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О књигама Иштвана Лакатоша 
Мађарски стрип аутор, писац и илустратор Иштван Лакатош био је гост Сајма 

књига у октобру 2018. и на штанду Издавачке кућа „Одисеја“ је потписивао своје 

романе. То је био повод да Александар Губаш, представник „Одисеје“, гостује у 
нашој школи 1. и 2. новембра 2018. Он је ученицима III3, III4, III5 и IV4 говорио о 

три романа Иштвана Лакатоша: „Коцкоград“, „Замало смртоносни зрак“ и „Ракун 
који је хтео да опере цео свет“. 

Ученицима су се свиделе приче о необичним јунацима, а сазнали су и какав је 

пут књиге од писца до читалаца и којим занимањима се баве људи запослени у 
једној издавачкој кући. Ђаци су кроз разговор са гостом добили одговоре на 

бројна питања у вези са током настанка књиге и о детаљима из романа мађарског 
писца. 

 
Радионице 

У оквиру пројекта „Заштита, очување и подизање свести и знања о 
вредностима шума код младих“ и едукације за најмлађе припаднике Покрета 

горана, одржана је 1. новембра 2018. у свечаној сали наше школе, радионица за 
ученике шестог разреда са општина Стари град, Врачар, Вождовац, Звездара, 
Палилула и Земун. Ученици су упознати са значајем шума, пошумљавањем и 

озелењавањем, као и акцијама и активностима Покрета горана. После тематског 
дела радионице сви ученици су добили горанску ужину и кренули у обилазак 

Светосавског платоа и Карађорђевог парка.  
Други део радионице је одржан у 17. новембра 2018. у Основној школи 

„Радојка Лакић“. Нашу школу су представљале наставница Јелена Бодирога и три 

ученице шестог разреда: Миња Шећибовић, Тијана Милић и Анастасија Симић. 
Након радионице ученици и наставници, чланови 30 екипа из целе Србије, 

наставили су дружење и разменили искуства у раду.  



Излет 

Ученици другог разреда су били на излету 6. новембра - Деспотовац, Лисине, 
Раваница.  

Ученици првог разреда су били на излету 7. новембра – Пећинци, Засавица. 
Ученици трећег разреда су били на излету 7. новембра - Виминацијум, 

Смедерево.  

Ученици четвртог разреда су били на излету 8. новембра - Виминацијум, 
Смедерево. 

 
Пројекат Живот у праисторији 
Пројекат „Живот у праисторији“ реализовали су наставници Павле Павловић, 

мр Биљана Буловић-Марић и Ивана Смиљковић Чевизовић са ученицима петог 
разреда почетком новембра. Пројектом су повезани наставни садржаји историје, 

музичке и ликовне културе.  
Циљ активности је био: Стицање знања о праисторији и примена стеченог 

знања и развијање креативности кроз израду цртежа на тему „Пећински цртеж“ и 

прављење ритмичких удараљки које асоцирају на музику првобитне заједнице. 
Ученици су све постављене задатке завршили у току двонедељног рада, показали 

су креативност, заједништво у раду и ентузијазам. 
Постигнућа пројекта су презентована 14. новембра у холу школе где је 

постављена изложба ликових радова, као и панои настали на часовима историје и 

музичке културе на којима су представљени начин живота у праисторији и 
музички инструменти. Ђаци V4 су у кратком програму говорили о праисторији и 

пећинском сликарству, а затим дочарали музику старих времена свирањем на 
инструментима које су сами израдили. У публици су били ученици осталих 
одељења петог разреда, наставници и директор школе. И учесници и гледаоци су 

оценили активности и продукте пројекта веома успешним. 
 



Песнички сусрети 

Општинско такмичење „Песнички сусрети“ одржано је у ОШ „Светозар 
Марковић“ 16. новембра. Ученик IV1 наше школе Алексеј Шепетковски освојио је 

прво место у категорији ђака млађих разреда.  
 
Паркинг сервис и акција „Ђаци вас моле, успорите поред школе“  

У Основној школи „Краљ Петар Први“, ЈКП „Паркинг сервис“ је 19. новембра 
уручило наставна средстава директорима 25 основних школа Београда са подручја 

зонског система паркирања. Свечаном доделом наставних средстава и 
едукативном представом о понашању у саобраћају за око 100 ђака првака ове 
школе, „Паркинг сервис“ је започео и 12. циклус акције „Ђаци вас моле, успорите 

поред школе“. 
Наша школа је добила паметну таблу са пројектором. 

Догађају су присуствовали заменик градоначелника Београда Горан Весић, 
чланица Градског већа Тања Поповић и директор ЈКП „Паркинг сервис“ Андрија 
Чупковић. 

 

 

Наставничко веће 
Седница Наставничког већа одржана је 20. новембра. Разматрани су 

реализација наставног плана и програма и дисциплина ученика на крају првог 

класификационог периода. Секретар школе, педагог и психолог су упознале 
чланове Наставничког већа са новим правилницима:  

Правилником о поступању установе у случају сумње или утврђеног 
дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности 

(„Службени гласник РС“, број 65/2018.) 

Правилником о обављању друштвено-корисног или хуманитарног рада 
(„Службени гласник РС“, број 68/2018.) 

Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални 
образовни план, његову примену и вредновање(„Службени гласник РС“, број 
74/2018.) 



Речи и реченице 

Наставница Ивана Уљанов је одржала 22. новембра два јавна часа српског 
језика у I3. Обрађена је наставна јединица „Слово, реч, реченица – компоновање 

реченице речима исеченим из штампе“.  
Циљ часова је био оспособљавање ученика да самостално и у пару осмисле, 

саставе и склопе реченице избором речи исечених из штампе и повезују знања из 

различитих области. 
Часу су присуствале колеге учитељи, педагог школе, помоћник директора, 

библиотекар и неколико родитеља. 
Ученици су били мотивисани и активни. Од понуђених речи, појмова 

обрађених на часовима света око нас, осмишљавали су реченице користећи знања 

стечена на часовима тога предмета и искуства из свакодневног живота. На другом 
часу радили су у паровима и састављали реченице од понуђених речи из неких 

других области. Читали су и презентовали своје садржаје пред целим одељењем.  
Продукти показују да су остварени исходи планирани за овај период. На крају 

часа ученици су емотиконима показали да су веома задовољни активностима. 

Наставница и гости су оценили часове веома успешним.  
 

 

Макси караван 
Програм пројекта „Макси школски караван“ организован је за ученике првог 

разреда наше школе 23. новембра. На забаван и едукативан начин деци је 

испричано зашто је важно да сваког дана једу поврће. Кроз различите игре ђаци 
су откривали шта све поврће може да промени у њиховом животу и како да им 

постане једна од обавезних и омиљених намирница у тањиру. Открили су зашто је 
важно да једу броколи, шаргарепу, карфиол, паприку и тиквицу. 

Деца су на поклон добила и илустровани кувар са рецептима које ће 

користити да са својим родитељима припремају јела од поврћа.  



Родитељски састанак 

За родитеље ученика другог разреда одржан је родитељски састанак 28. 
новембра. Педагог Татјана Перишић и психолог Јасмина Милисављевић одржале су 

предавање на тему „Оцењивање као подршка развоју деце“.  
 
Изложба 

Ученици IV2 су 29. новембра посетили Историјски музеј Србије и погледали 
изложбу „Крај Великог рата 1917–1918“ која је део Програма обележавања 

стогодишњице Првог светског рата. 
 
Пројекат на енглеском језику 

Наставница Мариана Станимировић је у новембру са ученицима III1, III2,  III3 
и III5 реализовала пројекат на тему Animals, Pets and Australian animals. 

Ђаци су уживали у активностима, обогатили енглески вокабулар и упознали 
се са Аустралијом и њеним дивљим светом. Стекли су ново знање о животињама и 
животу и навикама кућних љубимаца. 

 

 

Предавања 
За ученике VIII1 и VIII2 инспектори МУП-а Врачар одржали су предавање на 

тему „Дигитално насиље“ 6. и 7. новембра, а за ученике VIII3 26. новембра. 
Предавање на тему „Вршњачко насиље“ одржано је 20. новембра за ученике 

VII2, а за ученике VII1 и VII3 28. новембра. 

 
 

 


