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

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

31, 32, 33, 34 35, 36, 37 

41, 42, 43 44, 45, 46 

51, 52 53, 54, 55 

61, 62, 63 64, 65 

71, 72, 73 74, 75, 76 

81, 82, 83 84, 85 

 

1.2. Бројно стање ученика 

11 – 25 21 – 28 31 – 23 41 – 26 

12 – 30 22 – 28 32 – 29 42 – 24 

13 – 29 23 – 25 33 – 28 43 – 28 

14 – 23 24 – 27 34 – 19 44 – 27 

15 – 30 25 – 29 35 – 25 45 – 23 

16 – 22  36 – 20 46 – 21 

  37 – 30  

Σ 159 137 174 149 

                                                             

51 – 28 61 – 25 71 – 27 81 – 27 

52 – 26 62 – 23 72 – 24 82 – 21 

53 – 27 63 – 20 73 – 22 83 – 24 

54 – 25 64 – 25 74 – 24 84 – 25 

55 – 30 65 – 24 75 – 28 85 – 24 

  76 – 25  

Σ 136 117 150 121 

 

РАЗРЕД БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ОДЕЉЕЊА 

I 159 6 

II 137 5 

III 174 7 

IV 149 6 

V 136 5 

VI 117 5 

VII 150 6 

VIII 121 5 

СВЕГА 1143 45 



1.3.Просторни услови рада 

                                                                   НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ БРОЈ  

1. Учионице одељењске наставе 16 

2. Учионице предметне наставе 11 

3. Кабинети предметне наставе 10 

4. Библиотека и медијатека                                                                             2 

5. Учионице за продужени боравак                                                             2 

6. Фискултурна сала                                                                                            2 

7. Свлачионице 2 

8. Свечана сала - сала за конференције                                                                                                                                                                                    1 

9. Кухиња – трпезарија                                                                                      1 

10. Наставничка зборница                                                                                1 

11. Канцеларије управе                                                                                      4 

12. Педагошко психолошка служба                                                             2 

13. Зубна амбуланта                                                                                             1 

14. Базен 1 

15. Спортски терени                                                                                            2 

16. Школско двориште                                                                                        2 

1.4. Кадровски услови рада 

За реализацију образовно-васпитно рада у школској 2015/2016. 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 Др  Свега 

Одељењска настава    5 18 1   24 

Продужени боравак     8    8 

Српски језик     5    5 

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     1    1 

Техничко образовање     4    4 

Физичко васпитање    1 2    3 

Немачки језик     2    2 

Грађанско васпитање     1    1 

Веронаука    1 1    2 

Информатика и рачунарство     1    1 

УКУПНО НАСТАВНИКА    8 64 2   74 



 

Ваннаставно особље НК КВ ССС ВШС ВСС Мр Др  Свега 

Директор     1    1 

Помоћник директора     1    1 

Педагог     1    1 

Психолог     1    1 

Библиотекар     1    1 

Секретар     1    1 

Администратор   1      1 

Рачунополагач     1    1 

Благајник   1      1 

Домар  2       2 

Сервирка и спремачице 18 1       19 

Укупно ваннаставно особље 18 3 2  7    30 

УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ 18 3 2 8 67 2   100 

 

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. 

 



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 Смена Разред/одељење 

Оливера Остојин                  А 11 

Аница Алексић                      А 12 

Kристина Благојевић            А 13 

Гордана Раденковић            Б 14 

Бранка Матијевић                Б 15 

Елизабета Аџић                   Б 16 

   

РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА – ГОРДАНА РАДЕНКОВИЋ                                           

    

ВЕЋЕ II РАЗРЕДА   

Мирјана Мајцан А 21 

Елијана Настасијевић А 22 

Силвана Ђорђевић А 23 

Љиљана Мијаловић Б 24 

Александра Шундић Б 25 

   

      

РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА – МИРЈАНА МАЈЦАН     

 



ВЕЋЕ III РАЗРЕДА   

Марина Филиповић А 31 

Сања Бјелица А 32 

Сунчица Димитријевић А 33 

Маја Матушан A 34 

Драган Алексић Б 35 

Гордана Глигић Б 36 

Слађана Златић  Б  37 

   

РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА – ДРАГАН АЛЕКСИЋ     

      

ВЕЋЕ  IV  РАЗРЕДА   

Бојана Матејић А 41 

Биљана Анђелковић А 42 

Драгана Веселиновић А 43 

Данијела Јанковић Б 44 

Ивана Тирнанић (Mилена Цвејић)   Б 45 

Ана Крстић Б  46 

РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА – БИЉАНА АНЂЕЛКОВИЋ     

      

БОРАВАК   

Милица Тодоровић А 12  

Тања Лончар А 13  

Јелена Јовић Б 15  

Миљана Радосављевић А 21  

Марија Тошев Б 23  

Ана Стефановић Б 24 

   

ВЕЋЕ  V  РАЗРЕДА   

Александра Филиповић АБ 51 

Драгана Кукобат  АБ 52 

Виолета Јовановић  Б 53 

Ивана Глувић  Б 54 

Вишња Павловић АБ 55 

   

РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА – ИВАНА ГЛУВИЋ   

   

ВЕЋЕ  VI  РАЗРЕДА   

Љиљана Вјештица АБ 61 

Даниела Радивојевић А 62 

Олга Дугачки АБ 63 

Анкица Бундало АБ 64 

Наташа Милосављевић Б 65 

   

РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА – ДАНИЕЛА РАДИВОЈЕВИЋ   

 



ВЕЋЕ  VII  РАЗРЕДА   

Момир Цвејић  А 71 

Вања Чоловић А 72 

Светлана Дробњак  А 73 

Хана Вучићевић Б 74 

Слађан Игњатовић Б 75 

Тања Ручнов Б 76 

   

РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА – СВЕТЛАНА ДРОБЊАК   

   

ВЕЋЕ  VIII  РАЗРЕДА   

Светлана Скорић А 81 

Весна Грегец А 82 

Маја  Медар Цигановић АБ 83 

Гордана Каитовић Б 84 

Мирослава Марковић Б 85 

   

РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА – ГОРДАНА КАИТОВИЋ   

 

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА: 

Стручно веће вештина – Клара Криштовец 

Стручно веће страних језика – Александра Филиповић 

Стручно веће српског језика – Милица Ђокић 

Стручно веће природних наука – Вишња Павловић 

Стручно веће историје и географије  – Маја  Медар Цигановић  

Стручно веће ТИО и информатике и рачунарства  – Наташа Милетић 

Стручно веће математике – Светлана Скорић 

Стручно веће учитеља – Eлијана Настасијевић 

 

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. Ивана Стојановић, 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. Цвејић Момир, професор ТИО-а 

7. Елизабета Аџић, професор разредне наставе 

8. Сунчица Димитријевић, професор разредне наставе 

9. Милица Милашиновић, помоћно особље 
 

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. Смиљана Павловић, директор школе 

2. Ивана Стојановић, психолог 

3. Срђан Јончић, педагог 

4. Слађана Златић, професор разредне наставе 

5. Гордана Каитовић, професор српског језика 

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

1. Ивана Глувић, проф. биологије 

2. Ивана Стојановић, психолог 

3. Драгана Кукобат, проф. мутичке културе 

4. Бојана Матејић 

5. Марина Филиповић 

6. Дамјан Девић, проф. физичког васпитања 

7. Срђан Јончић, педагог 

 

Одржавање сајта школе: 

1. Наташа Милетић 

2. Богдан Јованов 
 

Школски часопис и Летопис: 

1. Тања Ручнов 

2. Слађан Игњатовић 



Септембар .....................................................................................................................................................................................................................2015. 

 

 

 

 

  

1. септембар 

Одржана је свечана приредба поводом пријема 

ђака првака. Приредбу су припремили – мали хор 

школе, ученици трећег разреда са својим учитељи-

цама, КУД  „Шумадија 05“, етно – група школе, Плес-ни 

студио „Бео-денс“ и  Плесна  група  „Данкан“. Ди-ректор 

школе Смиљана Павловић поздравила је прваке и 

њихове родитеље и пожелела им срећан почетак 

школовања. 

 

 

 

 

 

 

8. септембар 

 Школски библиотекар  Тања Маљоковић  је у би-

блиотеци одржала предавање о Међународном 

дану писмености.  Након предавања,  чланови 

библиотечке секције  су ђацима поделили летке са 

информацијама о овом дану. 

 

 Ученици другог разреда присуствовали су часо-

вима у библиотеци које је за њих припремила и 

реализовала Тања Маљоковић, школски библио-

текар.  

9. септембар  

Одржан је састанак Стручног већа учитеља. 

10. септембар  

 Одржане су седнице Одељењских већа 5 – 8. раз-

реда. 

  У нашој школи одржан је  други  састанак коорди-

натора и сарадника наше школе са „Пријатељима 

деце Новог Београда“. 

 

11. септембар  

Одржан је састанак Тима за културне активности. 

14. септембар  

Одржана је седница Наставничког већа. 
 

17. септембар  

Одржана је седница Наставничког већа. 
 

14 - 18. септембар  

У периоду од 14. до 18. септембра 2015. године ин-

спектори  Управе криминалистичке полиције,  Одеље-

ња за сузбијање малолетничке деликвенције  одржа-

ли су  низ едукативних предавања ученицима петог, 

шестог, седмог и осмог разреда. Предавања су пред-

виђена  планом превентивних активности које у кон-

тинуитету спроводи МУП Србије, а све са циљем пре-

венције мололетничког преступништва. Ученици су се  

упознали  са могућим облицима  насиља у њиховом 

окружењу и узрасту, као и са последицама делин-

квентног и насилног понашања. 

 

21. септембар  

Одржан је састанак Стручног већа страних језика. 
 

24. септембар   

 Одржан је трећи  састанак коодинатора и сарадни-

ка наше школе са „Пријатељима деце Новог Бео-

града“.  

 Учешће на ликовном конкурсу „Прича о породици“. 

 Спортски турнир у кошарци – учествовала је екипа 

ученика 8. разреда. 
 

25. септембар  

У петак 25. септембра 2015. у нашој школи је обеле-

жен Европски дан језика. Професорке енглеског и не-

мачког језика Весна Грегец и Александра Филиповић 

су одржале билингвални час у одељењима 8/2 и 6/3. 

Слоган ове манифестације је “Talk to me”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици су  комуницирали на енглеском и немачком  

 



Септембар .....................................................................................................................................................................................................................2015. 

 

 

 

  

језику. На почетку часа су им прочитане занимљиво-

сти о европским језицима, а затим су професорке об-

радиле лекцију “Моја породица”, наизменично кори-

стећи оба језика. На крају часа су сви заједно одигра-

ли игру “Магични шешир”. Час је био интерактиван и 

подстакао радозналост, истраживачки дух и отворе-

ност према комуникацији са говорницима енглеског и 

немачког језика. 

Још једном смо послали поруку да је учење језика 

начин да се припадници различитих народа и култура 

упознају, повежу, уоче међусобне сличности и да је 

вишејезичност драгоцена, да је треба неговати и у 

будућности. 
 

У нашој библиотеци је Европски  дан језика обе-

лежен на три радионице које су осмислиле и водиле 

чланице библиотечке секције и  школски библиотекар 

Тања Маљоковић. 

24. септембар   

Прва радионица за ученике VI разреда  

28. септембар   

Друга радионица за ученике III и IV разреда 

Трећа радионица за ученике  V разреда 

Циљ радионица је био да се продубе знања о европ-

ским језицима, истражи различитост култура и скрене 

пажња на важност и могућности учења страних јези-ка. 
 

29. септембар  

Ученици петог, шестог и седмог разреда су са својим 

одељењским старешинама посетили Позориште 

„Душко Радовић“ и уживали у представи „Поп Ћира и 

поп Спира“. 
 

30. септембар 

Ученици трећег и четвртог разреда учествовали су у 

читалачкој радионици коју је за њих припремила Тања 

Лебовић-Зечевић.   

 

 

 

 

 

Радионице је организовала  Тања Маљоковић, 

школски библиотекар. 

На четири одржане радионице  ученицима су пред-

стављена популарна дела Дејвида Валијамса. 
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1 – 6. октобар  

Радост Европе 
И ове године наша школа је била домаћин ученицама 

из Немачке у оквиру манифестације Радост Европе. 

Угостили смо 14 девојчица и њихову професорку 

балета из Нојенхагена – Берлин. 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник посете: 

2. октобар  Гости и домаћини су учествовали у кар-

невалу у Кнез Михаиловој улици до Калемегдана. На 

Калемегдану су присуствовали свечаној приредби коју 

је организовао Дечији културни центар Београда, а 

затим су отишли у Зоолошки врт. У вечерњим сати-ма, 

у свечаној сали школе , организована је приред-ба у 

којој су учествовали  хор наше школе, предвођен  

наставницама Драганом Кукобат и Ханом Вучићевић, 

као и балерине из Немачке. 

 

 

 

 

 

 

 

3. октобар Учесници су посетили Палату председни-

ка Србије, а потом су отишли на Аду Циганлију и ужи-

вали у спортско-рекреативном дану. 

4. октобар  Организован је свечани концерт у Култур-

ном центру Београда на којем су  наступала деца из  

шест земаља, укључујући и децу из Србије. 

 

 

5. октобар  Одржан је свечани концерт  деце Европе 

у Сава центру. 

6. октобар Гости из Немачке су, после шетње по Сав-

ском кеју, кренули на пут у Берлин. Као и увек, сви су 

пуни прелепих утисака. 

2. октобар  

Одржан је састанак Тима за школско развојно 

планирање. 

6. октобар    

Дечија недеља 
У оквиру обележавања Дечије недеље, у фоајеу  

Сава центра  је организована изложба ликовних радо-

ва, на којој су учествовали и радови ученика наше 

школе. Наша група певача „Бранкове златне сирене“ 

и хор старијих разреда учествовали су на концерту у 

свечаној сали Сава центра  на 20. „Ревији победника“.                                                    

 

 

 

 

 

 

 

7. октобар 

 Библиотечка  секција у „Гете“ институту 
У склопу обележавања Дечије недеље и Месеца 

књиге, чланови библиотечке секције су са школским 

библиотекаром посетили библиотеку „Гете“ институ-та 

и Библиотеку града Београда.  
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   Дан отворених врата 
Јована Станимировић 7/1, победник градског такми-

чења „Златна сирена“ и добитник специјалне награде, 

позвана је на пријем у Републичком заводу за соци-

јалну заштиту, а у оквиру обележавања Дечије неде-

ље. 

 

 

 

 

 

 

 

10. октобар  

Мостови међу генерацијама 
Наша школа је била домаћин републичког програма 

„Мостови међу генерацијама“ у оквиру Дечије недеље 

2015. У програму су  учетвовали хорови, оркестар, 

солисти и гости ПУ Земун и корисници Геронтолошког 

центра Бежанијска коса . 

10 – 12. октобар  

Ученици осмог разреда били су  на екскурзији на 

Тари. 

 

 

 

 

 

 

14. октобар  

Ученици петог разреда су 14. октобра  били на јед-

нодневном излету. Обишли су манастир Крушедол, у 

Новом Саду посетили Природњачки музеј и Петрова-

радинску тврђаву, ручали на Стражилову и у Срем-

ским Карловцима посетили Саборну цркву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. октобар   

Одржан је састанак Стручног већа музичке културе. 

19. октобар  

Ученици шестог разреда би су  на екскурзији у Ваље-

ву и Бранковини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. и 22. октобар  

Ученици седмог разреда били су на екскурзији  –  

Ниш – Пролом бања – Ђавоља варош 

 

 

 

 

 

 

28. и 30. октобар  

У организацији школског библиотекара, чланови би-

блиотечке секције су  посетили  Међународни бео-

градски сајам књига.  
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4. новембар  

Посета Десетој гимназији 
Ученици осмог разреда су, из пратњу наставнице 

Вишње Павловић, присуствовали часу хемије и посе-

тили хемијску лабораторију Десете гимназије и кроз 

занимљиве експерименте ширили своје знање. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. новембар  

 Портрети и сећања 
Ученици осмог разреда посетили су изложбу „Пор-

трети и сећања“ у Галерији „Прогрес“, водиле су их 

наставница историје Маја Медар и наставница 

енглеског језика Весна Грегец 

Овај пројекат је подржало и Министарство просвете. 

Изложба и уз њу образовни програм  осмишљени су 

тако да на директан и жив начин пренесу информа-ције 

новој генерацији која о Холокаусту има само тео-

ретско знање, и за коју је Други светски рат и Холока-

уст већ далека прошлост. 

16. новембар  

Одржана је седница Одељењског већа I – IV разреда 

17. новембар  

Одржана је седница Одељењског већа V и VI разре-

да. 

18. новембар   

Одржана је седница VII и VIII разреда. 

19. новембар  

Одржана је седница Наставничког већа. 

16. и 17. новембар  

Прваци на часу у библиотеци 
Прваци су  посетили библиотеку у којој им је школски 

библиотекар Тања Маљоковић одржала час. Научили 

су шта је библиотека, како се понаша у читаоници, где 

се налазе лектире и сликовнице, како могу да изнајме 

књигу... 

Наши најмлађи ђаци су одушевљено учествовали у 

свим активностима. На крају часа су им свечано 

уручене чланске карте школске библиотеке, а 

бесплатно су учлањени и у Библиотеку „ Сава“. 

23 – 27. новембар  

Школска изложба књига 
У организацији школског библиотекара у холу школе 

је одржана изложба књига.  

26. новембар  

 Одржана је седница Наставничког већа  на којој су 

присуствовали представници Школе за децу са 

сметњама у развоју. Тим психолога и дефектолога 

ове школе је  упутствима и примерима из сопстве-

не праксе желео да наставницима наше школе  

помогне у  изради и реализацији ИОП-а. 

 Одржан је састанак Актива наставника страних 

језика 

27. новембар  

Камоове згоде и незгоде  - Шифра Вавилон 
На позив школског библиотекара, нашу школу је 

посетила Хана Гадомски која је на два сусрета учени-

цима петог и шестог разреда представила  књигу 

Камоове згоде и незгоде 1: Шифра Вавилон.  

30. новембар  

 Дрога је нула, живот је један 
Одељење за сузбијање наркоманије МУП-а Србије 

одржало је  предавање  „Дрога је нула, живот је један“ 

за све  ученике седмог разреда. 

 Одржана је ванредна седница Одељењског већа 

76. 

 Пиши Деда Мразу 
Јавно предузеће „Пошта Србије“ организовало је 

акцију „Пиши Деда Мразу“, намењену деци до 10 

година. Акцији су се придружили и наши ученици од 

првог до трећег разреда својим ликовним и ли-

терарним радовима. 

 Светосавље 

Ликовни и литерарни радови наших ученика  на 
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1. децембар 

 Угледни час  биологија – немачки језик 
У одељењу 6/5 угледни час су одржале наставни-

ца биологије Ивана Глувић и наставница немачког 

језика Александра Филиповић на тему „Делови 

тела“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Првог дана децембра почела је велика акција но-

вогодишњег кићења школе. 

 

 

 

 

 

 

3. децембар 

 Одржан је састанак Стручног већа српског језика. 

 Сајам науке 
Овогодишњи Сајам науке посетили су сви заинтере-

совани ученици наше школе са наставницама Виш-

њом Павловић и Јованом Јовановић. 

4. децембар 

Одржана је ванредна седница Одељењског већа 7/5 

8. децембар 

Дебата 
 У нашој школи је одржана дебата под називом “Пу-

бертет - како се данас снаћи у пубертету са ајфони-  

 

ма, ајпедима, таблетима и другим техничким справа-

ма, када су родитељи презаузети и све мање квали-

тетног времена проводе са децом” . Предавачи су би-

ли педагог Слађана Бошковић (мајка ученице из 8/2) и 

психолог Надица Хегедуш. Дебати су присуствовали 

родитељи и ученици. Дебату су заједно са предава-

чима организовале наставница српског језика Тања 

Ручнов и наставница енглеског језика Весна Грегец.  

 

 

 

 

 

 

9. децембар 

 Изађи на црту 
Одељење 7/6 са својом разредном Тањом Ручнов 

учествовало је 9. децембра у такмичењу „Изађи на 

црту“ које је организовано у „Авантура парку“. Према 

речима учесника, било је јако забавно! 

 

 

 

 

 

 

 

 Међународни дан детета  
У школској библиотеци је обележен Међународни 

дан детета. На часу посвећеном овом дану библиоте-

карка је присутне ученике информисала о разлозима 

због којих га обелажавамо. У наставку часа су учени-

ци читали Буквар дечјих права, а затим су о њима и 

разговарали. Чланови библиотечке секције су и ове 

године направили плакат посвећен Међународном 

дану детета. 
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11. децембар   

Путуј и не заборави да ми пишеш 
Радост су нам донели наши маштовити ученици, 

учесници конкурса Друштва школских библиотекара 

Србије, „Путуј и не заборави да ми пишеш”.  

Награде су освојили: 

1. награда – Филип Крстић  ученик 2/3 разреда за 

рад „Делфин на мору“ 

2. награда – Татјана Грујић  ученица 2/1 разреда  за 

рад  „Утисци са путовања“ 

3. награда – Катарина Грујић ученица 2/1 разреда за 

рад  „Разгледница са путовања“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. децембар 

Учитељица Елизабета Аџић одржала је са својим 

одељењем 1/6 угледни час физичке културе – „Колут 

напред – из чучња у чучањ“. 

24. децембар 

 Хемија је магија 
У дигиталној учионици наше школе одржан је углед-

ни час „Хемија је магија, магија је хемија“- “Chemistry is 

magic, magic is chemistry”. Час су припремили уче-ници 

одељења 8/2 у сарадњи са наставницом енгле- 

  

 

ског језика Весном Грегец и наставницом хемије Виш-

њом Павловић. 

 

 

 

 

 

 

Ученици су почели час експериментом, а затим ис-

такли важност хемије у свакодневном животу. Такми-

чили су се у квизу знања из општих питања о хемији, 

рецитовали песму на енглеском језику о хемијским 

променама и навели цитате познатих научника. 

Час је био веома успешан и похваљујемо све уче-

нике. 

 Хуманитарна акција прикупљања књига за 

децу без родитељског старања 
Чланови и пријатељи школске библиотеке су и ове 

године учествовали у хуманитарној акцији при-

купљања књига. Прикупљено је 519 књига које ће 

бити прослеђене деци без родитељског старања 

широм Србије. 

25. децембар 

Новогодишњи базар – петаци 
Ученици одељења 5/1, заједно са разредним старе-

шином Aлександром Филиповић, организовали су Но-

вогодишњи базар.  

28. децембар 

Ученици 1/1 су са својом учитељицом одржали но-

вогодишњу приредбу за своје родитеље, наставнике и 

другаре. 

29. децембар 

 Немачке посластице 
Наставница немачког језика Ивана Ђуричић је са 

ученицима „Б“ смене организовала Новогодишњи 

базар – изложбу и дегустацију посластица са немачке 

новогодишње трпезе. 

 Одржан је састанак Стручног већа страних језика.  
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 Одржан је састанак Тима за самовредновање. 

30. децембар 

 Новогодишњи базар – нижи разреди 

Новогодишњи базар за ученике нижих разреда одр-

жан је у холу мале зграде у приземљу и на спрату. 

Ученици 3/3 организовали су продајну изложбу пред-

мета направљених на часовима ликовне културе и 

слободних активности уз помоћ учитељице. Ученици 

овог одељења организовали су и продајну изложбу 

колача. Веома укусне колаче направиле су вредне 

маме ових ученика. 

Било је изузетно забавно како за ученике, тако и за 

посетиоце базара. 

 Украсимо научну јелку 
Као и претходних година, и ове године је наставни-

ца Јована Јовановић је организовала акцију „Украси-

мо научну јелку“. 

 

 

 

 

 

 

 Деда Мраз у школи 
Хор наше школе је са најмлађим ученицима органи-

зовао приредбу на коју је као специјални гост био 

позван и Деда Мраз. Одушевљен приредбом, Деда 

Мраз је поделио пакетиће деци запослених у нашој 

школи. 
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13.  јануар 

Школско такмичење из немачког језика 

Актив наставника немачког језика организовало је за 

ученике  осмог разреда школско такмичење. На оп-

штинско такмичење пласирали су се следећи учени-

ци: 

1. Ксенија Ковачевић 8/4 

2. Ана Кикановић 8/4 

3. Бојана Јањић 8/4 

4. Катарина Ђорђевић 8/3 

5. Вук Стијеповић 8/2 

6. Мина Лошић 8/5 

7. Анђела Крагић 8/1 

8. Милан Жутић 8/4 

9. Богдан Ђуричковић 8/5 

14.  јануар 

Изађи на црту 

   Одељење 7/6 је по други пут учествовало на так-

мичењу „Изађи на црту“ у Авантура парку. Овога пута 

су  се надметали са екипом  ОШ „Светозар Марковић“ 

са Врачара. Резултат је био нерешен до последње 

игре, у којој је , нажалост, победила противничка еки-

па и тако се пласирала у полуфинални круг такмиче-

ња. Ипак, наши седмаци нису били разочарани – сјај-

но су се провели. 

18.  јануар 

Школско такмичење из српског језика 

   Стручно веће српског језика организовало је школ-

ско такмичење за ученике 5 – 8. разреда из гра-матике. 

На општинско такмичење пласирали су се следећи 

ученици 

5. разред: 

1. Марко Мандић 5/2 

2. Милош Перовић 5/5 

3. Татјана Јанковић 5/1 

4. Нина Стијовић 5/3 

5. Даница Вугделија 5/4 

6. Милица Ђурђевић 5/2 

7. Вук Рашић 5/4 и 

8. Богдана Цвијовић 5/1 

6. разред 

1. Милица Вуковић 6/5 

2. Миа Комленац 6/4 

3. Никола Милошевић 6/4 

4. Андрија Ивановић 6/5 

5. Тара Михаљица 6/1 

6. Угљеша Глишић 6/4 

7. разред: 

1. Јана Величковић 7/6 

2. Ања Хајдер 7/3 

3. Анђела Поповић 7/3 

4. Марко Наупарац 7/5 

5. Милица Дабић 7/4 

6. Магдалена Маџар 7/4 

7. Михаило Станковић 7/6 

Ленка Степановић 7/6 и Алекса Јовановић 7/5 имају 

директан пласман. 

8. разред: 

1. Тадија Латиновић 8/3 

2. Јована Бабић 8/4 

3. Вук Илинчић 8/4 

4. Лука Петровић 8/1 

5. Ксенија Ковачевић 8/4 

6. Вук Стјепановић 8/2  

7. Наталија Окрајнов 8/1 

18 – 22.  јануар 

Златна сирена 
   На општинском такмичењу ДЕМУС – „Златна сире-

на“, које је одржано у нашој школи 18, 19. и 22. јануа-

ра,  наши певачи су постигли сјајан успех: 

Ања Оваскаинен 5/2 – прво место 

Јована Станимировић 7/1 – прво место 

Анђела Крагић 8/1 – прво место 

Мина Лошић 8/5 – прво место 

дует Катарина Алексић 7/3 и Лана Прибишевић 7/3 – 

друго место 

дует Ива Миливојевић 6/4 и Марина Јокановић 6/4 – 

друго место 

Првопласирани  су се пласирали на градско такми-

чење. 
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21.  јануар 

 Одржан  је састанак Стручног већа страних језика. 

 Школско такмичење из енглеског језика 
   Стручно веће енглеског језика организовало је 

школско такмичење за ученике осмог разреда. На оп-

штинско такмичење пласирали су се: 

Соња Атар 

Лука Љутић 

Ана Кикановић 

Катарина Богавац 

Мина Лошић 

Вања Милић 

Ивана Маричић 

Михаило Вицо 

Александар Симић 

Богдан Штетић 

 

22.  јануар 

Школско такмичење из математике 
Стручно веће математике организовало је школско 

такмичење. На општинско такмичење пласирали су се 

следећи ученици: 

3. разред 

Мила Васић 

Марко Мусић 

Катарина Ћирић 

Лена Ваљеновски 

Павле Бекоња 

4. разред 

Андреј Момчиловић 

Новак Вуковић 

Ива Сенте 

Урош Марковић 

Никола Трнинић 

Филип Бојковић 

Миодраг Илић 

Виктор Ковач 

Стефан Маринковић 

Маја Петковић 

Бојан Новаковић 

 

5. разред 

Андрија Гогић 

Даница Вугделија 

Петар Илић 

Милош Перовић 

Матија Грујић 

Вук Рашић 

Милош Баруџија 

Марко Мандић 

Данило Ђурђевић 

Марко Текић 

6. разред 

Марко Новаковић 

Никола Милошевић 

Душан Петковић 

Мина Симић 

Алекса Милосављевић 

Марко Брека 

Милица Вуковић 

Ива Миливојевић 

Катарина Кончаревић 

Јанко Тошић  

Василије Апостолоски 

7. разред 

Димитрије Игњатовић 

Јован Васић 

8. разред 

Светлана Поњавић 

Вук Оваскаинен 

Иван Гогић 

Немања Текић 

Анђела Крагић 

25.  јануар 

Школско такмичење рецитатора 
На школском такмичењу рецитатора учествовали су 

најталентованији рецитатори свих узраста. На оп-

штинско такмичење пласирали су се : 

Анастасија Радовић 3/5  

Анђела Стекић 8/5 
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27.  јануар 

Школска слава 
   И ове године свечаном академијом је обележен и 

прослављен Дан Светог Саве. Приредбу су припре-

миле Ивана Марковић, наставница српског језика и 

наставнице музичке културе Драгана Кукобат  и Хана 

Вучићевић. Приредби су присуствовали многобројни 

гости, пријатељи школе. 
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1. фебруар 

Одржане су седнице Одељењских већа 1 – 8. разреда 

2. фебруар 

Одржана је седница Наставничког већа и родитељ-

ски састанци на којима су подељене ђачке књижице.  

5. фебруар 

Министар просвете у посети нашој школи 
 Министар просвете, науке и технолошког развоја др 

Срђан Вербић посетио је данас Основну школу „Бран-

ко Радичевић“’ на Новом Београду где наставници, и 

за време зимског распуста, организују различите ра-

дионице на којима ученици могу да стекну нова знања 

и вештине 

 

.  

 

 

 

 

Министар Вербић је истакао да је доласком у Основ-

ну школу „Бранко Радичевић“ желео да покаже добар 

пример како се ефикасно користи време у школи и 

навео да је то добар пример који треба примењивати.  

„Није школа само ван распуста. И у току распуста 

може ефикасно да се употреби време да ученици не-

што науче. Овде постоји простор и наставници који 

желе да раде са ђацима и у току распуста. Желимо да 

тај модел што је више могуће претворимо у систем“, 

рекао је министар Вербић.  

Наводећи да се све време прича о томе како би тре-

бало растеретити ђаке и како би требало смањити број 

часова, али истовремено и како би ученици тре-бало 

више да раде, министар је оценио да ученици не 

морају све да раде на часовима када постоје радио-

нице. Како је истакао, сви ђаци који су данас у школи 

су ту зато што су исказали интересовање и што желе и 

једва чекају прилику да науче и усаврше се.  

Ученици су данас имали радионице из српског јези-

ка, немачког језика, информатике и народне радино-

сти, а и певањем у хору, исказали су свој музички та-

ленат. У школи постоје и ликовна и драмска радиони-

ца, читање и разумевање прочитаног, занимљива ма-

тематика, оригами – прављење цветова од папира, 

хеклање и штрикање, чувари природе… 

Директорка Основне школе “Бранко Радичевић“ 

Смиљана Павловић рекла је да од прошлог зимског 

распуста школа организују радионице, те да их поха-

ђају ученици који су током распуста у Београду и који 

то желе, али и да се током распуста организује и до-

датна и допунска настава за ученике .  

Министар Вербић је са директорком посадио и сад-

ницу бора, коју је добио као поклон од Основне школе 

„Србија“ из Црквине у општини Шамац у Републици 

Српској коју су отворили премијер Србије Александар 

Вучић и председник Републике Српске Милорад 

Додик.  

3 – 12. фебруар 

Радионице за време распуста 
 За време зимског распуста сви ученици су могли да 

присуствују занимљивим радионицама из свих нас-

тавних области: 

 3. фебруар 

Ликовна радионица 
Тема: Уметност од чепова 

Радионицу организује: учитељица Елизабета Аџић  

Драмска радионица 
Радионицу организују:  Милица Тодоровић и 

Миљана Радосављевић 

Читање и разумевање прочитаног 
Радионицу организују: Сунчица Димитријевић и 

Слађана Златић 

 



Фебруар.........................................................................................................................................................................................................................2016. 

 
 

  

Занимљива математика за прваке 
Радионицу организује: Бранка Матијевић 

План креативних активности за енглески језик 
Tema: English quiz 

Радионицу организују: Весна Грегец, Виолета 

Јовановић, Наташа Милосављевећ, Вања Чоловић и 

Нада Брдар 

План креативних активности из ТИО-а 
Назив радионице: „ Мултимедија у настави“ 

Вежба – SketchUp: 3D for Everyone 

Радионицу организују: Владимир Зорић и Наташа 

Милетић  

План креативних активности за географију 
Тема: Елементарне непогодe 

Радионицу организује: Мирослава Марковић 

 4. фебруар 

Музичка радионица 
Радионицу организују: Ана Стефановић и Миљана 

Радосављевић 

Радионица „оригами-прављење цветова од 

папира“ 
Радионицу организује: Марина Филиповић 

План креативних активности за историју 
Квиз, игра, асоцијације, макета, панои 

Радионицу организују наставнице: Анкица 

Бундало и Маја Медар Цигановић 

План креативних активности из математике 
Вежбе: Занимљива математика 

Радионицу организује наставница: Тања Станко-

вић 

 5. фебруар 

Радионица „Народна радиност“ 

Радионицу организује: Драгана Веселиновић 

Према програму активности за школску 2015/2016. 

годину секција „Сремуш“  5. фебруара 2016. 

организује акцију: Ада Циганлија 

План креативних активности из српског језика 

Назив радионице: „Грађење речи“ 

Радионицу организује наставница: Тања Ручнов 

Назив радионице: „Морфологија“ 

Радионицу организује наставница: Гордана 

Каитовић 

Назив радионице: „Граматичке вежбе“ 

Радионицу организује наставница: Светлана 

Дробњак 

План креативних активности из немачког језика 
Назив радионице: „Немачке брзалице“ 

Радионицу организује наставница: Ивана 

Ђуричић 

 8. Фебруар 

Ликовна радионица 
Радионицу организује учитељица: Маја Матушан 

План креативних активности из биологије 
Назив радионице: „Микроскопирање и свет 

инсеката под лупом“ 

Радионицу организује: Ивана Глувић 

План креативних активности из физичког 

васпитања 
Вежбе – стони тенис  

Радионицу организује актив наставника 

План креативних активности из српског језика 
Назив радионице: „Језичке недоумице и 

фразеолигизми“ 

Радионицу организује: Ивана Марковић 

Креативни план активности за географију 
Тема: Занимљива географија - квиз, асоцијације 

Радионицу организује наставница: Ж. Тирнанић 
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9. фебруар 

Радионица ,,хеклање и штрикање“ 
Радионицу организује учитељица: Биљана 

Анђелковић 

Музичка радионица „етно кутак“ 
Аутентично певање наглас, извођење ритмичког 

аранжмана 

План креативних активности из физике 
Назив радионице: „Занимљиви огледи у физици“ 

Радионицу организују наставници: Зоран 

Алексић и Слађан Игњатовић 

План креативних активности из хемије 
Назив радионице: „Занимљиви огледи у хемији“ 

Радионицу организује: Вишња Павловић 

 10. Фебруар 

Чувари природе 
Радионицу организује: Силвана Ђорђевић 

Креативни план активности за руски језик 
Тема: Интернет у настави руског језика 

Радионицу организује: Љиљана Вјештица 

Креативни план активности за грађанско 

васпитање 
Радионицу организује: Драгана Недељковић 

План креативних активности из физичког 

васпитања 
Вежбе – стони тенис 

Радионицу организује актив наставника 

 11. фебруар 

Зумба 
Радионицу организује: Данијела Јанковић  

Језичке игре 
Радионицу организује: Милена Цвејић 

 

Креативни план активности за ликовну културу 
Вежба: Мој град (макета) – рад у групама 

Радионицу организује наставница: Клара 

Криштовец 

 12. Фебруар 

Музичка радионица 
Радионицу организује: Гордана Раденковић 

Ликовна радионица 
Радионицу организује: Александра Шундић 

Ликовна радионица 
Радионицу организује: Мирјана Мајцан 

План креативних активности из физичког 

васпитања 
Вежбе – стони тенис 

Радионицу организује актив наставника 

План креативних активности из ТИО-а 
Назив радионице: ТИО припреме за такмичење 

(презентација радова) 

Радионицу организују наставници: Момир 

Цвејић и Гордана Вукчевић 

20. фебруар 

Општинско такмичење из енглеског језика 
 На Општинском такмичењу из енглеског језика 

наши ученици су остварили следеће резултате: 

Мина Лошић 8/5 - треће место 

Вања Милић 8/4 - треће место  

Соња Атар 8/3 - треће место 

Општинско такмичење из немачког језика 

 На Општинском такмичењу из немачког језика Мина 

Лошић 8/5 заузела је треће место и пласирала се на 

градско такмичење.  
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25. и 26. фебруар 

Школско такмичење из биологије 
 Актив наставника биологије организовао је школско 

такмичење за ученике 5 – 8. разреда. На општинско 

такмичење пласирали су се следећи ученици: 

5. разред 

1. Исидора Павловић 5/4 

2. Анђелија – Хајдана Бакаловић 5/3 

3. Александар Рибић 5/3 

4. Татјана Григоријев 5/5 

5. Милош Перовић 5/5 

6. разред 

1. Милица Радисављевић 6/4 

2. Александар Матевски 6/4 

3. Милица Вуковић 6/5 

4. Николина Јовичић 6/5 

5. Јанко Тошић 6/5 

7. разред 

1. Лара Лучин 7/4 

2. Настасија Вранчић 7/4 

3. Анисија Фиревски 7/4 

4. Вељко Богдановић 7/4 

5. Софија Цакић 7/6 

6. Ленка Степановић 7/6 

8. разред 

1. Никола Лаиновић 8/4 

26. фебруар 

Школско такмичење из географије 
 Актив наставника географије организовао је школ-

ско такмичење. На општинско такмичење пласирали 

су се следећи ученици: 

Милица Дабић 7/4 

Вељко Богдановић 7/4 

Лара Лучин 7/4 

Настасија вранчић 7/4 

Огњен Кнежевић 7/5 

Мила Ивовић 7/6 

Огњен Димитров 8/5 

Иван Гогић 8/3.  

27. фебруар 

Општинско такмичење рецитатора 

 У Основној школи „20. октобар“ одржано је Општин-

ско такмичење рецитатора на којем је наша ученица 

Анђела Стекић 8/5 освојила прво место.  

Општинско такмичење из математике 

 На Општинском такмичењу из математике наши 

ученици остварили су следеће резултате: 

3. разред 

1. Марко Мусић - друго место 

2. Лена Вељеновски - друго место 

4. разред 

1. Филип Бојковић - прво место 

2. Бојан Новаковић - прво место 

3. Андреј Момчиловић - друго место 

4. Ива Сенте - друго место 

5. Миодраг Илић - друго место 

6. Стефан Маринковић - друго место 

7. Виктор Ковач - треће место 

8. Маја петковић - треће место 

5. разред 

1. Даница Вугделија - прво место 

2. Андрија Гогић – треће место 

3. Милош Перовић - треће место 

4. Вук Рашић - треће место 

5. Марко Мандић - треће место 

6. разред 

1. Марко Новаковић - прво место 

2. Никола Милошевић - треће место 

8. разред 

1. Иван Гогић - прво место 

2. Вук Оваскаинен - друго место 

3. Светлана Поњавић - треће место 
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29. фебруар 

Школско такмичење из хемије 

Актив наставника хемије организовао је школско 

такмичење. На општинско такмичење пласирали су се 

следећи ученици: 

Ленка Степановић 7/6 

Лара Лучин 7/4 

Часлав Станковић 7/6 

Јован Васић 7/1 

Андреј Милосављевић 7/1 

Никола Станковић 7/2 

Лука Васиљевић 7/2 

Стеван Окрајнов 7/2  

Настасија Вранчић 7/4 

 

 

 

.  
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3. март 

Одржана је седница Наставничког већа. 

 

4 – 11. март 

У школској библиотеци организовани су термини за 

прегледање уџбеничких комплета, како би се настав-

ници информисали о квалитету уџбеника и одлучили 

се за комплет који ће ученици користити у школској 

2016/2017. години. 

 

4. март 

 Одржан је састанак Тима за самовредновање 

 Одржан је састанак Савета родитеља школе 

 

5. март 

 Општинско такмичење из хемије 
На Општинском такмичењу из хемије наши ученици 

отварили су следеће резултате: 

 

Часлав Станковић 7/6 – друго место 

Лара Лучин 7/4 – треће место 

Ленка Степановић 7/6 – треће место 

Јован Васић – треће место 

 

 Општинско такмичење „књижевна олимпијада“ 
У Основној школи „Надежда Петровић“ одржано је 

Општинско такмичење „Књижевна олимпијада“ наши 

ученици су постигли следеће резултате: 

Мила Ивовић 7/6 – друго место 

Лола Ђокић 7/6 – треће место 

 

 Градско такмичење из информатике и 

рачунарства 
На Градском такмичењу из информатике и рачунар-

ства Даница Вугделија 5/4 освојила је друго место и 

пласирала се на републичко такмичење. 

 

6. март 

 Општинско такмичење из историје 
На Општинском такмичењу из историје наши учени-

ци су остварили следеће резултате: 

1. Андреј Гогић 5/1 – друго место 

2. Марко Николић 5/5 – треће место 

 

3. Марко Брека 6/3 – треће место, 

4. Јелена Божић 7/3 - прво место, 

5. Мила Ивовић 7/6 - друго место 

 

 Општинско такмичење из биологије 
У Основној школи „Иван Гундулић“ одржано је Оп-

штинско такмичење из биологије. Због претешких за-

датака, комисија је одлучила да се на градско такми-

чење пласирају сви учесници. 

 

8. март 

Приредба за 8. март 
Одељење 2/1 је са својом учитељицом Мирјаном 

Мајцан обрадовало све маме приредбом у свечаној 

сали школе. 

 

10. март 

 „Плави чуперак“ 
Ученици старијих разреда су са својим одељењским 

старешинама били на позоришној представи „Плави 

чуперак“ у Позоришту „Душко Радовић“. 

 

 Огледни час 
Оливера Остојин, наставница 1/1 , са својим учени-

цима организовала је огледни час „Материјали и њи-

хове особине“. 

 

12. март 

Градско такмичење из енглеског језика 
На Градском такмичењу из енглеског језика Мина 

Лошић 8/5 (наставница Виолета Јовановић) освојила је 

треће место и пласирала се на републичко такми-

чење. 

 

13. март 

 Општинско такмичење из географије 
У Основној школи „20. октобар“ одржано је Општин-

ско такмичење из географије. Наши ученици оствари-

ли су следеће резултате: 

Лара Лучин 7/4 – прво место 

Мила Ивовић 7/6 – друго место 

Настасија Вранчић 7/4 – треће место 
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Вељко Богдановић 7/4 – треће место 

Иван Гогић 8/3 – друго место 

Огњен Димитров 8/5 – треће место 
 

 Општинско такмичење из физике 
У Основној школи „Лаза Костић“ одржано је Оп-

штинско такмичење из физике. Наши ученици оства-

рили су следеће резултате: 

Мина Симић VI  – треће место 

Никола Гашовић VII – друго место 

Ленка Степановић VII – треће место 

Јана Величковић VII – треће место 

Светлана Поњавић VIII – треће место 
 

14. март  

„Насиље“ 
У свечаној сали наше школе одржано је предавање 

за родитеље и запослене у школи о насиљу, са ак-

центом на насиље у породици – ингеренције Центра за 

социјални рад, примери из праксе. 
 

19. март 

 Општинско такмичење из српског језика 
У Основној школи „Радоје Домановић“ организовано 

је Општинско такмичење из српског језика на којем су 

наши ученици остварили следеће резултате: 

Марко Мандић V – друго место 

Милица Вуковић VI – прво место 

Алекса Јовановић VII – прво место 

Тадија Латиновић VIII – треће место 
 

 Градско такмичење из математике 
На Градском такмичењу из математике које је одр-

жано у ОШ „Никола Тесла“ у Винчи, наши ученици су 

остварили следеће резултате: 

4. разред 

Андреј Момчиловић – друго место 

Филип Бојковић – треће место 

5. разред 

Даница Вугделија – друго место 

Милош Перовић – треће место 

8. разред 

Иван Гогић – прво место 

Вук Оваскаинен – друго место 

 

 

20. март 

Општинско такмичење из информатике 
У Основној школи „Душко Радовић“ одржано је 

Општинско такмичење из техничког и информатичког 

образовања, на којем су ученице Наташе Милетић 

освојиле: 

Миа Комленац VI – прво место 

Нина Крањчевић V – треће место 

 

21. март  

 Градско такмичење „злетна сирена“ 
Као и сваке године, наше девојчице освајају само 

прва места: 

Ања Оваскаинен 5/2 – прво место и Повеља „Златан 

Вауда“ ( лауреат) 

Јована Станимировић 7/1 – прво место 

Анђела Крагић 8/1 – прво место 

Мина Лошић 8/5 – прво место 

 Дани поезије 
У школској библиотеци обележили смо Међународ-

ни дан поезије. Наши ученици , као и гости – ученици 

Основне школе „Марко Орешковић“, рецитовали су 

стихове познатих песника на српском, енглеском, не-

мачком и руском језику. Рецитовању су се придру-жили 

и присутни родитељи као и гости – песникиња Милица 

Јефтимијевич Лилић, Тања Лебовић – Зече-вић, 

представник Издавачке куће „ProPolis books“ и 

Снежана Ракоњац, библиотекар ОШ „Марко Орешко-

вић“. 
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25. март 

Дан школе 
Дан школе обележили смо приредбом у свечаној са-

ли школе за ученике, родитеље и госте. Приредбу су 

припремиле наставнице музичке културе Драгана Ку-

кобат и Хана Вучићевић, као и наставнице српског је-

зика Светлана Дробњак и Тања Ручнов. Поред уоби-

чајеног рецитала, драматизација и сјајних интерпре-

тација хора и солиста – златних сирена, по први пут је 

наступао хор наставника школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. и 30. март 

 Предшколци у посети школи 
У току два дана нашу школу су посетили предшкол-

ци из обданишта у окружењу. Будући прваци су се 

упознали са просторијама школе, наставницима и 

садржајем појединих часова у нижој и вишој настави. 

 

 „Крв живот значи“ 
 Ликовни и литерарни радови наших ученика уче-

ствовали су на конкурсу у организацији Црвеног крста 

– „Крв живот значи“ 

29. март – 1. април 

Завршни сусрет такмичења читалачка значка  
Школска библиотека је последње недеље марта 

била најпосећеније место у школи. Тих дана су одр-

жани сусрети учесника овог такмичења. 

У такмичењу је учествовало чак 260  ученика  наше 

школе. И овај пут су чланови школске библиотеке по-

казали да воле да читају, да  разумеју прочитано, да 

критички мислe и истражују.   
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1. април  

Читалачка значка 
   Школска библиотека је последње недеље марта 

била најпосећеније место у школи. Тих дана су одр-

жани сусрети учесника овог такмичења. 

У такмичењу је учествовало чак 260  ученика  наше 

школе. И овај пут су чланови школске библиотеке 

показали да воле да читају, да  разумеју прочитано, да 

критички мислe и истражују.   

До сада је наша школа на првом месту по броју уче-

ника који су успешно завршили ово такмичење.  

 

2. април 

  Meђународни дан књиге за децу 
   Међународни дан књиге за децу обележава се 

сваког 2. априла, на рођендан Ханса Кристијана 

Андерсена. У нашој школској библиотеци се трудимо 

да ученицима обезбедимо све услове да дођу до 

књига, прилику да открију њене лепоте, вредности и 

тајне. Зато смо поводом овог дана организовали из-

ложбу најчитанијих књига у нашој библиотеци.    

Градско такмичење „књижевна олимпијада“ 
   У Основној школи „Јован Јовановић Змај“ одржано 

је Градско такмичење „Књижевна олимпијада“. Мила 

Ивовић 7/6 освојила је друго место и пласирала се на 

републичко такмичење. 

 Градско такмичење из географије 

 У  Основној школи „Стеван Сремац“ одржано је 

Градско такмичење из географије на којем је наша 

ученица Лара Лучин 7/4 освојила друго место и пла-

сирала се на републичко такмичење. 

3. април 

Градско такмичење из српског језика 
У Основној школи „Данило Киш“ одржано је градско 

такмичење из српског језика. Наши ученици остварили 

су следеће резултате: 

Милица Вуковић 6/5  –  треће место, 

Тадија Латиновић 8/3  –  друго место и пласман на 

републичко такмичење, 

Соња Атар  8/3   –  треће место 

 

7. април 

Одржан је састанак Тима за заштиту деце од наси-

ља, злостављања и занемаривања. 

9. април 

Градско такмичење из биологије 
У Основној школи „Иван Гундулић“ одржано је Град–

ско такмичење из биологије на којем су наши ученици 

остварили следеће резултате: 

Александар Рибић 5/3  – треће место, 

Исидора Павловић 5/4  –  треће место, 

Милица Вуковић 6/5  –  треће место, 

Јанко Тошић 6/5  –  треће место, 

Настасија Вранчић 7/4  –  треће место, 

Лара Лучин 7/4  –  треће место, 

Анисија Фиревски 7/4  –  треће место, 

Ленка Степановић 7/6  –  треће место, 

Софија Цакић 7/6  –  треће место. 

10. април 

Градско такмичење из физике 
У Основној школи „Лаза Костић“ одржано је Градско 

такмичење из физике на којем су наши ученици 

остварили следеће резултате: 

Мина Симић 6/5  –   друго место и пласман на 

републичко такмичење, 

Јана Величковић 7/6  –  друго место и пласман на 

републичко такмичење, 

Ленка Степановић 7/6  –  треће место, 

Светлана Поњавић 8/2  –  треће место. 

11. април 

Општинско такмичење у  атлетици 
   На Општинском такмичењу у атлетици  све екипе 

наших атлетичара освојиле су награде: 

Екипа девојчица петог и шестог разреда – прво 

место, 

Екипа девојчица седмог и осмог разреда – треће 

место,  
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Екипа дечака петог и шестог разреда – треће место, 

Екипа дечака седмог и осмог разреда – треће место. 

Појединачни пласмани: 

Иван Брковић 8/4 – прво место, 

Јана Миљачић 6/4 – прво место, 

Ђурђа Китаљевић 6/1 – прво место, 

Ана Савић 6/1 – прво место, 

Миа Комленац 6/4 – прво место, 

Стефан Јовановић 6/2 – прво место, 

Александра Драгишић 8/1 – друго место, 

Катарина Поповић 7/2 – друго место, 

Милица Ђорђевић 8/2 – друго место, 

Катарина Дмитровић 7/4 – друго место, 

Марко Новаковић 6/1 – друго место, 

Коста Инђић 6/1 – друго место, 

Радивоје Стевић 8/1 – треће место, 

Марија Николић 8/1 – треће место, 

Вукашин Маринковић 6/1 – треће место, 

Филип Фрлог 6/4 – треће место, 

Виктор Тодоровић 6/3 – треће место, 

Николина Драгичевић 6/3 – треће место. 

12. април 

Одржана је седница Одељењског већа I до IV 

разреда. 

13. април 

Одржане су седнице Одељењских већа V до VIII 

разреда. 

Кина за децу 

 У Дому културе “Студентски град” је одржана ради-

оница “Кина за децу”, намењена ученицима млађих 

разреда основних школа.  

Ученици наше школе су, у организацији библиоте-

карке Тање Маљоковић, присуствовали овој заним-

љивој радионици. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. април 

 У школи је организован пробни пријемни испит за 

ученике осмог разреда. Првог дана осмаци су радили 

тест из математике. 

16. април 

 У оквиру пробног пријемног испита, осмаци су другог 

дана радили тест из српског језика и комбиновани тест. 

18. април 

Одржана је седница Наставничког већа. 

Градско такмичење у атлетици 
 На Градском такмичењу у атлетици наши ученици 

постигли су следеће резултате: 

Иван Брковић 8/4 – бацање кугле – друго место и 

пласман на међуокружно такмичење, 

Јана Миљачић 6/4 – бацање кугле – друго место, 

Ђурђа Китаљевић 6/1 – штафета 4х100 – друго 

место.  

23. април 

Градско такмичење из историје 
У Основној школи „Борислав Пекић“ одржано је 

Градско такмичење из историје на којем су наши уче-

ници остварили следеће резултате: 

Андрија Гогић 5/1 – прво место, 

Марко Брека 6/3 – треће место.  
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Републичко такмичење из математике 
 У Суботици је одржано Републичко такмичење из 

математике, на којем је Иван Гогић 8/3 освојио друго 

место и пласирао се на Математичку олимпијаду. 

„Мали пјер“ 
 На ликовном конкурсу дечије карикатуре „Мали 

Пјер“ награђени су радови наших ученика: 

Томислав Ђорђевић 8/3 – друга награда, 

Јелена Петковић 7/3 – трећа награда. 

 

 „Пријатељи деце Новог Београда“ 

„Пријатељи деце Новог Београда“ наградили су 

ликовне радове наших ученика у оквиру обележавања 

Дечије недеље 2016. 

Ања Ранковић 8/2 – прво место, 

Немања Радосављевић 6/1 – друго место, 

Мирјана Миловановић 7/3 – треће место, 

Димитрије Игњатовић 7/2 – треће место, 

Јелена Башчаревић 6/2 – похвала за излагање. 
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5. мај 

 Актив музичке културе је присуствовао састанку са 

„Пријатељима деце Новог Београда“, на којем су 

преузели дипломе са општинског такмичења. 

„Деда у бекству“, Дејвид Вилијамс 
 У школској библиотеци представљена је заинтере-

сованим ученицима нова књига Дејвида Вилијамса 

„Деда у бекству“. 

6. мај 

 Одржан је састанак Тима за борбу против насиља, 

злостављања и занемаривања ученика. 

9. мај 

Ревија победника 
 У Дечијем културном центру Београда одржана је 

Ревија победника градског такмичења ДЕМУС – 

„Златна сирена“. На ревији се певале Ања Оваска-

инен и Мина Лошић. 

 Одржан је састанак Савета родитеља школе. 

10. мај 

 Одржано је полуфинално такмичење „Ја имам 

таленат“. 

11. мај 

X Олимпијске школске игре у атлетици 

 У Бујановцу је наш ученик Иван Брковић 8/4 уче-

ствовао на Олимпијским школским играма у атлетици 

и освојио 1. место у својој дисциплини – бацање кугле 

 

14. мај 

Matemaтички турнир – Архимедес 
На Архимедесовом Математичком турниру, који је 

одржан у Хемијско – технолошкој школи у Београду, 

наша школа освојила је треће место. Наставници 

Светлани Скорић је уручено Признање, јер је њен 

ученик Иван Гогић освојио другу награду. Андреј 

Момчиловић, ученик четвртог резреда и Даница 

Вугделија 5/4 су похваљени. 

 18. мај 

Златно перо 
 Наша ученица Митра Јовановић освојила је трећу 

награду на литерарном конкурсу „Златно перо“, 

Десанка Максимовић. Додела награда организована је 

18. маја у Дечијем културном центру Београда. 

21. мај 

Републичко такмичење из географије 
 На Републичком такмичењу из географије учество-

вала је Лара Лучин 7/4. 

22. мај 

Републичко такмичење соло певача 
 Први пут организовано је Републичко такмичење 

соло певача гимназија, основних и средњих школа , у 

организацији Удружења музичких и балетских педа-

гога Србије. Наше „златне сирене“ су и овога пута биле 

успешне: 

Мина Лошић 8/5 – друго место. 

Јована Станимировић 7/1 – треће место, 

Анђела Крагић 8/1 – треће местo. 

27. и 28. мај 

У нашој школи одржан је спортски дан под називом 

"Игре без граница", у којем су учествовала три 

одељења боравка II/1, II/3 и II/4. 
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28. и 29. мај 

Креативна чаролија 
Међународно такмичењe „Креативна чаролија“, 

Бања Врујци, 2016.године У финале Међународне 

смотре литерарног стваралаштва пласирали су се 

ученици Катарина Алексић 7/3 и Андреј Милосавље-

вић 7/1. Финална селекција одржана је у Бањи Врујци 

28. И 29. маја 2016.године. Апсолутни победници у 

прозном и поетском стваралаштву, наши су ученици. 

Ученица Катарина Алексић освојила је ПРВО место, 

песмом Расејане мисли. Ученик Андреј Милосавље-

вић освојио је ПРВО место, есеј Срце се нема да се 

има – срце се има да се даје свима. Награде (дипло-

ме, књиге и пехаре) уручила је помоћник министра 

Жељана Радојичић Лукић. Осим такмичарског дела, 

организован је и ревијални део смотре. Уметнички 

директор фестивала је Леонтина Вукомановић, која је 

са Мињом Суботом, хором „Чаролија“ и рок саставом 

реализовала оквирни уметнички део доделе награда. 

Другог дана фестивала организоване су наставничке 

радионице и трибина, као и радионице за ученике на 

којима су се наши ученици истали у знању. Такмичење 

је у редовном Календару Министарства просвете, али 

је још већи успех промоција наше школе. Наши 

ученици су интервјуисани и крајем јуна је планирана 

емисија посвећена такмичењу, која ће се емитовати на 

РТС–у. 

30. мај 

 У свечаној сали школе, ученици 1/6 су, са својом 

учитељицом Елизабетом Аџић, организовали приред-

бу за крај школске године. 

 

31. мај 

Матурско вече 
Осмаци су у просторијама школе прославили 

Матурско вече са својим одељењаким старешинама и 

наставницима. 
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2. јун 

Одржана је седница Одељењског већа 8. разреда. 

3. јун 

Одржана је седница Наставничког већа. 

* Јавни час 1/1 – „Родитељ у настави“ 

10. јун  

ФИНАЛЕ „ЈА ИМАМ ТАЛЕНАТ“ 

 Наступе ученика на финалном такмичењу „Ја имам 
таленат“ оцењивао је петочлани жири у саставу: 
ИВАНА ПЕТЕРС – музичка уметница, ТАТЈАНА 
СИМОНОВИЋ – пијаниста и професор клавира 
(родитељ), НАТАША ЈАНКОВИЋ – родитељ, НАТАША 
МИЛОСАВЉЕВИЋ – помоћник директора и професор 
енглеског језика и ИВАНА ЂУРИЧИЋ – професор 
немачког језика. Техничку подршку су свим 
учесницима пружиле наставнице Драгана Кукобат и 
Хана Вучићевић. Савет родитеља је у сарадњи са 
школом припремио награде и дипломе за све 
финалисте, које је уручила Ивана Петерс. 

Финалисти: 
1. Арсеновић Наталија и Григоријев Катарина 1/5 
2. Радуловић Милош, Милетић Страхиња и 

Марковић Драга 1/6 
3. Петровић Ана 2/5 
4. Ђурић Стефан 3/2 
5. Живојиновић Милица 3/2 
6. Вилотић Санда 3/2 
7. Плесна група „ Dance Kids „ - 11 ученика одељења 

3/6 
8. Цимбаљевић Тара 4/2 
9. Фелић Уна и Вацић Лазар 4/4 
10. Шиниковић Марија и Остојић Јулијана 4/5 
11. Миладиновић Нађа 5/3 
12. Праизовић Анђела 5/5 
13. Прибишевић Лана и Алексић Катарина 7/3 
 
 

ОДЛУКА ЖИРИЈА: 
 
ПРВО МЕСТО И ПОБЕДНИК ЈЕ - АНЂЕЛА 
ПРАИЗОВИЋ 5/5 
 
ДРУГО МЕСТО ДЕЛЕ:  
А) МИЛОШ РАДУЛОВИЋ, СТРАХИЊА МИЛЕТИЋ И 
ДРАГА МАРКОВИЋ 1/6 
Б) МАРИЈА ШИНИКОВИЋ И ЈУЛИЈАНА ОСТОЈИЋ 4/5 
В) СТЕФАН ЂУРИЋ 4/2 
ТРЕЋЕ МЕСТО ДЕЛЕ: 
А) НАЂА МИЛАДИНОВИЋ 5/3 
Б) УНА ФЕЛИЋ И ЛАЗАР ВАЦИЋ 4/4 
В) ТАРА ЦИМБАЉЕВИЋ 4/2  
 
ЧЕТВРТО МЕСТО ДЕЛЕ: 
А) ПЛЕСНА ГРУПА „DANCE KIDS“ – УЧЕНИЦИ 
ОДЕЉЕЊА 3/6 
Б) МИЛИЦА ЖИВОЈИНОВИЋ 3/2 
В) НАТАЛИЈА АРСЕНОВИЋ И КАТАРИНА 
ГРИГОРИЈЕВ 1/5 
 
ПЕТО МЕСТО ДЕЛЕ: 
А) АНА ПЕТРОВИЋ 2/5 
Б) САНДА ВИЛОТИЋ 3/2 
 

10. јун 

Приредба 1/2 – Аница А. и Милица Т.и 1/4 - Гордана 

Раденковић 

13. јун  

Приредба – Бранка Матијевић и Ј. Јовић 1/5 и 1/3 – 

Кристина Благојевић и Ивана Тирнанић 

14. јун 

Приредба 1/1 - Оливера Остојин и 4/4 – Данијела 

Јанковић. 

15. јун 

Ученици осмог разреда  радили су тест из српског 

језика у оквиру завршног испита. 

16. јун 

Ученици осмог разреда радили су тест из математике  

у оквиру завршног испита. 

17. јун 

Ученици осмог разреда радили су комбиновани тест у 

оквиру завршног испита. 
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19. јун 

Објављени су прелиминарни резултати завршног 

испита. 

20. јун 

Пријем и решавање жалби ученика на резултате 

завршног испита. 

21. јун 

Одржане су седнице Одељењских већа 1– 7. разреда. 

23. јун 

 Одржана је седница Педагошког колегијума. 

 Одржана је седница Наставничког већа. 

24. јун 

 У свечаној сали школе, ученицима осмог разреда 

свечано су подељена сведочанства, дипломе и 

проглашени ученик и спортиста генерације. 

 Објављени су коначни резултати завршног испита. 

25. и 26. јун 

Попуњавање и пријем листа жеља.  

28. јун  

 Организована је подела књижица и сведочанстава за 

ученике 1 – 7. разреда. 

30. јун 

 Одржана је седница Наставничког већа 

 Провера листа жеља. 
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1. јул 

Објављене су званичне листе жеља ученика. 

4. јул 

Објављени су званични резултати расподеле ученика 

по школама и образовним профилима. 

 

 

22. август 

Одржана је седница Наставничког већа. 

22 – 30. август 

Организовани су часови припремне наставе за 

ученике који полажу поправне испите и поправни 

испити из појединих предмета. 

30. август 

Одржана је седница Наставничког већа. 

 

 

Ученик генерације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Гогић 

Спортиста генерације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Брковић 

 


