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Позориште сенки 
Наставница технике и техно-

логије Наташа Томић је 1. јуна 2018. 

одржала огледни час у IV4 Позориште 
сенке у сарадњи са учитељицом 

Катарином Миличић и библиотекарком 
Слађаном Галушка.  

Ученици су се упознали са 

садржајем предмета техника и 
технологија и кроз практичан рад на 

часу израдили елементе позоришта 
сенки за представу Три прасета коју су на крају часа извели. Кроз 
интердисциплинарни приступ повезани су садржаји више предмета: техника и 

технологија, српски језик, ликовна култура, природа и друштво. Драмски текст је 
припремила библиотекарка, а на часу српског језика ученици су по улогама 

читали текст и учитељица је одредила тумаче улога. На часовима природе и 
друштва обрађена је наставна јединица Светлост у оквиру које су ученици учили о 
материјалима који пропуштају светлост. На часовима ликовне културе ученици су 

се упознали са појмом „позориште сенки“.  
 



Техника и уметност 

Наставнице Наташа Томић и Бојана 
Весковић су 1. јуна 2018. у V5 одржале 

угледни час из технике и технологије 
Израда предмета ручном обрадом од 
различитих материјала, завршна обрада 

и огледни час Завршна обрада и 
представљање производа.  

На овим часовима ученици су кроз 
самостални рад и рад у пару и групи 
завршили израду предмета који имају 

употребну вредност у свакодневном 
животу, украшавали их техником 

декупаж и представљали готове 
производе. Како су ово били последњи часови у оквиру пројекта, део активности 
је било и вредновање продуката (предмета које су израдили) и тока пројекта. 

Своје производе ученици ће продавати на Базар пазару у децембру 2018. 
Новина на часовима је био интердисциплинарни приступ настави. На првом 

часу су повезани су садржаји математике и технике и технологије – ученици су 
коришћењем знања из математике преносили мере са техничког цртежа на 
шперплочу, а затим је секли и обрађвали. На другом часу применом технике 

декупаж и коришћењем акрилних боја повезан је садржај технике и технологије и 
ликовне културе. Оваквим начином рада ђаци су били мотивисанији за рад, а 

часови су били занимљивији. 
 



Стиховање 

На иницијативу ученика V5 
Николе Радуловића и Михаила 

Марковића наставница Драгана 
Јањић и библиотекарка Слађана 
Галушка су организовале такми-

чење у писању стихова за ђаке 
петог разреда под називом 

Стиховање. 
Одржана су два нивоа 

такмичења – полуфинале 31. 

маја и финале 5. јуна 2018. 
У првом делу је учество-

вало осамнаест ђака који су 
писали на једну од две теме - Љубав и Пролеће. У финалном делу осам ученика је 
стиховало на теме Другарство и Школа. 

Прво место је освојила Мила Шами V1, друго место деле Милица Влашкалић V5 
и Соња Божанић V5, а треће Алекса Радуловић V2 и Александар Плазинић V5. 

Аутори најбољих радова су награђени књигама. 
 
Пејзажи и Нове технологије 

Пројекат Пејзажи који су реализовале наставница Драгана Јањић и 
библитекарка Слађана Галушка са ученицима VII1, представљен је на 

конференцији Нове технологије у образовању, 9. јуна 2018. Рад под називом Од 
коришћења до стварања информација приказан је у оквиру теме Рад на 
пројектима и креативност. 

Ауторке су говориле о току пројекта, задацима које су ученици радили и кроз 
које су показали креативност, створили ново знање и поделили га са другима 

постављајући продукте пројекта на посебној страни постављеној на платформи 
Викс, https://poterazapejzazima.wixsite.com/pejzazi. 

https://poterazapejzazima.wixsite.com/pejzazi
https://poterazapejzazima.wixsite.com/pejzazi


Сабор учитеља и Путовање кроз време 

Пројекат Путовање кроз време који су реализовале наставница Катарина 
Миличић и библиотекарка Слађана Галушка са ученицима IV4, представљен је на 

стручном скупу Смотра стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу у 
оквиру XXXII Сабора учитеља Србије, 17. јуна 2018. Рад под називом Путовање 
кроз време приказан је у оквиру теме Савремени начин планирања образовно-

васпитног процеса. 
Ауторке су говориле о току пројекта, задацима које су ученици радили и кроз 

које су показали креативност и о бројним продуктима насталим током тромесечних 
активности, као што су паметне фасцикле, ликовни радови, прикази књига, 
тестови, игрице итд. 

Ток и продукти пројекта приказани су на посебној веб страни на платформи 
Викс, https://proslostsrbije.wixsite.com/mysite. 

 
Крај школске године 

Крај школске године ученици 
млађих разреда и њихови наставници 
обележили су приредбама, спортским 

и забавним програмима који су 
одржани од 4. до 14. јуна.  

Тим активностима придружили 
су се и родитељи ђака као гледаоци и 
учесници у припремама. 

Завршне приредбе су органи-
зоване у учионицама, свечаној сали 

школе, али и у позориштима, где су 
се ученици показали и као успешни 
глумци. 



Змајеве дечије игре 

Ученици IV2 су учествовали на Змајевим дечијим играма у Новом Саду, 8. јуна 
2018. и извели представу „Капетан Џон Пиплфокс“. 



Туристички водич кроз Врачар за тинејџере 

Пројекат „Предузетне школе“ реализован је у школској 2017/18. години у 
сарадњи са Фондацијом „Универекспорт“ и Министарством просвете, науке и 

технолошког развоја. Ученици су током другог полугодишта израдили „Туристички 
водич кроз Врачар за тинејџере“. 

На часовима историје, географије, српског и енглеског језика, техничког и 

информатичког образовања и ликовне културе ђаци су, уз помоћ наставника, 
припремали материјале за израду водича. Наставници су помагали ученицима да 

развију своје таленте и остваре своје идеје. Ученици су показали позитиван став 
према предузетништву и били су веома мотивисани да се баве израдом пројекта. 
Прва верзија Туристичког водича завршена је у априлу 2018. Током маја 2018. 

пројекат је дорађиван и мењан, додати су нови текстови и фотографије. Дорађени 
пројекат постављен је на сајт школе. 

 
Матурски испит 
Ученици осмог разреда су полагали завршни испит 18, 19. и 20. јуна. 

 
Наставничко веће 

На седници Наставничког већа одржаној 4. јуна разматрани су реализација 
плана и програма и успех ученика осмог разреда. 

На седници Наставничког већа одржаној 15. јуна разматрани су реализација 

плана и програма и успех ученика од другог до седмог разреда. 
На свечаној седници Наставничког већа 21. јуна проглашни су ђак генерације 

Невена Павловић VIII2 и спортиста генерације Тара Радуловић VIII2. 
На седници Наставничког већа 25. јуна усвојен је Школски програм 2018 – 

2022. и разматрана је подела задужења за 2018/2019. годину. 

 
Подела књижица и сведочанстава 

Одељењске старешине су поделиле књижице и сведочанства ученицима свих 
разреда 28. јуна. Ученици осмог разреда који су остварили одличан успех, 
носиоци Дипломе „Вук Караџић“, ђак генерације и спортиста генерације награђени 

су књигама. 
 

Школски одбор  
На седници Школског одбора 28. јуна усвојен је Школски програм 2018 – 

2022.  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


