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Октобар 2022. 
 
Радионица у Конаку кнеза Милоша 

Ученици I2 са учитељицом Горицом Ивановић су у Конаку кнеза Милоша, 1. 
октобра, од 14 до 16 часова уживали у креативној радионици „Одело кнеза 

Милоша“. 
 
Радост Европе 

53. Међународни сусрет деце Европе у Београду одржан је од 1. до 5. 
октобра под слоганом „Замислите, децо” поводом 100 година од рођења Душка 

Радовића. Наша школа је била домаћин деци из Литваније. 
 
Активности у продуженом боравку 

Дечија недеља је почетком октобра обележена у II2, у продуженом 
боравку, израдом паноа под слоганом ове манифестације „Шта детету треба да 

расте до неба” и по узору на њен плакат. 
Европски школски дан спорта у одељењу II2 у продуженом боравку 

симболично је обележен такмичењем под називом „Трка на три ноге”, 4. 

октобра.  
 

Дечја недеља 
Ученици IV3 су обележили Дечију недељу организовањем тематске наставе 

под називом „С децом око света“, 4. октобра.  

Поводом обележавања Дечје недеље у одељењу IV5 је одржана ликовна 
радионица, 5. октобра. Радионицу је водила Тања Баровић, координатор 

организације Пријатељи деце Врачара. 
 
Изложба 

Ученици VI3, одељењски старешина Марина Луковић и библиотекарка 
Слађана Галушка посетили су изложбу фотографија Био једном један Београд – 

испред и иза кулиса у Музеју, кући краља Петра Првог, 7. октобра. 
 
Дечија недеља у Градској општини Врачар 

Градска општина Врачар је организовала свечаност обележавања Дечије 
недеље уз традиционално дружење са председником Општине, 7. октобра. 

Додељене су дипломе награђеним ученицима са општинских такмичења која 
организује удружење Пријатељи деце. Награђено је дванаест ученике наше 

школе који су освојили неко од прва три места на такмичењу Златна сирена. 
 
Општинско такмичење у фудбалу 

Општинско такмичење у фудбалу одржано је 7. октобра на терену Треће 
београдске гимназије. Екипа ученика седмог и осмог разреда наше школе 

освојила је прво место међу шест екипа основних школа Врачара. 
 
Брзином до звезда 

Такмичење „Брзином до звезда“ одржано је 11. октобра у ОШ „Краљ Петар 
II Карађорђевић“. Учествовало је 16 ученика трећег и четвртог разреда наше 

школе, 8 дечака и 8 девојчица. На градско отакмичење се пласирало четворо 
ученика. 

 

 



Вежба 

У школи је 11. октобра изведена вежба за процену поступања наставника и 
деце у евакуацији од стране. Вежбу је организовала Општина Врачар.  

 
Дете од снова 
У Установи културе Божидарац 12. октобра је одржана прва радионица у 

оквиру пројекта „Дете од снова“, који реализује организација „Увек са децом“. 
Учествовало је десет ученика четвртог разреда наше школе са којима су биле 

Татјана Перишић, педагог, и Весна Зец, учитељица IV5. 
 
Једна школа = Једно дрво  

Поводом Дана Градске општине Врачар, 14. октобра, ученици VIII2 са 
одељењским старешином Јасминком Ристић Шкорић засадили су дрво на јавној 

површини, у улици Грчића Миленка бр. 3. Дрво ће добити плочицу са обележјем 
школе, као вид трајне успомене на успешно обављен посао у оквиру акције 
„Једна школа = Једно дрво“. 

 
Креативно писање 

Ученици V3, наставница Ана Стојановић и библиотекарка Слађана Галушка 
били су 13. октобра 2022. гости Библиотеке града Београда, одељења на 
Врачару, где је библиотекарка Александра Вићентијевић одржала час 

креативног писања. 

 

У Музеју Вука и Доситеја 
Ученици IV4 и њихова учитељица Светлана Ленаси су 14. октобра посетили 

Музеј Вука и Доситеја. Ђаци су погледали изложбу Школа без клупа и 
учествовали у креативној радионици – писали су речи у којима се налазе 
двогласи ју, ја и шт. 

 
Дечији филмски фестивал 

Ученици I2 су 17. октобра посетили 18. Дечији филмски фестивал и 
гледали филм „Фараон, дивљак и принцеза“. Након тога су учествовали у 
радионици „Ђердапска пустоловина“ и обогатили своја знања о заштити 

животне средине. Посебно весело је било дружење са Урошем Петровићем 
током кога су решавали загонетне приче. 



 
Угледни час из физике и хемије 

Угледни час је одржан у одељењу VII5 током редовног часа хемије, 18. 
октобра. Час су заједно одржале наставница хемије Емилија Миловић и 
наставница физике др Наташа Станић, док су часу присуствовале директорка 

Јована Миленковић, библиотекар Слађана Галушка и наставница српског језика 
и књижевности Сања Бублић. Наставна јединица била је Настанак свемира и 

хемијских елемената. Ученици су припремљени унапред за реализацију ове 
креативне радионице – донели су материјал за рад (фломастере и балоне) и 
сами се поделили у групе од по три ученика. Наставници су сценарио за рад 

креативне радионице припремили у виду презентације на којој су све групе 
имале сликовито постављене задатке. Задатак сваке групе био је да анализира 

одређену фазу развоја свемира и да за ту фазу на балону напише 
карактеристично време, карактеристичну температуру и структуру материје – 

које честице испуњавају свемир и како се оне зову. 
У уводном делу часа наставници су јасно истакли циљ уочавања дубље 

везе између хемије и физике. Ученици су након тога, пошто су били 

припремљени за рад и подељени у групе, одмах кренули са радом, према 
упутствима са екрана. Наставници су давали додатна упутства и објашњења 

свим групама, при чему је веома било битно да ученици уоче редослед рада 
група. Ученици су на крају часа успешно демонстрирали испред табле закључке 
које су извели на основу забавних активности које су реализовали. 



Дечији октобарски салон 

Ученици VI4 су посетили Музеј примењених уметности 21. октобра поводом  
Дечијег октобарског салона, чији је слоган 2022. године „Путовања, ах та 

путовања“. Међу бројним изложеним радовима је и заједнички одељењски рад  
ученика VI4 под називом „Нема света ни планете где не може стићи дете“.  

 

Јаџент 
Јанко Павлис, наставник физичког васпитања у пензији, био је гост наше 

школе 24. октобра 2022. Он је упознао ученике петог и шестог разреда са 
правилима игре јаџент, чији је творац. У њој учествују и девојчице и дечаци, 
игра се лоптом и захтева џентлменски однос оба пола. 

 
Огледни час из музичке културе 

Огледни час из музичке културе са темом „Стеван Стојановић Мокрањац и 
његови савременици“ одржан је 26. октобра у одељењу VII2. Часу су 
присуствовале директорка школе Јована Миленковић, библиотекарка школе 

Слађана Галушка и разредни старешина VII2 Александра Бошковић, наставник 
енглеског језика.  

У уводном делу часа ученици су писаним радом увели тему часа – 
историјски контекст и културна клима у Србији кајем 19. и почетком 20. века. 
Група ученика је приказала и своје презентације – паное о животу и делу 

Стевана Стојановића Мокрањца, његових савременика и сарадника Даворина 
Јенка, Станислава Биничког и Бранислава Нушића и ученика и наследника – 

Петра Коњовића, Милоја Милојевића и Стевана Христића. У централном делу 
часа ученици су извели драмски приказ, који је написала наставница музичке 
културе, мр Биљана Буловић-Марић. Кроз овај приказ ученици су сазнали 

многобројне занимљивости везане за настанак Руковети, прве симфоније, опере 
и балета у српској музици. У оквиру овог дела ученици су хорски отпевали 

песме Јесам ли те Јелане из Друге руковети и Вишњичица из Пете руковети. 
Новина овог огледног часа је занимљив и неуобичајен начин 

приближавања стваралаштва најзначајнијих српских композитора 19. и почетка 

20. века ученицима. Ученици су се са великим узбуђењем и радошћу 
припремали за час. Гости су похвалили дечији труд и рекли да је идеја одлична 

и предложили да се у оквиру школске приредбе представи широј публици. 
 



 

Звуци срца 
Одељење II4 посетило је своје старије другаре ангажоване у раду кафе 

радионице Звуци срца, 25. октобра. Упознали су се са свим садржајима и 
активностима и уверили се колико је и младима окупљеним у овом 
хуманитарном пројекту социјализације особа са сметњама у развоју важна 

независност и самосталност коју делом стичу кроз рад и сарадњу.  
 

Помрачење Сунца  
Ученици шестог, седмог и 

осмог разреда учествовали су у 

посматрању делимичног помра-
чења Сунца, 25. октобра. Пре 

почетка помрачења ученици VII3 
и VI5 припремили су материјал за 
без-бедно посматрање Сунца.  

Ученици VI5 су имали час 
физике. Они су се распоредили у 

делу дворишта где је било 
директно сунчево светло и 
пратили ову природну појаву. 

Ученици седмог и осмог разреда 
добили су задатак да фотогра-

фишу лик Сунца кроз слој облака 
мобилним телефонима.  

 

Радионице у XIV београдској гимназији 
Ученици VIII1, наставница Александра Протић и библиотекарка Слађана 

Галушка били су 28. октобра гости XIV београдске гимназије и учествовали у 
радионицама које су за њих припремили ученици IV5 у оквиру пројекта 
„Октобар – месец Иве Андрића”. 

 
Слатки залогај  

Наша школа је у сарадњи са фондацијом Срце организовала хуманитарну 
акцију Слатки залогај, 29. октобра Ученици су учествовали у акцији са жељом 

да помогну Одељењу педијатрије на Институту за мајку и дете. На штандовима 
су продавали домаће колаче које су направиле њихове маме и баке. 

 

У Народном позоришту 
Ученици одељења VIII2 и VIII3 су 30. октобра 2022. године, у пратњи 

наставнице Александре Протић, посетили Народно позориште и на сцени Раша 
Плаовић одгледали чувени Нушићев комад Власт. Одломке ове комедије 
ученици су обрађивали у седмом разреду, те су сада имали прилике да виде 

како то изгледа и на сцени. 
 

Сајам књига 
Ученици VI1, VIII3 и VIII4 и њихове одељењске старешине посетили су 

Сајма књига, 27. и 28. октобра. 

 
Прича о јесени 

Тема активности у продуженом боравку током октобра била је Јесен. 
Ученици су цртали на ову тему и на часовима ликовне културе.  

 



Месец књига и Месец школских библиотека 

Поводом Месеца књига и Месеца школских библиотека, библиотекарка 
Слађана Галушка је одржала часове са ученицима четвртог разреда од 7. до 12. 

октобра. У уводном делу часа тема разговора је била важност читања (учење, 
богаћење речника, забава, развијање маште…). Затим су ђаци читали народну 
причу „Ветар и Сунце“, анализирали је и тумачили је. Имали су задатак да 

наставе причу тако да ликови имају другачије особине или да направе нову 
причу у којој ће Ветар и Сунце бити у људском обличју и показати шта све могу 

да ураде. Ученици су били веома маштовити – осмислили су заплете у којима 
Ветар тражи реванш и показује да може бити добар, Ветар и Сунце се играју 
тако што мењају временске прилике у току дана и гледају како то утиче на 

децу, долазе у школско двориште и са децом играју између две ватре… На крају 
часа још једном су се подсетили важности читања на примеру ове приче и 

закључили да су научили важне животне поруке, развијали машту и огледали 
се у стварању приче. 

Слични часови су одржани и у другом разреду. Након разговора о 

важности читања ученици су читали песму „Два јарца“ Душка Трифуновића, 
анализирали је и тумачили. Задатак је био да замисле да су то они исти јарчеви 

из Доситејеве басне „Два јарца“ и испричају догађаје из басне и песме из угла 
једног од јарчева. Онда су у заплет уведене и козе из басне „Две козе“ као 
посматрачи догађаја из песме и требало је и да из њиховог угла испричају шта 

се дешавало прошле године, а шта данас. Било је веома интересантних прича о 
томе како су јарчеви и козе постали пријатељи и како проводе дане у дружењу 

и игри. Ученици су писали своје приче и илустровали их. 
Ученици првог разреда посетили су у октобру први пут школску 

библиотеку и упознали се са њеним радом. Библиотекарка је прво одржала 

часове са свим првацима у њиховим учионицама и разговарала са ђацима о 
важности књига и читања. Неки од њих су понели своје омиљене књиге, 

представили их и показали да умеју да читају, разумеју прочитано и открију 
важне поруке у тексту. Затим су ученици у групама долазили у библиотеку и 
упознали се са начином рада библиотеке и правилима понашања. 

Са ученицима трећег разреда библиотекарка је одржала часове у оквиру 
тематске наставе Од читања се расте, 20. и 21. октобра. Циљ је био 

Обележавање Месеца књига кроз разговор о важности читања и о књизи „Од 
читања се расте“ Јасминке Петровић, оспособљавање ученика да тумаче идеје 

књижевног дела и препознају утицај прочитаних књига на свој развој, стицање 
самопоуздања и одговорности. Кроз разговор са библиотекаром ученици су 
закључили зашто је читање важно: Читањем се долази до потребних 

информација и образује, шири и развија способност мишљења, развија се човек 
као особа и стиче самопоуздање. Надаље, читањем се забавља, крати време и 

оно појединца чини креативнијим и маштовитијим. Кроз читање књижевних 
дела не учи се само о поједином писцу и садржају текста, већ о људима, 
временима, обичајима, друштвима, али и о себи. Читање књижевних дела 

важно је и због активног коришћења језиком, због препричавања властитих 
искустава и могућности да будемо креативни и створимо своје књижевно дело. 

Ученици су тумачили наслов књиге „Од читања се расте“ и говорили како је 
главна јунакиња Тамара порасла од читања (стицање знања, учење нових речи, 
подстицање радозналости и развијање маште, јачање самопоуздања, 

самодисциплине и одговорности). Од једног незаинтересованог, поспаног и 
тврдоглавог детета, Тамара постаје весела, задовољна и све сигурнија у себе. 

Затим су ученици говорили о књигама које воле да читају и како су од њих 
порасли – шта су научили и како је то променило њихов живот. Добили су 
домаћи задатак да напишу састав на тему „Како сам порастао од књиге“. 



Од читања се расте 

Часови тематске наставе 
„Од читања се расте“ 

реализовале су учитељице 
трећег разреда и библио-
текарка са ученицима трећег 

разреда током једне седмице, 
од 17. до 21. октобра.  

Активности су повезале 
обраду књиге „Од читања се 
расте“, обележавање Месеца 

књиге и Месеца школских 
библиотека и причу о важно-

сти читања кроз садржај више 
наставних предмета: Српског језика, Математике, Природе и друштва, Ликовне 
културе, Музичке културе, Физичког васпитања, Часа одељенског старешине и 

Дигиталног света. 
Циљ тематске недеље: Развијање љубави према читању и стицање свети о 

важности читања и разумевања прочитаног; оспособљавање ученика да тумаче 
књижевно дело и препознају утицај прочитаних књига на свој развој, 
развијање вештина комуникације, способности за изражавање свог мишљења, 

тимског рада и самовредновања.  
Ученици су писали саставе на теме „Како сам порастао од књиге“, „Књига 

ме води у свет маште“ и „Шта за мене значи књига“. Ученици су на основу 
прочитаног осмишљавали и цртали корице за књигу „Од читања се расте“ или 
своју омиљену књигу. На часу одељењског старешине ученици су разговарали о 

књигама које су им се допале и порукама које су на њих оставиле највећи 
утисак. Одабране поруке су записивали и кроз тимски рад израдили пано. 

У вредновању су и ученици и учитељице оценили активности веома успешним. 



 


