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Мај 2021. 
 

Дан школе 
Дан школе, 10. мај, 

обележен је промоцијом 

дечијег стваралаштва.  
Као део активности 

обележавања, у априлу 
2021. организована је 
изложба ликовних радова у 

холу школе. Ученици су 
писали литерарне радове 

на различите теме, приказе 
омиљених књига и бајке и 

илустровали их. Ученици 
IV2 су извели кратки 
драмски комад „Свети Сава“. 

На сајту школе – на страни Дан школе 2021.– представљено је дечије 
стваралаштво у дигиталном облику. Осим аутора литерарних и ликовних радова, 

своје умеће показали су и ученици рецитатори, глумци, аниматори и музичари. 
 
Штафетне игре поводом Дана школе 

Штафетне игре, спортско међуодељењско такмичење, одржане су као део 
обележавања Дана школе, од 10. до 13. маја. Задатак ученика је био да пређу 

различите полигоне постављене у школском дворишту. Првог дана су на полигон 
изашли прваци, а наредних 
дана ученици другог, трећег и 

четвртог разреда. 
Организатори су биле учи-

тељице у продуженом боравку 
Весна Самарџић, Ана Љубовић 
Гвоздић, Маја Ристић, Соња 

Вукашиновић и Невена Љамић.  
Ученици су са радошћу 

учествовали у свим активно-
стима и рекли су да им је било 
дивно јер је коначно, после 

дужег времена, цело одељење 
на окупу и да су се одлично 

забавили у игри и надметању. 
Родитељи ученика и учитељи 
свих одељења су похвалили 

организаторе такмичења.  
Педагог је оценио да 

мотивисаност ученика и њихови 
осмеси говоре о успешности 
идеје и похвалио је иниција-

тиву и организацију полигона, 
као и међусобну подршку колега реализатора. 



 

Краљевство поезије 
Такмичење рецитатора „Краљевство 

поезије“ у част нашег прослављеног глумца 
Петра Краља, одржано је 29. маја у сали 
Градске општине Врачар. Нашу школу су 

представљале Тара Думоњић и Миљана 
Вулевић, ученице III4. Тара Думоњић је 

освојила награду за изузетан наступ. 
 
Међународни Дан девојчица 

За ученице седмог разреда заинте-
ресоване за учешће у обележавању Дана 

девојчица током марта и априла 2021. 
организована је гугл учионица и одржаване 
су припреме сваког понедељка. Радови Ане 

Кришто VII3 и Мирјане Илић VII3 ушле су у 
финале такмичења „Ухвати идеју“ и 22. 

априла је одржана онлајн посета Компанији 
А1 Србија током које су проглашени 
победници конкурса – Ана Кришто освојила 

је 3. место, а Мирјана Илић 2. место. 
Ученица Мирјана Илић и менторка 

Александра Бошковић учествовале су 25. априла 2021. у јутарњем програму на 
телевизији Студио Б где су говориле о свом раду током обележавања Дана 
девојчица, као и о развијању предузетничких компетенција у нашој школи. 

Група од 15 девојчица седмог разреда учествовала је 23. априла 2021. у 
онлајн посети Компанији Schneider Electric током које су девојчице могле да чују 

чиме се бави ова компанија, као и лична и професионална искуства жена 
менаџерки које раде у компанији. Група од 15 ученица учествовала је 27. априла 
2021. на вебинару Компаније А1 „Безбедност деце на интернету“. Теме су биле: 

опасности које прете деци на интернету и начини на које могу да се заштите. 

 

Угледни час у IV5 

Наставница Гордана Бакић је 21. маја одржалаугледни час из природе и 
друштва у одељењу у IV5, наставна јединица „Први српски устанак“. Часу су 

присуствовале Драгана Томанић, Весна Самарџић, Невена Љамић, Вера 
Храстински и Татјана Перишић. Ново градиво је било представљено кроз 
презентацију и повезивање са претходним градивом. У праћење часа били су 

укључени и ученици који прате наставу на даљину. Час је оцењен успешним. 
 

Наставничко веће 

Седница Наставничког већа одржана je 27. маја. Теме су биле: Иницијатива 
Савета родитеља за отварање три нове групе продуженог боравка, Предлог 

слободних наставних активности, секција и пројекта Обогаћеног једносменског 
рада, Организација разредних, поправних и завршног испита за ученике осмог 
разреда и организацију припремне наставе и Избор ученика генерације. 

 



Угледни час у III3 

Ивана Уљанов је одржала 
угледни час (двочас) из српског 

језика 27. маја у одељењу III3., 
наставна јединица „Бајке браће 
Грим“. Часу су присуствовали 

педагог, психолог, библиотекар, 
као и неколико учитељица трећег 

и четвртог разреда наше школе. 
У уводном делу часа ученици 

су се подсетили свих бајки браће 

Грим које су претходно обрадили 
на три школска часа заједно са 

учитељем. Затим су самостално и 
у групи анализирали преостале 
три бајке на основу материјала који је припремио учитељ. Изазов часа је био тај 

што ученици нису знали коју ће бајку добити од преостале три необрађене. Ова 
тешкоћа је превазиђена тако што су ученици радили у групи, заједно дискутовали 

и записивали најбоље могуће одговоре на задата питања. У завршном делу часа 
представници група су прочитали одговоре на питања.  

За сам крај часа ученици су поновили основне карактеристике бајке кроз 

групно решавање квиза на паметном телефону. Тако су добили и упутство за 
самосталне писање бајке у оквиру израде домаћег задатка. Касније су ове бајке 

илустроване, па је настала Збирка одељењских бајки одељења III3. У оквиру 
вредновању активности ученици су рекли да им час био интересантан зато што су 
сарађивали и радили у групи. 

 



Јун 2021. 
 

Читам, па шта? 

Завршна свечаност 
У мају 2021. завршен је 

трећи, последњи, круг 
такмичења Читам, па шта? 
које организује Библиотека 

града Београда.  
Уна Марковић, ученица 

III4 наше школе, освојила је 
трећу награду.  

Завршна свечаност про-

јекта одржана је 2. јуна у 
Библиотеци града Београда.  

Похвалнице су добили 
сви ученици чији су радови 
објављени на страни про-

јекта, међу њима је тринаест 
ученика наше школе. 

Уна Марковић је за 
освојено треће место награђена књигом. 

 

Угледни час у IV3 

Снежана Ђуричковић је одржала угледни часиз природе и друштва у IV3, 

наставна јединица „Србија у Првом светском рату“. Часу је присуствовало 
неколико учитеља, библиотекар и психолог школе. Посебан гост часа био је 
наставник историје Владо Маријан који се представио ученицима и упознао их са 

садржајем новог предмета у петом разреду - историјом.  
 

Час пред полагање испита за лиценцу  
Маја Димитријевић је 10. јуна одржала предавање за проверу савладаности 

програма пред полагање испита за лиценцу. Тема је била „Психолошки проблеми 

дечије и адолесцентне доби“, а предавању су присуствовали учитељи, директор, 
помоћник директора, педагог и ментор приправника. 

Комисија је оценила реализацију активности успешном. 
 
Час пред полагање испита за лиценцу  

Маја Симић је 11. јуна одржала у II3 час енглеског језика за проверу 
савладаности програма пред полагање испита за лиценцу. Наставна јединица је 

била „Weather“, а часу су присуствовали директор школе, педагог и два 
наставника. Комисија је оценила реализацију часа успешном. 

 

Час пред полагање испита за лиценцу  
Никола Јовчић је 14. јуна одржао у VI2 час математике за проверу 

савладаности програма пред полагање испита за лиценцу. Наставна јединица је 
била „Површина трапеза“, а часу су присуствовали директор школе, педагог и два 

наставника. Комисија је оценила реализацију часа успешном. 
 

https://citampasta.rs/
https://citampasta.rs/


Угледни час у III1 и III4 

Наставнице Јована Симић и Ивана Милошевић и библиотекарка Слађана 
Галушка одржале су угледни и јавни час из српског језика, наставна јединица 

„Моја бајка“, на коме су ученици III1 и III4 представили пројекат „Еко бајка“, 10. 
јуна у свечаној сали школе.Часу су присуствовали ученици III3 и њихова 
учитељица Ивана Уљанов, наставнице Ивана Глумац и Ана Стојановић, педагог 

Татјана Перишић и директор школе Јована Миленковић. 
Ђаци су извели представу Бајка о краљевству на ушћу двеју река кроз коју су 

показали знања у вези са бајкама, заштитом животне средине и рециклажом. Део 
представе чинила су и квиз питања за публику. У вредновању активности пројекта 
ученици учесници су рекли да је било веома занимљиво, свидела им се сарадња 

два одељења, састављање бајке и квизова и глума. Гости су похвалили идеју да се 
знања из природе и друштва повежу са бајком и оценили су да је представа била 

веома успешна и забавна. 
Пројекат је реализован од априла до јуна 2021. године. Кроз разноврсне и 

бројне активности ученици су утврђивали и повезивали знања у вези са бајкама и 

очувањем животне средине. Писали су бајку о краљевству чији становници уче да 
се брину о животној средини и у томе им помажу пријатељи из суседног 

краљевства. Уследила је драматизација текста, подела улога, избор костима, 
реквизита и музике и направљена је права позоришна представа. 

Активности и продукти пројекта су представљени на четири странице онлајн 

одељењског часописа Чаролије враголије, чије су теме бајка, рециклажа, 
представа и извештај. Постављен је текст бајке, дечији ликовни радови, прилог о 

еколошком кутку, квизови, фотографије са представе, извештаји о току пројекта. 
 

https://carolijevragolije.wixsite.com/mysite/2020-2021


 

 
Угледни час у II5 

Учитељица Невена Љамић одржала је 10. јуна угледни час из математике у 
одељењу II5, наставна јединица Текстуални задаци – Сабирање и одузимање до 
100. Час је део примене знања стечених на семинару „Дигитална учионица“, те је 

била видљива примена савремених технологија – коришћење интерактивне табле, 
различитих образовних ресурса и мултимедијалних програма. Применом 

интегративне наставе направљена је унутарпредметна и међупредметна 
корелација, па су тако ученици обновили знања и о разломцима, деловима биљака 
и ребусима. Цео контекст часа смештен је у причу о јунацима из цртаног филма 

Штрумпфови, што је ученицима било посебно занимљиво.  
Часу су присуствовали помоћник директора Татјана Перишић, одељенске 

старешине других одељења и учитељи из продуженог боравка. Сви присутни на 
часу истакли су да је циљ часа успешно реализован, да су деца била мотивисана и 
активна, да је учитељ уважавао потребе и могућности сваког ученика и показао 

изузетне дигиталне компетенције. Ученици су рекли да им се час допао и да би 
волели да имају више оваквих часова. 

 

Наставничко веће 
Седница Наставничког већа одржана је 10. јуна. Теме су биле: Реализација 

образовно-васпитног рада и утврђивање успеха и дисциплине за ученике осмог 
разреда, Доношење одлуке о додели посебних диплома, диплома „Вук Караџић“, 

предлози за ђака генерације и Договор око организовања разредних, поправних 
испита и завршног испита за ученике осмог разреда.  

 

Донација спортских реквизита 
Влада Републике Србије, 

Министарство омладине и спорта и 
Град Београд су у оквиру акције 
Школа бесплатног спорта донирали 

нашој школи спортске реквизите, 18. 
јуна. 

Свечаном догађају присуство-
вали су министар омладине и спорта 
Вања Удовичић, заменик градона-

челника Београда Горан Весић и 
представници Градске општине 

Врачар. Најављено је да ће се, од 
септембра 2021. у оквиру пројекта, 
за децу од првог до четвртог разреда 

у дванаест београдских општина 
увести бесплатне школе спортова.  

 

Наставничко веће 
Посебна свечана седница Наставничког већа одржана је 21. јуна. На њој је 

верификован избора ђака генерације. За ђака генерације проглашена је Кристина 
Дивац, ученица VIII2. 

 



Наставничко веће 

Седница Наставничког већа одржана је 23. јуна. Верификован је успех 
ученика у учењу и владању на крају наставне 2020/2021. године. 

 

Наставничко веће 
Седница Наставничког већа одржана је 25. јуна. Утврђена је излазност 

ученика осмог разреда на завршни испит и верификован број ученика који су 
завршили основно образовање. 

 

Завршни испит 
Завршни испит за ученике осмог разреда одржан је 23, 24. и 25. јуна.  

У среду, 23. јуна, полагали су тест из српског језика, у четвртак, 24. јуна, 
тест из математике и у петак, 25. јуна, комбиновани тест. 

 

Кабинет за руски језик 
Компанија НИС, у сарадњи са Амбасадом Руске Федерације и Српским 

одељењем Међународног јавног фонда јединства православних народа, донирала 
је нашој школи опрему за модерно опремљен кабинет за руски језик.  

Свечаном уручење донације 28. јуна присуствовали су Александар Боцан-

Харченко, амбасадор Руске Федерације у Републици Србији, Вадим Смирнов, 
заменик генералног директора НИС-а, Андреја Младеновић, помоћник 

градоначелника Београда и Наталија Коцев, руководилац Српског одељења 
Међународног јавног фонда јединства православних народа, и Јована Миленковић, 
директор школе. 

Ученици наше школе су том приликом извели пригодни културно-уметнички 
програм на руском језику. 

 
Наставничко веће 
Седница Наставничког већа одржана је 29. јуна. Усвојен је Школски програм 

за четврти и осми разред. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


