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Фебруар 2019. 
 

Енглески језик 
Општинско такмичење из енглеског језика одржано је 23. фебруара у ООШ 

„Владислав Рибникар“. Нашу школу су представљали Мина Јаковљевић VIII1 и 
Петар Полторацки VIII2. 

Мина Јаковљевић је освојила прво место са максималним бројем бодова (32) 

и тиме се пласирала на градско такмичење. 
 

Кошарка 

У нашој школи је одржано општинско такмичење у кошарци за ученике 
основних и средњих школа, 25. и 26. фебруара.  

 

Мала сирена 
У нашој школи је одржано општинско такмичење „Мала сирена“ 26. фебруара.  
 

Наставничко веће 
Седница Наставничког већа је одржана 28. фебруара. Усвојен је план 

надокнаде пет наставних дана, за колико је продужен зимски распуст.  
 

 
 

Март 2019. 
 

Хипо олимпијада 

Први круг међународног такмичења Хипо одимпијада одржан је 1. марта. 
Ученици наше школе такмичили су се у три категорије према години рођења. 

У други, полуфинални круг такмичења пласирало се 10 ученика наше школе: 
Ана Кришто V3, Немања Мраковић VI4, Милица Влашкалић VI5, Лазар Живадиновћ 

VI-5, Александар Плазинић VI-5, Ања Стојановић VI-5, Алексеј Трипковић VII1, 
Мина Јаковљевић VIII1, Теодор Голубовић VIII3 и Војин Живадиновић VIII3. 

 

Предавања за родитеље „Родитељи опрез“ 
У периоду од 4. до 7. марта 2019. године у свечаној сали школе одржана су 

предавања за родитеље ученика од петог до осмог разреда на тему превенције 

злоупотребе психоактивних супстанци. Предавања су део реализације пројекта 
општине Врачар, под називом „Родитељи опрез“. Пројекат је покренут на 

иницијативу општинског савета родитеља и општине Врачар.  
Циљ пројекта је едукација родитеља о свим аспектима штетности 

психоактивних супстанци, оснаживање породице да се здравим механизмима носи 

са проблемом злоупотребе психоактивних супстанци, усмеравање младих на 
здраве стилове живота. 

Предавања је одржао господин Ламбе Ђорелијевски, некадашњи шеф Одсека 
за сузбијање наркоманије у МУП. Родитељи су имали прилике током предавања да 
се информишу о самим психоактивним супстанцама и њиховој штетности са 

медицинског, социолошког и криминолошког аспекта као и да добију корисне 
савете како да својој деци буду подршка и ослонац у периоду одрастања и 

превазилажењу изазова са којима се сусрећу. Родитељи су показали 
заинтересованост за предавање и имали прилику  да поставе питања и размене 
мишљења са предавачем. 



На крилима књиге 

Часови пројектне наставе „На крилима књиге“ релизовани су са ученицима 
VI5 од октобра до децембра 2018. године Организатори су били Драгана Јањић, 

наставник српског језика, Слађана Галушка, библиотекар, Предраг Младеновић, 
вероучитељ, Наташа Томић и Бојана Весковић, наставнице технике и технологије.  

Циљ пројекта је био оспособљавање ученика за анализу и тумачење романа 
„Мој дека је био трешња“, самостално креативно стваралаштвo и презентовање 
тока и продуката пројекта кроз јавни час.  

Ученици су осмислили да роман представе кроз телевизијску емисију „На 
крилима књиге“. Емисија је премијерно изведена на јавном часу 24. јануара 2019. 

Репризно извођење је уследило 7. марта; ученици VI5 су представили ток и 
продукте пројекта на јавном часу коме су присуствовали ученици VI2 и VI4, 
наставнице Драгана Јањић, Јелена Вукичевић Радоичић, Оливера Филиповић, 

Наташа Томић и Бојана Весковић, библиотекарка Слађана Галушка и педагог 
Татјана Перишић. 

У завршном делу часа ученици и наставници су вредновали успешност часа. 
Гостима се идеја допала и похвалили су целокупни ток пројекта. Истакнуто је да је 
ово добар начин да се будућим читаоцима прикаже једна књига. Посебна вредност 

емисије је што излази из оквира радње самог романа и што су ученици у делу 
интервјуа говорили о догађајима којих нема у књизи, али би се могли десити и 

истакли важне позитивне особине јунака романа. 
Извођачи су рекли да је рад на пројекту био веома занимљив и поучан. Оно 

што би могло бити боље у наредном пројекту, који планирају за друго 

полугодиште, јесте да брже ураде задатке и да не мисле на трему.  



Градови Србије 

Пројекат „Градови Србије“ реализовале су наставнице Марија Вујовић и 
Драгана Златић и библиотекарка Слађана Галушка са ученицима IV2 и IV3 током 

новембра и децембра 2018. и јануара 2019.  
Циљ је био усвајање и проширивање знања у вези са географским, 

историјским и културним обележјима појединих градова Србије кроз одељењски 
пројекат и тематско повезивање садржаја више наставних предмета, самостално, 
истраживачко и вршњачко учење и игру и промоција постигнућа ученика и 

продуката пројекта кроз јавни час  
У јануару 2019. су одржана два заједничка часа оба одељења на којима су 

ученици IV3 друговима из IV2 показали како су урадили задатке и вежбали јавни 
наступ. 

Ток и продукти пројекта приказани су на јавном часу у свечаној сали, 8. 

марта. Ђаци IV2 и IV3 су представили најзанимљивије информације у вези са 
неколико градова Србије ученицима остала три одељања четвртог разреда. Часу 

су присуствовале учитељице свих одељења, библиотекар и педагог школе. 
На крају часа учесници и гледаоци програма су вредновали пројекат. 

Учесници су говорили о начину рада и рекли да су сазнали много нових 

информација о градовима, научили да праве презентације и увежбавали јавни 
наступ. Гледаоци су казали да им се свидео час, да су научили нешто ново и 

предложили да се током другог полугодишта у њиховим одељењима организују 
слични пројекти у којима би теме били уметност и спорт. 



Родитељски састанак за родитеље ученика 8. разреда 

Предавање за родитеље ученика осмог разреда на тему „Припрема за 
полагање завршног испита и упис у средње школе“ одржано је 11. марта. 

Катарина Мелић, председница савета родитеља школе је најпре поздравила 
родитеље и присутне одељењске старешине, предметне наставнике и стручне 

сараднике. 
Ивана Марковић, помоћница директора отворила је скуп и поздравила 

родитеље у име управе школе. Дала је родитељима информације о завршном 

испиту и упутила их да прате информације које ће бити објављиване на сајти 
школе.  

Педагог школе Татјана Перишић упутила је родитеље како да помогну деци 
да направе план учења и организацију времена које је преостало до полагања 
завршног испита.  

Психолог школе Јасмина Милисављевић дала је информације о тесту 
професионалне оријентације који ће бити спроведен у наредном периоду за 

ученике чији су родитељи дали писмену сагласност. Такође упутила их је на 
могућности бесплатног саветовања на тему професионалне оријентације у 
организацији Еразмус + пројекта. 

Предметни наставници српског језика, математике, биологије, хемије и 
историје информисали су родитеље о плану и начину реализације припремне 

наставе за полагање завршног испита.  
 
Састанак тимова 

Заједнички састанак Актива за развојно планирање, Тима за унапређивање и 
развој квалитета школе и Тима за самовредновања одржан је 12. марта. На 

састанку је разматрана реализација активности из Акционог плана за 2018/2019. 
школску годину, као и активности из Плана за унапређивање и развој квалитета 
школе и Плана самовредновања.  

 
Драмско стваралаштво 

У Центру за образовање и културу „Божидара 1947“ одржано је такмичење 
театарских ансамбала основних школа Градске општине Врачар „Драматер“, 12. и 
13. марта.  

Ученици I2 наше школе су учествовали на такмичењу и извели представу „Ми 
смо мали, али много знамо“ и освојили Специјалну награду „Божидарац“. 

 
Техника и технологија 

Општинско такмичење за ученике основних школа из технике и технологије и 
техничког и и нформатичког образовања одржано је у нашој школи 16. марта. 
Ученици наше школе су били веома успешни. Два ученика наше школе из петог и 

два из шестог разреда пласирала су се на градско такмичење. 
 

Наставничко веће 
Седница Наставничког већа је одржана 12. марта. Усвојена је листа уџбеника 

за 2019/2020. школску годину за први, трећи, четврти, пети, седми и осми разред. 

 
 

 
 
 



Такмичење рецитатора 

Школско такмичење рецитатора одржано је 
11. марта. Учествовало је укупно 27 ученика.  

У категорији ученика млађих разреда 
најбољи су били: 

1. Остоја Драшковић II3, 
2. Љубица Тороман IV5, 
3. Алексеј Шепетковски IV1. 

У категорији ученика старијих разреда 
најбољи су били: 

1. Борис Илић VI2, 
2. Соња Бабић VI2, 
3. Емилија Вуковић V3 и Ања Стојановић VI5. 

 
Општинско такмичење рецитатора 

Општинско такмичење рецитатора одржано је 18. марта у ООШ „Владислав 
Рибникар“. Учествовали су ученици седам основних школа и једне средње. 

Представници наше школе су били веома успешни. Остоја Драшковић, ученик 

II3, освојио је прво место у категорији ученика млађих разреда основне школе. 
Борис Илић, ученик VI2, освојио је прво место у категорији ученика старијих 

разреда основне школе. 
 



Прваци у Српској академији наука и уметности 

Ученици одељења I4 са учитељи-
цом Иваном Милошевић посетили су 

Српску академију наука и уметности, у 
оквиру Дана отворених врата САНУ, 

13. марта. 
Том приликом ученици су обишли: 

спомен собу Бранка Ћопића, Архив и 

Библиотеку САНУ, собу са одликова-
њима академика, Свечану салу, Гале-

рију САНУ и Галерију науке и технике 
САНУ где су ученици присуствовали 
изложби „Живот једног мозга“, 

поводом Недеље свести о мозгу. 
Ученици су препуни утисака 

напустили ову институцију културе. 
Циљ је био остварен, а то је 
упознавање деце са значајем, 

историјом и улогом Српске академије 
наука и уметности. 

 



Промоција књиге 

Ученици V2, библиотекарка Слађана Галушка и наставница Ивана Марковић 
присуствовали су промоцији књиге „Урнебесна физика“, одржаној у библиотеци 

„Растко“ на Врачару, 20. марта. 
Књига је добила награду „Невен“ за 2015. годину у категорији популарна 

наука, а њени аутори су Светислав Пауновић, Бранко Стевановић и Игор Коларови 
илустратор Ана Петровић. О овој необичној књизи, која кроз шаљиве текстове 
приближава читаоцима физику, говорили су Драгослав Пауновић и Бранко 

Стевановић. Ђаци су са пажњом слушали, одговарали на питања и учествовали у 
извођењу експеримената. 

Приче о физичарима, открићима и триковима биле су веома занимљиве за 
децу и заинтересовале су их да књигу прочитају. 

 

Филм 
Ученици II2, II3, II4 i II5 били су 20. марта у Академији 28 и гледали дечији 

анимирани филм „Фантастично путовање у Оз“. 
 
Гимнастика 

Коста Митић, ученик III2, освајио је прво место на првенству Београда у 
спортској гимнастици. Првенство је одржано у просторијама ГК „Победник“ на 

Београдском сајму, 1. марта. 
На републичком првенству одржаном 27. марта у ОШ „Јожеф Атила“ у Новом 

Саду, Коста Митић је освојио  треће место у конкуренцији више од 30 дечака из 

целе Србије. 
 



Љубавна прича 

Ученици трећег разреда су од 25. до 29. марта присуствовали радионицама у 
Библиотеци града Београда, одељењу „Растко“ на Врачару под називом „Писање 

љубавне приче“.  
Радионице су организоване у сарадњи школске и градске библиотеке. 

Библиотекарка Александра Вићентијевић је са ђацима разговарала о причању 
прича, мотивима и елементима приче. 

Задатак за ученике је 

био да на основу датих 
мотива напишу љубавну 

причу. У стварању књижевног 
дела радили су по групама, 
договарали се и заједнички 

осмишљавали забавне, ро-
мантичне и смешне приче.  

Представници група су 
читали радове, потом су ђаци 
гласањем бирали најбоље 

дело. 
Радионице су биле веома 

успешне.  
Ученици су показали да 

разумеју како се ствара 

књижевни текст, да умеју да 
поштују захтеве и саставе одличне приче. 

 



Мали победник 

Седми фестивал поезије београдских 
основаца „Мали победник“, свечано је одржан 

28. марта 2019. у Дечијем културном центру  
Београда. Програму је присуствовао велики број 

ученика и истакнутих књижевника. 
Награђено је седморо ученика одељења ИВ1 

ОШ „Свети Сава“, чије песме су објављене у 

„Зборнику“ поезије: 
Алекса Вукомановић „Како се пишу песме“, 

Алексеј Шепетковски“ „Другарство“, 
Анастасија Мацут „Моја бака“, 
Анастасија Пухало „Месец на прозору“, 

Боград Поповић „Музика“, 
Лав Пешић „Годишња доба“, 

Вук Булат „Сат“. 
Ученик Алекса Вукомановић освојио је 

треће место на Фестивалу поезије београдских 

основних школа. 
 



Српски језик и књижевност 

Општинско такмичење Књижевна олимпијада одржано је 3. марта у ОШ 
„Светозар Марковић“. На градско такмичење су се пласирале три ученице наше 

школе Ника Московљевић VII3, Матеја Московљевић VII3 и Софија Гагић VIII2.  
Градско такмичење Књижевна олимпијада одржано је 30. марта у ОШ „20 

октобар“. Ника Московљевић VII3 и Матеја Московљевић VII3 освојиле су прво 
место, а Софија Гагић VIII2 друго место и пласирале су се на републичко 
такмичење. 

Општинско такмичење из језика и језичке културе одржано је 10. марта у ОШ 
„Светозар Марковић“. Ученици наше школе су били веома успешни – двадесет 

троје се пласирало на градско такмичење. 
 
 

Страни језици 
Градско такмичење из енглеског језика одржано је 23. марта у ОШ „Доситеј 

Обрадовић“. Ученица VIII1 наше школе Мина Јаковљевић освојила је друго место и 
пласирала се на републичко такмичење. 

 

Градско такмичење из руског језика одржано је 24. марта у ОШ „Змај Јова 
Јовановић“. Нашу школу су представљале две ученице VIII1. Екатарина Собољ је 
освојила прво место, а Александра Мосуровић треће место. Обе су се пласирале на 

републичко такмичење. 
 

 
Планетаријум 
Путујући планетаријум Центра за промоцију науке био је у нашој школи 27. 

марта. Ученици млађих разреда су могли да виде проjекцију слике звезданог неба 
и бројних обjеката у нашем универзуму. 


