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Златна сирена – градско такмичење  

На градском такмичењу соло певача и малих вокалних састава Златна 
сирена, одржаном у Дечијем културном центру Београд, 28. марта и 5. и 8. 
априла, ученици наше школе су освојили три прва места.  

 
Градско такмичење из српског језика и језичке културе 
Градско такмичење из српског језика и језичке културе одржано је 9. 

априла у ОШ „Данило Киш“. Дванаесторо ученика наше школе освојило је неку 
од прве три награде. 

 
Градско такмичење из хемије 
Градско такмичење из хемије одржано је 9. априла у ООШ „Владислав 

Рибникар“. Један ученик наше школе освојио је треће место. 

 
Градско такмичење из енглеског језика  
Градско такмичење из енглеског језика одржано 10. априла 2022. у ОШ 

„Змај Јова Јовановић“. Две ученице су освојиле једно друго и једно треће место. 
 
Општинско такмичење из биологије 

Општинско такмичење из биологије одржано је 10 априла у ОШ „Светозар 
Марковић“. Ученици наше школе освојили су једно прво, два друга и два трећа 

места. 
 
Градско такмичење из историје 

Градско такмичење из историје одржано је 10 априла у ОШ „Јован Ристић“. 
Један ученик наше школе освојио је треће место. 

 
Републичко такмичење из физике 

Републичко такмичење из физике одржано је 10 априла у ОШ „4. 
краљевачки батаљон“ у Краљеву. Нина Орландић VIII2 освојила је прво место, 
Јелисавета Милић VIII2 и Сава Петковић VII1 – треће место. 

 
Педагошки музеј 

Ученици VII1 и њихова наставница Јелена Вукићевић Радојичић посетили 
су Педагошки музеј 12. априла. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дружење са писцем 

Ученици IV2, учитељица Горица Ивановић и библиотекарка Слађана Галушка 

посетили су 12. априла Библиотеку града Београ-да на Врачару где су се дружили са 

писцем Стефаном Митићем. Писац је представио своје романе „Ја сам Акико“ и „Капут 

од маховине“ и говорио о томе како је добио идеје за њих из, на изглед, обичних 

свакодневних догађаја. Затим је организована игра у којој су ђаци и наставнице добили 

осликане карте из друштвене игре Диксит и имали су задатак да напишу неколико 

реченица у вези са сликом и да текст започну „Ово је прича о…“ Уследило је читање 

прича које су показале да су деца маштовита и да воле да причају приче. Ученици су 

рекли да им се дружење са писцем веома свидело, да ће читати његове књиге и да ће 

се окушати у писању прича. 

 



Међународни дан дечије књиге  

Међународни дан дечије књиге обележен је часовима наставника и 
библиотекара са ученицима четвртог и петог разреда, од 30. марта до 13. 

априла. Са ученицима четвртог разреда одржана су два часа.  
На првом су ученици говорили о одликама бајке на примерима 

Андерсенових бајки „Ружно паче“ и „Царево ново одело“, са обзиром на то да се 

овај дан обележава у част Андерсена. Разматрали су однос људи према онима 
који су другачији, зашто је важно веровати у себе, коме можемо веровати, како 

препознати превару и не бити глуп…  
Кроз причу о томе зашто чему нас уче бајке, ђаци су се разговарали са 

библиотекарком о библиотерапији. Закључили су да бајке могу да утичу на наш 

живот и да нам помогну да решимо неке проблеме.  
На другом часу ученици су се упознали са упутством за писање бајке1. 

Затим су кроз усмено излагање осмишљавали своје бајке.  
За ученике петог разреда одржан је један час српског језика и 

књижевности. Разговарали су о одликама бајке на примерима бајки које су 

читали. Упознали се са упутством за писање бајке и осмишљавали своју.  
Писање и илустровање бајке је део активности пројекта Оштро Перце. 

 
Наставничко веће 
Седница Наставничког већа одржана је 18. априла. Теме су биле: 

Разматрање реализације ОВ рада, Утврђивање успеха, дисциплине и изостанака 
на крају трећег тромесечја са предлогом мера за побољшање успеха и 

понашања ученика, Анализа пробног завршног испита, Приказ активности у 
оквиру реализације програма ПО и Припрема за прославу Дана школе. 

 
                                                           
1
 Моја бајка, https://view.genial.ly/609a4ecb962efc0dbfe99ebf/presentation-moa-baka 



 

Радионице са писцем 
Ученици III3, учитељица 

Драгана Златић и библиотекарка 
Слађана Галушка посетили су 
19. априла Библиотеку града 

Београда на Врачару. Тамо су се 
дружили са писцем Дејаном 

Алексићем и током два часа 
разговарали о томе како у 
књижевности машта представља 

ствари на необичан начин и кроз 
две радионице се огледали у 

стварању поезије, приче и загонетке. 
Писац је прво прочитао неколико својих песама. Затим су ђаци имали 

задатак да напишу у стиховима или прози део из дневника једне метле, 

шешира, столице, ципеле, џепа. Радови су били веома маштовити и весели. 
Други час је био посвећен народним умотворинама, брзали-цама и загонеткама 

које је написао Дејан Алексић и стваралаштву ученика који су имали задатак да 
осмисле загонетку за дати појам. Настале су необичне загонетке чије су 
одгонетке биле метла, квака, оловка, дугме, сенка…  

Ученицима су се веома допале активности – прстима су показали оцену 
часова и сви су подигли десет прстију. 

 

Наставничко веће 
Седница Наставничког већа одржана је 20. априла. Изабрани су чланови 

Наставничког већа за Школски одбор за наредни четворогодишњи период: 

Александра Бошковић, Ивана Милошевић и Бранкица Виторовић.  
 



У сусрет Васкрсу 

Јавни час на тему Васкрса одржан је 19. априла у свечаној сали наше 
школе. Овим часом остварена је корелација између предмета верске наставе, 

грађанског васпитања и руског језика, и приказане су језичке, обичајне и 
културолошке сличности и разлике између српског и руског народа по питању 
прослављања Васкрса.  

Поред наставника предавача Јелене Вукићевић Радојичић, Марка 
Митровића и Предрага Младеновића, ученика седмог и осмог разреда, часу су 

присуствовали и директорка школе Јована Миленковић и вероучитељ и 
координатор верске наставе за општину Врачар и Стари Град Немања Протић. 

 

 
Ученци свих разреда су у априлу у сусрет Ускрсу израдили ликовне радове 

који красе учионице и ходнике школе. 
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Промоција тениса 

За ученике млађих разреда Тениски клуб „Партизан“ организовао је 
промоцију тениса, 13. и 21. априла. У школском дворишту ученици су се 

упознали са основним елементима и правилима овог спорта. 

 

Дестинација 
Тим за предузетништво наше 

школе овог пролећа је покренуо 
серију подкаста под називом 
Дестинација у циљу приближавања 

различитих занимања ученицима. 
Идеја нам је била да кроз серију 

интервјуа са људима из различитих 
професија упознамо пословни свет 
и помогнемо ученицима да изаберу 

своје будуће занимање. 
Редакцију чине Мирјана Илић, 

Дуња Радовановић, Катарина 
Насковић и Петра Ђорђевић, уче-
нице VIII4, и Александра Бошковић, 

координатор Тима за развој 
међупредметних компетенција и 

предузетништва и наставница 
енглеског језика. 

Петра Ђорђевић је дизајни-
рала препознатљив лого који краси 
Инстаграм налог #destinacija_tzp, као и Youtube канал под истим називом 

Дестинација2 на којем се налази неколико епизода подкаста, од којих је прва 
„Звање и занимање – Наставник“ чија је тема професија наставника. 

 

                                                           
2
 Дестинација, https://www.youtube.com/channel/UCsLGhYIhZ5FGS5U_R9HLsSg 

https://www.youtube.com/watch?v=fz-FkYbduJs&t=530s


Међународно истраживање о грађанском образовању  

Почетком априла наша школа је учествовала у међународном истраживању 
о грађанском образовању и учешћу у модерном друштву (ICCS) 2022.  

ОШ „Свети Сава“ је једна од изабраних школа које представљају Србију у 
овом међународном истраживању и тиме је дала допринос унапређивању 
квалитета цивилног и грађанског образовања ученика у Републици Србији 

ICCS је међународно истраживање о грађанском образовању и учешћу 
ученика у модерном друштву. Испитује ставове и схватања ученика који се 

односе на грађанско образовање и извештава о праксама подучавања ученика, 
техникама управљања одељењем, школом, климом у школи и осталим 
факторима који се односе на знања и ставове у области грађанског образовања. 

За истраживање је задужена међународна асоцијација за евалуацију 
образовних постигнућа (IEA). Носиоци истраживања у Србији су Министарство 

просвете, науке и тенолошког развоја и Завод за вредновање квалитета 
образовања и васпитања. 

У оквиру истраживања ученици једног узоркованог одељења 8. разреда 

наше школе учествовали су у тестирању и попуњавању упитника. Тестирање 
ученика је спроведено 19. априла. Поред ученика у узоркованом одељењу, и 

директор и наставници који предају 8. разреду су попуњавали упитник. 
 
Конференција „Чувам те“ 

У Дому омладине одржана је 21. априла конференција „Чувам те“ на тему 
превенције и заштите од вршњачког насиља. Организатор је била Влада 

Републике Србије, а конференцији је присуствовала Татјана Перишић, педагог.  
На конференицији је представљена платформа чија је главна улога да на 

једном месту интегрише све неопходне аспекте темељне превенције и алате за 

сузбијање насиља у школама.  
Ученици, наставници и родитељи могу да се на њој информишу о мерама, 

доступним програмима, активностима, актуелностима. У свом едукативном делу 
омогућава подизање нивоа знања и информисаности о овој теми. 

Током конференције истакнут је значај интегрисаног притупа свих 

институција на превенцији и реаговању на насиље. Председница Владе Србије 
Ана Брнабић истакла је да Влада Србије има нулту толеранцију према 

вршњачком насиљу, а посебно према било каквој врсти насиља над просветним 
радницима. 

На конференцији је најављено и да је следећи важан корак пријава 
насиља и путем платформе. 

Обукама на платформи за годину дана приступило је преко 44000 

регистрованих корисника, а покренут је и пилот пројекат у коме учествује 12 
основних и 12 средњих школа у коме ће се пратити резултати рада родитеља и 

наставника на платформи. 
 


