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Пећински цртежи 
Наставница ликовне културе је са ученицима петог разреда реализовала 

часове пројектне наставе „Пећински цртеж“ у новембру 2019. Продукти пројекта, 

цртежи ученика, постављени су у холу школе почетком децембра. 
Циљеви пројекта су: развијање осећаја за композицију, за квалитет и 

разноврсност линија, свести о уметничком наслеђу, естетских компетенција и 
буђење потребе и жеље за посетама изложби. 

Током пројекта успостављена је корелација са предметима Историја, 

Биологија, Информатика и Српски језик и књижевност, а ђаци су развијали 
међупредметне компетенције: комуникација, целоживотно учење, сарадња, 

естетичка компетенција, дигитална компетенција, решавање проблема. 
Пројекат је трајао две недеље. Ученици су имали задатак да самостално 

пронађу информације о пећинском сликарству и донесу на час разне врсте бојица 

и папир. Пронашли су потребне информације на интернету и у уџбенику историје. 
На часу ликовне културе су презентовали те информације и разговарали о 

пећинским цртежима и онда индивидуално израђивали радова на тему „Пећински 
цртеж“. На следећем часу су кроз групни рад одабрали најуспешније радове и 
затим поставили изложбу радова у холу школе и заједнички је презентовали 

осталим ученицима школе.  



Час из Српског језика и књижевности  

Наставница Ана Стојановић је одржала час српског језика и књижевности у 
одељењу VI1 за проверу савладаности програма пред полагање испита за лиценцу, 

11. децембра. Часу су присуствовале директорка Јована Миленковић, педагог 
Татјана Перишић и наставнице српског језика мр Маја Анђелковић Шегуљев и 
Драгана Јањић. Наставна јединица је била Разумевање уметности кроз приповетку 

„Аска и вук“ Иве Андрића.  
Ученици су прво тумачили различите облике уметности који су им приказани 

на презентацији „Уметничка дела“ (филмска, позоришна, балет, музика, 
књижевна, архитектонска). Након анализирања и тумачења приповетке говорили 
су о томе колико је ова Андрићева прича променила њихов поглед на уметност и 

колико им је помогла да схвате значај уметности у друштву. 
Комисија је оценила реализацију часа веома успешном. 

 
Дигитални час 2019/2020. 
Дипломе награђеним наставницима на конкурсу „Дигитални час“ 2019/2020. 

уручене су 11. децембра у Скупштини града Београда. Државна секретарка у 
Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић честитала је 

наставницима који су освојили награде и поручила им да је њихова улога од 
изузетног значаја у усмеравању ученика у дигиталном окружењу. Међу 
награђенима су и наставница српског језика Драган Јањић и библиотекарка 

Слађана Галушка које су освојиле прву награду са радом „Месец и ја“. 
 



Седница Школског одбора  

На седници Школског одбора, одржној 12. децембра, разматрани су успех и 
дисциплина на крају првог класификационог периода школске 2019/2020. године, 

као и реализација активности из Школског развојног плана и Плана 
самовредновања. Донета је одлука о реализацији годишњег пописа за 2019. 
годину.  

 
Гости из Горњег Милановца  

Нашу школу је 16. децембра посетила група ученика ОШ „Десанка 
Максимовић“ из Горњег Милановца са пегагогом школе и двема наставницама 
српског језика. Пријем ђака и наставника организовала је наставница физике 

Наташа Станић са ученицима наше школе, представницима Ученичког парламента  
Ђаци и наставници из ОШ „Десанка Максимовић“ примљени су у свечану 

салу, где су ученици презентовали своје активности у школи – еколошке 
радионице, приредбе, хуманитарне акције... У знак пажње добили су поклоне који 
су израђени у оквиру школског пројекта Предузетништво. 

Након ручка уследила је посета Радио-Београда и Планетаријума са 
наставницом физике Наташом Станић. Овај едукативни излет за ученике из 

горњомилановачке школе завршен је традиционалном манифестацијом, посетом 
Базара пазара, где су ученици имали прилике да се друже, размењују искуства, 
али и понесу понеку драгу успомену. 

 



Базар пазар 

Традиционална манифестација Базар пазар одржана је 16. децембра. 
Учествовали су ученици млађих и старијих разреда уз присуство учитеља и 

одељењских старешина. На штандовима могли сте се послужити укусним 
колачима, лизалицама, палачинкама, али и купити предивне украсе, привеске, 
наруквице. Највећу пажњу привлачили су они са новогодишњим мотивима и 

украсима. Базар пазар је радостан догађај, како за посетиоце – родитеље, баке и 
деке, тако и за ђаке – учеснике и организаторе јер позива на заједничко дружење 

развијајући предузетнички дух у новогодишњој атмосфери. 



Жанрови у музици 20. века  

Пројекат „Жанрови у музици 20. века“ 
су у децембру реализовале са ученицима VI2 

наставнице Биљана Буловић Марић, 
Мариана Станимировић и Бојана Весковић.  

Током пројекта одржана су по четири 

часа музичке културе, енглеског језика и 
информатике и рачунарства.  

Ученици су добили задатке које су 
решавали самостално или по групама. 
Прикупљали су информације потребне за 

израду задатака из књига, са интернета и из разговора са наставницима и 
родитељима. Упознали су се са жанровима музике 20. века, писали кратке 

текстове на српском и енглеском језику у вези са појединим писцима и 
композиторима, као и познатим певачима и музичким групама 20. века. Израдили 
су препеве неколико песама, научили текстове и певали песме на два језика. 

Продукти пројекта су презентовани на јавном часу 24. децембра у свечаној 
сали школе. Часу су присуствовали ученици III2, IV3 и VII1, наставнице Вера 

Храстински, Снежана Бали, Александра Бошковић и Горица Ивановић, директор 
школе, помоћник директора и педагог школе.  

Ученици VI2 су говорили о музици 20. века, певали и рецитовали стихове 

познатих аутора, као што су Дарко Краљић, Џорџ Гершвин и Пол Макартни, а 
посебан део био је посвећен филмској музици. Гост часа је била ученица III2 Соња 

Голубовић која је извела композцију „Хај-хо“ из Дизнијевог цртаног филма 
„Снежана и седам патуљака“.  

У овом распеваном и полетном часу уживали су извођачи и публика. Да је час 

био успешан гледаоци су показали аплаузима и узвицима „Браво, браво!“ 
 



Беспилотна летелица 

У Основној школи „Ђорђе Крстић“ министар просвете, науке и технолошког 
развоја Младен Шарчевић уручио је 25. децембра представницима београдских 

основних школа „Ђорђе Крстић“ „Свети Сава“, „Милена Павловић Барили“ и 
„Светозар Марковић“ беспилотне летелице, дронове, које ће ученици петог и 
шестог разреда користити у настави.  

Ове летелице ће се користити за реализацију наставе и других активности из 
предмета техника и технологија и информатика и рачунарство. Приликом 

решавања задатака за програмирање дронова ученици ће користити знања и из 
математике, физике и енглеског језика и развијати међупредметне компетенције  

Коришћење дрона у настави ученицима наше школе бити подстрек за стицање 

нових знања и вештина. 

 

Позориште 
Ученици II2 и II3 гледали су новогодишњу представу „Вијугама до Деда Мраза“ 

у Дечијем културном центру Београда, 25. децембра. 

Истог дана ученици првог, трећег и четвртог разреда и II1 и II4 били су у 
„Академији 28“ и гледали представу „Срце ми јури ка новој авантури“. 

 
Најраспеванија одељењска заједница 
Школско такмичење „Најраспеванија одељењска заједница“ одржано је 20. 

децембра. Најуспешнији су били ученици IV3 који су се нашу школу представљали 
на општинском такмичењу одржаном 26. децембра. 

Најбољи певачи на општинском такмичењу били су ученици Основне школе 
„Краљ Петар II Карађорђевић“ који су се пласирали на градско такмичење. 



У сусрет новој години 

Ученици млађих разреда су са 
својим учитељицама приредили 

новогодишње представе за роди-
теље, баке, деке и друге госте. 

Била су то весела и забавна 

дружења.  
 

Ученици су на часовима 
српског језика писали писма Деда 
Мразу, а на часовима ликовне 

културе цртали на тему нове 
године и Деда Мраза.  

Ученици I2 су те радове 
лепили на честитке које су правили 
за Базар пазар. 

 
 

Срећна Нова 2020. година 
Ликовни рад који су нацртали ученици II4 Душан Бачковић и Феђа Грујић 

послужио је за израду новогодишње честитке која је постављена на веб страни 

школе. 


