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Читам, па шта?
У сарадњи школске и јавне библиотеке за ученике трећег и четвртрог разреда
одржане су радионице у оквиру пројекта Библиотеке града Београда Читам, па
шта? од 12. до 14. фебруара 2018.
Ученици IV1 и IV2 били су гости Библиотеке града Београда, одељења „Растко“
на Врачару 12. фебруара. Прво су причали о својим омиљеним књигама, а затим
су са библиотекаркама разговарали о књигама из програма пројекта.
Библиотекарке су их подсетиле на важне елементе приказа књиге и дале упутства
за израду илустрација за такмичарски део пројекта.
Библиотекарке Библиотеке града Београда су 13. фебруара биле гошће наше
школе и одељења IV3 и IV4. Ученици су читали већ припремљене приказе књига из
програма пројекта и добили су упутство како да дораде и побољшају своје радове.
Ученици III3 и III5 били су гости Библиотеке „Растко“ 14. фебруара. После
разговора о књигама које читају, деца су говорила и о књигама из програма
пројекта. Добила су и додатна упутства за израду приказа и илустрација.
Награде на конкурсу
Ученици наше школе су присуствовали свечаној додели награда ауторима
најбољих радова на ликовном конкурсу „Лик и дело Светог Саве“, коју је
организовало удружење Пријатељи деце Врачара 13. фебруара. Ања Дрецун II2
освојила је трећу награду и добила је књигу на поклон. Дуња Бараћ III3 је
похваљена за свој рад, а рад ученице Невене Радиновић I5 је изложен. Радови
ученица старијих разреда, Теодоре Теодоровић VIII3, Анастасије Спасић VIII3 и
Кристине Дивац V2, изложени су у холу општине.

Физика
Општинско такмичење из физике одржано је у нашој школи 18. фебруара. Од
ученика наше школе најбољи резултат остварио је Ђорђе Милић VII2 који је
освојио друго место.
Најраспеванија одељењска заједница
Општинско такмичење „Најраспеванија одељењска заједница“ одржано је у
нашој школи 19. фебруара. Такмичило се по једно одељење из три школе: ОШ
„Светозар Марковић“, ОШ „Јован Миодраговић“ и ОШ „Свети Сава“. Прво место су
освојили ученици ОШ „Светозар Марковић“.
Професионалана оријентација
У оквиру часова грађанског васпитања и активности пројекта Професионална
оријентација ученици седмог и осмог разреда су са наставницом Наташом Станић
посетили Пету београдску гимназију 23. фебруара. Ђаци су обишли школу и
упознали се са њеним радом.
Математика
Општинско такмичење из математике одржано је 24. фебруара у Основној
школи „Јован Миодраговић“. Такмичили су се ученици од трећег до осмог разреда,
а од ученика наше школе најбоље резултате остварили су ђаци четвртог и петог
разреда.
Програмирање
Општинско такмичење из програмирања одржано је у нашој школи 25.
фебруара.
Гимнастика
Градско такмичење у спортској
гимнастици за ученике основних
школа, одржано је 26. фебруара у
просторијама ГК „Победник“ на
Београдском Сајму у организацији
Спортског савеза Београда.
Нашу школу су представљала
три ученика:
1. Коста Митић II2 - освојио је
прво место у категорији од првог до
четвртог разреда и пласирао се на
републичко такмичење,
2. Јован Јовановић IV2 - освојио
је треће место у категорији од првог
до четвртог разреда,
3.
Петра
Митић
VIII2
–
такмичила се у категорији седми и
осми разред.

Школски одбор
Седница Школског одбора одржана је 27. фебруара. Усвојени су Извештај о
раду директора школе и Финансијски извештај за 2017. годину. Донет је
Финансијски план за 2018. годину.
Радионица
Ученици III2 су 27. фебруара учествовали у интерактивној радионици у Room
Escape играоници на Топличином венцу.
У оквиру часова природе и друштва ђаци су били у једној од тематских соба –
лабораторији. То је простор у ком су деца пред логичким изазовом, са много
задатака које треба решити. Циљ је да се у року од 60 минута истражи тајна
лабораторија, пронађу скривени објекти и употребе на прави начин ради
откривања мистерије пројекта на ком је радио научник.

