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Ђачки парламент 
Наставница физике Наташа Станић и осам ученика седмог и осмог разреда, 

представници Ђачког парламента наше школе, посетили су 3. и 4. децембра  

Основну школу „Десанка Максимовић“ у Горњем Милановцу. Тако је настављена 
сарадња започета у мају 2017. године када су представници Ђачког парламента 

ОШ „Десанка Максимовић“ били наши гости. Циљ сарадње школа је размена 
искустава и примера добре праксе у раду. 

Домаћини су представили Фестивал науке, рад УНЕСКО клуба и програм „Еко-

школе“. Ученици наше школе су говорили о пројекту предузетништва, 
манифестацији Базар-пазар, о спортским турнирима и језицима које уче у школи.  

Другог дана дружења гости су обишли издвојено одељење школе у 
Враћевшници и упознали се са активностима ђака.  

Ученици и наставници обе школе планирају наставак ове дивне сарадње и 

размену нових идеја и искустава. 
 

 
Базар пазар 2018 
Манифестација Базар 

пазар одржана је 12. 
децембра, од 16 до 18 сати. 

У холу школе у при-
земљу, на првом и другом 
спрату, били су постављени 

импровизовани штандови на 
којима су ученици заједно са 

наставницима излагали број-
не артикле.  

Посетиоци и купци били 

су чланови породица ученика 
и пријатељи.  

Осим ђака наше школе, 
учествовали су као излагачи 

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. Асортиман робе био је 
разноврстан и у духу предстојећих 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... 

Посебну пажњу гостију је привукла јелка постављена у холу школе коју су 
направили ученици шестог разреда и наставница технике и технологије Наташа 

Томић. 
Зарађени новац свако одељење ће искористити на свој начин: за опремање 

учионице, или за одлазак у позориште и биоскоп. 

Базар пазар су обележила насмејана и задовољна лица ђака и наставника 
што је и најбоља потврда успешности овогодишње акције. 



Српски знаковни језик 

У организацији Градске општине Врачар 20. децембра је одржана промоција 
српског знаковног језика за ученике једног одељења 8 разреда. 

Циљ је да се деци приближи српски знаковни језик и да науче основне 
појмове како би могли да комуницирају са глувим особама. Михаило Гордић, глуви 
релеј тумач, са тумачем за српски знаковни језик Маријом Марковић одржао је час 

знаковног језика и упознао ученике са основама комуникације са глувим особама. 
Ученици су добили и Бонтон према особама са инвалидитетом који је припремила 

Општина Врачар.  
 
Градови Србије 

У сарадњи школске библиотеке и Библиотеке града Београда, одељења 
„Растко“ на Врачару организована је за ученике IV3 радионица „Градови Србије“, 

20 децембра. Ученицима су представљене књиге које могу да користе за решавање 
задатака у оквиру пројекта „Учење је забава“, који су осмислиле учитељице 
Марија Вујовић и Драгана Златић и библиотекарка Слађана Галушка. Део 

активности је коришћење информативних текстова за израду презентација и паноа 
у вези са неколико градова Србије. Библиотекарке су разговарале са ђацима о 

Новом Саду, Нишу, Крагујевцу и Ужицу - о географском положају, важним 
историјским догађајима и занимљивостима. Споменути су и писци за децу који су 
живели у њима и ученици су прочитали неколико песама Добрице Ерића, Душка 

Радовића и Мирослава Антића. Шта све знају о овим градовима деца су, подељена 
у две екипе, показала кроз кратки квиз. 

На крају дружења ученици су вредновали активности, рекли су да им се час у 
библиотеци веома допао, да су сазнали неке нове информације, да је било забавно 
и да су добили нове идеје за израду задатака.  

Радионица „Градови Србије“ за ученике IV2 реализована је 27. децембра. 
Ђаци су говорили о неколико градова Србије читали стихове Јована Јовановића 

Змаја и Душкка Радовића, учили и забављали се уз квиз питања. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Представљање пројекта  

Пројектне активности из области страних језика и верске наставе „Божић и 
Нова година“ реализоване у V4 презентоване су 27. децембра.  

Јавном часу, одржаном у свечаној сали школе, присуствовали су ученици 
трећег, петог и седмог разреда, педагог и заменик директора. Час је снимила 
телевизија „Храм“.  

Тема часа је била „Божић и Нова година - традиција и обичаји нашег народа и 
народа чији се језик учи у нашој школи (српски, руски, француски и енглески)“. 

Циљ пројекта је упознавање културе, традиције и обичаја хришћанских 
народа; неговање националне културне баштине и развијање позитивних односа 
према другим културама.  

Пројектне активности и јавни час су организовали вероучитељ Предраг 
Младеновић, наставница технике и технологије Јасминка Ристић, наставница 

музичке културе Биљана Буловић-Марић и наставнице француског, енглеског и 
руског језика Оливера Филиповић, Александра Бошковић и Јелена Вукичевић-
Радоичић. 

 
 

Приказ књига 
Наставнице српског 

језика Ана Стојановић и 

Ивана Марковић и библи-
отекарка Слађана Галушка 

организовале су за ученике 
петог разреда пројекат 
„Приказ књиге“.  

Пројекат је започео у 
октобру 2018. Поводом 

Месеца школских библи-
отека и Месеца књиге 
библиотекарка је разгова-

рала са ђацима о књигама 
и значају читања, а затим 

су ученици говорили о својим омиљеним књигама. Ђаци су затим добили упутство 
за писање приказа и имали су задатак да напишу приказ омиљене књиге. На 

наредним часовима српског језика ђаци су читали приказе и анализирили их 
заједно са наставницама и библиотекарком, које су дале предлоге за побољшање 
радова.  

Активности пројекта су повезане са програмом часова информатике - ученици 
су текст приказа у електронској форми, као ворд документ, слали библиотекару и 

наставници информатике.  
Изабрани су најбољи радови и 28. децембра 2018. на заједничком часу сва 

четири одељења петог разреда проглашени су аутори најбољих приказа и они су 

награђени књигама. На том часу ученици су се подсетили активности пројекта и 
вредновали их. Рекли су да је било занимљиво да друговима препоручују књиге за 

читање и да су научили како се пише приказ. Предложили су да се организује 
такмичење и у другом полугодишту, али да ђаци пишу приказ на часу у школи и да 
се ти радови оцењују. Наставак пројекта, у складу са овим предлогом, следи у 

другом полугодшту. 



Култура 

Дечије позориште „Ара“ је гостовалуо у нашој школи 6. децембра. Ученици 
млађих разреда су у свечаној сали гледали едукативну представу „Ах, та 

Црвенкапа“. 
Ученици млађих разреда су 26. децембра гледали представу „Деда Мраз у 

последњи час“ у позоришту „Театар 78“. 

Ученици првог разреда су 
учествовали у акцији „Ново-

годишње чаролије“ коју је 
организовала општине Врачар и 
возили се у окићеном тро-

лејбусу и трамвају. 
 

 
Награда 
Програм који су ученици I2 

припремили током пројекта 
„Корени мог Београда“ освојио 

је прву награду на конкурсу 
„Обележавање 100 година од 
ослобођења Београда у Првом 

светском рату“. На додели 
награда у Дечијем културном 

центру Београда, 10. децембра, 
они су извели своју представу.  

 

 



Приказ књига 

Наставнице Јелена Маринковић и Маја Ристић и библиотекара Слађана 
Галушка су организовале часове на којима су са ученицима III4 и III5 разговарале 

о књигама и важности читања и о елементима приказа књига. Ђаци су говорили о 
својим омиљеним књигама, писали приказе и илустровали их. На неколико часова 
су читали те приказе и тако препоручивали друговима књиге за читање. 

 

 


