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Децембар 2017. 
 

Предавање 
Поводом обележавања Светског дана борбе против ХИВ-а, 1. децембра је 

организовано предавање за ученике седмог разреда. Предавачи су биле социјална 

радница и патронажна сестра из Дома здравља Врачар. 
 

Одбојка 
Екипа девојчица 7. и 8. разреда наше школе учествовала је 1. децембра на 

градском такмичењу у одбојци за одржаном у Хали спортова „Ранко Жеравица“ на 

Новом Београду.  
 

Посета Музеју 
Ученици II4 су посетили Музеј Николе Тесле и присуствовали радионици кроз 

коју су се упознали са животом и радом великог српског научника. 

 
 

Ликовни конкурс 
Ученици наше школе су 

учествовали на ликовном 

конкурсу „Добро дрво“ који је 
трајао од септембра до 

новембра 2017. Конкурс је 
организовао друштвени сервис 
„Шума пева“ у сарадњи са 

Издавачком кућом „Одисеја“ 
Награде ауторима нај-

успешнијих радова су 9. 
децембра уручене у Културном 
центру „Барака“ где су радови 

били изложени. 
Награду је освојила Леда 

Стојановић, ученица III2. 

Четворо ученика истог 

одељења је похваљено: Лана 
Удовичић, Милан Јевђенијевић, 
Михаило Лујановић и Катарина 

Бркић. 
 

 
Припреме за Базар пазар 
Припреме за Базар пазар су почеле већ крајем новембра 2017. и трајале су до 

11. децембра. Ученици млађих разреда су на часовима ликовне културе и 
слободних активности, као и у продуженом боравку, израђивали предмете за 

Базар пазар. Наставници су организовали радионице у којима су учествовали и 
родитељи ученика, чиме је остварена сарадња школе и родитеља. 

Ученици старијих разреда су предмете за Базар пазар припремали на 

часовима редовне наставе, часовима одељенског старешине и током боравка у 
школској библиотеци. 



Базар пазар 

Базар пазар је одржан 11. децембра. У холу школе у приземљу, на првом и 
другом спрату били су постављени импровизовани штандови на којима су ученици 

заједно са наставницима излагали бројне артикле. 
Учествовали су ђаци свих одељења, а посебне штандове имали су и чланови 

Дечијег руског културног клуба и Тима за предузетништво. Гости, излагачи били 

су и предшколци из вртића: „Свети Сава”, „Бели зека”, „Лепа Витас” и „Бисер”. 
Циљ ове манифестације је подстицање деце на стваралаштво и израду 

разноврсних предмета, њихову презентацију и продају, као и развијање 
предузетничког духа. 

Асортиман робе био је разноврстан и у духу новогодишњих празника. На 

штандовима, у понуди су били: честитке, украси за јелку, новогодишњи 
аранжмани за столове, снежне кугле, венчићи, свеће, магнети, кутије за накит, 

теглице украшене декупаж техником, наруквице, сапуни... 



Двоје ученика је своје музичко умеће 

показало на виолини и гитари. 
Базар је привукао велики број 

чланова уже и шире породице ученика. 
Гужву у ходницима правили су купци, али 
и деца која су, шетајући, рекламирала 

робу и покушавала да привуку пажњу 
посетилаца.  

Креативност и домишљатост ученици 
су показали и одлилично осмишљеним 
плакатима који су били постављени у 

ходницима и флајерима које су делили у 
дворишту школе и на улазу.  

За огладнеле и ожеднеле родитеље, 
баке и деке било је у понуди обиље хране 
и пића: кифлице, пите, крекери, мафини, 

кексићи, сокови, кафа. 
Базар пазар су обележила насмејана и задовољна лица ђака и наставника 

што је и најбоља потврда успешности овогодишње акције. 



 



Кошарка 

Општинско такмичење у кошарци за дечаке, ученике основних и средњих 
школа са Врачара, одржано је у нашој школи 12. и 13. децембра. 

Девојчице су се такмичиле 14. и 15. децембра у ОШ „Владислав Рибникар“. 
 
Концерт 

Ученици IV2 су 13. децембра присуствовали концерту „Има једно пиле“ у 
Дечијем културном центру Београда. Тим концертом је Боро Мајданац обележио 50 

година музичког стваралаштва. 
 
Сајам науке 

Ученици IV2 су 14. децембра учествовали у радионицама Рука у тесту на Сајму 
науке. 

 
Такмичење 
Ученици IV2 су 15. децембра учествовали на такмичењу театарских ансамбала 

основних школа са Врачара у Центру за образовање и културу „Божидарац – 
1947“. Они су извели представу „Буквар дечијих права“. 

 
Непозната Русија 
У Руском дому су 20. децембра уручене награде учесницима конкурса 

„неПОЗНАТА РУСИЈА“ који су организовали Компанија „РЖД Интернешнл“, Српско 
одељење Међународног фонда јединства православних народа из Москве и Дечији 

православни часопис „Светосавско звонце“. Деца су се такмичила у самосталном 
састављању укрштеница на тему руске историје, културе и живота. 

Међу награђенима су и ученици наше школе: 

Филип Олујућ VII1 - прва награда, 
Катарина Нецић V1 - друга награда, 

Екатерина Собољ VII1 - трећа награда. 



Новогодишњи пакетићи 

Новогодишња приредба за децу запослених одржана је 25. децембра. У 
приредби су учествовали ученици наше школе, чланови драмске секције. Након 

тога Деда Мраз је деци запослених поделио новогодишње пакетиће. 
 
Поклон за Нову годину 

Општина Врачар је 25. децембра поклонила 20 новогодишњих пакетића за 
ученике наше школе. 

 
Рукометни клуб Београд 
Тројица играча Рукометног клуба Београд презентовали су 25. децембра рад 

клуба ученицима старијих разреда наше школе. Они су присуствовали часовима 
физичког васпитања и са децом разговарали о рукомету. 

 
Новогодишњи турнир 
У нашој школи је од 18. до 26. децембра одржан Новогодишњи турнир у 

кошарци за ученике старијих разреда. Циљ је био промоција школског спорта и 
ферплеј игре.  

 
Најраспеваније одељење 
Школско такмичење „Најраспеванија одељењска заједница“ одржано је 28. 

децембра. Победници су били ученици III4. Они ће школу представљати на 
општинском такмичењу. 

 



Награда 

Представа „Буквар дечијих права“ коју су ученици IV2 извели 15. децембра 
освојила је награду за најбољу режију. Награда је ученицима и наставници Горици 

Ивановић уручена 28. децембра у Центру за образовање и културу „Божидарац – 
1947“. 

 

Предавање 
За ученике седмог и осмог разреда одржано је предвање 27. и 28. децембра. 

Марија Станковић, инспектор за малолетничкиу делинквенцију МУП-а Вождовац, 
разговарала је са ђацима на тему „Вршњачко и дигитално насиље“. 

 

Новогодишња приредба 
Ученици IV3 су обележили долазак Нове 2018. године новогодишњом 

приредбом коју су извели за своје родитеље у свечаној сали школе 28. децембра.  
 
Нова година 

Ученици млађих разреда су присуствовали 29. децембра представи „Нова 
година се спрема, а ирваса нема“ у Позоришту „Академија 28“. 

 
Путовање кроз векове 
Часови пројектне наставе „Путовање кроз векове“ одржани су у одељењу IV4 

током новембра и децембра. Повезани су садржаји више наставних предмета: 
природе и друштва, ликовне културе, српског језика, математике, грађанског 

васпитања, веронауке и музичке културе. Одржана су и два заједничка часа са 
ученицима IV2 током којих су деца израдила „паметне“ фасцикле у које ће слагати 
радове настале систематизацијом тематски повезаног градива. 


