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Новембар 2021. 
 

Јесењи распуст 
Распуст за ученике основних и средњих школа трајао је од 8. до 12. 

новембра. 

 
Наставничко веће 

Седница Наставничког већа одржана је 4. новембра. Разматрани су успех, 
дисциплина и владање ученика на крају првог тромесечје, уједначавање 
критеријума оцењивања, рад ученичких организација, набавка наставних 

средстава и вођење евиденције у педагошкој документацији.) 
Јована Симић је презентовала платформу „Чувам те“ и ресурсе које нуди 

наставницима за рад у настави. 
 
Угледни час 

Наставница енглеског језика Мариана Станимировић је одржала угледни 
час 15. новембра у одељењу IV1, наставна јединица „Animals“. Часу су 

присуствовале Маја Симић и Ивана Милошевић. Новина је била та што су у 
презентацији код слика и назива животиња написани бројеви или нека реч и 
ученици су погађали шта ти бројеви или речи значе и како их можемо повезати 

са животињама. Деца су се јављала, логички су размишљала и после 
занимљивих одговора дошла до решења. Успостављена је корелација са 

садржајем природе и друшта (биологијом и географијом) и музичком културом 
јер су ученици слушали композицију „Карневал животиња“ Камиј Сен Санса и 
по тоновима, висини и звуцима погађали која је животиња у питању. Час је био 

успешан, занимљив , а ученици нису само учили речи већ су научили и нешто 
занимљиво о свакој животињи и тако проширили своја знања. 

 
Дан толеранције 
Међународни дан толеранције, 16. новембар, обележен је активностима са 

ученицима трећег и четвртог разреда од 16. до 19. новембра. 
На часовима грађанског васпитања и веронауке са ученицима трећег 

разреда разговарали су учитељице, библиотекарка и вероучитељ о 
толеранцији, поштовању различитости и о томе како различитост доприноси да 

учимо једни од других. 
Са ученицима четвртог разреда библиотекарка је причала о значењу појма 

толеранције, као и о постојању и поштовању различитости и учењу кроз 

упознавање обичаја, понашања и размишљања других људи. Затим је кратко 
представила збирку прича Јасминке Петровић „Риба риби гризе реп“ и 

прочитала једну од пет прича из ње. Ђаци су препознали примере толерантног 
и нетолерантног понашања у причи, а затим су говорили о сличним примерима 
у свом окружењу и промишљали о начину решавања одређених ситуација. 

Библиотекарка је позвала ученике да прочитају целу књигу и учествују у 
пројектима „Читам, па шта?” и „Оштро Перце” у чијим програмима је једна од 

књига за читање управо ова збирка прича. 
 
Домовина се брани лепотом и знањем  

Поводом Дана примирја у Првом светском рату, Дечји културни центар 
Београд расписао је наградни конкурс „Домовина се брани лепотом и знањем” 

за децу млађег основношколског узраста. На конкурсу су учествовали ученици 
петог и шестог разреда наше школе. У категорији од 10 до 12 година Тара 
Кијачић, ученица VI1, освојила је прву награду.  



Песничка сусретања  

Општинско такмичење „Песничка сусретања деце и младих”, које 
организује удружење Пријатељи деце Београда, одржано је 19. новембра у 

Основној школи „Светозар Марковић”. Нашу школу су представљали Ђурђа 
Ћирјанић III1, Павле Ћириловић III3, Сења Бутковић VII2 и Димитрије Секулић 
VII1. Прву награду у категорији млађих основаца освојила је Ђурђа Ћирјанић 

III1. Међу старијим основаца Сења Бутковић VII2 је освојила другу награду. 
 

Испит за лиценцу 
Директорка школе Јована Миленковић је положила испит за лиценцу, 19. 

новембра у Школској управи Београд. 

У оквиру припрема за испит спровела је анкету за наставнике и израдила 
рад у вези са комуникацијом међу наставницима. Тај рад ће бити објављен као 

део извештаја о стручном усавршавању. 
 
Ђачко паркинг место  

„Паркинг сервис“ је сезону 2021. акције „Ђачко паркинг место“ завршио 
25. новембра у ОШ „Светозар Милетић“, уручењем донације у виду наставних 

средстава директорима 33 основне школе са подручја зонског система 
паркирања. Уговоре о донацији и опрему су директорима школа уручили 
заменик градоначелника Горан Весић и директор ЈКП „Паркинг сервис” Андрија 

Чупковић. Наша школа је добила разглас. 
 



Огледни часови 

Наставница енглеског 
језика Александра Бошковић 

је у одељењима VI3, VI2 и 
VIII2 одржала огледне часове 
26. новембра и представила 

употребу Plickers платформе 
која се користи за форма-

тивно и сумативно оцењи-
вање. 

Часу у VI3 присуствовале су колегинице Марија Јовичић и Марина Луковић, 

педагог и психолог школе, у одељењу VI2 директорка школе Јован Миленковић 
и Слађана Галушка, педагошки саветник, а у VIII2 педагог школе Татјана 

Перишић. 
Циљ часова је била провера остварености исхода друге лекције. 

Провераван је усвојени вокабулар и употреба садашњег (шести разред) и 

прошлог времена (осми разред). Питања су била тако конципирана да је 
требало попунити реченице одговарајућим речима или облицима. Када се 

ученици определе за тачан одговор, подигну своје картице, наставних их 
скенира и платформа одмах региструје резултате. На тај начин је могуће одмах 
након завршеног теста урадити анализу и то за свако питање или за сваког 

ученика. Ученици су на претходном часу били упознати са начином испитивања 
и процедуром тако да није било проблема у коришћењу картица. Поједини 

ученици су коментарисали да је овакав начин испитивања био стреснији него 
писани тест на који су навикли јер немају времена да се врате на урађена 
питања и да евентуално нешто преправе. 

Наставница и присутне колегинице су се сложиле да платформа пружа 
различите могућности за проверу знања ученика и одличан је начин за 

формативно праћење напредовања ученика. 
 
Дабар 

Школско такмичење Дабар одржано је онлајн од 15. до 19. новембра 
Ученици наше школе су учествовали у следећим категоријама: 

Најбољи такмичари са школског такмичења пласирали су се на републички 
ниво, у категорији Дабарчић (пети и шести разред): Никола Шами VI2, Ксенија 

Мујовић VI2, Вук Стојковић Гудовић VI3, Ана Кремер VI4, у категорији Млади 
Дабар (седми и осми разред): Милош Судар VIII1.  

Ученици четвртог разреда су такође учествовали на такмичењу од 22. до 

26. новембра 2021. у категорији Јуниор 2.  
 

Час пред полагање испита за лиценцу  
Маринел Ардељан је 29. новембра одржало у II1 час српског језика за 

проверу савладаности програма пред полагање испита за лиценцу. Наставна 

јединица је била „Штампана слова латинице У и В“, а часу су присуствовали 
директор Јована Миленковић, педагог Татјана Перишић, наставник Ивана 

Милошевић и ментор Драгана Златић. Комисија је оценила реализацију часа 
успешном. 

 

 
 

 
 
 



Угледни час 

Наставница Ивана Марковић је 30. новембра у одељењу VI3 одржала 
угледни час. Часу су присуствовале наставнице Марина Луковић и Мариана 

Станимировић, Слађана Галушка, библиотекар, и Татјана Перишић, педагог. 
Наставна јединица је била Обрада домаће лектире „Мој дека је био трешња“ 
Анђеле Нанети. Осим обраде и анализе књижевног дела предвиђеног наставним 

планом и програмом, циљеви часа били су и развијање вештине тумачења и 
доживљавања књижевног дела, развој креативног и критичког мишљења и 

оспособљавање ученика за самостално тумачење дела. На часу је коришћена 
презентација у којој је линк за квиз на платформи Wordwall. Ученици су 
подељени у три групе и путем квиза је наставница проверила да ли су ученици 

пажљиво прочитали лектиру. Квиз је садржао 15 питања са вишеструким 
избором одговора. Питања су направљена према Блумовој таксономији и 

различите су тежине, заступљена су сва три нивоа. Ученицима се овај начин 
провере веома свидео и били су веома активни и брзи у давању одговора. 
Постигнуће је оцењено формативном оценом „веома успешан“. Након разговора 

о општим подацима о аутору и делу, ученицима је са презентације пуштен филм 
„Мој дека је био трешња“ снимљен према роману. Филм је на руском језику, са 

титлом на енглеском језику и траје 12 минута. На овај начин извршена је 
корелација између страних језика и српског језика. Ученици су, након 
одгледаног филма, упоређивали два различита медија – филм и књигу.  

Након часа одржан је састанак стручног већа српског и страних језика на 
којем је овај час анализиран и вреднован. Сви који су присуствовали часу 

похвалили су час и ученике. Закључено је да је час био веома интересантан, да 
су ученици били све време активни. Промена активности им је држала пажњу. У 
току једног часа ученици су учествовали у квизу, гледали филм, упоређивали 

два различита медија и дискутовали о роману. Истовремено је постигнута добра 
корелација са страним језицима. Због свега наведеног, овај час је пример добре 

праксе. 



Децембар 2021. 
 

Такмичење из математике 
Школско такмичење из математике одржано је 3. децембра у просторијама 

школе. Учествовали су ученици од трећег до осмог разреда. На општинско 

такмичење се пласирало 17 ученика трећег разреда, 24 ученика четвртог, 9 
ученика петог, 14 ученика седмог и 8 ученика осмог разреда. 

 
Промоција књига у чудноватој причаоници 
За ученике другог разреда и III2 и III3 организована је промоција нових 

књига 7. и 28. децембра. Тања Лебовић, представница Издавачке куће Propolis 
books, представила је збирку прича „Тату и Пату у чудноватој причаоници“ и 

бајку „Кућа од медењака“. На часовима су ђаци причали и о томе зашто је 
важно читати и рекли су да тако постају све бољи у читању, богате речник, уче 
нешто ново, забављају се.  

Школска библиотека је од издавача добила на поклон по један примерак 
ових књига. 

 
Од читања се расте  
Крајем новембра и почетком децембра 2021. библиотекарка и наставнице 

су разговарале са ученицима трећег разреда о тексту „Од читања се расте“ 
Јасминке Петровић. Ученици су тумачили дело и говорили о важности читања, о 

одрастању главне јунакиње Тамаре и о свом расту и развоју уз књиге које 
читају. Кроз причу о Тамариним речима и осећањима, деца су промишљала и о 
начину комуникације са другима и својим емоцијама, посебно о срећи и о томе 

шта их чини срећнима. Текст им се веома допао, препознавали су себе у 
појединим ситуацијама из приче и научили да је важно да буду одговорни 

према својим обавезама и упорни у остваривању својих циљева, јер када 
постану у нечему бољи, онда су срећни. 

 

Час пред полагање испита за лиценцу  
Јована Симић је 1. децембра одржала у IV1 час српског језика за проверу 

савладаности програма пред полагање испита за лиценцу. Наставна јединица је 
била „Драмски текст Слава, Дејан Алексић“, а часу су присуствовали директор 

Јована Миленковић, педагог Татјана Перишић, наставник Ивана Милошевић и 
ментор Ивана Уљанов. Комисија је оценила реализацију часа успешном. 

 

Семинар 
Наставнице Технике и технологије и Информатике и рачунарства Јасминка 

Ристић, Наташа Томић и Ирина Гајић присуствовале су обуци за коришћење 
мБот робота као наставног алата, 2. децембра 2021. у ОШ „Милена Павловић 
Барили“ у Београду. Обуку је организовао Ротари клуб Сента, уз подршку 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, и том приликом донирао 
нашој школи 5 мБот робота које ће наставници и ученици моћи да користе у 

настави или секцијама. 
 
Песничка сусретања  

Градско такмичење „Песничка сусретања деце и младих” одржано је 11. 
децембра у сали Општине Врачар. Нашу школу су представљале Ђурђа 

Ћирјанић III1 и Сења Бутковић VII2. Ђурђа је освојила трећу награду у 
категорији млађих основаца.  

 



Научи се човече 

Саобраћајни зна(Л)ци  
Агенција за безбедност 

саобраћаја, у сарадњи са „ЕТМ 
продукцијом“ и уз подршку 
Градске општине Врачар и Савета 

за безбедност саобраћаја општине 
Врачар, реализовала је занимљив 

и едукативан квиз за децу „Научи 
се човече, Саобраћајни зна(Л)ци“ 
у нашој школи, 14. децембра. 

У такмичењу су учество-вали 
ученици основних школа „Свети 

Сава“, „Краљ Петар II Карађор-
ђевић“, „Јован Миодраговић“ и 
„Светозар Марковић“.  

Тим сваке школе чинила су 
четири играча, по један из 

старијих разреда, и сваки тим је 
имао је своју боју. За игру је 
коришћен ПВЦ полигон са 

одштампаним пољима за игру.  
Најбољи су били ученици ОШ 

„Јован Миодраговић“ и пласирали 
су се на завршно такмичење. 

 

Промоција књига 
За ученике IV1 и IV4 

организована је промоција нових 
књига 17. децембра. Александар 
Губаш, представник Издавачке куће Одисеја, представио је роман „Зиполијево 

племе“каталонског писца Давида Нела. Ово је необична књига која се 
прилагођава сваком читаоцу и нуди му садржаја који баш њему одговара. 

Ученицима се веома свидела ова идеја, причали о томе зашто је важно читати и 
закључили да порука књиге може бити различита за сваког, чак и кад је 

садржај исти. Порука часа за њих је била да треба читати и да ће потражити 
овај роман у књижарама. Школа је од Одисеје добила четири књиге на поклон. 

 

Мотив 2021 
На општинском ликовном такмичењу Мотив 2021, који је организовао 

Центар за образовање и културу „Божидарац“, другу награду је освојила Ирина 
Михаиловић, ученица VII3 наше школе. 

 

Позоришна представа 
Ученици млађих разреда су 21. децембра гледали позоришну представу 

„Три мускетара и Деда Мраз“ у Академији 28.  
 
Наставничко веће 

Седница Наставничког већа одржана је 30. децембра. Разматрани су успех, 
дисциплина и владање ученика на крају првог полугодишта, извештавање о 

остваривању плана и програма образовно-васпитног рада, организација рада за 
време распуста и програм празновања Дана Светог Саве. 

 



Ликовни конкурс 

Ученици наше школе су учествовали на ликовном конкурсу „Лик и дело 
Светог Саве“ које је организовало удружење Пријатељи деце Врачара у 

децембру. Нађа Кашћелан, ученица V2, освојила је трећу награду. Похваљени 
су радови Вере Милутиновић III1, Вере Пајовић IV1, Богдана Франете IV1, 
Светлане Васиљевић V4 и Миле Аранђеловић VIII1. 

 
Хуманитарна акција 

Ученици наше школе учествовали су у хуманитарној акцији даривања 
новогодишњих пакетића за децу без родитељског старања. у дому „Драгутин 
Филиповић Јуса“. Одзив је био веома добар, прикупљено је око 250 пакетића. 

 
 

Нова година 
Запослени Школе 

су заједно прославили 

долазак Нове 2022. 
године, 28. децембра. 

 
 

 

 
 

 
 
 



Нова година 

У ишчекивању новогодишњих празника ученици петог разреда су на 
часовима ликовне културе правили украсе и затим их поставили у холу школе 

заједно са јелкама. Ученици IV3 су цртали на тему зиме и нове године. Један 

рад је искоришћен да се направи школска честитка. 

 


