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Дан школе 
Дан школе је обележен бројним дешавањима током целе недеље од 6. до 10. 

маја 2019. Спортска надметања су трајала пет дана, ученици млађих разреда су се 
такмичили у игри „између две ватре“, а старији у фудбалу, баскету, одбојци и 
стоном тенису.  

Додела похвалница и књига ученицима који су у овој школској години 
остварили неко од прва три места на општинским и градским такмичењима, 

одржана је 9. маја у свечаној сали школе. Пре саме доделе награда, хор, солисти и 
дуети извели су кратак музички програм. То је била прилика да ученици, 
родитељи и наставници чују и неке од награђених ученика са градског такмичења 

соло-певача и малих вокалних састава „Златна сирена“. Програм је одлично 
водила ученица V3 Јана Нађ. 

Хор је отпевао „Оду радости“ Лудвига ван Бетовена и песму „Певам дању, 
певам ноћу“ на стихове чувеног песника Бранка Радичевића. 

Ученице VI2 Леа Маликовић и Теодора Мишић отпевале су две песме: „Оро се 

вије“ и песму на француском „Common te dire adieu“. Лука Марковић и Лука Оро, 
ученици VIII1, отпевали су песму „Јесам ли ти, јелане“. Један од најлепших гласова 

наше школе, ученица VI1 Катарина Нецић, на велико одобравање публике је 
отпевала песму „Каћуша“ на руском језику. Два дуета и солисткиња Катарина 
Нецић су освојили прва места на општинском и градском такмичењу соло-певача и 

малих вокалних састава „Златна сирена“.  
 



Свечана приредба за Дан школе одржана је 10. маја. Хор је отпевао најпре 

„Химну Светом Сави“, а затим је директор поздравио ученике, родитеље и 
наставнике. Ученици III3 су извели представу о Светом Сави коју су припремили са 

својом наставницом Снежаном Бали.  
У музичком делу програма учествовали су хор и дуети. Хор је певао песме 

„Мала светосавска молитва“, „Ко удара тако позно“ и „Милешевски анђели“. Леа 
Маликовић и Теодора Мишић отпевале су песму „Оро се вије“, а Лука Марковић и 
Лука Оро песму „Јесам ли ти, јелане“. На крају су сви учесници програма отпевали 

композицију „Песма о песми“, коју је компоновала наставница музичке културе мр 
Биљана Буловић-Марић. 

Програм је успешно водила ученица V3 Јана Нађ. Текст водитеља за обе 
приредбе осмислила је наставница српског језика мр Маја Анђелковић-Шегуљев. 



Финални сусрети у свим спортским дисциплинама одржани су 10. маја, а 

затим је директор школе најбољима додело пехаре и медаље. 
Ученици I2 и IV2 су победили у игри „између две ватре“. 

Екипе VI5 (Лука Обрадовић, Никола Радуловић и Амаја Менендез Ђурић) и 
VII1 (Лука Анџић, Давид Левићанин и Василија Вијатовић) су најбоље у баскету. 

Прваци у бацању тројки су Лука Обрадовић VI5 и Лука Анџић VII1. 
Фудбалски шампиони су тимови петог разреда (Лука Раичевић V2, Александар 

Љујћ V2, Божидар Спасовић V2 и Петар Грујић V1) и седмог разреда (Иван Љумовић 

VII3, Урош Бошковић VII3, Драшко Церовић VII3 и Богдан Ђуровић VII3)  
Најбољи у стоном тенису су Алекса Барбич V2 и Лука Мацура VIII1. 

У одбојци су се такмичиле две женске екипе, боље су биле ученице шестог 
разреда: Миа Сворцан VI5, Софија Војновић VI5, Ива Трипковић VI5, Катарина 
Лазовић VI5, Нина Мандић VI4 и Наталија Крагуљ VI4. 

 



 



 



 



Књижевност 

Републичко такмичење из књижевности је одржано у Карловачкој гимназији, 
11. маја. Матеја Московљевић VII3 и Софија Гагић VIII2 су освојиле друго место, а 

Ника Московљевић VII3 треће. 
 

Историја 
Републичко такмичење из историје је одржано 12. маја у Основној школи 

„Мирослав Антић“ у Нишу. Ника Московљевић VII3 је освојила треће место. 

 

 

У Народном музеју 
Ученици IV2 су 13. маја посетили 

Народни музеј где је за њих 
организована радионица. Они су од 
музејских стручњака сазнали нешто 

више о појединим сегментима сталне 
поставке. Разгледали су дела из 

„Збирке српског сликарства 18. и 19. 
века“ Инспирисани виђеним сликама 
ђаци су стварали своја уметничка 

дела. 
 

Радионица у музеју 
Ученици IV4 су са наставницом 

Светланом Ленаси били су у Народном 

музеју 14. и 15. маја. Првог дана ђаци 
су обишли поставку у приземљу музеја и обновили знање из познавања природе и 

друштва. Другог дана је организована уметничка радионица. Ученици су 
посматрали радове познатих српских, југословенских и светских сликара, а затим 

су, инспирисани појединим делима, стварали своја ликовна дела. 



Посета гимназији 

У оквиру пројекта Професионална оријентација ученици осмог разреда и 
наставник грађанског васпитања Марко Митровић су 15. маја посетили XIV 

београдску гимназију. Ивана Лукић, психолог школе, упознала је ђаке са радом 
школе.  

 
Пчеле 
За ученике млађих разреда одржане су 16. и 17. маја радионице „Лековита 

својства меда“. Радионице су део пројекта „Еду пчелица“, а њихов аутор и 
реализатор је Ненад Филиповић, пчелар и дипл. инжењер пољопривреде.  

Главни циљ пројекта је унапређење знања деце о пчелама и процесу 
добијања меда. Радионице су обухватиле теоријско и практично излагање и 
упознавање деце са комплетним пчеларским прибором (трмка, кошница, 

димилица, пчеларски нож, пчеларска заштитна опрема). Пчелар је на занимљив 
начин говорио деци о значају пчела и пчелињих производа као важних животних 

намирница у здравој и избалансираној исхрани. Посебан утисак на ученике 
оставила је жива пчелиња заједница, али и прилика да се и сами опробају у 
пословима пчелара који су им претходно демонстрирани.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



HIPPO олимпијада 

Ана Кришто, ученица V3, и наставница енглеског језика Марина Луковић 
боравиле су 12. и 13. маја у Лидо ди Јесоло у Италији, где је одржано финале 

HIPPO олимпијаде. Ове године у првом кругу такмичења учествовало је 30000 
ученика из 30 земаља. У финалном делу такмичења ученици су показали знање у 

све четири језичке вештине (говор, слушање, читање и писање). Ана Кришто је 
освојила 93 поена. 

 

Руски језик 
Републичко такмичење из руског језика одржано је 19. маја у Основној школи 

„Раде Драинац“ у Београду. Ученица VIII1 Екатарина Собољ је освојила треће 
место. 

 

Излет 
Ученици петог разреда су били на излету 20 маја. Обишли су Бранковину, 

Ваљево и Струганик.  
Ученици шестог разреда су били на излету 20 маја. Обишли су манастир 

Манасију, Ресавску пећину и Свилајнац. 

 

Школски одбор 
Седница Школског одбора одржана је 22. маја. Донета је одлука о 

расписивању конкурса за избор директора школе и одлука о образовању Комисије 

за избор директора.  
 

 



Пројекат о Београду 

Ученици I3 и наставница Ивана Уљанов су у свечаној сали школе приредили 
презентацију пројектне наставе „Мој Београд“ за ученике млађих разреда, 23. маја 

2019. године. Пројекат је реализован у трајању од 12 школских часова у току 
школске 2018/2019. године. 

Циљеви пројекта су били: 
- Упознавање ученика са прошлошћу њиховог завичаја; 
- Упознавање ученика са различитим деловима Београда и стицање знања у 

вези са градом и знаменитим споменицима културе. 
Тему „Мој Београд“ ученици су обрадили кроз бројне активности, као што су 

сакупљање информација о Београду, обилазак Калемегданске тврђаве, гледање 
филмова, слушање текстова, учење рецитација и певање песама о Београду итд. 

Продукти пројекта су: 

Групни радови – разгледнице из Београда; 
Индивидуални рад – Београд се огледа у рекама и Мој Београд душу има; 

Приредба – текстови и рецитал о Београду; 
Игра меморије – учитељски рад. 
Током представљања пројекта ученици су изложили своје ликовне радове и 

осмишљене реченице о Београду. Такође, говорили су стихове и текстове о 
Београду примерене узрасту, које је пратила видео презентација о Београду. 

Презентацији су присуствовали педагог школе и колеге. 
Ученици су поподне истог дана активости пројекта презентовали и својим 

родитељима. 
 

 

 
Српски језик 

Републичко такмичење из српског језика и језичке културе одржано је у 
Тршићу, 25. маја. Матеја Московљевић VII3 освојила је прво место, Ана Ивић VII2 и 

Ника Московљевић VII3 друго и Софија Гагић VIII2 треће место. 
 



Писање бајки 

Такмичење у писању бајки за ученике четвртог и шестог разреда одржано је 
28. маја. Аутори најбољих радова награђени су књигама. 

 

Месец математике 
У оквиру манифестације Мај месец математике ученици IV2 су 29. маја 

присуствовали радионици „Оригами фрактали“ у галерији на Андрићевом венцу 

коју су организовали Центар за промоцију науке и Математички институт САНУ.  
 

Дан светлости 
Поводом обележавања Међународног дана светлости наставница физике 

Наташа Станић одржала је 30. маја радионицу „Бајка о светлости“ за ученике 

првог и другог разреда наше школе у амфитеатру Народне библиотеке Србије. 



 

Представа 
Ученици II2, IV1, IV3 и IV5 гледали су у Позоришту „Академија 28“ представу 

„Чардак ни на небу ни на земљи“, 30. маја. 
 

У музеју 
Ученици IV5 су 31. маја посетили Музеј Николе Тесле, видели најзначајније 

изуме великог научника и разгледали део поставке у коме су његове личне ствари.  

 
Обоа 

Професорка и ученици Музичке школе „Станковић“ били су гости наше 
школе, 31. маја. Они су промовисали дувачке инструменате, посебно обоу, 
ученицима четвртог разреда. Гости су говорили о инструменту и извели неколико 

композиција. Професорка је истакла и добре стране свирања обое - ширење 
плућа, смањење стреса, боље држање тела и сл.  

 
Осмаци 
Ученици осмог разреда су прославили завршетак школске године 31. маја у 

школском дворишту уз песму и игру. Затим су се придружили ђацима осталих 
основних школа Врачара у традиционалној манифестацији „Дефиле малих 

матураната”. Од платоа Београдског драмског позоришта прошетали су се улицама 
Цара Николаја II, Милешевском, Петроградском и Његошевом, све до Цветног трга. 

Поворка ђака предвођена директорима и наставницима, зауставила се испред 

управне зграде општине Врачар где их је поздравио проф. др Милан Недељковић, 
председник Градске општине Врачар, и пожелео им срећу и успех у даљем 

школовању. 
 


