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Квиз у библиотеци 
У оквиру сарадње школске и јавне 

библиотеке за ученике другог разреда 

одржане су од 11. до 23. јануара 
радионице у Библиотеци града Београда, 

одељењу „Растко“ на Врачару. Ђацима су 
представљене квиз књиге Издавачке куће 
Enco Book, а затим је организовано квиз 

такмичење уживо и онлајн у ком су деца 
стицала нова знања из опште културе. 

Свако одељење је добило и једну квиз 
књигу на поклон. Део дружења је било и 
представљање ученичких литерарних и 

ликових радова на тему Нове године и 
Божића, чиме су промовисана постигнућа 

ученика. Библиотекарке Библиотеке града 
Београда су говориле о програму за 
подстцање читања „Читам, па шта?“ и 

позвале ђаке да учествују у њему. 
 

 



 
 



Од приче до филма 

Као део сарадње школе и локалне заједнице, за ученике III1 организовани су 
часови у Библиотеци града Београда, одељењу „Растко“ на Врачару 18. јануара, 

радионица „Од приче до филма“. 
У школи су деца пре тога читала народну причу „Свети Сава даје деци четири 

ока“, учили по улогама драматизовани текст и илустровали га. 

У Библиотеци „Растко“ деца су се представила стиховима и причама о Светом 
Сави које ће говорити на прослави Дана Светог Саве у школи и погледали су 

неколико кратких филмова у којима су приказане различите приче кроз дечије 
приповедање и цртеже. Затим су говорили своју причу, а библиотекарке су их 
снимиле. Уследила је ликовна радионица: подељени у шест група ученици су 

правили колаже – илустрације драмског текста. Од аудио записа и дечијих 
ликовних радова настао је филмић који је постављен на YouTube, на адреси 

https://youtu.be/7_eRuYlhxNw. 

https://youtu.be/7_eRuYlhxNw


 

 
 

Гуслар 
Гост наше школе је 18. јануара био гуслар Петар Шишовић. Сусрету у 

свечаној сали присуствовали су ученици млађих разреда. Гуслар је ученицима 

представио песме преткосовског, косовског и циклуса о хајдуцима и ускоцима. 
Након сваке песме гуслар је разговарао са ученицима о садржају песама. Ученици 

четвртог разреда су били веома знатижељни и расположени за причу, јер они о 
тим темама уче часовима природе и друштва и српског језика. 

 

 



Путовање кроз векове 

Као завршетак пројекта „Путовање кроз векове“, који је реализовала 
наставница Катарина Миличић са ученицима IV4 одржан је угледни час из природе 

и друштва 22. јануара. На њему су представљени ток и продукти пројекта 
ученицима IV1, IV2 и IV3. Један час је одржан у свечаној сали - уз причу, глуму и 
квиз ђаци су утврђивали градиво наставне теме „Прошлост Србије“. Други час је 

одржан у учионици IV4 - ученици осталих одељења су се упознали са наставним 
материјалима насталим током пројекта: паметне фасцикле, панои, ликовни радови, 

лутке, кругови знања... Затим су играли игру „Кругови знања“. 
 



 

Светосавски турнир 
Светосавски турнир у бадминтону одржан је у нашој школи 25. јануара 2018.  
Учествовали су ученици четири основне школе наше општине - Основне 

школе „Синиша Николајевић“ Основне школе „Светозар Марковић“, Основне школе 
„Краљ Петар ИИ Карђорђевић“ и Основне школе „Свети Сава“. Такмичење се 

одвијало у више категорија: женски сингл, мушки сингл, женски дубл. мушки дубл 
и мешовити дубл. У публици су били ђаци наше школе, који су бодрили играче и 
навијали за своје фаворите. Мечеви су протекли у фер плеј игри. 

Ученици наше школе су остварили одличне резултате: 
Екатарина Собољ VII-1 – прво место у женском синглу, 

Лука Јованов VIII-2 – друго место у мушком синглу, 
Лука Оро и Петар Јањанин VII-1 – друго место у мушком дублу, 

Нина Раичевић и Тара Бојовић VI-3 – треће место у женском синглу. 
Награде најбољима уручио је директор наше школе Михајло Ракоњац. 
 



 

Рачунари 
Пред велики заједнички празник, општинске и школске славе Свети Сава, 

Градска општина Врачар поклања ученицима трећег разреда свих врачарских 
школа рачунаре које ће користити до краја школовања. Циљ акције је да ученици 
што раније овладају знањем и вештином рада на рачунару. 

Ученицима трећег разреда наше школе лаптоп рачунари подељени су 26. 
јануара. Ђаци ће их користити у редовном наставном програму, али и код куће, за 

учење свих предмета. 
 
Школска слава 

Школска слава Свети Сава свечано је прослављена 27. јануара. Прво су ђаци 
и наставници присуствовали литургији у Храму Светог Саве на Врачару. Након 

тога, у школи су одељенске старешине одржале часове на којима се говорило о 
животу и делу првог српског просветитеља. 

Светосавска академија одржана је у свечаној сали школе пуној деце, 

родитеља, запослених и гостију. 
 

 

Приказ књиге 
За ученике V5 одржана је 29. јануара радионица у Библиотеци града 

Београда, одељењу на Врачару на тему „Приказ књиге“. 
Библиотекарке градске библиотеке су им представиле књиге из програма 

„Читам, па шта?“, а онда су ђаци говорили о својим омиљеним књигама и 
заједнички израдили приказ романа „Хајдуци“. 

 

 



 

Минимини лига 
Спортски савез Београда, у сарадњи са Секретаријатом за спорт и омладину 

Беграда, покренуо је пројекат за ученике првог и другог разреда под називом 
„Минимини лига“. Циљ је да се што већи број ђака укључи у спортске активности, 
а ове године учествује 50 школа са свих 17 београдских општина. 

У оквиру тог програма у нашој школи је 29. јануара за ученике првог разреда 
организовно такмичење на полигону и у штафетним играма. 

 
Наставничко веће 
Наставничко веће је одржано 30. јануара. Разматрани су успех и дисциплина 

на крају првог полугодишта и усвојен је Акциони и Бизнис план пројекта 
„Туристички водич кроз Врачар за тинејџере“. 

 
Угледни час за родитеље 
Пројекат „Путовање кроз векове“, 

који је реализовала наставница 
Катарина Миличић са ученицима IV4 

представљен је и родитељима и 
другим члановима породица ученика 
на посебном угледном часу, одржаном 

30. јануара у свечаној сали школе.  
Деца су провела публику кроз ток 

пројекта и градиво у вези са темом 
„Прошлост Србије“, а онда су 
родитељи одговарали на питања у 

игри „Погоди ко сам“ и у квизу знања.  
Уследило је изненађење – деца 

су позвала родитеље да им се придруже у плесу уз мелодију песме „Ово је Србија“ 
и свечана сала је на кратко постала плесна дворана. Родитељи су наградили ђаке 
и наставницу великим аплаузом. 

У другом делу часа наставница Катарина Миличић је поделила књижице и 
похвалила ученике за одличан успех целог одељења. 

 

 



 

Ликовни конкурс 
Ученици наше школе су учествовали на ликовном такмичењу „Лик и дело 

Светог Саве“, које организује удружење Пријатељи деце Врачара. У категорији 
млађих разреда Ана Дрецун II2 освојила је трећу награду, Дуња Бараћ III3 
похвалу, а рад Невене Радиновић I5 биће изложен на изложби најбољих радова. У 

категорији старијих разреда радови Теодоре Тодоровић VIII3, Кристине Дивац V2 и 
Анастасије Спасић VIII3 биће изложени на изложби најбољих радова. 

 
Професионална оријентација 
У оквиру пројекта Професионална оријентација ученицима седмог и осмог 

разреда представиле су рад Пета београдска гимназија, Рачунарска гимназија и 
Савремена гимназија. 


