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Распевано одељење 
Школско такмичење „Најраспеванија одељењска заједница“ одржано је 14. 

јануара. Учествовали су ученици четири одељења четвртог разреда. Најлепше су 

певали ђаци IV2 и они су представљали нашу школу на општинском такмичењу. 
Општинско такмичење „Најраспеванија одељењска заједница“ одржано је 17. 

јануара у свечаној сали наше школе. Учествовало је пет одељења из пет основних 
школа Врачара. Најуспешнији су били ђаци IV3 Основне школе „Светозар 
Марковић“ и они ће представљати општину Врачар на градском такмичењу. 

Представници наше школе, одељење IV2, освојили су друго место. 



На крилима књиге  

Ток и продукти пројекта „На крилима књиге“ реализованог у VI5 
представљени су на јавном часу 24. јануара. Часу су присуствовали ученици VII1 и 

директор. У организацији пројекта који је трајао од октобра до децембра 2018. 
године учествовали су Драгана Јањић, наставник српског језика, Слађана 
Галушка, библиотекар, Предраг Младеновић, вероучитељ, Наташа Томић и Бојана 

Весковић, наставнице технике и технологије. 
Активности су започеле обрадом романа „Мој дека је био трешња“. Ученици 

су анализирали роман, разговарали о доживљајима јунака, препознавали поједине 
ситуације из света књиге у свом животу, откривали поруке и писали приказе. 
Један од задатака је био и да осмисле питања за све јунаке књиге и одговоре који 

би они дали. На основу интересовања ученика, одређени су учесници емисије, 
водитељ и шест ликова који ће бити њени гости. Уз помоћ наставнице српског 

језика и библиотекарке одабрана су питања и одговори. Ђаци су телевизијску 
емисију назвали „На крилима књиге“ и осим разговора са ликовима, припремили 
су рекламе и наградну игру за гледаоце. Неколико девојчица је направило плакат 

за емисију. 
Јавни час је започео представљањем тока пројекта - на часовима српског 

језика, грађанског васпитања и веронауке је тумачен садржај романа, на часовима 
технике и технологије ђаци су у програмима Енвисионар и Гугл Скечап цртали 
сеоско домаћинство на тему „Мој дека је био трешња“, на часовима информатике и 

рачунарства разговарали су о изради различитих медијских порука за одређену 
публику и са одређеном намером. 

У другом делу часа ученици су представили роман „Мој дека је био трешња“ 
кроз приказ, интервјуе и рекламе, тј. телевизијску емисију. 

У завршном делу часа ученици оба одељења и наставници су вредновали 

успешност часа. Идеја се допала гостима и похвалили су целокупни ток пројекта. 
Извођачи су имали трему и били несигурни током излагања, па је предложено да 

се одржи још један час са другом публиком у другом полугодишту. 



Градови Србије 

Наставнице Марија Вујовић и Драгана Златић и библиотекарка Слађана 
Галушка организовале су часове пројектне наставе „Учење је забава“ током 

новембра и децембра 2018. и јануара 2019. Ученици IV2 и IV3 су учили о 
елементима комуникације, о вербалној и невербалној комуникацији, о писмености 
и медијима које користе за комуникацију. 

Део активности је пројекат „Градови Србије“ - на часовима природе и 
друштва, српског језика, ликовне културе, слободних активности и музичке 

културе ученици су проналазили информације у вези са појединим градовима 
Србије и израђивали презентације и паное на којима су представљали основне 
одлике градова и занимљивости у вези са њима. Користили су рачунаре које су 

добили прошле школске године и развијали информациону, медијску и дигиталну 
писменост. Одржана су два заједничка часа оба одељења 29. јануара. Ученици IV3 

друговима из IV2 показали како су урадили задатке и вежбали јавни наступ. 



Дан Светог Саве 

Школска слава је прослављена 27. јануара у духу мира и радости. Мирис 
тамјана, свечани амбијент и мила лица ученика допринела су да наш празник 

постане незабораван. 
Светосавски програм је отворен свечаним обредом резања колача, након чега 

је уследио говор добродошлице директора школе. 

Програм је садржао музички, драмски и рецитаторски део. У музичком делу 
програма учествовали су ученици од петог до седмог разреда. Хор је певао 

неколико песама, а ученица Катарина Нецић VI1 је отпевала руску духовну песму 
уз пратњу Филипа Олујића и Андрее Бојовић, ученика VIII1.  

Путовања Светог Саве била су главни мотив приредбе. Тамара Милић VI2 је 

говорила о одласку Светог Саве у Никеју. Уследила је кратка представа „Путовања 
Светог Саве“, коју су извели ученици V1: Вера Кипријановић, Милош Судар, Душан 

Талић, Ђорђе Видић и ученици VIII2: Михаило Матовић и Лука Обрадовић. О томе 
куда се све Свети Сава кретао говорили су ученици VIII1 Лазар Јоксимовић и 
Даница Максимовић. Свети Сава је био инспирација и за народне певаче – то је 

показала Ана Кришто V3 рецитовањем народне епске песме „Свети Саво“.  
На крају програма ученици VIII3 (Нађа, Јана, Нина и Марко), водитељи 

програма, захвалили су наставницима који су учествовали у припреми светосавске 
приредбе: наставници музичке културе Биљани Буловић Марић, наставници 
српског језика Ани Стојановић, наставницима историје Владу Маријану и Павлу 

Павловићу и наставници руског језика Јелени Вукичевић Радоичић. 



 


