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Организација рада школе  
 
Школска година је почела 1. септембра 2021.  
Ученици првог и другог разреда и од петог до осмог похађају наставу 

преподне. Ученици трећег и четвртог разреда мењају смену на недељном нивоу, 
једне недеље су преподне ушколи, а друге поподне. 

Настава за ученике млађих разреда почиње у 8.00 или 12.45 (поподне). 

Настава за ученике од петог до осмог разреда почиње у 8.30. 
Час траје 45 минута. 

 
Продужени боравак ради од 7 часова за ученике трећег, односно четвртог 

разреда и након завршених часова редовне наставе до 18 часова по дневном 

режиму. 
 

 
Посебни програми и пројекти 
У школској 2021/2022. години у нашој школи се реализују три посебна 

програма/пројекта: Обогаћени једносменски рад, Секција Програмирање и 
Бесплатне школе спорта. 

 

 



Септембар 2021. 
 

Прваци 
Наша школа примила је нову генерацију првака 1. септембра. На свечаном 

пријему, у препуном дворишту школе, добродошлицу им је пожелела 

директорка Јована Миленковић, а затим и председник Општине Врачар проф. 
др Милан Недељковић. Пригодан програм и рецитал припремили су ученици 

петог разреда. Затим су учитељице повеле своје нове прваке у њихове 
учионице. 

 

Семинар и дронови 
У Основној школи „Милена Павловић Барили“ 3. септембра су додељени 

дронови директорима и одржан семинар за наставнике педесетак основних 
школа са Палилуле, Вождовца, Старог Града, Врачара, Савског Венца, Звездаре 
и Гроцке. Тиме је завршена додела дронова и организација семинара за све 

основне школе у Београду.  
 

Наставничко веће 
Седница Наставничког већа одржана је 13. септембра. Разматрани су 

Извештај о остваривању ГПРШ, Извештај о раду директора, Извештај о 

самовредновању и Извештај о стручном усавршавању за 2020/2021. годину. 
 

Таблети 
Ученицима трећег и четвртог разреда подељени су таблети у дворишту 

школе, 14. септембра, у оквиру пројекта „Беотаблет”. Родитељима и ученицима 

су се обратили директорка школе Јована Миленковић и председник Градске 
општине Врачар Милан Недељковић, који је уједно и уручио пет таблета 

ученицима IV4. 



Посета Музеју Николе Тесле 

У оквиру манифестације Дани европске културне баштине сви ученици 
петог разреда наше школе, у пратњи одељењских старешина, посетили су Музеј 

Николе Тесле, 20. септембра. Музеј је организовао бесплатан улаз и стручно 
вођење кроз изложбену поставку. 

 

 
Недеља 

руског дечјег филма  
Ученици ll1, ll2, ll3 и ll5 

присуствовали су свечаном 

отварању Недеље руског 
дечјег филма под слоганом 

„Бајке детињства“, 27. 
септембра у Дому омладине 
Београда. Публици су се 

представили сарадници из 
Русије, а затим су деца 

гледала филмове при-
кладне за ученике основне 
школе. 

 
 

Безбедност на интернету 
Једанаест ученика VII1 је са библиотекарком посетило Библиотеку града 

Београда, одељење на Врачару, 28. септембра. Након приче о важности читања 

и порукама које књиге шаљу читаоцима, ученици су се упознали са фондом 
дечијег одељења.  

Затим су присуствовали предавању у вези са безбедношћу на интернету 
које је одржао Влада Арсић, уредник, новинар, писац и едукатор Фондације 
„Тијана Јурић“. Ђаци су у разговору са предавачем сазнали и додатне 

информације на ову тему. 

 



Октобар 2021. 
 

Дечија недеља 
Поводом обележавања Дечије 

недеље традиционално дружење 

деце Врачара и председника 
Градске општине Врачар уприли-

чено је 5. октобра. Ученицима који 
су остварили најбоље резултате на 
такмичењима и ликовним конкур-

сима током школске 2020/2021. 
године уручене су похвалнице и 

дипломе. Међу њима су била и два 
ученика наше школе – Растко 
Петровић IV3 и Феђа Грујић IV4.  

 
 

Час пред полагање испита за лиценцу  
Марија Милинковић је 7. октобра одржала у VIII4 час хемије за проверу 

савладаности програма пред полагање испита за лиценцу. Наставна јединица је 

била „Легуре и корозија - обрада“, а часу су присуствовали директор Јована 
Миленковић, педагог Татјана Перишић и наставник Јелена Симић Бодирога. 

Комисија је оценила реализацију часа успешном. 
 
Семинар 

Семинар „Развој самопоуздања и вештина комуникације“ одржан је 9. 
октобра у нашој школи. Учесници су били 17 наставника, психолог и директор 

школе. 
 
Брзином до звезда 

У Основној школи „Јован Миодраговић“ одржано је општинско такмичење у 
атлетици под називом „Брзином до звезда“, 14. октобра. Нашу школу на овом 

такмичењу представљало је 16 ученика трећег и четвртог разреда. На градско 
такмичење пласирали су се Јана Мирковић IV4 и Светозар Милић IV2. 

 



Стручно усавршавање у установи 

Интерно стручно усавршавање за коришћење е-учионице издавача Клетт, 
Нови Логос и Фреска одржано је 13. октобра. Присутно је било 29 наставника 

разредне и предметне наставе и боравка. Обуку је водила Светлана Ленаси. 
 
Родољубива песма 

Ученици VII1 наше школе Димитрије Белић и Петра Шушњар, освојили прво 
и друго место на литерарном конкурсу „Родољубива песма – нова српска 

мисао“. Похваљен је и ученик Богдан Поповић, VII1. Свечана додела диплома је 
била 16. октобра у ДКЦ. 

Ученици су 2. октобра учествовали у радионици одржаној у скупштинској 

сали Општине Врачар. Разговарали су са писцима Петром Арбутином и 
Боривојем Рашуом о томе колико је важно да се на правилан начин разуме 

значење и процес стварања поезије.  
 

 

Микробит у настави – огледни час 
Наставнице Ирина Гајић и Наташа Томић одржале су у одељењу V1 огледни 

час из Технике и технологије 20. октобра, наставна јединица „Правила и 

прописи кретања пешака, возача бицикала и дечијих возила у саобраћају“.  
Новина у раду је примена 

микробита у настави.  
Часу су присуствовале директор 

Јована Миленковић, педагог Татјана 

Перишић и библиотекар Слађана 
Галушка. 

Циљ часа је био Стицање знања 
везаних за правила и прописе 
кретања пешака и возача и 

упознавање ученика са применом 
микробита у настави. Ученици су са 

великим интересовањем пратили час 
и активно учествовали у раду.  



 

Кошарка 
Такмичење СПОРТИШ у кошарци 

одржано је 20. октобра. Екипе 
девојчица петог и шестог разреда и 
седмог и осмог освојиле су друго место. 

 
Једна школа = Једно дрво 

У оквиру обележавања Европске 
недеље локалне демократије на 
Врачару ученици одељења IV4 су 

учествовали у акцији „Једна школа = 
Једно дрво“, 21. октобра на јавној 

зеленој површини поред Центра за 
ликовно образовање. Овим поводом су 
ученици посадили дрво које је добило 

плочицу са обележјем школе.  
 

 

 
Плес 
Плесна школа „Врачар“ организовала је часове плеса за ученике првог 

разреда од 20. септембра до 20. октобра. 
 

Наставничко веће 
Седница Наставничког већа одржана је 29. oктобра. Донета је одлука о 

бржем напредовању ученика VII4 Ђорђа Илића. 

 
Радионице за ученике 

Психолог Маја Димитријевић и педагог Сузана Крчмар су током септембра 
и октобра одржала неколико часова/радионица са ученицима од петог до осмог 
разреда на теме: Адаптација ученика петог разреда, Стилови и технике учења, 

Комуникација, Дигитално насиље и превенција насиља. 
 



О градовима Србије 

Ученици IV1 и IV4 су на часовима пројектне наставе у септембру и октобру 
радили пројекат „Градови Србије“. Они су имали задатак да по групама пронађу 

информације о неколико градова у Србији, да направе паное у вези са њима и 
да их представе својим друговима. Такође, било је важно и да сами направе 
фотографије одређених предела о којима говоре. 

Активности су повезане 
са садржајем наставе природе 

и друштва, српског језика, 
ликовне и музичке културе. 
Ђаци су писали саставе у вези 

са одређеним делом града 
који им је важан, било да је то 

Београд или неки други град 
који познају. Писали су 
разгледнице и представљали 

знаменитости Београда.  
На часовима ликовне 

културе се цртали омиљени 
део Београда, а на часовима 
музичке културе слушали 

композиције познатих српских певача и музичара о којима су писали као 
становницима појединих градова. 

Активности пројекта представљене су на страни одељенског часописа 
Чаролије враголије. 

 

https://carolijevragolije.wixsite.com/mysite/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D0%B5-2021-2022

