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Златна сирена 
Општинско такмичење Златна сирена у организацији удружења Пријатељи 

деце Врачара одржано је у нашој школи 1. марта.  

У свечаној сали школе окупили су се ђаци врачарских основних школа и 
такмичили се у више музичких жанрова и четири узрасне категорије  

Ученици наше школе су освојили 9 првих места и 8 других. 
 
Жива класика 

У Руском дому је 1. марта одржана регионална квалификација VII 
Међународног конкурса младих декламатора „Жива класика“ на којој су ђаци 

српских основних и средњих школа говорили одломке из прозе руских аутора. 
Четири члана Руског дечијег културног клуба су учествовала у овој 

манифестације: Срефан Нецић III3, Катарина Нецић V1, Лазар Живојиновић V5, и 

Александра Мосуровић VII2.. Катарина Нецић је заузела 3. место и ушла у финале 
конкурса који ће се одржати у међународном дечијем кампу „Артек“ на Црном мору 

у Русији, у мају 2018. 



Језици 

Општинско такмичење из енглеског, француског и руског језика одржано је 3. 
марта у Основној школи „Владислав Рибникар“. Наши ученици су освојили једно 

прво место, једно друго и два трећа. 
 
Честитке за маме 

За ученике првог разреда је 6. марта организована радионица под називом 
Честитке за маме у сарадњи школе и банке Сосијете Женерал. На часовима 

ликовне културе деца су правила и цртала честитке и ставила их у коверте на 
којима су написали мамино име и адресу. Онда је у свечаној сали приређен сусрет 
са поштаром коме су деца дала честитке, а он их је однео у пошту. Маме су 

сутрадан добиле честитке.  
 

Дани руске културе 
На Новосадском сајму су од 7. до 12. марта одржани „Дани руске културе“, уз 

подршку Руског дома у Београду, Асоцијације „Русија“ и Координационог савета 

руске дијаспоре. Чланови Руског дечјијег културног клуба су у концертном делу 
програма извели руски народни плес, а Катарина Нецић, ученица V1 је отпевала 

руску народну песму Пташечка. 
 



Представа 

Ученици четвртог разреда су 8. марта у Дечијем културном центру Београда 
гледали представу „Робин Худ“. 

 
Угледни час 
Маја Анђелковић Шегуљев је 16. марта одржала угледни час у одељењу IV2, 

наставна јединица „Атрибут у настави српског језика у петом разреду“. 
 

Изложба 
Ученици II1, II2, III1, IV3, IV4 и V2 су са вероучитељем посетили изложбу „Да се 

не заборави“ у парохијском дому Храма Светог Саве, 20. и 22. марта. 

 
Екологија 

Градска општина Врачар је 21. марта организовала предавање на тему 
„Екологија“ за ученике наше школе. Предавњу су присуствовала по три ђака из 
сваког одељења. 

 
Отворила школа врата за ђака првака 

У нашој школи је 21. марта организована манифестација Отворила школа 
врата за ђака првака. Од 17 до 19 сати будући прваци и њихови родитељи су 
могли да присуствују радионицама, које су припремили ученици и наставници, и 

упознају се са радом школе. 
 

Златна сирена  
Градско такмичење соло певача и малих 

вокалних састава „Златна сирена“ одржано је у 

Дечијем културном центру Београда и трајало је 
три дана: 19. марта  у жанру класична соло 

песма, 22. марта у жанру домаћа и страна песма и 
27. марта у жанру забавна дечија песма. 

У жанру забавна дечија песма Софија 

Ђорђевић I1 освојила је прво место, а Јана 
Читаковић VI1 и Доротеја Марковић VIII3 - друго 

место. 
У жанру страна народна песма прво место су 

освојиле Катарина Нецић V1 и дует Александра 
Мосуровић VII1 и Олга Видић VI2. 

У жанру забавна дечија песма прво место су 

освојиле Соња Голубовић I2 и Тара Лабан VI1 и 
дует Теодора Мишић V2 и Леа Маликовић V2. 

 
Очаравајући стихови 
У Руском дому је 21. марта одржан конкурс младих декламатора „Очаравајући 

стихови“, организован поводом Светског дана поезије. На конкурс се пријавило 
више од сто ученика основних и средњих школа. Наступали су и чланови Руског 

дечијег културног клуба. 
Лидија Михајловић V3 је заузела прво место у општој категорији, а Катарина 

Нецић V1 прво место у специјалној категорији за узраст 10-13 година. Стефан 

Нецић III3 је освојио друго место у специјалној категорији за узраст 7-9 година.  



Такмичење рецитатора 

Школско такмичење рецитатора за 
ученике старијих разреда одржано је 23. 

марта. Учествовало је укупно девет 
ученика. Најбољи је био Борис Илић V2 
који ће представљати нашу школу на 

општинском такмичењу. Друго и треће 
место освојиле су Мила Тодорић V1 и 

Тијана Живковић VII2. 
 
Српски језик и језичка култура 

Општинско такмичење из српског 
језика и језичке културе је одржано 24. 

марта у ОШ „Владислав Рибникар“. 
Ученици наше школе су постигли одличне 
резултате. На градско такмичење су се 

пласирали: Милица Влашкалић V5, Соња Божановић V5, Кристина Дивац V2, Нађа 
Полторацки VI1, Алексеј Трипковић VI1, Ана Ивић VI2, Ника Московљевић VI3, 

Матеја Московљевић VI3, Софиа Ненезић VI3, Катарина Пајић VI2, Уна Глигоријевић 
VI2, Никола Хајдуковић VI1, Нађа Радовановић VII1, Филип Олујић VII1, Софија 
Гагић VII2, Велимир Ђорић VIII2, Тара Радуловић VIII2, Невена Павловић VIII2 и 

Анастасија Спасић VIII3. 
 

Пролећни карневал  
Пролећни карневал за одржан је 28. марта испред Храма Светог Саве. 

Ученици млађих разреда наше школе и деца из неколико врачарских вртића 

прошетали су у костимима и са маскама који дочаравају пролеће. Деца са 
најлепшим костимима су добила дипломе. 



 



Наставничко веће 

Седница Наставничког већа је одржана 28. марта. Изабрана су три члана 
Школског одбора - представници запослених.  

 
Змајеви истока и запада 
У Библиотеци града Београда, одељењу „Растко“ на Врачару, организоване су 

радионице за ученике трећег разреда наше школе под називом „Змајеви истока и 
запада“. Ученици III1 и III2 били су гости Библиотеке 29. марта. 

Библиотекарке су за ученике припремиле презентацију о изгледу и особинама 
змајева код народа на истоку и западу. Разговарале су са децом о томе како су 
змајеви приказани у народним веровањима, бајкама, легендама, делима епске 

фантастике, архитектури и ликовној уметности и поп култури, као и у српској 
народној књижевности. Онда је уследио квиз кроз који су деца проверила своје 

знање о овим фантастичим бићима. Ђаци су уживали у причи и квизу, рекли су да 
им се свиђа тема и да су научили неке нове информације у вези са змајевима. 

 

Ускрс 
У Градској општини Врачар одржано је 30. 

марта такмичење у осликавању ускршњих јаја 
за ученике основних школа са Врачара. Нашу 
школу су представљале две екипе (млађих и 

старији разреди), свака са по шест чланова. 
Ученици су имали задатак да осликају велика 

гипсана јаја, свака екипа по два. Прво су 
скицирали цртеж, а онда бојили темперама. 
Ученици старијих разреда су помогли млађим 

друговима у скицирању. 
Обе екипе наше школе су освојиле треће 

место у својој категорији. 
 
Безбедност у саобраћају 

Ученици првог разреда су 30. марта у свечаној сали присуствовали 
предавању на тему „Безбедност у саобраћају“ које је организовао Паркинг сервис. 

 
Екологија 
Градска општина Врачар је 30. марта организовала наставак предавања на 

тему „Екологија“. Ученици од трећег до шестог разреда су у свечаној сали гледали 
филм на тему „Рециклажа“. 

 

Тржница идеја 
Ученици IV2 су 30. марта посетили Етнографски музеј и присуствовали 

манифестацији Тржница идеја, чији је циљ успостављање сарадње музеја и школа 
и препознавање баштине као ресурса, а установа културе као места за учење. 

 
Такмичења 
У марту су одржана општинска и градска такмичења из историје, географије, 

хемије, физике, страних језика, техничког и информатичког образовања и 
математике. Ученици наше школе су постигли одличне резултате. Ђорђе Милић 

VII1 пласирао се на државно такмичење из математике.  



Тематска настава Четвороугао и мост 

Часови тематске наставе Четвороугао и мост организовани су за ученике VI3 у 
сарадњи наставника математике Николе Јовчића, техничког и информатичког 

образовања Наташе Томић и информатике и рачунарства Бојане Весковић. 
На часовима математике ученици су у оквиру наставне области „Четвороугао“ 

учили о врстама и својствима четвороуглова и конструсали паралелограм и трапез.  

Затим је на часовима техничког и информатичког образовања у оквиру 
наставне области „Грађевински објекти у саобраћају: аутопутеви, железничке 

станице, аеродроми, луке, мостови“ ученици направили макете мостова чије су 
стране различити червороуглови. Они су израдили технички цртеж четвороугла и 
моделе мостова уз примену знања из математике. Увежбавали су прецизност при 

мерењу и практичном раду и стварали макете. Креативност и оригиналност 
показали су и на часовима информатике и рачунарства, када су фотографисали 

макете мостова и обрађивали фотографије, радећи задатке предвиђене наставном 
темом „Графика“. 

 

 



Пројекат Трејлер за роман 

Активности пројекта „Оштро Перце“ у одељењу V5 су реализоване у сарадњи 
школског библиотекара, наставника српског језика, информатике и рачунарства и 

ликовне културе. Библиотекар је припремио упутства за израду приказа и 
трејлера. Ученици су читали роман „Хајдуци“ и на часовима српског језика су 
разговарали о роману, а затим су писали приказ. На часовима ликовне културе су 

цртали на тему „Пејзаж“. 
Трејлер за роман „Хајдуци“ израђен је током одељењског пројекта Трејлер за 

књигу, реализованог на часовима информатике и рачунарства. Пројектни задатак 
је израђен током четири часа. На првом часу је израђен план активности и у 
складу са интересовањима ученика подељени су задаци: припрема ликовног дела 

трејлера (цртежи, илустрације романа), припрема текста за трејлер, избор музике 
за трејлер. 

Илустрације романа и текст за трејлер ученици су израдили у школској 
библиотеци. 

На другом часу ученици су од ликовних радова креирали дигиталне слике и 

уредили их за постављање у презентацију. Током наредна два часа израдили су 
трејлер за књигу креирање мултимедијалне презентације у програму Power point. 

Презентација која садржи аудио записе и фотографије сачувана је као видео 
запис. Трејлер је постављен на адреси https://youtu.be/NWvOTypFXmU. 

 

https://youtu.be/NWvOTypFXmU


 


