
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Летопис 2018/2019.  

Април 2019. 

 

 

 



Април 2019. 
 

Стручно усавршавање у установи 
У оквиру стручног усавршавања у установи одржана је 3. априла седница 

Наставничког већа на којој су презентовани примери добре праксе из првог 
полугодишта школске 2018/2019. године. Наставници су представили часове 
пројектне и тематске наставе, угледне и огледне часове кроз кратке извештаје, 

фотографије са часова и дечије радове.  
 Излагања су започеле учитељице првог разреда. Горица Ивановић је 

говорила о пројектној настави „Корени мог Београда“ и огледним часовима „Речи и 
изрази из штампе као наслов“ и „Компоновање реченица речима и изразима 
исеченим из штампе“ у одељењу I2. Ивана Уљанов је приказала угледни час 

„Слово, реч, реченица - компоновање реченица“ и тематски дан „Саобраћај“ у 
одељењу I4.  

 



 

Уследиле су приче о следећим активностима: 
Пројектна настава „Праисторија“, организована у петом разреду, реализатори 

Биљана Буловић-Марић, Ивана Смиљковић-Чевизовић и Павле Павловић, 
Пројектна настава „Приказ романа“ организована у петом разреду, 

реализатори Ана Стојановић, Ивана Марковић и Слађана Галушка, 
Пројектна настава „На крилима књиге“ организована у VI5, реализатори 

Драгана Јањић, Наташа Томић, Бојана Весковић, Слађана Галушка и Предраг 

Младеновић, 
Пројектна настава „Комуникација, писменост и медији“, организована у VIII1, 

реализатори Драгана Јањић, Наташа Томић, Слађана Галушка и Предраг 
Младеновић, 

Пројектна настава „Учење је забава“, организована у IV2 и IV3, реализатори 

Драгана Златић, Марија Вујовић и Слађана Галушка, 
Угледни час „Дисање“ у V4, реализатор Јелена Бодирога, 

Пројектна настава „Божић и Нова година, традиција и обичаји нашег народа и 
народа чији се језик изучава у школи“ организована у петом разреду, реализатори 
Предраг Младеновић, Јасминка Ристић, Биљана Буловић-Марић, Оливера 

Филиповић, Александра Бошковић и Јелена Вукичевић-Радоичић. 
 

У дискусији присутни наставници, стручни сарадници и директор оценили су 
да су реализоване активности интересантне, а размена искустава важна за 
осмишљавање нових сличних часова.  

 

 



 

 
Сајам образовања 

Ученици VIII1 и VIII3 посетили су 3. априла Сајам образовања и 
професионалне оријентације у сали Градске општине Врачар и упознали се са 

радом дванаест врачарских средњих школа.  
 
Монодрама „Јанко Катић“ 

У свечаној сали наше школе глумац Александар Дунић је извео монодраму 
„Мудри и јуначни војвода Јанко Катић“ по тексту Милована Витезовића, 2, 3. и 4. 

априла. Ова монодрама је кратак животопис једног од најзначајнијих војвода 
Првог српског устанка, па је ученицима била веома интересантна и корисна.  



 

Француски језик 
Студенти са групе за француски језик Филолошког факултета у Београду били 

су гости наше школе 5. априла. Они су са ученицима четвртог разреда 
разговарали о одликама француског језика и позвали их да уче француски језик 

од петог разреда. 
 
Српски језик 

Градско такмичење из српског језика и језичке културе одржано је 6. априла 
у ОШ „Павле Савић“. На републичко такмичење пласирало се пет ученика наше 

школе: Ника Московљевић VII3 и Матеја Московљевић VII3, Нађа Радовановић 
VIII1, Софија Гагић VIII2 и Ана Ивић VIII2. 

 

Рецитовање 
Градско такмичење рецитатора одржано је 7. априла. Остоја Драшковић, 

ученик III2, нашао се међу пет најбољих у категорији млађих основаца и пласирао 
на републичко такмичење.  

 

Историја 
Градско такмичење из историје одржано је 7. априла у ОШ „Милена Павловић 

Барили“. Ника Московљевић VII3 и Матеја Московљевић VII3 су се пласирале на 
републичко такмичење. 

 

Шта знаш о саобраћају 
Општинско такмичење „Шта знаш о саобраћају“ одржано је 7. априла у ОШ 

„Краљ Петар II Карађорђевић“. Ученици наше школе су у екипној конкуренцији 
заузели прво место. Ученица VIII2 Андреа Бојовић је освојила друго место у 
појединачној конкуренцији и пласирала се на градско такмичење. Ђурђа Торбица 

V2 је освојила треће место. 
 

Посета Српској академији наука и уметности 
Ученици VI2 и VII2 су у пратњи наставника Марка Митровића посетили САНУ, 

10. априла. Упознали су се са развојним путем академије и посетили просторије 

великих српских академика као што су Бранко Ћопић и Милутин Миланковић. 
 

Професионална оријентација 
Представници Шесте београдске гимназије и Рачунарске гимназије посетили 

су нашу школу, 11. априла. Они су ученицима осмог разреда представили своје 

школе и детаљније увели ученике у саму структуру њиховог рада и образовног 
система. 

 
Екскурзија 
Ученици седмог разреда и разредне старешине Слађана Томић, Александра 

Бошковић и Невена Пауновић били су на екскурзији 12. и 13. априла и обишли 
Идвор, Суботицу и Палић. 

 
Пробни завршни испит 
Пробни завршни испит за ученике осмог разреда одржан је 12. и 13. априла. 

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



Музика и библиотека 

У Библиотеци града Београда одржана је 12. априла 2019. радионица 
„Музиком до инклузије“. Радионицу је водила проф. Жељка Милошевић која је 

представила харфу као музички инструмент и показала шта све може музика. Циљ 
радионице је био промоција инклузије кроз аудио визуелне уметности, а 

учествовали су група деце из ОШ „Драган Ковачевић“ и петнаест ученика другог 
разреда наше школе.  

 

 
 

Пут књиге 
Ученици VI5, библиотекарка 

Слађана Галушка, наставнца 
српског језика Драгана Јањић и 
вероучитељ Предраг Младеновић 

присуствовали су радионицама 
„Пут књиге“ у Библиотеци града 

Београда, одељењу „Растко“, од 
8. до 10. априла.  

У разговору са Слађаном 

Илић, уредником у Заводу за 
уџбенике, ђаци су учили о путу 

књиге од писаца до читаоца, 
историји књига и библиотека и 
важности чувања књига и 

постојања библиотека. Сваког 
дана део дружења је био 

посвећен вештини писања и ученици су се огледали у писању прича.  
Дружење је настављено 16. априла када је Слађана Илић била гост наше 

школе. Ученици су читали своје приче и добили упутства за дораду.  



 

 
 
Географија 

Градско такмичење из географије одржано је 14. априла у ОШ „Борислав 
Станковић“. Ученик VIII2 Ђорђе Милић освојио је прво место и пласирао се на 

републичко такмичење. Ученици VII2 Милица Симић и Алекса Павловић освојили 
су друго и треће место. 

 



 

Рекреативна настава 
Ученици првог разреда су на рекреативној настави од 12. до 19. априла у 

Сокобањи. 
Ученици трећег разреда су на рекреативној настави од 14. до 21. априла на 

Копаонику. 
Ученици четвртог разреда су на рекреативној настави од 12. до 19. априла на 

Гучеву. 

 
Сајам образовања 

Четрнаест ученика осмог разреда, у пратњи библиотекарке Слађане Галушка, 
посетило је Сајам образовања 15. априла на Београдском сајму и упознали се са 
радом средњих стручних и уметничких школа Београда. 

 
Наставничко веће 

Седница Наставничког већа на крају трећег класификационог периода 
одржана је 17. априла. 

 

Слатки залогај 
У организацији клуба реалног аикидоа „Хеихо“, Основне школе „Свети Сава“ 

и фондације „Срце“ организована је у нашој школи хуманитарна акција „Слатки 
залогај“, 20. априла. Средства прикупљена од продаје слаткиша намењена су 
одељењу интензивне неге педијатрије на Институту за мајку и дете на Новом 

Београду. 
 

Светски дан књиге  
Светски дан књиге и 

ауторских права обележен је у 

нашој школи 23. априла 
јавним часом за ученике 

шестог разреда.  
Овогодишња тема обеле-

жавања је „Отвори књигу, 

отвори ум!“, па је час посвећен 
књижевном стваралаштву ђака 

наше школе. Ученици VI5 су 
прочитали неколико својих 

прича и показали велике 
корице за књиге и пано са 
илустрацијама.  

Гости су им били и троје 
ђака четвртог разреда који су 

се представили песмом, при-
чом и текстом о Београду.  

У публици су били 

ученици VI1, VI2 и VI4.  
На крају часа наставница 

Драгана Јањић и библиотекарка Слађана Галушка су позвале све присутне 
ученике да пишу и објављују своје радове у школском листу и најавиле су 
школско такмичење у писању бајки које ће се одржати у мају 2019. 



 



Књижевни маратон  

Поводом Светског дана 
књиге организован је четврти 

по реду „Књижевни маратон – 
24 сата поезије и прозе“ 

испред скулптуре Београдски 
читач у Чубурском парку на 
Врачару, 23. и 24. априла.  

Група ученика трећег и 
четвртог разреда и наставни-

ца Светлана Ленаси су 
присуствовали дешавању 24. 
априла. Ђаци наше школе су 

се придружили књижевним 
ствараоцима говорећи песме 

које су сами написали и оне које воле и уче у школи. 
 
Фарбање ускршњих јаја 

Десет ученика наше школе и наставница Ивана Смиљковић Чевизовић 
учествовали су у традиционалној манифестацији фарбања ускршњих јаја 25. 

априла.  
Акцију је органзовало удружење Пријатељи деце Врачара, а догађају на 

платоу испред Каленићеве пијаце присуствовала су деца из Предшколске установе 

„Врачар“ и ученици шест врачарских основних школа. 
 



Дан девојчица 

Финале такмичења 
„Ухвати идеју“, које је 

организовало Удружење 
пословних жена Србије уз 

подршку компаније „Вип 
мобиле“ одржано је 25. 
априла.  

Један од пет тимова 
у финалу био је тим наше 

школе који чине ученице 
VIII1 Андреа Бојовић, Ана 
Бојић и Александра Мосу-

ровић. 
Оне су представиле 

рад „Три А“, чија је тема оснивање ђачког интернет форума за размењивање 
искустава о средњим школама, и освојиле треће место. 

Такмичење је одржано поводом обележавања Међународног Дана девојчица у 

информационо – комуникационим технологијама, с циљем да се девојчице оснаже 
приликом одабира будућих професија, као и да се подстакну да, при размишљању 

о професионалној оријентацији, буду вођене личним интересовањима и талентима. 
Вип Дан девојчица се реализује уз институционалну подршку Владе 

Републике Србије и председника Владе РС Ане Брнабић, која је, као и претходне, 

и ове године почасна покровитељка пројекта. 
 



Дан девојчица у компанији „Ериксон“ 

На дан девојчица, ученице седмог разреда у пратњи наставница Иване 
Марковић и Слађане Томић посетиле су компанију „Ериксон“ и упознале се са 

начином рада компаније и успешним женама које у њој раде.  
Ученице су учествовале у радионицама и квизовима које су за њих осмислили 

запослени у овој компанији, а најуспешније су биле награђене лепим поклонима. 
 


