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Октобар 2019. 

 



Октобар 2019. 
 

Прваци на излету 
Ученици првог разреда и одељењске старешине, Бранкица Виторовић, Марија 

Вујовић, Драгана Златић, Светлана Ленаси и Весна Зец, ишли су на излет 1. 

октобра. Посетили су природни резерват Засавица и Музеј хлеба у Пећинцима.  
 

Кошарка 
Општинско такмичење у кошарци за девојчице, одржано је у Основној школи 

„Владислав Рибникар“, 3. и 4. октобра. Екипа девојчица петог и шестог разреда 

наше школе освојила је друго место. 
 

Путовање на Месец 
Наставница Наташа Станић је 3. октобра одржала огледни час за ученике 

петог разреда „Путовање на Месец“. 

 
Рекреативна настава 

Ученици другог разреда су били на рекреативној настави на Гочу од 30. 
септембра до 6. октобра. 

Ученици четвртог разреда су били на рекреативној настави од 6 до 13. 

октобра на Златибору.  

 

Екскурзија 
Ученици осмог разреда су били на екскурзији од 6. до 8. октобра. Обишли су 

Ђердап, Лепенски вир, Пожаревац и Доњи Милановац. 



Дечија недеља 

Председник Градске општине Врачар Милан А. Недељковић приредио је 
пријем за најталентованије ученике основних школа Врачара поводом Дечије 

недеље, 7. октобра. Похвалнице су добили ученици који су током прошле школске 
године освојили награде на конкурсима и такмичењима у организацији удружења 
Пријатељи деце. Међу њима је било 12 ученика наше школе. Ученици су 

приредили кратак програм. Нашу школу су представљале ученице Катарина Нецић 
VII4, која је на руском језику певала песму „Каћуша“, Леа Маликовић и Теодора 

Мишић VII2 певајући српску народну песму „Оро се вије“.  
 
Посета Природњачком музеју 

Ученици VI1 су 8. октобра са разредним старешином Аном Стојановић и 
библиотекарком Слађаном Галушком посетили галерију Природњачког музеја на 

Калемегдану и разгледали изложбу „Пут на Месец“, постављену поводом 
обележавања 50 година од одласка човека на Месец. 

 

Музеј науке и технике 
Ученици III4 су посетили Музеј науке и технике 9. октобра. 

 
Еколошки час 
У организацији Пријатељи деце Врачара одржан је јавни еколошки час у 

оквиру пројекта „Земља је била чиста, помозимо да и сад заблиста“, 10. октобра 
на платоу испред библиотеке „Петар Кочић“. Ученици III4 су са специјалних еко 

штандова делили пролазницима цегере од биоразградивог материјала и летке са 
кратким и сликовитим еко порукама, а за узврат тражили коришћене кесе од ПВЦ 
материјала и одлагали их у специјалне еко корпе. Том приликом су разговарали са 

пролазницима и посетиоцима Каленић пијаце и објашњавали им зашто је штетно 
користити и остављати ПВЦ кесе у природи.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

Ликовни конкурс 
Ученици II4 су добили дипломе за учешће на ликовном конкурсу „Право да 

свако дете ужива лако“ у оквиру Дечије недеље, 11. октобра у просторијама 
Градске општине Врачар. Феђа Грујић је освојио прво место док је рад ученице 
Миљане Вулевић из истог одељења похваљен.  

 
Дечија недеља у библиотеци 

Поводом Дечије недеље ученици првог разреда са учитељима и 
библиотекарима посетили су 9. и 11. октобра одељење Градске библиотеке „Петар 

Кочић“ на Врачару. Библиотекарка Александра Вићентијевић разговарала је са 
ученицима о дечјим правима и томе шта за њих представља Дечија недеља. Једна 
група упознала се са књигом „Мила, краљица нереда“, а друга са књигом „Шта је 

сазнала Бубамара мала“.  
 

Паркинг сервис и акција „Ђаци вас моле, успорите поред школе“  
ЈКП „Паркинг сервис“ је завршило четврти циклус акције „Ђачко паркинг 

место“ уручењем наставних средстава директорима 25 основних школа из подручја 

зонског система паркирања у Основној школи „Иван Горан Ковачић“, 14. октобра. 
Донацију школама уручили су заменик градоначелника Београда Горан Весић 

и директор ЈКП „Паркинг сервис” Андрија Чупковић. Наша школа је добила два 
пројектора. 

 



Кидс фест 

Ученици I2 и II2 су учествовали у радионици и присуствовали пројекцији 
анимираног филма на Кидс фесту у Комбанк дворани, 14. октобра.  

Ученици II2 су 15. октобра учествовали у радионицама „Планетаријум“ и 
„Илустрације“ на Кидс фесту у Комбанк дворани и гледали су филм.  

 

Наставничко веће 
Посебна седница Наставничког већа одржана је 15. октобра. У радној и 

свечаној атмосфери запослени су директору школе Михајлу Ракоњцу пожелели 
срећан одлазак у пензију.  

Нови директор Јована Миленковић се обратила запосленима поводом 

преузимања функције позивајући их на сарадњу. 
 

Сарадња са родитељима 
Ученици II2 су са учитељицом и родитељима обишли Калемегдан и посетили 

Зоолошки врт, 16. октобра.  

 
Позориште 

Ученици трећег разреда су гледали представу „Звездарски витез“ у позоришту 
„Бошко Буха“, 17. октобра. 

 

Безбедност у саобраћају 
У оквиру тринаестог циклуса акције „Ђаци вас моле, успорите поред школе“ 

ЈКП „Паркинг сервис“ Београд организовао је едукативну представу о правилном 
понашању у саобраћају за ђака прваке наше школе, 17. октобра. Ученици су 
учили о основама понашања у саобраћају и добили флуоресцентне прслуке. 

 
Знаковни језик 

Ученици IV1 су се упознали са знаковним језиком, 18. октобра. Научили су 
неке основне поздраве, називе животиња... На крају часа су добили знаковну 
азбуку и научили да знаковним језиком испишу своје име. 

 
Посета Музеју примењених уметности 

Ученици седмог разреда су са наставницом Иваном Смиљковић Чевизовић и 
педагогом Татјаном Перишић, у оквиру слободних активности Цртање, сликање, 

вајање, посетили Музеј примењених уметности, 18. октобра. Тамо су разгледали 
изложбу илустрација Боба Живковића. 

 

Сајам књига 
Ученици VI1 су 22. октобра, са одељењским старешином Аном Стојановић, 

посетили Сајам књига. 
Ученици VIII2 су 23. октобра, са наставницом Драганом Јањић и одељењским 

старешином Александом Бошковић, посетили Сајам књига.  
 

Превенција насиља 

За ученике V1, V2 и VIII2 инспектор МУП-а, одељења за малолетничку 
делинквенцију, одржао је предавања на тему „Превенција насиља“, 23. октобра.  

 
 



 

Атлетика 
Општинско такмичење у атлетици одржано је 25. октобра. Учествовало је 11 

ученика наше школе у различитим дисциплинама. Они су освојили пет првих 
места: 

1. Јован Јовановић VI2 - 1. место у трци на 60 м; 

2. Михајло Миљанић VI2 - 1. место у скоку у даљ; 
3. Лана Ивовић VIII1 - 1. место у трци на 60 м; 

4. Мила Тодорић VII3 - 1. место у трци на 600 м; 
5. Јован Јовановић, Михајло Миљанић, Лука Раичевић и Александар Љујић - 

1. место штафета, 6. разред. 

 
Трка на 35 м 

Општинско такмичење у атлетици за ученике млађих разреда одржано је 30. 
октобра у Основној школи „Владислав Рибникар“. Ученици наше школе су постигли 

добре резултате у трци на 35 м.  
Ива Нешић IV1, Вита Кораћ IV1 и Илија Буjер IV2 пласирали су се на градско 

такмичење, које ће се одржати 17. новембра у Штарк Арени. 

 
Фудбал 

Општинско такмичење у фудбалу је одржано 31. октобра и 1. новембра у 
Основној школи „НХ Синиша Николајевић“. 

Екипа девојчица 7. и 8. разреда освојила је прво место. 

Екипа девојчица 5. и 6. разреда освојила је треће место. 



 

Месец књиге 
Месец књиге и Месец школских 

библиотека обележен је током октобра у 
нашој школи на заједничким часовима 
библиотекара и наставника. 

Наставнице Јована Миленковић, 
Горица Ивановић, Ивана Уљанов, Ивана 

Милошевић и библиотекарка Слађана 
Галушка читале су ђацима књигу Јасминке 
Петровић „Од читања са расте“ и тумачиле 

је заједно са ученицима. Деци се књига 
много допала и била је подстрек да причају 

о одрастању главне јунакиње Тамаре, о 
свом расту и развоју уз књиге које читају.  

Ученици су након часова писали 

кратке приказе књиге и саставе на тему 
„Од читања се расте“. Неколико ученика је 

илустровало своје радове по узору на 
илустрације које су видели у књизи. 

 

Научници 
Наставница Снежана Бали је са ученицима IV3 реализовала часове пројектне 

наставе „Научници“. Ђаци су, подељени у три групе, проналазили информације о 
Николи Тесли, Михајлу Пупину и Милутину Миланковићу правећи паное. Затим су 
на једном часу представници група презентовали важне информације о великим 

српским научницима.  
Ученици су пројектни задатак радили на часовима у боравку и делом код 

куће. Задовољни су начином рада у групи и паноима које су направили. 
Договорили су се са учитељицом да сваког месеца ураде по један пројекат. 



Пројекат „Месец и ја“  
Јавни час на ком су приказани ток и продукти пројекта „Месец и ја“ одржан је 

у свечаној сали 15. октобра. Часу су присуствовали ученици свих одељења петог 

разреда, наставници Маја Анђелковић Шегуљев, Слађана Томић, Никола Јовчић и 
Ана Стојановић. Час су организовале наставница српског језика Драгана Јањић и 
библиотекарка Слађана Галушка. 

У пројекту су учествовали ученици петог разреда и ученици VI1. Ученици 
петог разреда су читали приче „Поход на Мјесец“ Бранка Ћопића, „Бајку о дечаку 

и Месецу“ Стевана Раичковића и народне митолошке песме. Илустровали су 
мотиве из тих дела на часовима Ликовне културе. 

Ученици V3 и V4 су правили мапе ума за поједине појмове из песме „Вила зида 
град“ и приче „Поход на Мјесец“. О искуству са тог часа говорило је неколико 
ученика. 

Кроз активности пројекта ученици V1 и V2 су тумачили књижевноуметничка 
дела која су читали, а затим су ова дела тематски и мотивски повезали са 

обележавањем педесет година од одласка човека на Месец. Ученици су добили 
задатке да кроз различите форме представе дела која су читали, као и да пронађу 
информације и занимљивости о Месецу као небеском телу и о Мисији „Аполо“. 

Ученици VI1 су читали „Бајку о дечаку и Месецу“ Стевана Раичковића и 
писали приказ приче, посетили су изложбу „Пут на Месец“ у Природњачком 

музеју, која је отворена у јулу 2019. поводом обележавања педесет година од 
одласка човека на Месец, правили паное и презентације на тему Месеца. 

 



Угледни час 

Угледни час из Српског језика и 
књижевности одржан је у информа-

тичком кабинету 16. октобра. Тема је 
била „Поход на Мјесец“ Бранка 
Ћопића. У корелацији са предметом 

Информатика и рачунарство, час су 
реализовале наставница Драгана 

Јањић и библиотекарка Слађана 
Галушка. Часу су присуствовале 
наставнице Ана Стојановић, Бојана 

Весковић и директорка Јована 
Миленковић.  

Циљ часа је функционална примена ИКТ-а и оспособљавање ученика на 
смислену употребу рачунара у настави српског језика и књижевности. 
Представљена је веб страна Месец и ја на којој су постављени ђачки радови 

настали током решавања пројектних задатака. На паметној табли ученици су 
решавали задатке кроз квизове, читали радове о Месецу, говорили о тешкоћама 

које су их пратиле приликом израде пројекта.  
У завршном делу часа имали су задатак да оцене пројекат постављајући 

стикере са текстом на Линоит таблу. Велики број ученика је написао да им се 

овакав начин рада допада, као и да им је час био забаван. 
 


