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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. Бројно стање ученика 

                                                            

РАЗРЕД 
БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ОДЕЉЕЊА 

I 202 7  

II 189  7 

III 171 6  

IV 175  6 

V 174 7 

VI 154  6  

VII 149  6 

VIII 132  5 

СВЕГА 1361 50 

 

1.2. Просторни услови рада 

                                                                   НАЗИВ ПРОСТОРИЈЕ БРОЈ  

1. Учионице одељењске наставе 16 

2. Учионице предметне наставе 20 

3. Библиотека                                                                       1 

4. Учионице за продужени боравак                                                             2 

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                                                                                      5 

11. Педагошко психолошка служба                                                             2 

12. Стоматолошка амбуланта                                                                                             1 

13. Базен 1 

14. Спортски терени                                                                                            2 

15. Школско двориште                                                                                        2 

1.3. 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.  

 

 

 

 

 



 

1.4. Задужења 

Директор: Сузана Липић 
Педагог: Јелена Ботић 
Психолог: Тијана Савић, Кристина Поткоњак 
Логопед: Марија Сокић-Солдић 
Библиотекар: Тања Маљоковић, Милица Ђокић 
 
 
 
 

 Смена Разред/одељење 

ВЕЋЕ  I  РАЗРЕДА   

МАРИНА ФИЛИПОВИЋ А 11 

ЈЕЛЕНА ЈОВИЋ А 12 

СУНЧИЦА ДИМИТРИЈЕВИЋ А 13 

ДРАГАН АЛЕКСИЋ А 14 

МАЈА МАТУШАН Б 15 

ГОРДАНА ГЛИГИЋ, МИЛИЦА ТОДОРОВИЋ Б 16 

СЛАЂАНА ЗЛАТИЋ, МИЛЕНА ВАЉАРЕВИЋ Б 17 

   

ВЕЋЕ II РАЗРЕДА   

БОЈАНА МАТЕЈИЋ, МИЛЕНА МАРКОВИЋ A 21 

МИЉАНА РАДОСАВЉЕВИЋ A 22 

ДРАГАНА ВЕСЕЛИНОВИЋ, МИЛИЦА ЖИВАНОВ A 23 

ДАНИЈЕЛА ЈАНКОВИЋ, ИВОНА КОЛАР Б 24 

ИВАНА ТИРНАНИЋ, ВАЛЕНТИНА РИСТИЋ Б 25 

АНА СТЕФАНОВИЋ Б 26 

МАРИЈА ТОШЕВ Б 27 

    

ВЕЋЕ III РАЗРЕДА   

ОЛИВЕРА ОСТОЈИН А 31 

АНИЦА АЛЕКСИЋ А 32 

КРИСТИНА МИТРОВИЋ А 33 

ГОРДАНА РАДЕНКОВИЋ Б 34 

БРАНКА МАТИЈЕВИЋ Б 35 

ЕЛИЗАБЕТА АЏИЋ Б 36 

    

ВЕЋЕ IV РАЗРЕДА   

МИРЈАНА МАЈЦАН А 41 

ЕЛИЈАНА НАСТАСИЈЕВИЋ А 42 

МИЛЕНА ГЛИШИЋ А 43 

ЉИЉАНА МИЈАИЛОВИЋ Б 44 

СИЛВАНА ЂОРЂЕВИЋ Б 45 

АЛЕКСАНДРА ШУНДИЋ Б  46 

   



ВЕЋЕ  V  РАЗРЕДА   

МОМИР ЦВЕЈИЋ А 51 

ВАЊА ЧОЛОВИЋ А 52 

СВЕТЛАНА ДРОБЊАК А 53 

ИВАНА ЂУРИЧИЋ A 54 

ТАЊА РУЧНОВ Б 55 

ХАНА ВУЧИЋЕВИЋ Б 56 

ДРАГАНА НЕДЕЉКОВИЋ Б 57 

   

ВЕЋЕ  VI  РАЗРЕДА   

СВЕТЛАНА СКОРИЋ А 61 

ДЕЈАН ЏУВЕРОВИЋ А 62 

ЈАСМИНА ЈОВАНОВИЋ А 63 

МИРОСЛАВА МАРКОВИЋ Б 64 

БОЈАНА СИМИЋ Б 65 

МАРИНА ПАВЛОВИЋ ПЕТРОВ Б 66 

   

ВЕЋЕ  VII  РАЗРЕДА   

АЛЕКСАНДРА ФИЛИПОВИЋ А 71 

ДРАГАНА КУКОБАТ А 72 

ДУШИЦА СТЕПАНОВИЋ А 73 

ИВАНА ГЛУВИЋ Б 74 

ТАЊА СТАНКОВИЋ Б 75 

НАТАША МИЛЕТИЋ Б 76 

   

ВЕЋЕ  VIII  РАЗРЕДА   

ЉИЉАНА ВЈЕШТИЦА А 81 

ДАНИЕЛА РАДИВОЈЕВИЋ А 82 

НАТАЛИЈА БУКВИЋ Б 83 

СЛАЂАН ИГЊАТОВИЋ Б 84 

НАТАША МИЛОСАВЉЕВИЋ Б 85 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА: 

    Стручно веће наставника разредне наставе – Сунчица Димитријевић 

    Стручно веће српског језика – Душица Милосављевић 

    Стручно веће страних језика – Ивана Ђуричић 

    Стручно веће математике – Тања Станковић 

    Стручно веће природних наука – Моника Туба 

    Стручно веће историје и географије  – Наталија Буквић 

    Стручно веће технике и технологије и информатике и рачунарства  – Владимир Зорић 

    Стручно веће музичке културе: Драгана Кукобат 

    Стручно веће ликовне културе: Маријана Костић 

    Стручно веће физичког васпитања: Дамјан Девић 

 

ТИМОВИ: 

Тим за Програм културних активности школе: 

• Весна Грегец – координатор 

• Хана Вучићевић 

• Сања Бјелица 

• Бојана Матејић 

• Јелена Јовић 

Стручни актив за развојно планирање: 

• Наташа Милосављевић – координатор 

• Босиљка Трбовић 

• Маријана Костић 

• Мирјана Мајцан 

• Јелена Ботић 

• Тијана Савић 

Тим за самовредновање: 

• Јелена Ботић 

• председник Савета родитеља 

• Љиљана Мијаиловић 

• Вања Чоловић 

• Марија Момчиловић 

• Наталија Буквић – координатор 

Тим за програм заштите животне средине: 

• Јасмина Јовановић 

• Мирјана Стојковић-Шуштершић 

• Елијана Настасијевић – координатор 

• Смиљана Павловић 

 

 

 



Тим за сарадњу са локалном заједницом: 

• Сунчица Димитријевић 

• Тања Маљоковић – координатор 

• Драгана Кукобат 

• Гордана Глигић 

Тим за сарадњу са родитељима: 

• Миљана Радосављевић – координатор 

• Тијана Савић 

• Александра Филиповић 

• Бранка Матијевић 

• Марија Сокић-Солдић 

Тим за инклузивно образовање: 

• Сузана Липић 

• Сања Бјелица 

• Тијана Савић 

• Јелена Ботић – координатор 

• Марија Сокић – Солдић 

• Слађана Златић 

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања: 

• Сузана Липић 

• Ивана Глувић 

• Тијана Савић – координатор 

• Аница Алексић 

• Бојана Симић 

• Јелена Ботић 

• председник Савета родитеља 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе: 

• Сузана Липић 

• Јелена Ботић 

• Тијана Савић 

• Маријана Танасковић Радојичић – секретар 

• Љиљана Вјештица 

• Наталија Буквић 

• Марија Тошев – координатор 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва: 

• Гордана Каитовић 

• Јасмина Јовановић 

• Бојана Симић 

• Ана Стефановић – координатор 

• Гордана Раденковић 



Тим за професионални развој: 

• Светлана Дробњак – координатор 

• Тијана Савић 

• Оливера Остојин 

• Драгица Станојевић 

• Бранка Матијевић 

Тим за пројектно планирање: 

• Сузана Липић 

• Бојана Матејић 

• Марија Тошев 

• Дејан Џуверовић 

Актив за развој школског програма 

• Даниела Радивојевић 

• Наташа Милосављевић 

• Љиљана Мијаиловић 

• Силвана Ђорђевић 

Комисија за израду Извештаја о раду и Годишњег плана: 

• Сузана Липић 

• Сања Бјелица 

• Јелена Ботић – координатор 

• Тијана Савић 

• Наташа Милетић 

Црвени крст: 

• Милена Глишић – координатор 

• Ивана Глувић 

„Пријатељи деце“: 

• Александра Шундић – координатор 

• Кукобат Драгана 

• Маријана Костић 

• Хана Вучићевић 

„Радост Европе“: 

• Ивана Ђуричић – координатор 

• Хана Вучићевић 

• Драгана Кукобат 

• Владимир Зорић 

 

 

 



Ђачки парламент 

• Душица Степановић – координатор 

• Ивана Ђуричић 

• Јелена Ботић 

• Ивана Марковић 

Одржавање сајта школе: 

• Наташа Милетић 

• Богдан Јованов 

Координатори за е-дневник: 

• Наташа Милетић 

• Ана Стефановић 

Летопис: 

• Тања Ручнов – координатор 

• Слађан Игњатовић 

 

ШКОЛСКА  2021/2022. ГОДИНА 

 

И ову школску годину започели смо у условима пандемије. Све активности одржавале су се уз поштовање 

епидемиолошких мера – маске, дистанца...  Од многих активности смо и ове године одустали јер смо избегавали 

окупљања у већим групама. Прославе Дана школе и  Школске славе обавили смо без дружења и забаве на 

приредбама у свечаној сали.  Све је обележено пригодним програмима на сајту школе. У току септембра свим 

ученицима од 3. до 6. разреда  подељени су таблети. Ученици су се радовали очекујући да ће таблети заменити 

тешке уџбенике. 

   У другом полугодишту, стабилизовање епидемиолошке ситуације донело је повратак на школски живот на који 

смо навикли и који већ дуго прижељкујемо. Скинули смо маске, поново учимо да се не плашимо контаката; необична 

су нам лица која се опет смеју, а да осмех и видимо. Нека лица први пут упознајемо – чини се да су потпуно 

другачија  овако откривена. 

Са одушевљењем се враћамо планирању и реализовању екскурзија и рекреативне наставе. 

Кабинетске наставе још нема, али се и њој надамо ускоро. 

Одлазили смо и на такмичења и, као из ината корони, остварили боље резултате него икада. 

Удружили смо се и учествовали у више хуманитарних акција у жељи да помогнемон својим другарима. Успели 

смо да активирамо читаво окружење. Било је фантастично видети окупљене – децу и одрасле како се утркују у 

идејама на који начин прикупити потребан новац.  

   Крај школске године обележила је ватрена прослава наших матураната.  Цео блок их је испратио и пожелео им 

срећу у неким другим школама и даље у животу.  
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 8. септембар 

 

Међународни дан писмености 
  

Међународни дан писмености широм света се обележава 

8. септембра,  што је датум који је још 1966. године УНЕСКО 

утврдио. Циљ је да се сваке године међународна заједница 

подсети на статус писмености и образовања на глобалном 

нивоу, односно да се упозори на проблем неписмености, који 

још постоји у великом делу света. 

О важности познавања матерњег језика и писмености, 

библиотекарка школе  Тања Маљоковић, разговарала је на 

едукативној радионици са ученицима трећег разреда. 

Расположени трећаци су слушали, разговарали, читали и 

промишљали о важности писмености, а затим су направили 

плакате посвећене овом важном дану. 

Библиотекарка  Милица Ђокић је са ученицима петог и 

шестог разреда разговарала о писмености кроз обраду песама 

Бранка Радичевића. Ученици су затим креативно осликавали 

омиљена слова. На овај начин су ученици наше школе и ове 

године обележили дан посвећен писмености. 

 

9. септембар. 

Сарадња са „Пријатељима деце“ 
 Одржана је се седница организације „Пријатељи деце 

општине Нови Београд“ са сарадницима и школским 

координаторима у нашој школи. Договорена је  

реализација пројеката „Дани европске баштине у Београду“ 

и „Дечја недеља 2021.“ 

26. септембар 

 

Европски дан језика 
  

Европски дан језика је иницијатива чији је циљ промовисање 

учења језика а коју је у сарадњи са Европском комисијом покренуо 

Савет Европе 2001. године. Од тада се овај дан обележава 

широм Европе 26. септембра сваке године. Ове године 

иницијатива слави свој 20. рођендан. 

Као и сваке године, вредни ученици, наставници и 

библиотекари су се укључили у прославу овог важног дана. 

Наставнице Весна Грегец, Александра Филиповић и Љиљана 

Вјештица су са ученицима спровеле разноврсне језичке игре и 

активности које су припремљене посебно за прославу 20. 

рођендана иницијативе. Библиотекарке  Тања Маљоковић и 

Милица Ђокић  су са ученицима разговарале о овом јубилеју. Сви 

инспирисани ученици су на часовима језика и библиотечке 

секције осмислили и направили обележиваче страница књиге које 

су посветили двадесетогодишњици прославе Европског дана 

језика. Уз помоћ Милене Ивановић, наставнице ликовне културе 

и библиотекарке Тање Маљоковић, на школском паноу су сви 

ученици изложили радове посвећене овогодишњој прослави 

језичке и културне разноликости. 

Креативна решења настала као продукт тимског рада 

ученика, наставника и библиотекара могли су се  видети на 

изложби у холу школе. 
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 2. октобар 

 

Светски дан ненасиља 
  

15. јуна 2007. године Генерална скупштина Уједињених нација 

за Међународни дан ненасиља прогласила је 2. октобар, дан 

рођења Гандија, вође индијског покрета за независност и пионира 

ненасилног отпора тиранији. Широм света се овај међународни 

празник обележава са жељом да се обезбеди култура мира, 

толеранције, разумевања и ненасиља. Сваке године, у сарадњи 

са Амбасадом Републике Индије, овај велики празник 

обележавамо у нашој школи. Библиотекарка Тања Маљоковић је 

и ове године члановима библиотечке секције одржала радионицу 

посвећену овом важном дану. Инспирисани учесници су затим 

направили изложбу радова посвећених Гандију и Међународном 

дану ненасиља. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. октобар 

 

Дечја недеља 
  

Група од 10 ученика петог и шестог разреда са школским 

координатором ПД НБГД  Драганом Кукобат, 

на позив општинске организације ПД НБГД и председнице С. 

Поњавић,  присуствовала је отварању Дечје недеље 2021. у 

Палати Србија. 

 

7. октобар 

Дете је дете да га волите и разумете 
У нашој школској библиотеци, али и у свим јавним 

библиотекама, омиљени  чланови су деца. Библиотеке су оазе 

знања и сигурна месте где децу разумемо и волимо.Уз стихове 

Љубивоја Ршумовића, који су мото овогодишње Дечије недеље, 

стасавале су многе генерације корисника и чланова библиотека. 

Наставили смо традицију и баш у недељи посвећеној деци, 

уписали смо прваке у библиотеку. Библиотекарка Тања 

Маљоковић је поводом прославе Дечије недеље свим нашим 

првацима  свечано уручила бесплатне чланске карте Библиотеке 

града Београда и огранка „Сава“. Не скривајући радост и  

задовољство, обећали су да ће редовно посећивати 

библиотеке  и вредно учити да читају. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. октобар 

Meђународни дан школских библиотекара 

 Сваке године, последњег понедељка у октобру, Међународно 

удружење школских библиотекара обележава Дан школских 

библиотекара. 

Обележавање Месеца и Дана школских библиотека треба да 

укаже на важну улогу библиотеке и библиотекара у остваривању 

циљева и образовања и васпитања. У складу с тим циљевима, у 

нашој школи је и ове године обележен Дан школских библиотека. 

У школској библиотеци, библиотекарка школе Тања Маљоковић   

организовала је са ученицима креативну радионицу на тему 

„Библиотека у срцу“. Библиотекарка је са ученицима разговарала 

о организацији  рада школске библиотеке, библиотечком фонду, 

понашању у библиотеци, али и о важности читања књига. 

У другом делу радионице, ученици су своју школску библиотеку 

представили сликом и речју, а потом су изложили своје литерарне 

и ликовне радове. Чланице библиотечке секције су направиле 

пано на коме су истакле изјаве анкетираних корисника 

библиотеке о томе зашто воле своју школску библиотеку. 

Све активности, организоване поводом обележавања Дана 

школских библиотека, доприносе побољшању читалачких навика, 

подстичу креативност деце и младих и истичу важност 

библиотека које су настале из потребе да се уметничко дело и 

духовно благо једног народа чува на доступном месту. 
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25. октобар 

Шест деценија од Андрићеве Нобелове награде  

 Навршава се тачно шездесет година откако је Иво Андрић добио Нобелову награду за књижевност. . 

У част нашег великог писца, библиотекарка Тања Маљоковић ученицима осмог разреда одржала је радионицу под називом  

„Андрићу у част”. Заинтересовани ученици су са библиотекарком разговарали о Андрићевом стваралаштву, упознали се са 

начином на који је писао, слушали одломке из његових дела, гледали церемонију доделе Нобелове награде и разговарали о 

његовом животу и раду. Посебно емотивно су реаговали слушајући Андрића који говори о гимназијским данима и жудњи за њему 

недостижним књигама из излога локалне књижаре. Многи ученици су рекли да су тада разумели зашто је новац од награде Иво 

Андрић поклонио баш библиотекама. 

Шездесет година пошто је додељена прва Нобелова награда, Андрић се уписао међу добитнике,  и шест деценија касније, 

остао је једини наш писац на тој листи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. новембар 

Светски дан детета 

Светски дан детета обележава се као дан „братства и 

разумевања међу децом широм света“ и посвећен је 

активностима за унапређење благостања деце. 

Датум који је постао најшире прихваћен као датум када се 

обележава Светски дан детета јесте управо 20. новембар, када 

се заправо обележавају и годишњица усвајања Декларације и 

Конвенције о правима детета. Конвенцију о правима детета је до 

сада ратификовало 196 држава, што овај документ чини најшире 

прихваћеним правним инструментом за заштиту људских права. 

Обележавање Светског дан детета требало би да има за циљ 

да се пажња јавности усмери на проблеме са којима се деца 

суочавају током свог одрастања. Овај дан треба да служи томе да 

се свако друштво подсети на одговорност коју има према деци, 

нарочито оној која се налазе у осетљивом положају, и позове да 

предузме мере које су потребне како би се њихова добробит 

унапредила. 

Сваке године у нашој школи обележавамо Светски дан 

детета. И ове године је библиотекарка Тања Маљоковић одржала 

радионице ученицима петог разреда и члановима библиотечке 

секције. На радионицама су ученици упознати са Декларацијом и 

Конвенцијом о правима детета. Разговарало се о дечјим правима, 

али и обавезама и положају деце у друштву. Инспирисани 

ученици су затим правили обележиваче страница књиге 

посвећене прослави Светског дана детета, а чланице 

библиотечке секције су осмислиле изложбу најзанимљивијих 

радова. Библиотекарка је у сардњи са наставницом Наташом 

Милетић уредила школски пано посвећен овом важном дану. 

 



Добра атмосфера и кретивна еуфорија проширила се школом 

па су нам се придружили и заинтересовани ученици предметне 

наставе. У сарадњи са наставницом Јеленом Сарић, ученици су 

на припремљеним обележивачима осликавали своје 

новогодишње кретивне идеје. 
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29.  новембар – 6. децембар 

Један пакетић – много љубави 

И ове године радо смо се прикључили хуманитарној акцији 

Црвеног крста „Један пакетић – много љубави“ у којој смо 

прикупљали слаткише за новогодишње пакетиће за децу без 

родитељског старања. 

28. децембар 

У сусрет празницима 

Чланови библиотечке секције присуствовали су кретивној 

радионици „У сусрет празницима“, коју је осмислила и 

организовала библиотекарка Тања Маљоковић.  Циљ радионице 

је поред припрема за новогодишње празнике, био усвајање нових 

знања и вештина, као и развијање кретивности код учесника. 

Присутни ученици су упознати и са занимљивим новогодишњим 

традицијама у земљама широм света. Инспирисани предстојећим 

празницима, осмислили су и направили новогодишње 

обележиваче страница књиге. 

„Деца и млади у свету уметности“ 

Школа је на молбу организације ПД НБГД дала сагласност да 

се у њеним просторима организују и реализују 

програми/пројектне активности у оквиру пројекта „Деца и млади у 

свету уметности“, током 2022. године. 

27. јануар 

Дан Светог Саве 

Дан Светог Саве ове године обележили смо дигиталном 

презентацијом ученичких радова. Програм који се иначе изводи у 

свечаној сали школе, ове године представљамо на другачији 

начин. 

Ученици су писали литерарне радове на различите теме у 

вези са ликом, животом и делом Светог Саве, креирали 

презентације „Свети Сава биографија“, "Свети Сава у 

књижевности" и "Легенде о Светом Сави". Снимили су радио-

драму посвећену Светом Сави, писали песме и литералне 

радове. Део ђачких ликовних радова постављен је у виду 

изложбе, а део је послужио као илустрација текстова. 

СВЕТИ САВА 

Сањао сам ноћас снове 

да нас Свети Сава зове. 

Каже Сава да нас воли 

и за нас се Богу моли. 

Да будемо здрави, бистри 

од короне сасвим чисти. 

Да се корона не поврати, 

да се наша срећа врати. 

Без маске смо много лепи, 

уживајмо децо срећни! 

  

Рад ученика Уроша Шаше 
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21. фебруар 

Међународни дан матерњег језика 

Чланице организације УНЕСКО обележавају 21. фебруар као 

Међународни дан матерњег језика како би указале на значај 

поштовања основног људског права, права на матерњи језик. Ово 

право нам обезбеђује да можемо у свим приликама да користимо 

матерњи језика, а тиме и да негујемо језичку културу заједнице 

којој припадамо. 

Овај важан дан смо обележили и у нашој школи и школској 

библиотеци. Библиотекарка  Тања Маљоковић, у сарадњи са 

учитељицама првог и другог разреда и Стручним већем школских 

библиотекара Новог Београда, организовала је активности 

везане за прославу Дана матерњег језика. Наши најмлађи 

ученици су илустровали и исписивали омиљене речи из српског 

језика, док су чланови библиотечке секције присуствовали 

радионици посвећеној овом дану. 

 

24. фебруар 

Пројекат „Засади дрво“ 

У свим школама Србије  ученици првог разреда садили су 

саднице белог бора 24. фебруара. У нашој школи, ученици 1/2, са 

учитељицом Милицом Савић и учитељем Драганом Алексићем, 

засадали су 2 саднице белог бора. У оквиру пројекта „Засади 

дрво“ реализују се и активности „Гледај како растемо“ које су 

првенствено намењене подизању степена информисаности и 

образовања деце о значају очувања животне средине, седњи 

садница и њиховом одржавању, као и начину на који треба да 

брину о природи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свети Сава 

 

Док сам био млађи, радовао сам се Светом Сави, школској слави зато што нисмо имали часове тог дана. Тада нисам био свестан 

колико је Свети Сава био значајна личност и колико је учинио за наш народ. 

Рођен је као Растко Немањић. Родитељи Стефан Немања и Ана су га касно добили и био им је мезимац. На двору је добио добро 

образовање, али га није занимало да влада земљом. Био је паметан и добар дечак. Када је схватио да отац планира да га ожени 

одлучио је да побегне на Свету Гору јер му то и био сан. Искористио је посету калуђера са Свете Горе да побегне од куће када они 

крену. Отац је био љут и послао је потеру за њим, али се Растко одмах тамо замонашио и био је сигуран да не могу више да га врате 

кући. Био је срећан јер се остварила његова жеља да остане у манастиру.  

Свети Сава је био и у учитељ и занимљива ми је прича коју сам чуо о њему. Један ученик му се пожалио да му је неко украс теглу 

меда. Он је био мудар и рекао ученицима да ће оном који је украо мед пчела да слети на капу. Док су ученици ручали, Свети Сава је 

гледао и схватио да је мед украо онај дечак који је све време гледао у капу у страху да ће пчела ту да падне.  

Правио је болнице, школе и манастире, а обновио је манастир Хиландар у Грчкој и сада је то српски манастир. Написао је доста 

књига и трудио се да српски народ буде писмен. У захвалност Светом Сави сви треба да се потрудимо да будемо добри ђаци јер је 

он први схватио колико је образовање важно у животу. Он нам је дао и добар пример да када нешто желиш, треба да нађеш начин да 

се то и оствари, као што се остварила његова жеља да се замонаши. 

 

Урадио: Филип Бићанин 
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26. фебруар 

 

„Читајмо гласно“ 
 

Поводом Националног дана књиге, у сарадњи са Друштвом 

школских библиотекара Србије и Стручним већем библиотекара 

Новог Београда, окупили смо се у школској библиотеци и 

обележили овај важан датум. 

Заинтересовани ученици, чланови библиотечке секције и 

библиотекарка Тања Маљоковић читали су наглас омиљене 

стихове, цитате, делове омиљених књига, а затим и разговарали 

о прочитаном. Заједно смо показали важност сваке прочитане 

стране која богати душу и развија ум. 

Читање смо почели у 5 до 12 (11.55), што симболично 

представља крајње време да се окренемо неговању књиге и 

културе уопште. 

Циљ ове заједничке активности је 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. фебруар 

 

Школско првенство у каратеу 
 

У недељу, 27. 2. 2022. године у организацији Београдске 

асоцијације за школски спорт, одржано је Школско првенство 

Београда у каратеу, где је у категорији борбе-појединачно,  групи 

III/-40кг ученица Јана Винчић 6/1, освојила 1. место, а у групи 

IV/+50кг ученик Огњен Таировски 7/6 освојио 3. место. Такмичење 

је одржано у хали спортова „Ранко Жеравица“ на Новом Београду. 



 8. март 

 

Такмичење „Брзином до звезда“ 
На такмичењу „Брзином до звезда“ одржаном 8. 3. 2022. у 

сали академије Милан Гуровић учествовало је 16 ученика наше 

школе трећег и четвртог разреда (8 дечака, 8 девојчица). Чак њих 

четворо је освојило 1. место и тиме се пласирали на завршно 

градско такмичење које ће бити одржано у Арени 14. 3. 2022. на 

којем ће представљати и нашу школу и општину Нови Београд. 

На градски ниво такмичења пласирали су се: 

Вишња Добријевић 4/5 

Алекса Ђуровић 4/1 

Милош Урошевић 4/6 

Војин Јаковљевић 4/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. март 

 

Уметност Месопотамије 
 

Одељење 5/7 је на часу ликовне културе, при обради 

наставне јединице „Уметност Месопотамије“, правило Краљевску 

друштвену игру из периода месопотамијске цивилизације. Фигуре 

су прављене од глине, а уместо коцкица ученици су правили 

пирамидице. 
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21. март 

Светски дан поезије 
 

Дан након почетка пролећа славимо и Светски дан поезије. 

Дан поезије обележавамо сваког 21. марта. И ове године, 

библиотекарка Тања Маљоковић одржала је час посвећен овом 

важном дану. Чланице библиотечке секције и заинтересовани 

учесници читали су и говорили омиљене стихове. Слушали смо и 

уживали у дивним песмама Бранка Радичевића, Десанке 

Максимовић, Љубивоја Ршумовића, Бранка Стевановића, 

Мирослава Антића, Алексе Шантића, Дејана Алексића… На крају 

дружења, учесници су зајднички написали песму посвећену 

Светском дану поезије. 

Тако смо и ове године, на леп и забаван начин, обележили 

Дан поезије у школској библиотеци. 

 

28. март 

 

Дан школе 
И ове године Дан школе обележили смо  без окупљања на 

свечаној приредби у складу са епидемиолошким мерама. Радови 

ученика и наставника, живот школе у овој школској години 

представљени су на сајту школе. Радио- секција упознала нас је 

са  животом и делом Бранка Радичевића за време првог часа, а 

холови школе били су права изложба ученичких радова. 
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4 – 7. април  

Међународни дан  књиге за децу 

 Поводом Међународног дана дечје књиге, у гостима су нам 

биле библиотекарке Библиотеке града Београда Наташа 

Булатовић и Богданка Јовић. На преко петнаест читалачких 

часова, о дечјим књигама и књижевности, разговарале су са око 

две стотине педесет ученика наше школе. У наставку  можете да 

прочитате њихове утиске из наше школе и школске библиотеке. 

Почетком априла обележава се Међународни дан дечје 

књиге. Установљен је на годишњицу рођења Кристијана 

Андерсена, Други април је подсетник на значај које читање има, 

од оног основног, базичног познавања слова односно 

писмености, па до њеног пренесеног значења које подразумева 

разумевање књижевности као најсавршенијег људског израза. 

Свако дете које прође кроз основношколско образовање добија 

ово немерљиво благо – способност да чита и  критички 

промишља о прочитаном. Улогу у овом процесу имају пре свега 

учитељи и  наставници, али неретко и школски библиотекари. 

Пројекат који већ годинама организује Библиотека града 

Београда у сарадњи са библиотекарима основних школа и 

Општином Нови Београд сасвим пригодно се уклопио у прославу 

књижевности за децу у дивној атмосфери сусрета и разговора. Од 

4. до 7. априла 2022. били смо у посети Основној школи „Бранко 

Радичевић”, где нас је угостила библиотекарка Тања Маљоковић, 

која је анимирала више од две стотине деце да учествују у 

пројекту „Читалачка значка”. Труд који су уложили да прочитају и 

нотирају своја запажања о књигама био је задивљујући као и 

ентузијазам да утиске поделе са нама. Од препричавања и 

памтљивих детаља, деца углавном нижих разреда – која су се у 

највећем броју и одазвала – исказала су и моћ критичког 

запажања и слободно износили своје импресије, које нас, када је 

реч о књижевности, од књиге увек враћају животу и нама самима. 

Био је то разговор у коме су подједнако уживали ђаци, али и ми, 

библиотекари, који нисмо заборавили оно што је један ученик 

рекао – да останемо увек деца јер нам тако старење неће донети 

досаду. Као главни квалитет прочитаног углавном су издвајали 

занимљивост и машту, а свакако и емоцију коју у њима буди 

књижевно дело. Причали смо и о ономе што они пишу и 

подстицали их да у томе истрају. Задовољство је било бити део 

дечјег света у коме нема места за обмане, и зато се са децом 

може само чистог срца. Оно што нас је нарочито обрадовало је 

да је ова школска библиотека, залагањем библиотекарке Тање, 

не само место позајмљивања лектире,  него права мала оаза за 

одрастање и све што оно са собом носи. А књиге су нам у томе 

најбољи пријатељи. 

5 – 7. април 

Прва помоћ 
У оквиру активности  Подмлатка и омладине Црвеног крста 

Новог Београда организована је обука екипа прве помоћи, са 

циљем промоције хуманих вредности међу младима. Нашу школу 

представљала је екипа коју су чинили ученици одељења 5/6 и 5/7. 

 

6. април 

Креативност наших четвртака 
Вредни прстићи ученика 4/5, са учитељицом Силване 

Ђорђевић, техником колаж папир, направило је право ремек дело 

Свете мајке Анастасије. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. април 

 

Градско такмичење „Златна сирена“ 
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Дечје музичке свечаности обухватају такмичења деце – 

чланова музичких секција основних школа Београда узраста од 7 

до 14 година у категоријама соло певача, малих вокалних састава 

(дуети, терцети и квартети) и група певача. 

Градска такмичења музичких секција основних школа ДЕМУС, 

које традиционално организују Дечји културни центар Београд, 

општинске и Градска организација Пријатеља деце Београда, ове 

године одржало се у Великој сали Дечјег културног центра 

Београд. 

Ученице 3/1, са учитељицом (менторком) Оливером Остојин, 

освојиле су прва места у следећим категоријама: 

 

• Калина Савић III/1 соло песма – домаћа 

• Јана Јосиповић III/1 соло песма – страна 

• Теа Марковић  III/1 и Калина Савић III/1 дует – домаћа 

народна песма 

• Вера Мишчевић III/1 и Јана Јосиповић III/1 дует – страна 

народна песма 

• Исидора Ђукић III/1, Вера Мишчевић III/1 и Јана 

Јосиповић III/1 – терцет страна народна песма 

 

9. април  

На литургији 
 

Верска настава, православни ктихизис како се још зове, 

подразумева учење о Богу, хришћанству , Библији и библијским 

причама, историји, традицији, етици, духовним песмама... 

Христос је рекао: „Идите, дакле, и научите све народе крстећи 

их у име Оца и Сина и Светога духа. Учећи их да држе све што 

сам вам заповиједио; и, ево, ја сам са вама у све дане до 

свршетка вијека. Амин.“ 

Сходно тим речима, верска настава је поново уведена у наш 

просветни систем и наставници верске наставе уче децу свему 

што је са хришћанског становишта важно за образовење, живот, 

морал. Бити образован значи познавати своју верску традицију и 

традицију других народа. 

Али верска настава не значи само информисаност и 

образовање. 

За хришћанина најважније је причешћивати се. Зато је 

обавеза сваког вероучитеља да децу води у цркву на литургију. 

Сходно томе вероучитељи наше Свете Цркве, имају обавезу да 

своје ђаке воде у храм на литургију. 

Тако смо се састали  две недеље пре највећег хришћанског 

празника  Васкрса испред наше школе у. Кренули смо пешице до 

храма Светог Георгија који је парохијски храм већине наших ђака. 

Са својом децом су пошли и неки од родитеља. Мале хришћане 

су предводили њихови вероучитељи Тања и Драган. 

Литургија је почела у осам часова. Ови мали људи су стоички 

одстајали сат и по на литургији слушајући и одговрајући, како смо 

вежбали на часовима. Отпевали су песму „ Ми смо деца неба“. 

На литургију су ишли и крштени и некрштени. Али само 

крштини су се причестили како налажу црквени канони. 

Својим доласком су потврдили да су на путу да постану и 

остану верни својој традицији, својим славним прецима. Није лако 

ненавикнутима да одстоје сати и по у једном месту. Ни одраслима  

 

а камоли деци. И зато им треба одати признање. Поготово што је  

храм био мали за толику дечицу и верни народ. Слике говоре 

више од речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. април 

Биоскоп у школи 
 

За време ковид епидемије, претходне  две године, свечана 

сала је била заузета ђацима који су били у боравку. Били смо 

принуђени да филмове пуштамо у учионици… Сада је сала 

слободна и може да се користи у биоскопске сврхе. Ђаци трећих 

и четвртих разреда су у марту одгледали  цртани филм „Принц 

Египта“. Савршеном анимацијом, са фантастичном филмском 

музиком испричана је прича о животу пророка Мојсија. Ову 

библијску причу ђаци су са уживањем, смехом и са мало туге 

одгледали за сат и по времена. 
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13. мај 

 

Крос „Кроз србију“ 
 

Сви заинтересовани ученици наше школе учествовали су у 

највећој дечјој трци у Европи – кросу који је под називом „Кроз 

Србију“ организовао РТС на многим  локацијама на школским и 

предшколским полигонима. 

 

14. мај 

 

Небеска литургија 
 

У Храму Светог Саве организована је изложба икона ученика 

основних школа под називом „Небеска Литургија“. Нашу школу 

представљале су иконе у мозаик техници, радови  ученика 

одељења 4/5 , предвођени учитељицом Силваном Ђорђевић.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. мај 

 

У школској библиотеци је обележен и Дан словенске 

писмености и културе, 24. мај, установљен је у част браће – 

Ћирила и Методија. Остали су упамћени као творци  глагољице, 

првог писма Словена. Дан сећања на мисионарство и 

визионарство ове браће обележава се и у другим словенским 

земаљама. У  част овог важног дана, библиотекарка Тања 

Маљоковић, организовала je радионицу за заинтересоване 

ученике. Ученици су током радионице осмислили и направили 

пано посвећен овом дану и изложили га испред школске 

библиотеке. 

 

26. мај 

Балканска наставничка мрежа 
 

Четврта конференција најбољих наставника бивше 

Југославије одржана је у Сарајеву 26. маја.  

Наше наставнице Светлана  Дробњак и Вања Чоловић 

учествовале су на њој као пуноправне чланице Балканске 

наставничке мреже. 

 



Јун..................................................................................................................................................................................................................................................2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. јун 

 

Хуманитарна представа „Царево ново 

одело“ 
 

Ученици одељења III/5 наше школе одржали су  2.6.2022. 

одељењску позоришну представу „Царево ново одело“. Текст 

Андерсенове бајке је драматизовала  учитељица Бранка 

Матијевић, а за сценографију је била задужена учитељица Ана 

Стефановић. Костиме и шминку осмислили су учитељица и деца 

заједно, а помагале су вредне маме и други чланови породице. 

 Свечана сала је била попуњена до последњег места, а у 

публици је било доста деце предшколског узраста. Глумци су 

били изванредни у својим улогама и на крају су поздрављени 

великим аплаузом. 

Присутни су се одазвали позиву да учествују у хуманитарној 

акцији „За Тамару“,па је прикупљена значајна сума новца за 

помоћ у лечењу болесне другарице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. јун 

 

Хуманитарна акција „За нашу ташу“  
 

 Наша школа организовала је хуманитарну акцију „За нашу 

Ташу“ у којој је прикупљан новац за лечење наше другарице 

Тамаре. Поносни смо на успешност акције. Организован је 

хуманитарни базар ученика од првог до четвртог разреда; аукција 

слика; фудбалска утакмица између ученика седмог и осмог 

разреда; одбојкашка утакмица ученица; продаја колача, 

лимунаде... Ученици 5/6 су чак и на пијаци продавали воће и 

поврће; малишани су на клупама продавали своје играчке и 

слаткише...  Акцији су се у великом броју одазвали ученици, 

наставници, родитељи, али и читаве породице из околних зграда 

и блокова.  Хвала свима који су показали својим личним 

примером  да се увек можемо окупити око племенитих и хуманих 

активности. Удружени, доказали смо да су емпатија, солидарност, 

брига о другима и окружењу – највећи успех у животу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. јун 

 

„Између две ватре“  
 

Ученици четвртог разреда освојили су треће место на  Градском 

такмичењу „Између две ватре“ 



Јун..................................................................................................................................................................................................................................................2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. јун 

Пројекат „Мој Београд“ 
 

Учешћем на ликовном и фото конкурсу на тему „Мој Београд“ у 

оквиру пројекта „Мој Београд“ који је подржала Канцеларија за 

младе града Београда, наши ученици су постигли следеће 

резултате: 

    – ученица Теодора Николовски V-5 је освојила треће место 

у области фотографије у категорији ученика основне школе-виши 

разреди; 

    – ученица  Мина Стевановић V-2 је освојила друго место у 

категорији основних школа-пети и шести разреди  ликовно 

стваралаштво; 

    – ученица  Стелла Козарски VIII-1 је освојила прво место у 

категорији основних школа- седми и осми разреди  ликовно 

стваралаштво; 

На изложби ликовних радова бити изложени радови: 

Јане Винчић VI-1 

Страхиње  Добријевића  VI-6 

Јанка Веселиновић VIII-3 

Бојане Беко VIII-2 

Косте Петровића VII-1 

Завршни програм, изложба награђених, похваљених и дабраних 

радова као и додела награда организована је у четвртак, 23. јуна 

2022.године у Малом позоришту „Душко Радовић“. 

30. јун 

Матурско вече 
 

Ученици осмог разреда су са својим одељењским 

старешинама, учитељима и наставницима прославили малу 

матуру и крај основног образовања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награде за успехе на такмичењима 
Организација ПД НБГД је доставила књиге и дипломе за 

награђене ученике свих ликовних, литерарних, драмских и 

музичких такмичења реализованих у овој школској години. 



Август.......................................................................................................................................................................................................................................2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. август 

 

Студијско путовање 
 

Колектив наше школе био је на излету на којем  је обишао 

манастир Копорин у близини Велике Плане, Голубац и Сребрно 

језеро. У обнављању и стицању нових знања, али и забави и 

дружењу протекао је  дан  као припрема и прикупљање позитивне 

енергије за  почетак нове школске године. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Награде за успехе на такмичењима 
Организација ПД НБГД је доставила књиге и дипломе за 

награђене ученике свих ликовних, литерарних, драмских и 

музичких такмичења реализованих у овој школској години. 



Екскурзије и излети 

11 – 18 јул 

Први разред – Златибор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Екскурзије и излети 

23 – 24. мај 

Пети разред – Врњачка Бања 

На дводневној екскурзији  обишли смо манастире Студеницу и Жичу. Смештај је организован у Хотелу „Бреза“ у 

Врњачкој Бањи. Другог дана смо, након слободног времена у бањи и ручка, обишли манастире Љубостиња и Лазарица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Екскурзије и излети 

31. мај 

Шести разред – Јагодина 

Према програму екскурзије, прво смо посетили манастир Манасију (задужбину деспота Стефана Лазаревића) , а 

затим Ресавску пећину. Затим смо посетили  манастир Раваницу (задужбину кнеза Лазара Хребељановића). У  

Јагодини, је  организована посета Музеју воштаних фигура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Екскурзије и излети 

16 – 17. мај 

Седми разред – Лепенски Вир 

Екскурзија је реализована на релацији  Београд – Костолац – Голубац – Доњи Милановац – Кладово – Мајданпек – 

Београд   са ручком на Сребрном језеру. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Екскурзије и излети 

23 – 25. мај 

Осми разред – Тара 

Екскурзија је реализована на релацији  Београд – Сирогојно – Тара – Дрвенград – Тара – Перућац – Београд. Смештај 

је био у хотелу „Бели Бор“ на Тари. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Такмичења  

 

 

  

Учесници програма: 

• Чланови библиотечке секције ОШ „Бранко Радичевић”; 

• Чланови хора и оркестра ОШ „Бранко Радичевић”; 

• Драмска група ОШ „Бранко Радичевић”. 

Гости: 

• Весна Картал, представница Тима за образовање 

Канцеларије УНИЦЕФ – а у Србији; 

• Јасмина Радовановић, саветник Друштва школских 

библиотекара Србије; 

• Сузана Поњавић, председница организације „Пријатељи 

деце општине Нови Београд”; 

• Библиотекари и ученици новобеоградских основних школа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захваљујемо свима који су нам помогли да свет, бар на трен, 

буде лепши и бољи за сву нашу децу! 

 

26. новембар 

Славка Петковић Грујичић у школској 

библиотеци 

 Школска библиотека била је домаћин сусрета ученика наше 

школе и књижевнице Славке Петковић Грујичић. Сусрет је 

организован у сарадњи са организацијом  Пријатељи деце Нови 

Београд. 

Присутни ученици, председница организације Пријатељи 

деце општине Нови Београд Сузана Поњавић, директорка наше 

школе Сузана Липић, помоћница директорке Сања Бјелица, 

професорка музичке културе Драгана Кукобат, чланови 

библиотечке секције и наша библиотекарка Тања Маљоковић, 

уживали су у једночасовном дружењу са  књижевницом. 

Кроз стихове и разговор о романима и приручницима које је 

написала, наша драга гошће подсетила нас је на правила лепог 

понашања, важност породице и љубави у животу сваког 

појединца, а пре свега нас је уверила у важност и лепоту своје  

писане речи. 

 

 

Математика 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

Име и презиме   награда 

III РАЗРЕД 

Невена Дамјановић 3/5    1. награда 

Лена Поповић 3/2     1. награда 

Јакша Томовић 3/2     3. награда 

IV РАЗРЕД 

Дуња Ђурђић 4/4     1. награда 

Неда Ивковић 4/6     3. награда 

Никола Спасојевић 4/1    3. награда 

V РАЗРЕД 

Вук Милошевић 5/1     1. награда 

Михајло Бојковић 5/2     2. награда 

Нађа Миливојевић 5/5     2. награда 

Момчило Хинић 5/3     3. награда 

Давид Митић 5/5     3. награда 

Андреа Бојовић 5/5     3. награда 

Душан Злоколица 5/7     3. награда 

VI РАЗРЕД 

Петар Алабурић 6/2     1. награда 

Марко Симић 6/1     3. награда 

Ленка Вуковић 6/3     1. награда 

Симона Црепуља 6/3    2. награда 

VII РАЗРЕД 

Виктор Ђурић 7/4     2. награда 

Андреј Вуковић 7/2     3. награда 

Коста Билић 7/2     3. награда 

VIII РАЗРЕД 

Урош Алексић 8/2     3. награда 

Михајло Зелић 8/2   3. награда 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

IV РАЗРЕД 

Никола Спасојевић 4/1    1. награда 

V РАЗРЕД 

Вук Милошевић 5/1     2. награда 

Михајло Бојковић 5/2     1. награда 

Давид Митић 5/5     2. награда 

Нађа Миливојевић 5/5     похвала  

V РАЗРЕД 

Петар Алабурић 6/2     2. награда 

Марко Симић 6/1     3. награда 

Ленка Вуковић 6/3     похвала 

Симона Црепуља 6/3     похвала 

VII РАЗРЕД 

Коста Билић 7/2     3. награда 

Михајло Зелић 8/2     3. награда 

VIII РАЗРЕД 

Урош Алексић 8/2     похвала 

 

Физика 
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

Име и презиме   награда 

VI разред 

Хелена Јанковић 6/5     2. награда 

Петар Алабурић 6/2     2. награда 

Страхиња Добријевић 6/6     3. награда 

Ленка Вуковић 6/3     3. награда 

VII разред 

Никола Манојловић 7/5     1. награда 

Андрија Вуковић 7/5     1. награда 

Петар Вујић 7/5      2. награда 

Димитрије Савић 7/4     3. награда 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

VI разред 

Хелена Јанковић 6/5     1. награда 

Петар Алабурић 6/2     1. награда 

Страхиња Добријевић 6/6    3. награда 

VII разред 

Никола Манојловић 7/5     3. награда 

Петар Вујић 7/5      3. награда 

Андрија Вуковић 7/5     3. награда 

Виктор Ђурић 7/4     3. награда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 

Петар Алабурић 6/2    2. награда 

 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 

Хелена Јанковић 6/5     2. награда 

Петар Алабурић 6/2     2. награда 

Страхиња Добријевић 6/6    2. награда 

Никола Манојловић 7/5    2. награда 

Петар Вујић 7/5     похвала 



Хемија 
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

Име и презиме   награда 

VII разред 

Дуња Бојковић 7/3    1. место 

Бојана Михаиловић 7/3    2. место 

Миа Јанићијевић 7/3     2. место 

Андреј Вуковић 7/2    2. место 

Пабло Миросавић 7/4     2. место 

Страхиња Милетић 7/6    3. место 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

Дуња Бојковић 7/3    1. место 

Бојана Михаиловић 7/3    3. место 

Миа Јанићијевић 7/3     3. место 

Андреј Вуковић 7/2     3. место 

Пабло Миросавић 7/4     3. место 

Страхиња Милетић 7/6    3. место 

Стелла Козарски 8/1     1. место 

Реља Ранковић  8/3     2. место 

Филип Крстић  8/3     3. место 

 

 

 

 

 

 

 
 

Српски језик 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

Име и презиме   награда 

Нађа Миливојевић 5/5     2. место 

Теодора Бељуревић 5/4    3. место 

Лазар Максимовић 6/4    3. место 

Јован Дабић 6/4     3. место 

Андреј Вуковић 7/2    3.место 

Дуња Бојковић 7/3    3. место 

Миа јанићијевић 7/3     3. место 

Димитрије Топаловић 7/3     3. место 

Стелла Козарски 8/1     3. место 

Тамара Ралевић 8/1    3. место 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

Нађа Миливојевић 5/5    2. место 

Јован Дабић 6/4    3. место 

Димитрије Топаловић 7/3    2. место 

Дуња Бојковић 7/3     2. место 

Миа Јанићијевић 7/3     2. место 

Андреј Вуковић 7/2     3. место 

Стелла Козарски 8/1     1. место 

 

Такмичења  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Географија 
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

Име и презиме   награда 

Елена Бабић 7/6     1. место 

Лука Спаић 7/3     2. место 

Дора Драгнић 7/4     2. место 

Пабло Миросавић 7/4    2. место 

Петар Ђокић 7/5      2. место 

Илија Вукадиновић 7/1     3. место 

Лука Вукмановић 7/5     3. место 

Реља Ранковић 8/3    1. место 

Филип Крстић 8/3     2. место 

Давид Давидовић 8/4    2. место 

Урош Алексић 8/2     3. место 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

Лука Спаић 7/3      95 поена 

Петар Ђокић 7/5     93 поена 

Елена Бабић 7/6     82 поена 

Пабло Миросавић 7/4    76 поена 

Дора Драгнић 7/4     72 поена 

Реља Ранковић 8/3     94 поена 

Филип Крстић 8/3     80 поена 

Давид Давидовић 8/4     60 поена 

 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 

Дуња Бојковић 7/3    2. награда 

Српског хемијског друштва 

Стелла Козарски 8/1    3. место и 

диплома МП; 2. награда Српског хемијског 

друштва 

 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 

Стелла Козарски 8/1     3. место 
 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 

Лука Спаић 7/3     87 поена 

Петар Ђокић 7/5     80 поена 

Реља Ранковић 8/3     93 поена 



Такмичења  

 

 

  

Историја 
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

Име и презиме   награда 

Давид Давидовић 8/4     3. место 

 

Енглески језик  
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

Име и презиме   награда 

Михајло Зелић 8/2     1. место 

Филип Јанковић 8/3     2. место 

Невена Мартиновић 8/5    3. место 

Лара Ракић 8/4    3. место 

Тара Антић 8/4     3. место 

  

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

Филип јанковић 8/3     2. место 

 

Немачки језик  
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

Име и презиме   награда 

Стелла Козарски 8/1     3. место 

 

Руски језик  
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

Име и презиме   награда 

Даница Госпић 8/4     3. место 

  

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

Даница Госпић 8/4     2. место 

 

Такмичење рецитатора 

Теса Латиновић 8/2 освојила је прво место и на 

општинском и на градском такмичењу. 

Музичка култура 

 

Општинско такмичењ ДЕМУС – соло певачи „Златна сирена“ 

и мали вокални састави 

СОЛО ПЕВАЊЕ: 

Име и презиме   награда 

Теодора Костић 5/6    2. место 

Сара Гостиљац 7/6     3. место 

Јана Јосиповић 3/1     1. место 

Калина Савић 3/1    1. место 

Данило Михајловић 3/1    2. место 

 

МАЛИ ВОКАЛНИ САСТАВИ: 

дует  Калина Савић  3/1 и Теа Марковић    1. место 

 дует Јана Јосиповић 3/1 и Вера Мишчевић  3/1  1. место 

 терцет Вера Мишчевић  3/1, Исидора Ђукић  3/1 и Јана 

Јосиповић  3/1      1. место 

 

Градско такмичење ДЕМУС – „Златна сирена и мали вокални 

састави 

Име и презиме   награда 

Јана Јосиповић 3/1     1. место 

Калина Савић 3/1     1. место 

дует  Калина Савић  3/1 и Теа Марковић    1. место 

дует Јана Јосиповић 3/1 и Вера Мишчевић  3/1  1. место 

терцет Вера Мишчевић  3/1, Исидора Ђукић  3/1 и Јана 

Јосиповић  3/1      1. место 

 

Литерарни конкурси 

 

„ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ“ У ОКВИРУ 

ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ 2021. 

 Вук Клисарић 6/3     1. место 

 

 „У ЧАСТ ДРАГАНУ ЛУКИЋУ – ЛУКИЋЕВ ЛИСТ“ 

Андреј Љубинковић 4/6    2. место 

Неда Ивковић 4/6     похвала 

 

„МОЈ КРАЈ ПРИЧЕ“ 

Дуња Станојевић 5/3     1. место 

 



Такмичења  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ликовни конкурси 

„ИЛУСТРОВАЊЕ СРПСКИХ НАРОНИХ ПОСЛОВИЦА И 

ИЗРЕКА“ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ 

2021“ 

Миа Радовић 5/3     2. место 

 

„ДЕТЕ ЈЕ ДЕТЕ ДА ГА ВОЛИТЕ И РАЗУМЕТЕ“ У ОКВИРУ 

ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ 2021. 

Вук Клисарић 6/3     1. место 

Неда Ивковић 4/6    2. место 

Николина Станковић  4/6   2.  место 

Матеја Цветковић  4/6    похвала 

Мина Стевановић 5/2    похвала 

 

„ХАЈДЕ СВЕТЕ БУДИ ДЕТЕ“ 

Игњат Тасић 4/4     1. место 

Реља Савић 4/4     2. место 

 

„У ЧАСТ ДРАГАНУ ЛУКИЋУ – ЛУКИЋЕВ ЛИСТ“ 

Милош Урошевић 4/6    2. место 

Ђорђе Чуљић 6/2     1. место 

Наталија Комад 5/1     2. место 

 

КОНКУРС ЗА ДЕЧЈУ КАРИКАТУРУ- „МАЛИ ПЈЕР 2022.“ 

Јелена Јоксимовић 4/6    1. место 

Милица Недељковић 4/1    2. место 

Андреј Љубинковић 4/6    3. место 

Сташа Ђидић 3/1     3. место 

Дуња Станојевић 5/3     1. место 

Анастасија Павловић 8/5   2. место 

Дуња Топаловић 5/1     2. место 

Теодор Костић 5/6    2. место 

 

„28. УСКРШЊЕ ЛИКОВНЕ ЧАРОЛИЈЕ“ 

Теодора Костић 5/6     1. место 

Вељко Сатарић 5/3     3. место 

Јована Стаматовић 1/1    похвала 

Уна Исаковић 3/2     похвала 

 

„МОЈ КРАЈ ПРИЧЕ“ 

Јована Стаматовић 1/1    1. место 

Вељко Сатарић 5/3     2. место 

Александра Ласица 8/5    3. место 

 

„УПОЗНАЈМО ПТИЦЕ“ 

Милица Ђоковић 3/2     2. место 

Вук Ракочевић 3/2     похвала 

Огњен Тодоровић 5/7     1. место 

Мина Стевановић 5/2     3. место 

Миа Вундук 8/2    3. место 

Физичко и здравствено васпитање 

 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

 

РУКОМЕТ – девојчице 7. и 8. разред  -  1. место 

 

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 

ВАТЕРПОЛО – дечаци од 5. до 8. разреда  -  1. место 

ПРВЕНСТВО У ПЛИВАЊУ 

Никола Манојловић 7/5    3. место 

Теодора Бељуревић 5/4   3. место 

Вања Ђурић 8/4     5. место 

Огњен Мињовић 8/2     7. место 

Саво Влаховић 6/4     9. место 

 

ПРВЕНСТВО У КАРАТЕУ 

Јана Винчић 6/1    1. место 

Огњен Таировски 7/6     3. место 

 

ПРВЕНСТВО У РУКОМЕТУ 

Девојчице 7. и 8. разреда    4. место 

 



Носиоци Вукове дипломе 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ања Радосављевић 8-1 Катарина Грујић 8-1 Татјана Грујић 8-1 Милош Мандић 8-1 

 

Стелла Козарски 8-1 Тамара Ралевић 8-1 Михајло Зелић 8-2 Огњен Мињовић 8-2 

Теса Латиновић 8-2 Јанко Веселиновић 8-3 

 

Реља Ранковић 8-3 Милица Стаменковић 8-3 

 

Уна Чутура 8-3 Филип Јанковић 8-3 Филип Крстић 8-3 

 

Лара Ракић 8-4 

 



Носиоци Вукове дипломе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Спортиста генерације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Милица Симић 8-4 

 

Ања Мирић 8-4 

 

 

Маша Мијаковац 8-5 

 

Лара Костић 8-5 

Небојша Добрић 8-5 

Огњен Мињовић 8-2 



 

Ученик генерације 

 
 Стелла Козарски 8-1 


