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Пример добре праксе 
Одељењски пројекат Путовање кроз време су осмислиле и реализовале 

наставница Катарина Миличић и библиотекарка Слађана Галушка са ученицима IV4 

од новембра 2017. до краја јануара 2018. Ток и продукти пројекта представљени 
су и широј стручној јавности. Ауторке су у марту 2018. израдиле рад за конкурс 

„Примери добре учитељске праксе 2018“ Друштва учитеља Београда. Рад под 
називом Путовање кроз време освојио је прво место.  

Рад је пријављен у категорији „Интердисциплинарни приступ планирању 

наставе“, а на конкурс су послати сценарио и ПП презентација са елементима које 
захтева организатор. Сценарио садржи методичке податке и опис садржаја по 

корацима (ток пројекта), а презентација основне методичке податке и приказ 
активности кроз фотографије и додатна документа. На неколико слајдова је 
приказана примена интердисциплинарног приступа планирању наставе и активног 

учења. У документима „Кораци у пројекту“ и „Продукти пројекта“ детаљно су 
описани ток и продукти пројекта. Део презентације чине и тестови из природе и 

друштва, српског језика и математике настали током пројекта. 
 
Рецитатори 

Општинско такмичење рецитатора одржано је 11. априла у Основној школи 
„Владислав Рибникар“. Борис Илић, ученик V2 наше школе, освојио је треће место. 

 
Змајеви Истока и Запада 
Радионице за ученике III3 и III5 под називом „Змајеви Истока и Запада“ 

одржана је у Библиотеци града Београда, одељењу „Растко“ 11. априла. 
Библиотекарке су са ученицима разговарале о томе како су змајеви 

приказани у народним веровањима, бајкама, легендама, делима епске фантастике, 
архитектури и ликовној уметности и поп култури, као и у српској народној 
књижевности. Онда је уследио квиз кроз који су деца проверила своје знање о 

овим фантасичим бићима. Ђаци су уживали у причи и квизу, рекли су да им се 
свиђа тема и да су научили неке нове информације у вези са змајевима. 

 
Школски одбор 

Седница Школског одбора одржана је 12. априла. На седници су донета 
следећа документа школе: 

- Статут Основне школе „Свети Сава“ 

- Пословник о раду Школског  одбора 
- Правила понашања у Школи којима се уређују понашање и међусобни 

односи запослених, ученика, родитеља односно других законских заступника 
ученика и трећих лица у Школи. 

- Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за 

време боравка у Школи и за време извођења свих активности које организује 
Школа 

 
Пробни матурски испит 
Ученици осмог разреда су радили пробни матурски испит 13. и 14. априла. 

Првог дана су радили тест из математике, а другог из српског језика и 
комбиновани тест.  



Традиције Словена 

У Галерији Руског центра за науку и културу „Руски дом“ у Београду 17. 
априла је отворена изложба фотографија „Традиције Словена“, организована 

поводом 180 година од успостављања руско-српских дипломатских односа и 85 
година рада Руског дома у Београду. Посетиоци изложбе су могли су да се 
упознају са традиционалним занатима Србије, местима у којима се развијају и 

људима који чувају традиције својих предака.  
Након отварања изложбе одржан је пролећни концерт младих извођача под 

називом „Наше детињство је музика, поезија, плес“. Међу извођачима су били и 
чланови Руског културог дечијег клуба наше школе. 

 

 
Наставничко веће 

Седница Наставничког већа је одржана 18. априла. Разматрани су успех и 
дисциплина ученика на крају другог класификационог периода.  

 
Предавање 
Едукативно предавање о личној хигијени и нези у пубертету за ученице 

шестог разреда одржано је 18. априла. Организатор је DNA global group која 
спроводи Always едукативни школски програм одобрен од Завода за унапређење 

васпитања и образовања. Сврха овог програма је информисање девојчица о 
физичким и емоционалним променама које ће се десити током пубертета и 
едукација девојчица у погледу женске хигијене. 



Обновљиви извори енергије  

Наставница Катарина Миличић и библиотекарка Слађана Галушка 
организовале су у априлу 2018. часове тематске наставе Обновљиви извори 

енергије у IV4. На часовима српског језика, ликовне културе и природе и друштва 
ученици су написали драмски комад Алиса у земљи сунца, ветра и воде направили 
сцену за луткарско позориште и лутке, ликове из драме, и извели своју малу 

представу.  
Овим повезивањем наставног садржаја остварено је интердисциплинарно 

учење и учење кроз игру и уметност, кроз које су ученици продубљивали знање из 
природе и друштва, развијали креативност у литерарном, драмском и ликовном 
изражавању и вештине јавног наступа. Текст драме је уређен као сликовница 

Алиса у земљи сунца, ветра и воде и постављен на страни Библиотека, Наставни 
материјал. 

 
Обука за учитеље првог разреда 

Учитељски факултет Универзитета у Београду организовао је обуку за 
учитеље првог разреда у нашој школи 21. и 22. априла. Трећи дан обуке је 

реализован онлајн - учесници су проучавали приручник за пројектну наставу 
(„Пројектна настава у ИКТ окружењу“) и радили тест. Затим су по групама 
осмислили активности пројекта на тему коју су сами одабрали и презентацију 

послали организатору обуке. 



Такмичење - Шта знаш о саобраћају 

Општинско такмичење „Шта знаш о саобраћају“ одржано је у Основној школи 
„Краљ Петар II Карађорђевић“ 21. и 22. априла. 

Нашу школу су представљали ученици од четвртог до осмог разреда и 
постигли су запажене резултате. 

Тара Радуловић VIII2 и Лазар Ђурић VI2 освојили су друго место у 

појединачној конкуренцији.  
У екипном такмичењу тим који су чинили Тара Радуловић VIII2, Лазар Ђурић 

VI2, Алекса ПавловићVI2 и Андреа Бојовић VII1, освојио је друго место. 
 

 
Такмичење - Техника и технологија 
На градском текмичењу из технике и технологије одржном 22. априла у 

Основној школи „Владимир Роловић“, учествовале су две ученице V4 - Мара 
Петковић и Елена Стојановић. Оне су на општинском такмичењу, одржаном у 

марту, освојиле прво, тј. друго место.  
На градском такмичењу су имале практичан задатак да направе корпицу од 

картона. Награда је изостала, али су оне показале одлично знање и вештине у 
изради практичног рада. 



Позоришна представа 

Ученици трећег разреда и IV2 и IV4 ишли су 25. априла у позориште 
„Академија 28“ и гледали представу „Српска бајка“. 

 
Светски дан књиге и ауторских права 
Светски дан књиге и ауторских права је обележен у нашој школи 23. априла 

2018. Наставнице Катарина Миличић и Драгана Јањић и библиотекарка Слађана 
Галушка су одржале часове у IV4, V5, VI1 и VII1 и разговарале са ученицима о 

пореклу овог празника, важности књига и заштите ауторских права. 
За ученике VII1 је поводом овог дана организована посета Народној 

библиотеци Србије 26. априла. Ђаци су се упознали са историјом и радом 

националне институције, обишли читаонице и изложбу у холу Библиотеке. 
 

 

Ухвати идеју 
Финале такмичења „Ухвати идеју у дигиталном свету” одржано је 26. априла 

поводом обележавања Међународног Дана девојчица у ИКТ-у. Организатори су 

Удружење пословних жена Србије и Теленор фондација, а циљ акције је да се 
девојчице оснаже приликом одабира будућих професија. У такмичењу је 

учествовала и екипа наше школе коју су чиниле три ученице VII1. 
Ове године Дан девојчица је реализован уз институционалну подршку Владе 

Републике Србије и председнице Владе РС Ане Брнабић, која је почасна 

покровитељка пројекта. 



Дан девојчица у ИКТ-у 

Поводом обележавања Међународног Дана девојчица у ИКТ-у десет ученица 
осмог разреда посетило је Издавачку кућу Клет 26. априла. Оне су разговарале са 

успешним женама те компаније и упознале се са њиховим занимањима.  
 
Лик Русије 2018 

Завршена је 17. Међународна олимпијада „ЛИК РУССИЈЕ 2018“, започета у 
јесен 2017. године, која је посвећена еколошкој теми. Свечана церемонија доделе 

награда победницима Олимпијаде одржана је 26. априла 2018. у Руској Школи при 
Амбасади Русије. Чланови Руског дечијег културног клуба су били веома успешни 
на Олимпијади. Ученице петог разреда Лидија Михајловић, Наталија Игњатовић-

Новаковић, Катарина Нецић и Софија Копривица освојиле су прво место у 
категорији реклама са спотом „Човече! Све је у твојим рукама!“, који је био 

приказан на додели награда. Александра Мосуровић VII1 заузела је друго место у 
номинацији „Национални паркови природе“ са презентациојом о Астраханском 
заповеднику. Руководилац клуба Јулија Даниловић је добила диплому за активно 

учешће у овом такмичењу. 
 



Оштро Перце  

Пројекат Оштро Перце је 
реализован од децембра 

2017. до средине априла 
2018. године.  

Библиотекарка Слађана 

Галушка је представила 
пројекат ученицима млађих и 

старијих разреда на часовима 
српског језика и часовима 
библиотекара и дала им 

упутства за израду задатака.  
Од ученика млађих 

разреда највише учесника је 
било у другом и трећем 
разреду. Посебне активности су организоване у одељењима I1, II4 и IV4. 

Библиотекарка Слађана Галушка, наставница српског језика Драгана Јањић, 
наставник информатике и рачунарства Никола Јовчић, наставница техничког и 

информатичког образовања Наташа Томић и наставница ликовне културе Ивана 
Смиљковић Чевизовић сарађивали су током реализације активности пројекта у V5, 
VI1 и VII1. Ученици су читали романе и приче, писали приказе за та дела и 

илустровали их, а ученици V5 и VII1 су направили и трејлере.  
Трејлери су постављени на  

https://youtu.be/NWvOTypFXmU и https://youtu.be/66L5I_HpLKI. 
У пројекту је учествовало и неколико ученика V3 и VI3. 
 

Ток и продукти пројекта представљени су на посебној веб страни,  
https://perceostro.wixsite.com/perce2018. 

 

https://youtu.be/NWvOTypFXmU
https://youtu.be/66L5I_HpLKI
https://perceostro.wixsite.com/perce2018


 

Тематска настава Сликовнице 
Наставница Данијела Ардолић и библиотекарка Слађана Галушка су 

организовале часове тематске наставе Сликовнице у I1. Ученици су читали бајке 
Десанке Максимовић. Наставница и библиотекарка су са њима разговарале о три 
бајке: „Бајка о лабуду“, „Рак кројач“ и „Три патуљка“. На часовима српског језика 

ђаци су говорили о њиховом садржају, фантастичним елементима у њима и о 
порукама. Онда су подељени у три групе (за сваку бајку по једна група) и имали 

су задатак да поделе садржај бајке у целине и да сваку целину илуструју. Ученици 
су садржај поделили у целине и за сваку целину, уз помоћ наставника и 
библиотекара, осмислили текст, краћи у односу на оригинални текст. Цртали и 

бојили на часовима ликовне културе и слободних активности. Део активности је 
реализован у боравку, када је деци у изради задатака помагала наставница 

Николина Бацић. 
Илустрације су скениране и од њих и припремљени текст су направљене 

сликовнице. Други задатак за ученике је био да увежбају читање бајки. Најбољи 

читачи су читали текст сликовнице по улогама. Библиотекарка је снимила њихове 
гласове и тај снимак је послужио за израду аудио сликовница.  

Оне су постављене на адресама: 
https://youtu.be/UZ_XLLoz4JM,  
https://youtu.be/FwfAPrdGie8 и  

https://youtu.be/0GYEYRTvx1c.  

https://youtu.be/UZ_XLLoz4JM
https://youtu.be/FwfAPrdGie8
https://youtu.be/0GYEYRTvx1c


Активности у II4 

Ученици II4 су читали различите бајке и са наставницом Јеленом Маринковић 
и библиотекарком разговарали на часовима српског језика о њиховом садржају, 

фантастичним елементима и о порукама. Такође, добили су упутства за писање 
приказа. Онда су писали кратке приказе и илустровали бајке које им се највише 
свиђају. Затим су подељени у три групе и имали су задатак направе илустрације 

за једну од бајки и кратки текст уз сваки цртеж. Цртали су и бојили на часовима 
ликовне културе и слободних активности. Најбоље илустрације су настале за бајку 

„Чаробњак из Оза“ и од њих и припремљеног текста направљена је сликовница. 
 
Активности у IV4 

Ученици IV4 су читали бајке Гроздане Олујић и роман „Алиса у земљи чуда“ и 
књижевним делима њима разговарали са наставницом и библиотекаром. Писали су 

приказе романа и израдили бројне илустрације. Неки ђаци су гледали представу 
или филм који су рађени на основу романа, па су упоређивали садржај два 
медијска текста.  

За ученике овог одељења библиотекар је припремио наставни материјал - 
упутство за израду приказа романа и упоредног приказа, роман - филм и роман - 

позоришна представа. Сваки ђак је добио ово упутство и залепио га у свеску за 
српски језик.  

Прикази и илустрације романа „Алиса у земљи чуда“ представљени су на 

страни https://perceostro.wixsite.com/perce2018/alisa-u-zemlji-chuda. 
Ђаци су писали и приказе књига које су читали у оквиру пројекта Путовање 

кроз време, као и својих омиљених књига.  
 

https://perceostro.wixsite.com/perce2018/alisa-u-zemlji-chuda


 


