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Јун 2022. 
 

Дружење са песником 
Радислав Јовић је био гост наше школе и 2. јуна. Он је ученицима првог и 

четвртог разреда представио песме из збирки „У чему је фора“ и „Царство 

спорта“, разговарао са децом о уметничкој инспирацији и настанку стихова и 
позвао их да покажу како они доживљавају поезију. Првацима су посебно биле 

интересантне песме загонетке чијим су одгонетањем добијали њихове наслове. 
Затим су су говорили стихове познатих песника и оне које су сами написали. 
Четвртаци су рецитовали појединачно, у пару и у групи. Заједно са песником 

четворо ученика је говорило песму „Чаробни осмех“ која има 27 строфа. Део 
часова био је посвећен причи о важности читања поезије – ученици су рекли да 

се тако богати речник, стичу животна знања и кад су песме веселе, као оне које 
су чули, поправља се расположење. Они који пишу рекли су да желе да искажу 
своја осећања и размишљања. Библиотекарка и учитељице су позвале ученике 

да своје радове донесу у школу и поделе их са друговима. Сви присутни су 
оценили часове забавним и поучним. 

 



Ученици V4 у Народном музеју 

Ученици V4 су са одељењским старешином Иваном Смиљковић Чевизовић 
посетили Народни музеј, 3. јуна. Уз стручно вођење обишли су један део сталне 

поставке. Затим су ђаци учествовали у ликовној радионици. 

 



Ученици III4 у Музеју афричке уметности 

Ученици III4 и њихова учитељица Светлана Ленаси посетили су Музеј 
афричке уметности, 3. јуна. Они су учествовали у ликовној радионици 

„Импресије о Африци“ у оквиру конкурса који организује музеј за децу и младе 
на тему „Импресије о Африци“. 

 

 

О књизи „Лето када сам научила да летим“ 
Ученици свих одељења седмих разреда су у јуну на часовима српског 

језика и књижевности са библиотекаром школе Слађаном Галушком и 

наставницом Александром Протић обрађивали роман Јасминке Петровић „Лето 
када сам научила да летим“. Припремили су се тако што су написали приказ 

датог романа. На часу су читали приказе и са библиотекарком разговарали о 
роману, тумачили га и упоређивали са истоименим филмом. Пажња је нарочито 
била посвећена појму библиотерапије, с обзиром на то да је већини ученика 

овај термин био непознат, али су успешно проникли у његово значење и 
разумели начин на који прочитане књиге (или одгледани филмови) утичу на 

наш живот и како нам могу помоћи да решимо неке проблеме. 
Часови су протекли у живом разговору и ученици су на креативан начин 

усвојили нова знања. Исказали су жељу да се овакав начин рада понови јер им 

је било веома занимљиво. Ови часови пробудили су у ученицима радозналост и 
жељу да се боље упознају са опусом Јасминке Петровић, али и да прочитају 

дела која се помињу у самом роману, које је читала Софија, главна јунакиња. 
Договорено је да се једно од њих уврсти у програм лектире у осмом разреду. 
Ученици су врло лако успели да се поистовете са главном јунакињом и саживе 

са уметничким светом дела. Књигу би препоручили најпре својим родитељима, 
са намером да их подсете на то како је бити у годинама када се учи да се лети, 

али и својим вршњацима, како би им указали на то да не постоје ништа што се 
не може премостити и да нису усамљени у својим размишљањима. 

Реализацијом ових часова остварен је задатак предвиђен Акционим планом 

– Унапређење праћења и вредновање квалитета наставе и учења. Часу у VII1 
одржаном 3. јуна присуствовала је директорка школе Јована Миленковић, а 

часу у VII4 одржаном 6. јуна присуствовала је наставница Наташа Томић. По 
мишљењу колегиница часови су били веома успешни, ученици су показали да 

разумеју свет књижевности и филма, као и да њихове поруке умеју да користе 
за лични развој. 



Јавни час 

Јавни час ученика трећег и четвртог разреда који су похађали часове 
Рецитаторско-драмске секције у оквиру Обогаћеног једносменског рада одржан 

је 6. јуна 2022. године. Ученици су извели представу „Како су постале ружне 
речи“,према проширеном и прилагођеном тексту Душка Радовића. 

Публика је уживала у извођењу младих глумаца и поздравила их великим 

аплаузом. 
 

Осмаци на распусту 
Ученици осмог разреда су обележили крај основношколског образовања 

програмом у дворишту школе, 10. јуна. 

 
Поезија и осећања 

Библиотекарка је одржала часове са ученицима свих одељења другог 
разреда на тему Поезија и осећања, 9. и 10. јуна. Циљ часова је био повећање 
интересовања ученика за читање и стварање поезије и развијање емоционалне 

и социјалне писмености код ученика. 
Ђаци су се на почетку часа упознала са неколико песама из збирки „У чему 

је фора“ и „Царство спорта“ Радислава Јовића, а затим су разговарали о 
осећањима и размишљањима која песник исказује. Избор стихова је направљен 
тако да се тематски повеже са наставним садржајима и актуелним дешавањима 

– ученици су цртали на тему пролећа и сунца и слушали стихове о сунцу и 
пролећу, баве се различитим спортовима и размишљају где ће путовати за 

распуст и слушају песме о путовањима и спортовима. Све је то била 
инспирација да промишљају о темама које су њима важне, повезују их са својим 
осећањима и изражавају их кроз стихове. Говорили су о важности читања 

позеје и о томе зашто би требало да се сами окушају у песништву. Рекли су да 
читање доприноси развијању речника, вештини читања и рецитовања, да је 

забавно и да поправља расположење, посебно када су теме песма њима 
интересантне и када су у написане веселом тону. Стваралаштво би помогло да 
разумеју шта их мучи, да се боље осећају и да побољшају своје вештине 

писања. Ученицима се допала оваква врста часа, научили су зашто је поезија 
важна и показали да и сами могу да буду песници. На крају часа договорено је 

да ће најбољи литерарни (и ликовни) радови ученика бити промовисани на 
сајту школе.  

На исту тему библиотекарка је разговарала и са ученицима првог разреда. 
Након тога ђаци су имали задатак да у стиховима искажу своје мисли и осећања 
на теме по избору, као и да опишу свој боравак на Гочу током наставе у 

природи. Њихови радови ће бити објављени у школском листу. 
Овим активностима остварен је један од циљева Развојног плана у области 

Подршка учениицма. 
 
Школа новца за основца 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Ерсте 
банком, Заводом за унапређивање образовања и васпитања и Заводом за 

вредновање квалитета образовања и васпитања, у оквиру пилот пројекта којим 
се остварује програм финансијске писмености за ученике основних школа које 
су обухваћене пројектом обогаћеног једносменског рада, организовало је Прву 

конференцију Школа новца за основца, 10. јуна у Београду. Конференцији су 
присуствовале учитељице Марија Илић и Ивана Милошевић. 

 
 
 



Завршна приредба IV3 

Одељење IV3 се представило публици на завршној приредби за крај 
четвртог разреда 13. јуна 2022. године. Уз песме и рецитације ђаци су 

заокружили завршетак првог циклуса школовања. Део приредбе настао је као 
сажетак дечијих радова на тему „На крају цетвртог разред“. Било је духовито, 
забавно и емотивно.  

 
Излети 

Излет за ученике трећег разреда и њихове учитеље реализован је 13. јуна 
2022. године. Прво су обишли Ергелу Љубичево, а потом локалитет 
археолошког налазишта Виминацијум, остатке античког града Виминацијума. 

Ручак је организован на Сребрном језеру у веома пријатном и уредном 
амбијенту. Након ручка су посетили Смедеревску тврђаву. Ученици су 

разгледали спољашње делове тврђаве, а затим су имали слободно време за 
игру у трајању од двадесетак минута. Вратили су се у Београд око 19 часова. 

Излет за ученике другог разреда и њихове учитеље реализован је 14. јуна 

2022. године. Прво су обишли Еергелу Љубичево, а потом локалитет 
археолошког налазишта Виминацијум, остатке античког града Виминацијума. 

Ручак је организован на 
 
Наставничко веће 

Седница Наставничког већа одржана је 14. јуна. Теме су биле: Разматрање 
и утврђивање Извештаја о успеху и дисциплини ученика осмог разреда са 

анализом образовно-васпитног рада, Доношење одлуке о додели посебних 
диплома, диплома „Вук Караџић“ и информисање о кандидатима за ученика 
генерације, Извештавање о активностима и ефектима друштвено-корисног и 

појачаног васпитног рада, Договор око организовања разредних и поправних 
испита и завршног испита за ученике осмог разреда. 

 
Наставничко веће 
Свечана седница Наставничког већа одржана је 15. јуна. За ђака 

генерације и спортисту генерације проглашена је Нина Орландић, ученица 
VIII2.  

 
Тестирање  

Ученици четвртог и седмог разреда радили су годишњи тест 15. јуна.  
 
Заштита за све 

Фонд Б92 и компанија Еуцерин Србија уз подршку Министарства здравља и 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја организују едукативну 

кампању „Заштита за све“. Ученици III3 и IV4 су представљали нашу школу на 
такмичењу одржаном у оквиру кампање, 17. јуна. Ђаци су показали изузетно 
знање у вези са заштитом од сунца и освојили награду у вредности од 40 000 

динара. Учешће у овом пројекту донело је школи и УВ индикатор за мерење 
јачине УВ зрачења који је постављен на улазу у школу. 

 
Састанак директора 
У нашој школи је 20. јуна организован састанак директора три градске 

општине (Врачар, Стари град, Савски венац) са представницима Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Начелник Школске управе Београд 

упознао је директоре са начином организације завршног испита, који ће се 
одржати од 27. до 29. јуна. 

Други састанак директора на исту тему одржан је 23. јуна. 



 

Кошаркашка лига JR.NBA Srbija 2022/2023. 
Група од двадест ученика четвртог разреда представљала је нашу школу 

на такмичењу JR.NBA Srbija од 5. маја до 22. јуна. Одиграли су четири утакмице 
и на табели од 30 школских клубова заузели 11. место са три победе и кош 
разликом 115:110, са укупно 7 поена. 

 
Настава у природи 

Настава у природи за ученике другог разреда реализована је од 28 маја до 
4. јуна на Сребрном језеру.  

Настава у природи за ученике I3 и I4 реализована је од 30 маја до 6. јуна, а 

за ученике I1 и I2 од 6. до 13. јуна, на Гочу.  
Настава у природи за ученике четвртог разреда реализована је од 15 до 

22. јуна на Копаонику.  
 
Екскурзија 

Ученици седмог разреда и њихове 
одељењске старешине били су на 

екскурзији 19. и 20. јуна. 
 
Награда 

Ученица III4 Нађа Тураковић 
освојила прво место на седмом 

Ликовном конкурсу Музеја афричке 
уместности у млађој категорији 
(предшколски узраст и млађи основци).  

Свечано проглашење побед-ника и 
додела награда одржано је 26. јуна у 

оквиру манифестације Афро фестивал 
2022. 

 

Полагање завршног испита  
Ученици осмог разреда полагали 

су завршни испит 27, 28. и 29. јуна. 
 

Наставничко веће 
Седница Наставничког већа одржана је 28. јуна. Теме су биле: Разматрање 

и утврђивање Извештаја о успеху и дисциплини ученика на крају наставне 

године са анализом образовно-васпитног рада, Извештавање о активностима и 
ефектима друштвено-корисног и појачаног васпитног рада, Доношење одлуке о 

похвалама и наградама ученика, Задужења и предлози за израду Годишњег 
плана рада школе и Извештаја о раду школе, Разматрање Школског развојном 
плана и Школског програма за период од 2022. до 2026. 

 
Дефиле малих матураната  

Ученици осмог разреда учествовали су у манифестацији „Дефиле малих 
матураната“, заједно са вршњацима осталих врачарских основних школа, и 
прославили завршетак осмогодишњег школовања, 29. јуна. Они су шетали 

врачарским улицама од Београдског драмског позоришта до Цветног трга 
носећи разнобојне мајице које су означавале припадност школи. Испред зграде 

Градске општине Врачар њима су се обратили представници општине. 
 
 



Јул 2022. 
 

Наставничко веће 
Седница Наставничког већа одржана је 4. јула. Теме су биле: Разматрање 

извештаја о раду стручних већа и подели предмета и осталих задужења на 

наставнике за школску 2022/2023. годину, Извештај о стручном усавршавању 
наставника, са анализом резултата примене стечених знања и вештина, 

Евалуација рада школских тимова и стручних актива са освртом на ефекте. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Август 2022. 
 
Наставничко веће 

Седница Наставничког већа одржана је 23. августа. Теме су биле: 
Формирање Комисије за поправне и разредне испите, Задужења и предлози за 
израду ГПРШ, Активности за припрему нове школске године, Упознавање са 

записницима инспекцијског надзора. 
 

Тимски рада и сарадња 
У оквиру припрема за нову школску годину организована је 29. августа 

тимбилдинг обука за чланове школских тимова. Полазници обуке су 

разговарали о одликама успешних тимова и о важности сарадње и добре 
комуникације међу колегама, разматрали како да на најбољи начин допринесу 

раду тима и радили практични задатак у вези са планирањем активности 
тимова. 

 

Наставничко веће 
Седница Наставничког већа одржана је 31. августа. Теме су биле: 

Утврђивање успеха након одржаних поправних и разредних испита, Припреме 
за свечани пријем ученика у први разред, Расподела нових уписаних ученика 

по одељењима, Подела предмета, одељења и осталих задужења у оквиру 40-
часовне радне недеље, Организација продуженог боравка, допунске, додатне 
наставе, слободне наставне активности, секција, чоз, чос, излета, екскурзија, 

наставе у природи, обогаћеног једносменског рада, Организација за почетак 
школске године (распоред часова), организација радног дана, дежурство 

наставника, Усвајање календара за школску 2022/2023. годину. 
 
 


