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Руска песма 
У Руском дому у Београду одржан је 4. маја Фестивал „Руска песма“ на ком су 

наступали хорови основних школа из Београда и певали песме на руском језику. 

Учествовао је и хор Руског дечијег културног клуба наше школе који чине ученици 
од првог до трећег разреда. Међу шест хорова, он је освојо друго место и пласирао 

се у финале.  
 

 



Парк – плућа града 

Учитељица Марија Вујовић је 
организовала 8. маја час природе и 

друштва за ученике III2 у парку код 
Храма Светог Саве.  

Тема је била Парк – плућа града. 

Ученици су учили о важности парка, 
посматрали биљке које тамо живе и 

проналазили различите облике загађења 
и фотографисали оно што су уочили. 

У школи су на својим рачунарима 

правили презентације на тему „Мој парк“. 
 

 
Плеј оф 
У хали Жарково одржан је 10. маја Плејоф треће сезоне ЈРНБА лиге Србије. 

16 најбољих екипа надметало се за четири места која воде на Финални турнир. 
Међу њима је била и екипа наше школе коју чине 15 ученика петог разреда (12 

дечака и 3 девојчице). Улазак у Плејоф је највећи успех наше екипе за три године 
колико се ово такмичење одржава. 



Дан школе - Награде најбољима  

У оквиру активности за обележавања Дана школе 9. маја су додељене 
награде (књиге) и похвалнице ученицима који су постигли најбоље резултате на 

такмичењима током школске 2017/2018. године. 

 
 

 
Дан школе - Приредба 
Дан школе је обележен 10. маја свечаном приредбом. Након „Химне Светом 

Сави“ и уводне и поздравне речи директора школе Михајла Ракоњца, уследио је 
богат програм који су чиниле музичке, рецитаторске и драмске тачке. Програм су 

водили ученици VII3: Нина Лемић, Нађа Кнежевић, Марко Мацура и Јана 
Томашевић. 

Хор је отпевао неколико песама на српском и руском језику, а на француском 

је певала група певача. Као солисти су наступили Александра Мосуровић VII1 и 
Лав Уљанов V2. О Светом Сави је говорила ученица VII2 Софија Гагић. Борис Илић 

V2 је рецитовао песму „Живела Ана“. Ученици VII2 Михаило Матовић, Милош 
Ускоковић, Лука Обрадовић, Ања Ристић и Уна Радовић су извели шаљиву 
представу „Дан школе“. Чланови Руског дечијег културног клуба су извели руску 

народну игру, а приредба је завршена извођењем песме на енглеском језику 
„Under the sea“. 



 

Играј се са нама 
Поводом обележавања Дана школе одржана је 11. маја традиционална 

манифестација „Играј се са нама“. Учесници су били ученици првог разреда 

основних школа Врачара – ОШ „НХ Синиша Николајевић“, ОШ „Краљ Петар II 
Карађорђевић“, ОШ „Светозар Марковић“, ОШ „Јован Миодраговић“ и ОШ „Свети 

Сава“. Такмичење је одржано у дворишту школе. Кроз седам различитих игара, 
прилагођених узрасту такмичара, деца су показала своју вештину и спретност. 
Победници су били представници ОШ „Свети Сава“. 



Шта знаш о Црвеном крсту 

Општинско такмичење у квизу 
„Шта знаш о Црвеном крсту“ за 

ученике четвртог разреда основних 
школа одржано је 11. маја 2018. у 
просторијама Градске општине 

Врачар. Екипу наше школе чинили 
су: Софија Јовановић IV1, Јован 

Јовановић, Ђурђа Торбица и 
Михајло Миљанић, IV2, Теодора 
Чубрило IV3 и Лана Стефановић IV4. 

Они су на такмичењу освојили 
друго место и добили пехар и 

медаље. Школа је добила 
захвалницу за учешће.  

 

Такмичење из руског језика 
Републичко такмичење ученика основних школа у знању страних језика 

одржано је 13. маја у Ћуприји, у ОШ „Ђура Јакшић“. Ученица наше школе 
Данијела Оцокољић је освојила друго место. 

 

Шта све може музика 
У библиотеци „Петар Кочић“ на 

Врачару одржана је 18. маја 
радионица „Инклузија кроз умет-ност“ 
у организацији Удружења Хенди 

Центар Колосеум. Радионицу је 
водила проф. Жељка Милошевић која 

је представила харфу као музички 
инструмент и показала шта све може 
музика. 

Циљ радионице је био промоција 
инклузије кроз аудио визуелне 

уметности, а учествовала су деца са и 
без инвалидитета. Међу њима је било 

и десет ученика осмог разреда наше 
школе. После кратке приче о харфи 
Жељка Милошевић и њена ученица 

Лорета извеле су неколико 
композиција и показале да се музиком 

могу представити различити ритмови, 
облици и осећања. 

У ликовном делу радионице деца 

су добила материјал за сликање и 
инспирисана музиком коју слушају, 

стварала су своја уметничка дела. 
Професорка је затим њихове слике 
„одсвирала“ и показала како се 

преплићу музичко и ликовно стваралаштво. 



Екскурзија и излет 

Ученици седмог разреда 
су били на екскурзији на Гочу 

12. и 13. маја. 
Ученици петог разреда су 

били на излету на Фрушкој 

гори, 18. маја. 
 

Рекретативна настава 
Ученици II1 и II4 су били 

на рекреативној настави на 

Гучеву од 12. до 19. маја.  
Ученици трећег разреда 

су били на рекреативној 
настави на Копаонику од 19. 
до 26. маја.  

Ученици I2, I3 и I4 су били 
на рекреативној настави на од 

24. до 31. маја у Сокобањи. 
 



Оштро Перце – Завршни сусрет 

Завршни сусрет пројекта Оштро Перце 2017/2018 одржан је 22. маја у ОШ 
„Свети Сава“ у Београду. У свечаној сали окупили су се ђаци и њихови родитељи, 

библиотекари и наставници десетак школа из Србије. Ауторке пројекта Слађана 
Галушка и Анђелка Танчић су поздравиле присутне, а затим су учесници говорили 
о активностима у својим школама. Сусрет је завршен доделом награда и 

похвалница ауторима најбољих радова. 
Сви успешни радови настали током пројекта представљени су на страни 

Супер учење (Сликовнице, Трејлери и наставни материјал, Реализација), 
https://www.superucenje.org.rs/perce/perce-2017-18. 

 
Оштро Перце у ОШ „Свети Сава 
Ученици наше школе су учествовали у пројекту, били су вредни и освојили су 

неколико награда. 
Ученици I1 и II4 су освојили прво место у категорији Сликовнице, а ученици V5 

и VII1 освојили су прво место за трејлере у којима су представљени романи 
„Хајдуци“ и „Поп Ћира и поп Спира“. Наставница Катарина Миличић и ученици IV4 
освојили су прво место за израду наставног материјала на тему „Књиге за 

путовање кроз време“. 
Радови ученика наше школе у су постављени на посебној веб страни Оштро 

Перце 2017/2018, https://perceostro.wixsite.com/perce2018. 

https://www.superucenje.org.rs/perce/perce-2017-18
https://perceostro.wixsite.com/perce2018


Примери добре учитељске праксе 

Друштво учитеља Београда је органи-
зовало трибину „Примери добре учитељске 

праксе“ 23. маја 2018. године у Основној 
школи „Михајло Пупин у Земуну.  

Додељене су награде и похвале ауторима 

најбољих радова на Конкурсу „Примери добре 
учитељске праксе 2018“. Рад „Путовање кроз 

време“ наставнице Катарине Миличић и 
библиотекарке Слађане Галушка, у коме је 
представљен пројекат реализован у IV4, 

освојио је прво место.  
Учесници трибине су имали прилику и да 

види презентације награђених радова. 
 
Родитељи, деца и завршни испит 

Предавање за родитеље ученика осмог 
разреда на тему „Родитељи, деца и завршни 

испит“ одржано је 24. маја. 
Ивана Марковић, помоћница директора, 

отворила је скуп и поздравила родитеље. Дала 

је родитељима информације о завршном испиту, поделила им стручна упутства 
намењена родитељима и упутила их да прате информације које ће бити 

објављиване на сајту школе. 
Психолог школе Ковчић Катарина је дала информације о тесту професионалне 

оријентације који су ученици радили и дала опште податке о добијеним 

резултатима. Говорила је и о важним критеријумима за избор школе. 
Педагог школе Дијана Манце упутила је родитеље како да помогну деци да 

направе план учења за време које је преостало до полагања завршног испита. 
Др. Радмила Гашић Марушић говорила је о стресу који може да се јави и код 

родитеља и код деце, како пре самог испита, тако и на самом испиту. Дала је савет 

како превазићи блокаду која се може јавити у току испита. 
 

Читам, па шта? – Награда 
У Библиотеци града Београда 

одржана је 25. маја завршна 
манифестација такмичења Читам, па 
шта? на којој су додељене награде 

најбоље пласираним ученицима.  
Јован Јовановић, ученик IV2 

наше школе, освојио је прво место. 
Чланице жирија су у образложењу 
одлуке истакле да су Јованови 

радови заслужили признање због 
оригиналног присупа теми, јер у 

приказима пише о основним 
елементима књиге, али и о личном 
доживљају и осећањима које она 

доноси. 



Хуманитарни концерт 

У свечаној сали школе одржан 
је 25. маја хуманитарни концерт на 

коме су свирали ученици који 
похађају музичку школу. 

 

Упознавање са техником и 
технологијом 

Наставнице Наташа Томић и 
Бојана Весковић су 30. маја одржа-
ле час у IV2 на коме су упознале 

ученике са садржајем предмета 
техника и технологија. Ђаци су 

имали задатак да направе капе од 
папира и обележиваче за књиге и 
кроз практичан рад су показали да 

су креативни. 
 

Светски дан борбе против пушења 
Поводом обележавања Светског дана борбе против пушења лекари Дома 

здравља Врачар одржали су 30. маја предавање за ученике шестог разреда на 

тему штетности пушење и дуванског дима. 
 

Осмаци 
Ученици осмог разреда врачарских основних школа су 31. маја прославили 

завршетак школе традиционалним дефилеом врачарским улицама. 


