
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

Ученици првог разреда  
Изложба „Дрво генерације“ 

Летопис 2019/2020.  

Фебруар 2020. 

Март 2020. 

 

 

 

 



Фебруар 2020. 
 

 

Информатика 

У нашој школи је одржано општинско такмичење из Информатике и 

рачунарства 22. фебруара. 
Огњен Бобић VI3 и Вук Павловић VI2 су освојили треће место. 

Петар Милановић VII4 је освојио треће место. 
 
 

Физика 

Општинско такмичење из физике одржано је 22. фебруара у ООШ „Владислав 

Рибникар“. 

Нина Орландић VI2 освојила је прво место, а Јелисавета Милић VI2 друго 
место, Никола Лончаревић VI2 и Огњен Бобић VI3 освојили су треће место. 

Тамара Милић VII4 и Стефан Светозаревић VII2 освојили су треће место. 
 
 

Читам, па шта 
Ученици другог, четвртог, петог и шестог разреда учествовали су у пројекту и 

такмичењу „Читам, па шта“ Библиотеке града Београда.  

На школском нивоу они су писали приказе и цртали илустрације за три књиге 

предвиђене програмом пројекта. 
 



Март 2020. 
 

 

Техника и технологија 
У нашој школи је одржано општинско такмичење из Технике и технологије и 

Техничког и информатичког образовања 1. марта 2020. 

 
 

Дан жена 

Учитељица Наталија Мићић и наставница технике и технологије Јасминка 

Ристић организовале су 6. марта заједнички час у одељењу IV5. Наставница 
Јасминка Ристић је показала ђацима како да уз помоћ лењира и шестра направе 

картонске траке и од њих срца – поклоне којима ће обрадовати мајке за Дан жена. 

 
 

Хемија 

Општинско такмичење из хемије одржано је 1. марта у ОШ „Јован 

Миодраговић“. 
Кристина Дивац VII2, освојила је прво место, Лидија Михајловић VII4, друго 

место и Тамара Милић VII4, треће место.  

Алексеј Трипковић VIII1 и Симона Ђоровић VIII3 освојили су друго место. 



Народно позориште 

У понедељак, 2. марта 2020. године, група ученика осмог разреда посетила је 

Народно позориште у Београду са својим наставницама Драганом Јањић и Аном 
Стојановић. Ученици су прво посетили Музеј Народног позоришта, где су имали 

прилике да од кустоса чују причу о постанку позоришта, његовој историји и 

реконструкцији. Након предавања ученици су обишли сцену. Такође су слушали о 

томе како се припрема сцена за извођење представе. За крај су имали прилику да 
виде избложбу упечатљивих костима из различитих периода.  

 



 

 

 
Мама у срцу сваког детета 

У сарадњи са Поштом Србије 6. марта одржан је јавни час „Честитка за Дан 

жена“. Била је то прилика да се ђаци првог разреда упознају са занимањима људи 

који раде у пошти и стекну нова знања. Ђаци првог разреда су предали поштару 
честитке које су на ликовној радионици с љубављу припремили како би мамама 

улепшали празник. 

 

 

 
Златна сирена 

Градско такмичење „Златна сирена“ започело је 9. марта и тада је одржан 

први део – жанр: Стари мајстори, савремена и класична соло песма и 
Староградска песма. 

Ученик Милан Красојевић IV3 је освојио прво место. 

Софија Ђорђевић III1 и Андреј Стојановић VII2 су освојили друго место. 

 
 

Наставничко веће 

Седница Наставничког већа одржана је 9. марта.  
Разматрани су Извештај о раду школе на крају првог полугодишта 2019/2020. 

и Извештај о раду директора на крају првог полугодишта 2019/2020.  

Донет је план надокнаде часова и Наставничко веће је упознато са 
извештајима о инспекцијском надзору и изменама и допунама Закона о основама 

система образовања и васпитања. 

 

 
 



Рецитатори 

 

Школско такмичење 
рецитатора одржано је 10. 

марта 2020. 
 

У категорији ученика 

млађих разреда најбољи су 

били:  
1. Остоја Драшковић III3,  

2. Тара Думоњић II4,  

3. Вук Гмијовић I5  
и Нађа Цветковић II3. 

 

У категорији ученика 
старијих разреда најбољи 

су били:  

1. Борис Илић VII2, 
2. Лазар Живојиновић VII1, 

3. Вук Булат V4. 
 

 

Општинско такмичење рецитатора одржано је 13. марта у ООШ „Владислав 

Рибникар“.  

У категорији млађих разреда Остоја Драшковић је освојио друго, а Тара 
Думоњић треће место. 

У категорији старијих разреда Борис Илић освојио је прво место. 

 



Дрво генерације 

Градска општина Врачар и ЈКП Градско зеленило организовали су акцију 

„Дрво генерације“, 12. марта. У дворишту наше школе ученици првог разреда су 
засадили своје дрво о коме ће бринути осам година. Акцији су, осим ђака и 

њихових учитељца, присуствовали Драги Лукић, члан Већа општине Врачар, и 

директорка школе Јована Миленковић. 

У оквиру акције прваци су цртали на тему „Моје дрво“ и ликовни радови су 
изложени у холу школе и школској библиотеци. 

 

 

Историја 

Општинско такмичење из историје одржано је 15. марта у ОШ „НХ Синиша 
Николајевић“. 

Александра Дивац V2 је освојила друго место. 

Лана Стефановић VI4 је освојила друго место. 
Кристина Дивац VII2 је освојила прво место, Лав Уљанов VII2 и Вук 

Маринковић VII2 треће место.  

Павле Марковић VIII2 је освојио треће место. 

 
Учење на даљину 

Влада Републике Србије је одлучила да се, због епидимиолошке ситуације у 

земљи, привремено обустави непосредни образовно-васпитни раду основним и 
средњим школама на територији Републике Србије, од 16. марта 2020. године. 

Реализација образовно-васпитног рада учењем на даљину је започела 17. 

марта 2020. године.  
На посебном делу школског сајта постављена је платформа Подршка у учењу. 

На њој се постављају недељни планови наставника, наставни материјали за 

ученике и упутства за рад. 

 


