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Градско такмичење из физике  
Градско такмичење из физике одржано је 5. марта у ОШ „Бранко 

Радичевић“. Ученици наше школе освојили су једно прво, два друга и два трећа 

места. 
 

Општинско такмичење из енглеског језика  
Општинско такмичење из енглеског језика одржано је 5. марта у ОШ 

„Владислав Рибникар“. Ученици наше школе освојили су по једно прво, друго и 

треће место. 
 

Општинско такмичење у шаху 
Општинско такмичење у шаху одржано је 5. марта у нашој школи. Ученици 

наше школе освојили су 2 прва, 2 друга и 4 трећа места. 

 
Општинско такмичење из хемије  

Општинско такмичење из хемије одржано је у ОШ „Јован Миодраговић“ 6. 
марта. Учествовало је 6 ученика седмог и 3 ученика осмог разреда наше школе. 
Ученици седмог разреда освојили су два друга и два трећа места. 

 
Модел у облику срца 

Поводом обележавања Међународног дана жена наставница Технике и 
технологије Јасминка Ристић Шкорић, у сарадњи са учитељицама, одржала је 
почетком марта  радионице са ученицима IV1, IV3 и IV4, током којих су деца 

правила модел у облику срца за своје мајке и драге особе. Радионице под 
називом Израда једноставног производа – Украс у облику срца организоване су 

у циљу вертикалног повезивања наставе четвртог разреда са предметом 
Техника и технологија и представљања наставника предметне наставе. 

 

8. март 
Поводом обежавања 8. марта, ученици одељења IV4 правили су честитке за 

драге женске особе, ученици I1 су направили пано честитку, ученици II3 су 
писали честитке за маме и саставе на тему Моја мама.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
Јавни час за родитеље  

Јавни час за родитеље ученика који похађају рецитаторско-драмску 
секцију у оквиру пројекта Обогаћени једносменски рад одржан је 10. марта 
2022. године у поподневним часовима у свечаној сали школе. У веома лепој 

атмосфери ученици су представили бројне тачке које су увежбали на часовима 
секције. 

 

 



Општинско такмичење из технике и технологије  

Општинско такмичење из технике и технологије одржано је 11. марта у 
нашој школи. Ученици наше школе су освојили 2 друга и 5 трећих места. 

 
Градско такмичење из математике 
Градско такмичење из математике одржано је 12. марта у ОШ „Јован 

Миодраговић“ и ОШ „Свети Сава“. Ученици наше школе су освојили 1 прво, 4 
друга и 1 треће место. 

 
Хеленизам 
Наставница Драган Мириловић је 14. марта одржала час историје у 

одељењу V2. Тема часа била је „Хеленизам“. Часу су присуствовали Владо 
Маријан и Слађана Галушка. Циљ часа био је усвајање нових знања о 

хеленистичком периоду, као и најзначајнијим догађајима и личностима које су 
обележиле овај период. Успостављена је корелација са предметима географија, 
ликовна култура и српски језик. Ученици су успешно повезивали догађаје, 

појмове и поједине личности хеленизма са претходним градивом. Савладали су 
основне појмове из наведене лекције, упознали су се са картом односно 

простором на коме се простирала држава Александра Македонског и 
најзначајнијим уметничким и научним достигнућима хеленистичког периода. 
Ради провере наученог ученици су одговарали на питања из уџбеника.  

 
Златна сирена 

Општинско такмичење соло певача и малих вокалних састава Златна 
сирена одржано је 17. марта у нашој школи. Ученици су се такмичили у 
жанровима: класична соло песма, староградска песма, домаћа и страна народна 

песма и дечија забавна песма. Ученици наше школе су освојили 3 прва, 4 друга 
и 3 трећа места. 

 
Карикатура  
Општинско такмичење за најбољу дечију карикатуру „Мали Пјер“ у 

организацији удружења Пријатељи деце Врачара одржано 17. марта године. 
Ученици наше школе су освојили четири награде. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



„Аги и Ема“ Игора Коларова у V4. 

Наставница Ана Стојановић је 17. марта 2022. одржала час српског језика у V4. 

Часу су присуствовале помоћник директора Татјана Перишић, педагог Сузана Крчмар и 

библиотекарка Слађана Галушка. Тема часа је била тумачење романа „Аги и Ема“ Игора 

Коларова. Ученици су говорили о утисцима поводом прочитане књиге, уочавали 

актуелне проблеме савременог друштва попут отуђености међу породичним члановима. 

Неки су се поистоветили са усамљеношћу главног јунака коме недостаје пажња 

родитеља док су други срећни што се осећају испуњено у својој породици. Највише их 

је одушевило необично пријатељство између дечака Агија и старице Еме. Ученици су 

истакли да би ову књигу најпре препоручили родитељима и бакама како би више 

пажње посветили својој деци. Присутне колегинице су оцениле да је час био веома 

успешан. На следећем часу утврђивања гост је била библиотекарка Слађана Галушка, 

која је са ученицима разговарала о библиотерапији и поређењу романа и истоименог 

филма. Након часова ученици су писали приказ и илустровали роман као део 

активности у оквиру пројекта Оштро Перце. 

 

Техника предвиђања 

Наставница Снежана Бали је 18. марта 2022. одржала огледни час из српског 

језика у II3, наставна јединица Како је процветала прва висибаба, Ш. Ешић. Коришћена 

је техника предвиђања - наставница је ученицима читала три кратка дела текста, након 

сваког дела разговарала је са ђацима о прочитаном и они су имали задатак да, 

подељени у групе, предвиде шта ће се у даљем току текста догодити. Након другог дела 

испричали су како ће се завршити текст и показали да разумеју причу и могу да 

предвиде даља дешавања. Овим активностима подстицана је сарадња ученика, 

развијана креативност и вештине критичког и аналитичког мишљења и решавање 

проблема. Часу су присуствовали директор школе, педагог, библиотекар и један 

наставник разредне наставе. 



Општинско такмичење из географије  

Општинско такмичење из географије је одржано 19. марта у ОШ „НХ Синиша 

Николајевић“. Ученици наше школе су освојили једно прво место и три друга места. 

 

Општинско такмичење из историје  

Општинско такмичење из историје је одржано 20. марта у ОШ „НХ Синиша 

Николајевић“. Ученици наше школе су освојили једно прво, два друга и два трећа 

места. 

 

Рецитатори 

Школско такмичење из рецитовања одржано је 21. марта у свечаној сали. На 

такмичењу су учествовали ученици од првог до седмог разреда. На општинско 

такмичење пласирало се четворо ученика. Општинско такмичење рецитатора одржано 

је 28. марта у ОШ „Владислав Рибникар“. На такмичењу су учествовали ученици 

основних школа општине Врачар, од првог до седмог разреда. Ученици наше школе 

освојили су два трећа места. 

 

Великанке српске културе 

Ученици одељења IV4 са учитељицама Соњом Конатар и Иваном Милошевић 

посетили су 24. марта Дом Јеврема Грујића, где су присуствовали изложби „Великанке 

српске културе“. Том приликом су се упознали са ликом и делом Видосаве Ковачевић, 

Исидоре Секулић, Милене Павловић Барили, Драге Јочић и многих других жена које су 

оставиле траг у нашој историји. 

 

Комуникација и вештине писмености 

Библиотекарка и наставница информатика и рачунарства одржале су у фебруару 

2022. часове за ученике шестог разреда у вези са комуникацијом и вештинама 

информационе, медијске и дигиталне писмености. Припремљене су текстови, 

презентације и флајери за те часове. Они су коришћени и на часовима слободних 

наставних активности Предузетништво, Чувари природе, Комуникација и медији и Здрав 

живот које су у марту 2022. одржали библиотекарка и наставници Александра 

Бошковић, Невена Пауновић, Бојана Весковић, Слађана Томић и Владимир Карановић. 

Часу Предузетништва у VI2 присуствовала је педагог Татјана Перишић. 



Дани Франкофоније  

Наставница Гордана Мишковић Суботички одржала је 22 марта час француског 

језика у мешовитој групи ученика V4 и V5. Часу су присуствовале Оливера Филиповић и 

Слађана Галушка. То је био први од три часа у оквиру пројекта Дани Франкофоније. 

Циљ часа је био упознавање ученика са постојањем и значајем организације 

Франкофонија, као и са положајем француског језика у свету. Ученици су имали 

задатак да, распоређени по групама, кроз презентације и паное представе информације 

о француском језику и француској култури. Део презентација су биле и провере знања 

у виду асоцијација или квиза са понуђеним одговорима. Ученицима се веома допао 

овакав метод учења кроз заједнички рад, сарадњу, дружење и истраживање и показали 

су да су веома вешти у изради презентација у електронској форми. Наставница је 

похвалила ученике за труд у изради задатка и скренула пажњу да презентација не 

треба да има превише слајдова и да сви чланови групе треба да у потпуности знају 

текст који говоре. 

 

Пробни завршни испит 

Пробни завршни испит за ученике осмог разреда одржан је 25. и 26. марта. Првог 

дана су полагали тест из математике, а другог тест из српског (матерњег) језика и 

комбиновани тест. Министар просвете, науке и технолошог развоја посетио је нашу 

школу 26. марта и разговарао са ученицима о испиту. 

 

Најраспеванија одељењска заједница 

Школско такмичење „Најраспеванија одељењска заједница“ одржано је 2. марта 

2022. одржано је. Најуспешније је било одељење IV2. Пропозиције општинског 

такмичења су налагале да се наступи ученика пошаљу у виду аудио/видео снимка. 

Одељење IV2 наше школе освојило прво место на општинском такмичењу, 14. марта. 

Градско такмичење је одржано 25. марта онлајн. Жири је прегледао видео материјале 

наступа са општинских такмичења, одељење IV2 наше школе освојило је треће место. 

 

Безбедност у саобраћају 

За ученике свих одељења првог разреда организовано је предавање у оквиру 

програма МУП-а „Безбедност деце“. Тема предавња је била „Безбедност деце у 

саобраћају. 



„Аги и Ема“, Игор Коларов у V1, V2, V3 и V5 

Наставница Драгана Јањић и библиотекар Слађана Галушка одржале су 29. 
марта часове српског језика са ученицима V1, V2, V3 и V5. Наставна јединица је 

била „Аги и Ема“, Игор Коларов – Приказ књиге и библиотерапија, а циљ часа - 
Оспособљавање ученика да тумаче књижевно дело, свет књижевног дела 
доведу у везу са сопственим искуством, размишљањима и светом у којем живе и 

напишу приказ дела. Након часа обраде романа, на овом часу се разговарало о 
библиотерапији и начину писања приказа књиге (и филма). Ученици су 

говорили о роману и филму настао по њему и кроз тумачење дела и критички 
осврт, тј. приказ, промишљали и о начину на који прочитане књиге (или 
одгледани филмови) утичу на наш живот и како нам могу помоћи да решимо 

неке проблеме.  
Часовима у V3 и V1 присуствовале су Александра Протић, директор Јована 

Миленковић и помоћник директора Татјана Перишић. По мишљењу колегиница 
часови су били веома успешни. 

Након часова ученици су писали приказ и илустровали роман као део 

активности у оквиру пројекта Оштро Перце. 

 

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

избору уџбеника за 4. и 8. разред и 7. разред за Технику и технологију. 
 
Градско такмичење у шаху  

Градско такмичење у шаху одржано је у ОШ „Лаза Костић“ на Новом 
Београду. Два ученика наше школе су се квалификовала на републичко 

такмичење. 
 
Испит за лиценцу 

Наставнице Бранкица Виторовић и Наталија Крстић су 31. марта положиле 
испит за лиценцу у ОШ „Младост“ на Новом Београду. 



О дугмету и срећи 

Током марта ученици 
четвртог разреда су читали и 

анализирали „О дугмету и 
срећи“ Јасминке Петровић. 
Кроз ове часове реализоване 

су и активности из Акционог 
плана у области Подршка 

ученицима. Циљ часова је био 
подстицање личног развоја 
ученика – управљање емоци-

јама, изградња идентитета и 
комуникација. 

Дирљива прича о дечаку 
Јовану који је рођен са 
инвалидитетом покренула је 

низ питања, размишљања и емоција. Ученици IV1 су на овим часовима научили 
да је лепота у различитостима, колико нам вреде пријатељи и шта је срећа за 

свакога од нас. Сви ученици су били сагласни са Јовановим описом среће: „То 
је онај осећај кад волиш што си ти баш ти, а ниси тамо неко други.“ У завршним 
активностима на часовима српског језика и ликовне културе ученици су 

направили заједнички плакат инспирисан овим романом. Користили су 
различите материјале – шарене, разнолике дугмиће, вуницу и друго. 

Ученици IV4 су на овим часовима научили да је у реду бити различит, 
колико нам вреде пријатељи и шта је срећа за свакога од нас. У завршним 
активностима на часовима српског језика и ликовне културе ученици су 

направили заједнички пано, цртали су своје срећно дугме и писали поруке на 
тему „Шта је за мене срећа?“ 


