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Октобар 2018. 
 

Дечија недеља 
Поводом обележавања Дечије недеље председник Градске општине Врачар 

Милан Недељковић примио је 1. октобра врачарске основце који су током прошле 

школске године освојили награде на ликовним конкурсима и музичким 
такмичењима у организацији удружења Пријатељи деце Врачара. 

Након обраћања, председник је деци доделио захвалнице, а затим су ученици 
Музичке школе „Јосип Славенски“ извели кратки музички програм. 

Пријему су присуствовали успешни ученици наше школе и наставнице 

Бранкица Виторовић и Биљана Буловић Марић. 
 

Еколошка акција 
У оквири Дечије недеље удружење Пријатељи деце Врачара организовало је у 

сарадњи са основним школама „Свети Сава“, „Јован Миодраговић“ и „Краљ Петар 

II Карађорђевић“ и Градском општином Врачар еколошку акцију „Дечија свест за 
чистији свет“, 4. октобра. 

У акцији су учествовали ученици IV5 наше школе. Они су на платоу поред 
Каленић пијаце грађанима делили цегере од биоразградивог материјала, а у 
замену за њих од пролазника су тражили пвц кесе, које су одлагали у канте за 

рециклажу. Циљ акције је био да ученици своје знање о рециклажи примене у 
стварном животу и о томе говоре и другима. Поред овога, деца су пролазницима 

делила и флајере са упутствима шта и како најлакше могу рециклирати. 
Ученици III4 су на исти начин учествовали у овој еколошкој акцији 19. 

октобра. 

 



 

Дечија недеља 
У оквиру програма Дечије недеље за ученике I4 организован је час у 

Библиотеци Растко на Врачару, 3. октобра. 
Библитекарке су са ђацима разговарале о књигама и читању, затим су деца 

казивала народне умотворине, рецитовала и певала своје омиљене песме. 

Заједно са библиотекаркама ђаци су причали приче Зец на спавању и Тамни 
вилајет и говорили о томе шта су научили из њих.  

Ученицима су се веома свидели часови у библиотеци и обећали су да ће често 
долазити у библиотеку и позајмљивати књиге. 

Сви ђаци првог разреда постали су чланови Библиотеке града Београда. 

 
Радост Европе 2018. 

Манифестација Радост Европе је одржана од 2. до 5. октобра под слоганом 
„Нек блиста планета“ и била је посвећена заштити животне средине. То је једна од 
приоритетних тема која повезује децу целог света, развијајући код њих еколошку 

свест и одговорност према планети Земљи и њеним ресурсима. 
У програму су учествовала деца из осамнаест земаља. Ученици наше школе 

Анђела, Огњен, Стрибор, Вид, Леда, Деа, Лана, Милан, Аца, Маша, Тамара, 
Исидора Ж. и Исидора М. угостили су децу из Мађарске. Била је то прилика да се 
лепо друже и стекну нове пријатеље. 

 

 
Ученици I2, III3 и III4 су 4. октобра присуствовали програму Радост Европе у 

Дечијем културном центру Београда. 

 



Амбијентална настава 

Ученици I2 и II4 су у Дечијем културном центру Београда гледали анимирани 
филм 8. октобра. За ученике I2 део активности је био и час амбијенталне наставе 

„Саобраћај од куће до школе“. 
Амбијентална настава је организована и 11. октобра за ђаке I2 када су имали 

часове физичког васпитања и света око нас на Калемегдану. 

Ученици I2 су посетили библиотеку Дечијег културног центра Београда 18. 
октобра и учествовали у програму Беоклуба: Београд некад и сад. 

Ученици III2 су 18. октобра присуствовали радионицама Кидс фест у Дому 
синдиката. 

За ученике првог разреда организоване су радионице у Природњачком музеју 

30. и 31. октобра. 
 

 
Секција 
У оквиру часова додатне активности 

ученици шестог разреда су 9. октобра са 
наставницом биологије Весном Сурчински 

посетили Природњачки музеј и Дино парк 
на Калемегдану.  

 

 



Месец књига и Месец школских библиотека 

Обележавање Месеца књига и Месеца школских библиотека започело је 11. 
октобра презентацијом књига из нове издавачке продукције и позивом деци да 

посете предстојећи Сајам књига у Београду и обогате своје кућне библиотеке. 
Александр Губаш, представник Издавачке куће „Одисеја“, говорио је 

ученицима IV2, IV5, V1 и V2 о књигама „Кућица на дрвету“ Бјанке Пицорно, „Ракун 

који је хтео да опере цео свет“ Иштвана Лакатоша и „Доктор Проктор и велика 
крађа злата“ Јуа Несбеа. 

Ђаци су уживали у причи о новим књигама, а затим су причали о књигама 
које читају и важности читања. 

Школска библиотека је на поклон добила по један примерак представљених 

књига. 
 

Сајам књига 
Ученици V2 су били на Сајму књига са наставницом Иваном Марковић 23. 

Октобра, а ученици V1, VII1, VII2 и VIII1 и наставнице Ана Стојановић, Драгана 

Јањић и Александра Бошковић посетили су Сајам 25. октобра.  
 

Дејан Алексић у нашој школи 
У оквиру обележавања Месеца књига и Месеца школских библиотека ученици 

четвртог разреда су се 26. октобра 2018. дружили са Дејаном Алексићем, једним 

од најзначајнијих српских књижевних стваралаца млађе генерације који пише 
песме, приче и позоришне текстове за децу и добитник је бројних награда. У 

једносатном програму писац је представио своју нову књигу сјајних и духовитих 
песама „Шта сам оно хтео да кажем?“. Говорио је необичне мале огласе, брзалице 
и загонетке и организовао весело такмичење ђака у изговарању брзалица и 

откривању појмова који се крију иза стиховних загонетки. 
Ђаци су уживали у песништву Дејана Алексића, забављали се и надметали и 

на крају оценили час и песника петицом. 
 



 

Семинар 
У оквиру пројекта „Дигитални погон“ који организује Новосадска новинарска 

школа реализован је у нашој школи семинар „Креативна медијска учионица – 
читање медија – разумевање информација – медијско – информационо 
описмењавање“, 12. и 13. октобра. Обуку су похађали наставници наше школе и 

библиотекари из неколико београдских основних школа. Обрађене су веома 
интересантне тема као што су начин приказивања деце у медијима, спиновање, 

деконструкција политичког говора, лажне вести, начин на који деца користе 
медије и сл. У завршном делу обуке полазници су осмишљавали часове на којима 
би ученици уз коришћење дигиталних алата креирали лекције из различитих 

наставних предмета. Ове идеје ће се реализовати током школске године. 
 

 
Предавање 

У сарадњи са патронажном службом ДЗ Врачар и Фармацеутским факултетом 
одржана су два предавања, 17. и 24. октобра, за ученике шестог разреда на тему 

превенције злоупотребе наргила. Предавању су присуствовали ученици свих 
одељења шестог одељења и једно одељење седмог разреда, одељењске 
старешине и стручни сарадници. 

Студенти Фармацеутског факултета су упознали ученике са потенцијално 
штетним последицама коришћења наргила. Након предавања ученици су имали 

прилику да поставе питања студентима, њиховим професорима и патронажним 
сестрама у вези са темом.  
 



Атлетика  

Градско такмичење у атлетици за ученике основних школа одржано је на 
теренима Републичког завода за спорт на Кошутњаку, 18. октобра. Ученик VIII2 

наше школе Игор Стојановић освојио је треће место у трци на сто метара. 
 
Недеља програмирања 

У нашој школи су у оквиру Европске недеље програмирања организоване 
активности за ученике шестог разреда и тиме смо се прикључили овом светском 

догађају. На часу информатике 20. октобра ученици су се упознали са 
програмским језиком ХТМЛ. Њима су представљене основне команде језика ХТМЛ 
и начин на који могу креирати веб страну. Уз помоћ наставнице информатике 

Бојане Весковић ђаци су на својим рачунарима креирали своје веб странице. 

 
Испит за лиценцу 

У нашој школи је у сарадњи са Школском управом Београд организовано 
полагање испита за лиценцу из историје, физике и енглеског језика, 19, 26. и 29. 

октобра.  
 
Песнички сусрети 

Школско такмичење „Песнички сусрети“ одржано је у нашој школи 29. 
октобра. У овом надметању које организује удружење Пријатељи деце Београда 

ђаци песници су говорили своје стихове. Међу млађим ученицима најбољи је био 
Алексеј Шепетковски, а међу старијима Крстивоје Кипријановић.  

 

Пливање 
Градско такмичење у пливању за ученике основних школа одржано је на 

базену СРЦ „11 април“, 30. октобра. Ученица I3 наше школе Маша Закић освојила 
је друго место и пласман на републичко такмичење. 

 



 

 
Тематска настава Саобраћај 

Учитељица Ивана Уљанов је у одељењу I3 организовала тематски дан 
„Саобраћај“, 17. октобра. Реализација планираних активности представљала је 
примену знања стечених на семинару „Тематски и интердисциплинарни приступ 

планирању наставе“.  
Часу су присуствали учитељи колеге, педагог школе, помоћник директора и 

неколико родитеља. 
Циљ тематског дана био је усвајање знања (појмова) и развијање вештина из 

области саобраћаја. Садржаји српског језика, математике, ликовне и музичке 

културе и света око нас повезани су темом Саобраћај и реализовани кроз 
разноврсне активности. Ученици су кроз разговор, писањем речи и реченица, 

игровним активностима, покретом, песмом, ликовним изражавањем и применом 
стечених знања усвајали нова и утврдили претходно стечена знања и вештине. На 
крају тематског дана заједно са учитељицом и родитељима применили су знање о 

правилном прелажењу улице на пешачком прелазу у близини школе. 
Сви планирани садржаји реализовани су у потпуности. Ученици су били 

мотивисани и активно су учествовали у свим активностима. На крају тематског 
дана су изнели веома позитивне утиске. Овакав начин рада им је пријао јер су 
имали разноврсне краће активности које су им у потпуности држале пажњу и 

допринеле остваривању циљева тематског дана. 
 

 



 

 
Тематска настава Комуникација, писменост и медији 

Часове тематске наставе „Комуникација, писменост и медији“ реализовали су 
наставнице Драгана Јањић и Наташа Томић, вероучитељ Предраг Младеновић и 
библиотекарка Слађана Галушка са ученицима VIII1 током септембра и октобра. 

Повезани су садржаји више наставних предмета: српског језика, техничког и 
информатичког образовања, грађанског васпитања и веронауке.  

Ђаци су учили о елементима комуникације, о вербалној и невербалној 
комуникацији и основним одликама говорног и писаног језика, о писмености 
(читалачкој, информационој, медијској, дигиталној) и медијима које користе за 

комуникацију. 
Задатак за ученике је био да креирају аудио и видео лекције на теме о којима 

су учили. Они су осмишљавали сценарио лекција на основу излагања, наставног 
материјала у штампаној форми који је библиотекарка припремила и информација 
које су сами пронашли у електронским медијима.  

 

 
У оквиру активности тематске наставе одржана су 1. октобра два угледна часа 

техничког и информатичког образовања, наставна јединица „Интернет и 

комуникација“. Часу су присуствовале наставнице Наташа Томић и Драгана Јањић, 
библитекарка Слађана Галушка и педагог Татјана Перишић. 

Циљ часова је био: Стицање знања о могућностима коришћења интернета, 
проналажењу информација, стварању и дељењу новог знања. 

 



 

 
На почетку часа ученици су се подсетили шта су учили у вези са 

комуникацијом и писменошћу. Затим су дискутовали о следећим темама: за шта и у 
којој мери најчешће користе интернет, с ким најчешће комуницирају електронском 
поштом, које су позитивне и негативне стране интернета, како се претражује на 

интернету, која је разлика између библиотеке и интернета и сл. 
 

 
У вези са темом „Безбедност на интернету“, ученици су погледали два видео 

клипа, Безбедност деце на интернету и Дигитална писменост, и са наставницима 

разговарали о мерама опреза које се морају поштовати на интернету и правилима 
безбедног понашања на друштвеним мрежама. Тема „Едукативни садржаји на 

интернету“ отворила је дискусију о томе како и колико деца користе интернет за 
учење, а затим су ђаци су причали о моделу за решавање информационог 
проблема BIG6, као и о концептима медијске писмености са којима су се већ 

упознали на часовима грађанског васпитања.  
Ученици су подељени у пет група и добили су задаке да саставе сценарио за 

лекције у вези са темама: Вербална комуникација, Невербална комуникација 
Информациона и медијска писменост, Говорни и писани језик, Електронска 
писменост. На основу сценарија које су осмислили, направљене су на наредним 

часовима аудио и видео лекције које су постављене на веб страни школске 
библиотеке у делу Наставни материјал. Тако су ђаци показали да су стекли и 

применили знање о комуникацији, писмености и медијима и да су интернет 
користили за проналажење информација, стварање и дељење новог знања. 

 



Пројекат Корени мог Београда 

Наставница Горица Ивановић је са ученицима I2 реализовала пројекат 
„Корени мог Београда“ током септембра и октобра. У септембру су ђаци 

разговарали о догађајима из прошлости своје породице и цртали породично 
стабло. У октобру су учили о Првом светском рату. Били су у Народној библиотеци 
Србије и Библиотеци града Београда, одељењу „Растко“ на Врачару 10. октобра и 

слушали причу о храбрим борцима који су одбранили Србију и Београд. Гледали су 
15. октобра филм „Мој деда суперхерој“ о осмогодишњем дечаку који се 

придружио војсци. 
Уз помоћ наставнице деца су направила наставно средство Игра памћења – 

пластифицирали су фотографије спомен обележја из Првог светског рата која се 

налазе у Београду. Читали су о њиховм значају и кроз игру памћења учили о 
историји Београда. Ученици су посетили изложбу фотографија и личних ствари 

војника Првог светског рата у холу РТС-а 17. октобра. 
Радионица за ученике и родитеље „Израда ордења“ одржана је 24. октобра. 

Деца су на часовима ликовне културе цртала идејно решење, а током радионице 

су од различитих материјала и уз помоћ родитеља израдили ордење, које је 
касније изложено у холу школе. 

Од 15. септембра до 1. новембра припремана је представа „Ослобођење 
Београда у Првом светском рату“. Наставница је написала сценарио у коме је 
сваки ученик имао улогу, деца су научила текст и вежбала за јавни наступ током 

часова редовне наставе и у боравку.  
Продукти пројекта су представљени 1. новембра на дан када је пре сто 

година ослобођен Београд у Првом светском рату. За време првог школског часа 
ученици остала три одељења првог разреда су разгледала ордење и наставна 
средства за игру памћења. Затим је изведена представа у свечаној сали. Ђаци I2 

обучени у костиме са почетка 20. века говорили су и певали пред својим 
другарима, који су били одушевљени дешавањем на сцени. Био је то први јавни 

наступ ђака првака и први велики аплауз.  


