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Септембар 2019. 
 

Почетак школске године 
Свечани пријем за ђаке прваке одржан је 2. септембра у дворишту наше 

школе. Присутне је најпре поздравио директор школе Михајло Ракоњац и пожелео 

ђацима првацима срећан почетак школовања. Представник Градске опшине 
Врачар Драги Лукић се обратио деци и родитељима и најавио да ће поклон 

општине, школски прибор, чекати прваке наредног дана у учионици. 

 



Посета Центру за промоцију науке  

Ученици II2 и учитељица Горица Ивановић посетили су Центар за промоцију 
науке, 9. септембра. Ђаци су имали задатак да осмисле школу по својој жељи. 

Неки су замишљали школу са базеном, великим фудбалским тереном итд. Кроз 
дружење научили су да раде у групи помажући једни другима. 

 
Пројекат „Финансијско описмењавање ученика“ 

У оквиру пројекта „Финансијско описмењавање ученика“ ученици одељења 
IV4 са учитељицом Иваном Милошевић посетили су изложбени простор Народне 

банке Србије. Упознали су се са историјом новца и динара, појмом и улогом 
Централне банке, значајем штедње, али и да препознају фалсификован новац. 



Седница Наставничког већа  

На седници Наставничког већа, одржаној 11. септембра, усвојен је Извештај о 
раду школе за 2018/2019. и усвојен је Годишњи план рада школе за 2019/2020. 

 
Безбедност у саобраћају 
Агенција за безбедност у саобраћају „Пролаз“ и Градска општина Врачар 

организовали су 11. септембра обуку о безбедности у саобраћају за ученике првог, 
другог и трећег разреда. У школском дворишту је направљен полигон на коме су 

ђаци увежбавали правила понашања у саобраћају. 

 

Седница Школског одбора  
На седници Школског одбора, одржној 12. септембра усвојен је Извештај о 

раду школе школске 2018/2019. и усвојен је Годишњи план рада школе за 
2019/2020. 

 

Седница Наставничког већа 
Седница Наставничког већа одржана је 18. септембра. Усвојен је распоред 

часова. 
 
Посета Музеју науке и технике 

Учитељица Ивана Милошевић и ученици IV4 посетили су Музеј науке и 
технике 19. септембра. Кроз различите радионице ученици су стекли основна 

техничка и технолошка знања, умећа и вештине, развијајући способност за 
реализовање својих идеја. 

 



Предавање за родитеље ученика другог разреда 

Педагог Татјана Перишић и психолог Маја Димитријевић одржале су 
предавање за родитеље ученика другог разреда 24. септембра. Тема је била 

„Оцењивање у функцији подршке у учењу и развоју ученика“. 
 

Дани европске културне баштине 

Ученици одељења IV1 и IV2 
посетили су са учитељима и 

библиотекарима одељење Би-
блиотеке града Београда на 
Врачару „Петар Кочић“, 23. и 25. 

септембра. Циљ посете је 
обележавање Дана европске 

културне баштине. Ђаци су са 
библиотекарком Александром 
Вићентијевић разговарали о 

значењу речи баштина и 
културно-историјско наслеђе.  

У групама ученици су 
писали радове на тему културно-
историјских знаменитости у 

Београду. 



Угледни час  

Мр Маја Анђелковић Шегуљев 
одржала је угледни час 27. 

септембра у одељењима V3 и V4.  
Тема часа је била објашњење 

значења појмова из књижевних 

дела „Поход на Мјесец“ Бранка 
Ћопића и народне митолошке 

песме „Вила зида град“ кроз мапе 
ума. Часу су присуствовали 
наставник српског језика Ана 

Стојановић, наставник математике 
Никола Јовчић, педагог Татјана 

Перишић и библиотекар Слађана 
Галушка.  

 

Посета Основној школи „Милена Павловић Барили“ 
Наставник физичког васпитања Војислав Калезић и група ђака били су 28. 

септембра гости у ОШ „Милена Павловић Барили“ поводом обележавања њиховог 
Дана школе. Ученици петог и шестог разреда су присуствовали спортском дану и 
такмичили су се у необичној игри „Јаџент“. 

 
Ђаци прваци откривају школску библиотеку 

Средином септембра наши прваци посетили су први пут школску библиотеку и 
упознали се са њеним радом. Кроз разговор са библиотекарима, Слађаном 
Галушком и Аном Стојановић, ђаци су говорили о првим сусретима са књигом. 

Неки од њих су већ показали вештину читања, али и вештину разумевања и 
откривања битних порука у тексту. 

 
Безбедност ученика у основној школи  
Реализација програма „Безбедност ученика у основној школи“, који се 

организује у сарадњи са МУП-ом, почела је крајем септембра. Часови се одржавају 
у четвртом и шестом разреду током целе школске године. 

 


