Летопис
школска 2019/2020. година

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

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

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

1.

Организација образовно-васпитног рада
1.1
Распоред одељења по сменама

СМЕНА A
11– класична, 12 – боравак, 13 – боравак
21 – класична, 22 – боравак, 23 – класична
31, 32, 33, 34
41, 42, 43
51, 52, 53
61, 62
71, 72, 73,74
81, 82, 83

СМЕНА Б
14 – класична 15 – класична, 16 – боравак
24 – боравак, 25 – класична, 26 – боравак
35, 36, 37
44, 45, 46
54, 55, 56
63, 64, 65
75, 76
84, 85

1.2. Бројно стање ученика
РАЗРЕД
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
СВЕГА

БРОЈ УЧЕНИКА

БРОЈ ОДЕЉЕЊА

178
179
191
167
167
141
163
143
1329

6
6
7
6
6
5
6
5
47

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

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

БРОЈ
15
20
1
1
2
2
1
1
1
4
2
1
1
2
2

1.4. 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.

1.5. Задужења
Директор: Сузана Липић
Педагог: Јелена Ботић
Психолог: Тијана Савић
Логопед: Марија Сокић – Солдић
Библиотекар: Тања Маљоковић
ВЕЋЕ I РАЗРЕДА
ОЛИВЕРА ОСТОЈИН
АНИЦА АЛЕКСИЋ
КРИСТИНА БЛАГОЈЕВИЋ
ГОРДАНА РАДЕНКОВИЋ
БРАНКА МАТИЈЕВИЋ
ЕЛИЗАБЕТА АЏИЋ

Смена Разред/одељење
A
11
A
12
A
13
Б
14
Б
15
Б
16

ВЕЋЕ II РАЗРЕДА
МИРЈАНА МАЈЦАН
ЕЛИЈАНА НАСТАСИЈЕВИЋ
МИЛЕНА ГЛИШИЋ
ЉИЉАНА МИЈАИЛОВИЋ
СИЛВАНА ЂОРЂЕВИЋ
АЛЕКСАНДРА ШУНДИЋ

А
А
А
Б
Б
Б

21
22
23
24
25
26

ВЕЋЕ III РАЗРЕДА
МАРИНА ФИЛИПОВИЋ
ЈЕЛЕНА ЈОВИЋ
СУНЧИЦА ДИМИТРИЈЕВИЋ
ДРАГАН АЛЕКСИЋ
МАЈА МАТУШАН
ГОРДАНА ГЛИГИЋ
СЛАЂАНА ЗЛАТИЋ

А
А
А
А
Б
Б
Б

31
32
33
34
35
36
37

А
А
А
Б
Б
Б

41
42
43
44
45
46

ВЕЋЕ IV РАЗРЕДА
БОЈАНА МАТЕЈИЋ
МИЉАНА РАДОСАВЉЕВИЋ
ДРАГАНА ВЕСЕЛИНОВИЋ
ДАНИЈЕЛА ЈАНКОВИЋ
АНА КРСТИЋ
ИВАНА ТИРНАНИЋ

ВЕЋЕ V РАЗРЕДА
АЛЕКСАНДРА ФИЛИПОВИЋ
ДРАГАНА КУКОБАТ
ДУШИЦА СТЕПАНОВИЋ
ИВАНА ГЛУВИЋ
ТАЊА СТАНКОВИЋ
НАТАША МИЛЕТИЋ

А
А
А
Б
Б
Б

51
52
53
54
55
56

А
А
Б
Б
Б

61
62
63
64
65

А
А
А
А
Б
Б

71
72
73
74
75
76

А
А
А
Б
Б

81
82
83
84
85

ВЕЋЕ VI РАЗРЕДА
ЉИЉАНА ВЈЕШТИЦА
ДАНИЕЛА РАДИВОЈЕВИЋ
НАТАЛИЈА БУКВИЋ
СЛАЂАН ИГЊАТОВИЋ
НАТАША МИЛОСАВЉЕВИЋ

ВЕЋЕ VII РАЗРЕДА
МОМИР ЦВЕЈИЋ
ВАЊА ЧОЛОВИЋ
ДРАГИЦА СТАНОЈЕВИЋ
СВЕТЛАНА ДРОБЊАК
ТАЊА РУЧНОВ
ХАНА ВУЧИЋЕВИЋ

ВЕЋЕ VIII РАЗРЕДА
СВЕТЛАНА СКОРИЋ
ВЕСНА ГРЕГЕЦ
МАЈА МЕДАР – ЦИГАНОВИЋ
МИРОСЛАВА МАРКОВИЋ
БОЈАНА СИМИЋ

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА:
Стручно веће учитеља – Сунчица Димитријевић
Стручно веће српског језика – Душица Милосављевић
Стручно веће страних језика – Ивана Ђуричић
Стручно веће математике – Тања Станковић
Стручно веће природних наука – Смиљана Павловић
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

Школски часопис и Летопис:
•
•

Тања Ручнов – координатор
Слађан Игњатовић

Септембар .........................................................................................................................................................................................................................2019.
2. септембар

Приредба за ђаке прваке

Нова школска година почела је 2. септембра. У школске клупе
сели су и првачићи којимa је ово први сусрет са школом,
учитељима и новим другарима. Како бисмо им показали да
школа, осим нових обавеза, нуди и много лепих ствари, ученици
ОШ „Бранко Радичевић“ су за своје мале другаре припремили
пригодну приредбу која је одржана у малој сали наше школе.

УНЕСКО је још 1967. године проглaсио 8. септембар за
Међународни дан писмености, да би се сваке године, бар на тај
дан, истакла важност читања и писмености широм света.
Тог дана је у школској библиотеци одржана радионица
посвећена управо Међународном дану писмености. У присуству
директорке школе Сузане Липић, библиотекарка Тања
Маљоковић је свим заинтересованим ученицима четвртог
разреда одржала радионицу посвећену овом дану.
Заинтересовани четвртаци су научили зашто обележавамо 8.
септембар, шта је писменост, колико је важна…
Обележавању Међународног дана писмености су се
придружиле и чланице библиотечке секције, које су осмислиле
плакате којима ће промовисати обележавање овог важног дана у
нашој школи.
Постављена је и изложба најуспешнијих дечијих радова на
тему писмености у школској библиотеци.
14 – 15. септембар

Дани европске баштине 2019.
Наша школа је у сарадњи са организацијом „Пријатељи деце
Општине Нови Београд“ учествовала у манифестацији Дани
европске баштине 2019. на тему „Уметност и забава - наслеђе у
фокусу“. Тим поводом 14. и 15. септембра 2019. је реализована
радионица „Школа ручног ткања“ чији је аутор ПД НБГД.

Било је песме, рецитовања, глуме, игре… смеха… аплауза.
8. септембар

У сусрет Међународном дану писмености

Едукативни програм „Школа ручног ткања“ је реализован на
хоризонталним разбојима као практичан рад који укључује израду
ручно тканих предмета и узорака као и учење народних техника и
комбиновање различитих преплетаја. У малој згради школе
постављена је изложба фотографија са радионице .
26. септембар

Радионица поводом Eвропског дана језика
И ове године чланови библиотечке секције активно су
учествовали у обележавању Европског дана језика 26. септембра
2019. године. На две радионице које је у школској библиотеци
осмислила и одржала библиотекарка Тања Маљоковић, ученици
су правили обележиваче страница посвећене великим европским
књижевницима и њиховим најзначајнијим делима.

Септембар.........................................................................................................................................................................................................................2019.
Затим су, у сарадњи са наставницама страних језика и нашим
библиотекаркама, приредили заједничку изложбу на којој су
представили књиге, часописе, ученичке радовe на страним
језицима и традиционалну храну из неких европских земаља.

Својим учешћем и залагањем ученици, наставници и
библиотекари су послали поруку о важности које учење страних
језика има за упознавање европске књижевности, уметности,
културе и традиције.

Европски дан језика
И ове школске године наставнице енглеског језика Весна
Грегец, немачког језика Александра Филиповић и библиотекарка
школе Тања Маљоковић, заједно са ученицима шестог и осмог
разреда , позвале су све ученике школе, родитеље и запослене
на обележавање Европског дана језика.

бакама правећи аутетнична, разноврсна и веома укусна јела из
српске, немачке, енглеске, руске, италијанске, шпанске и турске
кухиње. Разноврсни и едукативни панои о наведеним државама,
макете, сувенири из датих држава као и ученичке рукотворине:
букмаркери, разгледнице, заставе… украшавали су штандове у
холу школе испред библиотеке.

Ученици су заједно са наставницима 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.
Присутне ученике је поздравила директорка школе, Сузана
Липић, која је ученицима поручила да је веома битно да уче
стране језике и да их што више усавршавају ради боље
комуникације, путовања као и дописивања и дружења са децом
из иностранства.
Овом приликом се захваљујемо свим ученицима пројекта
,,Европски дан језика“, а посебно мамама и бакама у чијим
изванредним кулинарским умећима смо уживали.
Било је ово још једно забавно и поучно дружење у нашој
школи!
27. септембар

Едукативна радионица о плечарству
У петак 27. септембра, ученици одељења I/2,3,4,5; II/1,2,3,6;
III/2 и IV/1,2,3 учествовали су у интерактивној едукативној
радионици о пчеларству.
На веома забаван и едукативан начин присутнима су
представљене многе државе (Србија, Русија, Немачка, Аустрија,
Швајцарска, Велика Британија, Италија и Шпанија) као и језици
који се у њима говоре. Добро познавање једне државе не огледа
се само у познавању географских података о њој, већ и у
познавању културе живота и традиције у тим земљама. Посебан
доживљај су ученици приредили заједно са својим родитељима и

Видели су кошнице, опрему за врцање меда и живе пчеле у
стакленом раму. Научили су много о овим вредним инсектима.
Сами су показали да знају колико је мед значајан за здраво
одрастање. На поклон су добили брошуре и дрвене кашике.
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2. октобар

Међународни дан ненасиља
Библиотечка секција наше школе обележила је Међународни
дан ненасиља и 150 година од рођења Махатме Гандија
радионицама и посетом његовом споменику, где су учествовали
у програму који је припремила Амбасада Републике Индије у
Србији. Учесници тродневне радионице су у библиотеци наше
школе разговарали о Гандијевој биографији, његовој филозофији
ненасиља и порукама које су и даље актуелне. Његове цитате и
сопствене мисли о ненасиљу ученици су исписивали на
разнобојним картонима. Баш на Гандијев рођендан, 2. октобра,
чланови секције, билиотекарка Тања Маљоковић и председница
Савета родитеља Нада Ковачевић Вељановски, посетили су
Гандијев споменик. Крај споменика су поставили траку на којој су
окачили поруке и мисли о ненасиљу. Прочитали су и текст о
Гандијевом животу и филозофији и поставили цвеће са лентом.
Након тога је почео програм у организацији индијске амбасаде.
По индијским обичајима, споменик је окружен цветним круницама,
а венце цвећа су на Гандијев бисту поставили амбасадор Индије,
представница Општине „Нови Београд“ и билиотекарка Тања
Маљоковић. Певачка група гимназијалаца отпевала је омиљену
Гандијеву песму, а затим је амбасадор говорио о Гандију,
мировним порукама и ненасиљу.

Индијски амбасадор је разговарао са децом и учио их
поздраву који је и Ганди користио, а који симболизује мир у срцу.
Са библиотекарком Тањом Маљоковић читао је поруке које су
деца исписала.
Фото-прича о овом догађају објављена је и на фејсбук
страници индијске амбасаде (India in Serbia (Embassy of India,
Belgrade).
3. октобар

Радост Европе 2019.
Наша школа је и ове јесени била део манифестације „Сусрети
пријатељства – радост Европе“, која ове године прославља
велики јубилеј, 50 година постојања. Београд је угостио децу из

22 европске земље и из Кине, а ми децу из Пољске. Наши гости
су дошли из града Лођа, који се налази у централном делу земље
и прешли су око 1100 километара како би учествовали у овој
јединственој манифестацији.

Заједничку приредбу приредили смо 3. октобра и на њој су
учествовали - мали и велики хор са солисткињом на тамбурици
Тамаром Сатарић 7/3; плесна група 5/1 – Ариана Јевић, Сара Крга
и Катарина Ђукић; фолклорни ансамбл „Шумадија 04“ и наши
гости, плесни ансамбл „Predzi wiatry“ (Ветрићи). Водитељ
програма је био Реља Ранковић 6/3. Гости су нас научили да
плешемо њихову националну игру – краковјак.

7. октобар

Свечано отварање Дечије недеље у библиотеци
Манифестација „Дечија недеља“ се одржава сваке године у
месецу октобру, са циљем скретања пажње јавности на децу и
младе, на дете као носиоца права, на потребе деце у породици,
друштву и локалној заједници, на њихово право да одрастају у
што бољим условима, на једнаке шансе за развој и остварење
потенцијала.
Дечију недељу под слоганом „Да право свако – дете ужива
лако“ ове године свечано смо отворили 7. oктобра у школској
библиотеци.
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10. октобар

Радионице у оквиру Дечије недеље

Домаћини, чланови библиотечке секције и библиотекарка
Тања Маљоковић, припремили су пригодан програм о дечијим
правима за ученике трећег, четвртог и петог разреда. Почасни
гост на данашњој свечаности био је наш познати писац Слободан
Станишић. Деци се обратила и Сузана Поњавић, председница
организације „Пријатељи деце општине Нови Београд“ и партнер
у организацији данашње свечаности, директорка школе Сузана
Липић, као и председница Савета родитеља Нада Ковачевић
Вељановски.
8. октобар

24. Ревија стваралаштва деце и младих
Београда

У оквиру 24. Ревије стваралаштва деце и младих Београда, у
уторак, 8. октобра 2019. у великој сали Дома културе „Студентски
град“ наступили су представници девет новобеоградских школа,
а нашу школу су представили здружени мали и велики хор са 75
чланова, отпевавши дечију песму „Promise song“ и „Тамо далеко”
са солисткињом на тамбурици, ученицом Тамаром Сатарић.
Приредба је завршена извођењем наше песме „Тамо далеко”, коју
су заједно отпевали сви учесници ревије.

У малој сали наше школе одржана је изложба играчака од
рециклираног материјала. Истог дана, ученици трећег и четвртог
разреда су имали радионицу, на којима су правили костиме и
маске од рециклираног материјала. Све своје радове ученици су
поклонили својим млађим другарима из првог и другог разреда.
Деца су уживала у раду и презентацији као и даривању.
12. октобар

Мостови међу генерацијама – рука у руци
У нашој школи одржано је драмско-музичко дружење.
Концерт под називом „Мостови међу генерацијама – рука у руци“,
био је посвећен нашим најстаријим суграђанима, који чине наше
детињство лепшим и сигурнијим. Концерт је део пројекта
„Пријатељи деце Новог Београда“ са председницом Сузаном
Поњавић и Стручног већа музичке културе са наставницама
Драганом Кукобат и Ханом Вучићевић.

Овај догађај је део Дечије недеље, а има за циљ да
промовише и развија међугенерацијску солидарност и културну
толеранцију.
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14. октобар

Екскурзија петака
Ученици петог разреда су 14. октобра кренули на своју прву
екскурзију у петом разреду. Прво заустављање је било у Орашцу.
Уз пратњу стручног водича обишли смо Марићевића јаруге –
место договора о подизању Првог српског устанка и проглашења
Карађорђа Петровића за врховног вожда, 15. фебруара 1804.
године. У знак сећања на овај догађај подигнута је црква
Вазнесења Господњег, Спомен школа,
спомен чесма у
Марићевића јарузи, музеј и скулптура Карађорђа и тако је
формиран споменички комплекс.

великог вожда Карађорђа. Једна од најснажнијих карактеристика
храма као грађевине је њена унутрашња декорација, рађена у
мозаику који се простире на површини од 3.570 m2.

Топола има изванредан географски положај, смештена је на
падинама Опленца, на стратешки важном укрштању Београдског,
Крагујевачког, Рудничког и Шабачког пута. У Тополи смо обишли
Карађорђев град. До данас је сачуван рестаурирани конак са
кулом, црква са звоником, школа у којој се данас налази народна
библиотека и споменик Карађорђу.

Пут смо наставили према Тополи. Прво смо посетили
комплекс на Опленцу. Обишли смо, уз пратњу стручних водича,
Цркву светог Ђорђа, маузолеј династије Карађорђевић и музеј
кућу краља Петра, који су подигнути на самом врху стеновитог
брда.

Последња станица је била Аранђеловац. Ученици су имали
слободно време у парку Буковичке бање до поласка за Београд.
15. октобар

Електронске игрице и болести зависности
На врху малог Опленца, на надморској висини од 347 метара,
уздиже се Црква светог Ђорђа и Маузолеј краљевске породице
Карађорђевић, бела петокуполна грађевина, префињених облика
и материјала, грађена у комбинацији српско – византијског стила,
а по пројекту архитекте Косте Ј. Јовановића, у периоду од 1910.
до 1930. године.
Црква је задужбина краља Петра I Карађорђевића, унука

Наша школа отварује већ годинама добру сарадњу са
Институтом за ментално здравље. Др Драган Пајић, психијатар у
Болници за лечење болести зависности код адолесцената
Института за ментално здравље, одржао је нашим седмацима
предавање о болестима зависности, осврнувши се, нарочито, на
зависност од електронских игрица. Ученици су се први пут срели
са озбиљношћу овог проблема, па су постављали питања и живо
учествовали у разговору са доктором.
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24. октобар

Посета 64. Међународном сајму књига
Ученице седмог разреда наше школа са библиотекаркама
Тањом Маљоковић и Снежаном Томић посетиле су 24. октобра
64. Међународни београдски сајам књига. Почасни гост
овогодишњег сајма био је Египат, тако да су посетиоци могли да
се подсете богатог културног наслеђа древне цивилизације, али
и да се упознају са литерарним дометима савременог Египта. Уз
осврт на старе системе писања, нарочито египатске хијероглифе,
ове године посвећена је посебна пажња писмености као основном
предуслову за културни успон једног народа и кључном ослонцу
интелектуалног развоја сваког појединца. Отуда и слоган овог
сајма гласи „Писмо = глава”.

Осим о писмености Старог истока, наше ученице имале су
прилику да послушају нешто и о утемељењу нашег књижевног
језика и писма. У сали „Добрица Ерић”, промовишући „Даницу” за
младе, представници Вукове задужбине – Миодраг Матицки,
Љиљана Симић, Гордана Малетић, подсетили су нас на изузетну
улогу коју је „Даница” имала у 19. веку као књижевни часопис
штампан новим, Вуковим правописом, у коме су, између осталог,
сарађивали и наши велики песници романтичари: Лаза Костић, Ј.
Ј. Змај, Ђура Јакшић. На трагу забавних и поучних садржаја, наше
ученице обишле су штандове са популарним књигама и
часописима за децу и омладину, стриповима, али и
приручницима, тестовима и збиркама задатака за младе
математичаре.

Међу организованим радионицама ученицама се највише
допала промоција „е-учионице”, која омогућава коришћење
савремене дигиталне технологије у образовне сврхе, уз активно
учешће ученика, на нов, креативан и занимљив начин. Осим
покоје брижљиво одабране књиге, наше ученице су са
овогодишњег сајма понеле и мноштво лепих утисака.
28. октобар

Обележен Дан школских библиотекара
Наша библиотека учествовала је, заједно са другим школама
на Општини Нови Београд, у обележавању Дана школских
библиотекара. Учешћем на ликовној радионици одржаној у
школској библиотеци, ученици од трећег до осмог разреда су са
библиотекарком Тањом Маљоковић проналазили стваралачка
решења за изглед библиотеке у будућности.

Ученици су подстакнути да размишљају о одликама неке
будуће библиотеке, која ће им бити на услузи када зажеле да
уплове у фикционални свет и пођу у читалачку авантуру са
различитим јунацима, да утону у свет маштарења или пак да
прошире знања о свету и људима који их окружују, те да се
забаве, али и да нешто ново и корисно науче. Радионици је
присуствовала и директорка школе Сузана Липић. Одабрани
ученички радови однети су у Основну школу „Младост”, где су
стручно процењени. Од најлепших радова сачињена је потом
изложба.
18. октобар

Екскурзија шестог разреда
Ученици 6. разреда су ове године, заједно са одељењским
старешинама, посетили следеће знаменитости.
Манастир Раваница се налази у подножју Кучајских планина,
поред села Сење код Ћуприје. Раваница је задужбина кнеза
Лазара, који је погинуо у бици на Косову на Видовдан, 28. јуна
1389. После Косовске битке и Лазареве погибије, његове мошти
пренесене су из приштинске цркве Вазнесења у Раваницу 1392.
године. Манастир тада постаје место ходочашћа и жижа око које
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се ствара култ кнеза Лазара, косовског мученика, а затим и
његових сабораца. Више пута била је рушена и паљена при чему
није страдала сама црква, већ утврђење и манастирске зграде.
Црква је тешко страдала 1686/7. године, када је побијен и већи
број раваничких монаха. Црква је посвећена Вазнесењу
Господњем и ограђена је чврстим одбрамбеним зидом са седам
кула. Раваница је саграђена између 1375. и 1377. године, а
фреске су осликане неколико година пред Косовску битку. На
ктиторској композицији се, поред кнеза Лазара, налази и кнегиња
Милица и њихови синови Стефан и Вук. По својим
архитектонским и ликовним обележјима раваничка црква
представља почетак моравске школе.

Манастир Манасија или Ресава, је један од најзначајнијих
споменика српске средњовековне културе и најзначајнија
грађевина која припада такозваној „Моравској школи“. Припада
Епархији браничевској Српске православне цркве.
Налази се на територији Поморавског округа, на око 30 км од
ауто-пута Београд-Ниш, близу Деспотовца.
Манастир Манасија је задужбина деспота Стефана
Лазаревића. Почео је да се зида 1407, а градња је окончана 1418.
године. Манастирска црква је посвећена Светој Тројици, а
освештена је о празнику Светог духа. Цео комплекс је опасан

великим зидовима који су служили за одбрану. То је била
утврђена целина која се састојала од укупно 11 кула, од којих се
истицала донжон кула, познатија као Деспотова кула. Иако је
сачувана тек трећина фресака у манастиру, живопис Манасије
спада у ред највећих домета средњовековног сликарства.

Ресавска пећина је вишеспратни спелелошки објекат укупне
дужине испитаних канала од око 400 метара и висинске разлике
између улаза и најнижег дела пећине (Бобанова дворана) око 30
м. Дужина Ресаске пећине износи 2.800 м, а настала је ерозивним
радом некадашњег воденог тока који је био развијен у
Дивљачковој ували при вишем стању његовог дна који је понирао
на месту данашљег пећинског улаза. Она нема сталан нити
повремени водени ток, а активност прокапних вода зависи од
падавина на површини терена.
Музеј воштаних фигура у Јагодини је отворен 29. априла 2008.
године. Музеј је један од шест музеја на европском континенту, а
први у Србији са ликовима из српске историје - Светог Саве, кнеза
Лазара, цара Душана, краља Петра, Петра Петровића Његоша,
Николе Тесле, Десанке Максимовић, Вука Караџића, хајдук
Вељка, Војислава Коштунице, Владе Дивца, и других. Музеј
воштаних фигура простире се на 450 m2 и има 33 фигуре у сталној
поставци.
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Парк макета се налази у општини Деспотовац, на самом
излазу на регионални пут према Ресавској пећини.
Парк је отворен 2008. године и простире се на површини од
3000 квадратних метара.
Тренутна поставка парка броји нешто преко 30
средњовековних српских манастира и цркви који су урађени у
размери 1:17 у односу на праве величине здања.

Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у
природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа
и привредних достигнућа, а у циљу остваривања образовноваспитне улоге школе.
Задаци екскурзије су упознавање природно-географских,
културно-историјских знаменитости и лепоте места и околине.
30. октобар

Посета амбасади Jапана
Одељење 4/2 са учитељицом Миљаном Радосављевић и
директором школе Сузаном Липић посетило је амбасаду Јапана
у Београду и упознало се са културом и језиком Јапана. Ученици
су имали прилике да виде експонате – симболе Јапана, учили
основе јапанског језика, писали јапанска слова и гледали кратак
филм о Јапану.
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18 – 27. новембар

Прваци у библиотеци
Током новембра, сви наши прваци су посетили школску
библиотеку и присуствовали радионицама које је за њих
припремила и одржала библиотекарка Тања Маљоковић.
Повод за дружење у школској библиотеци била је вест да су
наши прваци научили сва штампана слова ћириличног писма!
Библиотекарка Тања првацима је уручила чланске карте
школске библиотеке, а у оквиру сарадње са Библиотеком града
Београда и бесплатне чланске карте огранка „Сава“.

Прваци су активно учествовали у радионицама и говорили о
томе шта им се у библиотеци и у књигама свиђа. Закључили су да
је читање веома важно јер, како кажу, тако уче све што треба да
знају, постају паметни и развијају машту.
Oбећали су да ће размишљати и маштати, а затим нацртати
како замишљају библиотеку будућности.
20. новембар
Пројекат proSTEMgirls
Екипа девојчица шестог и седмог разреда се са наставницом
Наташом Милетић прикључила пројекту proSTEMgirls , који је
имао циљ да подстакне девојке (жене) на интердисциплинарну
сарадњу у области науке, технологије, инжењерства, уметности и
математике STE (A) M.
Пројектом се жели повећати удео девојчица (жена) у STEM
могућностима, активностима и изборним курсевима у школама
које учествују и шире, промовишући на тај начин родну
равноправност.
Да би постигли овај циљ, заједно са ученицима, произведене
су најмање три усмерене јединице учења, које ће бити корисне у
ширем европском простору и широм света (користећи скраћеницу
STE (A) M без А, јер је глобално препознатљивији) , подржавајући
на тај начин ефикасну употребу дигиталних технологија у области
образовања.
Сви учесници су оснажени за основни рад са микробитовима,
са посебним нагласком на могућности практичне употребе
микробитова, за решавање проблема из свакодневног живота.
Радећи то, покушаћемо да умањимо родне разлике у приступу
и употреби дигиталних технологија и дугорочно - проучавању и
запошљавању жена у области ИКТ-а. Да бисмо додатно
проширили употребљивост микробита, произвешћемо неколико
корисних производа који ће садржавати елементе формиране у

окружењу 3D моделирања Google Sketchup или 2D InkScape , а
касније их изрезати или угравирати машином за ласерско
гравирање.
ОШ „Бранко Радичевић“ представља партнерску школу у
остварењу овог пројекта ОШ „Радље об Драви“.
Рад у секцији започео је израдом новогодишњих украса у
програму Inkscape 2D, који су путем eTwinning портала послати
партнерској школи на израду ласером.
Екипу наше школе чине:
• Лара Костадинов 6-4
• Нађа Радека 6-4
• Корина Јевић 7-2
• Тамара Сатарић 7-3
• Маша Влајковић 7-5
• Милица Вукојевић 7-5
• Лена Вељановски 7-5
20. новембар

Светски дан детета у Бранку
Поводом обележавања Светског дана детета и 30 година
Конвенције о правима детета, школска библиотека и Стручно
веће библиотекара основних школа Новог Београда,
организовали су приредбу под називом „Бољи свет“ – за све
заинтересоване ђаке, родитеље, баке, деке, наставнике и
библиотекаре. Организовање приредбе помогли су и
представници Савета родитеља наше школе, као и и Стручно
веће музичке културе,
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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.
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7. децембар

12. децембар

Microsoft Оffice 365
Заинтересовани наставници, првенствено одељењске
старешине, учествовали су на семинару – обуци Имплементација Офиса 365 у организацији рада школе и његова
примена у настави.

Концерт озбиљне музике
У свечаној сали наше пколе одржан је концерт озбиљне
музике. Концерт је за ученике првог разреда извео „DIA Music
Center“. Био је то сат уживања и опуштања.

11. децембар

Посета Фестивалу науке
У оквиру 13. фестивала науке под називом „Разоткривање”,
који се одржао на Београдском сајму, седам ученица из 6. и 7.
разреда заједно са менторкама Наташом Милетић и Миљаном
Радосављевић посетиле су штандове „Роботика из школске
клупе” -удружење Microzord и „Да ли је програмирање тешко?”British Council.

13. децембар

Представљање новог романа Гордане
Малетић у Вуковој задужбини
Заинтересовани чланови библиотечке секције, са
библиотекарком Тањом Маљоковић,
посетили су Вукову
задужбину у којој их је срдачно дочекала Љиљана Симић,
уредница Вуковог читалишта. После кратког и занимљивог
обиласка Вукове задужбине, ученици су присуствовали
представљању књиге На путу сребра књижевнице Гордане
Малетић.
Радозналост и жеља за новим знањима из области
информационих технологија младих девојчица, као и
интересовање професорки за увођење нових технологија у сам
процес наставе, а у оквиру пројекта ProSTEM girls, био је главни
покретач за посету. Ученице су имале прилике да се упознају са
микробитом, могућностима које он пружа, реалне примере из
праксе, као и да саме пробају да задају алгоритме који би
покренули сам програм програмирање на делу уз помоћ тзв.
моноблокова. Било је веома динамично и иновативно. Ученице,
као и професорке богатије су за једно ново искуство које ће
свакако применити у будућој наставној пракси. Са новим
сазнањима, планиран је одлазак у Словенију, где ћемо нова
сазнања и искуства разменити са ученицима и професорима из
словеначке школе „Радље об Драви”.
Нашим ученицама указана је велика част јер су отвориле
промоцију говорећи о животу и раду Гордане Малетић. Након
занимљивог увода Љиљане Симић, присутнима су се обратили и
о књизи веома надахнуто говорили Миодраг Матицки, председник
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Вукове задужбине, Љиљана Дугалић, књижевница, Божидар
Пешев, књижевник, новинар и преводилац, Славка Петковић
Грујичић, књижевница, Слађана Ристић, књижевница, Петар
Жебељан, некадашњи уредник дечијег програма Радио Београда
и Рајко Лукач, књижевник, новинар и преводилац. О својој новој
књизи говорила је и Гордана Малетић, вешто водећи присутне
кроз занимљиву причу свог новог романа. Ученици су о овој
посети рекли: „Као почасни гости Вукове задужбине имали смо
част да седимо за истим столом са бројним књижевницима и
нашим домаћинима из Вукове задужбине. Они су говорили и са
нама разговарали о делу На путу сребра књижевнице Гордане
Малетић. Било нам је задовољство да отворимо ову промоцију са
неколико речи о Вуковој задужбини, чија зграда спада у најстарије
и највредније споменике Београда, као и да говоримо о животу и
раду књижевнице Гордане Малетић.
Свако од присутних гостију са нама је поделио свој доживљај
овог романа и на сјајан и занимљив начин нам дочарао и
приближио ново дело Гордане Малетић. Говорници су истакли да
је роман На путу сребра занимљив, поучан, да се чита у даху, као
и да се ауторка детаљно припремала и истраживала пре него што
је написала ову књигу. Наравно, на крају дружења обратила нам
се и Гордана Малетић, а затим нам је прочитала одломак из свог
романа. Тиме нам је посебно улепшала овај књижевни сусрет.
Били смо одушевљени начином на који су одрасли
представили роман и заинтересовали нас да га што пре
прочитамо. Иако су можда неки ликови из ове књиге измишљени,
време када су се описани догађаји одвијали је веома реално
представљено. Такође, стварна су и сва описана места у књизи.
Роман На путу сребра је занимљива историјска авантура за децу
и младе, а како смо на представљању чули, једнако је занимљив
и одраслима.
Посебно нас је обрадоволо када нам је ауторка поклонила и
потписала свој примерак романа. Већ од данас ће заузети
почасно место на полицама наше школске библиотеке.
Уживали смо у Вуковој задужбини и презадовољне смо
друштвом у ком смо биле, као и указаном пажњом.
Захваљујемо се ауторки што нас је позвала, као и
запосленима у Вуковој задужбини на прелепом дружењу,
срдачном пријему и гостопримству.“
Тамара Сатарић
Теодора Апостолоски
Марта Божиновић
Катарина Ћирић
23. децембар

Новогодишња журка за наше прваке
У свечаној сали наше школе одржана је новогодишња
приредба за наше ученике првог разреда. Ученици су могли да
уживају у програму својих старијих другара, а као велико
изненађење био је и долазак Деда Мраза, који је свим ученицима
пожелео још пуно петица и успеха у Новој години.

25. децембар

Најбоља библиотекарка у 2019. години
На конкурс за најбољег библиотекара и Награду „Мина
Караџић“ у 2019. години пријавила се наша библиотекарка Тања
Маљоковић.
Комисија која је разматрала њену пријаву била је у следећем
саставу: Славица Петровић, библиотекарка у Економској школи
„Нада Димић“ у Земуну, Жељко Марчетић, библиотекар у
Техничкој школи у Београду и Наташа Марковић Атар,
библиотекарка у Деветој гимназији „Михаило Петровић Алас“ у
Београду.
Чланови Комисије су на основу послатог материјала
установили да кандидаткиња испуњава услове конкурса и са тиме
се једногласно сложили у електронској преписци 25. 12. 2019.
године.
„Са великим задовољством смо се уверили да колегиница
Тања Маљоковић свој посао обавља са много љубави и
посвећености, радећи знатно више од онога што је предвиђено
планом и програмом. Приметно је да колегиница и труд и време
улаже у своје професионално образовање, сарадњу са колегама,
родитељима и локалном средином, као и у афирмацију
професије, што се може видети из бројних прилога. Нарочито је
похвално њено активно учествовање у раду ДШБС“, истакли су
чланови комисије.
Комисији је било задовољство што је имала прилику да се
детаљније упозна са њеним радом. Част је имати за сарадника
овако одговорну и посвећену колегиницу.
26. децембар

Новогодишња приредба
Поводом предстојећих новогодишњих празника у нашој
школи
је одржана свечана приредба. Приредби су
присуствовали родитељи ученика, наставници и бројни гости.
Учешће у приредби су узели сви ученици школе који су уз помоћ
својих наставника приредили богат програм. Наступили су мали
певачи, глумци и рецитатори, а било је места и за игру.
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26. децембар

Новогодишњи базар
Последње дане децембра наши ученици су искористили како
би организовали традиционални „Новогодишњи базар“ у
просторијама школе. Предмети који су изложени направљени су
од различитих материјала и прилагођени су предстојећим
празницима и прославама.Организоване су и радионице где су
ученици заједно са својим родитељима правили разне украсе,
предмете, за декорацију и сл. Свој изложбени простор са
новогодишњим украсима имале су и девојчице које су део
пројекта proSTEMgirls. Украси који су стигли из Словеније
привукли су посебну пажњу и одушевљење посетилаца. Циљ
базара је, поред забаве и дружења, развијање предузетничког,
такмичарског духа код ученика. Прикупљени новац ће бити
потрошен делом за опремање школе, а остатак ће се потрошити
на заједничко дружење.

27. децембар

Стоп петардама
У ишчекивању прослављања Нове године и могућих
последица од коришћења петарди, школу је посетио др Нинослав
Беговић, дечији хирург са Института за мајку и дете. Он је
ученицима 7/5 и 7/6 одржао предавање о опасностима приликом
употребе петарди и пиротехнике.
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11. јануар

Концерт „Волите ли харфу“
У нашој школи је одржан концерт „Волите ли харфу“ у оквиру
пројекта „Суботом у Бранку“, чији су аутори и реализатори
организација „Пријатељи деце општине Нови Београд“ и Стручно
веће музичке културе.
Наше гошће, су биле полазнице школе харфе за све узрасте
„Харпоманија“ и ученице музичких школа „Ватрослав Лисински „ и
„Мокрањац“ са својим професоркама Жељком Милошевић,
Маријом Ђурђевић и Дијаном Сретеновић. Оне су нас упознале
са харфом, нежном и древном дамом међу инструментима,
анђеоског звука. Припремиле су и извеле разноврстан програм у
ком смо чули класичну, филмску и популарну музику. Водитељ
програма је био Реља Ранковић, ученик 6/3. Било је као у бајци,
уживали смо!

ликовне културе, математике, словеначког и енглеског језика и
физичког васпитања. Након наставе, време је било испуњено
заједничким дружењем и спортским активностима, обиласком
града и околине, упознавањем са историјским и културним
знаменитостима.
Уживале су у упознавању са домаћинима, дружењу кроз
друштвене игре и плес, анализи плана активности по данима
током нашег боравка. Према унапред договореном распореду,
заједно са професорима и ученицима домаћинима, првог дана
смо боравили у планинској кући „Коча Песник“ Рибница на
Похорју.

14.1.2020. Почетак другог дана искористили смо за
планинску шетњу кроз шуму, санкање и скијање.
Након зимских игара на снегу, вратили смо се у школу где смо
имали прилику да се упознамо са радом ласер машине и њеном
улогом у наставном процесу. Ученице су уз помоћ ментора према
алгоритму од идеје до реализације прво своје идеје пренеле на
папир, затим урадиле слике у програму Inкscape по којима су
израђени готови производи на ласер машини. Тема је била
израда поклона за осми март.
15.1.2020. Следећег дана, ученице су заједно са својим
домаћинима похађале часове словеначког језика, ликовне
кулуре, математике, енглеског језика и физичке културе. Активно
су учествовале у процесу наставе и размениле искуства о
школству у Србији и Словенији. Након наставе, ученице су
присуствовале одбојкашкој утакмици између ученица и
наставника школе домаћина. Поподневно време је било
испуњено заједничким дружењем на куглању.

13 – 18. јануар
ProSTEMgirls у Словенији
У понедељак 13. јануара 2020. група девојчица, чланица
proSTEMgirls у пратњи менторки Бојане Матејић, Наташе
Милетић и Миљане Радосављевић, посетила је Основну школу
„Радље об Драви“ и активно учествовала у процесу наставе и
ваннаставних активности током свог боравка.
Девојчице су биле прикључене ученицама шестог и седмог
разреда и присуствовале часовима информатике, роботике,
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16.1.3020. Преподневно време је било резервисано за
наставу и часове биологије, информатике и математике. Ученици
су уз припремљени материјал и уз подршку наставника
индивидуално обрадили планирану наставну јединицу. Посетили
смо хидроелектрану „ХЕ Фала“. Уз стручно вођство и причу о
хидроелектранама на реци Драви сазнали смо да поред основне
улоге хидроелектране имају и посебну еколошку важност. Након
посете хидроелектрани, упутили смо се ка већем граду у овом
делу Словеније, Марибору. Обишли смо ужи центар града,
отишли на клизање и посетили забавни парк.

30. јануар

Школско такмичење рецитатора
На такмичењу је учествовало 34 ученика.
На Општинско такмичење рецитатора пласирали су се
следећи ученици:
МЛАЂИ УЗРАСТ:
Нађа Пилић 3/2 и Валентина Стојановић 4/3
СТАРИЈИ УЗРАСТ:
Теса Латиновић 6/1 и Дуња Бојковић 5/3
Резултати осталих такмичара:
МЛАЂИ УЗРАСТ:
2. место:
Ленка Вуковић 4/3
Ива Шаша 3/2

17.1.2020. Током дана, ученице су имале часове
информатике, данашња тема је била израда привезака у
програму Inscape по сопственој идеји и израда истих уз помоћ
ласер машине. После наставе уследио је поход на стари град са
кога се пружао панорамски поглед на цео крај. Током поподнева
урађена је и радионица микробита. По завршетку свих
планираних активности девојчице су боравиле у домовима својих
домаћина и полако се припремале за повратак у Београд.

3. место:
Невена Вучићевић 1/6
Андрија Каноти 1/5
Нина Кордић 2/1
Димитрије Крунић 2/2
Петра Јаковљевић 2/3
Теодора Костић 3/6
СТАРИЈИ УЗРАСТ:
1. место Теса Латиновић 6/1
2. место Дуња Бојковић 5/3
3. место – Андреа Мисић 6/5
У комисији су били – Тања Ручнов, библиотекарка Тања
Маљоковић и школски психолог Марија Боројевић.
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7 – 9. фебруар

28. фебруар

Републички зимски семинар
Наставници српског језика учествовали су на Републичком
зимском семинару, који се традиционално организује на
Филолошком факултету.

Општинско такмичење рецитатора
Општинско такмичење рецитатора одржано је у ОШ „20.
октобар“. Теса Латиновић 6/1 освојила је прво место, а Дуња
Бојковић 5/3 – треће место.
Даља такмичења обустављена су због пандемије.

10. фебруар

Месец страних језика
Овогодишњи Месец страних језика је обележен као пројектна
настава. Ученици су своја језичка умећа и опште образовање
приказали кроз разне сегменте: на паниома, кроз презентације,
разне макете, итд. На један веома креативан и иновативан начин
ученици су представили међупредметну корелацију повезујући
своје знање из нпр. историје и географије, хемије, математике и
страних језика, историје и српског језика, итд.

Општи утисак ученика који су учествовали у пројектима и оних
који су их слушали је тај да на један занимљив и лак начин усвајају
односно утврђују градиво и да сами могу урадити
самоевалуацију.
Ученици су сами увидели у чему су добри, а у чему су
слабости како би их побољшали и радили на даљем
усавршавању. Ова пројектна настава је велика мотивација за
даљи саморазвој ученика.
23. фебруар
Наша кола је била организатор Општинског такмичења из
физике, а наши ученици су учествовали и на такмичењу из
енглеског језика.

29. фебруар – 1. март
У нашој школи организован је семинар за одељењске
старешине који је имао циљ да се унапреди и побољша
комуникација између одељењских старешина и родитеља
ученика. Семинар под називом „Корак напред у сарадњи
одељењског старешине и родитеља“ водили су педагози
Гордана Чукурановић и Сандра Калезић.
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15. март
Наши ученици учествовали су на Градском такмичењу из
физике и енглеског језика.
Од 16. марта

Настава на даљину
На основу одлуке Владе Републике Србије и дописа
Министарства просвете, науке и технолошког развоја , 17. марта
2020. године отпочела је реализација образовно-васпитног рада
учењем на даљину. Првобитни план, као и све даље активности,
школа спроводи у складу са упутствима које добија од
Министарства.
Све
одељењске
старешине,
у
свакодневној
комуникацији,ученицима и родитељима достављају обавештења
о начину реализације наставе, као и о свим другим важним и
актуелним питањима, пружају им психо-социјалну подршку,
прикупљају информације од предметних наставника, сарађују са
стручним сарадницима школе. Такође, они сваког радног дана
прикупљају податке о здравственом стању ученика својих
одељења.
Сви наставници разредне и предметне наставе сачињавају
оперативне недељне планове рада, као и недељне извештаје о
реализацији (укључености ученика, њиховој активности ... За све
предмете који се реализују и кроз телевизијску наставу,
наставници своје планове рада усклађују са садржјем часова на
РТС каналима.
На основу планова наставника и других планираних школских
активности, школа сваке недеље доставља Школској управи
оперативни план рада школе.
На почетку остваривања наставе на даљину, код 5 наставника
јавио се проблем недостатка техничких капацитета у кућним
условима, који су отклањани на различите начине (преузимање
школских уређаја, долазак у школу док је то било могуће и сл.).
У планирању и реализацији наставних активности, након прве
2 недеље консолидације, посебна пажња обраћена је на
оптерећеност ученика и предузимање корака за равномерну
расподелу обавеза и захтева за рад и учење. Такође, акценат је
стављен на редовно достављање повратних информација
ученицима и родитељима и давању смерница за даљи рад и
напредовање.
До краја маја, поред онлајн наставе, ученици су пратили и
РТС часове. Од 1. до 16. јуна настава се одвија онлајн и
заснована је на утврђивању, обнављању и систематизацији
градива.
Од првог до четвртог разреда, 704 ученика (од укупно 706)
активно је укључено у рад. Они су редовно пратили наставу на
РТС-у, а свакодневну комуникацију са родитељима, задавање
задатака и праћење активности ученика, учитељи обављају преко
вајбера и електронске поште. Поред ових платформи, ученици 3/5
онлајн наставу похађају и на фејсбук страници и Cisco Webex
Meetings – програму за онлајн интерактивну наставу, 4/2 на Гугл
учионици и 4/3 на Microsoft Teams платформи за учење. Услед
техничких недостатака, са 30-ак ученика и њиховим родитељима

комуникација и настава се одвија путем вајбера, СМС-а и
телефонских разговора. Ученици који се образују по инклузивном
моделу (индивидуализација, ИОП) и остали ученици и родитељи
којима је потребан додатан вид подршке, исту добијају у
свакодневној телефонској комуникацији са учитељима. Учитељи
похваљују све ученике за активан рад и залагање.
Настава на даљину за 606 ученика од петог до осмог разреда
се одвијала путем канала РТС, електронске поште, Гугл
учионица, вајбера и блога. Малом броју ученика, из социјално
депривираних средина, који немају потребне техничке
могућности, омогућена је настава путем вајбера и телефона.
Изузетно мали број (око 1,5 %) је оних који ни на који начин нису
укључени у рад и са којима је, поред свих покушаја, било немогуће
успоставити комуникацију. Ученицима који се школују по
инклузивном моделу, прилагођавају се захтеви и начин рада, што
координишу одељењске старешине уз помоћ стручних сарадника.
Одељењске старешине у свакодневној комуникацији са
наставницима и ученицима прате рад и залагање ученика. Свим
ученицима који касне у извршавању својих обавеза, шаљу
подсећања и опомене. О незалагању њихове деце редовно
обавештавају и родитеље. Са извршавањем својих обавеза
највише касне ученици седмог и осмог разреда. Наставници
координишу свој рад и контролишу оптерећеност ученика путем
вајбер група наставника које су оформиле одељењске
старешине. Наставници се труде да избегну преоптерећеност
ученика, држећи се распореда часова и дајући дуже рокове за
израду домаћих задатака. Наставници похваљују већину ученика
за сналажење на платформама за учење и редовном
извршавању обавеза.
Према упутствима Министарства, ученици су оцењивани
формативно, односно описно, уз евидентирање запажања о
напретку, залагању и препорукама за даље напредовање. Ови
подаци су бележени у педагошку документацију наставника и ес
дневнику. У складу са дописом Министарства од 13. априла 2020.
године, а на основу досадашњих активности ученика, испуњени
су услови за бројчано оцењивање ученика од другог до осмог
разреда, као и описно оцењивање ученика првог разреда.
Стручни сарадници пружају континуирану помоћ и и подршку
наставницима у области планирања и остваривања образовноваспитног рада, комуникацији са ученицима и родитељима,
мотивисању за учење на даљину, као и у раду са ученицима
којима је потребна додатна подршка у праћењу наставе на
даљину. Такође, стручни сарадници на сајту школе у оквиру
странице Помоћ и подршка стручних сарадника, објављују
садржаје у виду савета, информација и идеја за што квалитетније
фуккционисање у условима ванредног стања.
На сајту школе се правовремено објављују све важне
информације и недељни распореди часова.
У току треће недеље наставе на даљину спроведено је
испитивање ученика од петог до осмог разреда о искуствима са
учењем на даљину. На основу резултата овог истраживања,
урађена је анализа, а наставницима су дате препоруке за
унапређење рада.
Спроведене су активности у вези са уписом ученика у први
разред, кроз информисање на сајту, електронску и телефонску
комуникацију са родитељима, анкетирање и испитивање потреба
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родитеља. Од 1. јуна у просторијама школе се обавља упис и
тестирање будућих првака од стране психолога и педагога.
Ученици осмог разреда и њихови родитељи, путем сајта
школе и од стране одељењских старешина су добили све
информације везане за реализацију онлајн пробног завршног
испита и већина ученика је приступила решавању истог.
1. јуна одељењске старешине су имале састанак са својим
ученицима, где су ученици упознати са упутством и где су
обављене припремне активности за полагање пробног завршног
испита.
2. јуна у школи је одржан пробни завршни испит из
математике, у складу са новом процедуром. За ученике осмог
разреда реализована је и припремна настава. Она се спроводи
онлајн, а за ученике којима је то потребно, понуђени су термини
за консултације.
До 15. јуна у школи је организовано и ученицима омогућено
да покажу виши степен постигнућа из наставних предмета и тако
поправе своје оцене. Ови часови спроведени су према
припремљеном распореду, у складу са мерама превенције (до 9
ученика у групи).
Може се закључити да се образовно-васпитни рад наше
школе у условима ванредног стања, поред изазова и потешкоћа
на које наилазимо, одвија квалитетно и у најбољем интересу
ученика .
Педагог Школе
Јелена Ботић

Такмичења
Енглески језик
Општинско такмичење
Никола Тминић 8/2 – треће место
Естела Хогартх 8/1 – треће место
Дариа Малеш 8/4 – треће место
Јана Милојевић 8/4 – треће место
Градско такмичење
Никола Тминић 8/2 – прво место
Естела Хогартх 8/1– треће место
Дариа Малеш 8/4 – друго место
Јана Милојевић 8/4 – друго место

Руски језик
Општинско такмичење
Даница Младеновић 8/1 – треће место
Алекса Ненковић 8/5 – треће место
Градско такмичење
Даница Младеновић 8/1 – прво место
Алекса Ненковић 8/5 – треће место

Математика
27. 11. 2019. одржано је Општинско такмичење математичког
квиза у ОШ"Борислав Пекић". Млађа екипа је освојила прво место
и пласирала се на регионално такмичење.
Општинско такмичење из математике је одржано 7. 12. 2019.
у ОШ „Борислав Пекић“ на Бежанијској коси. За ученике трећег
разреда то је највиши ниво такмичења .
Награђени на општинском такмичењу из математике су:
3. разред
1. Михајло Бојковић – 1. награда
2. Нађа Миливојевић – 2. награда
3. Вук Милошевић – 2. награда
4. Вук Голубовић – 2. награда
5. Андреа Бојовић – 3. награда
4. разред
1. Ленка Вуковић – 1. награда
2. Немања Зелић – 2. награда
3. Лазар Максимовић – 2. награда
4. Петар Алабурић – 2. награда
5. Симона Црепуља – 2. награда
6. Страхиња Добријевић – 2. награда
7. Борис Матић – 3. награда

5. разред
1. Виктор Ђурић – 2. награда
2. Коста Тинтор – 2. награда
3. Данило Петровић – 3. награда
6. разред
1. Милош Мандић – 2. награда
2. Огњен Мињовић – 3. награда
3. Михајло Зелић – 3. награда
4. Небојша Добрић – 3. награда
7. разред
1. Лена Вељановски – 3. награда
2. Тамара Сатарић – 3. награда
8. разред
1. Новак Вуковић – 1. награда
Регионално такмичење „Математички квиз“ је такође одржано
у ОШ „Борислав Пекић“ 16. 12. 2019. Наша млађа екипа је поново
освојила прво место и пласирала се на Републичко такмичење.
17. 2. 2020. одржан је републички ниво такмичења
„Математички квиз“, у Коцељеви, у ОШ „Мића Станојловић“.
Млађа екипа из наше школе је учествовала и освојила поново
убедљиво прво место са освојена 124 поена. Другопласирана
екипа је освојила 76 поена.
Градско такмичење из математике одржано је 7. 3. 2020. у ОШ
„Ћирило и Методије“ и ОШ „Јелена Ћетковић“ на Звездари.
4. разред
1. Петар Алабурић – 1. награда
2. Симона Црепуља – 2. награда
3. Ленка Вуковић – 2. награда
4. Лазар Максимовић – 3. награда
5. Страхиња Добријевић – 3. награда
6. Немања Зелић – похвала
5. разред
1. Коста Тинтор – 3. награда
2. Виктор Ђурић – похвала
3. Данило Петровић – похвала
6. разред
1. Милош Мандић – 3. награда
2. Михајло Зелић – похвала
3. Небојша Добрић – похвала
7. разред
1. Лена Вељановски – похвала
8. разред
1. Новак Вуковић – 2. награда

Такмичења
Српски језик
Школско такмичење из српског језика организовали смо 29. 1.
2020. године. На такмичењу је учествовао 41 ученик. На
Општинско такмичење пласирали су се следећи ученици:
5. разред
1. Миа Јанићијевић 5/3
2. Никола Манојловић 5/5
3. Коста Билић 5/2
4. Димитрије Топаловић 5/3
5. Сара Гостиљац 5/6
6. Дуња Бојковић 5/3
6. разред:
1. Небојша Добрић 6/5
2. Милица Симић 6/4
3. Лара Костадинов 6/4
4. Реља Ранковић 6/3
5. Теодора Будић 6/4

8. разред:
Миодраг Илић – трећа награда
Градско такмичење
14. 3. 2020. ОШ „Бановић Страхиња“
6. разред:
Милош Мандић – прва награда
Ања Мирић – друга награда
7. разред:
Лена Вељановски – друга награда
Лука Барац – трећа награда
Милош Мандић, Ања Мирић и Лена Вељановски су се
пласирали на државно такмичење које није одржано због
пандемије.

Физичко васпитање

Право на директан пласман на Општинско такмичење, на
основу прошлогодишњих резултата имају:
1. Стела Козарски 6/1
2. Милош Мандић 6/1
3. Теса Латиновић 6/2

Општинско такмичење
Кошарка – екипни пласман
Девојчице 7. и 8. разред – 2. место
Дечаци 5. и 6. разред – 4. место
Мали фудбал – екипни пласман

7 разред:
1. Борис Зечевић 7/6
2. Лена Вељановски 7/5
3. Марко Чучковић 7/5
4. Лука Барац 7/5
5. Катарина Ћирић 7/3
6. Јован Балаћ 7/4

Дечаци 5. и 6. разред – 3. место
Градско такмичење:
Првенство у пливању

8. Разред:
1. Миа Нешковић 8/3
2. Катарина Јанковић 8/3
Директан пласман на Градско такмичење, на основу
прошлогодишњег резултата има Даница Јовичић 8/5.

Физика
Општинско такмичење
23. 2. 2020. ОШ „Бранко Радичевић“
6. разред:
Ања Мирић – друга награда
Милош Мандић – друга награда
7. разред:
Лена Вељановски – прва награда
Маша Влајковић – прва награда
Лука Барац – прва награда
Борис Зечевић – прва награда
Марко Чучковић – трећа награда

Огњен Мињовић 6/2 – 2. место
Маша Влајковић 7/5 – 3. место
Денис Крга 7/1 – 5. место
Немања Младеновић 6/1 – 6. место
Алекса Шемсединовић 4/3 – 7. место
Огњен Илић 8/4 – 8. место

Музичка култура
У организацији ПД НБГД, у нашој школи је у периоду 23 – 25.
12. 2019. одржано Општинско такмичење ДЕМУС – „Златна
сирена“- соло певачи и мали вокални састави (дуети, терцети и
квартети). Имали смо укупно 15 наступа у 5 жанрова и постигли
смо следеће резултате:
23. 12. 2019. у 16 сати – Жанр: Стари мајстори,
класична или савремена соло песма
1. Теа Марковић 1/1 – треће место (О. Остојин)
2. Клара Саорин 4/1 – прво место (Д. Кукобат)
3. Сара Гостиљац 5/6 – треће место (Х. Вучићевић)
4. Марија Шиниковић 8/4 – друго место (Х. Вучићевић)

Такмичења
23. 12. 2019. у 17 сати – Жанр: Староградска песма
5. Елена Мађаревић 5/1 – прво место (Д. Кукобат)
6. Милица Петковић 7/4 и Селена Пауновић 7/4 – дует – треће
место (Д.Кукобат)
24. 12. 2019. у 16 сати – Жанр: Изворна народна песма –
домаћа
7. Калина Савић 1/1 – прво место (О. Остојин)
8. Зорана Симеонов 5/1 – прво место (Д. Кукобат)
9. Исидора Ђукић 1/1 и Јасна Јосиповић 1/1 – дует – треће
место (О. Остојин)
10. Зорана Симонов 5/1 и Сара Крга 5/1 – дует – прво место
(Д. Кукобат)
24. 12. 2019. у 17 сати – Жанр: Изворна народна песма –
страна
11. Вера Мишчевић 1/1 – друго место (О. Остојин)
12. Зора Илић 5/1 – прво место (Д. Кукобат)
13. Зора Илић 5/1 и Ариана Јевић 5/1 – дует – треће место (Д.
Кукобат)
25. 12. 2019. у 16 сати – Жанр: Дечја забавна песма
14. Лав Русов 1/1 – треће место (О. Остојин)
15. Сара Шаша 4/3 – друго место (Д. Кукобат)
Градско такмичење ДЕМУС – „Злата сирена“– вокални
солисти и мали вокални састави је одржано 9.3. 2020. у свечаној
сали „Донка Шпичек“ Дечјег културног центра Београда. Наша
школа је са два представника првог дана постигла следећи успех:
1. Клара Саорин 4/1 – ДРУГО место у жанру класична соло
песма и
2. Елена Мађаревић 5/1 – ДРУГО место у жанру староградска
песма.
Преостала два дана градског такмичења су отказана због
појаве епидемије корона вируса, тако да се остали пласирани
ученици нису такмичили.

Носиоци Вукове дипломе 2019/2020.
Новак Вуковић
Виктор Ковач
Маја Петковић
Тамара Савић
Зара Кораћ
Катарина Јанковић
Маша Подбој
Марија Шиниковић
Лука Лошић
Теодора Грујић
Андреј Мирковић
Христина Живковић
Даница Јовичић
Алекса Ненковић
Марко Томанић

Спортиста генерације 2019/2020.
Бојан Новаковић

