Летопис
школска 2020/2021. 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. Бројно стање ученика

РАЗРЕД
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
СВЕГА

БРОЈ УЧЕНИКА

БРОЈ ОДЕЉЕЊА

191
179

7
6

175

6

192
166

7
6

168
137

6
5

153

6

1361

49

1.2. 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
16
20
1
2
2
2
1
1
1
5
2
1
1
2
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
Логопед: Марија Сокић – Солдић
Библиотекар: Тања Маљоковић

ВЕЋЕ I РАЗРЕДА
БОЈАНА МАТЕЈИЋ
МИЉАНА РАДОСАВЉЕВИЋ
ДРАГАНА ВЕСЕЛИНОВИЋ
ДАНИЈЕЛА ЈАНКОВИЋ
ИВАНА ТИРНАНИЋ
МАРИЈА ТОШЕВ
АНА СТЕФАНОВИЋ

Смена Разред/одељење
A
11
A
12
A
13
Б
14
Б
15
Б
16
Б
17

ВЕЋЕ II РАЗРЕДА
ОЛИВЕРА ОСТОЈИН
АНИЦА АЛЕКСИЋ
БОСИЉКА ТРБОВИЋ
ГОРДАНА РАДЕНКОВИЋ
БРАНКА МАТИЈЕВИЋ
ЕЛИЗАБЕТА АЏИЋ

А
А
А
Б
Б
Б

21
22
23
24
25
26

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

А
А
А
А
Б
Б

31
32
33
34
35
36

ВЕЋЕ IV РАЗРЕДА
МАРИНА ФИЛИПОВИЋ
МИЛИЦА САВИЋ
СУНЧИЦА ДИМИТРИЈЕВИЋ
ДРАГАН АЛЕКСИЋ
МАЈА МАТУШАН
ГОРДАНА ГЛИГИЋ
СЛАЂАНА ЗЛАТИЋ

А
А
А
Б
Б
Б
Б

41
42
43
44
45
46
47

ВЕЋЕ III РАЗРЕДА

ВЕЋЕ V РАЗРЕДА
СВЕТЛАНА СКОРИЋ
ДЕЈАН ЏУВЕРОВИЋ
ЈАСМИНА ЈОВАНОВИЋ
МИРОСЛАВА МАРКОВИЋ
БОЈАНА СИМИЋ
МАРИНА ПАВЛОВИЋ ПЕТРОВ

А
А
А
Б
Б
Б

51
52
53
54
55
56

А
А
А
Б
Б
Б

61
62
63
64
65
66

А
А
А
Б
Б

71
72
73
74
75

А
А
А
Б
Б
Б

81
82
83
84
85
86

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

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

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

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 – Слађан Игњатовић
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 2020/2021. ГОДИНА

Била је то необична и тешка школска година. Све је било подређено заштити деце и запослених од короне.
Одељења су подељена на пола и функционисала су читаве школске године као засебне целине. Ученици
нижих разреда ишли су свакодневно у школу иако подељени у две групе како би се број деце у одељењу
смањио и тако омогућила већа физичка дистанца међу ученицима. Ученици старијих разреда ишли су по
групама, сваког другог дана у школу. Оног дана када остају код куће – наставу су пратили онлајн, путем Гугл
учионица.
Физичка дистанца је успела да спречи деловање вируса, али је направила и непремостиву дистанцу међу
другарима истог одељења.
Маске су биле обавезне и ученицима и наставницима. Чини нам се да смо већ заборавили како изгледају
лица колега и деце. Деца кажу да смо зато научили да читамо осмехе и осећања у очима. Није се излазило у
школско двориште за време великог одмора како се не би стварале гужве које је тешко контролисати; часови
физичког васпитања су протекли без спортова; хор није певао; секције су углавном обуставиле свој рад –
заустављено је свако окупљање које није неопходно.
Ипак, већи део школске године смо провели у клупама. Ипак смо били део колектива који се заједнички бори
да стигне и савлада градиво, да се дружи и ужива у дружењу колико год је то могуће. Све је било боље од
комплетне онлајн наставе на којој смо били један део школске године.
И успели смо да савладамо градиво, да урадимо све што је планирано, да подржавамо једни друге и да се
помажемо, да испратимо осмаке и припремимо терен будућим првацима. И упркос свему, били смо успешни
на такмичењима и конкурсима, весели и расположени кад год смо заједно.
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8. септембар

Међународни дан писмености
У уторак, 8. септембра, широм света обележен је
Међународни дан писмености. Циљ обележавања овог важног
дана је да се сваке године међународна заједница подсети
значаја писмености и образовања на глобалном нивоу,
односно да се упозори на проблем неписмености, који још увек
постоји у великом делу света. Познавати свој језик и писмо
један је од најважнијих задатака образовања. Писменост је
људско право, садржано у праву на образовање.
О важности познавања матерњег језика и писмености,
библиотекарка школе Тања Маљоковић, разговарала је на
едукативној радионици са ученицима другог разреда.

26. септембар

Европски дан језика
И ове школске године обележили смо Европски дан језика.
Није било приредби, окупљања ученика, родитеља и запослених
школе, али библиотекарка Тања Маљоковић, наставница
енглеског језика Весна Грегец и наставница немачког језика
Александра Филиповић, нашле су начин да обележе овај важан
дан. Ученици разредне наставе су са својим учитељима и
учитељицама учествовали у креативним радионицама које је
организовала библиотекарка школе. Цртали су и писали
поздраве на бројним европским језицима, а затим су у својим
учионицама правили тематске паное. На великом изложбеном
паноу у холу школе библиотекарка и наставнице презентовале су
интересантне текстове о многим страним језицима и њиховим
специфичностима.
Недостајало нам је заједничко читање песама, књига,
часописа, ученичких радова на енглеском, немачком, руском,
италијанском и француском језику. Заказујемо ново дружење
следеће школске године, у нади да ћемо заједно да обележимо
овај важан дан.
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2. октобар

Светски дан ненасиља
Рођендан Махатме Гандија 2. октобра у целом свету обележава
се као Дан ненасиља. Амбасада Републике Индије том приликом
организовала је свечаност пред бистом познатог индијског
лидера.
И ове, као и прошле године, библиотечка секција наше школе
била је позвана да буде учесник прославе.
Чланице библиотечке секције прочитале су на енглеском језику
текстове који објашњавају најважније поруке Гандијевог учења и
на претходно припремљено постоље залепиле цветове са
кључним речима филозофије ненасиља.

у разним техникама проналазили идејна решења за корице својих
омиљених књига. Најуспешнији ликовни радови изложени су у
холу школе. Надамо се да ће ова активност, као и све друге
активности везане за књигу, писменост и библиотеку, ученицима
указати на важност и значај књига и читања.
7. октобар
Наши наставници учествовали су у програму обуке за
реализацију наставе оријентисане ка исходима учења.
12. октобар

Подељена срећа два пута је већа
Слоган овогодишње Дечје недеље је „Подељена срећа, два
пута је већа!“. Да је највећа радост у дељењу среће, уверили смо
се током Дечје недеље. Библиотекарка Тања Маљоковић свим
нашим првацима
поделила је бесплатне чланске карте
Библиотеке града Београда и огранка „Сава“. Поклони су
обрадовали наше најмлађе ученике, који су обећали да ће
редовно посећивати библиотеке и вредно учити да читају.

Цветове, који су били у боји индијске заставе, красиле су речи:
ненасиље, човечност, упорност, миран протест, промена,
слобода, скромност, мудрост, истина и једнакост. Речи су биле
написане на српском и енглеском језику.
Свечаној атмосфери допринели су и ликовни радови ученика
наше школе, на којима је приказан Гандијев лик из разних
периода његовог живота и борбе. Изложбу је у сарадњи са
библиотекарком и учитељицама из продуженог боравка
припремила наставница Марина Павловић Петров.
Амбасадор Републике Индије у Србији Субрата Батачарје,
говорио је о Гандијевим принципима који могу бити прави одговор
на изазове савременог света који се суочава са насиљем,
похлепом, климатским променама и болестима. Након прославе,
срдачно је разговарао са ученицима, библиотекарком Тањом
Маљоковић и представницима Савета родитеља. Показао је
велику заинтересованост за то како наши ученици разумеју
Гандијево учење и шта за њих представља идеја ненасиља.
5 – 11. октобар

Дечја недеља
Поводом обележавања Дечје недеље, од 5. до 11. октобра
2020. године, Tања Маљоковић, библиотекарка школе,
организовала је ликовне радионице за све наше ученике.
Наставници разредне наставе подржали су ове активности и
учествовали у њиховој реализацији. Ученици су осмишљавали и

26. октобар

Meђународни дан школских библиотекара
Сваке године, последњег понедељка у октобру, Међународно
удружење школских библиотекара обележава свој дан.
Обележавање важних дана и догађаја везаних за школску
библиотеку је важна активност која подсећа ученике на важност
књиге и читања. Заједно са ученицима и наставницима,
библиотекари су и ове године обележили овај важан дан и у нашој
школи. У оквиру својих одељења, као и у групама продуженог
боравка, на предлог Стручног већа школских библиотекара Новог
Београда, организоване су ликовне радионице на којима су
ученици осмишљавали изглед библиотеке будућности.
Најоригиналнији ликовни радови изложени су у холу школе.
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6. новембар

Обележен дан рођења Вука Стефановића
Караџића
И у нашој школи обележен је дан рођења Вука Стефановића
Караџића. Тим поводом, ученици продуженог боравка првог
разреда учествовали су у едукативно-креативној радионици “
Вуку Караџићу у част“. Радионицу је осмислила и одржала
библиотекарка школе у сарадњи са учитељицама. Тема
радионице била је рад и стваралаштво Вука Караџића. Деца су
упозната са Вуковим животом, одрастањем, радом, а истакнуте
су и предности азбуке коју управо уче. Уживали су и у решавању
загонетки, а затим су, инспирисани темом, цртали портрет нашег
великог писца, филолога и реформатора српског језика и писма.
Ликовни радови наших првака изложени су у холу школе.

7. новембар
У школи је организован програм обуке за запослене у
образовању - Дигитална учионица и дигитално компетентан
наставник.
20. новембар

Светски дан детета
Светски дан детета је годишњи међународни догађај који се
слави сваког 20. новембра. Установљен је од стране Генералне
скупштине Уједињених нација 1954. године, са циљем да се у
свим државама прославља истог дана. Осмишљен је да
промовише међусобну интеракцију и разумевање међу децом и
добробит деце у свету. Овај дан се обележава и да би се скренула
пажња јавности на обавезе друштва према деци, као и на
проблеме са којима се деца суочавају.
Дечја права су утврђена Конвенцијом о правима детета, а
основни принципи су право на живот, опстанак и развој, најбољи
интерес детета, право на партиципацију као и право на
недискриминацију.

Светски дана детета обележен је и у нашој школи.
Библиотекарка Тања Маљоковић је ученицима првог разреда
одржала две радионице посвећене овом важном дану. Прваци су
пажљиво слушали, вредно учествовали, а затим илустровали
нека од дечјих права. Радове наших најмлађих ученика можете
видети у холу школе.
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10. децембар

Међународни дан људских права

Поводом Међународног дана људских права , који се сваке
године последњих седамдесет година обележава 10. децембра,
библиотекарка Тања Маљоковић је са ученицима четвртог
разреда разговарала о овом важном дану. Циљ је био да се
ученици подсете да су људска права основна права која се стичу
рођењем, да су неотуђива и недељива, својствена свим људима,
без обзира на држављанство, пребивалиште, пол, национално
или етничко порекло, боју коже, веру, језик, или било који други
статус. Библиотекарка је са ученицима
разговарала о
Универзалној декларацији о људским правима, као и о
Конвенцији о правима детета. Био је ово поучан и занимљив
сусрет ученика и библиотекарке посвећен људским и дечијим
правима.
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27. јануар

Срећна слава – Свети Сава
Као и сваке школске године, 27. јануара обележава се
школска слава Свети Сава. У среду 27. јануара 2021. године је
радни, ненаставни дан.
Ове године нисмо били у могућности да се окупимо и
прославимо заједно овај велики школски празник. Прилозима и
ученичким радовима, објављеним на школском сајту, подсетили
смо се најлепших момената ранијих дружења, са надом да ћемо
следеће године овај дан прославити заједно, уз традиционалну
приредбу.
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21. фебруар

У сусрет међународном дану матерњег
језика
Међународни дан матерњег језика, који се сваког 21.
фебруара обележава широм света, обележен је и у нашој школи.
Библиотекарка Тања Маљоковић је ученицима првог разреда
одржала радионицу посвећену овом важном дану. Циљ сусрета
библиотекарке и првака је да се нашим најмлађим ученицима
подигне свест о значају матерњег језика.
Радионица је протекла динамично и закључили смо да је
неговање матерњег језика веома важно, али да не искључује
могућност да се успешно уче и други језици. Разговарали смо о
значају матерњег језика, читали бајке о словима, такмичили се у

брзом изговору азбуке и слушали песме посвећене неговању
језика. Креативност и познавање српског језика ученици су
показали и када је требало да препознају слова и сете се
најлепших речи које њима почињу. Мотивисани прваци затим су
илустровали омиљена слова и речи. Сви радови су изложени на
паноу испред свечане сале.
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24. фебруар

Међународни дан борбе против вршњачког
насиља
Дан розе мајица
У нашој школи обележен је Међународни дан борбе против
вршњачког насиља. Једна од активности била је радионица коју
је библиотекарка Тања Маљоковић, у сарадњи са учитељицама
из продуженог боравка, одржала ученицима првог разреда.
Разговарало се о вршњачком насиљу, његовим последицама, али
и начину на који је могуће насиље спречити, као и коме се ученици
могу обратити ако су жртве насиља. Ученицима је објашњено
зашто је овај дан познат као „Дан розе мајица“. Прваци су
изненађујуће добро прихватили разговор, активно су
учествовали, били су веома мотивисани да износе примере о
којима смо разговарали. На крају радионице илустровали су
примере вршњачког насиља које препознају.
Било је ово изузетно важно и корисно дружење за све
учеснике.

28. фебруар

Национални дан књиге и Дан Народне
библиотеке Србије
На часу „Читајмо гласно“, уз стручно вођење библиотекарке
Тање Маљоковић, ученици првог разреда поделили су радост
читања међу собом. Читали су своје омиљене књиге, разговарали
о прочитаном и предлагали друговима шта да прочитају. Време је
пролетело у пријатном разговору и подељеној радости читања, а
ученици наше школе су тако по четврти пут учествовали у акцији
„Читајмо гласно“, коју у част Националног дана књиге организује
Друштво школских библиотекара Србије.

И ученици предметне наставе учествовали су у прослави овог
важног дана. У сарадњи библиотекарке и професорке ликовне
културе Марине Павловић Петров организована је изложба
портрета наших највећих писаца и песника која краси хол школе.

Прича о Дану розе мајица
Широм света се последње среде у фебруару обележава као
Дан борбе против вршњачког насиља. Све је почело 2007. године,
када је група активиста у једној канадској провинцији покренула
иницијативу након што је канадски ученик Чарлс Мекнил у школу
дошао са розе мајицом на себи и због тога претрпео ругање и
вербално насиље од својих вршњака. Ученик је розе мајицу
обукао у знак подршке мајци оболелој од карцинома дојке.
Активисти су купили 50 розе мајица и поделили их својим
вршњацима у школи који су их носили као подршку дечаку.
Ученици су почели и сами да долазе у школу облачећи розе
мајице, које су тако постале симбол борбе против вршњачког
насиља у школама.

О Народној библиотеци Србије
Најстарија српска установа културе- Народна библиотека
Србије 28. фебруара слави свој рођендан, а овај датум је 2013.
проглашен и за Национални дан књиге.
Народна библиотека Србије је основана на данашњи дан
1832.( 15. фебруара по старом, а 28. по новом календару) у
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књижари Глигорија Возаровића, када је Димитрије Давидовић
послао писмо кнезу Милошу о уређењу библиотеке. Иницијални
фонд чинили су поклони Возаревића и других српских културних
посленика.
У новембру исте године Кнез Милош је наредио да се један
примерак од сваке штампане књиге уступи библиотеци. Тако је
установљена институција обавезног примерка. Од 2002. године
Народна библиотека Србије као свој дан слави управо 28.
фебруар.
Успон у раду Народне библиотеке настао је 1853. године када
је указом кнеза Милоша уведено звање државног библиотекара у
рангу професора Велике школе.
У време када је библиотекар био Јанко Шафарик (1861-1869),
библиотека је пресељена у Капетан-Мишино здање и ту је
дочекала Први светски рат. У Првом светском рату библиотека је
остала без својих просторија, па је 1920. године за њене потребе
откупљена „Картонажа Милана Вапе“, на Косанчићевом венцу.
Зграда библиотеке на Косанчићевом венцу погођена је 6.
априла 1941. приликом немачког бомбардовања Београда и
велики део књижног фонда је тада уништен. Уништен је књижни
фонд од око 500.000 свезака, као и збирка од 1424 ћирилична
рукописа и повеље (12-17 век), картографска и графичка збирка
од 1500 бројева, збирке од 4000 наслова часописа и 1800 наслова
новина, затим значајна и недовољно проучена збирка турских
докумената о Србији, инкунабуле и старе штампане књиге и
целокупна преписка значајних личности из културе и политичке
историје Србије и Југославије. Из старе збирке рукописа сачувао
се само један рукопис који је у том тренутку био ван библиотеке.
У априлу 1946. године библиотека добија зграду некадашњег
хотела „Српска круна“ на крају Кнез-Михаилове улице, у тој згради
се налази Библиотека града Београда.
Постојећа зграда Народне библиотеке на Врачару изграђена
је 1973. године. Зграду је пројектовао архитекта Иво Куртовић и
убраја се у споменике културе.

Март.......................................................................................................................................................................................................................................2021.
21. март

Бранкове стихове. Приказан је и кратак филм о животу у нашој
школи.

Међународни дан поезије
Више од две деценије и поезија има свој међународни дан. То
је дан када се промовише читање, писање, али и проучавање ове
форме књижевног израза. Светски дан поезије се од 1999. године
обележава сваког 21. марта.

И библиотека наше школе се прикључиле обележавању овог
важног дана. У жељи да поезију промовише, библиотекарка Тања
Маљоковић, одржала је радионицу за ученике продуженог
боравка првог разреда.
Читали смо, слушали и рецитовали песме Јована Јовановића
Змаја, разговарали о његовој поезији, учили нове речи и
илустровали омиљене песме. Уживали смо у стиховима једног од
омиљених дечијих песника и тако обележили овај празник
поезије.
29. март

Дан школе
Ове године наша школа прославља 136 година постојања.
Због пандемије корона вируса нисмо били у могућности да се
окупимо, дружимо и представимо све оно што смо ове године
радили и постигли. Зато смо Дан школе обележили на сајту
школе представљајући стваралаштво наших ученика.
Стваралаштвом смо се борили и против пандемије.Кроз
уметност смо износили идеје, мисли, ставове, запажања,
указивали на универзалне проблеме и феномене, страхове и
страсти. Показали смо да је уметност поглед на свет,
преиспитивање, животно искуство.
Овим поводом приредили смо виртуелне изложбе ликовних
радова који су настали за време одвијања наставе на даљину, као
и самосталну виртуелну изложбу радова ученика Филипа Крстића
7/3. Такође, сачињена је и збирка најбољих литерарних радова
ученика од 5. до 8. разреда на српском језику и збирка литерарних
радова ученика секције страних језика. Новинарска секција је
припремила текстове у којима представља свој доживљај школе
у доба короне. Наши рецитатори представили су најлепше

Април......................................................................................................................................................................................................................................2021.
2. април

Међународни дан књиге за децу
Међународни дан књиге за децу је установљен пре више од
пола века. Обележава се сваке године на дан рођења Ханса
Кристијана Андерсена, како би се послала порука о магији читања
и важности развијања љубави према писаној речи још у
најранијем детињству.
Искористили смо овај дан и упознали ученике продуженог
боравка са омиљеним бајкама познатог данског књижевника.
Ученици су уживали у бајкама, а затим су илустровали прочитано.
Било је ово лепо дружење библиотекара и ученика!

9 – 10. април

Пробни завршни испит
Пробни завршни испит реализован је 9. априла (математика)
и 10. априла (српски језик и комбиновани тест). Тестирање је
протекло без значајнијих проблема и пропуста. Спроведен је у 11
учионица у групама до 15 ученика. Оба дана је на испит изашло
145 од укупно 150 ученика 8. разреда.
23. април

Светски дан књиге и ауторских права
Светски дан књиге и ауторских права обележава се сваке
године 23. априла. УНЕСКО је 1995. на Генералној конференцији
у Паризу донео одлуку о обележавању овог датума како би се
промовисало читање, објављивање књига и заштита ауторских
права.
И ове године смо обележили овај важан дан. Ученици првог
разреда су са библиотекарком Тањом Маљоковић разговарали о
важности читања, омиљеним књигама које су до сада прочитали,
као и о значају заштите ауторских права. Након занимљивог и
поучног разговора, наши најмлађи ученици вредно су
илустровали корице својих омиљених књига. Сви радови су
изложени на школском паноу.

Мај..............................................................................................................................................................................................................................................2021.
13 -14. мај
Наставници наше школе прошли су дводневну обуку – рад на
паметној табли и софтверу Mozabook.
21. мај

У част овог важног дана, библиотекарка Тања Маљоковић, у
сарадњи са учитељима и Стручним већем библиотекара Новог
Београда, организовала је ликовни конкурс за ученике разредне
наставе и продуженог боравка. Задатак је био да сваки ученик
напише своје иницијале, а затим их учини посебним и
јединственим. Најзанимљивији радови изложени су у холу школе.

Реализована је и обука за све дежурне наставнике на
Завршном испиту.
24. мај

Дан словенске писмености и културе
Дан словенске писмености и културе 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.

Јун...................................................................................................................................................................................................................................................2021

.

23 – 25. јун

Завршни испит
Ученици осмог разреда полагали су завршни испит и на овај начин завршили своје осмогодишње школовање. Тест из матерњег
језика полагали су 23. јуна, математику – 24. јуна, комбиновани тест 25. јуна.
Било је и треме и страха, али су ученици задовољни излазили са испита и резултати су бољи него претходних година.

Август.......................................................................................................................................................................................................................................2021.
25 – 26. август
Наставници предметне наставе су учествовали на дводневном семинару „Добра сарадња са родитељима“.
27. август

Колектив на Палићком језеру

Такмичења
Учесници програма:

Математика

• Чланови библиотечке секције ОШ „Бранко Радичевић”;
• Чланови хора и оркестра ОШ „Бранко Радичевић”;
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
• III Драмска
ОШ „Бранко
Радичевић”.
РАЗРЕДгрупа
(највиши
ниво такмичења)
Име и презиме (Наставник)
награда
Гости:
Милица Недељковић (Мирјана Мајцан) 2. награда
Ђурђић(
Мијаиловић)
2. награда
• Дуња
Весна
Картал,Љиљана
представница
Тима за образовање
Никола
Спасојевић(
Мирјана
Мајцан)
2. награда
Канцеларије УНИЦЕФ – а у Србији;
Андреја
Нешић
(Љиљана
Мијаиловић)
награда
• Јасмина Радовановић, саветник Друштва2.школских
Нина
Гордић (Мирјана
3. награда
библиотекара
Србије;Мајцан)
Реља
Васојевић
(Елијана
Настасијевић)
3. Награда
• Сузана Поњавић, председница организације
„Пријатељи
Ања
Јованетић
(Љиљана
Мијаиловић)
3. награда
деце општине Нови Београд”;
Тасић (Љиљана
Мијаиловић)
3. основних
награда школа.
• Игњат
Библиотекари
и ученици
новобеоградских
Харис Самти (Елијана Настасијевић)
3. награда
IV РАЗРЕД
Михајло Бојковић (Јелена Јовић)
2. награда
Вук Милошевић (Марина Филиповић)
2. награда
Дејана Марковић (Слађана Златић)
3. награда
Душан Злоколица (Слађана Златић)
3. награда
Теодор Илић( Гордана Глигић)
3. награда
V РАЗРЕД
Ленка Вуковић (Светлана Скорић)
1. награда
Симона Црепуља(Светлана Скорић)
2. награда
Петар Алабурић (Светлана Скорић)
2. награда
Марко Симић( Светлана Скорић)
3. награда
VI РАЗРЕД
Петар Вујић (Тања Станковић)
3. награда
Коста Билић (Светлана Скорић)
3. награда
VII РАЗРЕД
Небојша
Добрић
(Тања
награда
Захваљујемо
свима
којиСтанковић)
су нам помогли да2.свет,
бар на трен,
буде лепши и бољи за сву нашу децу!
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ
IV РАЗРЕД (највиши ниво такмичења)
Михајло
Бојковић(Јелена Јовић )
1. награда
26. новембар
Вук Милошевић (Марина Филиповић)
2. награда
V РАЗРЕД
(највиши
ниво
такмичења)
Славка Петковић Грујичић у школској
Ленка Вуковић (Светлана Скорић)
1. награда
библиотеци
Петар Алабурић (Светлана
Скорић)
2. награда
Марко Симић (Светлана Скорић)
похвала
Школска
библиотека
била
је
домаћин
сусрета
ученика наше
VI РАЗРЕД
школе
и
књижевнице
Славке
Петковић
Грујичић.
Петар Вујић (Тања Станковић)
3. наградаСусрет је
организован
у
сарадњи
са
организацијом
Пријатељи
деце Нови
VII РАЗРЕД
Београд.
1) Небојша Добрић (Тања Станковић)
3. Награда
„КЕНГУР БЕЗ ГРАНИЦА“
Никола Спасојевић 3/1
Неда Ивковић 3/6
Станковић Лена 3/2
Стојановић Никола 3/2
Крунић Димитрије 3/2

прво место
3.место
похвала
похвала
похвала

* Ученик Матеја Радивојевић 3/2 освојио је прву награду на
завршном тесту у „Архимедесовој“школи младих математичара.

Присутни ученици, председница
организације Пријатељи
Српски језик
деце општине Нови Београд Сузана Поњавић, директорка наше
школе Сузана Липић,
помоћница
директорке Сања Бјелица,
ОПШТИНСКО
ТАКМИЧЕЊЕ
професорка музичке културе Драгана Кукобат, чланови
библиотечке
секције
и наша
библиотекарка
Катарина Ћирић
и Тамара
Сатарић
8/3 (менторТања
ИванаМаљоковић,
Марковић)
уживали
су
у
једночасовном
дружењу
са
књижевницом.
- 3. место
Кроз стихове и разговор о романима и приручницима које је
написала,
драга гошће
подсетила
нас је на правила
Књижевна наша
олимпијада
- похвала
за Анастасију
Радовићлепог
8/2
понашања,
важност
породице
и
љубави
у
животу
сваког
(ментор Светлана Дробњак).
појединца, а пре свега нас је уверила у важност и лепоту своје
писане речи.

Историја

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
Милица Вукојевић 8/5

Милица Вукојевић 8/5

1. место
ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ
3. место

Физика
Општинско такмичење је одржано 27. фебруара 2021 у ОШ
„Марко Орешковић“. Ученици су постигли следеће резултате:
VI разред
Никола Манојловић
I награда
Димитрије Савић
II награда
Коста Тинтор
II награда
Петар Вујић
II награда
Илија Урошевић
III награда
Андрија Вуковић
III награда
VII разред
Ања Мирић
I награда
Милош Мандић
II награда
VIII разред
Лена Вељановски
I награда
Борис Зечевић
II награда
Градско такмичење одржано је 24. априла 2021 на Физичком
факултету и у Математичкој гимназији. Првобитни датум (20.
март) је померен због епидемијске ситуације и преласка на онлајн
наставу. Ученици су постигли следеће резултате:
VI разред
Коста Тинтор
II награда
Никола Манојловић
III награда
VII разред
Милош Мандић
II награда
Ања Мирић
III награда
VIII разред
Лена Вељановски
III награда

Државно такмичење је одржано 29. маја 2021. у
Сокобањи. Ученици су постигли следеће резултате:
Коста Тинтор
III награда
Ања Мирић
похвала

Такмичења
Хемија
Општинско такмичење је одржано 6. марта 2021. Ученици су
постигли следеће резултате:
VII разред
Реља Ранковић 7/3
II место
VIII разред
Илија Коловић 8/2
I место
Љубица Петровић 8/4
I место
Катарина Ћирић 8/3
II место
Сви ученици су се пласирали на градско такмичење
Градско такмичење одржано је 27. априла 2021. Ученици су
постигли следеће резултате:
VII разред
Реља Ранковић 7/3, 76,8 бодова
III место
VIII разред
Илија Коловић, 8/2 98 бодова
I место
Катарина Ћирић, 8/3, 78,6 бодова
III место
Љубица Петровић 8/4, 75,5 бодова
III место
На републичко такмичење пласирали су се:
Илија Коловић
Катарина Ћирић

Републичко такмичење одржано је 29. маја 2021.
у Новом Саду. Ученици су постигли следеће
резултате:
Илија Коловић – I место
Катарина Ћирић – похвала
САРАДЊА СА“ ПРИЈАТЕЉИМА ДЕЦЕ ОПШТИНЕ НОВИ
БЕОГРАД“
Наша школа је и у овој школској години имала успешну
сарадњу са организацијом „ПД НБГД“ и уз њену помоћ
реализовала такмичења/конкурсе у којима су учествовали
ученици нижих и виших разреда са својим наставницима и
учитељима. Поштујући одлуке, акта и Стручно упутство за
организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној
школи у школској 2020/2021. години, реализована су само
ликовна и литерарна такмичења на даљину, док музичка и
драмска такмичења нису могла да буду спроведена.
По одлуци Наставничког већа, као координатори
ваннаставних активности са ПД НБГД
у овој школској години радиле су Драгана Кукобат (за више
разреде) и Александра Шундић (за ниже разреде), а сарадници су
били Маријана Костић, Марина Павловић Петров, Јелена Сарић,
Јелена Јовић, Босиљка Трбовић, Милица Савић, Сунчица
Димитријевић, Тања Ручнов и Душица Милосављевић.
СЕПТЕМБАР
Школа је учествовала на два онлајн конкурса: ликовни
конкурс „Илустровање српских нароних пословица и изрека“ у
оквиру пројекта „Дани европске баштине у Београду“ у ком је
учествовало 10 ученика трећег разреда и 2 ученика виших
разреда, а радове су послале Александра Шундић и Марина

Павловић Петров.
Награђени су:
ИГОР ЧАЛИЋ 3/6
треће место
МАРКО ВИШИЋ 5/5
прво место.
На онлајн ликовном конкурсу „Шта у мом срцу лежи...“
учествовало је 5 ученика
нижих разреда и 13 ученика виших разреда, а радове су послале
А. Шундић, Б. Трбовић, М. Костић и М. Пвловић Петров.
Награђени су:
ФИЛИП КРСТИЋ 7/3
прво место
АНА ПЕТРОВИЋ 8/1
друго место
УНА МАРКОВИЋ 8/1
друго место
НОВЕМБАР
Школа је учествовала на општинском литерарном и ликовном
онлајн конкурсу „У част
Драгану Лукићу – Лукићев лист“, а ученици су остварили следеће
резултате:
На литерарном конкурсун учествовала је ученица ЗОРА ИЛИЋ
6/1 и освојила друго место. Рад је послала Душица
Милосављавић.
У оквиру ликовног конкурса послато је шест радова ученика нижих
разреда и
петнаест радова ученика виших разреда. Награђени су:
ФИЛИП КРСТИЋ 7/3
прво место
СЕЛЕНА ПАУНОВИЋ 8/4
друго место.
Радове су послале наставнице Марина Павловић Петров, Јелен
Сарић, Маријана Котић и Александра Шундић.
МАРТ
Школа је учествовала на општинском литерарном и ликовном
онлајн конкурсу „Мој крај
приче“, а ученици су остварили следеће резултате:
На литерарни конкурс послата су два рада ученика нижих
разреда и један рад ученице виших разреда, а награђени су:
ДУЊА СТАНОЈЕВИЋ 4/3
прво место
АНЂЕЛА КРСТИЋ 8/5
друго место
Радове су послале Сунчица Димитријевић и Тања Ручнов.
На ликовни конкурс послат је један рад ученика нижих разреда и
осам радова
ученика виших разреда. Награђени су:
ФИЛИП ЈАНКОВИЋ 7/3
друго место
МИЛИЦА СТАМЕНКОВИЋ 7/3
треће место
УРОШ ЂУКИЋ 4/3
похвала
Радове су послале Сунчица Димитријевић и Марина Павловић
Петров.
После одржаног школског такмичења 10. 3. 2021. школа је
послала радове на ликовни онлајн конкурс за дечју карикатуру
“МАЛИ ПЈЕР 2021.” Учествовало је 10 радова ученика виших
разреда, а награђен је
ФИЛИП КРСТИЋ 7/3 – прво место.
На окружном такмичењу Београда, за дечју карикатуру- “МАЛИ
ПЈЕР 2021” одржаном 22. 3. 2021. рад ФИЛИПА КРСТИЋА је ушао
у ужи избор, па пошто није освојио награду, уврштен је у онлајн
изложбу.

Такмичења
АПРИЛ
На општинском такмичењу рецитатора „Песниче народа мог“ у
организацији ПД НБГД, које је реализовано онлајн, учествовале
су две представнице наше школе. У категорији старијих разреда
- Дуња Бојковић 6/3 (проф. Душица Милосављевић) , а у
категорији млађих разреда -Нађа Пиљић 4/2 (проф. Јелена
Јовић-Милица Савић).
Нађа је освојила
прво место.
Учествовала је и на градском такмичењу.
Учествовали смо и на општинском онлајн ликовном конкурсу
поводом ускршњих празника - „27. ускршње ликовне чаролије“ .
Послато је 12 радова ученика виших разреда (Маријана Костић и
Марина Павловић Петров), а награђени су :
АНЂЕЛА КРСТИЋ 8/5
прво место
ФИЛИП КРСТИЋ 7/3
друго место
АНДРИЈА ЛОНЧАР 8/2
похвала
На градском такмичењу „ВАСКРШЊЕ ЛИКОВНЕ РАДОСТИ ДЕЦЕ
БЕОГРАДА“ – 2021. рад
ФИЛИПА КРСТИЋА 7/3 је ушао у ужи избор и пошто није освојио
награду, изабран је за излагање на онлајн изложби.
МАЈ
Ученици школе су учествовали и на општинском онлајн ликовном
конкурсу
„Упознајмо птице“ у категорији старијих разреда и послато је
седам радова ( М. Павловић Петров и М. Костић). Награђен је рад
ФИЛИПА ЈАНКОВИЋА 7/3 – треће место, а СОФИЈА ЧВОРО 7/4
– добила је похвалу и њен рад је изабран за излагање.
Градско такмичење „Упознајмо птице“ одржано је у Београду, 31.
мaja 2021. године. Рад ФИЛИПА ЈАНКОВИЋА 7/3 – освојио је
другу награду.
На ликовном конкурсу „Моја соба из маште“
Миловановић (1. разред) освојио је 4. место

Страхиња

Организација ПД НБГД је у јуну доставила књиге и дипломе за
награђене ученике на свим ликовним и литерарним такмичењима
реализованим у овој школској години.

ЧИТАЛАЧКА ЗНАЧКА
Читалачка значка је манифестација у којој ученици наше школе
учествују преко педесет година. Ове године је 163 ученика
завршило своје читалачке дневнике. Сви су у јуну добили
захвалнице БГБ и Библиотеке „Вук Караџић“.
ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ
Учешће на хуманитарнима акцијама Црвеног крста:
Октобар 2020. „Трка за срећније детињство“(сва одељења),
Децембар 2020. „Један пакетић,много љубави“(сва одељења),
Током целе године- „Чеп за хендикеп“ ( сва одељења и сви
запослени).

Носиоци Вукове дипломе

Дора Пламенац 8-1

Наталија Грцић 8-1

Александар Ђукић 8-2

Корина Јевић 8-2

Илија Коловић 8-2

Илина Митровић 8-2

Анастасија Радовић 8-2

Петар Раковић 8-2

Љубица Петровић 8-4

Уна Соломуновић 8-4

Јован Балаћ 8-4

Лука Барац 8-5

Милица Вукојевић 8-5

Давид Галун 8-5

Софија СимеуновићГрујић 8-4

Јована Јоксимовић 8-5

Носиоци Вукове дипломе

Анђела Крстић 8-5

Марија Шарић 8-5

Марко Чучковић 8-5

Борис Зечевић 8-6

Спортиста генерације

Маша Влајковић 8-5

Андријана Ивановић 8-6

Ученик генерације

Лена Вељановски 8-5

