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Дан школе 
Приредба поводом прославе 

Дана школе одржана је 10. маја. 

Како наша школа постоји од 
1852. године, ове године смо 

прославили јубилеј – 170 година 
постојања. Гости су били 
ученици и њихови родитељи, 

наставници, пензионери и представници Градске општине Врачар. Директорке 
школе Јоване Миленковић је поздравила присутне и истакла да је веома лепо 

што се Дан школе обележава уживо и у атмосфери заједништва и промоције 
дечијег стваралаштва. Уследио је пригодан свечани програм у ком су се нашле 
рецитације, драматизације, ауторске песме и музичке нумере. Свака тачка 

програма освојила је неко место на разним такмичењима и манифестацијама, те 
је тако искоришћена прилика да буде похваљен вредан труд и рад ученика 

наше школе. Ђачки радови и музички програм за тему су имали пролећне 
радости, дечје стваралаштво, али и нашу народну традицију. Ученици и 
наставници ове школе вредно раде на ширењу знања, вештина и видика. 

Велика важност придаје се учењу страних језика. Стога, један део програма био 
је посвећен извођењу нумера на енглеском, руском, француском и италијанском 

језику. Приредба је била веома успешна, публика је похвалила све извођаче и 
наградила их великим аплаузом. 

У реализацији свечане приредбе учествовале су наставница музичке 

културе Биљана Буловић Марић, наставница српског језика Александра Протић, 
наставнице енглеског језика Марина Луковић и Мариана Станимировић, 

учитељице Горица Ивановић, Ивана Уљанов и Ивана Милошевић. Изложбу 
најуспелијих ликовних радова на конкурсу „Било је пролеће, месец мај“ 
припремила је наставница ликовне културе Ивана Смиљковић Чевизовић. Избор 

најбољих литерарних радова на конкурсу „Било је пролеће, месец мај“ 
сачиниле су наставнице српског језика Александра Протић и Ана Стојановић. 

Након приредбе у холу школе је отворена изложба фотографија које говоре о 
170 година постојања школе. Изложбу је припремио наставник Владо Маријан. 



 



Литерарни и ликовни конкурс за обележавање Дана школе 

Поводом обележавања Дана школе 2022. организован је школски литерарни и 

ликовни конкурс на теме „Било је пролеће, месец мај“ и „Стиже мај у наш крај“. Од 

бројних ликовних радова приспелих на конкурс направљена је изложба у холу школе. 

Најбољи литерарни и ликовни радови представљени су у посебном документу 

документу Стиже мај, постављеном на сајту школе. 

Литерарни конкурс: 

1. место: Тадија Кљајић IV4 и Стефан Нецић VII2 

2. место: Марко Ракић IV2 и Сења Бутковић VII2 

3. место: Милица Вукадиновић IV2 и Растко Марјановић VI5 

Ликовни конкурс:  

1. место: Петра Ђорђевић VIII4 

2. место: Неда Стојановић VI1 и Вања Ракоњац VI5 

3. место: Елена Миленковић V2, Мила Хавран V4 и Ива Васиљевић VIII3 

 
Спортска такмичења поводом Дана школе 

Поводом Дана школе организована су спортска такмичења. Ученици четвртог 

разреда су се такмичили у игри између две ватре, 11. мaja. Победници су били ученици 

IV3. Наставници физичког васпитања организовали су Турнир у бадмингтону 12. маја у 

великој сали за физичко. Турнир је протекао у спортског атмосфери и на радост свих 

учесника турнира. 

Победници у категорији женски дубл су:  

1. место: Маја Ђуровић и Катарина Живојиновић VI3 

2. место: Миа Раичевић и Магдалена Љујић V2 

3. место: Елена Миленковић и Ана Стефановић V2 и  

Софија Ристић и Андреа Ранковић V2  

Победници у категорији мушки дубл су: 

1. место: Марко Џоџо и Иван Михалић VII3 

2. место: Сава Крнетић и Филип Краус VII4 

3. место: Вукашин Михајловић и Петар Илић VII1 

http://ossvetisavabg.edu.rs/wp-content/uploads/2022/05/stize_maj.pdf


Старе грађевине Врачара 

Поводом обележавања Дана 
школе и подсећања на 170 

година постојања наше школе 
организовано је међуодељењско 
такмичење.  

Ученици и одељењске старе-
шине су имали задатак да 

пронађу неку стару грађевину на 
Врачару, сликају се поред ње, 
штампају фотографију и напишу 

кратки текст о згради. Настало је 
неколико радова који су 20. маја 

изложени у холу школе, а 
њихови аутори су похваљени. 

 

Дан девојчица у ИКТ сектору 
Завршна церемонија Дана девојчица у ИКТ сектору одржана је 10. маја у 

Скупштини града. Учеснике су поздравили градоначелник др Зоран Радојичић, 
др Ненад Поповић, министар за иновације и технолошки развој, Татјана Пријић, 
помоћница поверенице за заштиту равноправности, и др Сања Поповић Пантић, 

председница Удружења пословних жена Србије, и подржали девојчице у 
одабиру будућег занимања без родних стереотипа. 

Након приказивања пет првопласираних видео радова уследило је 
уручење награда. Наше ученице Исидора Милановић, Нина Орландић и Ђурђа 
Торбица VIII2 освојиле су 2. место са радом Scan and Win, а ученице Мирјана 

Илић и Петра Ђорђевић VIII4 и њихов рад Straycare – 4. место. 



Посета XIV београдској гимназији 

Група ученика VII1 и VII4 и библиотекарка Слађана Галушка посетили су XIV 

београдску гимназију 18. маја. Наредног дана, 19. маја, гости гимназије били су 

ученици VIII1 и VIII2. 

Ђаци су присуствовали часовима српског језика и књижевности које је држала 

професорка Милица Живковић у једном одељењу четвртог разреда. Матуранти су 

основцима представили пројекат Менаџери добрих књига и кроз причу и драматизацију 

говорили о књижевним делима која су део основношколске лектире. Највише им се 

допало подсећање на дела „Петар Пан“ и „Капетан Џон Пиплфокс“ због необичне 

поделе улога, костима и сценографије, као и начина како је лик аждаје представљен 

цртежом на табли док је трајала драмска игра. 

Ученици седмог и осмог разреда су тако упознали начин рада у гимназији, а након 

часа су обишли школу и разговарали са библиотекарком Маријаном Петровић и 

професорком Милицом Живковић о организацији наставних активности. Посета ће им 

помоћи у доношењу одлуке о упису средње школе. 

 

Читам, па шта? – Завршна свечаност 

Ученици IV2 и њихова учитељица Горица Ивановић, троје ученика другог разреда 

и библиотекарка Слађана Галушка присуствовали су завршној свечаност пројекта 

„Читам, па шта?“, одржаној 30. маја у Библиотеци града Београда. Децу, родитеље, 

наставнике и библиотекаре поздравила је ауторка пројекта Александра Вићентијевић и 

захвалила се ђацима који учествују у њему. Виолета Ђорђевић и Биљана Петровић, 

чланице жирија, похвалиле су дечије радове и образложиле одлуку о наградама – 

прикази који показују како је књига утицала на читаоца и у којима деца образлажу 

зашто им се нешто допада или не, освојили су награде. Два ученика, освајачи првог 

места, прочитали су по један свој рад. Један од њих је Драгутин Пушица, ученик IV2 

наше школе. 

Гост свечаности је био Урош Петровић. Он је говорио о истраживању које доказује 

да деца читаоци од детињства, постижу боље резултате у свакодневном животу и 

професији. Затим је публици задавао загонетке сличне онима из књига о девојчици 

Марти. Ученици који су решили задатке, добили су лоптицу са смајлијем или ранац. 

Након дружења са писцем сви ученици чији су радови објављени на страни пројекта 

добили су похвалнице. 

 



Излети 

Ученици петог разреда су били на излету 16. маја. 
Ученици шестог разреда су били на излету 17. маја. 

Ученици првог разреда су били на излету 18. маја. 
Ученици четвртог разреда су били на излету 24. маја. 
 

Такмичења из географије 
На градском такмичењу из географије, које је одржано 7. маја у ОШ 

„Гаврило Принцип“ Земун, ученици наше школе освојили су једно друго и два 
трећа места. Републичко такмичење одржано је 29. маја на Географском 
факултету у Београду. Милорад Миловић VII2 је освојио је треће место. 

 
Наставничко веће 

Седница Наставничког већа одржана је 30. маја. Теме су биле: Упознавање 
са изменама Статута, Анализа резултата постигнутих на такмичењима, Нацрт 
ГПРШ-а за 2022/2023. годину и Извештаја о раду школе за 2021/2022. годину, 

Разматрање предлога Развојног плана за период од 2022. до 2026. године, 
Разматрање предлога Правилника о награђивању ученика ОШ „Свети Сава“, 

Формирање комисије за избор ђака генерације и спортисте генерације 
У оквиру седнице одржано је предавање „Обука запослених за реакције у 

кризним ситуацијама“, као део активности стручног усавршавања у установи и 

реализације активности Програма безбедности и здравља на раду. 
 

Дружење са песником 
Дружење са песником Радиславом Јовићем организовано је за ученике 

другог и трећег разреда у свечаној сали школе, 31. маја. Песник је говорио 

песме из збирки „У чему је фора“ и „Царство спорта“ и са ученицима разговарао 
о песмама које су чули. Ђаци су песнику показали своје умеће рецитовања и 

писања стихова. Одговарајући на питања ђака песник је причао о томе како се 
постаје писац, да је читање књига веома важно јер богати речник и развија 
машту и даје деци идеје за њихово стваралаштво. Ученици и учитељице су 

оценили часове веома успешним и поучним. 



Настава у природи 

Настава у природи за 
ученике трећег разреда 

реализована је од 16. до 
23. маја на Гочу. Ученици 
су били смештени у 

хотелу „Добре воде“.  
Време су проводили 

у учењу, такмичењима, 
турнирима и шетњама 
кроз шумска простран-

ства. У вечерњим сатима, 
у дискотеци, показали су 

да су одлични и у песми, глуми, рецитовању, плесању и маскембалу. 
Боравак у природи допринео је стицању нових знања у области природе и 

друштва и социјализацији деце. Ученици су стекли искуства у колективном 

животу и развијали толеранцију и одговоран однос према себи и другима. Били 
су одушевљени боравком у природи и свим активностима. 

 
Екскурзија 
Ученици осмог разреда и одељењске старешине Ана Стојановић, Ивана 

Марковић, Наташа Станић и Јелена Симић Бодирога били су на екскурзији 23, 
24. и 25. маја. Првог дана су обишли Вршац и Белоцркванска језера и отишли 

на Сребрно језеро где су смештени у одмаралишту „Сребрно језеро“. Након 
вечере у ресторану „Сидро“ за ученике је организована дискотека. Следећег 
дана обишли су археолошко налазиште Лепенски вир и ХЕ „Ђердап“. После 

обиласка Кладова вратили су се на Сребрно језеро. Увече је за ученике поново 
организована дискотека. Трећег дана имали су преподне слободно време за 

шетњу око језера и спортске активности. После ручка обишли су тврђаву 
Голубац и у вечерњим сатима стигли у Београд. 


