Летопис
школска 2016/2017. година

Према члану 52 Закона о основном образовању и васпитању ( "Службени гласник РС", 55/2013.)

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– боравак, 12 – класична, 13 – класична
21 – класична, 22 – боравак, 23 – боравак
31, 32
41, 42, 43, 44
51, 52, 53
61, 62
71, 72, 73
81, 82, 83

СМЕНА Б
14 – боравак 15 – боравак, 16 – класична
24 – класична, 25 – боравак, 26 – класична
33, 34, 35
45, 46, 47
54, 55, 56
63, 64, 65
74, 75
84, 85, 86

1.2. Бројно стање ученика
11 – 30
12 – 29
13 – 29
14 – 30
15 – 29
16 – 24
Σ

171

Σ

51 – 24
52 – 25
53 – 26
54 – 27
55 – 25
56 – 21
148

РАЗРЕД
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
СВЕГА

21 – 25
22 – 29
23 – 29
24 – 30
25 – 30
26 – 24

31 – 28
32 – 29
33 – 25
34 – 26
35 – 25

167

133

61 – 28
62 – 26
63 – 27
64 – 26
65 – 30

71 – 25
72 – 23
73 – 20
74 – 24
75 – 28

137

119

БРОЈ УЧЕНИКА
171
167
133
178
148
137
119
150
1143

41 – 24
42 – 29
43 – 30
44 – 20
45 – 25
46 – 20
47 – 30
178

81 – 27
82 – 23
83 – 21
84 – 25
85 – 28
86 – 26
150

БРОЈ ОДЕЉЕЊА
6
6
5
7
6
5
5
6
45

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
Зубна амбуланта
Базен
Спортски терени
Школско двориште

БРОЈ
15
20
1
1
2
2
1
1
1
4
2
1
1
2
2

1.4. Кадровски услови рада
За реализацију образовно-васпитно рада у школској 2016/2017. години у школи се налазе следећи
профили радника: директор школе, наставници, педагог, психолог, логопед, библиотекар, секретар, шеф
рачуноводства, благајник, домари и спремачице.
Васпит. образовно подручје

НК

КВ

ССС

ВШС

ВСС

Мр

Одељењска настава
Продужени боравак
Српски језик
Енглески језик
Руски језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Техничко образовање
Физичко васпитање
Немачки језик
Грађанско васпитање
Верска настава
Информатика и рачунарство

5

18
8
5
5
1

1

УКУПНО НАСТАВНИКА

9

1

1

1

1
2
2
2
2
5
2
2
4
3
2
6
1
1
61

2

Др

Свега
24
8
5
5
1
2
2
2
2
2
5
2
2
4
4
2
6
2
1
81

Ваннаставно особље

НК

КВ

ССС

Директор
Помоћник директора
Педагог
Психолог
Логопед
Библиотекар
Секретар
Административно финансијски
радник
Кординатор финансијских и
рачуноводствених послова
Домар
Сервирка и спремачице

18

2
1

Укупно ваннаставно особље

18

3

1

УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ

18

3

2

ВШС

ВСС

Мр

Др

1
2
1
1
0,5
1
1

1
2
1
1
0,5
1
1

1

1
1

1
2
19

8,5
8

69,5

30,5
2

1.5. Ритам радног дана
Распоред звоњења
Преподневна смена

Поподневна смена

8.00 – 8.45
8.50 – 9.35
10.00 – 10.45
10.50 – 11.35
11.40 – 12.25
12.30 – 13.15

14.00 – 14.45
14.50 – 15.35
16.00 – 16.45
16.50 – 17.35
17.40 – 18.25
18.30 – 19.15

Рад дежурних наставника почиње у 7.45 односно у 13.45 часова.
Распоред дежурства:
Мала зграда:

Пасарела, приземље

2 наставника одељењске наставе

Мало двориште

2 наставника одељењске наставе

1. спрат

2 наставника одељењске наставе

Велика зграда: Пасарела

Свега

2 наставника предметне наставе

Приземље

2 наставника предметне наставе

1. спрат

2 наставника предметне наставе

2. спрат

2 наставника предметне наставе

101,5

Наставници који имају први час долазе на посао најкасније до 7.45, односно 13.45 часова.
Секретаријат: од 8.00 до 16.00 часова.
Педагог школе: понедељак и уторак од 8.00 до 14.00, часова, среда, четвртак и петак од 13.30 до
19.30 часова.
Психолог: понедељак од 13.00 до 19.00 часова, уторак, среда, четвртак и петак од 11.00 до 17.00
часова
Логопед :
Библиотекар: од 8.30 до 14.30 часова
Боравак: од 8 до 17 часова.
Дежурство: у боравку од 7 до 7.55 и од 17 до 18 часова
Звоно објављује улазак ученика у школску зграду у 7.45 односно у 13.45 часова. У 7.55 односно у
13.55 часова звоно означава полазак наставника из зборнице и уводе ученике у своје учионице
односно кабинете.Тачно у 8.00 односно у 14.00 часова звоно означава почетак часа.
Помоћно-техничко особље ради пре подне од 6.30 до 14.00 часова, а по подне од 13.00 до 19.30
часова.

1.6. Задужења
Директор: Смиљана Павловић
Педагог: Срђан Јончић
Психолог: Тијана Савић
Логопед: Марија Сокић – Солдић
Библиотекар: Тања Маљоковић
ВЕЋЕ I РАЗРЕДА
Бојана Матејић
Биљана Анђелковић
Драгана Веселиновић
Данијела Јанковић
Ана Крстић
Ивана Тирнанић

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

РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА – АНА КРСТИЋ
ВЕЋЕ II РАЗРЕДА
Оливера Остојин
Аница Алексић
Kристина Благојевић
Гордана Раденковић
Бранка Матијевић
Елизабета Аџић
РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА – БРАНКА МАТИЈЕВИЋ

А
А
А
Б
Б
Б

21
22
23
24
25
26

ВЕЋЕ III РАЗРЕДА
Мирјана Мајцан
Елијана Настасијевић
Силвана Ђорђевић
Љиљана Мијаловић
Александра Шундић

А
А
А
Б
Б

31
32
33
34
35

А
А
А
А
Б
Б
Б

41
42
43
44
45
46
47

А
Б
Б
А
А
Б

11
14
15
22
23
25

А
А
А
Б
Б
АБ

51
52
53
54
55
56

АБ
АБ
Б
Б
АБ

61
62
63
64
65

РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА – АЛЕКСАНДРА ШУНДИЋ
ВЕЋЕ IV РАЗРЕДА
Марина Филиповић
Сања Бјелица
Сунчица Димитријевић
Маја Матушан
Драган Алексић
Гордана Глигић
Слађана Златић
РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА – ГОРДАНА ГЛИГИЋ
БОРАВАК
Наташа Поповић
Миљана Радосављевић
Јелена Јовић
Милица Тодоровић
Милена Цвејић
Ана Стефановић
ВЕЋЕ V РАЗРЕДА
Светлана Скорић
Весна Грегец
Маја Медар – Цигановић
Мирослава Марковић
Катарина Ивезић
Драгана Недељковић
РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА – СВЕТЛАНА СКОРИЋ
ВЕЋЕ VI РАЗРЕДА
Невена Миленковић
Драгана Кукобат
Виолета Јовановић
Ивана Глувић
Тања Станковић
РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА – ИВАНА ГЛУВИЋ

ВЕЋЕ VII РАЗРЕДА
Љиљана Вјештица
Даниела Радивојевић
Ивана Марковић
Анкица Бундало
Наташа Милосављевић

АБ
А
АБ
АБ
Б

71
72
73
74
75

А
А
А
Б
Б
Б

81
82
83
84
85
86

РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА – ДАНИЕЛА РАДИВОЈЕВИЋ
ВЕЋЕ VIII РАЗРЕДА
Момир Цвејић
Вања Чоловић
Светлана Дробњак
Хана Вучићевић
Слађан Игњатовић
Тања Ручнов
РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА – СВЕТЛАНА ДРОБЊАК

РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА:
Стручно веће ликовне културе – Клара Криштовец
Стручно веће музичке културе – Драгана Кукобат
Стручно веће физичког васпитања – Дамјан Девић
Стручно веће страних језика – Ивана Ђуричић
Стручно веће српског језика – Гордана Каитовић
Стручно веће природних наука – Зоран Алексић
Стручно веће историје и географије – Мирослава Марковић
Стручно веће ТИО и информатике и рачунарства – Наташа Милетић
Стручно веће математике – Тања Станковић
Стручно веће разредне наставе – Eлијана Настасијевић
ТИМОВИ:
Тим за школско развојно планирање:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Тања Ручнов, проф.српског језика
Весна Грегец, проф.енглеског језика
Драгана Кукобат, проф.музичке културе
Клара Криштовац, магистар ликовне културе
Бранка Матијевић, проф.разредне наставе
Гордана Раденковић, проф.разредне наставе
Мирјана Мајцан, проф. разредне наставе
Слађана Златић, проф.разредне наставе
Срђан Јончић, педагог
Тијана Савић, психолог

Тим за самовредновање:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Срђан Јончић, педагог
Драгана Веселиновић, професор разредне наставе
Љиљана Мијаиловић, професор разредне наставе
Вања Чоловић, професор енглеског језика
Маја Медар Цигановић, професор историје
Цвејић Момир, професор ТИО-а
Елизабета Аџић, професор разредне наставе
Сунчица Димитријевић, професор разредне наставе
Милица Милашиновић, помоћно особље
Тим за програм заштите животне средине:

1. Живославка Тирнанић, професор географије
2. Мирјана Стојковић Шуштершић, професор биологије
3. Елијана Настасијевић, професор разредне наставе
Тим за сарадњу са локалном самоуправом:
1. Сунчица Димитријевић, професор разредне наставе
2. Тања Маљоковић, професор разредне наставе – библиотекар
3. Драгана Кукобат, професор музичке културе
Тим за сарадњу са родитељима:
1. Тијана Савић – психолог
2. Зоран Алексић, професор физике
3. Елизабета Аџић, наставник разредне наставе
Тим за ИОП:
1.
2.
3.
4.
5.

Смиљана Павловић, директор школе
Тијана Савић, психолог
Срђан Јончић, педагог
Слађана Златић, професор разредне наставе
Гордана Каитовић, професор српског језика
Тим за за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ивана Глувић, проф. биологије
Тијана Савић, психолог
Драгана Кукобат, проф. музичке културе
Бојана Матејић, професор разредне наставе
Марина Филиповић, професор разредне наставе
Дамјан Девић, проф. физичког васпитања
Срђан Јончић, педагог
Одржавање сајта школе:

1. Наташа Милетић
2. Богдан Јованов
Летопис:
1. Тања Ручнов
2. Слађан Игњатовић

Септембар .........................................................................................................................................................................................................................2016.
1. септембар

Добродошлица за ђаке прваке

15. септембар
Ученици осмог разреда радили су званични
иницијални тест из српског језика.
16. септембар
Одржан је састанак Тима против насиља,
злостављања и занемаривања.
22. септембар
Ученици осмог разреда радили су званични
иницијални тест из математике.
23. септембар
Одржан је састанак Стручног већа српског језика.

Као и сваке године, наши најмлађи ђаци дочекани
су песмом и осмесима својих старијих другара и учитељица, који су у част њиховог поласка у школу организовали две приредбе. Учествовали су: хор нижих
разреда са наставницом Драганом Кукобат, рецитатори – ученици одељења III-3 са учитељицом Силваном Ђорђевић и фолклорни ансамбл „Шумадија 04”.
6. септембар
Одржане су седнице Одељењских већа петог и
шестог разреда.

23. и 26. септембар

Радионице за ученике првог разреда
На иницијативу и у организацији Тање Маљоковић,
школског библиотекара, за све прваке наше школе су
одржане читалачке радионице. Деци је прочитана поучна сликовница као подстицај за бројне активности у
оквиру радионице. Верујемо да су наши прваци сада
мотивисанији да успешно савладају технику читања.

7. септембар
Одржане су седнице Одељењских већа седмог и
осмог разреда.
8. септембар

Међународни дан писмености
На иницијативу Унеска, сваког 8. септембара се
обележава Међународни дан писмености. Циљ обележавања овог важног дана је да се подсетимо какав
је статус писмености и образовања на глобалном нивоу. Подсећамо да је писменост људско право, али и
важан механизам за остваривање свих других људских права!
Тања Маљоковић, школски библиотекар, ове
године је одржала три предавања посвећена обележавању Међународног дана писмености. Предавањима су присуствовали ученици V-1, V-2 и V-3.
14. септембар
Ученици шестог разреда радили су званични
иницијални тест из српског језика.

26. септембар

Европски дан језика
Весна Грегец, професор енглеског језика, и Тања
Маљоковић, школски библиотекар, уприличиле су час
у библиотеци са ученицима петог и седмог разреда и
члановима библиотечке секције, посвећен обележавању Европског дана језика. Часу су поред ученика
присуствовали и заинтересовани родитељи наших
ђака.
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27. септембар
 Одржана је седница Наставничког већа
 Одржан је састанак Тима за школско развојно
планирање
28. септембар

„Иван, један једини“
У организацији школског библиотекара Тање Маљоковић у школској библиотеци је организована читалачка радионица за ученике V, VI, VII, VIII разреда.
Циљ радионице је био да се ученицима представи
дело „Иван, један једини“, ауторке Кетрин Еплгејт

 Одржан састанак Стручног већа музичке културе.
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3. октобар

Радост Eвропе
Наша школа традиционално учествује у градској
манифестацији „Радост Европе“ у оквиру Дечје недеље, а у организацији Дечјег културног центра Београда и под покровитељством Градске управе града
Београда. Трећи пут за редом били смо домаћин деци
из Немачке, ученицима и члановима Tanzansamble fon
Tanzschule an den Neuenhagen из Берлина.
наступом, сценариом и костимима. Захвалила се на
гостопримству, а онда је уследило фотографисање и
размена поклона. Програму су присуствовали и председница Савета родитеља школе, госпођа Нада Ковачевић Вељановски и члан Школског одбора господин
Владе Сатарић, који су било веома задовољни. Дружење је завршено после 20 часова, када су се сви
присутни разишли у ведром расположењу.
4. октобар
На овогодишњем 47. међународном сусрету
обележен је јубилеј – 160 година од рођења Николе
Тесле. Стручно веће музичке културе – наставнице
Драгана Кукобат и Хана Вучићевић са својим ученицима припремило је кратки пригодни програм у коме
су учествовали школски хор, оркестар, група певача и
солисти и на тај начин пожелели добродошлицу
пријатељима из Немачке. Изведене су пригодне
нумере: „Деца су украс света“ са солистима Нађом
Миладиновић 6/4, Леном Вељановски 4/6 и Милицом
Живојиновић 4/2, затим песме „Запевала сојка птица“,
„Плава птица“ са солисткињом Јованом Станимировић 8/1 и „Певам дању, певам ноћу“. Деца из Немачке
су се придружила извођачима на сцени и отплесала
две нумере пред радосном и еуфоричном публиком
која је громогласним аплаузима поздравила све извођаче на сцени. Програм су водиле Марина Јокановић
7/4 и Ива Миливојевић 7/4, а добродошлицу гостима
пожелела је и координатор програма, наставница
немачког језика Ивана Ђуричић.
После полусатног програма, присутнима се обратила проф. плеса и кореограф госпођа Simone
Meuche, упознавши нас са њиховим овогодишњим

Eкскурзија ученика 6. разреда - Струганик Ваљево – Бранковина

5. октобар
Одржана је седница Наставничког већа
7. октобар
Одржан је састанак Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања.
7 – 21. октобар
Кошаркашка екипа девојчица петог и шестог разреда освојила је друго место на општинском првенству.
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9. октобар

Чланске карте за прваке
Поводом Дечије недеље, библиотекарка Тања
Маљоковић је свим првацима поклонила чланске карте Библиотеке „Сава“. Узбуђени прваци су обећали да
ће вредно учити да читају и пишу и да ће ускоро
редовно посећивати и ову библиотеку.
12. октобар

21. Ревија стваралаштва

Нашу школу су на „21. ревији ставралаштва деце и младих Новог Београда“ представљале:
Ања Оваскаинен 6/2, носилац специјалне награде
„Плакета Златан Вауда“ - певала је соло песму An cloe
– В. А. Моцарт и
Јована Станимировић 8/1 – са групом певача
отпевала је песму „Плава птица“.
12 - 14. октобар
Присуство Комисије за екстерну евалуацију.
19. октобар
Одржана је седница Наставничког већа.
22. октобар
У школи је организован семинар стручног
усавршавања „Школско законодавство - основа
развоја образовања и васпитања“- модули 5 и 6 .

22. и 29. октобар

Школа ручног ткања
Сузана Поњавић ( „Пријатељи деце Новог Београда“ ) организовала је за ученике млађих разреда
школу ручног ткања.
24. октобар
Посета 61. београдском сајму књига је била веома
успешна. Поред упознавања са најновијом књижевном продукцијом, књижевницима и издавачима, наши
ученици, родитељи и наставници су могли да присуствују занимљивим програмима и да уживају у изузетној атмосфери на највећем сајму књига у региону.
И ове године, у оквиру културног програма, на
Међународном београдском сајму књига су организоване бројне радионице и предавања.
Библиотекарка Тања Маљоковић је остварила
изузетно добру сарадњу са књижевницом Горданом
Малетић, аутором и модератором дечјег програма.
Ова сарадња је омогућила нашим ђацима, родитељима, директору, наставницима и библиотекару да бесплатно присуствују бројним културним програмима.
Програму под називом Хајдук-Станкова дружина у
сали „Јанко Веселиновић“, поред књижевника
Љубивоја Ршумовића, Раше Попова, Владимира
Андрића и ученика Основне школе „Никола Тесла“ из
Београда присуствовали професор српског језика и
књижевности Светлана Дробњак, библиотекар Тања
Маљоковић и шеснаест ученика наше школе.
Овај програм је осмишљен и реализован поводом
120 година од објављивања српског историјског романа Хајдук Станко.
25. октобар
У оквиру дечјег програма на 61. београдском сајму
књига одржана радионица за млађи узраст посвећена
седамдесетогодишњици излажења књиге Мали принц.
У реализацији радионице су учествовали књижевници: Дејан Алексић, Милоје Радовић, Слађана Ристић и ученици Основне школе „Влада Аксентијевић“ из
Београда, а радионици су присуствовали професор
разредне наставе Сунчица Димитријевић, чланови
Савета родитеља Нада Вељановски и Маја Барац,
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библиотекар Тања Маљоковић и дванаест ученика
млађих разреда из наше школе.

27. октобар
Одржана је радионица „Све атрактивнији приручници и дела из популарне науке“.
У радионици су учествовали књижевници: Славка
Петковић Грујичић и Бранко Стевановић, а присуствовали су професор српског језика и књижевности Тања
Ручнов, библиотекар Тања Маљоковић и осам ученика наше школе. Нашим ученицима се посебно допало
надахнуто излагање Бранка Стевановића и његово
представљање књиге Урнебесна физика.

26. октобар

Рециклажа
Ученици 3/2 и 4/1 су се на забавној радионици
едукативног карактера упознали са поступком рециклаже употребљене тетрапак амбалаже. У процесу је
коришћен ПАЛПЕР уређај за рециклажу. Деца су показала завидно знање из области екологије и заштите
животне средине и активно учествовала у процесу рециклирања. Радионица је део међународног Еко-пакет пројекта под покровитељством компаније Tetra pak
production и организује се у Еко–школама, којима је
наша школа недавно приступила. Свој допринос
успешној реализацији радионице дале су, поред уче-

ника, Миљана Радосављевић и професор биологије
Данка Бућић.

28. октобар
Одржан је састанак Стручног већа музичке културе.
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3. новембар
Драгана Кукобат, координатор „Пријатеља деце
Новог Београда“, била је на састанку у ОШ "Марко
Орешковић", на којем је нашој школи уручена захвалница за дугогодишњу сарадњу и учешћа на Ревијама у
Сава центру.
4. новембар
Ана Радуловић 8/4 освојила је треће место на
Градском првенству у пливању.

9. новембар
Први класификациони период – седнице Одељењских већа
16. новембар

Дани толеранције
У просторијама Општине Нови Београд одржана
је међународна трибина под називом „ Толеранција у
кризним ситуацијама“. Циљ трибине је био повећање
толерантног понашања свих чланова друштва. Трибини су присуствовали ученици 7. и 8. разреда наше
школе, у пратњи школског психолога и педагога.

16 – 21. новембар

Школски сајам књига

Кошаркашка екипа девојчица петог и шестог разреда освојила је друго место на општинском првенству.

Поводом Међународног дана толеранције и Светског дана детета, у нашој школи је одржан школски
сајам књига. Ово је била прилика да се сви наши ђаци,
који нису посетили 61. београдски сајам књига,
упознају са најновијим издањима за децу. Велики број
заинтересованих поклоника књиге и читања обишао је
штандове и показао да су у нашој школи књиге радо
читане.
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У оквиру сајамског културног програма одржане су три
радионице на којима је Александар Губаш,
представник Издавачке куће „Одисеја“ и уредник блога
Књигоскоп, са школским библиотекаром Тањом
Маљоковић представио заинтересованим ученицима
неколико нових наслова.
18. новембар

– Х. Вучићевић и „Жеља“ – В. Вељковић. Наступ је
реализован у сарадњи са хором Основне школе
„Кнегиња Милица“, јер су обе нумере заједнички
отпеване. На овај начин се негују добри колегијални
односи и даје пример добре сарадње и комуникације
двеју суседних школа.
24. новембар

Стоп насиљу

Одржан је састанак Тима за школско развојно планирање.
19. новембар
У просторијама школе организован је семинар
стручног усавршавања "Школско законодавство, основа развоја образовања и васпитања"- модули 1 и 2.
20. новембар

Школски психолог и педагог су у свечаној сали
школе одржали предавање о насиљу, злостављању и
занемаривању, а присуствовали су ученици виших
разреда. Циљ овог предавања је био да повећа
осетљивост ученика на насиље, као и оснаживање
ученика на адекватне реакције у ситуацијама насиља.

Деца су украс света
На позив Центра за бригу о старима, деци и особама
са инвалидитетом „Нови Београд“ Општине Нови Београд, Основна школа „Бранко Радичевић“ је учествовала на манифестацији „Деца су украс света“, посвећеној обележавању Светског дана детета. Приредба
је одржана у недељу, 20. новембра 2016. године у
свечаној сали Градске општине Нови Београд и трајала је од 12 до 13 часова, а учествовале су редовне
и специјалне новобеоградске основне и средње школе као и корисници различитих удружења особа са
инвалидитетом.

На приредби су учествовали хор нижих разреда са
наставницом Драганом Кукобат и хор виших разреда
са наставницом Ханом Вучићевић, са укупно 67
певача. Извели су две композиције „Пријатељство“

30. новембар
Одржан је састанак Стручног већа музичке
културе.
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6. децембар
Одржана је седница Наставничког већа
7. децембар
Одржан је састанак Тима за ИОП
8. децембар
Одржано је школско такмичење из српског језика
16. децембар

афирмише познате и промовише неафирмисане научнике са домаћих и страних простора, али и да подстиче интересовање за науку код младих, врло једноставном демонстрацијом чињенице – колико је она
сама по себи интересантна, инспиративна и забавна.
Ученици седмог и осмог разреда су посетили локације на којима су били изложени најразноврснији научни
садржаји на деци занимљив начин. Ученицима су се
највише допали штандови „Хемија и њене чаролије“,
„Наука на месту злочина“ и „Теслини генијалци“.

Београдска новогодишња честитка
На позив организације „Пријатељи деце Београда“,
која је уједно и организатор овог догађаја, наша школа је учествовала на манифестацији „Београдска новогодишња честитка“ , која је имала и хуманитаран
карактер. Покровитељи програма су град Београд и
Градска општина Врачар. Приредба је одржана на
платоу на Цветном тргу, а учествовало је шест београдских школа. Присутне је поздравио председник
Градске општине Врачар господин Милан Недељковић. Приредби су присуствовали и штићеници
прихватилишта на Врачару и од спонзора добили
новогодишње пакетиће. На приредби, коју је водио
Миња Субота, учествовале су Јована Станимировић
8/1 са соло наступом и Катарина Алексић 8/3 И Лана
Прибишевић 8/3 као дует.

25. децембар

Божићни базар

18. децембар

Фестивал науке
Наша школа посетила је Фестивал науке који се
одржава десети пут у Београду, а ове године под слоганом „Чиста десетка“. Циљ Фестивала науке је да

Ученици 6/1 су са својом разредном Aлександром
Филиповић организовали Божићни базар. Том приликом су и старијим ученицима школе омогућили да у
данима ишчекивања новогодишње ноћи уживају у
слатким и сланим производима.
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26. децембар

Новогодишњи базар
Tрадиционално, ОШ „Бранко Радичевић“ је организовала Новогодишњи базар. Овим поводом се у холу
школе окупио велики број посетилаца, који су на многобројним штандовима могли да купе новогодишње
украсе.
У организацији овогодишњег Базара, учествовали
су ученици и наставници разредне наставе као и сви
заинтересовани родитељи. На штандовима је био
велики број радова наших креативних и вредних ученика: слаткиша, украса за јелку, честитки…

28. и 29. децембар

Новогодишња журка
Ученици старијих рареда су у малој сали наше
школе прославили предстојеће новогодишње празнике на журки , заједно са својим одељењским старешинама.

У част Драгану Лукићу
На ликовном конкурсу „У част Драгану Лукићу“
награђени су радови наших ученика:
Мирјана Миловановић 8/3 – друго место
Симона Дина Новаковић 6/1 – треће место
Јана Милојевић 5/6 – треће место
29. децембар

Прва самостална изложба
У школској библиотеци је отворена прва
самостална изложба ликовних радова нашег ученика
Филипа Крстића 3/3. Његов огроман таленат је
очигледан. Том приликом Филип је дао и свој први
интервју својим старијим другрима. О овом малом –
великом уметнику ће се тек писати!
28. децембар
Поводом новогодишњих празника, у свечаној сали
наше школе, ученици 2/1 разреда и хор нижих разреда,
приредили су прикладан програм за све ученике,
родитеље и госте наше школе.
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3. јануар

Тесла у светлости песме
Дечји културни центар Београд, позивao je чланове
литерарних секција и појединце да учествују у литерарном конкурсу којим се обележава јубилеј – сто
шездесет година од рођења Николе Тесле. Председник жириjа био је наш познати књижевник Слободан
Станишић.

 Стручно веће математике организовало је
школско такмичење из математике.

Третман насиља кроз драмску форму
Наши наставници, школски педагог и психолог
учествовали су на семинару Третман вршњачког насиља кроз драмску форму у Омладинском позоришту
„Дадов“. Циљ семинара је био да се наставници обуче
у препознавању, превенирању и спречавању насилног понашања школске деце кроз занимљиве
драмске радионице. Драма коју стварају заједно са
ученицима, помогла би деци да препознају насилно
понашање код себе и других и открију боља и ефикаснија решења у замишљеним ситуацијама.

Чланови библиотечке секције се нису уплашили
велике међународне конкуренције и радо су се одазвали овом позиву, а наша Симона Дина Новаковић је
написала песму која је похваљена.
Честитамо Симони и ученици наше школе Митри
Јовановић, која је освојила фантастично друго место.
16. јануар
Одржан је састанак Тима за самовредновање.
18. јануар
Одржана је седница Наставничког већа.
19. јануар

Школско такмичење из немачког језика
 Стручно веће немачког језика организовало је
школско такмичење за ученике осмог разреда. На
општинско такмичење пласирали су се:
Лука Василијевић 8/2
Софија Цакић 8/6
Лара Лучин 8/4
Марко Наупарац 8/5
Анисија Фиревски 8/4

23 – 25. јануар

Општинско такмичење „Демус“
На Општинском такмичењу „Демус“ наши певачи
су већ традиционално освојили прегршт награда:
Вокални солисти:
1. Зорана Симеонов 2/1 – 2. место жанр –
класична и савремена соло песма
2. Ања Оваскаинен 6/2 – 1. место жанр –
класична и савремена соло песма
3. Оливера Томанић 4/1 – 1. место жанр –
староградска песма
4. Марија Шиниковић 5/5 – 2. место жанр –
староградска песма
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5. Јована Станимировић 8/1 – 1. место
староградска песма

жанр –

6. Зора Илић 2/1 – 1. место жанр – изворна
домаћа народна песма
7. Елена Мађаревић 2/1 – 2. место жанр –
изворна страна народна песма
8. Милош Пејановић 2/1 – 2. место жанр – дечја
забавна песма
9. Ана Петровић 3/5 – 1. место жанр – дечја
забавна песма

27. јануар

Светосавска академија
Дан Светог Саве и школска слава обележени су
приредбом коју су ове године са ученицима припремале наставнице српског језика Гордана Каитовић и
Ивана Марковић, као и наставнице музичке културе
Драгана Кукобат и Хана Вучићевић. Окупљени гости
уживали су у песми, глуми и стиховима о Светом Сави
који нас увек подсете на праве – људске вредности .

10. Јулијана Остојић 5/5 – 2. Место жанр – дечја
забавна песма
Вокални састави – дуети:
1. Катарина Алексић 8/3 и Лана Прибишевић 8/3 –
1. место, жанр – староградска песма
24. јануар
Одржан је састанак Тима за школско развојно
планирање.
25. јануар

Школско такмичење рецитатора
Актив наставника српског језика организовао је
школско такмичење рецитатора. На општинско такмичење пласирали су се :
Млађи узраст:
Анастасија Радовић 4/5 – прво место
Гала Угарковић 3/2 – друго место

28. јануар
У Основној школи „Михаило Пупин“ у Земуну одржан је Зимски сусрет учитеља на којем су присуствовали и учитељи наше школе.
30. јануар
 Одржане су седнице Одељењских већа поводом
краја првог полугодишта.
 Одржан је састанак Стручног већа српског језика.
 Одрађена је надокнада часова по одлуци
Министарства просвете.

Старији узраст:

31. јануар

Мина Хајдер 6/2 – прво место

Одржане су седнице Одељењских већа.

Марина Јокановић 7/4 – друго место
26. јануар
Одржана је седница Наставничког већа

Одрађена је на докнада часова по одлуци
Министарства просвете.
На општинском литерарном конкурсу „Мали Пјер“
похваљен је ликовни рад Ане Милосављевић 8/1
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10 – 11. фебруар
Одржан је „Архимедесов“ зимски семинар за наставнике математике и учитеље.
14. фебруар

ученицима трећег, четвртог и петог разреда и библиотекарима основних школа: „Бранко Радичевић“,
„Влада Обрадовић Камени“, „Јован Стерија Поповић“,
„Краљ Александар I“, „Лаза Костић“, „Милан Ракић“ и
„Стефан Немања“.

Милош Јакшић, професор физичке културе, постављен је за новог директора школе.
19. фебруар

Општинско такмичење из физике
Већ смо навикли да наши млади физичари отворе
сезону такмичења и обрадују нас наградама. И ове
године било их је пуно на Општинском такмичењу које
је организовано у ОШ „Иван Гундулић“:
Даница Вугделија 6/4 – прва награда
Петар Илић 6/4 – прва награда
Андрија Гогић 6/1 – друга награда
Богдана Цвијовић – друга награда
Симона Дина Новаковић – трећа награда
Мина Симић 7/5 – трећа награда

О неговању матерњег језика, писма и културе са
ученицима су разговарали Љиљана Симић, дугогодишњи неуморни представник „Вукове задужбине“ и
Бранко Стевановић, један од омиљених песника за
децу. Уз брзалице, песме и приче, Ћирила и Методија, Климента и Наума, Светог Саву, Вука Караџића и
Мину Караџић, Бранка Радичевића, Николу Теслу и
чика Јову Змаја време је пролетело.
Оно што је пропратило и почетак и крај овог дружења је рефрен Бранка Стевановића:

Ленка Степановић 8/6 – друга награда

„Бирај речи, неписменост спречи,

Јана Величковић 8/6 – трећа награда

језик лечи, глупост да не звечи,

21. фебруар

чувај језик српских великана,

Одржана је седница Наставничког већа

ради прошлих и будућих дана.“

22. фебруар

24. фебруар

Одржан је састанак Актива учитеља
22. фебруар

Дан матерњег језика
У жељи да заједно са својим ученицима обележе
Међународни дан матерњег језика, новобеоградски
библиотекари основних школа су организовали
својеврсно књижевно дружење.
Свечана сала наше школе је била испуњена
деликвенције су одржали низ едукативних

Наставници биологије организовали су школско
такмичење.
25. фебруар

Општинско такмичење из немачког
језика
У ОШ „Кнегиња Милица“ одржано је Општинско
такмичење из немачког језика на којем је Лара Лучин
8/4 освојила треће место.
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Општинско такмичење из математике
Истог дана одржано је и Општинско такмичење из
математике у ОШ „Борислав Пекић“, Наши ученици
остварили су следеће резултате:
III разред
Нађа Томашевић – 1. награда
Огњен Мињовић – 1. награда
Михајло Зелић – 1. награда
Небојша Добрић – 1. награда
Марко Инђић – 1. награда
Ања Мирић – 2. награда
Тамара Ралевић – 3. награда
Андреј Благојевић – 3. награда
Марко Марчетић – 3. награда
IV разред
Нина Андрејевић – 1. награда
Лена Вељановски – 2. награда

VII разред
Мина Симић – 3. награда

Општинско такмичење из енглеског
језика
Група наших ученика је учествовала и на Општинском такмичењу из енглеског језика у ОШ „ Јован
Стерија Поповић“.
Сви ученици који су учествовали на такмичењу су
се пласирали на градско такмичење.
26. фебруар

Општинско такмичење из хемије
Општинско такмичење из хемије одржано је у ОШ
„Ратко Митровић“ и наши ученици освојили су следеће награде:
Милица Вуковић 7/5 – друго место
Николина Јовичић 7/5 – треће место

Марко Чучковић – 2. награда

Катарина Кончаревић 7/3 – треће место

Вукман Вукадиновић – 2. награда

Јован Васић 8/1 – прво место

Виктор Петковић – 3. награда

Ленка Степановић 8/6 – друго место

V разред

Лола Ђокић 8/6 – треће место

Филип Бојковић – 1. награда

Ања Хајдер 8/3 – треће место

Марко Томанић – 2. награда
Андреј Момчиловић – 2. награда

Софија Цакић 8/6 – треће место

Ива Сенте – 3. награда
Маја Петковић – 3. награда
Новак Вуковић – 3. награда
Миодраг Илић – 3. награда
VI разред
Марко Мандић – 1. награда
Даница Вугделија – 1. награда
Јагош Тошић – 2. награда
Петар Илић – 3. награда

27. фебруар

Општинско такмичење рецитатора
Општинско такмичење рецитатора одржано је у ОШ
„20. октобар“. Наша ученица Анастасија Радовић 4/5 је
песмом коју је одабрао и са њом увежбао учитељ
Драган Алексић освојила прво место.
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27. и 28. фебруар

Превенција малолетничког
преступништва
Инспектори Управе криминалистичке полиције, 6.
oдељења – Одељења за сузбијање малолетничке
делинквенције су одржали низ едукативних предавања ученицима петог, шестог, седмог и осмог разреда.
Предавања су предвиђена са планом превентивних
активности које у континуитету спроводи МУП Србије,
а све са циљем превенције мололетничког преступништва.

Ученици су на овим предавањима могли бити
упознати са следећим темама:
•

Вршњачко насиље (пети разред)

•

Електронско насиље (шести разред)

• Специфична кривична дела за децу школског
узраста (седми разред)
• Васпитне мере, налози и казне предвиђене за
малолетничке извршиоце кривичних дела (осми разред)
Циљ предавања је да се ученици упознају са
могућим облицима насиља у свом окружењу и
узрасту, као и са последицама делинквентног и
насилног понашања.

Март..............................................................................................................................................................................................................................................2017.
4. март

Општинско такмичење из
информатике и рачунарства
На Општинском такмичењу из информатике и
рачунарства наши ученици остварили су следеће
резултате:
Андреј Момчиловић 5/1 – прво место
Даница Вугделија 6/4 – прво место
5. март

Општинско такмичење из биологије
На Општинском такмичењу из биологије, које је
одржано у ОШ „Милан Ракић“, наши ученици остварили су следеће резултате:

Тамара Симоновић 8/2 – треће место
Мила Ивовић 8/6 – треће место
8. март

Професионална оријентација за
осмаке
У свечаној сали наше школе, за ученике осмог
разреда одржано је предавање о професионалној
оријентацији ученика. Предавање су одржали психолог школе Тијана Савић и педагог школе Срђан
Јончић. Психолог школе је говорила о томе шта све
чини професионалну оријентацију, односно шта све
води погрешном или правом избору занимања. Ово
интерактивно предавање имало је за циљ да подстакне ученике на размшљање о важним питањима у
вези са избором занимања.

Јана Влајковић V – треће место
Анђела Маркоски V – треће место
Марко Мандић VI – друго место
Лазар Ћирић VI – друго место
Исидора Павловић 6/3 – друго место
Анђела Вукојевић VI – друго место
Милан Баруџија VI – друго место
Јанко Тошић VII – треће место
Ленка Степановић VIII – треће место

Општинско такмичење из историје
На Општинском
такмичењу из историје,
одржаном у ОШ „Марко Орешковић“, наши ученици
освојили су:
Марко Николић 6/5 – треће место
Јана Хаџи Ђокић 6/4 – треће место
Андрија Госпић 6/1 – треће место
Милица Вуковић 7/5 – друго место

Сви наведени ученици су се пласирали за финално

Полазна тачка је добро познавање себе, својих
способности, особина личности и интересовања.
Како би се донела исправна одлука, велики значај
се придаје информисању о свету рада и образовања,
а пажња се посвећује и најчешћим грешкама у избору
школа.
10. март
 Одржан је састанак Стручног већа страних језика.
 За чланове колектива наше школе организована је
обука из противпожаре заштите.
11. март

Општинско такмичење из ТИО
На општинском такмичењу које је одржано у ОШ
„Душко Радовић“ на новом Беораду, ученици су
освојили следеће пласмане:
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Област: Папирно моделарство за пети разред

Даница Вугделија 6/4 – прво место

1.

Јана Миливојевић V разред, 3. место

Петар Илић 6/4 – друго место

2.

Милица Радаковић V разред, 3. место

Андреја Гогић 6/1 – треће место

3.

Андрија Григоријев V разред, 3. место

Мина Симић 7/5 – треће место

Област: Папирно моделарство за шести разред

Ленка Степановић 8/6 – треће место

1. Нина Крањчевић VI разред, 3. место

13. март

2. Вељко Врејић VI разред, 3. место

Одржан је састанак Актива учитеља.

3. Никола Гојковић VI разред, 3. место

16. март

Област: Папирно моделарство за седми разред
1. Тамара Домај VII разред, 3. место
2. Теодора Јоцић VII разред, 3. место
12. март

Општинско такмичење из географије
Општинско такмичење из географије одржано је
у ОШ „Младост“и наши ученици су остварили следеће
резултате:

Кенгур без граница
Наши ученици учествовали су и на међународном
математичком такмичењу „Кенгур без граница“. У
првом кругу такмичења остварили су :
Милош Перовић 6/5 – треће место
Милица Ђурђевић 6/2 – треће место
У другом кругу такмичења Даница Вугделија 6/4
освојила је треће место.

Миа Комленац 7/4 – прво место

Ученици млађих разреда :

Андреја Ивановић 7/5 – прво место

1.

Ђорђе Мусић 2/1 (трећа награда)

Петар Живковић 7/4 – друго место

2.

Коста Тинтор 2/3 (трећа награда )

Лара Лучин 8/4 – друго место

3.

Михајло Зелић 3/2 (трећа награда)

Милица Дабић 8/4 – друго место

4.

Огњен Мињовић 3/2 (трећа награда)

Анисија Фиревски 8/4 – треће место

5.

Вукман Вукадиновић 4/2 (трећа награда)

Вељко Богдановић 8/4 – друго место

18. март

Огњен Кнежевић 8/5 – друго место

Градско такмичење из физике
Градско такмичење из физике одржано је у ОШ
„Милена Павловић – Барили“ и наши ученици су
освојили следеће награде:

„Сремуш“ на Кошутњаку
Планинарско – еколошко друштво „Сремуш“ организовало је за своје чланове – ученике и наставнике
наше школе акцију на Кошутњаку на којој су
истраживали јестиво биље и плодове у природи и
начине преживљавања у дивљини. Акција је носила
назив „Научите шта је природа изнедрила за вас“.
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Рецитатори осмог разреда почели су приредбу и
говорили љубавне стихове Шекспира, Петрарке,
Тагоре,
Пушкина,
Дучића,
Попе,
Десанке
Максимовић…Затим је наступила Јована Станимировић 8/1 вокални солиста, која је отпевала песму
„Јесење лишће“. Катарина Алексић 8/3 и Лана
Прибишевић 8/3 – дует, певале су песму „Све док је
твога благог ока“, а солисткиња Ана Петровић, ученица
3/5, певала је дечју песму „Балон“.

Општинско такмичење из српског
језика
Општинско такмичење из српског језика одржано је
у ОШ „Радоје Домановић“ и наши ученици су
остварили следеће резултате:
Теодора Грујић 5/5 – друго место
Даница Вугделија 6/4 – треће место
Милица Вуковић 7/5 – друго место
Милица Дабић 8/4 – треће место
20 – 23. март

Градско такмичење „Златна сирена“
Градско такмичење ДЕМУС – „Златна сирена“
организовано је у ДКЦ. У конкуренцији вокалних
солиста, наши ученици су освојили следеће награде:
1. Зора Илић 2/1 – 1. место
2. Јована Станимировић 8/1 – 1. место
У категорији малих вокалних састава, наш дует
Катарина Алексић 8/3 и Лана Прибишевић 8/3 освојио је прво место.
24. март

Дан школе
У свечаној сали наше школе одржана је приредба
поводом Дана школе. Овом приликом окупио се велики
број гостију, уживајући у пригодном програму који су
организовали ученици и наставници наше школе.

Стефан Бјелица 1/3, члан секције рецитатора првог
разреда, започео је други део програма. Чланови
драмске секције – Вук Вукићевић 8/3, Давид
Матановић 8/3 и Марко Наупарац 8/5 су са својим
другарицама извели скеч „Из школског живота“. Сергеј
Чавић 7/1 пратио је хор у песми „Изнад дуге“, док је
Јована Вилотић 7/2 била солиста у песми „Изнад дуге“.
За крај програма ученици, чланови хора, отпевали
су песму „Данас нам је диван дан“.
Савет родитеља је уз подршку школе организовао
седмо ликовно такмичење „Ја волим Бранка“. Ученици
су послали велики број радова на 4 теме. Најбољи
радови су се нашли на изложби у холу мале зграде.
Жири у саставу - дипл. сликар-сценограф Гордана
Брковић, доцент на Академији лепих уметности и дипл.
сликар-костимограф Ивана Дукчевић, наставница
ликовне културе, наградио је 20 ученика.Награде је
најуспешнијим ученицима поделио директор школе на
прослави Дана школе.
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КАТЕГОРИЈА 1. И 2. РАЗРЕД – ТЕМА „ПЛАВО“
1. место деле: Наташа Ковачевић 2/6 и Елена
Бабић 2/6
2. место деле: Коста Шемсединовић 1/3 и Милица
Поповић 2/5
3. МЕСТО деле: Андрија Вуковић 2/5 и Магдалена
Турудић 2/6

25. март

Градско такмичење из енглеског
језика
Градско такмичење организовано је на Универзитету „Сингидунум“ и наши ученици су остварили
следеће резултате:
Димитрије Игњатовић 8/2 – прво место
Лара Лучин 8/4 – друго место
Мила Ивовић 8/6 – друго место
Мирјана Миловановић 8/3 – друго место
Катарина Алексић 8/3 – друго место
Никола Мићић 8/2 – треће место

Градско такмичење из математике
Математичари наше школе учествовали су у ОШ
„20. октобар“ на Градском такмичењу и освојили
следеће награде:
IV разред
Нина Андрејевић IV-7 – 3. награда
Лена Вељановски IV-6 – 3. награда
Вукман Вукадиновић IV-2 – похвала
V разред
КАТЕГОРИЈА 3. И 4. РАЗРЕД – ТЕМА „ЖУТО“

Филип Бојковић V-2 – похвала

1. место деле: Миа Вундук 3/2 и Лана Лалошевић 3/1

Андреј Момчиловић V-1 – похвала

2. место деле: Тамара Сатарић 4/3 и Петар Борота 4/2

Ива Сенте V-3 – похвала

3. место деле: Александра Симић 3/5 и Матеја Туце 4/2

Новак Вуковић V-2 – похвала

КАТЕГОРИЈА 5.- 8. РАЗРЕД – ТЕМЕ „ЦРВЕНО“,
„ЗЕЛЕНО“
1. место деле: Анисија Фиревски 8/4, Никола
Станковић 8/2 и Ања Ђорђевић 7/5
2. место деле: Валентина Тадић 5/5, Мирјана
Миловановић 8/3 и Марина Јокановић 7/4
3. место деле: Јелена Петковић 8/3 И Јована
Милинковић 8/2
Савет родитеља се захваљује свим ученицима који
су учествовали на такмичењу и честита награђенима.

Миодраг Илић V-3 – похвала
VI разред
Даница Вугделија VI-4 – 2. награда
Петар Илић VI-4 – похвала
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26. март

Градско такмичење из географије
Градско такмичење из географије одржано је у
ОШ „Бора Станковић“ и наши ученици остварили су
следеће резултате:
Андреја Ивановић 7/5 – прво место
Петар Живковић 7/4 – друго место
Миа Комленац 7/4 – треће место
Лара Лучин 8/4 – друго место
Вељко Богдановић 8/4 – треће место
Огњен Кнежевић 8/5 – треће место

Први пијаниста Србије
Сергеј Чавић, ученик одељења VII-1 наше школе,
на Републичком такмичењу младих пијаниста Србије
освојио је прву награду са 99,67 бодова од могућих
100. Сергеј је и ученик V разреда у музичкој школи
„Коста Манoјловић“ у Земуну у класи професорке
Радојке Ивановић. Један је од најбољих младих
пијаниста у Србији у овом тренутку. Честитамо!

31. март

Ускршња радиоица
У сусрет великом празнику Ускрсу, у малој сали
наше школе, одржана је ускршња радионица.
У активностима су учествовали ученици из
продуженог боравка одељења 1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 2/2, 2/3,
2/5. Своју креативност су исказали осликавањем

ускршњих јаја у декупаж техници, украшавањем
бојанки и прављењем корпица за јаја.
Сви радови са радионице су изложени у холу мале
зграде.
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1. април

Градско такмичење „Књижевна
олимпијада“
На Градском такмичењу „Књижевна олимпијада“,
које је одржано у ОШ „Исидора Секулић“,Мила Ивовић
8/6 освојила је треће место.

Градско такмичење из хемије
Градско такмичење из хемије одржано је у ОШ
„Краљ Александар I”. Наши ученици остварили су
следеће резултате:
Милица Вуковић 7/5 – друго место
Николина Јовичић 7/5 – друго место
Јован Васић 8/1 – треће место
2. април

Градско такмичење из информатике
и рачунарства
На Градском такмичењу из информатике и рачунарства Даница Вугделија 6/4 и Андреј Момчиловић
5/1 освојили су прво место
7 - 12. април

Читалачка значка
У школској библиотеци су одржани завршни часови манифестације „Читалачка значка“.
Са библиотекарком Александром Савковић је о
прочитаним делима разговарало чак 232 ученика на-

ше школе, а њих 49 је награђено општинском наградом.
И ове године су наши ученици доказали да су изузетно вредни и заинтересовани за читање.
До сада је наша школа на првом месту по броју
ученика који су успешно завршили ово такмичење.
Честитамо свим учесницима на изузетним резултатима!
Општинску награду су освојили:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Катарина Ђукић II/1
Аријана Јевић II/1
Зора Илић II/1
Теодора Милојевић II/2
Јелена Ћирић II/3
Лена Јовановић II/4
Василије Миочиновић II/4
Димитрије Савић II/4
Наталија Арсеновић II/5
Никола Манојловић II/5
Лав Обрадовић II/5
Илија Урошевић II/5
Страхиња Милетић II/6
Стефан Станишић II/6
Огњен Таировски II/6
Лана Лалошевић III/1
Милица Шкорић III/1
Урош Алексић III/2
Огњен Мињовић III/2
Ива Здравковић III/3
Реља Ранковић III/3
Ања Мирић III/4
Лара Ракић III/4
Стеван Кончаревић III/4
Лара Костић III/5
Софија Симеуновић Грујић IV/1
Дора Пламенац IV/1
Стефан Ђурић IV/2
Марко Мусић IV/2
Тамара Тошутовић IV/2
Софија Милићевић IV/3
Тамара Сатарић IV/3
Миа Кесић IV/3
Марија Шарић IV/5
Анђела Шошкић IV/5
Анастасија Радовић IV/5
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Лена Вељановски IV/6
Александар Ђукић IV/6
Нина Андријевић IV/7
Андријана Ивановић IV/7
Марко Живковић IV/7
Тара Цимбаљевић V/2
Миодраг Илић V/3
Софија Ракочевић V/1
Симона Дина Новаковић VI/1
Татјана Јанковић VI/1
Милица Вуковић VII/5
Ања Хајдер VIII/3
Немања Обрадовић VIII/2

9. април

Државно такмичење из физике
Представници наше школе учествовали су на
Републичком такмичењу из физике у Шапцу и освојили следеће награде:
Даница Вугделија 6/4 – друго место
Андрија Гогић 6/1 – треће место
Петар Илић 6/4 – похвала

Градско такмичење из српског језика
Градско такмичење из српског језика одржано је у
ОШ „Милан Ђ. Милићевић“. Наши ученици остварили
су следеће резултате:
Теодора Грујић 5/5 – прво место
Милица Вуковић 7/5 – друго место
Милица Дабић 8/4 – прво место
10. април
Одржан је састанак Одељењских већа млађих
разреда.
11. април
Одржан је састанак Одељењских већа старијих разреда.
12. април
Одржан је састанак Наставничког већа.
21. април

Сачувајмо природу
Одељење 5/2 се у априлу бавило екологијом. Сви
желе да очувају природу.
Учимо да волимо биљке и животиње, природу која
нас окружује.
На радионици коју су осмислили са својом разредном одлучили су да користе папирне кесе уместо
пластичних. Папирне кесе се разлажу у природи, а за
разградњу пластичних кеса неопходно је најмање 400
година.
Ученици су осликавали папирне кесе и писали на
њима правила за очување природе.
Радионица је била занимљива и креативна, а
одељењски старешина Весна Грегец им је помагала,
креативно осмислила радионицу и предочила много
нових идеја које треба сви даље да развијамо и
преносимо на нашу околину.
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22. април

Републичко такмичење из
информатике и рачунарства
На републичком такмичењу Даница Вугделија 6/4
освојила је прво место и пласирала се на Српску
информатичку олимпијаду.
23. април

Градско такмичење из историје
На Градском такмичењу из историје, које је
одржано у ОШ „Данило Киш“, Јана Хаџи Ђокић 6/4 и
Милица Вуковић 7/5 освојиле су треће место.
24. април
Одржан је састанак Наставничког већа.
25. април
Одржан је састанак Тима за заштиту ученика од
насиља.
26. април

Сусрет библиотекара
Наша школа је угостила школске библиотекаре из
целе Србије. Били смо, по коментарима учесника,
одлични домаћини Скупштине Друштва школских
библиотекара Србије, којој су присуствовала 73 члана.
Пре почетка рада Скупштине, присутнима је
добродошлицу пожелео в.д. директора школе Милош

Јакшић , а затим су им лепе речи и ноте подарили рецитатори Стефан Бјелица 1/3 и Анастасија Радовић
4/5 , као и пијанисткиња Лена Вељановски 4/6, ученици нижих разреда наше школе. На овом скупу је додељена и награда „Мина Караџић“ која се сваке године
додељује најбољем школском библиотекару. Тај свечани чин су улепшали ученици Јована Вилотић 7/2
(виолина), Сергеј Чавић 7/1 (клавир), Јована Станимировић 8/1 (вокални солиста), Катарина Алексић 8/3
и Лана Прибишевић 8/3 (дует) у пратњи професорке
Драгане Кукобат . Програм је водила ученица Марина
Јокановић 7/4.
Наша школа је залагањем библиотекарке Тање
Маљоковић, као и целом организацијом овог скупа,
допринела афирмацији школског библиотекарства и
подизању квалитета рада у овој области.

Посета ботаничкој башти и ПТТ
музеју
Одељење III-3 је заједно са својом учитељицом
Силваном Ђорђевић посетило Ботаничку башту
„Јевремовац“ и ПТТ музеј. Ученици су имали прилику
да уживају у овом раскошном споменику природи у
самом центру града, коју краси велики број разноликих
биљака, као и Велика стаклена башта, предивна
грађевина из 1892. године.
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27. април

Атлетско првенство
На Отвореном атлетском првенству, одржаном на
Градском стадиону „Земун“, наши атлетичари
остварили су следеће резултате:
Екипни пласман:
Девојчице 7. и 8. разреда – друго место
Дечаци 7. и 8. разреда – треће место
Појединачни пласман:
Коврлија Урош 8/2 – прво место
Мандић Марко 6/2 – прво место
Прибишевић Урош 6/4 – друго место
Недељковић Марко 8/4 – друго место
Илић Јелена 6/5 – треће место
Новаковић Симона Дина 6/5 – треће место
Стојанкић Ања 7/1 – треће место
Кончаревић Катарина 7/3 – треће место
Пенић Ања 8/4 – треће место
Савић Ана 7/1 – треће место

Поезија под платанима
Поетско поподне које је одржано у дворишту
Основне школе „Милан Ракић“ је била права прилика
да се обележи „Недеља ненасиља“, у оквиру које смо
били гости манифестације „Поезија под платанима“.
Под сенком моћних платана рецитовали су ученици
домаћини, али и гости из Основних школа „Јован
Стерија Поповић“, „Кнегиња Љубица“, „Раде Кончар“ и
„Бранко Радичевић“.
Нашу школу су на овом скупу представљале
Анастасија Радовић, победница овогодишњег општин-

ског такмичења рецитатора и наша библиотекарка
Тања Маљоковић.
29. април

Републичко такмичење из математике
Републичко такмичење одржано је у ОШ „20.
октобар“ и на њему је учествовала Даница Вугделија
6/4.

У сусрет Ускрсу
Ликовни радови наших ученика су учествовали на
Општинском такмичењу „У сусрет Ускрсу“ и добили
следеће награде:
Никола Гашовић 8/2 – друго место
Анисија Фиревски 8/4 – друго место
Ана Алексић 6/1 – треће место
На Градском такмичењу „У сусрет Ускрсу“, ликовни
рад Николе Гашовића 8/2 освојио је прво место.
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7. мај

 Одржане су седнице Одељењских већа

Републичко такмичење из географије
На републичком такмичењу из географије, које је
одржано у Шапцу, учествовао је Андреја Ивановић 7/5.
10. мај

Светски дан поезије
Светски дан поезије обележен је и ове године у
нашој библиотеци . Заинтересовани ученици написали су и донели у библиотеку своје песме. Све смо их
преписали на украсни папир и изложили. У нашој
школи поезија се воли, чита и пише, и зато увек радо
обележавамо овај дан .

Представљање нове књиге
У школској библиотеци представљена је ученицима трећег и четвртог разреда најновија књига. Дејвида Бадијела. Направили смо први списак захтева за
Агенцију за родитеље. Смејали смо се, разговарали о важности развијања добрих породичних односа.
Подвукли смо да је неопходно да имамо разумевања
једни за друге и за грешке учињене из најбољих намера. Списак само неких захтеваних особина које би
савршени родитељи требало да имају је: да ми дозволе да држим било ког кућног љубимца; да не буду
досадни; да ме пуштају стално да идем напоље; да
буду познати; да ме воде сваки дан на базен; да ми
купе све што желим; да никад на моје жеље не кажу
„не“; да не буду строги и да не грде; да фино кувају; да
ме воде да живим где хоћу; и најважнији: да буду
добри.

Не разликују се много од Микија Бенета, зар не?
И овог пута смо уживали у друштву Тање Лебовић
Зечевић из издавачке куће Прополисбукс!
8. и 9. мај

Екскурзија седмака
Ученици седмог разреда су са својим одељењским
старешинама провели два незаборавна дана на
екскурзији на којој су обишли Гамзиград, Рајкову
пећину, ХЕ „Ђердап“ и археолошко налазиште
Лепенски вир.
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1. место Марко Марин 8. разред
3. место Симона Дина Новаковић 6. разред
Проза
Похвале:
Ана Милосављевић и Никола Станковић

„У част Николи Тесли“
На литерарном конкурсу „У част Николи Тесли,
литерарни рад Митре Јовановић освојио је друго
место .
21 – 23. мај

Екскурзија осмака

11. мај

Градско такмичење у атлетици
Градско такмичење у атлетици одржано је на
Стадиону „Црвене звезде“ . Наш ученик Марко Мандић
6/2 освојио је треће место.

Осмаци су своје последње дане у основној школи
провели на најлепши могући начин – у тродневном
дружењу на екскурзији, на Тари.

13. мај

„Архимедес“
Наши математичари учествовали суи на
„Архимедесовом“ математичком турниру. Похваљене
су Лена Вељановски 4/6 и Даница Вугделија 6/4 .
14. мај

Републичко такмичење из енглеског
језика
На републичком такмичењу из енглеског језика,
организованом на Универзитету „Сингидунум“,
учествовала је Мила Ивовић 8/6.

25. мај
Одржана је седница Наставничког већа.
25 – 26. мај

21 – 22. мај

Ризница талената
На овогодишњи конкурс Учитељског друштва
Ниш, који је расписан поводом одржавања Фестивала
„Ризница талената“, пристигло је близу 5 500 радова
из читаве Србије, у свим категоријама.
Ученици наше школе постигли су следеће
резултате:
Поезија
Старији узраст:

„Креативна чаролија“
На Међународном фестивалу „Креативна чаролија“ у Бањи Врујци , у категорији наставничког стваралаштва, едукативни филм „Реформишимо образовање“ освојио је прво место. Филм „Књига не трпи нечитање“ креиран је у нашој школи, а аутори су Светлана Дробњак, професор српског језика, Тања Маљоковић, библиотекар и Нада Ковачевић – Вељановски, родитељ.
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Седмоминутна видео-прича садржи размишљања
и предлоге о томе како унапредити читалачке навике
основаца. У снимању филма учестовали су ученици,
наставници, стручни сарадници, родитељи, пријатељи
школе... Друге две недеље марта школска библиотека
је била права кошница свих који су одушевљено
прихватили да учествују у овом креативном чину.
Снимљено је толико материјала, изјава, добрих идеја
и савета, да није све могло ни бити искоришћено у
филму, већ смо све „клипове“ ставили на интернет
страницу, настављајући да промовишемо лепе речи и
лепу литературу.

28. мај

Републичко такмичење из српског
језика
Републичко такмичење из српског језика одржано
је традиционално у Тршићу. Учествовала је Милица
Дабић 8/4, а Милица Вуковић 7/5 освојила је треће
место и награђена је дипломом и књигама.

29. мај

Природа је мој свет
Филм
можете
погледати
на
адреси
https://www.youtube.com/watch?v=xBT_sMun1ac&t=8s.
У категорији литерарног стваралаштва ученика ,
Митра Јовановић 8/3 освојила је треће место.
26. мај

Игре без граница

Дечји културни центар Београда позваo je чланове
секција и појединце да учествују у литерарном
конкурсу који је одржан у част рођендана наше велике
песникиње Десанке Максимовић. Чланови наше
библиотечке секције су се радо одазвали позиву.
Тема овогодишњег конкурса била је „Природа је мој
свет“.
То је тема којој је Десанка Максимовић посветила
мого своје поетске снаге и људске нежности.

На теренима наше школе, организоване су друге
по реду Игре без граница.
Ученици одељења 1/1, 1/4, 1/5, 2/2, 2/3 и 2/5
надметали су се у разним елементарним играма,
полигону препрека, играма брзине, прецизности и
концентрације.

Председник жириjа, наш познати књижевник
Слободан Станишић, препознао је песнички таленат
чланице библиотечке секције Симоне Дине Новаковић,
и доделио јој је друго место.
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31. мај
Одржана је седница Одељењског већа осмог
разреда.

Општинско такмичење ликовних
секција
На Општинском такмичењу ликовних секција
наши ученици остварили су следеће резултате:
Јана Николић 8/3 – прво место
Николина Симишић 8/1 – прво место
Ленка Степановић 8/6 – друго место
Анисија Фиревски 8/4 – треће место

„Птице“
На ликовном конкурсу „Птице“ награђени су ликови
радови следећих ученика:
Никола Гашовић 8/2 – друго место
Анисија Фиревски 8/4 – треће место

Заштитимо птице у Београду
На Градском такмичењу „Заштитимо птице у
Београду“, ликовни рад Николе Гашовића 8/2 освојио
је прво место.

Излет „Еко – школе“
Овог маја, школска планинарска секција и Екошкола посетиле су кањон реке Рибнице, Мионицу и
музеј Камена, пећину са слепим мишевима. Бег од
летње вреве и време проведено у природи заиста је
било лепо искуство. Деца су била пуна позитивних
утисака и пожелела да се овакви излети организују
чешће у нашој школи.

Уради једну ствар
„Није тешко. Није касно, али сви морамо да
урадимо једну ствар. Сада“
„Уради једну ствар“ је платформа која подржава
глобални покрет подизања свести о важности очувања
планете и свих врста које на њој живе и укључивање у
трку са изумирањем, како бисмо превенирали неповратна истребљења угрожених врста. Циљ ове платформе је да усмери пажњу домаће јавности ка овом
изазову и покаже да и у Србији има еколошки
освешћених компанија и појединаца, који су спремни
да ураде бар једну ствар којом доприносе очувању
планете и биосфере.
Ученици 5/2 су се са својом разредном придружили
овој кампањи. Направили су плакате са порукама и
залепили их у школи на огласној табли. Надамо се да
ће им се и остали придружити.
ЧУВАЈТЕ НАШУ ПЛАНЕТУ!
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7. јун

Змајеве дечје игре
Ученице наше школе Симона Дина Новаковић 6/1
и Митра Јовановић 8/1 су као победнице литерарних
конкурса Дечјег културног центра Београда,
учествовале на отварању Змајевих дечјих игара у
Новом Саду и том приликом читале своје песме.
Боравећи у Новом Саду са нашом библиотекарком
Тањом Маљоковић, биле су на пријему код
градоначелника и обишле кућу и гроб чика Јове Змаја.
14 -16. јун

Завршни испит
Ученици осмог разреда су тест из матерњег језика
полагали у среду, 14. јуна, тест из математике у
четвртак 15. јуна, а комбиновани тест у петак 16. јуна.

Еко - школа

Ученик и спортиста генерације
Одржана је седница Наставничког већа на којој је
одлучено да је Ленка Степановић 8/6 најбољи ученик
своје генерације, а Ана Радуловић 8/7 најбољи
спортиста.
8. јун

Додела награда у скупштини града
Скупштина града Београда организовала је свечану доделу награда и признања најуспешнијим наставницима и ученицима.
Признање „Златни виолински кључ“ – за постигнуте резултате на градском такмичењу ДЕМУС-а , за
период 2013 – 2017. године, добила је наша наставница музичке културе Драгана Кукобат.
Признање је припало и нашој ученици Јовани
Курузовић за освојену прву награду на Међународној
изложби дечје графике „13. новембар“ у Скопљу.

Наша школа је у октобру 2016. године приступила
пројекту Еко – школа. Основан је тим наставника и
ученика који је у току школске године планирао и
смишљао активности и укључивао све заинтересоване у њихову реализацију. Спровели смо у дело низ
акција и занимљивих догађаја. Еко – одбор, на челу са
директором школе, једногласно је донео одлуку да је
тема активности за ову школску годину „ЗДРАВ
ЖИВОТ“. У складу са тим, организовали смо спортски
дан на теренима наше школе, где су се, у разним
дисциплинама, надметала деца првог и другог разреда боравка. На школском ликовном конкурсу , за лого
Еко – школе одабрана је графика ученице Јоване
Курузовић, коју смо за најбољи ликовни рад и наградили. У оквиру акције „Здрав оброк – здраво дете“ ,
разговарали смо са ученицима о здравом начину живота, здравој храни и решили смо да се потрудимо да
здраве намирнице уведемо у свакодневну исхрану .
Спроведена је и акција „Учини 1 ствар“ за бољу планету ( уштеда струје, пешачење, рециклажа...). Ученици петог разреда су са својом разредном, Весном
Грегец, организовали радионицу „Прављење еко –
кеса“, У мају, у сарадњи са планинарском секцијом
„Сремуш“, посетили смо кањон реке Рибнице, Музеј
камена, обишли смо пећину са слепим мишевима и
уживали у нетакнутој природи и дружењу са љубитељима пешачења и здравог начина живота.

Јун......................................................................................................................................................................................................................................................2017.
Ово је тек почетак. Поставили смо високе циље-

Награђени су и сви „вуковци“ – најбољи ђаци наше

ве, па нас од септембра очекују пуне руке посла и

школе. Ове године је 15 ученика наше школе награђе-

занимљивих идеја којима ћемо заинтересовати уче-

но Вуковом дипломом. То су:

нике и окружење школе – да нам се прикључе и дају

Јован Васић 8/1

свој допринос пројекту.

Лука Грцић 8/1

21. јун
Одржане су седнице Одељењских већа 1 – 7.
разреда.

Димитрије Игњатовић 8/2
Никола Гашовић 8/2
Никола Мићић 8/2

23. јун
Одржана је седница Наставничког већа.

Ања Хајдер 8/3
Јелена Петковић 8/3

29. јун

Награде најбољима
Крај наставне године је увек одлична прилика да
се ода почаст свим нашим успешним ученицима и
наставницима. Тако је и ове године, у вечерњим
сатима, у просторијама наше школе организована
свечана додела диплома и награда ученицима од I до
VIII разреда који су у току ове школске године достојно
представљали школу на бројним такмичењима и
конкурсима и постигли запажене резултате.
Као и до сада, били смо вредни, креативни,
маштовити. Постигли смо завидне резултате на свим
нивоима такмичења и учествовали смо на смотрама и
ревијама.С пуним правом можемо рећи да је и ова
година била веома успешна.

Јелена Божић 8/3
Вељко Богдановић 8/4
Лара Лучин 8/4
Милица Дабић 8/4
Настасија Вранчић 8/4
Алекса Јовановић 8/5
Ленка Степановић 8/6
Јана Величковић 8/6
30. јун
Одржана је седница Наставничког већа

Јул.....................................................................................................................................................................................................................................................2017.
5. јул

9. јул

Одржана је седница Наставничког већа

Одржана је седница Наставничког већа.

Август.......................................................................................................................................................................................................................................2017.
21. август

29. август
Седнице Одељењских већа и Наставничког већа.

Одржана је седница Наставничког већа
21 – 29. август
• Организовани су часови припремне наставе за
све ученике који полажу разредне и поправне испите.
• Организовани су разредни и поправни испити
из свих предмета.

Ученик генерације

Спортиста генерације

Ленка Степановић

Ана Радуловић

