
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

Ученици II4 на јавном часу „Кад порастем, бићу“ 
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Златна сирена 

Општинско такмичење соло 
певача и малих вокалних састава 

„Златна сирена“ одржано је у 

нашој школи 15. јануара. 
Ученици наше школе постигли 

су сјајне резултате. 

Прво место освојили су: Миша 

Макарова I2, Софија Ђорђевић III1, 
Соња Голубовић III2, Марко 

Красојевић IV3, Милена Милошевић 

IV3, Маша Гавриловић VI2, Андреј 
Стојановић VII2, Катарина Нецић 

VII4, Мила Перовић VII3 и Тара 

Лабан VIII1, као и дует Теодора Мишић и Леа Маликовић VII2 и терцет: Теодора 

Мишић, Леа Маликовић и Петра Грујичић VII2. 
Друго место освојиле су: Ана Кришто VI3, Тамара Ранковић VI4, Марија 

Стевановић VI4 и Мара Петровић VII4. 

Треће место овојио је Немања Нисингер VII4. 
 



Часови пројектне наставе 

У оквиру пројекта „Кад порастем, 

бићу“ који су са ученицима II4 реализовале 
учитељица Ивана Милошевић и библиоте-

карка Слађана Галушка одржана су два 

заједничка часа са ученицима VII1 и у 

сарадњи са наставницама Технике и 
технологије Бојаном Весковић и Наташом 

Томић, 10 и 17. јануара.  

На првом часу ученици II4 су уз помоћ 
старијих другова проналазили информације 

у вези са различитим занимањима, представили су дигитални одељењски часопис 

и заједно су решавали квиз питања у вези са занимањима и врстама реченица. На 

другом часу су представили пројекат „Кад порастем, бићу“ и решавали су нове 
квизове из математике и српског језика. Ученици седмог разреда су говорили о 

свом прошлогодишњем пројекту „На крилима књиге“ и показали су моделе сеоског 

домаћинстава које су израђивали као практични рад на часовима Технике и 
технологије. Затим су ученици разговарали о важности сваког посла и начину на 

који треба да бирају будуће занимање. Закључак је да посао који раде треба да 

воле и да буду отворени за промену радног места и професије током живота. 
У вредновању активности часова ученици су казали да им се овакав начин 

рада веома свидео, било је занимљиво, разговарали су о важним темама и учили 

једни од других. 



Кад порастем, бићу 

Ток и продукти пројекта „Кад порастем, бићу...“ представљени су на јавном 

часу 23. јануара. Час је одржан у свечаној сали, а у публици су били ученици I1, 
I5, II1, II2 и II3, њихови наставници, директор и педагог школе. 

Током пројекта обрађена је тема „Занимања људи“ кроз садржај више 

предмета – Пројектне наставе, Света око нас, Српског језика, Ликовне културе, 

Музичке културе, Физичког васпитања, Енглеског језика, Грађанског васпитања и 
Слободних активности. Ученици су имали разноврсне задатке у вези са темом и 

проналазили су информације потребне за решавање задатака у разноврсним 

изворима (штампани и дигитални извори и људи различитих професија). Учили су 
о различитим пословима и размишљали о занимањима којима би волели да се баве 

и били су веома креативни у изради задатака. Током јавног часа ученици су 

укратко представили ток пројекта, веб страну на којој су постављени продукти 

пројекта и говорили суо појединим занимањима кроз кратке драмске игре. Део 
активности пројекта је била и израда квизова, те су ђаци гости били у прилици да 

решавају питања из једног квиза, управо у вези са различитим занимањима. 

На крају ученици и наставници, учесници и гости, вредновали су активности 
часа и целог пројекта. Општа је оцена да су и час и цео пројекат занимљиви, ђаци 

II4 су добили похвале и аплаузе за показано знање, глумачко умеће, песму и игру. 

Истог дана поподне ученици II4 су представли пројекат својим родитељима, 
браћи и сестрама. Родитељи су похвалили активности пројекта и истакли да је 

овакав начин рада веома користан за децу. 
 



Позориште 

Ученици млађих разреда 

су 22. јануара у Академији 28 
гледали луткарску представу 

„Свети Сава – Мудра глава“. 

 

У Музеју Николе Тесле 
Ученици одељења IV5 и 

учитељица Наталија Мићић 

посетили су Музеј Николе 
Тесле, 23. јануара. 

Ученици су имали прили-

ку да се упознају са животом и 

радом Николе Тесле који је 
подарио човечанству велики 

број значајних открића и 

проналазака. 
 

 



Прослава Светог Саве 

Савиндан је традиционално обележен 27. јануара. Прослава је започела 

одласком ученика и наставника на литургију у Храм Светог Саве и настављена је 
свечаним часовима које су одељењске старешине одржале у својим одељењима. 

Свечана приредба отпочела је „Химном Светом Сави“ и славским обредом 

резања колача. Након тога директорка школе Јована Миленковић поздравила је 

госте, родитеље, ученике и наставнике пожелевши им срећну славу.  
Причу о путевима до самосталности наше цркве и 800 година аутокефалности 

говорио је Вукашин Стојановић, ученик VII4. Приредба је обухватала музички, 

хорски и рецитаторски део. У хору су учествовали ученици од петог до осмог 
разреда, док су ученици IV3 говорили о животу и делу Светог Саве почев од 

његове младости до кобног историјског тренутка када су његове мошти спаљене 

на Врачару. О правом и суштинском начину живљења Свети Сава је оставио траг у 

Жичкој беседи, коју је говорио Лазар Живојиновић, ученик VII1. Песмом „Ово је 
Србија“ свечана академија је завршена. Ученици, водитељи програма, поздравили 

су госте и захвалили се наставницима и ученицима који су припремали приредбу. 

 

Школа за 21. век  
У оквиру пројекта „Школа за 21. век“ одржана је 28. јануара конференција на 

којој је, међу 480 основних школа у Србији, и наша школа добила микробит 

уређаје, који ће помоћи ученицима да лакше савладају основе програмирања. 

 
Одељењска већа 

Седнице одељењских одржане су 29. и 30. јануара. Разматрани су 

реализација ОВ рада и успх и дисциплина ученика на крају првог полугодишта. 
 

Наставничко веће 

Седница Наставничког већа одржана је 31. јануара. Разматрани су 
реализација ОВ рада и успех и дисциплина ученика на крају првог полугодишта. 



Прослава Светог Саве 


