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Ученици II4 у Пећинцима у Музеју хлеба са Јеремијом  



Октобар 2017. 
 

Пријем код председника општине 
У оквиру облежавања Дечје недеље председник Градске општине Врачар је 2. 

октобра угостио ученике основних школа Врачара који су у претходној школској 

години постигли најбоље резултате на такмичениима у организацији Пријатеља 
деце Врачара. Овом догађају су присуствовали и ђаци наше школе који су 

најзапаженије резултате освојили на такмичењу Златна сирена. Њима су уручене 
дипломе и похвалнице. 

 

Дечија недеља и часови у библиотеци 
 

Поводом обележавања Дечије 
недеље 2017. године, чија је тема 
„Градимо мостове међу генераци-

јама за радост сваког детета“, 
Дечије одељење Библиотеке града 

Београда „Растко“ на Врачару 
организовало је радионице за 
основце. У њима су учествовали и 

ђаци два одељења трећег разреда 
наше школе. 

Ученици III4 су се 2. октобра 
упознали са основним појмовима 
калиграфије, а ученици III2 су се 5. 

октобра дружили са писцем 
Радиславом Јовићем. 

 
 



Еколошки час 

У организацији удружења Пријатељи деце Врачара 3. октобра је одржан јавни 
еколошки час у парку Петра Војводе Бојовића одржан. Нашу школу су 

представљали ученици VI1 и наставница Слађаном Томић. Циљ активности је било 
развијање свести о важности рециклаже код деце. 

 
Радионица „Азбука Србије“ 

У оквиру манифестације „Дани 
европске баштине“ 2017. Народни 
музеј у Београду организовао је 

радионицу под називом „Азбука 
Србије“ која је реализована у Музеју 

Вука и Доситеја. Ученици I3 и I1 и 
њихове учитељице присуствовали су 
радионици 4. и 11. октобра.  

У овој радионици прваци се се 
упознали са словима и неким од 

знаменитости нашег града и државе. 
У креативном делу деца су добила 

једно слово да украсе и задатак да 
на белом папиру нацртају неки 
појам који почиње тим словом. 



Радост Европе 

Ученици четвртог разреда 
наше школе учествовали су у 

активностима манифестације 
„Радост Европе“ од 1. до 6. 
октобра. Школа је укључена у 

манифестацију као домаћин 
деци из једне државе учесни-

це, а координатор активности 
је Горица Ивановић учите-
љица.  

Гости су ове године биле 
девојчице из Словеније, а 

њихови домаћини ученици 
четвртог разреда: Ђурђа Торбица, Миа Ранђић, Исидора Милановић, Ева Ђурић, 
Срна Продановић и Андрија Пирец, IV2, Ана Кришто, Дора Спасић и Јана Нађ, IV3, 

и Тамара Ранковић, IV4. 
 

Посета предшколаца 
Поводом Дечије недеље ученици четвртог разреда су угостили предшколце из 

вртића „Свети Сава“. 

 
Представа „Магична лира“ 

Ученици млађих разреда су 6. и 9. октобра гледали представу „Магична лира“ 
у Академији 28 и Дечијем културном центру.  

 

Полагање испита за лиценцу 
У нашој школи је од 9. до 13. октобра организовано полагање испита за 

лиценцу за наставнике разредне наставе. 
 
Посета музеју 

Ученици IV3 су 10. октобра посетили Музеј Николе Тесле. Они су обишли 
изложбену поставку и слушали предавање о раду Николе Тесле. 

 
Семинар  

Стручни семинар „Обука за наставу Грађанског васпитања“ (број 967 у 
Каталогу) у организацији Регионалног центра за професионални развој запослених 
у образовању, Чачак, одржан је у нашој школи 14. октобра. 

Семинар је похађала и Маја Симић, наставница наше школе. 
 

Паркинг сервис и акција „Ђаци вас моле, успорите поред школе“  
ЈКП „Паркинг сервис“ је 12. октобра у Основној школи „Вук Караџић“ уручио 

директорима 26 основних школа Београда наставна средства, која су купљена 

новцем прикупљеним са паркинг места поред школа. Наша школа је добила 
рачунар. Део свечаности је било и предавање за ученике првог разреда ОШ „Вук 

Караџић у вези са безбедним понашањем у саобраћају и тиме је започео нови 
циклус акције „Паркинг сервиса“ „Ђаци вас моле, успорите поред школе“ кроз коју 
се ђаци прваци београдских школа уче основним правилима понашања у 

саобраћају. 



Рекреативна настава 

Ученици IV2 и IV4 су били на рекреативној настави од 15. до 22. октобра  

 

Рекреативна настава 
Ученици II2, II3 и II5 су били на рекреативној настави од 17. до 24. октобра  



Излет 

За ученике II1 и II4 организован је излет у Засавицу 18. октобра.  
Истог дана ученици трећег разреда и IV1 и IV3 су били на излету у Орашац, 

Тополу и Опленац. 

 

Излет 
Ученици првог разреда су 19. октобра били на излету у и посетили су Музеј 

ваздухопловства у Сурчину. 



Планетаријум 

Наставница физике Наташа Станић, наставница географије Невена Пауновић 
и вероучитељ Предраг Младеновић одржали су 16. октобра четири часа 

ванучионичке, амбијенталне, наставе за ученике шестог разреда. Ђаци су 
прошетали Кнез Михајловом улицом и упознали се са географским одликама 
Београда, обишли Цркву Ружицу на Калемегдану и слушали предавање из области 

астрономије у Београдском планетаријуму. 
 

Екскурзија 
Ученици осмог разреда и њихове разредне старешине били су на екскурзији 

од 20. до 22. октобра. Обишли су Пожаревац, Виминацијум, Лепенски вир, Ђердап 

и Сребрно језеро. 

 
Представа 
Ученици IV2 су 26. октобра у Дечијем културном центру Београда гледали 

представу „Мали Принц“ у извођењу Народног позоришта Пирот, а у оквиру 
Позоришног фестивала за децу и младе „Фестић“. 

 
Сајам 

У оквиру часова грађанског васпитања и разредног старешине ученици VII1 су 
26. октобра били на Сајму књига са наставницом српског језика Драганом Јањић, 
ученици VII3 са наставником историје Владом Марјаном, а ученици осмог разреда 

са наставницом физике Наташом Станић. Ученици шестог разреда су на Сајам 
ишли са одељењским старешинама. 



Час за углед 

У оквиру Међународног сајма књига у Београду 26. октобра 2017. године 
додељене су похвалнице најуспешнијим учесницима конкурса Издавачке куће 

„Едука „Час за углед“. Најбољи радови објављени су у Зборнику „Час за углед 3“. 
Наставница српског језика наше школе мр Маја Анђелковић Шегуљев 

освојила је друго место за припрему за час на овом конкурсу. Припрема је приказ 

часа реализованог у току 2016/2017. школске године са одељењем V3 и обухвата 
корелацију неколико школских предмета и низ различитих метода.  

 

Програм за превенцију насиља 
Ученици III2 и III3, у пратњи учитељица Марије Вујовић и Драгане Златић, 

школског педагога Татјане Перишић и психолога Катарине Ковчић представљали 

су 27. октобра нашу школу на 48. Сајму образовања и наставних средстава. 
На позив Министарства 

просвете, науке и технолошког 
развоја, а са ученицима још две 
школе, они су презентовали 

примере добре праксе у оквиру 
програма за превенцију насиља.  

Ђаци наше школе су указали 
на важност поштовања правила од 

првих дана школовања. Они су 
приказали пано са корацима које 
примењујемо у решавању сукоба 

и проблема ненасилним путем. 
Говорили су стихове Љуби-

воја Ршумовића из „Буквара 
дечијих права“ у одређеним 
ситуацијама и нагласили да је за 

мирно решавање веома важно да поштујемо и слушамо саговорника. 



Конкурс „Књиге су у моди“  

Конкурс „Књиге су у моди“ 
организовао је Школски портал од 18. 

септембра до 9. октобра. Задатак за 
ученике је био да кроз цртеж или текст 
представе омиљену књигу. Школски 

библиотекари су, такође, могли да 
учествују на конкурсу описом свог рада са 

ученицима. 
Ученица трећег разреда наше школе 

Петра Шушњар освојила је другу награду за 

ликовни рад под називом Пас и његов 
дечак. 

Школски портал је доделио и награде 
за 20 библиотека које су у претходној 
школској години оствариле значајан обим 

активности у раду са децом. Међу 
награђеним библиотекама је и библиотека 

наше школе, а као награду добиће књиге. 



 

 
 
Пливање 

Градско такмичење у пливању за ученике основих и средњих школа Београда 
за 2017/2018. годину одржано је 31. октобра на базенима СЦ „11. април”. Ученица 

првог разреда Лана Стојић освојила је прво место (дисциплина делфин, категорија 
1. и 2. разред) и пласман на републичко такмичење. 

 

 
Основe безбедности деце 

Током октобра реализован је програм Основe безбедности деце са ученицима 
четвртог и шестог разреда на часовима одељењског старешине. 

 

 

Ученици III3 поред споменика Светог Саве  


