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Ученици III2 на ликовној радионици у Народној библиотеци Србије  



 

Септембар 2017. 
 
Пријем првака 

Свечани пријем за ђаке прваке одржан је 1. септембра у дворишту наше 
школе у 18 сати. Са родитељима су разговарали директор школе и педагог, а 

програм добродошлице су извели ученици II2, чланови драмске групе.  
 
Кошаркаши и Идеа 

Компанија Идеа и Кошаркашки клуб Црвена звезда организовали су 1. 
септембра 2017. јавни час физичког васпитања за ученике шестог разреда наше 

школе. Компанија Идеа је за учеснике програма обезбедила здраву ужину коју је 
углавном чинило воће. Ова компанија ће школи донирати 1 тону воћа током првог 
полугодишта 2017/2018. школске године као део подстицања здравог начина 

живота код деце. 
 

Сибир у Београду 
Руски дом у Београду и Дом дечјег стваралаштва из Сибира организовали су у 

нашој школи за ученике млађих разреда програм под називом „Дан Сибира у 

Београду“ 5. септембра.  
Чланови Дечијег руског културног клуба су посетили Руски дом 6. септембра 

и упознали се са Сибиром кроз песму, глуму, рецитацију и уметничка дела. 
 
Дан писмености 

Дан писмености, 8. септембар, обележен је на заједничким часовима 
библиотекара и наставника српског језика, математике и информатике и 

рачунарства у петом, седмом и осмом разреду током септембра. 
Библиотекар и наставници су разговарали са децом о значењу речи 

„писменост“ данас и врстама писмености, посебно у светлу овогодишње теме 

„Писменост у дигитално доба“.  
 

Час пред полагање испита за лиценцу 
Невена Љамић је 11. септембра одржала у IV1 час српског језика за проверу 

савладаности програма пред полагање испита за лиценцу. Наставна јединица је 

била „Босоноги и небо“, а часу су присуствовали директор школе, педагог, два 
наставника и библиотекар.  

Комисија је оценила реализацију часа веома успешном. 
 

Изложба у парку Мањеж 
У оквиру активности биолошке секције ученици петог и седмог разреда су са 

наставницом Весном Сурчински Миковиловић ишли на изложбу цвећа у парк 

Мањеж, 12. септембра. 
 

Наставничко веће 
Седница Наставничког већа је одржана 13. септембра. Усвојени су: Извештај 

о раду школе за 2016/2017, Извештај о раду директора за 2016/2017. и Годишњи 

плана рада за 2017/2018. годину. 
 



 

 
Музеј српске дипломатије 

У оквиру наставе природе и друштва, одељење IV2 са учитељицом Горицом 
Ивановић посетило је 13. септембра Министарство спољних послова и обишло 
Музеј српске дипломатије. 

 

 

Руске бајке 
Ученици наше школе су 15. септембра гледали руске филмове у позоришту 

„Дадов“ у оквиру фестивала Недеља руског филма. 
 
Семинар  

Стручни семинар „Обука за наставу Грађанског васпитања“ (број 967 у 
Каталогу) у организацији Регионалног центра за професионални развој запослених 

у образовању, Чачак, одржан је у нашој школи 16. септембра. 
Семинар су похађале Наталија Лончар и Наташа Станић, наставнице наше 

школе. 

 
 

 



Дани европске културне баштине 

Од 18. до 22. септембра ученици трећег и шестог разреда су присуствовали 
двочасовним радионицама у Народној библиотеци Србије у оквиру манифестације 

„Дани европске баштине 2017. у Београду“.  
 

Ученици III2 поред споменика Николе Тесле  



 
Ученици VI1 у Народној библиотеци Србије 

 



Угледни час  

Наташа Станић је 19. септембра одржала угледни час за све ученике четвртог 
разреда на тему „Значај огледа и експеримента у настави природе и друштва у 

четвртом разреду“.  
 
Дан без аутомобила 

У нашој школи је 22. септембра обележен Међународни дан без аутомобила 
међушколским такмичењем из области безбедности у саобраћају за ученике другог 

разреда. 

 
100 000 песника за промене 
У Народном универзитету „Божидар Аџија“ одржан је 23. септембра скуп 

поводом манифестације „100 000 песника за промене“, чији је циљ да се читањем 
поезије скрене пажња јавности на неке од проблема који муче савременог човека. 

Нина Лемић, Јана Томашевић, Нађа Радовановић и Ива Миливојевић, ученице VII3 
наше школе, казивале су стихове др Наташе Станић, наставнице физике у ОШ 
„Свети Сава“. 

 
Час историје 

Наставник историје Владо Марјан 
је 25. септембра организовао јавни час 
за ученике шестог разреда поводом 

обележавања осамсто година од 
крунисања Стефана Првовенчаног, 

првог српског краља.  
Предавачи су били ђаци VII1 који 

су ученицима шестог разреда 

представили живот на двору Немањића 
у 13. веку.  



Безбедност у саобраћају 

За ученике млађих разреда одржани су 26. септембра часови на тему 
„Безбедност у саобраћају“ које су организовали Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја и Полицијска управа Београда. 

 
Платан на Врачару 
У оквиру манифестације Дани европске баштине, ученици IV2 наше школе су 

26. септембра учествовали у програму „Платан на Врачару“. 
 



Посета ЗОО врту 

У оквиру часова природе и друштва и народне традиције ученици III4 су 27. 
септембра посетили Зоолошки врт и пекарску радионицу.  

 

Парк 
Ученици IV1 и учитељица Невена Љамић су 27. септембра учествовали у 

активностима „Дан чишћења Врачара“ које је организовала Градска општина 
Врачар, у оквиру обележавања Дана европске баштине. 



Изложба 

Ученици IV2 су 29. септембра обишли изложбу фотографија и докумената 
„Србија и Русија у Великом рату“, која је постављена у крипти Храма Светог Саве. 

 
Дечија пијаца  
Ученици другог разреда су 30. септембра били на „Дечијој пијаци“ коју је 

организовала Градска општина Врачар на Каленић пијаци.  

 
Основe безбедности деце 

Програм Основe безбедности деце реализује се на часовима одељенског 
старешине, једном месечно, са ученицима четвртог и шестог разреда. 

Циљ програма је стицање нових и унапређење постојећих знања, вештина и 
ставова ради подизања безбедносне културе ученика. Наставу изводе припадници 
Министарства унутрашњих послова, а обрађује се неколико тема: Безбедност деце 

у саобраћају; Полиција у служби грађана; Насиље као негативна појава; 
Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола; Безбедно коришћење 

интернета и друштвених мрежа; Превенција и заштита деце од трговине људима; 
Заштита од пожара и Заштита од техничко-технолошких опасности и природних 
непогода. 

У септембру су одржани часови по следећем распореду: 
IV4 - Полиција у служби грађана, 13. септембра 

VI2 - Насиље као негативна појава, 13. септембра  
IV2 - Полиција у служби грађана, 15. септембра 
VI1 - Безбедност деце у саобраћају, 15. септембра 

VI3 - Заштита од пожара, 15. септембра 
IV3 - Заштита од пожара, 18. септембра 

IV1 - Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа, 22. септембра 



 

Ученици III3 поред споменика Светог Саве  


