
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Летопис 2018/2019.  

Септембар 2018. 

 



Септембар 2018. 
 

Почетак школске године 
Школска 2018/2019. година започела је 3. септембра 2018.  
У школском дворишту је организован програм за пријем првака. Присутне је 

најпре поздравио директор школе Михајло Ракоњац, а затим и представници 
Градске опшине Врачар који су поделили поклоне малишанима. 

Програм добродошлице су припремили ученици III2,који су извели представу 
„Капетан Џон Пиплфокс“. Уследила је прозивка ученика четири одељења, а онда 
су они са својим учитељицама отишли у учионице да се упознају са простором у 

коме ће боравити наредне четири године.  
После разговора са директором и помоћником директора, родитељи су се 

придружили деци и учитељицама на првом свечаном часу. 

 



Екскурзија 

Ученици осмог разреда и њихове разредне старешине били су на екскурзији 
15. 16. и 17. септембра 2018.  

Обишли су Пожаревац, Виминацијум, Ђердап, Лепенски Вир и Сребрно језеро. 

 
Дани европске баштине 

Поводом обележавања Дана европске баштине ученици I1, I2 и I3 били су 
гости Дечијег одељења Библиотеке града Београда на Врачару, 25. и 28. 

септембра. Ђаци су се упознали са значењем појма баштина, а онда су говорили 
народне умотворине и показали да знају загонетке, пословице, бројалице и 
брзалице. Затим су заједно са библиотекаркама причали приче Зец на спавању и 

Тамни вилајет. У игри меморије су успешно пронашли све парове сличица. 
Ученицима су се веома свидели часови у библиотеци и договорено је да се 

дружење настави наредних месеци кроз читање књига и разговор о њима. 



Безбедност у саобраћају 

Агенција за безбедност у саобраћају и Градска општина Врачар организовали 
су 26. септембра обуку о безбедности у саобраћају за ученике првог, другог и 

трећег разреда. У школском дворишту је направљен полигон на коме су ђаци 
увежвавали правила понашања у саобраћају. 

 

Дијабетес 
Пројекат „Спортом против дија-

бетеса“ који реализује Спортски клуб 
Вашариште из Крагујевца уз подршку 
Завода за спорт и медицину спорта 

Републике Србије представљен је у 
нашој школи 26. септембра.  

У оквиру редовних часова физичке 
културе промовисана је важност 
бављења спортом, а затим је за ђаке, 

наставнике и заинтересоване родитеље 
одржано едукативно предавање о 

превенцији и начину контроле шећерне 
болести. 

 

Хуманитарна акција 
Ученици четвртог разреда наше школе су 27. септембра присуствовали 

хуманитарном концерту који је организовала Основна школа „Радојка Лакић“ у 
Позоришту „Академија 28“. Новац прикупљен од улазница упућен је за лечење 
ученице ове школе.  



Бициклисти 

Центар за безбедност саобраћаја и Градска општина Врачар реализују 
пројекат „Желим да возим, морам да знам“ за упознавање деце са правилима 

понашања бициклиста у саобраћају. У оквиру пројекта, 28. септембра 
организовано је предавање у нашој школи и ученицима петог и шестог разреда су 
представљена правила за безбедну вожњу бицикла. 

 
Ноћ истраживача 

Ученици одељења V2 у пратњи одељењског старешине Иване Марковић и 
учитељице Горице Ивановић учествовали су 28. септембра у радионицама у Музеју 
Вука и Доситеја у оквиру манифестације „Ноћ истраживача“. 

 


