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Јануар 2022.
Семинар
Семинар „Часови разумевања
и радости“ одржан је у нашој
школи 17 и 18. јануара.
Полазници су били наставници,
стручни
сарадници
и
директор школе, а обуку су
водиле ауторка семинара Тамара
Влаховић и реализаторка Бојана
Шајатовић. Првог дана теме су биле: НЛП методологија, Стубови успеха,
Комуникациони модел, Репрезентативни системи. Кроз излагање, дискусију и
вежбе учесници су подстицани да размишљају о својој комуникацији са другима
и открију разлоге проблема у комуникацији, као што су очекивања, предрасуде,
етикетирања, фантазирања. Другог дана полазници су откривали своје
слабости и снаге, причали о уверењима која их воде кроз живот, личном
развоју, спремности да прихвате промене и сегментима живота које желе да
унапреде. Последња тема је била посвећена формулисању циљева – кроз вежбу
Покрени се формулисали су један циљ, потребне ресурсе, план активности за
његово остварење и сл. Семинар је протекао у одличном расположењу и
полазницима донео боље међусобно разумевање и радост откривања да се увек
може више, боље и другачије и да свако има способности и могућности да
уради много више него што то тренутно ради.
Састанак директора основних школа
Наша школа је била домаћин и организатор састанка Окружног актива
директора основних школа Школске управе Београд у оквиру редовне сарадње
Министарства просвете, науке и технологије и школских управа са директорима
школа, 21. јануара 2022. године. Састанку су присуствовали директори
основних школа са општина Звездара, Врачар, Палилула, Савски венац,
Младеновац, Гроцка и Сопот. Након уводног обраћања директорке школе
Јоване Миленковић и Драгана Филиповића, руководиоца Школске управе
Београда, др Милан Пашић, помоћник министра за предшколско и основно
образовање и васпитање, упознао је директоре основних школа са кључним
активностима и иницијативама у основном образовању.

Почетак другог полугодишта

Друго полугодиште школске 2021/2022. године почело је 24. јануара.

Организација наставе

Образовно-васпитни рад за ученике од првог до четвртог разреда
реализује се непосредно у простору школе за све ученике у одељењу
истовремено. Час траје 45 минута.
Настава за ученике од петог до осмог разреда се организује комбиновањем
непосредне наставе и наставе на даљину кроз комбиновани модел. Час траје 45
минута за часове обавезне наставе као и за све остале облике образовноваспитног рада. Настава непосредно у школи се реализује кабинетски. За
реализацију наставе на даљину користи се G Suite као систем учења на даљину
уз коришћење платформе Google Meet.
Часови почињу од 8.00 за први, други трећи и четврти разред и од 8.50 за
пети, шести, седми и осми разред.
Наставничко веће
Седница Наставничког већа за школску одржана је 31. јануара.
Верификован је успеха Ђорђа Илића, ученика VII4 након полагања испита из
свих предмета и програма активности за седми разред, а на основу одлуке о
бржем напредовању. Ученик је од 1. фебруара наставио да похађа наставу
осмог разреда у одељењу VIII4.

Дан Светог Саве
Школска слава је обележена 27. јануара. Обележавање је започето литургијом у
Храму Светог Саве којој су присуствали ученици и вероучитељ Предраг Младеновић.
Одељењске старешине су реализовале свечани час посвећен Светом Светом Сави и
представиле ђацима програм приредбе који је постављен у дигиталном облику на
посебној страни школског сајта – Дан Светог Саве 2022. Програм обухвата различите
прилоге; ученици су певали и свирали, рецитовали и казивали своје стихове, писали су
и цртали на различите теме у вези са ликом, животом и делом Светог Саве. Свечаном
обреду сечењу колача у школи присуствовала је група ученика и запослених. За ову
прилику у холу школе је уприличена и изложба дечијих ликовних радова.

Фебруар 2022.
Међународни дан образовања у области заштите животне средине
Ученици IV2 и учитељица Горица Ивановић били су гости ученика првог
разреда Геодетско техничке школе путем Гугл учионице 1. фебруара и заједно
обележили Међународни дан образовања у области заштите животне средине.
Општинско такмичење из физике
Општинско такмичење из физике одржано је 5. фебруара. Ученици наше
школе освојили су два прва места и четири друга места.
Сретењски распуст
На основу измена и допуна календара образовно-васпитног рада за
школску 2021/2022. годину, за основне школе, распуст је је трајао од 14. до 18.
фебруара.
Општинско такмичење из књижевности
Општинско такмичење из књижевности одржано је 19. фебруара у ОШ
„Краљ Петар II“. Троје ученика осмог разреда наше школе освојило је треће
место.
Општинско такмичење из математике
На општинском такмичењу из математике, одржаном 20. фебруара 2022. у
ОШ „Јован Миодраговић“, учествовало је 73 ученика наше школе. Награде је
освојило 19 ученика.
Наставничко веће
Седница Наставничког већа одржана је 21. фебруара. Разматрани су
полугодишњи извештаји о раду школе и о раду директора и реализација
активности из Развојног плана школе.
Општинско такмичење из граматике
Општинско такмичење из граматике одржано је 26. фебруара у ОШ
„Светозар Марковић“. На градско такмичење се пласирало седам ученика петог
разреда, три ученика шестог и пет ученика осмог разреда наше школе.

Јавни час рецитаторско-драмске секције
Јавни час ученика трећег и
четвртог
разреда
који
похађају
рецитаторско-драмску секцију одржан
је 23. фебруара у свечаној сали школе.
Ученици су се најпре представили
публици у појединачном и хорском
извођењу брзалица, а затим су извели
на сцени кратке драмске форме и
рецитације примерене узрасту. Јавном
часу присуствовали су ученици млађег
школског узраста, директорка школе,
библиотекарка и неколико учитеља.

Стручни скуп
Директорка школе Јована Миленковић и помоћник директора Татјана
Перишић присуствовале су стручом скупу „Директор - носилац промена у
образовању савременог доба“, 24. и 25. фебруара. Скуп је одржан у Врњачкој
Бањи. Током планираних излагања којима су биле обухваћене теме Екстерно
вредновање установе, Финансијско управљање и контрола, Управљање
конфликтима и Избор уџбеника, упознале су са изазовима који прате развој
образовањаи учествовале у размени искутва са осталим полазницима.
Историја
Наставник историје Владио Маријан одржао је час историје у VIII3,
наставнa јединица „Друга влада Милоша и Михаила Обреновића“, 28. фебруара.
Ученици су кратко обновили градиво са претходних часова, а затим учили о
времену од 1858. до 1868. године у Србији, када су владали Милош и Михаило
Обреновић. Наставник је ученике упутио на различите изворе информација у
вези са овим историјским периодом. Часу су присустволе Драгана Мириловић,
Татјана Перишић и Слађана Галушка.

Прича и басна
Током фебруара библиотекарка је у сарадњи са наставницима одржала
часове у свим одељењима млађих разреда и са ученицима разговарала о
важности читања књига, библиотерапији и начину писања приказа. Ученици
првог разреда су читали басну „Лисица и гавран“ и причу „Голуб и пчела“,
препричавали их и говорили о томе шта су научили из њих. Ученици I1 су
писали приказе и цртали илустрације ових прича.

