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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 – класична 14 – боравак 15 – класична, 16 – класична 

21 – боравак, 22 – класична, 23 – 

класична, 24 – боравак 

25 – боравак, 26 – класична, 27 – класична 

31, 32 , 33 34, 35, 36 

41, 42, 43  44, 45, 46 

51, 52 53, 54, 55 

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 180 6 

II 192 7 

III 169 6 

IV 167 6 

V 142 5 

VI 165 6 

VII 144 5 

VIII 126 5 

СВЕГА 1285 46 

 

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. Стоматолошка амбуланта                                                                                             1 

13. Базен 1 

14. Спортски терени                                                                                            2 

15. Школско двориште                                                                                        2 



1.4. Кадровски услови рада 

За реализацију образовно-васпитно рада у школској 2018/2019. 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     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     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     2    2 

Педагог     1    1 

Психолог     1    1 

Логопед     0,5    0,5 

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  8,5    30,5 

УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ 18 3 2 8 69,5 2   101,5 

 

 



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 7.30 односно у 13.30 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 (од 5. 2. 2019. Сузана Липић) 
Педагог: Срђан Јончић (Мирјана Милановић) 
Психолог: Тијана Савић (Марија Боројевић) 
Логопед: Марија Сокић – Солдић 
Библиотекар: Тања Маљоковић 
 

ВЕЋЕ I РАЗРЕДА Смена Разред/одељење 

МИРЈАНА МАЈЦАН   11 

ЕЛИЈАНА НАСТАСИЈЕВИЋ   12 

МИЛЕНА ГЛИШИЋ  13 

ЉИЉАНА МИЈАИЛОВИЋ   14 

СИЛВАНА ЂОРЂЕВИЋ   15 

АЛЕКСАНДРА ШУНДИЋ   16 

   

   

    

ВЕЋЕ II РАЗРЕДА   

МАРИНА ФИЛИПОВИЋ   21 

ЈЕЛЕНА ЈОВИЋ  22 

СУНЧИЦА ДИМИТРИЈЕВИЋ  23 

ДРАГАН АЛЕКСИЋ  24 

МАЈА МАТУШАН  25 

ГОРДАНА ГЛИГИЋ  26 

СЛАЂАНА ЗЛАТИЋ   27 

    

ВЕЋЕ III РАЗРЕДА   

БОЈАНА МАТЕЈИЋ  31 

БИЉАНА АНЂЕЛКОВИЋ  32 

ДРАГАНА ВЕСЕЛИНОВИЋ  33 

ДАНИЈЕЛА ЈАНКОВИЋ  34 

АНА КРСТИЋ  35 

ИВАНА ТИРНАНИЋ  36 

    

      

ВЕЋЕ  IV  РАЗРЕДА   

ОЛИВЕРА ОСТОЈИН  41 

АНИЦА АЛЕКСИЋ  42 

КРИСТИНА БЛАГОЈЕВИЋ  43 

ГОРДАНА РАДЕНКОВИЋ  44 

БРАНКА МАТИЈЕВИЋ  45 

ЕЛИЗАБЕТА АЏИЋ   46 

   

   



ВЕЋЕ  V  РАЗРЕДА   

ЉИЉАНА ВЈЕШТИЦА  51 

ДАНИЕЛА РАДИВОЈЕВИЋ  52 

НАТАЛИЈА БУКВИЋ  53 

СЛАЂАН ИГЊАТОВИЋ  54 

НАТАША МИЛОСАВЉЕВИЋ  55 

   

   

ВЕЋЕ  VI  РАЗРЕДА   

МОМИР ЦВЕЈИЋ  61 

ВАЊА ЧОЛОВИЋ  62 

ДРАГИЦА СТАНОЈЕВИЋ  63 

СВЕТЛАНА ДРОБЊАК  64 

ТАЊА РУЧНОВ  65 

ХАНА ВУЧИЋЕВИЋ  66 

   

   

   

   

ВЕЋЕ  VII  РАЗРЕДА   

СВЕТЛАНА СКОРИЋ  71 

ВЕСНА ГРЕГЕЦ  72 

МАЈА МЕДАР – ЦИГАНОВИЋ  73 

МИРОСЛАВА МАРКОВИЋ  74 

БОЈАНА СИМИЋ  75 

   

   

ВЕЋЕ  VIII  РАЗРЕДА   

АЛЕКСАНДРА ФИЛИПОВИЋ  81 

ДРАГАНА КУКОБАТ  82 

ВИОЛЕТА ЈОВАНОВИЋ  83 

ИВАНА ГЛУВИЋ  84 

ТАЊА СТАНКОВИЋ  85 

   

 

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА: 

Стручно веће ликовне културе – Мирјана Костић 

Стручно веће музичке културе – Драгана Кукобат 

Стручно веће физичког васпитања – Дамјан Девић 

Стручно веће страних језика – Александра Филиповић 

Стручно веће српског језика – Гордана Каитовић 

Стручно веће природних наука – Мирјана Стојковић Шуштершић 

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 – Eлијана Настасијевић 



 

Тимови 

-Тим за Програм културних активности школе: 

1. Весна Грегец-координатор 

2. Хана Вучићевић 

3. Сања Бјелица 

4. Бранка Матијевић 

-Стручни актив за развојно планирање: 

1. Наташа Милосављевић-координатор 

2. Весна Грегец 

3. Маријана Костић 

4. Бранка Матијевић 

5. Гордана Раденковић 

6. Мирјана Мајцан 

7. Слађана Златић 

8. Срђан Јончић 

9. Тијана Савић 

-Тим за самовредновање: 

1. Срђан Јончић             8.Славица Антуновић, председник  

2. Драгана Веселиновић   Савета родитеља 

3. Љиљана Мијаиловић 

4. Вања Чоловић - координатор 

5. Маја Медар Цигановић 

6. Наташа Милетић 

7. Кристина Митровић 

-Тим за програм заштите животне средине: 

1. Живославка Тирнанић 

2. Мирјана Стојковић-Шуштершић 

3. Елијана Настасијевић - координатор 

-Тим за сарадњу са локалном заједницом: 

1. Сунчица Димитријевић 

2. Тања Маљоковић- координатор 

3. Драгана Кукобат 

-Тим за сарадњу са родитељима: 

1. Tијана Савић- координатор 

2. Зоран Алексић 

3. Елизабета Аџић 

 

 



 

-Тим за инклузивно образовање: 

1. Милош Јакшић 

2. Сања Бјелица 

3. Тијана Савић 

4. Срђан Јончић- координатор 

5. Марија Сокић-Солдић 

6. Слађана Златић 

7. Гордана Раденковић 

8. Невена Миленковић 

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

1. Милош Јакшић 

2 .Ивана Глувић 

3. Тијана Савић- координатор 

4. Аница Алексић 

5. Бојана Матејић 

6. Марина Филиповић 

7. Дамјан Девић 

8. Срђан Јончић 

9. Славица Антуновић,председник Савета родитеља 

-Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе: 

1. Маја Матушан 

2. Александра Филиповић 

3. Даниела Радивојевић 

4. Љиљана Вјештица 

5. Наталија Буквић 

6. Данијела Јанковић- координатор 

-Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва: 

1. Вања Чоловић 

2. Јелена Јовић 

3. Владимир Зорић - координатор 

4. Бојана Симић 

5. Слађана Мандић 

6. Смиљана Павловић 

-Тим за професионални развој: 

1. Светлана Дробњак- координатор 

2. Сунчица Димитријевић 

3. Светлана Скорић 

4. Срђан Јончић 

5. Оливера Остојин 

6. Драгица Станојевић 

 



 

-Комисија за израду Школског програма и Годишњег плана: 

1. Милош Јакшић 

2. Сања Бјелица 

3. Срђан Јончић - координатор 

4. Тијана Савић 

5. Богдан Јованов 

6. Наташа Милетић 

-Црвени крст: 

1. Кристина Митровић - координатор 

2. Ивана Глувић 

-„Пријатељи деце“: 

1. Александра Шундић- координатор 

2. Кукобат Драгана  

3. Маријана Костић 

4. Гордана Каитовић 

5. Ивана Тирнанић 

-„Радост Европе“: 

1. Ивана Ђуричић- координатор 

2. Хана Вучићевић 

3. Драгана Кукобат 

4. Владимир Зорић 

-Одржавање сајта школе: 

1. Наташа Милетић 

2. Богдан Јованов 

-Школски часопис и Летопис: 

1. Тања Ручнов - координатор 

2. Слађан Игњатовић 

-Комисија за прегледање дневника и матичних књига: 

1. Марија Тошев - координатор 

2. Миљана Радосављевић 

3. Босиљка Трбовић 

4. Ана Стефановић 

5. Милена Марковић 

6. Ивона Колар 

7. Милена Глишић 

-Комисија за бодовање: 

1. Светлана Скорић - координатор 

2. Наташа Милетић 



3. Богдан Јованов 

4. Елијана Настасијевић 

5. Драгана Веселиновић 

-Комисија за отварање понуда за наставу у природи и екскурзије: 

*настава у природи: 

1. Аница Алексић (замена Кристина Митровић) 

2. Слађана Златић (замена-Гордана Раденковић) 

3. Сунчица Димитријевић (замена-Марина Филиповић) 

*екскурзије V и VI разреда: 

1. Даниела Радивојевић (замена-Наташа Милетић) 

2. Вања Чоловић (замена-Хана Вучићевић) 

3. Наташа Милосављевић (замена-Љиљана Вјештица) 

*екскурзије VII и VIII разреда: 

1. Ивана Глувић (замена-Виолета Јовановић) 

2. Светлана Скорић (замена-Невена Миленковић) 

3. Мирослава Марковић (замена-Александра Филиповић) 

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

1. Момир Цвејић,председник комисије 

2. Сунчица Димитријевић, члан комисије 

3. Милан Станковић, члан комисије 

-Комисија за попис основних средстава, материјала, ситног инвентара (велика зграда): 

1. Слађан Игњатовић, председник комисије 

2. Невена Миленковић, члан комисије 

3. Гордана Вукчевић, члан комисије 

4. Вања Чоловић, члан комисије 

5. Мирослава Марковић, члан комисије 

6. Миодраг Крстин, члан комисије 

-Комисија за попис новчаних средстава и готовинских еквивалената, потраживања, финансијских 

пласмана и обавеза: 

1. Тања Маљоковић, председник комисије 

2. Хана Вучићевић, члан комисије 

3. Весна Грегец, члан комисије 

-Централна комисија за попис: 

1. Светлана Скорић, председник комисије 

2. Драгана Веселиновић, члан комисије 

3. Маја Медар Цигановић, члан комисије 
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Пројектна настава 
Наставници који ове  школске године предају у првом и 

петом разреду завршили су у јулу и августу обуку на којој су се 
упознали са новим програмом рада усмереним на исходе и 
предностима пројектне наставе. Као резултат обуке настали 
су  планови за пројекте који ће се реализовати  на часовима. 

 

 

 

 

 

Пројекат „2000 дигиталних учионица“ 
Шест наставница  наше школе учествовало је у пројекту „2000 

дигиталних учионица“.  На дводневном семинару  22 – 23. августа 
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 применила у школи. 

 

 

 

 

 

Приредба за пријем првака 
Почетак сваке школске године обележен је приредбом за 

пријем првака .И овог септембра смо наше најмлађе другаре 
сачекали песмом  и жељом да у школи проведу најсрећније дане 
свог детињства. 

Здраво прваци, школски јунаци! 
Куцају вам срца као најплашљивијег зеца 

Куцају, куцају као пилотима из ракета и са Месеца. 
Не плашите се, све ће бити у реду 

научићете да пишете 
и да држите  сунђер и креду! 

Чућете и школско звоно, 
јер оно звони без грешке 
зазвони увек кад ти треба 
кад пишеш задатке тешке. 

Упознаћете другове, другарице из школе 
па ће ђаци прваци НАЈВИШЕ да се воле. 
Научићете азбуку, читаћете као од шале 

а учитељице са вама свуда ће да се хвале. 
Знаћете све о мраву, о пољу и о мачку, 
учићете и о лаву, о мишу и о маслачку. 
Учићете о киши, о Сунцу што нас греје 
знаћете све о зими, о снегу како веје. 
Учићете о реци, о речима из књига 
читаћете о мети мирно и без брига. 
Бићете и ви ђаци велики и стари, 

а сви са вама у школи биће добри другари. 
Бићете лепи, бићете здрави 

Ко слатка јабука – СЛАТКИ-РУМЕНИ! 
          Ово је дечји ДВОРАЦ прави! 

ДОБРО ДОШАО НАРОДЕ МАЛЕНИ! 

3 - 7. септембар 

Прваци у школској библиотеци 

Ученици првог разреда посетили су са својим учитељицама 

школску библиотеку. Прваци су се упознали са радом 

библиотеке, њеним позајмним фондом, правилима за издавање, 

чување и коришћење књига. Новим ђацима указано је на важност 

коју ће књиге имати у њиховом даљем образовању, било да је реч 

о уџбеницима, школској лектири, или слободном читалачком 

избору. Са жељом да ученике охрабри за читање, библиотекарка 

Тања Маљоковић их је позвала да учествују у „Читалачкој значки”, 

значајној манифестацији која се организује у општинским 

библиотекама и подразумева читање препоручених књига уз 

вођење дневника и илустровање литерарног света. Уводним 

часом у библиотеци првацима су отворена врата за дружење са 

књигама. 
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7. септембар 

У сусрет дану писмености 
Организовањем радионице под називом „У сусрет Дану 

писмености”  наша библиотека се придружила обележавању 

Међународног дана писмености. Циљ ове радионице био је да 

још једном истакне свеукупни значај писмености у оквиру људског 

права на образовање. Кроз разговор са библиотекарком Тањом 

Маљоковић заинтересовани ученици су се упознавали са 

статусом писмености и образовања на државном и глобалном 

нивоу. Подстакнути новим сазнањима, ученици су израђивали 

плакате, тражећи разноврсна идејна и сликовна решења за 

промовисање писмености.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

26. септембар 

Европски дан језика 
 И ове године су наставнице енглеског језика Весна Грегец и 

немачког језика Александра Филиповић, заједно са 

библиотекаркама Тањом Маљоковић и Олгом Чолаковић и 

ученицима наше школе, обележиле Европски дан  језика  под 

слоганом  „Talk to me”, „Sprаchen denken- Grenzen überwinden”.  

Интеркултурална сарадња се огледа у добром познавању 

културе и традиције других народа и народности. Ученици су 

заједно са наставницама спровели анкету којом су случајним 

одабиром интервјуисали како запослене у школи, своје другаре 

тако и чланове својих породица и њихове пријатеље. Анализа 

анкете показује да испитаници говоре најмање један страни језик 

и да би желели да науче још један страни језик. Истиче се важност 

доброг познавања матерњег језика у циљу лакшег учења и 

усвајања страног језика. 

Ученицима, свим запосленима у школи и посетиоцима школе 

пажњу је привукао наш изложбени  штанд у холу школе. 

Посетиоци су могли да уживају у читању књига, часописа, 

ученичких радова на енглеском, немачком, руском, италијанском 

и француском језику, као и да пробају енглески чај и баварске 

кифле. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Европски дан језика у библиотеци 

У сарадњи са наставницама страних језика и 

библиотекаркама школе, чланови библиотечке секције 

учествовали су у обележавању Европског дана језика.  Ученици 

су правили разнобојне обележиваче страница, а затим приредили 

и заједничку изложбу у холу школе, на којој су представљени 

панои, књиге, часописи и ученички радови на страним језицима. 

Разноврсни садржаји осликавали су природу вишејезичности и 

указивали на значај међуљудске комуникације за развој 

толеранције и разумевања према другом и другачијем. Својим 

залагањем тога дана ученици су свим запосленима, посетиоцима 

школе и другарима из ђачких клупа послали поруку о важности 

коју учење страног језика има за упознавање различитих култура 

и традиција. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. септембар 

Изложба посвећена Вуку Караџићу 
Посетили смо 27. септембра 2018. године Основну школу 

„Душко Радовић” на Новом Београду, где је организована 

изложба поводом обележавања 200 година од објављивања 

првог издања Вуковог „Српског рјечника” (1818), као и 150 година 

од званичног признања Вуковог правописа (1868). Посетиоци су 

уживали у изванредној поставци коју је чинила богата и ретко  
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доступна грађа преузета из Архива САНУ, Архива Србије, Музеја 

Вука и Доситеја, Народне библиотеке Србије, Универзитетске 

библиотеке „Светозар Марковић”, Библиотеке Матице српске. 

Међу изложеним предметима посебно су се издвајали они који су 

припадали лично Вуку, попут његових наочара. Овом изложбом 

одата је почаст једном од наших највећих културних радника, 

његовом реформаторском и лексикографском раду, као и 

целокупном залагању за развој српске писмености, очување 

богатог усменог стваралаштва, народног језика и традиције. 

Отварању изложбе присуствовали су и академик Матија 

Бећковић, Габријела Грујић, помоћник министра просвете, Бранко 

Златковић са Института за књижевност и уметност, Елијана 

Гавриловић, кустос збирке Музеја Вука и Доситеја, Александар 

Шапић, председник градске општине Нови Београд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

29. септембар 

Вече талената 
 
 У суботу, 29.9.2018. одржан је концерт музичких талената, 

ученика ОШ „Милан Ракић“, МШ „Коста Манојловић“ и ОШ „Бранко 
Радичевић“. Нашу школу је представљала Сара Гостиљац, 4/6 и 
отпевала староградску песму „На те мислим“ и „My heart will go 
on“ – песму из филма „Титаник“. Коцерт је био део пројекта Два 
века културног наслеђа Бежаније, а под покровитељством 
Секретаријата за културу и у организацији удружења Стара 
Бежанија и Пријатеља деце Новог Београда. 
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2. октобар 

Дечја недеља и Међународни дан ненасиља 
  
Изложбом најчитанијих дечијих књига и најлепших 

обележивача страница које су ученици израђивали, у библиотеци 
је обележена Дечија недеља. Ова манифестација одржава се 
сваке године у периоду од 1. до 7. октобра са циљем да скрене 
пажњу јавности на потребе деце у породици, друштву и локалној 
заједници и на њихово право да одрастају у што бољим условима. 
Како је ове године посебан нагласак био на проблему насиља над 
децом, наша библиотека се 2. октобра креативном радионицом 
придружила обележавању Међународног дана ненасиља. 
Библиотекарка Тања Маљоковић разговарала је са ученицима на 
тему насиља, заштите од насиља и ненасилном решавању 
проблема. Ученици су потом своју жељу да се придруже борби 
против насиља изражавали разноликим илустрацијама и 
мирољубивим порукама. Такође, за време одржавања Дечије 
недеље потврђена је добра сарадња са матичном библиотеком 
„Вук Караџић”, која је свим нашим првацима доделила чланске 
карте. 

3. октобар 

„Сремуш“ на Сувобору  

Планинарска секција „Сремуш“ је  организовала излет са 
циљем препознавања самониклих јестивих дарова из природе и 
уживањем на сунцу окупаном и шареном Сувобору. Такође, сви 
учесници су могли да уживају у величанственом погледу и чистом 
ваздуху нетакнуте природе.  

 

 

 

 

 

 

 

Радост Европе 2018. 
 Ове године смо били домаћини деци из Бугарске. Угостили 

смо чланове фолклорног ансамбла „Гребенци“. Они су 
допутовали из града Силистра, који се налази на североистоку 
Бугарске, на обали Дунава. Заједнички концерт смо приредили 3. 
10. 2018. у свечаној сали. Уживали смо у њиховим народним 
играма и обрадовали их отпевавши бугарску народну песму 
„Хубава си моја горо“. На приредби су као солисти наступиле 
Сара Шаша, Софија Димитров, Сара Гостиљац и Марија 
Шиниковић, а водитељи су били Реља Ранковић и Анђела 
Божовић. Овом приликом, наш гост је био и бугарски конзул, 
господин Георги Христов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. октобар 

„Мостови међу генерацијама“  

Мостови су традиционално дружење деце и наших старијих 
пријатеља – корисника услуга Геронтолошког центра на 
Бежанијској Коси. Шестог дана Дечије недеље – 6. октобра, 
Пријатељи деце Србије су организовали радионице на тему „Моје 
је право да живим срећно и здраво“. У њима су учествовали 
ученици наше школе из дељења 6/3, 6/4 и 7/3. Свако има неко 
своје виђење среће и оно што срећа лично за њега значи. 
Поделили смо наша схватања и покушали да у заједничком „раму“ 
изведемо поруку или направимо симбол среће, неко кроз слику, 
неко кроз стих, а неко кроз вештину прављења предмета од 
папира. У томе смо и више него успели.  
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8. октобар 

23. Ревија стваралаштва деце и младих 
Београда  

23.“Ревија стваралаштва деце и младих Београда“ (део 
програма „Дечија недеља“) одржана је  у понедељак, 8.10.2018.у 
великој сали Дома културе „Студентски град“ у 18,00 сати. 
Организатори су „Пријатељи деце општине Нови Београд“. 
Покровитељи: Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања и Градска управа града Београда – 
Секретаријат за спорт и омладину. 

Нашу школу су представљале солисткиња Сара Гостиљац IV6 
и дует Марија Шиниковић VII4 и Јулиана Остојић VII4 са 
наставницама Драганом Кукобат и Ханом Вучићевић. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. октобар 

Ученици III-3 на часу ликовне културе  су својим ликовним 
радовима  остварили  кореалцију наставе природе и друштва и 
ликовне културе. 

 
12. октобар  
 

Четвртаци на полудневном излету 
У два одвојена дана ученици четвртог разреда , са својим 

учитељицама: 4/1 Оливером Остојин, 4/2 Аницом Алексић, 4/3 

Кристином Митровић, 4/4 Бранком Матијевић, 4/5 Горданом 

Раденковић, 4/6 Елизабетом Аџић, упутили су се на полудневни 

излет  у циљу упознавања  знаменитости нашег главног града.  На 

тај начин смо повезали садржаје које смо учили и које ћемо учити   

из   предмета као што су: Народна традиција, Познавање природе 

и друштва, Ликовна и Музичка култура , Српски  језик . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улазећи у срце Калемегдана, са својим ђацима  смо прво 

посетили Војни музеј  који је смештен  у згради из давне 1924. 

године. Затим је уследио обилазак  Калемегдана ,споменика 

Победнику , где су се ученици упознали са историјским делом 

споменика, затим видели Карађорђеву капију, Дефердар капију. 

Пут нас је даље водио према  Павиљону Цвете  Зузорић, где 

смо са ученицима направили паузу за ужину, и уз пар 

симпатичних спортско-друштвених игара са рекреаторима  се 

релаксирали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уз леп организовани дочек и кустоса по одељењу , упознали 

смо се са ношњама  с  краја 19.  века  и из прве половине 20.  

века,односно из доба пре индустријализације. 

Ученици су жагорили, препричавали, осмехивали се, а за све  

то време   на њиховим лицима се није видео траг умора.  
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Полудневни излет са обиласком  два музеја, спортским 

анимацијама,  био је  пун погодак за ученике  четвртог разреда и  

потпуно је био у складу са  оним  што смо  очекивали. 

15. октобар 

Креативна радионица о здравој исхрани  

 За ученике првог разреда, организована је креативна 
радионица о здравој исхрани у организацији Макси маркета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ово је још један у низу пројеката и едукативних програма за 
најмлађе  организације  Ahold Delhaize, a подржан од стране 
Министарства просвете,  који у  дуги низ година  подржава  здрав 
начин живота. 

Идеја самог пројекта је да кроз 90 минута анимираног 
програма  ђаци прваци буду едуковани о свакодневном 
конзумирању поврћа. 

Концепт самог пројекта је одобрен од стране стручњака као и  
Министарства. 

 
16. октобар 

Национални паркови Србије 
  
 Учитељица Бранка Матијевић  одржала је са својим 

одељењем  угледни час са наставном јединицом: Национални 
паркови Србије, из предмета природа и друштво. 

Часу су  присуствовали директор, помоћник директора, 
педагог, психолог, колеге наставници и родитељи ученика. 

Час је био одлично осмишљен  и реализован. 
Исход часа је да су ученици научили да препознају ретке и 

угрожене биљне и животињске врсте и разумели значај заштите 
животне средине. 

 

19. октобар 

У сусрет Сајму књига 
  
У нашој библиотеци   одржане су четири радионице  за 

ученике другог, трећег, четвртог и петог разреда, под називом „У 
сусрет Сајму књига”. Представник издавачке куће „Одисеја” 
упознао је ученике са најновијом књижевном продукцијом 
прилагођеном њиховом узрасту и интересовањима.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У савременом стваралаштву за децу и младе посебно су 
истакнута три вишеструко награђивана аутора и њихова 
последња књижевна остварења – италијанска списатељица 
Бјанка Пицорно („Кућица на дрвету”), затим мађарски писац 
Иштван Лакатош (наставак романа о „Еми и Тесли”), као и 
норвешки аутор Ју Несбе (серијал о „Доктору Проктору”). Био је 
ово изузетно леп, забаван и динамичан дан у нашој библиотеци! 

22. октобар 

 

Дан школских библиотекара 
  
На Дан школских библиотекара, вредни чланови библиотечке 

секције нашли су се у улози библиотекара. Ученици су се 
упознавали са разноврсним задужењима школског библиотекара, 
бавили се издавањем књига и трудили  да посетиоце што боље 
информишу о дану који се обележава. Сваки од посетилаца 
добио је тога дана на дар свитак са лепим цитатима о књигама и 
библиотеци. Наши млади библиотекари били су пуни позитивних 
утисака поводом активности у којима су учествовали. Истакли су 
како им је обављање поверене дужности било занимљиво јер су 
имали прилику да вежбају вештину комуникације, као и да их овај 
начин рада учи одговорности, указује на важност образовања и 
непроцењиву улогу коју књиге у њему имају.  
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24. октобар 

Посета Београдском сајму књига 
  
Ученици осмог разреда са библиотекарком Тањом 

Маљоковић и наставницом српског језика Снежаном Томић 
посетили су 24. октобра 63. Београдски сајам књига, под слоганом 
„Радост читања”. Обилазак ове наше највеће књижевне 
манифестације приближила је ученицима улогу коју су кроз 
историју сајмови имали у путевима ширења и опстанка књиге, од 
средњег века до савременог доба. Такође, ученици су имали 
прилике да погледају различите изложбе поводом обележевања 
неколико књижевних и културних јубилеја. Осим 
двестагодишњице објављивања првог издања Вуковог 
знаменитог „Српског рјечника”, пригодним садржајима обележено 
је и 120 година од рођења Десанке Максимовић (изложба 
„Обећала си да ћеш бити вечна”), као и 125 година од рођења 
Милоша Црњанског (изложба „Милош Црњански – живот и 
коментари”). Својом занимљивошћу и великим форматом 
посебну пажњу ученика привукле су „Стриповијетке” Петра 
Кочића. Уз адаптацију одабраних Кочићевих приповетки у виду 
стрипа ученици су обнављали утиске поводом дела прочитаних у 
претходним разредима. Идући трагом писане речи, ученици су 
обишли и путујућу изложбу ћирилице, као и међународну изложбу 
калиграфије. Разгледање разноврсних калиграфских, 
типографских и дизајнерских радова пратили су коментари 
наставнице српског језика о историји српске ћирилице, као и 
реформаторском раду Саве Мркаља и Вука Караџића. Тако су на 
илустративним примерима ученици могли да прошире знање о 
историји српског књижевног језика стечено у школским клупама. 
Посету сајму улепшао је и сусрет са Иштваном Лакатошем, 
даровитим мађарским писцем, аутором стрипова и књига за децу, 
у којима се као главни јунак јавља и Никола Тесла. Ученици су 
такође присуствовали представљању књига Бранка Стевановића, 
нашег истакнутог писца за децу и одрасле, као и разговору са 
ирском списатељицом  Џуди Катрин. На штандовима бројних 
издавачких кућа, у бесконачном лавиринту књига, ученици су 
тражили одабране наслове, како би обогатили кућну библиотеку 
и поклоном обрадовали своје најближе. Бројне занимљивости из 
света литературе и лепо дружење обележили су посету 
овогодишњем Сајму књига 

 

 

25. октобар 

Трибина Друштва школских 

библиотекара Србије на Сајму књига 
 

Библиотекарка Тања Маљоковић посетила је Сајам књига и 

25. октобра, активно учествујући и присуствујући овога пута 

трибини школских библиотекара. Трибину је организовало 

Друштво школских библиотекара Србије на заједничком штанду  

Библиотекарског друштвa и Амбасаде САД. Наставницима, 

учитељима, библиотекарима и стручним сарадницима 

пристиглим из различитих крајева наше земље обратиле су се 

њихове колеге, говорећи о програму Агенде 2030 Уједињених 

нација и циљевима одрживог развоја које она прописује, као и о 

начину на који библиотекари својим радом са ученицима могу 

допринети остваривању ових циљева. Сви присутни позвани су 

да пруже подршку у осмишљавању и реализовању програма 

усмереног на искорењивање сиромаштва, борбу против 

неједнакости и предупређивање штетних климатских промена. 
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1. новембар 

Наставница Светлана Дробњак је  у својој учионици са својом 

Одељењском заједницом одржала угледни час - пројекат “ Све су 

оне Милунка” којим је учествовала и на конкурсу којим се 

обележава 100 година од ослобођења Београда у Првом  

светском рату. Часу је присуствовала библиотекарка школе Тања 

Маљоковић. 

 7. новембар                                                                           

Европски дан науке  

У нашој библиотеци обележен је  Европски дан науке у 
сарадњи библиотекарке Тање Маљоковић са стручним већем 
природних наука. Тим поводом одржан је огледни час, а сви 
заинтересовани ученици могли су да учествују у извођењу 
занимљивих огледа из физике, хемије и биологије. Ученици су 
приликом реализације експеримената уживали у стицању нових 
сазнања која развијају интересовање за научни поглед на свет, 
подстичу интелектуалну радозналост и жељу за истраживањем 
света који нас окружује. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. новембар 

Дан толеранције 

 У свету се од 16.11.2018. обележава Међународни дан 
толеранције, дан када је потребно уважавати туђе мишљење, 
осећања и уверења. 

 И у нашој школи су ученици заједно са наставницом енглеског 
језика  Весном Грегец и немачког језика  Александром Филиповић 
обележили  Дан толеранције. На часовима одељењске заједнице, 
као и на редовним часовима немачког и енглеског језика ученици 
су сазнали да је организација Уједињених нација (УНЕСКО) 
управо установила овај дан још 1995.године. То је дан који нас 
подсећа на поштовање и уважавање другачијих од нас. 

     Ученици су заједно са наставницама спровели анкету којом 
су случајним одабиром интервјуисали како запослене у школи, 
своје другаре, тако и чланове својих породица и њихове 
пријатеље. Анализа анкете показује да испитаници истичу да су 
веома важни поштовање другог и његовог мишљења,  уважавање 
културалне, социолошке…различитости.  Истиче се важност 
образовања и опште културе. Интеркултурална сарадња се 
огледа у добром познавању културе и традиције других народа и 
народности.  

 

Ученици су на часу Секције за стране језике урадили 
заједнички плакат на немачком и енглеском језику на коме су 
пренели своје ставове и идеје везане за толеранцију 
-  толеранција  је поштовање, прихватање и уважавање 
богатства различитости у светским културама, форма 
изражавања и начин да будемо људи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. новембар 

Сајам књига у школи 
Ученици четвртог разреда су  у  школској библиотеци имали 

прилике  да присуствују представљању најновијих издања књига 
Издавачке куће " Одисеј". Књиге је представио Александар  - 
Гиле. Ученици су пажљиво слушали Гилета  и његове приче о 
новим књигама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На часу историје 
Одељење 4/6 је   присуствовало часу  историје. Професорка 

Наталија Буквић је  упознала ученике  са значајем   српске 
државе у доба кнеза   Лазара, са  основним подацима 
О  Косовској бици и  са ситуацијом у Србији после ње. 

На тај начин је повезала знање стечено на часу предмета 
Природе  и друштва и  Историје, предметом који ће ученици 
имати од следеће године. 

Ученици  су били презадовољни, јер је професорка на часу 
све време користила историјску карту, бим пројектор са сликама 
које су се смењивале на платну. Посебан утисак на њих су 
оставиле  интересантне  приче о јунацима  тог времена. 
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20. новембар 

Међународни дан детета 
Ученици наше школе учествовали су  у обележавању 

Међународног дана детета у школској библиотеци. Свако од 

ученика обукао је тога дана, симболично, нешто плаво. 

Библиотекарка Тања Маљоковић разговарала је са ђацима о 

интернационалном карактеру ове манифестације, која се 

организује са циљем да укаже на дечија права, актуелне 

проблеме са којим се деца суочавају, као и на обавезе које 

друштво има према њима. Свим нашим првацима је 

библиотекарка тог дана свечано уручила чланске карте 

Библиотеке града Београда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 – 23. новембар 

Сајам књига у нашој школи 
Како би се промовисала култура читања, у нашој школи је у 

периоду од 19. до 23. новембра 2018. године организован 

школски сајам књига. Библиотекарка Тања Маљоковић је 19. 

новембра одржала четири радионице у оквиру којих је са 

ученицима разговарала о књигама заступљеним на сајму, 

настојала да им представи и приближи уметнички свет одабраних 

дела, јунаке са којима могу да се поистовете и да заједно са 

њима, маштајући, пролазе кроз различите подвиге и авантуре. 

Упућивање на чулну имагинацију ученици су препознали као 

важан подстерк за читање и доживљавање књижевног дела, а 

потом и за откривање његових бројних вредности. Том приликом  

 

значајну улогу у пополаризацији књига за децу и омладину имао 

је и разговор са Александром Губашем, уредником блога 

„Књигоскоп”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

30. новембар 

Четвртаци у библиотеци 

Последњег дана новембра у библиотеци су одржана  два 

занимљива читалачка часа за ученицике четвртог разреда. 

Ученици су са библиотекарком Тањом Маљоковић разговарали о 

омиљеним дечијим књигама и важности читања. Посебно 

занимљив је био  разговор о романима „Пипи Дуга Чарапа“, 

„Петар Пан“, „Чаробњак из Оза“ и „Леси се враћа кући“. Било је 

ово лепо и поучно дружење у школској библиотеци. 
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3.  децембар 

На часу ликовног 
Ученици 4/6 су са учитељицом Елизабетом Аџић  

присуствовали  часу ликовне културе, у учионици за ликовно. 
Професорка  Марина  Павловић Петров  је   на моделу 

тањира  показала  како орнаменика  као општи  појам за уметност 
украшавања, а  кога чине мотиви  који се симетрично понављају, 
може  ученицима  да буде веома интересантна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сарадња са галеријом „Неон“  

Наша библиотека је 3. децембра 2018. године уступила 
фотографије београдској галерији „Неон” као део грађе значајне 
за реализовање једног од изложбених пројеката, посвећеног 
истраживању историје новобеоградског Блока 45. Тако су се и 
наша школа и библиотека укључиле у организацију ове важне 
изложбе. Драго нам је што ће фотографије из наше школске 
библиотеке моћи да виде сви заинтересовани посетиоци 
изложбе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. децембар 
Вуков Српски рјечник  

Библиотекарка Тања Маљоковић присуствовала је  
предавању под називом Вуков Српски рјечник у наставном 
контексту, у Основној школи „Душко Радовић”. Предавање је 
одржала Зона Мркаљ, професорка методике наставе српског 
језика и књижевности на Филолошком факултету Универзитета у 
Београду. У излагању је било речи о томе због чега је све 
Вуков Рјечник погодан за методичку обраду у настави српског 
језика, било да је у питању подобласт граматика, било 
књижевност. Осим тога, ово дело отвара могућност за 
интердисциплинарно проучавање, па је при наставној обради 
могуће остварити корелацију са другим школским предметима,  

 

 

нпр. историјом, географијом. Професорка је затим указала на то 
какву улогу тумачење овог дела има у развијању општих и 
међупредметних компетенција за крај средњег образовања, као и 
на то шта све анализом одабраних појмова ученици могу да 
сазнају о прошлости, историји и традицији српског народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. децембар 
 
Мама наше ученице Ане Јармек , која је посластичар у једној 

познатој посластичарници,  са ученицима 46/ је правила колачиће 
и тако им на изузетно забаван и сладак начин открила тајне и 
лепоте свог заната. После фотографисања, ученици су у сласт 
појели све своје рукотворине. 
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Месец страних језика  

Децембар је месец страних језика.  Наставнице енглеског и 
немачког језика Весна Грегец и Александра Филиповић су 
поводом тога на својим часовима организовале радионице за 
љубитеље страних језика.  Причало се о најразличитијим темама 
и урађене су бројне презентације  , те су ученици развијали своје 
комуникационе способности и научили много о другим културама.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. децембар 

Нajраспеваније одељење  

Наша школа учествовала је на Општинском  такмичењу  
„Најраспеваније одељење“ у организацији Пријатеља деце Нови 
Београд. Представљало нас је одељење 4/1 и освојило 2. место. 
Певали су  народну  песму  из Бугарске, „Недо, мила керко“ и 
дечију  песму , „Ечке, течке“. 

вокални солиста: Милош Пејановић 
инструметални солисти: Елена Мађаревић (даире), Зора 

Илић (мали бубањ) 
диригент: Силвија Бурсаћ 
одељењски старешина: Оливера Остојин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. децембар 

Новогодишњи базар  

И ове године традиционално је организован Новогодишњи 
базар. У организацији овогодишњег базара учествовало је 19 
одељењских старешина и 6 учитељица из боравка, заједно са 

својим ученицима од првог до четвртог разреда и уз подршку 
родитеља. 

У школском холу на више лепо украшених штандова нашле су 
се ђачке креације. 

Мали предузетници имали су штанд са новогодишњим 
украсима од рециклираног материјала где су посетиоци могли да 
купе различите украсе. 

Да су ови млади људи пуни идеја и жеља за стваралаштвом, 
потврдили су штандови са новогодишњим честиткама и 
магнетима, подметачима за чаше, где су се могле видети 
различите креације и префињене израде тих младих 
предузетника. 

Љубитељи слатког залогаја имали су широк избор 
квалитетних и лепо декорисаних колача. Ученици су бирали 
рецепте, правили уз асистирање својих наставника  декорисали, 
а онда  са раздраганошћу продавали своје производе. 

Сваки штанд је уистину био прави празник за очи, а да се труд 
ученика, наставника и родитеља који су помагали у изради 
честитки, колачића,  украса за јелку  исплатио,  потврдили су и 
бројни коментари одушевљења свих посетилаца базара. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новогодишња приредба  

Новогодишња приредба је и ове године као и свих претходних 
била повод за окупљање великог броја родитеља, бака и дека, 
другара наших ученика. Публика је имала прилике да ужива у 
програму који су припремили ученици наше школе заједно са 
својим наставницима. 

Ово окупљање је увек повод и за посету Деда Мраза и доделу 
новогодишњих пакетића. 
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Новогодишње фризуре 

У одељењу 4/6  су многи, последњих дана 2018. године,  
добили нове фризуре, захваљујући мами Сандри која је по струци 
мушки фризер и умешним прстима наше Драге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици 4 разреда су у децембру организовано  
присуствовали новогодишњој представи „Деда Мразу треба 
помоћи у новогодишњој ноћи". Осим представе са преко двадесет 
глумаца, ученици су имали прилике да уживају у чарима 
мађионочара  и брејкденс играријама. 
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14. јануар 

Пројекат „домовина“ 
Наставница Тања Ручнов  је са одељењем 5/5 одржала  

угледни час - пројекат “Моја домовина”. Ученици су својим 

презентацијама покушали да објасне појам домовине, снагу и 

значај родољубља, као и појам родољубиве лирске песме.  

Угледном часу присуствовала је педагог школе. 

27. јануар 

Светосавска приредба 

У току јануара наша библиотека била је активно укључена у 
спремање светосавске приредбе. Вредни ученици трећег, петог, 
шестог, седмог и осмог разреда својим посвећеним радом на 
припремању програма за обележавање школске славе са 
наставницом српског језика и библиотекарком Снежаном Томић 
оживели су на посебан начин просторије библиотеке. На овом 
месту где се у писаној речи баштини велико домаће и светско 
културно наслеђе ученици су увежбавали своја беседничка и 
рецитаторска излагања, као и драмска извођења. Рад ученика на 
пробама пратила је и библиотекарка Тања Маљоковић, која је 
својим стручним саветима знатно допринела ваљаном 
припремању свечаног програма. У улози ангажоване публике и 
критичких посматрача нашли су се и чланови библиотечке 
секције. Сугестијама и подршком коју су пружали својим 
другарима помогли су успешном организовању ових јануарских 
дружења. 

Припремљен приредбу традиционално су пред пуном салом 
родитеља и гостију извели 27. јануара. 

 

 

 

 

 

 

 

Месец страних језика  

      Познавање једног или више страних језика је саставни део 
писмености савременог човека.Учење страног језика почиње још 
од раног узраста, а даље детаљније изучавање ( лекcички и 
морфосинтаксички) се наставља кроз школовање. 

     Ученици показују велико интересовање за изучавањем 
страних језика. Своја умећа и знања приказују кроз  разне 
активности као што је Месец страних језика који обележавамо 
сваке школске године у месецу децембру  и јануару. Ученици су 
заједно са наставницом енглеског језика  Весном Грегец, и 
наставницом немачког језика  Александром Филиповић, одабрали 
интересантне теме из различитих области: историја, географија, 
биологија… Своје задатке су урадили као видео презентацију 
(power point) и паное које су представили на часу ком су  
 

 

 

присуствовали и ученици из других одељења као и педагог школе 
Нина Олуић. На један занимљив и поучан начин су повезали своје 
знање из других предмета и тако показали колико је важна 
корелација са другим предметима.  Теме су биле: Први светски 
рат, Кина, Немачка, образовање у Америци, Енглеској и 
Аустралији, Еко систем, Алберт Ајнштајн, Теорије завере, 
Маратон, Ускоци и хајдуци… 

Интеркултуралност омогућава ученицима да уоче и упознају 
сличности и разлике у другим културамам и традицијама. Све то 
обогаћује опште образовање свих нас. 

Ученици који су учествовали у Месецу страних језика: 
Андрија Гогић и Иван Шпољић (VIII1), Маја Петковић, 

Александар Кашерић, Тамара Савић, Нађа Михајловић, Бојан 
Новаковић (VII1), Стефан Маринковић, Урош Маринковић, Новак 
Вуковић и Анђела Божовић (VII2), Анђелија- Хајдана Бакаловић, 
Нина Стијовић, Александра Батоћанин и Сара Остовић (VIII3). 

Фебруар.............................................................................. 2019. 
5. фебруар 

На дужност новог В. Д. директора школе ступила је Сузана 

Липић. 

28. фебруар 

Читај гласно 
  
Ученици новобеоградских основних школа и њихове 

библиотекарке су  обележиле Национални дан књиге и 
Међународни дан матерњег језика. 

У Основној школи „Лаза Костић“ окупили су се ученици 
новобеоградских школа да обележе два важна празника. 
Гошћа програма била је књижевница и лектор Виолета Бабић која 
је са децом рaзговарала о очувању и неговању матерњег језика, 
као и о важности неговања књижевног говора и писања. 
Присутни ученици и библиотекарке су на крају дружења 
прочитали цитате из омиљених књига објашњавајући зашто су 
баш та књижевна  дела за њих важна. Читање је почело у 5 до 12 
(11.55), што симболично представља  крајње време да се 
окренемо неговању књиге и културе уопште. Циљ заједничке 
активности ученика, књижевника и школских библиотекара јесте 
подстицање читања, као и неговање матерњег језика, 
повезивање школске библиотеке и школе са локалном 
заједницом, повезивање са установама и удружењима која се 
баве афирмисањем културе и уметности, као и промоција рада и 
сарадње школских библиотекара. Било је ово веома успешно, 
занимљиво и поучно дружење чланова наше библиотечке 
секције, ученика из новобеоградских школа, књижевника и 
школских библиотекара. 
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4. март 

45 година Блока 45 
Ученици старијих разреда, са члановима библиотечке 

секције, родитељима и библиотекаркама Тањом Маљоковић и 

Снежаном Томић посетили су  изложбу фотографија под називом 

„45 година Блока 45” у галерији „Неон”. Посматрајући изложене 

мозаике које су чинили исечци из историје нашег блока 

забележених фотоапаратом, посетиоци су имали прилике да 

заједно са аутором изложбе и стручним водичем путују кроз 

време и упознају се са свакодневицом и малим радостима 

становника „Насеља сунца”. Пред очима посматрача израњале су 

најстарије панорамске разгледнице тек изграђеног блока у црно-

белом издању, док су се оне млађе издвајале у живописном 

шаренилу боја. Ученицима је посебно задовољство причињавала 

радост препознавања појединих места која су део и њиховог 

одрастања: игралишта, спортски терени, паркови, шеталишта, 

кеј. Тако су се током ове изложбе једна на другу надовезивале 

новобеоградске приче родитеља и њихове деце, наслојавајући 

богату прошлост овог краја. Као спона међу различитим 

генерацијама посебно су се истакле оне фотографије на којим је 

Основна школа „Бранко Радичевић”. Међу изложеном грађом 

нашле су се и фотографије које је наша школа уступила галерији, 

сведочећи тако о свом значајном уделу у животу овог краја. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. март 

Општинска читалачка значка 
Прошлогодишњи добитници награда књижевне 

манифестације „Читалачка значка” присуствовали су  са 

библиотекарком Тањом Маљоковић пригодном програму у 

Општини Нови Београд, којим је обележен завршетак овог 

књижевног такмичења за претходну школску годину. Ученицима 

се обратио председник општине Александар Шапић и, 

честитајући ђацима на освојеним наградама, поздравио њихову 

посвећеност књизи и читању. Међу великим бројем 

новобеоградских основних школа наша школа је и овога пута 

била на првом месту по броју освојених награда – чак 62 ученика 

Основне школе „Бранко Радичевић” истакла су се као вредни 

неговатељи културе читања. 

 

Општинске награде освојили су: 

1. Ана Боловић  II/1 

2. Мина Драшковић  II/1 

3. Мила Инђић  II/1 

4. Миња Кукањац  II/1 

5. Ања Лалошевић  II/1 

6. Стефан Сандев  II/1 

7. Никола Бркић  II/1 

8. Јана Винчић  II/1 

9. Марко Петровић  II/1 

10. Софија Димитров  II/2 

11. Владимир Мињовић  II/2 

12. Ленка Вуковић  II/3 

13. Стефан Бјелица  II/3 

14. Вук Клисарић  II/3 

15. Лазар Живковић  II/3 

16. Лазар Максимовић  II/4 

17. Ана Миљковић  II/5 

18. Давид Милетић  II/5 

19. Катарина Ђукић    III/1 

20. Аријана Јевић  III/1 

21. Зора Илић  III/1 

22. Стефан Волф  III/2 

23. Бојковић Дуња III/3 

24. Вукашин Динић III/4 

25. Дора Драгнић  III/4 

26. Василије Миочиновић  III/4 

27. Димитрије Савић  III/4 

28.  Никола Манојловић  III/5 

29.  Илија Урошевић  III/5 

30. Петар Андрејевић III/5 

31. Андрија Вуковић III/5 

32. Марко Грујућ  III/5 

33. Петар Ђокић  III/5 

34. Милош Савић  III/5 

35.  Страхиња Милетић  III/6 

36.  Стефан Станишић  III/6 

37.  Огњен Таировски  III/6 

38. Сара Гостиљац  III/6 

39.  Лана Лалошевић  IV/1 

40.  Милица Аћимовић  IV/1 

41. Стела Козарски  IV/1 

42. Дуња Станојевић  IV/1 

43. Петар Вуковић  IV/1 

44. Теса Латиновић  IV/2 

45. Марко Инђић  IV/2 

46. Ива Здравковић IV/3 

47.  Реља Ранковић  IV/3 

48. Милош Тодоровић  IV/3 

49.  Лара Ракић  IV/4 

50.  Стеван Матић  IV/4 

51. Софија Чворо  IV/4 

52. Иван Мирковић  IV/4 

53. Александра Ласица IV/5 

54. Дора Пламенац  V/1 
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55. Лена Вељановски  V/6 

56. Александар Ђукић  V/6 

57. Маша Влајковић V/6 

58. Ива Јовановић  V/7 

59. Миодраг Илић  VI/3 

60. Софија Ракочевић  VI/1 

61. Симона Дина Новаковић  VII/1 

62. Милица Вуковић VIII/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. март 

Празник - Масленица  

Ученици одељења 7/5, заједно са наставницом руског језика, 
обележили су руски празник Масленица. Празник означава крај 
зиме и почетак пролећа. Тим поводом, направили су плакате 
посвећене овом празнику. Затим су причали о обележавању 
Поклада (нашем еквиваленту руске Масленице) и послужили се 
палачинкама, које су главни симбол овог празника у Русији. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. март 

Урнебесна физика у библиотеци 
Захваљујући доброј сарадњи са новобеоградским огранком 

Библиотеке града Београда, ученици наше школе – учесници 

такмичења из физике и хемије, као и чланови библиотечке 

секције, заједно са библиотекарком Тањом Маљоковић 

присуствовали су  презентацији књиге „Урнебесна физика” у 

библиотеци „Сава”. Аутор Бранко Стевановић показао је  

присутнима како се овој сложеној науци, која нас упућује у тајне 

 

природе,  може приступити на занимљив и духовит начин. Тако се 

библиотека за извесно време претворила у лабораторију, где су 

се ученици кроз различите експерименте налик мађионичарским 

триковима упознавали са различитим физичким феноменима. 

Поље истраживања се затим пренело у свет језика, па су ученици 

трагали за синонимима речи „оглед”, а након тога имали су 

прилике да чују бројне занимљивости из живота домаћих и 

страних научника попут Тесле, Пупина, Стивена Хокинга и других. 

Презентацијом своје књиге Бранко Стевановић показао је 

ученицима како се изузетно сложена научна питања, која бројним 

ученицима задају главобољу у школским клупама, могу учинити 

једноставним и лако разумљивим када им се приступи на забаван 

начин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. и 26. март 

Предшколци у школској библиотеци 
И ове године наша библиотека је отворила своја врата за 

будуће прваке. Приликом обиласка школе  предшколци су са 

својим васпитачицама посетили и школску библиотеку. Након што 

им је пожелела добродошлицу, библиотекарка Тања Маљоковић 

их је посредством различитих забавних садржаја упознала са 

школским предметима, активностима, правилима понашања, као 

и са радом библиотеке. Ученицима је такође пружен увид у један 

део библиотечког фонда, прилагођен њиховом узрасту, па су 

током посете могли да прелиставају сликовнице, часописе и 

књиге за децу, забавнике, стрипове... Свим предшколцима 

библиотекарка је пожелела срећан полазак у први разред и 

позвала их, као будуће кориснике школске билиотеке, на ново 

дружење у септембру. 
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Градско такмичење „Златна сирена“ 

На Градском такмичењу „Златна сирена“, у оквиру ДЕМУС-а, 
ОШ “Бранко Радичевић“је представљало 5 ученика одељења 4/1 
у категорији домаће и стране народне песме. Ученице Зорана 
Симеонов и Зора Илић (дует) извеле су песму „Суде ми е ведро 
небо“ и освојиле прво место. У категорији терцета, ученице: 
Ариана Јевић, Сара Крга и Елена Мађаревић су освојиле друго 
место изводећи песму са Косова и Метохије, „Ајде Стамено, бела 
румено“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. март 

Дечје музичке свечаности  

У оквиру Дечјих музичких свечаности, у организацији 
„Пријатеља деце Новог Београда“, одржана су општинска 
такичења ученика основних школа Новог Београда у просторији 
свечане сале ОШ „Бранко Радичевић“. Такмичиле су се групе 
певача и мали инструментални састави. Десет ученика одељења 
4/1, 4/2 и 4/3, ОШ „Бранко Радичевић“ такмичило се у оквиру групе 
певача у првој категорији, млађих разреда (од 1. до 4. разреда). 
Освојили су прво место и пласирали се на градско такмичење. 
Извели су народну песму из Србије, „Уродиле жуте крушке“ 
(двогласна композиција) са ритмичким аражманом (даире, мали 
бубањ) и дечију песму из Италије, „Балон“ (једногласна). Групи 
певача је дириговала професорка разредне наставе Оливера 
Остојин, уз клавирску пратњу професорке музичке 
културе  Драгане Кукубат. 

 

 

29. март 2019. 
Дан школе 
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2. април 

Светски дан дечије књиге 
 У организацији Актива библиотекара с Новог Београда  

пригодно је обележен Светски дан дечије књиге у Основној школи 
„20. октобар”. Заинтересовани ученици наше школе и чланови 
библиотечке секције, заједно са библиотекарком Тањом 
Маљоковић, учествовали су у креативним радионицама, где су се 
састављале приче на основу колажно повезаних цитата из 
омиљене дечије литературе, размењивали утисци поводом 
прочитаних књига, бирао најдражи дечији писац, размењивале 
омиљене књиге… Својим учешћем у обележавању овог празника, 
установљеног поводом рођендана најпознатијег писца бајки – 
Ханса Кристијана Андерсена, наши ђаци су, са осталим 
учесницима програма, скренули пажњу на читалачке потребе и 
интересовања најмлађих. 
 

 

 

 

 

 

6. април 

На литургији у Цркви Светог Георгија  

У храму Светог великомученика Георгија у Бежанији уочи 
празника Благовести,  ђаци наше  школе  присуствовали су Светој 
Литургији. Деца су ишла у бежанијску цркву са својом 
вероучитељицом Тањом Богдановић. 

Шездесеторо деце од првог до четвртог разреда    је те суботе 
устало пре седам сати, да би стигли у цркву на Литургију која је 
почела у осам часова. Тог јутра нису ништа јели ни пили, како 
црквена правила налажу, да би се причестили у храму. Мирно, 
стрпљиво и дотојанствено су одстајали сат и по на богослужењу, 
трудили се да активно учествују одговарајући Амин и Господи 
помилуј а онда стали у ред да се причесте Телом Христовим. 

У храм су дошла и деца из школе „Милан Ракић” са својом 
вероучитељицом Вањом Миливојчевић и из школе „Младост” са 
вероучитељицом Миром.  У храму је тог јутра било око две 
стотине ђака. 

 

 Свака похвала малим издржљивим хришћанима који иду путем 
својих славних предака. 

Посебно је било свечано и радосно у тренутку молитве Оче 
наш када се храм испунио дечјим молитвеним гласовима. Сви 
ђаци су се причестили. После службе је уследило дружење у 
Парохијском дому. 

18. април 

„45 година Блока 45“ у Бранку 
Захваљујући доброј сарадњи руководства школе и наше 

библиотеке са Карлом Борасом, једним од аутора изложбе 

фотографија посвећене Блоку 45, ова поставка се након галерије 

„Неон” преселила у просторије наше школе. Сви заинтересовани 

до краја школске године могу у свечаној сали погледати изложбу 

која открива како се развијало „Насеље сунца”, по чему је оно 

особено и препознатљиво, који су делови његове богате 

прошлости забележени фотоапаратом и истргнути од заборава, 

каква су његова савремена обележја, али и какав удео наша 

школа, која је уступила део грађе за реализацију овог изложбеног 

пројекта, има у друштвеном животу овог краја.  

 

 

 

 

 

 

19 – 25. април 

У част Светском дану књиге 
 У част Светском дану књиге, у нашој школи организоване су 

завршне активности поводом овогодишње књижевне 

манифестације „Читалачка значка”. Три стотине осамнаест 

ученика наше школе израдило је, илустровало и предало на 

оцену своје читалачке дневнике. Тако је и 23. април, међународни 

празник књиге, обележен радно, целодневним дружењем са 

Драганом Калинић, представницом Библиотеке града Београда, 

која је била у стручној комисији за избор најбољих ученичких 

радова. У нашој библиотеци одржано је 25 читалачких часова, на 

којима су ученици са библиотекаркама разговарали о прочитаним 

књигама. Похваљујемо све наше вредне ученике, који су великим 

одазивом у овој књижевној манифестацији, још једном показали 

своју наклоњеност и приврженост писаној речи и читању!  
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14. мај 

Посета Музеју афричке уметности 
Ученици 2/6 посетили су Музеј афричке уметности  где  су 

имала прилику да виде сталну поставку и текућу изложбу на 
којима су приказани артефакти и дела из традиционалне 
уметности западне Африке. У разговору са кустосом открили су 
веровања,обичаје различитих народа Африке. На ликовној 
радионици, са  темом „Импресије о Африци“ у простору Музеја,  
нацртали су свој рад на задату тему. Цртежи остају у Музеју и њих 
ће оцењивати стручна комисија. Очекујемо резултате и 
представљање цртежа 29.  и 30.  јуна у оквиру манифестације 
„Афро-фестивал 2019“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Промоција нове књиге за младе 
 Представница Издавачке куће „Прополис” у сарадњи са 

нашим библиотекаркама одржала је у школској библиотеци 

радионицу поводом изласка нове књиге намењене тинејџерима. 

Реч је о роману „Валентајнови – Рођена под срећном звездом”, 

ауторке Холи Смејл. У разговору су учествовали чланови 

библиотечке секције и ученици седмог разреда. Ученици су имали 

прилике да расправљају о низу занимљивих тема из света 

популарне књижевности и културе: својим узорима, моди, 

одевању, друштвеним мрежама... Својим активним учешћем у 

размени мишљења ученици су преиспитивали савремени систем 

вредности, као и ангажовање различитих медија у његовом 

посредовању. Циљ овог креативног разговора био је да ученике 

подстакне на критичку процену разноврсних садржаја који се пред 

њих свакодневно износе, а нарочито на промишљање о 

уметничкој вредности савремене литературе за омладину. 

 
 

 

 

 

 

 

23. мај  

Додела читалачких значки 2019. 
У част Ћирила и Методија, а у сусрет Дану словенске 

писмености и културе, ученицима наше школе додељене су 

награде за учешће у овогодишњој књижевној манифестацији 

„Читалачка значка”. Библиотекарка Тања Маљоковић и 

наставница музичке културе Драгана Кукобат су свечану доделу 

похвалница и књига 23.маја додатно улепшале приредбом, коју 

су организовале са ученицима трећег разреда, а уз велику помоћ 

представника Савета родитеља и управе школе. Поносно 

истичемо да имамо чак триста осамнаест награђених ученика, 

међу којима је осамдесет двоје освојило општинску награду. 

Према бројности награђених наша школа је на првом месту у 

Србији. Захваљујемо се Савету родитеља на подршци и 

средствима уложеним за награђивање ученика. Нашим 

марљивим ученицима још једном честитамо и желимо им да 

остану посвећени књизи и читању, као и неговању тековина 

словенске писмености и културе. 

 

 

 

 

 

 

 

29. мај  

О књигама, телевизијском програму, 

медијској писмености... 
Крајем маја ученици разредне наставе дружили су се са 

представницом   

Издавачке куће „Прополис” – Тањом Лебовић Зечевић и 

библиотекарком Тањом Маљоковић. Ученицима је представљена 

нова књига Дејвида Соломонса под називом „Моја наставница је 

ванземаљац”, занимљива, хумором обојена књига за омладину. 

Промоцију романа пратио је и динамични разговор ученика, наше 

гошће и библиотекарке о супермоћима, какве поседују неки од 

Соломонсових јунака, могућностима њихове (зло)употребе, слави 

и њеној пролазности, улози телевизије у промовисању 

различитих вредности, као и о критичкој процени информација 

које до нас долазе путем медија. Тако су на забаван начин 

ученици подстакнути на дубље промишљање књижевног света и 

јунака о којима читају, али и о важности медијске писмености у 

данашње време.  

А овако је сусрет описала наша гошћа Тања Лебовић Зечевић: 

“Били смо у ОШ ,,Бранко Радичевић" на Новом Београду, да 

им представимо књигу тек изашлу из штампе, која још увек  
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није стигла до књижарских полица. Дакле, „Бранковци“ су имали 

ексклузивно прво гледање и читање.  

„Моја наставница је ванземаљац“,  Дејвида Соломонса је 

урнебесни наставак романа “Мој брат је суперхерој”. Како 

можда постоје они који нису читали први део, на промоцији је 

било речи о обе књиге.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читали смо одломке, упознавали се са ликовима - Луком, 

Заком, Ларом, Кларом, Сержом и осталима. Причали смо о 

супермоћима, као и шта бисмо ми радили када бисмо 

поседовали макар једну супермоћ. Сви су били изузетно 

заинтересовани да чују каква је судбина задесила наставницу - 

ванземаљца, али им је нисмо открили, наравно. Причали смо и о 

слави и њеној пролазности, о познатима, о телевизијским 

програмима које нам пласирају и закључили да је најбоље што у 

животу можемо да урадимо за сопствено ментално здравље - 

притискање црвеног дугмета на даљинском управљачу. Све 

ово, и још много тога, има везе са најновијом књигом Дејвида 

Соломонса, у издању Прополис букса – „Моја наставница је 

ванземаљац“. 

Хвала дивној библиотекарки Тањи на гостопримству, хвала 

деци на учешћу, били су више него дивни. Духа, шарма, смеха и 

бриљантних идеја није нам мањкало. Дивно смо се провели и 

радо ћемо доћи опет, са неком новом књигом.“ 
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4. јун 

Хуманитарна акција 
Хуманитарној акцији под називом „Сврати за Свратиште”, коју 

је са ученицима организовала наставница грађанског васпитања 

Драгана Недељковић, придружила се и наша библиотека и 

библиотечка секција. На иницијативу библиотекара ученици наше 

школе и њихови родитељи донирали су књиге светских и домаћих 

класика. Надамо се да ће и будући корисници уживати у 

одабраним уметничким делима која представљају неизоставни 

део књижевног канона.  

5. јун 

Додела читалачких значки првацим 
 Ученици првог разреда присуствовали су завршној 

свечаности овогодишње књижевне манифестације „Читалачка 

значка”. У свечаној сали наше школе, након пригодног програма, 

ученицима су додељене похвалнице и књиге. Честитамо нашим 

младим читаоцима на освојеним наградама, које су симболична 

потврда ревносног развијања књижевног укуса и неговања 

читалачких навика.  

 

 

 

 

 

 

 

11. јун 

Завршна приредба одељења 4/1 

Одељење 4/1 је одржало своју завршну приредбу за крај првог 
циклуса основног образовања и васпитања 11. јуна 2019. године. 
Том приликом изведена су дела Борисава Станковића („Стојанке, 
бела Врањанке“), Јована Стерије Поповића („Кир Јања”, 
„Покондирена тиква“), Бранка Радичевића, Десанке Максимовић, 
као и народне лирске поезије. Ученици су извели и вокалне а 
capella композиције са балканског поднебља - из Бугарске, 
Македоније и Србије,  у форми соло песме, дуета, терцета, групе 
певача. Поред тога што су показали да одлично глуме, рецитују и 
певају, представили су се и као фолклорни и ритмичко-балетски 
плесачи, изводећи у врањанској ношњи део „Врањске свите“ и 
кореографију „Flashdance”. Да је цело одељење распевано и 
музикално још једном се потврдило извођењем дечије песме из 
Италије, „Балон“, након које су симболично бацили балон увис и 
опростили се од своје учитељице, Оливере Остојин. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Завршна приредба одељења 1/5 

 За крај првог разреда желели смо да својом приредбом 
покажемо да смо постали прави ђаци предивне школе „Бранко 
Радичевић“. На приредби смо рецитовали научене рецитације, 
певали смо песмице и одглумили неколико краћих драмских 
текстова, које смо научили у првом разреду. Приредби су 
присуствовали наши родитељи, наша браћа и сестре, баке и деке. 
Сала је била испуњена дивном позитивном енергијом и аплаузом. 
Осећали смо се поносно и срећно. Сада се радујемо распусту, 
али и поласку у други разред. 

  

 

 

 

 

 

 

 

12. јун 

„ Ја имам таленат“ 
  

Финале такмичења „Ја имам таленат“, одржано је 12. 6. 2019. 
године у свечаној сали ОШ “Бранко Радичевић“ 
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Завршна приредба одељења 2/3 
  

Одељење 2/3 са својим учитељицама Сунчицом 
Димитријевић и Аном Стефановић су на најлепши начин 
прославили крај школске године и другог разреда. Извели су 
представу „Пролећна грозница“, где су показали да умеју да 
певају, играју, глуме….Овом приликом смо се захвалили 
учитељици Ани Стефановић на дивном дружењу и сарадњи и 
пожелели јој све најбоље са будућим ђацима.  

 

 

 

 

 

 

Представа одељења 4/5 

 Одељење 4/5 опростило се од учитељице  Бранке  
Матијевић. Четири године пролетеле су као трен, а будући петаци 
нестрпљиво очекују нове доживљаје и заједничке авантуре. За 
крај четвртог разреда, заједно са наставницом, припремили су и 
успешно извели представу Алиса у зељи чуда. И овај пут, сцену 
је осмислила и креирала учитељица Ана Стефановић. Свечана 
сала је била препуна, а родитеље је поздравила директорка 
школе Сузана Липић 
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23. август 

Превенција насиља 
Школски психолог Марија Боројевић одржала је предавање  

наставницима наше школе на којем их је упознала са новим 

Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на 

насиље, злостављање и занемаривање, од 26. 6. 2019. У циљу 

што адекватније реакције свих запослених и превенције насиља 

у школи, представила је и обрасце који су неопходни у 

ситуацијама када евидентирамо насилну ситуацију. 

 

 

 

 

 

 

 

27. август 

Кораци у изради ИОП-а 

Школски психолог Мирјана Милановић одржала је предавање 

наставницима о корацима у изради ИОП планова како бисмо што 

успешније планирали и реализовали наставу са свим ученицима 

у новој школској години. 

 

 

 

 

 

 

 

28 – 29. август 

У нашој школи одржан је други круг семинара у оквиру  

пројекта „2000 дигиталних учионица“. 

 

 



 Екскурзије, излети, посете 2018/2019. 

 

 

  

12.10. 2018.  
Посета Војном музеју и Етнографском 

музеју 
У два одвојена дана ученици четвртог разреда , са својим 

учитељицама: 4/1 Оливером Осојин, 4/2 Аницом Алексић, 4/3 

Кристином Митровић, 4/4 Бранком  Матијевић, 4/5 Горданом 

Раденковић, 4/6 Елизабетом Аџић, упутили су се на полудневни 

излет  у циљу упознавања  знаменитости нашег главног града, и 

на тај начин повезати садржаје које смо учили и које ћемо учити   

из   предмета као што су: Народна традиција, Познавање природе 

и друштва, Ликовном и Музичком културом, Српским језиком. 

Улазећи у срце Калемегдана, са својим ђацима  смо прво 

посетили Војни музеј  који је смештен  у згради из давне 1924. 

Године.Затим је уследио обилазак  Калемегдана, споменика 

Победнику, где су се ученици упознали са историјским делом 

споменика, затим видели Карађорђеву капију, Дефердар  капију. 

Пут нас је даље водио према павиљону Цвијета Зузорић, где 

смо са ученицима направили паузу за ужину, и уз пар 

симпатичних спортско –друштвених игара са рекреаторима  се 

релаксирали. 

 



Екскурзије, излети, посете 2018/2019. 

 

 

 

  

Настава у природи 

1.РАЗРЕД 

 

Златибор  1/4  и  1/5    3 –10. 5. 2019. 

 

Дивчибаре  1/2,  1/3 и 1/6 ,  17 – 24. 5. 2019.    

2. РАЗРЕД 

Врњачка Бања   1/4  - 21. 4. 2019. 

 

3. РАЗРЕД 
 
Кушићи  – 3/1,  3/2,  3/3 и 4/6, 26. 5 –  2. 6. 2019. 
 
 
Брзећа –  3/4,  3/5 и 3/6, 3. 5 – 10.5. 2019. 
 
 
4. РАЗРЕД 
 
Сокобања  4/1, 4/2, 4/3, 4/4 и 4/5     11 – 18. 4. 2019. 
 

Екскурзије 
 
 
5. РАЗРЕД 

26. 10. 2018. Орашац – Топола – Аранђеловац 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. 6. 2019.  Текериш – Манастир  Троноша – Тршић  – Бања 
Ковиљача 
 

 

 

 



Екскурзије, излети, посете 2018/2019. 

 

 

 

  

 
 
6. РАЗРЕД 
 
24 – 25. 5. 2019.   Зобнатица – Суботица – Палићко  језеро 

7. РАЗРЕД 
 
27 – 28. 5. 2019.    Велика Плана – Ђавоља варош – Ниш – 

Свилајнац 



 Екскурзије, излети, посете 2018/2019. 

 

 

  

8. РАЗРЕД 

12 – 14. 5. 2019.    Стопића пећина – Тара – Сирогојно – 
Шарганска осмица – Дрвенград 

 

 

 

 



Такмичења 

 

 

 

  

Српски језик 

    Школско такмичење из граматике организовано је 24. јануара. 

Учествовало је 87 ученика , а на општинско такмичење пласирали 

су се следећи ученици: 

5. разред: 

1. Милица Симић 5/4 

2. Теса Латиновић 5/2 

3. Милица Стаменковић 5/3 

4. Небојша Добрић 5/5 

5. Милош Мандић 5/1 

6. Стела Козарски 5/1 

6. разред: 

1. Лена Вељановски 6/5 

2. Марко Чучковић 6/5 

3. Јован Балаћ 6/4 

4. Илија Коловић 6/2 

5. Софија Симеуновић Грујић 6/4 

6. Лука Барац 6/5 

7. директан пласман – Нина Андрејевић 6/6 

7. разред: 

1. Даница Јовичић 7/5 

2. Катарина Јанковић 7/3 

3. Алекса Шемсединовић 7/4 

4. Христина Живковић 7/5 

5. Ирина Васковић 7/5 

6. Новак Вуковић 7/2 

8. разред: 

1. Анђела Вукојевић 8/5 

2. Јана Хаџи-Ђокић 8/4 

3. Милош Перовић 8/5 

4. Татјана Јанковић 8/  

5. Богдана Цвијовић 8/1 

6. Милица Ђурђевић 8/2 

Школско такмичење рецитатора одржано је 29. јануара . На 

такмичењу је учествовало 45 ученика, а награђени су следећи 

ученици: 

МЛАЂИ УЗРАСТ 

1. МЕСТО и пласман на општинско такмичење: 

1. Дуња Бојковић 4/3, 

2. Марија Радовић 4/ 

2. МЕСТО: 

1. Мила Инђић 3/1 

2. Стефан Бјелица 3/3 

3. МЕСТО: 

1. Петра Јаковљевић 1 /3, Нина Гордић 1/1, 

2. Теодор Илић 2/ , 

3. Дуња Станојевић 2/ , 

4. Мина Стевановић 2/ . 

СТАРИЈИ УЗРАСТИ 

1. МЕСТО и пласман на општинско такмичење: 

Теса Латиновић 5/2 и Тамара Сатарић 6/3 

3. МЕСТО: 

Андреа Мисић 5/5 

Уна Чутура 5/3 

Ива Здравковић 5/3 

Нађа Миладиновић 8/3 

На општинском такмичењу из језика, које се одржало 16. 3. у 

ОШ „Радоје Домановић“, остварени су следећи резултати: 

5. разред: 

Теса Латиновић 5/2 – прво место 

Стела Козарски 5/1 – прво место 

Милица Симић 5/4 – друго место 

Милош Мандић 5/1 – треће место 

6. разред: 

Лена Вељановски 6/5 – прво место 

Нина Андрејевић 6/6 – друго место 

Софија Симеуновић Грујић 6/4 – треће место. 

 

7. разред: 

Даница Јовичић 7/5 – треће место 

 

8. разред: 

Анђела Вукојевић 8/5 – прво место 

Милош Перовић 8/5 – прво место 

Јана Хаџи – Ђокић – треће место 

 

Ови ученици су се пласирали на Градско такмичење из језика. 

Ученике је на Општинско такмичење водила Тања Ручнов, а 

прегледачи су били Гордана Каитовић и Снежана Томић. 

 

На Општинском такмичењу рецитатора наше ученице и у млађој 

и у старијој категорији освојиле су прво место и пласирале се на 

градско такмичење. 

 

Дуња Бојковић 4/3 – прво место  

Теса Латиновић 5/2 – прво место 



Такмичења 

 

 

 

  

Градско такмичење одржано је 6. 4. 2019. у ОШ „Павле 

Савић“. Ученике је на такмичење водила Светлана Дробњак. 

Ученици су постигли следеће резултате: 

5. разред: 

Стела Козарски 5/1 – друго место 

Милош Мандић 5/1 – друго место 

Милица Симић 5/4 – треће место 

Теса Латиновић 5/2 – треће место 

7. разред: 

Даница Јовичић 7/5 – друго место и пласман на републичко 

такмичење; 

8. разред: 

Анђела Вукојевић 8/5 – друго место и пласман на републичко 

такмичење. 

И ове године су се поклопили термини државног такмичења 

из физике и окружног из српског језика, па је у Нини Андрејевић, 

која је учествовала на државном из физике, било омогућено да у 

Кладову ради задатке са окружног такмичења из српског језика. 

   Републичко такмичење из језика организовано је 25. маја у 

Тршићу и на њему су учествовале Анђела Вукојевић 8/5 и Даница 

Јовичић 7/5. 

Енглески језик 

Након школског такмичења, на Општинско такмичење су се 

пласирали следећи ученици осмог разреда: 

1. Симона Дина Новаковић 

2. Марко Пајдић 

3. Мина Миладиновић 

4. Вук Рашић 

5. Петар Илић  

Општинско такмичење  за енглески језик одржано  је  у 

Основној школи „Ј.С.Поповић“.  На  градско  такмичење пласирао  

се ученик  Марко  Пајдић и на њему освојио  треће  место. 

Немачки језик 

На  oпштинско  такмичење  пласирали  су  се  следећи ученици 

осмог разреда: 

1. Анђелија Хајдана Бакаловић 

2. Сара Остовић 

3. Нина Стијовић 

4. Анђела Вукојевић 

5. Милица Ђурђевић 

6. Марко Мандић 

7. Петра Иванишевић 

8. Данило Ђурђевић 

 

Општинско  такмичење  одржано је у ОШ „Кнегиња Милица“ и 

након њега  се на градско такмичење пласирала   Анђела  

Вукојевић, која  је  на  градском такмичењу освојила друго место. 

Анђела је учествовала и на републичком такмичењу. 

Руски језик 

На  Општинском такмичењу учествовале су  Ана Вуковић и 

Татјана Григоријева.  Татјана Григоријева је градском такмичењу 

освојила друго место и учествовала је на републичком 

такмичењу. 

Математика 

 
Школско такмичење, на коме је учествовало 199 ученика  од  

3. до 8. разреда, одржано је 18.1.2019. од 12-14 часова. 56 

ученика од 3.- 8.разреда пласирало се на општинско такмичење 

и то: 13 ученика 3. разреда, 12 ученика 4. разреда, 12 ученика 5. 

разреда , 13 ученика 6. разреда , 2 ученика 7. разреда и 4 ученика 

8. разреда. 

Награде на општинском такмичењу освојили су следећи 

ученици: 

III РАЗРЕД 

Петар Алабурић      100     I награда 

Ленка Вуковић         100     I награда 

Симона Црепуља     95      I награда 

Лазар Максимовић   95      I награда 

Стефан Баруџија      92     I награда 

За ученике трећег разреда ово је највиши ранг такмичења. 

Ученици који су се пласирали на градско такмичење:   

IV РАЗРЕД   

Коста Тинтор               100       I награда 

Дуња Бојковић               92       I награда 

ДимитријеТопаловић 82                 II награда 

Вукашин Динић              82                 II награда  

Коста Билић       70                III награда  

      Јована Михаиловић 65  

V РАЗРЕД   

Михајло Зелић                55      III награда 

VI РАЗРЕД   

Вукман Вукадиновић 80      I награда 

VII РАЗРЕД  

Стефан Маринковић 70     II награда 

Новак Вуковић   66     III награда 

 

 



Такмичења 

 

 

 

 

 

  

VIII РАЗРЕД  

Петар Илић             80          II награда 

Марко Мандић        74          II награда   

Међународно такмичење из математике „Кенгур без граница“ 

2019. одржано је 21. 3. 2019. 

Право учешћа имали су сви ученици  1-8. разреда . 

На финално такмичење "Кенгур без граница" пласирали су 

се следећи ученици: 

I разред 

Никола Спасојевић               3. место 

Павле Раковић                      3. место 

II разред 

 Михајло Бојковић                 2. место 

III разред 

Лазар Максимовић               3. место 

Петар Алабурић                   3. место 

IV разред 

Коста Тинтор                        3. место 

V разред 

Михајло Зелић                     2. место 

 

 Финално такмичење  одржано је 9. 6. 2019. на Природно-

математичком факултету у Крагујевцу. 

На финалном такмичењу „Кенгур без граница“ 2019.,награде 

су освојили: 

I разред 

Никола Спасојевић      1. награда 

II разред 

Михајло Бојковић        1. награда 

III разред 

Петар Алабурић          1. награда 

Лазар Максимовић     3. награда 

IV разред 

Коста Тинтор               2. награда 

Окружно (градско) такмичење из математике одржано је 

23.3.2018. у ОШ “Бранко Радичевић“ у Батајници. Из наше школе 

се пласирало 12 ученика на градско такмичење (6 ученика 

4.разреда, 1 ученик петог разреда, 1 ученик 6.разреда, 2 ученика 

седмог, и 2 ученика осмог разреда). 

 

 

Резултати градског такмичења из математике 

IV РАЗРЕД  

Коста Тинтор                 83            2.награда 

Дуња Бојковић               68           похвала 

Јована Михаиловић      65            похвала 

Димитрије Топаловић   55 

Вукашин Динић              49 

Коста Билић                   21 

V РАЗРЕД  

Михајло Зелић                    42 

VI РАЗРЕД  

Вукман Вукадиновић           40 

VII РАЗРЕД  

Новак Вуковић                     80        2.награда 

Стефан Маринковић             6 

VIII РАЗРЕД  

Марко Мандић                      56         похвала 

Петар Илић                           26 

На  државно такмичење пласирао се ученик 7. разреда 

Новак Вуковић. 

18.5.2018.одржан је „Математички турнир“.Такмичење је 

републичког нивоа,ученици се такмиче појединачно и као екипа. 

Као и сваке године,  организатор је Математичко друштво 

„Архимедес“,такмичење се одржало на Бановом Брду у Хемијско-

прехрамбено-технолошкој школи.  

Резултати екипног такмичења Математички турнир 

2019: 

4. разред Коста Тинтор 64 бода 

5. разред Михајло Зелић 93 бода – 2. награда 

6. разред Вукман Вукадиновић 87 бодова –3. награда 

7. разред Стефан Маринковић 46 бода 

8. разред Марко Мандић 94 бода –2. награда 

Укупно 384 бода, школа је освојила – 3. награда 

Физика 
Општинско такмичење 

 
6. разред 
Лена Вељановски  – 1. награда 
Нина Андрејевић – 1. награда 
Марко Чучковић  – 2. награда 
Маша Влајковић  – 2. награда 
Лука Барац – 2. награда 
Анастасија Радовић – 3. награда 
 
7. разред 
Јана Влајковић – 3. награда 
Виктор Ковач – 3. награда 
Новак Вуковић – 3. награда 
Бојан Новаковић – 3. награда 



Такмичења 

 

 

 

  

8. разред 
Петар Илић – 2. награда 
 

Градско такмичење: 

 

6.разред 

Нина Адрејевић – 1. награда 

Лена Вељановски – 2. награда 

Маша Влајковић – 3. награда 

 

8.разред 

Петар Илић – 3. награда 

 

Државно такмичење 

На 41. Државном такмичењу из физике, које је од 5. до 7. 

априла одржано у Кладову, учествовало је двоје наших ученика. 

Лена Вељановски, која се такође пласирала, нажалост, није могла 

да учествује, јер се термин поклапао са такмичењем из клавира. 

Ово су остварени резултати: 

Нина Андрејевић из одељења VI/6 освојила је другу награду 

Петар Илић из одељења VIII/4 освојио је трећу награду 

Хемија 
Општинско такмичење 

7. разред 

Тамара Савић 7/1 – 1. место 

Новак Вуковић 7/2 – 1. место 

Александар Кашарић 7/1 – 2. место 

Михаило Радивојевић 7/3 – 2. место 

Камелија Угарковић 7/1 – 2. место 

Анђела Божовић 7/2 – 2. место 

Лука Лошић 7/4 – 3. место 

 

8. разред 

Милош Перовић 8/5 – 1. место 

Вук Рашић 8/4 – 3. место 

Нина Стијовић 8/3  –  3. место 

Милица Ђурђевић 8/2 – 3. место 

Симона Дина Новаковић 8/1 – 3. место 

Богдана Цвијовић 8/1 – 3. место 

Данило Ђуђевић 8/2 – 3. место  

 

Градско такмичење: 

 

7. разред: 

Тамара Савић 7/1 – 1. место 

Новак  Вуковић 7/2 – 1. место 

Александар Кашерић 7/1 – 2. место 

Михаило Радивојевић 7/3 – 2. место   

Угарковић Камелија 7/1 – 3. место 

Анђела  Божовић 7/2 – 3. место 

8.разред: 

Милош Перовић 8/5 – 1. место 

 

Државно  такмичење одржано  је у Новом Саду. 

Тамара Савић 7/1, Новак Вуковић 7/2, Милош Перовић 8/5 без 

пласмана – похвале. 

Биологија 
Исидора Павловић 8/4 је учествовала на градском такмичењу, 

али без пласмана (похвала). 

 

Историја 
 

Општинско такмичење 

Милица Вукојевић (6-5), 2. место 

Јован Балаћ (6-4), 3. место 

Андрија Гогић (8-1), 2. место  

Јана Хаџи Ђокић (8-4), 2. место  

Милош Перовић (8-5), 1. место.  

Градско такмичење 

Јана Хаџи – Ђокић, 3. место 

Милош Перовић,  2. место 

На републичком такмичењу учествовао је Милош Перовић 8/5 . 

Географија 

Општинско такмичење 
 
Камелија Угарковић (7-1), 1. место 
Миодраг Илић (7-3), 1. место, 
Бојан Новаковић (7-1), 2. место 
Анђела Вукојевић (8-5), 1. место, 
Исидора Павловић (8-4), 3. место. 
 

Градско такмичење 
 
Миодраг Илић 7/3 – 1. место 
Бојан Новаковић 7/1 – 2. место 
Камелија Угарковић 7/1 – 3. место 
Андреј Мирковић 7/4 – 1. место 
Алекса Ненковић 7/5 – 1. место 
Анђела Вукојевић 8/5 – 1. место 
Исидора Павловић 8/4 – 3. место 
Јана Хаџи Ђокић 8/4  – 3. место 
 

Републичко такмичење 
 
Миодраг илић 7/3  -  89 бодова 
Андреј Мирковић 7/4  -  86 бодова 
Алекса Ненковић 7/5  -  85 бодова 
Анђела Вукојевић 8/5 -  97 бодова 

 

Ликовна култура 

У оквиру наше школе одржан је конкурс "Радио Бранко". 
Теме су биле:  

• Мој сан 

• Жуто плаво 

• Мој хоби 
 



Такмичења 

  1. место: Нина Станојевић 8/3 

2. место: Исидора Павловић 8/4 

3. место: Анастасија Радовић 6/6 

3. место: Софија Чворо 5/4 

Постављена је самостална изложба у холу школе. 

Одржано је општинско такмичење на тему: Карикатура 

 3. место: Ана Алексић 8/1 

 

  Одржана је школска изложба поводом дана школе под називом 

„Ја волим  Бранка“. 

Теме: Савремена школа, портрет, животиње 

 

специјалне награде: 

Филип Крстић 5/3 
Татјана Грујић 5/1 
Катарина Грујић 5/1 
 
1. место. Ђорђе Живић 8/3 
2. место Стефан Гајић 7/4 
2. место Марко Инђић 5/2 
3. место Павле Личанин 5/1 
 
Похвале: 
Иво З. 5/1 
Никола В. 7/4 

2. разред 

Марија Тошић 2/6      2. место 
Анђела  Стељић 2/6  3. место 

Похвале:  

Клара Саорин 2/1                             
Стефан Бјелица 2/3  
Калина Влашић 2/3                          
Немања  Зелић 2/3           
Милица Пањковић 2/3                    
Валентина  Стојановић 2/3 
Јован Млађеновић 2/3                     
Стефан Јосиповић   2/3 

4. разред: 

4/3 Михајло Михајловић 1. место 

4/3 Вук Винчић и Јована Михајловић (похвала) 

4/5 Катарина Григоријев 3. место и Василије Новичић (похвала) 

4/6 Милетић Страхиња ( похвала ) 

4/4 Василије Миочиновић 3. место 

 

 

Физичко васпитање 

Школско такмичење 

Међуодељенско такмичење 

„Између 4 ватре“ - ж V/3 1. место 

„Између 4 ватре“- м V/4 1. место 

„Између 4 ватре“- ж VI/1 1. место 
Рукомет - м VI/6 1. место 

Одбојка - ж VII/4 1. место 

Кошарка - м VII/4 1. место 

Одбојка - ж VIII/2 1. место 

Фудбал - м VIII/1 1. место 

 

Општинско такмичење  

Отворено атлетско првенство - појединачни пласман 

Бојан Новаковић VII/3 3. место 

 

Кошарка – екипни пласман 

Дечаци V и VI 2. место 
Девојчице VII и VIII 4. место 

 

Одбојка- екипни пласман 
 

Девојчице VII и VIII 2. место 

 

Градско такмичење 

Првенство у џудоу 

Оливер Хогартх  II/2 3. место 

 

Првенство у пливању 

Денис Крга  VI/1 2. место 

 

 



Такмичења 

 

  

Првенство у ватерполу 

Дечаци V - VIII 1. место 

 

Поносни смо на наше ученике који су 23.03.2019. са ВК Земун 

освојили Куп Србије и Превенство у ватерполу (дуплу круну) у 

Новом Саду. 

Златни момци су: Марко Јелић 5/3, Огњен Мињовић 5/2, 

Алекса Јовановић 4/3, Вања Ђурић и Урош Петковић 5/4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Градско такмичење у Џудоу: 

Ђорђе Стевић 4/4  3. место 

 

Музичка  култура 

Општинско такмичење вокалних солиста ДЕМУС – 

„Златна сирена“ 

 

Сара Шаша 3/3  - 2. место, жанр дечја забавна песма 

Сара Гостиљац 4/6  -  1. место, жанр староградска песма 

Ана Петровић 5/5  -  3. место, жанр дечја забавна песма 

Магдалена Јованчевић 6/2  -  2. место, жанр староградска песма 

Санда Вилотић 6/2  -  3. место, жанр изворна народна песма - 

домаћа 

 

Градско такмичење ДЕМУС – „Златна сирена“ 

1. Сара Гостиљац 3/6 – 1. место   
2. Наташа Ковачевић 3/6 – 1. место  
3. Јулиана Остојић и Марија Шиниковић 6/5 (дует) – 1. место  

 

 

 

Лена Вељановски, ученица одељења VI/5 наше школе, 
освојила је прву награду на републичком такмичењу из клавира. 
Са репертоаром који су чинила дела Баха, Хајдна, Чернија и 
Менделсона, освојила је 97 поена.  

 

 

 

 

 

 

Техничко и информатичко образовање 

Општинско такмичење 

1.Област: Папирно моделарство за седми разред. 

- Маја Петковић 

- Тамара Савић 

 

Ученице су освојиле 3. место и остале без пласмана на градско 

такмичење. 

 

ТАКМИЧЕЊЕ „ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ“ 

Општинско такмичење 

Б група 

дечаци: 

1. Лазар Којић V/5 

2. Андрија Илинчић V/5 

девојчице: 

1. Ана Петровић V/5 

2. Уна Бјеловук V/5 

 

Ц група 

дечаци: 

1. Илија Марковић VII/4 

2. Јеврем Лукић VII/2 

Ученици нису успели да се изборе за пласман на градско 

такмичење. Ученик Илија Марковић освојио је треће место, а 

ученица Ана Петровић је освојила четврто место.  



Такмичења 

  Првенство у ватерполу 

Дечаци V - VIII 2. место 

 

Поносни смо на наше ученике који су 23.03.2019. са ВК Земун 

освојили Куп Србије и Превенство у ватерполу (дуплу круну) у 

Новом Саду. 

Златни момци су: Марко Јелић 5/3, Огњен Мињовић 5/2, 

Алекса Јовановић 4/3, Вања Ђурић и Урош Петковић 5/4. 

Такмичења и конкурси у организацији  
Пријатеља деце Нови Београд и 

Пријатеља деце Београд 

 
Име и презиме Одељење 

Освојено 
место 

Конкурс/ 
Такмичење 

1 
Маша 
Радосављевић 

3/1 3. 
Ђачки песнички 
сусрети 

2 Ленка Вуковић 3/3 3. 
У част Д. Лукићу 
– Лукићев лист 
(литерарни) 

3 Филип Крстић 5/3 3. 
У част Д. Лукићу 
– Лукићев лист 
(ликовни) 

4 Јована Курузовић 7/3 3. 
У част Д. Лукићу 
– Лукићев лист 
(ликовни) 

5 
Одељење 4/1 и уч. 
Оливера Остојин 

4/1 2. 
ДЕМУС – 
најраспеваније 
одељење 

6 Сара Гостиљац 4/6 1. 
ДЕМУС – 
Златна сирена 

7 Елена Мађаревић 4/1 2. 
ДЕМУС – 
Златна сирена 

8 
Магдалена 
Јованчевић 

6/2 2/1. 
ДЕМУС – 
Златна сирена 

9 Санда Вилотић 6/2 3/2. 
ДЕМУС – 
Златна сирена 

10 Милош Пејановић 4/1 2. 
ДЕМУС – 
Златна сирена 

11 Сара Шаша 3/3 2. 
ДЕМУС – 
Златна сирена 

12 Ана Петровић 5/5 3. 
ДЕМУС – 
Златна сирена 

13 Зорана Симеонов 4/1 1. ДЕМУС – дует 

14 Зора Илић 4/1 1. ДЕМУС – дует 

15 Ариана Јевић 4/1 1. 
ДЕМУС – 
терцет 

16 Елена Мађаревић 4/1 1. 
ДЕМУС – 
терцет 

17 Сара Крга 4/1 1. 
ДЕМУС – 
терцет 

18 Дуња Бојковић 4/3 1. 
Рецитатори 
„Песниче 
народа мог“ 

19 Теса Латиновић 5/2 1. 
Рецитатори 
„Песниче 
народа мог“ 

20 Група певача 4. р. 1. 
ДЕМУС – 
такмичење 
група певача 

21 Ана Алексић 8/1 3. 
Дечја 
карикатура – 
„Мали Пјер“ 

22 Филип Крстић 5/3 1. 

Ускршње 
ликовне 
чаролије – 
цртеж 

 

 

 

23 Тамара Сатарић 6/3 2. 
Ускршње 
ликовне чаролије 
– цртеж 

24 Филип Крстић 5/3 1. 

Ускршње 
ликовне чаролије 
– осликано 
дрвено јаје 

25 Анастасија Радовић 6/6 2. 

Ускршње 
ликовне чаролије 
– осликано 
дрвено јаје 

26 Исидора Павловић 8/4 3. 

Ускршње 
ликовне чаролије 
– осликано 
дрвено јаје 

27 
Анђелија Хајдана 
Бакаловић 

8/3 1. 
Мој крај приче 
(ликовни конкурс) 

28 Филип Крстић 5/3 2. 
Мој крај приче 
(ликовни конкурс) 

29 Ђорђе Живић 8/3 3. 
Мој крај приче 
(ликовни конкурс) 

30 Милица Поповић 4/5 похвала 
Мој крај приче 
(литерарни 
конкурс) 

31 Андреј Вуковић 4/2 1. 
Такмичење 
литерарних 
секција 

32 Анђела Филиповић 3/1 2/2. 
Такмичење 
литерарних 
секција 

33 Вук Клисарић 3/3 3/2. 
Такмичење 
литерарних 
секција 

34 Стефан Јосиповић 3/3 3/1. 
Такмичење 
литерарних 
секција 

35 Павле Мићић 3/3 2/2. 
Такмичење 
ликовних секција 

36 Мина Стевановић 2/2 2/3. 
Такмичење 
ликовних секција 

37 Теодора Јовановић 4/5 2. 
Такмичење 
ликовних секција 

38 Меи Јамасаки Вукелић 3/2 1. 
Такмичење 
ликовних секција 

39 Марија Радовић 4/4 2/2. 
Такмичење 
ликовних секција 

40 Катарина Јанковић 7/3 2. 
Такмичење 
ликовних секција 

41 Филип Крстић 5/3. 2/3. 
Такмичење 
ликовних секција 

42 Филип Јанковић 5/3. 2/2. 
Такмичење 
ликовних секција 

43 Јована Курузовић 7/3 2/3. 
Такмичење 
ликовних секција 

44 Анастасија Радовић 6/6 1. 
Такмичење 
ликовних секција 

45 Анастасија Радовић 6/6 1. 
Ликовни конкурс 
„Птице“ 

46 Ана Алексић 8/1 2/1. 
Ликовни конкурс 
„Птице“ 

47 
Симона Дина 
Новаковић 

8/1 2/3. 
Ликовни конкурс 
„Птице“ 

48 Матија Станојевић 8/3. 3/3. 
Ликовни конкурс 
„Птице“ 

49 Мина Мушикић 8/5 3/4. 
Ликовни конкурс 
„Птице“ 

50 Теодора Симић 8/1 похвала 
Ликовни конкурс 
„Птице“ 

 



Такмичења 

  
51 Анастасија Радовић 6/6 2. 

Градски ликовни 
конкурс 
„Заштитимо 
птице у 
Београду“ 

52 
Симона Дина 
Новаковић 

8/1 3. 

Градски ликовни 
конкурс 
„Заштитимо 
птице у 
Београду“ 

53 Филип Крстић 5/3 похвала 

Градски конкурс 
„Васкршње 
ликовне радости 
деце и младих“ 

54 Сара Гостиљац 4/6 1. 
ДЕМУС – Златна 
сирена (град) 

55 Зорана Симеонов 4/1 1. 
ДЕМУС – дует 
(град) 

56 Зора Илић 4/1 1. 
ДЕМУС – дует 
(град) 

57 Ариана Јевић 4/1 2. 
ДЕМУС – терцет 
(град) 

58 Елена Мађаревић 4/1 2. 
ДЕМУС – терцет 
(град) 

59 Сара Крга 4/1 2. 
ДЕМУС – терцет 
(град) 

 

Информатика и рачунарство 

На такмичењима су учествовали ученици  

- Вукман Вукадиновић 6/3, 

- Илија Коловић 6/2 и  

- Давид Галун 6/5. 

Илија Коловић  је освојио прво место на општинском 

такмичењу, а Давид  Галун је освојио треће место.  

Обојица су учествовала на градском такмичењу. Илија Коловић 

је освојио треће место. 

Црвени крст 

Ученици четвртог разреда су учествовали и  на такмичењу 

„Крв живот значи“, у оквиру Црвеног крста. 

4/3 (Коста Тинтор, Димитрије Топаловић, Вук Винчић, Маја 

Јанићијевић, Јелена Ђурић, Симона Којовић) 

4/2 Стефан  Волф,  Теодора Зечевић 

4/4 Пабло Миросавић 

4/5 Наталија Арсеновић 

4/6 Сара Гостиљац 

 

„Ја  имам  таленат“ 

Савет родитеља школе је и у овој школској  години у сарадњи 

са Стручним већем музичке културе и управом школе, 

организовао Осмо школско такмичење „Ја имам таленат“ . Током 

фебруара и марта месеца  2019. заинтересовани ученици су се 

пријављивали  за такмичење код својих учитеља и наставника 

музичке културе, а због већег броја пријављених наступа, 

организоване су две аудиције. 

Прва аудиција је одржана 21. 5. 2019. за ученике другог и  

трећег разреда и одељење 4/6. Наступила су 72 ученика у 38 

наступа. Показали су како рецитују, плешу, певају, свирају, 

сликају, глуме, изводе борилачке вештине, ритмичку гимнастику, 

фудбалске трикове, слажу Рубикову коцку. У полуфинале је 

прошло 16 наступа.Чланови жирија су били: Ана Далеоре 

(родитељ), Данијела Ђорђић (родитељ), Тања Маљоковић 

(библиотекар), Кристина Митровић (учитељ) и Драгана Кукобат 

(наставник). 

Друга аудиција је одржана 30. 5. 2019. за ученике првог, 

четвртог и виших  разреда. Наступио је 31 ученик у 22 наступа. 

Показали су своја умећа у певању, свирању на тамбурици, у 

рецитовању, глуми, плесу, цртању, аикиду, каратеу, игрању 

балета, прескакању вијаче и  у извођењу мађионичарских 

трикова. У полуфинале је прошло 13 наступа. Жири је радио у 

саставу: Ана Далеоре (родитељ),  Кристина Митровић (учитељ) и 

Драгана Кукобат (настаник). 

Током елиминационих аудиција наступило је укупно 103 

ученика у 60 наступа и том приликом приказало најразличитије 

таленте. Међу такмичарима је владала  позитивна атмосфера и 

жеља да се прикажу у најбољем светлу. Многима од њих је ово 

био први јавни наступ у ком су пребродили трему, стидљивост или 

несигурност, а неки су показали одважност, своју креативност и 

маштовитост на завидном нивоу. Заинтересованост ученика 

виших разреда за такмичење је било веома слабо у односу на  

протекле године, а посебно код ученика седмог и  осмог разреда, 

јер се нико није такмичио. Може се констатовати да је ове године 

интересовање за ово такмичење било нешто слабије. 

ПОЛУФИНАЛЕ је одржано 5. 6. 2019. на ком је наступило 29 

пласираних тачака са 48  учесника. Такмичење је пратио велики 

број ученика и родитеља и бурним аплаузима поздрављало 

извођаче, бодрећи своје другове. Жири је овог пута био строжи, 

па се у финале пласирало 14 најбољих наступа, као и 6 наступа у 

ревијални део програма. 

ФИНАЛЕ је одржано 12. 6. 2019. у 18 часова уз присуство 

великог броја гледалаца и навијача.  Наступе ученика је 

оцењивао осмочлани жири у саставу: НЕНАД НЕНАДОВИЋ – 

глумац, ДЕЈАН ПАНТЕЛИЋ – тв водитељ, АНА СТАНИЋ – 

певачица, ЖЕЉКО ВАСИЋ  - певач, САША ПЛЕЋЕВИЋ – ДР 

ФИЛГУД, АНА ДАЛЕОРЕ - родитељ, ДАНИЈЕЛА ЂОРЂИЋ – 

родитељ и  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 и водитељи финалног програма. 

Сценографију за финално такмичење су осмислиле  учитељице 

из боравка – АНА СТЕФАНОВИЋ И МАРИЈА ТОШЕВ, као и 
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помоћник директора САЊА БЈЕЛИЦА, а плакате наставница 

МАРИНА ПАВЛОВИЋ ПЕТРОВ са ученицима 7. и 8. 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 наступили 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 

и захвалнице, које су уручиле директорка школе Сузана Липић и 

помоћник директора Сања Бјелица.  

 

ОДЛУКА ЖИРИЈА: 

 

ПОБЕДНИК и ОСВАЈАЧ ПРВОГ МЕСТА  ЈЕ  - 

 

     НЕДА  ИВКОВИЋ  1/6 

 

ДРУГО  МЕСТО  РАВНОПРАВНО  ДЕЛЕ:  

1)  ЕЛЕНА ТРИФУНОВИЋ 2/5 

2)  МАРИЈА РАДОВИЋ 4/4 

3)  САРА  ШАША И СТЕФАН  БЈЕЛИЦА 3/3 

 

ТРЕЋЕ  МЕСТО РАВНОПРАВНО  ДЕЛЕ: 

1)  МАРИА  АСЛАН  2/5 

2)  ТАМАРА САТАРИЋ 6/3 

3)  АРИАНА ЈЕВИЋ, САРА КРГА И КАРАТИНА ЂУКИЋ 4/1 

 

ЧЕТВРТО МЕСТО РАВНОПРАВНО ДЕЛЕ: 

1)  НИНА ГОРДИЋ 1/1 

2)  СОФИЈА  ДИМИТРОВ 3/2 

3) АНАСТАСИЈА ТОДОРОВИЋ, ЛАРА ЦЕТУШИЋ, ИВА 

ГОЛОВИЋ И НАТАША ПОПОВИЋ 2/1 

 

ПЕТО МЕСТО РАВНОПРАВНО ДЕЛЕ: 

1)  ЛЕНА ИВАНОВИЋ 1/4 

2)  МИЛИЦА САТАРИЋ 3/1 

3)  ПАБЛО  МИРОСАВИЋ 4/4 

4)  АНА  ПЕТРОВИЋ 5/5 

 

 

 

 



Носиоци Вукове дипломе 2018/2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Татјана Јанковић  8-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Богдана Цвијовић 8-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Симона Дина Новаковић 8-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Милица Ђурђевић 8-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Данило Ђурђевић 8-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Марко Мандић 8-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сара Остовић  8-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анђелија Хајдана 
Бакаловић 8-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нина Стијовић 8-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Никола Драгичевић 8-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Јана Хаџи-Ђокић 8-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Петар Илић 8-4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вук Рашић 8-4 
спортиста генерације 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мина Мушикић 8-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Милош Перовић 8-5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Марко Николић 8-5 
 
 
 

 
 



 

Ученик генерације 2018/2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анђела Вукојевић 8-5 
 


