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Ученици VII1 на угледном часу српског језика 



Новембар 2017. 
 

Музеј 
Ученици IV3 су 1. новембра посетили Музеј науке и технике и присуствовали 

едукативној радионици. 

 
Семинар за наставнике 

Семинар „Утицај школе на подизање васпитне финкције породице“ у 
организацији ОШ „Филип Филиповић”, Београд, одржан је 3. новембра у нашој 
школи. Присуствовало је 28 наставника и два стручних сарадника. 

 
Кидс фест 

Дечији филмски фестивал Кидс фест на ком се приказују најквалитенија 
филмска остварења из целога света за децу (играни, анимирани, документарни, 
3Д филмови) одржан је од 1. до 7. новембра. Ученици млађих разреда наше школе 

су присуствовали појединим пројекцијама удечијем културном центру и биоскопу 
Таквуд. Ђаци I4 и I5 су 1. новембра гледали филм „Бамзи и вешичина ћерка“, а IV1 

„Дневник шоњавка“. Наредног дана III4 је гледало филм „Вау Вау звезда“, а II2, 
II3, II4 и II5 „Чудесна судбина каменог дечака“. Ученици III2 су 6. новембра гледали 
филм „Вау Вау звезда“. 

 
Огледни час 

Горица Ивановић је одржала 8. новембра огледни час у IV2, наставна 
јединица „Систематизација обрађених књижевних дела кроз дијалог, 
драматизацију и стваралаштво“.  

 
Пројекат Пејзажи 

Угледни час из српског језика у VII1 одржан је 13. новембра. Представљен је 
пројекат „Пејзажи“ који је реализован у сарадњи наставника српског језика 
Драгане Јањић, вероучитеља Предрага Младеновића и библиотекара Слађане 

Галушка. Пројекат и продукти пројекта су презентовани на посебној веб страни 
Пејзажи https://poterazapejzazima.wixsite.com/pejzazi/pejzazhi.  

 

https://poterazapejzazima.wixsite.com/pejzazi/pejzazhi


 
Форма идеале конкурс  

Компанија Форма идеале је у 
септембру 2017. организовала ликовни 
конкурс „Нацртај, обој и освоји!“ за 

предшколце и ученике првог разреда на 
тему „Моја идеална соба“. 

Ученици првог разреда наше школе 
Алекса Банковић, Лана Жунић и 
Светлана Васиљевић (I4) освојили су 

друго, треће и четврто место. 
Њима су су 11. новембра на 

завршној свечаности уручене захвал-
нице и ваучери за награде: радни сто, 

лејзи бег и школски прибор.  
 
Пливање 

Државно првенство у пливању за 
ученике основих и средњих школа за 

2017/2018. годину одржано је 15. 
новембра у Крагујевцу. Ученица првог 
разреда Лана Стојић освојила је треће 

место у дисциплини делфин, категорија 
1. и 2. разред. 



Позориште 

Ученици III2 су 15. новембра гледали позоришну представу „Петар Пан“ у 
Установи културе „Вук Стефановић Караџић“. 

 
Наставничко веће 
Седница Наставничког већа је одржана 15. новембра. Разматрани су успех, 

дисциплина и оствареност плана и програма рада на крају првог класификационог 
периода. 

 
Акција 
У оквиру пројекта „Тесла за мале Врачарце“, 15. новембра је нашој школи 

организована централна промоција публикације за децу „Мали еколог“, посвећене 
нашем научнику Николи Тесли. У публици су били ученици четвртог разреда. 

Присутне је поздравио Михајло Ракоњац, директор школе, а о значају Тесле 
говорили су Михаило Групковић, председник Скупштине општине Врачар, Драги 
Лукић, члан општинског Већа ГО Врачар, Дејан Загорац, председник Удружења 

грађана „Еко центар“ и Владимир Јеленковић, публициста и некадашњи 
дугогодишњи директор Музеја Николе Тесле, уједно и аутор текста о Николи Тесли 

у овом издању. Публикација је затим подељен ученицима. У публикацији се 
налазила бесплатна улазница за Музеј Николе Тесле. 

 

Такмичење рецитатора 
Такмичење рецитатора за ученике млађих разреда одржано је 16. новембра. 

Свако одељење је представљао један ученик. Прва три места освојили су: 
Срна Шуњеварић, III4, Емилија Вуковић, IV3, Остоја Драшковић, I3. 

Срна ће нашу школу представљати на општинском такмичењу рецитатора. 



Путовање у средиште књиге 

Пети фестивал књижевности и илустрације за децу „Крокодокодил“ 2017. 
обрађује тему путовања и стицања искуства кроз путовање у књижевном 

стваралаштву. Представи „Путовање у средиште књиге“ у Омладинском позоришту 
„Дадов“ 17. новембра присуствовали су ученици VII1 наше школе, наставница 
српског језика Драгана Јањић и библиотекар Слађана Галушка.  

Уз помоћ илустрација Боба Живковића, Ане Петровић, Бобана Савића Гетоа и 
Антониа Жоржа Гонсалвеша, гледаоци су путовали кроз четири књиге: Нушићеву 

„Аутобиографију“, и романе „Доктор Прокторова времепловна када“ Јуа Несбеа, 
„Брат Вук“ Карле Маје де Алмеида и „Галеб Џонатан Ливингстон“ Ричарда Баха. 

 

Књижевно вече 
У оквиру часова грађанског васпитања и упознавања са радом различитих 

удружења пет ученица седмог разреда наше школе је присуствовало трибини у 

сали Удружења књижевника Србије у Београду, 17. новембра 2017. 
На трибини је представљена збирке хаиги „Ветар млад“, ауторке Гордане 

Агније Петковић, Хаигу је комбинација хаику поезије и уметничке фотографије. 
Трибину је водила др Наташа Станић, наставница физике у нашој школи. О 

књизи су, поред ауторке, говорили предстваници издавачке куће која је објавила 

књигу. Биле су присутне и ауторке фотографија у књизи, а трибину је музички 
употпунила гошћа из Кине. 



Семинар  

У нашој школи 18. и 25. новембра је одржан семинар за учитеље „Обука 
учитеља за подизање ИТ компетенција“, коју су организовали Завод за 

унапређивање образовања и васпитања и Учитељски факултет из Београда. 
Након обуке учитељи су стечена знања применили кроз израду домаћег 

задатка који обухвата осмишљавање активности за реализацију пројектне наставе 

према предвиђеним етапама. 
 

 
Хуманитарна акција 

У нашој школи је 18. новембра одржана хуманитарна акција „Слатки залогај 
2017.“, чији су организатори ОШ Свети Сава“, Фондација „Срце“, Општина Врачар, 
Клуб реалног ајкидоа „Хеихо“и фотокопирница „Zonex“. Прикупљена средства 

намењена су Институту за мајку и дете. 
 

Књиге у библиотеци 
Фонд школске библиотеке је обогаћен књигама ИК „Букленд“. Оне су купљене 

од средстава (19.000 динара) које је нашој школи одобрило Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја у акцији набавке публикација намењених 
деци/ученицима од значаја за образовање и васпитање за богаћење библиотечког 

фонда библиотека основних школа. 



Прваци у библиотеци 

У оквиру сарадње са Библиотеком града Београда и поводом уписа првака у 
библиотеку, у одељењу „Петар Кочић“ на Врачару одржане су радионице за 

ученике првог разреда наше школе. Ученици три одељења су посетили библиотеку 
15. новембра, а преостала два 20. новембра.  

 

Конкурс у III5 
У одељењу III5 организован је од 27. октобра до 17. новембра 2017. ликовни 

конкурс за израду илустрације драмског текста „Звездана ружа“ који је написао 

Сава Крнетић, ученик III5. 
Текст је ученицима представљен 27. октобра. Библиотекарка Слађана 

Галушка и наставница Весна Зец су разговарале са ученицима о садржају драмске 
игре и дале им упутства за израду ликовних радова. На часу слободних активности 
20. новембра изабрани су најбољи радови и додељене награде. Школа је ауторе 

најлепших цртежа наградила књигом и свеском, а Сава Крнетић је своје другаре 
почастио слаткишима. Текст и илустрације су објављени у школском листу. 

 
Предавање за родитеље 
Педагог и психолог школе су 22. новембра организовале предавање за 

родитеље ученика другог разреда на тему „Оцењивање - функција и значај“. 
 

 
 



Поклон 

Институт за новију историју Србије поклонио је 27. новембра нашој школи 50 
књига, девет зборника радова и 40 бројева часописа „Токови историје“. 

 
Такмичење  
Ученици наше школе су учествовали у Међународном такмичењу из 

информатичке и рачунарске писмености – Дабар. За ђаке старијих разреда 
школско такмичење је одржано од 13. до 17. новембра, а за ученике млађих 

разреда од 20. до 24. новембра. 
 
Тибет 

У оквиру часова грађанског васпитања и упознавања са радом различитих 
удружења десетак ученика шестог и седмог разреда присуствовало је предавању 

„Мистика Тибета – Кајлаш“, које је одржано у просторијама Планинарско-
скијашког друштва Копаоник, 27. новембра 2017.  

 

Стручно усавршавање у установи 
Радионице „Примена Посебног протокола за заштиту деце и ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања“ одржане су у нашој школи у оквиру 
стручног усавршавања у установи 28. и 29. новембра. Предавачи су биле педагог 
и психолог школе, а учесници наставници разредне и предметне наставе. 

 
Посета песника 

Ученици млађих разреда су се дружили са песником Радиславом Јовићем 29. и 
30. новембра. Он је представио стихове из збирке „Чаробни осмех“. Ђаци су 
слушали песме о родитељима, ђацима који не воле да уче, симпатијама, 

заљубљивању... У разговору са аутором сазнали зашто је важно читање, како неко 
постаје писац и где се све крије инспирација за песничко стварање. 

Затим су се представили ученици, рецитатори и песници. Показали су да 
умеју лепо да говоре туђе стихове, а ђаци трећег и четвртог разреда су говорили и 
своје стихове и добили упутства како да их дораде.  

 


