 

радова били: лепота, надахнуће, оригинални приступ 

теми, језичко-стилски квалитет текста, као и узраст 
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ученика. Конкурс је подржало и Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије, у чијем Календару такмичења и смотри се 

традиционално налази. 

На овогодишњи литерарни наградни конкурс Дру-

штва „Свети Сава” пристигло је много дечјих радова, а 

учествовале су школе из Србије, региона и дијаспоре. 

Награде су у Народној библиотеци свечано уруче-

не  најбољим ученицима и њиховим менторима. 

27. јануар 

Школска слава 
 Наша школа прославила је школску славу уз 

пригодан програм. Свечаности су присуствовали 

ученици и наставници  школе, као и многобројни гости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пре почетка приредбе  обављен је славски обред 

уз свечано ломљење и дељење колача. Након тога 

програм је отпочео Химном Светом Сави. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У свечаном делу програма наступили су ученици 

драмске секције другог, петог и осмог разреда, који су 

извели представу по драматизованом тексту 

„Најдрагоценији бисер“, посвећен животу и делу првог  

 

српског просветитеља, а коју је припремила 

наставница српског језика Душица Степановић. 

Њихово извођење обогаћено је нумерама школског 

хора и оркестра, којим су дириговале наставнице 

музичке културе Драгана Кукобат и Хана Вучићевић, 

као и сценографијом, коју су припремили ученици 

ликовне секције петог и осмог разреда, на челу с 

наставницом ликовне културе Марином Павловић 

Петров. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На крају програма вршилац дужности директора 

Милош Јакшић захвалио се свим присутним гостима на 

пажњи, као и ученицима и наставницима који су 

допринели да и овогодишња школска слава буде 

обележена свечано и пригодно. 

31. јануар 

Обнова школе 

 Министар просвете, науке и технолошког развоја 

Младен Шарчевић најавио је  да је за реконструкцију 

Основне школе „Бранко Радичевић“ у Новом Београду 

издвојено око 18 милиона динара и да ће радови 

почети ускоро. 
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Након обиласка школе у блоку 45 Шарчевић је 

оценио да је на тој васпитно-образовној установи, 

изграђеној 1975. године, „видљив зуб времена“ и да јој 

је потребна „озбиљна реконструкција“. 

Он је оценио и да све школе у Србији које су 

изграђене пре више од 40 година захтевају комплетну 

обнову. 

Шарчевић је истакао да је прошле године издвојено 

скоро четири милијарде динара за реконструкцију 396 

школа у Србији. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водитељ Дејан Пантелић, који је некадашњи ученик 

школе, захвалио је министру просвете Младену 

Шарчевићу, јер је посетио школу и најавио радове који 

ће повратити стари сјај тој установи. 
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22. фебруар 

Међународни дан матерњег језика 

Актив школских библиотекара Новог Београда је у 

нашој школи организовао прославу поводом Међуна-

родног дана матерњег језика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гости скупа поштовалаца српског језика и љубите-

ља књиге и читања били су писац за децу Симеон 

Маринковић и ПР „Креативног центра“ Јелена Драгој-

ловић. Присутним ђацима прочитали су одломке из 

својих омиљених књига за децу и са окупљенима 

разговарали о важности језика и читања. Обележава-

ње Међународног дана матерњег језика био је повод 

да се ученици новобеоградских школа окупе и у опу-

штеној атмосфери друже с гостима и својим библио-

текаркама, рецитујући песме, читајући одломке из 

омиљених романа и глумећи најзанимљивије делове 

„Хајдука” Бранислава Нушића и „Покондирене тикве” 

Јована Стерије Поповића. 

 

26. фебруар 

Посета највише делегације Министарства 

омладине и спорта Републике Србије 
 Нашу школу  је посетила највиша делегација 

Министарства омладине и спорта Републике Србије. 

Министар и наш прослављени ватерполиста, светски 

и европски првак, Вања Удовичић, у пратњи државних 

секретара, бивших рукометних репрезентативаца 

Предрага Перуничића и Дарка Станића, кога су медији 

својевремено због бравурозних одбрана прозвали 

“Министар одбране”. Посебну част нам је указао 

светски шампион и тренутни олимпијски првак у рвању 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и актуелни председник Спортског савеза Србије, 

Давор Штефанек. Ову количину европских, светских и 

олимпијских медаља, својим присуством су појачали и 

Председник Савеза за школски спорт, бивши 

одбојкашки репрезентативац  Жељко Танасковић и 

представници Бициклистичког савеза Србије.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Садашњи и бивши ђаци наше школе, које је овог 

пута представљао Денис Шефик, члан златне 

ватерполо репрезентације , дочекали су прослављене 

спортисте. Том приликом, Министар Удовичић је 

школи донирао 40 лопти, два рукометна гола, две 

савремене кошаркашке табле и мрежу за одбојку. 

Бициклистички савез је ђацима од првог до осмог 

разреда, поклонио тридесет нових бицикала. Ми смо 

нашим гостима поклонили мајице „Странка за Бранка“ 

и захвалили им се на донацијама. 
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1. март 

Пројекат „Спорт у школе“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

У склопу пројекта „Спорт у школе“, у нашу  школу 

дошли су кошаркаши Црвене звезде Стефан Јанковић 

и Никола Јовановић. Они су заједно са бившим 

боксерским шампионом Ненадом Боровчанином оди-

грали ревијалну утакмицу са ученицима школе. Идеја 

овог пројекта је промовисање спорта као основе здра-

вог одрастања и враћање спортских активности у 

окриље школа и школских терена. Морамо да призна-

мо да наш подмладак расте у озбиљне шампионе. 

6 – 7. март 

Посета предшколаца 

 Нашу школу посетили су предшколци вртића 

„Сунце“, „Звончић“ и „Ђурђевак“. Посетили су часове и 

дружили се са ученицима наше школе. Отишли су 

срећни и пуни утисака. 

9. март 

Разгледница из школске библиотеке 

Друштво школских библиотекара Србије расписало 

је наградни фото-конкурс Разгледница из школске 

библиотеке, намењен ученицима основних и средњих 

школа, са циљем да промовише школске библиотеке, 

развије креативност, медијску и дигиталну писмености 

ученика. 

Ово је био повод да се заинтересовани окупе у 

библиотеци и фотографијом покажу како читају, траже 

информације, раде домаће задатке, уче, маштају, дру- 

же се и како проводе  време у својој библиотеци. 

Учесници су били креативни и вредни па су тако 

настале маштовите разгледнице из наше библиотеке. 

Сви су се добро забавили и научили нешто ново о 

фотографисању. 

13. март 

„Здраво дете“ 

 

 

 

 

 

 

 

Акција осигурања „Меркур“ под називом „Здраво 

дете“ постала је синоним за промоцију здраве хране и 

здравог начина живота. Представници „Меркура“, 

заједно са њиховим заштитним лицем доктором 

Сашом Плећевићем, јавности познатијем као доктор 

Филгуд, посетили су нашу школу. Седам одељења 

првог разреда и два одељења другог разреда 

учествовало је у интерактивној представи доктора 

Филгуда,  у оквиру које су правили шејкове, такмичили 

се у квизу и у игри погађања. Деца су на тај начин кроз 

игру научила нешто ново о навикама које свакодневно 

треба да примењују, али и како да лако припреме 

здрав оброк. 
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15. март 

Донација туја 

ЈКП „Зеленило-Београд“ донирало је нашој школи 

15 туја које су засадили радници овог јавног предузећа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. март 

Дани поезије 

У школској библиотеци је организована радионица 

„У сусрет Дану поезије“. Чланице библиотечке секције 

и заинтересовани ученици обележили су овај 

међународни дан пишући сопствене стихове и 

читајући их једни другима. Читане су песме гостију који 

су у току школске године посетили библиотеку и 

оставили нам свитке са својим песмама, као и цитати 

светских књижевника у којима говоре о поезији.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дан поезије се у целом свету обележава 21. марта, 

са циљем да се промовише литература у стиху и 

стимулише читање и стварање поезије. 

23. март 

Дан школе 

 Дан школе свечано је обележен  приредбом коју су 

са ученицима припремиле наставнице  музичке 

културе Драгана Кукобат и Хана Вучићевић и настав-

нице српског језика Светлана Дробњак  и Тања Ручнов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петаци су нас упознали са начинима превази-

лажења сукоба међу вршњацима, како и најнепри-

јатнија ситуација  може лепо и пријатељски да се 

реши. Осмаци су нас насмејали оригиналним 

тумачењима значајних књижевних дела школске 

лектире – на свој, откачен начин. Најмлађи су афориз-

мима из школске клупе орасположили публику.  Као и 

увек – музиком су све оплеменили и одушевили чла-

нови хора, као и најуспешнији солисти праћени плес-

ном групом. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Програм су по први пут водили најмлађи – другаци  

Ленка и Стефан. Урадили су то као прави, велики 

водитељи. 
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27 – 28. март 

Предшколци у библиотеци 

Будући прваци из околних вртића су обишли школу 

како би се упознали са простором, атмосфером и 

појединим активностима. Један час су провели и у 

школској библиотеци. 

Научили су шта је библиотека, како ради, како да 

позајме и врате књигу, која правила понашања важе у 

библиотеци и како се књиге чувају . 

Предшколци су врло заинтересовано учествовали 

у разговору, хвалили се већ наученим словима и 

својим првим читалачким искуствима. Говорили су о 

томе какве приче и песме воле и најавили да ће од 

првог септембра, кад постану ђаци наше школе, бити 

редовни посетиоци библиотеке. 

28. март 

Ускршња радионица 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

У среду 28. марта 2018. године, традиционално је 

организована ускршња радионица. Вредни и 

маштовити ђаци, уз помоћ својих креативних 

учитељица, током целе недеље трудили су се да на 

најлепши начин обележе најрадоснији хришћански 

празник кроз разне радионице и своје радове 

представили у малој згради. 

 29. март 

„Читалићи на Вуковом путу“  

Наша школа  је била  домаћини трибине „Читалићи 

на Вуковом путу”. 

 

У двочасовном дружењу са ауторком пројекта и ње-

ним сарадницима, библиотекари и наставници су 

најпре имали прилику да чују од др Жељка Младено-

вића разлоге зашто деца све ређе читају, као и резул-

тате најновијих научних истраживања у области 

психологије читања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затим је Маја Радоман Цветићанин укратко пред-

ставила седмогодишњи период пројекта „Читалићи”, 

начин на који се реализује, с којим се проблемима 

среће у раду, као и са завршним резултатима, који су 

доказ неисцрпне дечје креативности, али и преданог 

рада њихових наставника и ментора. 

Директор библиотеке „Вук Караџић” у Алексинцу 

Војкан Поповић објаснио је учесницима колико је 

сарадња важна за постизање успеха у раду. 

Виолета Јовић, писац-амбасадор „Читалића”, на 

крају трибине представила је свој дугогодишњи 

поетски рад, садржан у 30 књига за децу, истичући 

значај народне ризнице у служби савременог писца. 

Рецитовала је три своје песме на изворном дијалекту, 

показујући учесницима лепоту и богатство српског 

језика. 
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8. април 

 

Такмичење рецитатора 

На Општинском  такмичењу рецитатора Анастасија 

Радовић 5/5 освојила је прво место. Разбудила је и 

одушевила жири песмом „Пробуди се“ Душка 

Трифуновића. Анастасија је 22. априла учествовала и 

на Градском такмичењу рецитатора,  на којем смо сви 

уживали у извођењима најлепших стихова савремених 

домаћих песника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. април 

 

Фестивал кратких драмских форми 
  

Ученици одељења III/5  учествовали су 16. априла 

2018. на Фестивалу кратких драмских форми Општине 

Нови Београд. Ово такмичење одржава се сваке 

године у организацији „Пријатеља деце“ Нови Београд. 

Ове године све представе приказиване су на великој и 

лепој сцени Дома културе „Студентски град“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ови трећаци припремили су и извели представу 

„Свемирска одисеја“ за коју је оригинални текст напи- 

 

сала учитељица Бранка Матијевић. У припреми 

представе учествовале су и младе учитељице из наше 

школе Ана Стефановић и Милена Глишић. 

Кореографију за плес на музику Дејвида Боувија која 

прати представу, осмислила је наша сарадница 

Слађана Ранчић која у нашој школи годинама успешно 

води групу за балет, денс-плес и спортску гимнастику. 

Несебичну помоћ и сваку потребну подршку пружили 

су сви родитељи ових ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши ученици освојили су прво место на овом 

такмичењу и представљаће Нови Београд на градском 

фестивалу који ће се одржати 8. и 9. маја у Дому 

културе Раковица. Ученица Наталија Арсеновић 

награђена је за најбољу женску улогу. 

 

17 -23. април 

 

Читалачка значка 

 Манифестација „Читалачка значка” одржава се у 

нашој школи више од 50 година. Свих тих година овај 

својеврсан читалачки покрет окупљао је велики број 

ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ове године је из наше школе било укључено 220 
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ђака, који су вредно читали одабрана књижевна дела 

и писали своје читалачке дневнике уз помоћ 

библиотекарке Тање. Постигнут је циљ 

манифестације, а то је подстицање деце на читање, 

критичко мишљење и самостално анализирање 

књижевних дела. Завршни читалачки часови одржани 

су од 17. до 23. априла са библиотекарком Маријаном 

Дебељак из библиотеке „Вук Караџић”. Она је са 

ученицима разговарала о прочитаним књигама, 

повезујући њихова искуства са оним што су прочитали. 

Од 220 ученика, према оцени библиотекарке 

Дебељак, 62 ученика су се издвојила по квалитету 

дневника и излагања о прочитаном, тако да ће они у 

септембру добити и посебне општинске награде. 

23. април 

Светски дан књиге 

 Светски дан књиге обележаван је у школској 

библиотеци током три дана. Првог дана одржани су 

завршни сусрети у оквиру „Читалачке значке“. Ученици 

су тог дана презентовали своје дневнике прочитаних 

књига и усмено разговарали о прочитаном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наредна два дана организована је изложба 

најбољих читалачких дневника, као и изложба нових 

књига. Презентоване су и најзанимљивије књиге, по 

избору чланова библиотечке секције. 

У току тродневне прославе, ученици наше школе 

показали су да међу њима има много љубитеља 

литературе. 

27. април 

Скупштина Друштва библиотекара Србије 
  

Редовна Скупштина школских библиотекара 

одржана је 27. априла у Основној школи „Дринка 

Павловић“  у Београду. Наша библиотека је изузетно 

активна у свим манифестацијама и програмима које 

организује Друштво школских библиотекара Србије. 

Тако је било и овог пута, па је Скупштина одржана у 

библиотеци која је  била украшена и фотографским 

радовима наших ученика. Изложене фотографије 

настале су на радионици „Разгледница из школске 

библиотеке“, која је претходно одржана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотографије наших ученика су  током школске 

године биле излагане у већини школских библиотека у 

Србији. 
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 14. мај 

У  Скупштини  града Београда 

 Црвени крст Србије свечано je доделио награде на 

конкурсу „Крв живот значи“ у Скупштини града 

Београда. У 2018. години на  конкурсу је учествовало 

20 942 ученика из 389 основних и 172 средње школе у 

Србији. Победници из Београда су са општина Стари 

град, Раковица, Савски венац, Палилула, Врачар, 

Чукарица и Нови Београд. Међу награђенима је и 

чланица библиотечке секције Симона Дина Новаковић, 

која је са нашом библиотекарком присуствовала 

свечаној додели награда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. мај 

„Златни лептир“ 

И ове године били смо успешни и освојили награду 

на конкурсу Дечјег културног центра под називом 

„Златни лептир“. Чланица библиотечке секције 

Симона Дина Новаковић освојила је другу награду коју 

јој је уручио наш познати песник Слободан Станишић. 

Из публике су је бодрили чланови библиотечке секције 

и библиотекарка Тања Маљоковић. 

23. мај 

Солистички концерт Сергеја Чавића 

 У препуној свечаној сали школе  Сергеј Чавић, наш 

матурант и пијаниста,   одржао је  успешан солистички 

концерт и публици показао свој раскошан таленат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергеј је рођен 22. априла 2003. и ове године, осим 

основне, завршава и ОМШ „Коста Манојловић“ у 

Земуну. Клавир свира већ седам година. Такмичи се 

од своје девете, а са једанаест је одржао први 

солистички концерт. Учествовао је на бројним 

такмичењима у Србији и иностранству, на којима је 

освојио преко 40 првих награда. 

Наступао је у престижним концертним салама и 

усавршавао се на семинарима код реномираних 

пијаниста. На програму су била дела Баха, Бетовена, 

Шопена и Василија Мокрањца. Сви присутни су 

уживали. Сергеју желимо још пуно освојених првих 

награда и да постане светски познат пијаниста! 

 

26. мај 

Дани ћирилице 
  

У суботу, 26. маја 2018. године у Баваништу 

отворен је 17. Дечји сабор „Дани ћирилице“. 

У име Општине Ковин, генералног покровитеља 

Сабора, награђену децу, њихове наставнике и 

родитеље и друге уважене госте поздравио је Зоран 

Николић, заменик председнице. 

О радовима су говорили председници жирија др 

Миодраг Матицки и др Сузана Радовановић. У име 

Срба из расејања, окупљенима се  обратила  Љиљана 

Вукић, просветни радник из Немачке и дечји писац. 

На конкурс за најбољи литерарни и најлепши 

ликовни рад, који чини окосницу Сабора, на коме је до 
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сада учествовало 50.000 ученика из више од 500 

школа из Србије и многих земаља у којима живе Срби, 

укључујући Америку, Аустралију, Јужну Африку и Кину, 

ове године стигао је 5261 рад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема за литерарни рад била је „Мој јунак“ . Жири у 

саставу др Миодраг Матицки, др Рајка Уљмански, 

Љиљана Симић и Милена Дорић оценио је рад 

чланице наше библиотечке секције Симоне Дине 

Новаковић  високим оценама и доделио јој је другу 

награду на овој престижној републичкој смотри. 

28. мај 

У част Десанке Максимовић 

Јубилеј 120 година од рођења наше највеће песни-

киње Десанке Максимовић био је повод да се школски 

библиотекари Новог Београда окупе и са ђацима  у ОШ 

„Младост” и организују прославу „У част Десанке 

Максимовић”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гост овог књижевног дружења био је песник Драго-

мир Ћулафић, који је окупљенима причао анегдоте из 

дружења са Десанком, казивао песму посвећену њој, 

као и друге стихове. 

И чланице наше библиотечке секције говориле су 

омиљене стихове наше песникиње, али и своје песме 

које су написале инспирисане Десанкином поезијом. 

На крају скупа сваки ђак је нацртао шешир за 

  

 

Десанку као рођендански поклон, јер је она много 

волела шешире. 

29. мај 

 

„Мали пољопривредници“ 
  

Ученици одељења 2/4, 2/1 и 4/2 са својим учите-

љицама Данијелом Јанковић, Миљаном Радосавље-

вић, Елијаном Настасијевић и Бојаном Матејић, у 

оквиру пројекта „Еко школе“ и „Мали пољопривред-

ници“, посетили су Iceberg Salat Centar и имали при-

лику да причају са агрономима, обиђу поља где се гаји 

салата и друго поврће и воће, пластенике као и 

механизацију. Деца су затим садила салату и одмара-

ла се уз здрав оброк на трави и маскоте Јабучила и 

Шаргарепослава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. мај 

Свемирска одисеја у „Бранку“ 
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У свечаној сали наше школе  другари из одељења 

3/5 извели су своју вишеструко награђивану представу 

„Свемирска одисеја“. Да подсетимо, са овом 

представом освојили су прво место на Фестивалу 

кратких драмских форми Новог Београда, а затим и 

друго место на нивоу града. Ученица Бојана Пејић 

добила је награду за женску улогу, а представа је 

добила и награду за сценографију. 

Ипак, најузбудљивије је било у среду у школи. 

Представа је изведена пред најважнијом публиком – 

ђацима трећацима из осталих одељења. Извођачи су 

били одлични, па их је публика поздравила топлим 

аплаузом. 

Након представе, учесници представе имали су још 

једно лепо изненађење – послужење које им је 

припремила школа. 
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1. јун 

 

Mеђународни дан детета 
  

Свечана сала наше школе била је 1. јуна место 

окупљања ученика који су успешно  учествовали у 

манифестацији “Читалачка значка“. Њих 220 су током 

школске године успешно читали и водили дневник о 

прочитаном, а затим су о књигама разговарали са 

Марјаном Дебељак, библиотекарком Библиотеке 

града Београда. Сви су показали да воле да читају, да 

разумеју литературу и да, у зависности од узраста, 

знају да анализирају прочитано. Због тога су од 

школске библиотеке добили књиге, купљене 

захваљујући доброј сарадњи са родитељима. 

Поклони су им уручени на приредби на којој су 

њихови другари Михајло Бојковић, Стефан Бјелица, 

Сара Гостиљац, Милош Пејановић и Лена Вељановски 

још једном показали како песничка реч, уз уметничко 

извођење, добија на снази. 

Велики успех је и што ће 62 ученика добити 

општинску награду за „Читалачку значку“, чиме смо 

поново постали најуспешнија новобеоградска школа. 

Био је ово веома свечан дан и велика прослава 

вредних читалаца у нашој школи. 

 

6. јун 

Ко то тамо прича 
  

У сарадњи са ауторкама семинара и Стручним 

већем библиотекара Новог Београда, у нашој школској 

библиотеци одржан је семинар „Ко то тамо прича?“. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Угостили  смо двадесетак школских библиотекара 

расположених за вишесатно учење и дружење. Вредни 

библиотекари су учили, размењивали идеје, искустава 

и стицали вештине јавног заговарања за школске 

библиотеке. 

Семинар су осмислиле и водиле Весна Вуксан и 

Милена Костић, библиотекарке из Универзитетске 

библиотеке „Светозар Марковић“ из Београда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приредба одељења  4/3 

Дана 6. јуна 2018. одељење  IV/3 је одржало 

приредбу и обележило крај свог првог циклуса 

школовања.  
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Велику радост, срећу и позитивну енергију 

поделили су са својом учитељицом Силваном 

Ђорђевић, родитељима, бакама, декама и препуном 

салом  гостију. Генерација уписана 2014. године у 

нашу школу је само још једна предивна генерација која 

ће и у наредном периоду показати да су наши ђаци 

амбициозни, успешни и да  израстају у одличне људе. 

 

5. јун 

„Ја имам таленат“ 
  

Финале такмичења одржано је 5. јуна 2108. у 18 

часова, уз присуство великог броја гледалаца и 

навијача. Наступе ученика је оцењивао седмочлани 

жири у саставу: 

Благоје Рогач – дечји песник, 

Дејан Пантелић – телевизијски водитељ, 

Милан Ђурђевић – музичар и вођа групе „Неверне 

бебе“, 

др Саша Плећевић – ДР ФИЛГУД – нутрициониста, 

Зорица Јанковић – родитељ, 

Нада Вељановски – родитељ, 

Ивана Ђуричић – проф. немачког језика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техничку подршку су свим учесницима у свим 

етапама такмичења пружале наставнице Драгана 

Кукобат и Хана Вучићевић, које су уједно биле и 

консултанти, саветодавци, организатори и водитељи 

финалног програма заједно с родитељем Наташом 

Јанковић. Сценографију за финално такмичење су 

осмислиле учитељице из боравка, а плакате - 

наставница Марина Павловић Петров са ученицима 7. 

разреда. 

Савет родитеља је у сарадњи са школом 

припремио књиге и дипломе за све финалисте, које су 

подељене приликом проглашења победника. Финале 

је протекло у веома ведром расположењу. После 

такмичарског дела, уследио је ревијални део у ком су 

наступали такмичари који се нису пласирали у финале, 

док је жири за то време доносило одлуку о победнику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потом је уследило проглашење победника, додела 

награда и диплома и фотографисање свих учесника. 

Школа је и за популарне госте – чланове жирија, 

такође спремила поклон књиге, које је уручила 

помоћник директора Сања Бјелица. 

ОДЛУКА ЖИРИЈА: 

Победник и освајач првог места је: 

Мина Стевановић 1/2 

Друго место равноправно деле: 

1.  Стефан Бјелица 2/3 

2.  Сара Гостиљац 3/6 

3.  Анастасија Тодоровић 1/1 

Треће место равноправно деле:  

1. Миа Јанићијевић и Јована Михајловић3/3 

2. Анђела Мијајловић 1/5 

3. Магдалена Турудић, Јован Дамјановић и 

Страхиња Милетић 3/6 

Четврто место равноправно деле:   

1. Магдалена Турудић 3/6 

2. Михајло Бојковић 1/2 

3. Теа Ивановић 2/2 

Пето место равноправно деле:   

1. Елена Маслаћ 7/3 

2. Сара Шаша 2/3 

3. Петар Лазовић и Никола Микић 7/3 
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1 – 14. јун 

Приредбе првака 
Крај прве школске године обележили су и наши 

прваци на свечаним приредбама, а којима су, са својим 

учитељима, показали присутним гостима шта су све 

научили. 

26. јун 

Свечаност за најуспешније 
У свечаној сали школе додељене су Вукове 

дипломе најуспешнијим матурантима, као и ђаку и 

спортисти генерације. Награђени су и ученици који су 

освојили  места на највишем рангу такмичења из свих 

наставних области. 

 



 Јул...................................................................................................................................................................................................................................................2018.  
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11 – 13. јул и 30 – 31. август 

 

„Пројектна настава“ 
 

Наставници који следеће школске године предају у 

првом и петом разреду завршили су обуку на којој су 

се упознали са новим програмом рада усмереним на 

исходе и предностима пројектне наставе. 

 

22 – 23. август 

 

Пројекат „2000 дигиталних учионица“ 
 

Шест наставница  наше школе учествовало је у 

пројекту „2000 дигиталних учионица“.  На дводневном 

семинару обучавале су се за примену дигиталних 

технологија у настави и раду са дигиталним 

уџбеницима. Министарство просвете је за сваког 

учесника обезбедило рачунар и пројектор како би се 

стечена знања и примењивала свакодневно на 

часовима. 

 



Екскурзије, излети, посете .2017/2018.   

1. разред 

У току школске 2017/2018. год. ученици првог 

разреда погледали су четири позоришне представе и 

реализовали наставу у природи на Дивчибарама 

(април) и у Сокобањи (мај), а једно одељење је ишло 

на излет у Радмиловац (мај). 

 

2. разред 
Рекреативна настава је реализована у пет 

одељења другог разреда, и то: 

од 30. 9. до 7.10. 20117. 

одељење 2/1 – Сокобања , хотел „Здрављак“  

од 20. 1. до 27. 1. 2018. 

одељење 2/2 – Тара, хотел „Оморика“  

од 31. 5. до 7. 6. 2018. 

одељење 2/4 – Сокобања, хотел „ Здрављак  

од 20. 1. до 27. 1. 2018. 

одељење 2/5 – Тара, хотел „ Оморика“ 

од 31. 5. до7. 6. 2018. 

одељење 2/6 – Сокобања, хотел „Здрављак“  

 

Остварени излети и посете позоришту 

7. 11. 2017. 

ДКЦ „ Влада Дивљан“, представа „Чаробна лира“  

26.12. 2017. 

 „Пуж“ ,представа „Новогодишња чаролија“,   

20. 2. 2018.  

 Пионирски град „Становање баш је лако кад те учи 

херој Станко“, у организацији Предузећа „Градско 

стамбено“ 

ДКЦ „Влада Дивљан“, представа „Принцеза Мила и 

храбри принц Миљан“ 

Посета центру „Мали Дунав“, Радмиловац, 

полудневни излет 

Одељења 2/1 и 2/4 су у оквиру еколошке секције 

посетила едукативни „ Iceberg Salat Centar“. 

3. разред 
Рекреативна настава је реализована на Златибору 

у периоду од до : 
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4. разред 
 

Рекреативна настава је реализована у пет 

одељења четвртог разреда, и то: 

од 30. 9. до 7. 10. 20117. 

4/1, 4/2 и 4/5 Сокобања , хотел „Здрављак“ 

од 6.10. до 13. 10. 2017. 

4/3 и 4/4 Копаоник, хотел  „Сребрна лисица  

 

 

Остварени излети и посете позоришту 

7. 11. 2017. 

ДКЦ „ Влада Дивљан“, представа „Чаробна лира“  

15. 11. 2017. 

Позориштанце „Пуж“, представа Лепотица и 

зверко“,  

25. 12. 2017. 

Позориштанце „Пуж“ ,представа „Новогодишња 

чаролија“ 

21. 5. 2018. 

Београдска разгледница, путујућа радионица, 

Јевремовац, ботаничка башта 

25. 5. 2018. 

Позориштанце „Пуж“, представа „Џиновска торта“ 

12. 6. 2018. 

Београдска разгледница, путујућа радионица, Ада 

Циганлија,  

 

Одељење IV-2 је у оквиру еколошке секције 

посетило едукативни „ Iceberg  Salat Centar“ 

 

5. разред 
Ученици петог разреда су са својим одељењским 

старешинама 17. 10. 2017. обишли знаменитости 

везане за Први српски устанак и Карађорђевиће. 

Најпре смо посетили Марића јаругу – место са којег је 

Карађорђе повео устанике на Сретење 1804. године у 

борбу против турског освајача, а затим и Спомен 

комплекс Првом српском устанку у Орашцу. О 

династији Карађорђевића ученици су сазнали више на 

Опленцу – Спомен комплексу „Задужбина краља 

Петра I Карађорђевића“ (Црква Светог Ђорђа, Конак и 

Летњиковац). 

Обишли смо и пећину Рисовачу у којој су сачувани 

трагови боравка човека на овим просторима у доба 

неолита. Највећи део предивног јесењег дана провели 

смо у дружењу и игри на свежем ваздуху у природи, у 

Буковичкој бањи и на Опленцу.  



Екскурзије, излети, посете .2017/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  У другом полугодишту организован је још један 

излет за ученике петог разреда 4. маја. Посетили су  

Смедеревску тврђаву, Археолошко налазиште 

Виминацијум и  Музеј Милене Павловић – Барили у 

Пожаревцу. Слободно време у игри и боравку у 

природи провели су у пожаревачком парку Чачалица. 

  

 



Екскурзије, излети, посете .2017/2018. 

 

 

  

8. јун 2018.   

Реализован једнодневни излет на релацији 

Београд – Манастир Раваница – Ресавска пећина – 

Манастир Манасија – Београд 

 

6. разред 
18. октобар 2017. 

Реализован једнодневни излет на релацији 

Београд – Бранковина – Ваљево – Тешњак – 

Петничка пећина – Београд 

 



Екскурзије, излети, посете .2017/2018. 

 

 

  

 8. јун 2018.   

Реализован једнодневни излет на релацији 

Београд – Манастир Раваница – Ресавска пећина – 

Манастир Манасија – Београд 

 



Екскурзије, излети, посете .2017/2018. 

 

  

 7. разред 
10. и 11. мај 2018. 

Ученици 7. разреда су 10. и 11. маја били на 

дводневној екскурзији. Посетили су манастир Копорин 

код Велике Плане, а онда се запутили ка брду Чегар, 

које је било поприште велике битке током Првог 

српског устанка 1809. године. Пут је даље водио у 

Ниш, где су обишли Ћеле кулу, концентрациони логор 

Црвени крст, нишку тврђаву и центар града. Били су 

смештени у хотелу „Александар“. Други дан је такође 

био узбудљив. Упутили су се у Куршумлију и посетили 

манастир Светог Николе, а онда и споменик природе 

Ђавољу варош. У повратку за Београд свратили су у 

Свилајнац и посетили Природњачки центар са 

поставком диносауруса и у вечерњим сатима стигли у 

Београд. 



Екскурзије, излети, посете .2017/2018. 

 

 

  

 8. разред 
3 – 5. октобар 2017. 

Тродневна екскурзија за ученике VIII разреда са 

путним правцем: Стопића пећина – Сирогојно –

Златибор – Тара, хотел „Оморика“ – Мокра Гора – 

Шарганска осмица – Дрвенград – Перућац – река 

Врело – манастир Рача, уз добро друштво и још боље 

расположење учинили су да свима остане  у лепом 

сећању. 



Такмичења .2017/2018. 

 

 

  

Математика 

Општинско такмичење 
III РАЗРЕД 

Коста Тинтор  3/3 I награда 

Димитрије Стефановић 3/1 I награда 

Дуња Бојковић  3/3 I награда 

Андреј Вуковић  3/5 II награда 

Јована Михаиловић  3/3 II награда 

Милица Дамјановић 3/2 II награда 

Вукашин Динић  3/4 III награда 

Никола Манојловић  3/5 III награда 

Илија Вукадинвић  3/1 III награда 

Симона Којовић  3/3 III награда 

Димитрије Топаловић 3/3 III награда 
  

IV РАЗРЕД 

Михајло Зелић  4/2 I награда 

Филип Јанковић  4/3 I награда 

Нађа Томашевић  4/4 I награда 

Небојша Добрић  4/5 I награда 

Огњен Мињовић  4/2 I награда 

Марко Марчетић  4/5 I награда 

Марко Инђић  4/2 I награда 

Милица Симић  4/4 II награда 

Милош Мандић  4/1 II награда 
  

V РАЗРЕД 

Нина Андрејевић  5/7 II награда 

Лена Вељановски  5/6 III награда 
  

VI РАЗРЕД 

Новак Вуковић  6/2 II награда 

Миодраг Илић  6/3     II награда 

Филип Бојковић  6/2 II награда 

Андреј Момчиловић 6/1 III награда 

Марко Томанић  6/6 III награда 
  

VII РАЗРЕД 

Марко Мандић  7/2 III награда 

Петар Илић   7/4 III награда 

Јагош Тошић  7/5 III награда 
  

VIII РАЗРЕД 

Марко Новаковић  8/1 I награда 

Српски језик 

Општинско такмичење из језика 

 Нина Андрејевић 5/1   I награда 

 Даница Јовичић 6/5   II награда 

 Христина Живковић 6/5   III награда 

 Реља Данковић 6/5   III награда 

 Богдан Цвијовић 7/1   III награда 

 Тара Михаљица 8/1   I награда 

 Николина Јовичић 8/5   II награда 

 Миа Комленац 8/4    III награда     

 Милица Вуковић 8/5 – директна проходност на 

Градско такмичење. 

 

Градско такмичење из језика 

 Николина Јовичић 8/5   I награда 

 Милица Вуковић 8/5   II награда 

 Нина Андрејевић 5/7   II награда 

Републичко такмичење из језика 

Милица Вуковић 8/5   учешће 

Николина Јовичић 8/5   учешће 

 

Општинско такмичење „Књижевна олимпијада“ 

Симона Дина Новаковић 7/1  III награда 

Марко Новаковић 8/1   III награда 

 

 

Општинско такмичење рецитатора 

Анастасија Радовић 5/5   I награда 

Теса Латиновић  4/2   II награда 

 

Литерарни конкурси 

1. Симона Дина Новаковић 7/1 –  прво место 

општинско такмичење – литерарни конкурс „Ђачки 

песнички сусрети“ 

2. Симона Дина Новаковић 7/1 –  друго место 

општинско такмичење – литерарни конкурс „У част 

Драгану Лукићу  – Лукићев лист  
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VI разред –Филип Бојковић (89 бодова) – III награда 

VII разред – Марко Мандић (70 бодова) 

VIII разред – Марко Новаковић (81 бод ) – похвала 

 

Школа је освојила 2. место. 

Руководилац екипе била је Даниела Радивојевић 

 

Међународно математичко такмичење „Кенгур без 

граница“ 

 

Марко  Симић     2/1    похвала 

Стефан  Баруџија    2/6 похвала  

Страхиња  Добријевић  2/6 похвала  

Ђорђе Будић     2/1 похвала    

Лазар Максимовић    2/4   похвала 

Вук  Клисерић    2/3   похвала 

Илија Вукадиновић  3/1 похвала 

Ђорђе Мусић   3/1 похвала  

Коста Перобић   3/1 похвала 

Милош Пејановић  3/1 похвала 

Алекса Јовановић  3/3 похвала 

Коста Тинтор   3/3 похвала 

Ђорђе Стојковић  3/3 похвала 

Миа Јанићијевић  3/3 похвала 

Јована Михаиловић   3/3 похвала 

Димитрије Савић  3/4 похвала 

Виктор Ђурић    3/4 похвала 

Милош Мандић   4/1 похвала 

Огњен Мињовић   4/2 похвала 

Михајло Зелић   4/2 похвала 

Небојша Добрић   4/5 похвала 

Лара Костић    4/5 похвала 

 

„Математичка олимпијада“ 

 

Небојша Добрић 4/5 (појединачно) III награда 

Небојша Добрић 4/5 (екипно)  II награда 

 

Биологија 
Општинско такмичење 

 

V РАЗРЕД 

Вукман Вукадиновић 5/2 I награда 

Андријана Ивановић  5/7 II награда 

Нина Рибић   5/2 III награда 

Градско такмичење 

IV РАЗРЕД 

Небојша Добрић  7/3 III награда 

Михајло Зелић  6/7 III награда 

Огњен Мињовић  6/1 похвала 

 

V РАЗРЕД 

Нина Андрејевић  5/7 II награда 

 

VI РАЗРЕД 

Новак Вуковић  6/2 I награда 

Андреј Момчиловић 6/1 I награда 

Филип Бојковић  6/2 I награда 

Миодраг Илић  6/3 похвала 

 

VII РАЗРЕД 
 

Марко Мандић  7/2 II награда 

 

VIII РАЗРЕД 

Марко Новаковић  8/1 II награда 

 

Државно такмичење 

VI РАЗРЕД 

Филип Бојковић  6/2 II награда 

Новак Вуковић  6/2 III награда 

Андреј Момчиловић 6/1 учешће 

 

VII РАЗРЕД 

Марко Мандић  7/2 учешће 

 

VIII РАЗРЕД 

Марко Новаковић  8/1 учешће 

 

Математички турнир 

 „Математички турнир“ је такмичење  републичког 

нивоа  и ученици се такмиче појединачно и као екипа. 

Екипу наше школе чинили су следећи ученици: 

IV разред – Небојша Добрић (88 бодова)   III награда 

V разред – Нина Андрејевић (76 бодова)   похвала 
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Градско такмичење 

Јана Хаџи Ђокић   III награда 

Републичко такмичење  

Јана Хаџи Ђокић   учешће 

Географија 

Општинско такмичење 

VII РАЗРЕД 

Исидора Павловић  7/4 I награда 

Анђела Вукојевић   7/5 I награда 

Никола Драгићевић  7/3  II награда 

Александра Батоћанин 7/3  II награда 

Сара Остовић   7/3  II награда 

VIII РАЗРЕД 

Миа Комленац   8/4  I награда 

Андреја Ивановић   8/5  I награда 

Марко Новаковић   8/1  I награда  

Петар Живковић   8/4  II награда 

Јанко Тошић   8/5  II награда 

 

Градско такмичење 

VII РАЗРЕД 

 Исидора Павловић  7/4   I награда 

 Анђела Вукојевић   7/5   I награда 

Александра Батоћанин 7/3  I награда 

Сара Остовић   7/3   II награда 

Никола Драгићевић  7/3  III награда 

VIII РАЗРЕД 

Андреја Ивановић   8/5  II награда 

Марко Новаковић   8/1  II награда 

Јанко Тошић   8/5  II награда 

Миа Комленац   8/4  III награда 

Републичко такмичење  

VII РАЗРЕД 

Анђела Вукојевић   7/5   I награда 

 

VI РАЗРЕД 

Камелија Угарковић  6/5 I награда 

Михаило Радивојевић  6/3 II награда 

Виктор Ковач   6/3 II награда 

Анђела Маркоски   6/4 III награда 

Бојан Новаковић   6/3 III награда 

Марија Шиниковић   6/5 III награда 

 

VII РАЗРЕД 

Исидора Павловић   7/4 III награда 

Милош Баруџија   7/5 III награда 

 

VIII РАЗРЕД 

Јанко Тошић   8/5 III награда 

Андреја Ивановић   8/5 III награда 

Петар Живковић   8/4 III награда 

Градско такмичење 

V РАЗРЕД 

Вукман Вукадиновић 5/2 III награда 

Андријана Ивановић  5/7 III награда 

VI РАЗРЕД 

Михаило Радивојевић  6/3 II награда 

Камелија Угарковић  6/5 II награда 

Историја 
Општинско такмичење 

V РАЗРЕД 

Вукман Вукадиновић  II награда 

Јован  Балаћ  III награда  

Илина Митровић   III награда  

VII РАЗРЕД 

 Јана Хаџи Ђокић   II награда 

 Андрија Гогић   II награда 

VIII РАЗРЕД 

 Марко Брека   II награда 
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Андрија Гогић   похвала 

 

Градско такмичење 

VI РАЗРЕД 

Андреј Момчиловић   II награда 

Филип Бојковић    III награда 

Новак Вуковић    III награда 

Бојан Новаковић   похвала 

Миодраг Илић   похвала 

Јана Влајковић   похвала 

VII РАЗРЕД 

Петар Илић    III награда 

Андрија Гогић   похвала 

 

Државно такмичење 

VI РАЗРЕД 

Андреј Момчиловић   III награда 

VII РАЗРЕД 

Петар Илић    похвала 

 

Енглески језик 
 

Општинско такмичење 

Милица Вуковић   8/5   I награда 

Марко Новаковић   8/1   II награда 

Марина Јокановић   8/4   II награда 

Јован Ломић   8/2   II награда 

Димитрије Јанковић  8/5   III награда 

 

Градско такмичење 

Милица Вуковић   8/5   I награда 

Марина Јокановић   8/4   II награда 

Јован Ломић   8/2   II награда 

Димитрије Јанковић  8/5   III награда 

 

Републичко такмичење  

Милица Вуковић   8/5  I награда 

Хемија 
Општинско такмичење 

VII РАЗРЕД 

Милош Перовић  I награда 

Андрија Гогић    I награда 

Богдана Цвијовић   II награда 

Вук Рашић     II награда 

Данило Ђурђевић   II награда 

VIII РАЗРЕД 

Милица Вуковић   II награда 

Градско такмичење 

VII РАЗРЕД 

Милош  Перовић     I награда 

Андрија Гогић    I награда 

Богдана Цвијовић    II награда 

Вук Рашић     II награда 

Данило Ђурђевић    III награда 

VIII РАЗРЕД 

Милица Вуковић    III награда 

 

Републичко такмичење  

VII РАЗРЕД 

Милош  Перовић     III награда 

 

Физика 
Општинско такмичење 

VI РАЗРЕД 

Филип Бојковић    II награда 

Андреј Момчиловић   II награда 

Бојан Новаковић    III награда 

Јана Влајковић    III награда 

Миодраг Илић    III награда 

Новак Вуковић    III награда 

Камелија Угарковић   III награда 

VII РАЗРЕД 

Петар Илић    II награда 
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Мали вокални састав – дует: 

Јулиана Остојић и  Марија Шиниковић 6/5  I награда 

Ариана  Јевић  и   Зора   Илић 3/1  II награда 

 

Ликовна култура 

Општинско такмичење – ликовни конкурс „У част 

Драгану Лукићу – Лукићев лист“ 

 

Лана Бакић    5/2 III награда 

Катарина Јанковић   6/2  II награда 

Марко Мандић   7/2  I награда 

Теодора Симић   7/1  II награда 

Леа Ловрић    7/1  II награда 

Јана Стаменковић   7/5  II награда 

Мина Остојић   7/4  II награда 

Јелисавета Милосављевић 8/5  III награда 

 

Општинско такмичење – ликовни конкурс дечја 

карикатура – „Мали Пјер“ 

Теодора Симић   7/1  I награда  

Ана Алексић   7/1  II награда  

Данко Секулић   8/5  II награда 

Теа Ристић    8/5  II награда 

Марко Брека   8/3   III награда  

 

Општинско такмичење – ликовни конкурс 

„Птице“ 

Вања Дабић   3/1  II награда 

Теодора Симић   7/1  I награда 

Тијана Пешић   7/1      II награда      

Општинско такмичење – ликовни конкурс „Мој 

крај приче“ 

Николина Пантић   5/7  II награда 

Теодора Симић   7/1  I награда 

Јана Стаменковић   7/5  II награда 

Општинско такмичење на тему „Ускрс” 

Павле Крстић   5/1  III награда 

Марко Јаковљевић   7/2  III награда 

Немачки језик 
 

Општинско такмичење 

Исидора Тишма   8/1   I награда 

Марко Новаковић   8/1   I награда 

Вук Мијовић   8/2   I награда 

Алекса Ећимовић   8/2  I награда 

 

Градско такмичење 

Вук Мијовић   8/4  II награда 

Републичко такмичење  

Вук Мијовић   8/4  учешће 

Музичка култура 

Општинско такмичење  Демус „Златна сирена“ 

Клара  Саорин    2/1  II награда 

Маша  Радосављевић  2/1  II награда     

Нађа  Николић    2/1   II награда 

Елена  Мађаревић    3/1   I награда 

Наташа  Ковачевић   3/6  I награда 

Сара  Гостиљац    3/6   I награда 

Зорана  Симеонов   3/1    III награда 

Милош  Пејановић    3/1   III награда 

Оливера  Томанић    5/1   II награда 

Магдалена  Јованчевић   5/2   III награда   

Санда  Вилотић    5/2    похвала     

Тара  Цимбаљевић   6/2   II награда 

Мали вокални састав – дует: 

Ариана  Јевић и Зора   Илић 3/1 I награда 

Јулиана Остојић и Марија Шиниковић 6/5 I 

награда 

Нађа  Миладиновић 7/3 и Матеја  Симић 7/5  похвала 

Ива  Миливојевић и  Марина  Јокановић  8/4  II 

награда 

 

Градско такмичење  Демус „Златна сирена“ 

Елена  Мађаревић   3/1  I награда 

Сара  Гостиљац   3/6   I награда 

Наташа  Ковачевић  3/6  I награда 
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Отворено атлетско првенство - појединачни пласман 

Глигорије Маринковић  8/5 I место 

Ана Лукић    7/5 I место 

Бојан Новаковић   6/3 I место 

Немања Кошничаревић  6/2 I место 

Тара Цимбаљевић   6/2 I место 

Павле Станковић   6/4 II место 

Лука Грубин   6/5 II место 

Богдан Матијевић   6/3 II место 

Алекса Дробњак   6/3 II место 

Филип Фрлог   8/4 III место 

Ђорђе Тодоровић   8/1 III место 

Боса Пантић   8/5 III место 

Стефан Торбица   8/3 IV место 

Виктор Тодоровић   8/3 IV место 

Јелена Илић   7/5 IV место 

Симона Дина Новаковић  7/1 IV место 

Кошарка – екипни пласман 

Дечаци  V и VI  IV место 

Девојчице  V и VI  IV место 

Одбојка – екипни пласман 

Девојчице  V и VI  II место 

Градско такмичење 

Атлетика - појединачни пласман 

Бојан Новаковић   6/3 II место 

Немања Кошничаревић  6/2 III место 

Првенство у спортској гимнастици 

Ива Сенте    6/3 IV место 

Шах - појединачни пласман 

Марко Новаковић   8/1 I место 

Бојан Новаковић   6/3 I место 

Димитрије Топаловић  3/2 I место 

Републичко такмичење 
Атлетика- појединачни пласман 

Бојан Новаковић   6/3 II место 

Шах - појединачни пласман 

Димитрије Топаловић  3/2 III место 

Општинско такмичење ликовних секција 

Маша Радосављевић  2/1   III награда 

Софијана Ђокић   4/2  II награда 

Катарина Јанковић   6/2   III награда  

Ликовни конкурс „Ја волим  Бранка“ 

Марија Тошић   2/6       II награда 

Анђела  Стељић    2/6   III награда 

Клара Саорин   2/1  похвала                       

Стефан Бјелица   2/3   похвала 

Калина Влашић   2/3  похвала                     

Немања  Зелић   2/3  похвала                                                      

Милица Пањковић   2/3  похвала                    

Валентина  Стојановић  2/3  похвала                                                

Јован Млађеновић   2/3   похвала                  

Стефан Јосиповић    2/3  похвала 

Елена Бабић   II награда 

Мијат Љубинковић   3/6  III награда 

Миа Вундук    4/2    I награда 

Јаков Петровић   4/1  похвала 

Анастасија Павловић  4/5  похвала 

Ликовно такмичење у организацији „Пријатеља 

деце“ 

 Маша Радосављевић  2/1     II награда 

 Софијана Ђокић   4/2   II награда 

Физичко васпитање 

Међуодељењско такмичење 

„Између 4 ватре“ - ж 5/5 I место 

„Између 4 ватре“- м  5/4 I место 

„Између 4 ватре“- ж  6/3 I место 

рукомет - м   6/4 I место 

одбојка - ж   7/4 I место 

кошарка - м   7/2 I место 

одбојка - ж   8/4 I место 

фудбал - м   8/1 I место 

Општинско такмичење 
Отворено атлетско првенство - екипни пласман 

дечаци  V и VI  I место 

девојчице  V и VI  III место 

девојчице  VII и VIII III место 
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 Такмичење „Ја имам таленат“ 

Стефан  Бјелица   2/3      II место 

Теа Ивановић        2/2     IV место 

Сара  Гостиљац    II место  

Јован Дамјановић    III место 

Турудић Магдалена  3/6 III место 

Милетић Страхиња    III место 

Миа Јанићијевић    III место 

Јована Михаиловић  3/3  III место 

 

Општинско такмичење - Фестивал 

кратких драмских форми 

Одељење 3/5, представа „Свемирска одисеја“ – I 

место 

Наталија Арсеновић 3/5 (женска улога)  II место 

Писац текста и редитељ Бранка Матијевић – проф. 

раз. наставе 

 

Градско такмичење - Фестивал кратких 

драмских форми 

Одељење 3/5, представа „Свемирска одисеја“ – II 

место 

Награда за сценографију – Милена Глишић и Ана 

Стефановић 

Награда за женску улогу Зорке – ученица Бојана 

Пејић 

 

Такмичење из Црвеног крста 

Екипно 

Тамара Ралевић 4/1 

Стела Козарски 4/1 

Ана Радосављевић 4/1 

Андреј Благојевић 4/1 

Иво Заревић 4/2 

 

Општинско такмичење  I место 

Градско такмичење  II место 

 



 Носиоци Вукове дипломе .2017/2018. 

 

 

Тара Михаљица 81 Марко Новаковић 81 

спортиста генерације 

Јован Ломић 82 Алекса Ећимовић 82 

Марко Брека 83 Катарина Кончаревић 83 Марина Јокановић 84 Ива Миливојевић 84 

Милица Вуковић 85 

ученик генерације 

Андреја Ивановић 85 Мина Симић 85 




