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Семинар 
У периоду од 29. августа до 2. септембра у просторијама Медицинског факултета 

Универзитета у Београду одржана је едукација едукатора на тему Превенција 

зависности од пушења, конзумирања алкохола, компјутера и интернет апликација за 

комуникацију, у циљу смањивања патологије у свим областима, од здравствено 

физичко психолошких до просветних социјално епидемиолошких. Едукацију је 

организовао и реализовао кадар Медицинског факултета Универзитета у Београду у 

сарадњи са универзитетским колегама у Грчкој. Едукацији су из наше школе 

присуствовали Слађана Томић, Невена Пауновић, Јасминка Ристић, Сузана Крчмар и 

Татјана Перишић. 

 

Пријем ђака првака 
Пријем за ђаке прваке и њихове родитеље одржан је 1. септембра у поподневним 

часовима. Ученике су поздравили директор школе Јована Миленковић и представници 

Градске општине Врачар. Ученици који похађају Драмско-рецитаторски кутак извели су 

кратки програм. Затим су учитељице одвеле ученике до учионица где су се упознали и 

договорили о даљем раду. 

 

 

Састанак стручних сарадника 
У организацији Школске управе Београд одржан је у нашој школи састанак са 

темом Унапређивање планирања у области заштите од насиља и спречавања 

дискриминације, 7. септембра. Састанак су водиле саветнице, спољње сараднице, 

Биљана Михајловић, Тереза Молочик и Ивана Орлицки, а присуствовали су стручни 

сарадници, члановии Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања са општина Врачар, Звездара, Палилула и Обреновац. Из наше школе 

састанку су присуствовале педагози Татјана Перишић и Сузана Крчмар. 

Стручни сарадници су имали прилику да се на састанку упознају са могућностима 

унапређивања процеса планирања и програмирања активности тима за заштиту од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и свих осталих актера школског 

живота у области заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 

Упознати су и са ревидираном листом за прелиминарну идентификацију трговине 

људима и могућностима предузимања активности које се односе на  превенцију 

трговине људима. 

 



Прваци у Музеју илузија 

Ученици I2 посетили су Музеј илузија 8. септембра. 

Ученици I4 посетили су Музеј илузија 13. септембра. 

На интерактиван начин су упознати са садржајима наставних предмета првог 

разреда који су у вези са музејским експонатима под називом „Само једном ђак првак“. 

 
Наставничко веће 

Седница Наставничког већа одржана је 14 септембра. Разматрани су Извештај о 

раду школе, Извештај о раду директора, Извештаја о самовредновању и Извештај о 

стручном усавршавању за школску 2021/2022. годину. Разматрани су Годишњи план 

рада школе, План самовредновања и План стручног усавршавања за школску 

2022/2023. годину. Остале теме су биле: Организација рада на почетку школске године, 

указивање на евентуалне пропусте и тешкоће, Бројно стање ученика на почетку 

2022/2023, Подела задужења СНА, Доношење одлуке о коришћењу додатне литературе, 

дечијих новина и часописа, као и стручних новина и часописа за наставнике, Доношење 

одлуке о дестинацијама за излете, наставу у природи и екскурзије, Обележавање 

Дечије недеље и Радости Европе. 

 
Шеснаестине ноте  

У оквиру међупредметне посете часовима, часу музичке културе у одељењу V2, 

одржаном 15. септембра, присуствовале су директорка школе Јована Миленковић и 

наставнице разредне наставе Гордана Бакић и Светлана Ленаси. Наставна јединица је 

била Обрада шеснаестине ноте. У уводном делу часа ученици су обновили певање 

Химне Боже правде и Химне Светом Сави и утврдили појмове из теорије музике који су 

везани за C-dur лествицу. Обрада наставне теме почела је учењем песме по слуху К. 

Бабић: Веверица, а затим ритмичком вежбом у 4/4 такту у којој су заступљене цела 

нота, половина ноте, четвртина, осмина и шеснаестине ноте. Затим су научили и певали 

песму Сат. Ученици су били изузетно активни, испуњавали су све постављене задатке и 

оправдали очекивања. Исходи у обради теме су у потпуности остварени. Час је оцењен 

као изузетно успешан. Директорка школе је после часа изјавила да је са присутним 

колегиницама уживала на часу.  

Истог дана часу у одељењу V4, када је обрађена иста наставна јединица, 

присуствовали су колеге из Стручног већа вештина Владимир Карановић и Ивана 

Смиљковић-Чевизовић. Они су изјавили да је час био изузетно успешан. 

 
Ученици IV4 у Музеју Николе Тесле 

Ученици IV4 и њихова учитељица 

посетили су Музеј Николе Тесле, 19. 

септембра 2022 у оквиру обележавања Дана 

европске културне баштине на Врачару. 

 
Ученици V4 у Музеју Николе Тесле 

Ученици одељења V4 посетили су са 

одељењским старешином Александром 

Протић Музеј Николе Тесле, 19. септембра 

2022. године, у оквиру обележавања Дана 

европске културне баштине на Врачару. 

 
Општинско такмичење у кошарци 

Општинско такмичење у кошарци за 

ученике од 5. до 8. разреда организовано је 

у нашој школи 21. и 22. септембра. 

Учествовале су екипе свих шест основних 

школа општине Врачар у две узрасне 

категорије, 5. и 6. разред и 7. и 8. разред.  

У обе категорије прво место су освојиле 

екипе ОШ „Светозар Марковић“. 



Ученици VI4 у Музеју илузија 

Ученици VI4 и одељењски старешина Ивана Смиљковић Чевизовић су 23. 

септембра 2022. посетили Музеј илузија 

 

Европски дан језика 

Ученици IV4. су са наставницом Светланом Ленаси и библиотекарком Слађаном 

Галушком и учествовали у програму Дечјег културног центра Београд за децу и младе 

на Тргу републике којим је обележен Европски дан језика. 

 

Посета Музеју Вука и Доситеја 

Ученици одељења VIII3 посетили су са наставницом српског језика и књижевности 

Александром Протић Музеј Вука и Доситеја, 29. септембра 2022. 

 

Недеља спорта  

У оквиру недеље спорта наставници физичког и здравственог васпитања 

организовали су у септембру школски турнир у стоном тенису који је био 

квалификациони за градско такмичење. 

 

Дан писмености 

У сарадњи са наставницама српског језика Аном Стојановић, Александром Протић, 

Сањом Бублић и Иваном Марковић и одељењским старешинама Марианом 

Станимировић, Марином Луковић и Наташом Станић, библиотекарка Слађана Галушка је 

од 14. до 23. септембра одржала часове у свим одељењима старијих разреда и 

разговарала са ученицима о појму и врстама писмености.  

Ученици су говорили о својим вештинама језичке писмености, математичке и 

научне и о томе како знање стечено у школи примењују у свакодневном животу. У вези 

са информационом, медијском и дигиталном писменошћу ученици су говорили о начину 

како да од корисника информација/медијских порука постану њихови креатори и како 

да се понашају безбедно у дигиталном окружењу. Ученице шестог разреда су писале о 
току часова и направиле постер на тему друштвених мрежа. 

 



Дечија недеља у четвртом разреду 

Ученици четвртог разреда су обележили Дечију недељу часовима тематске наставе 

последње недеље септембра. Разговарали су о књизи „С децом око света“, Тање Родић, 

проналазили су и презентовали информације о различитим државама и писали саставе 

на теме Моја права и Одрасли и ја. 

 

Тематска настава у трећем разреду 

Током последње несеље септембра за ученике трећег разреда организовани су 

часови тематске наставе под називом Здравом исхраном до здравља. Повезан је садржај 

више наставних предмета: српског језика, ликовне културе, природе и друштва и 

музичке културе. Ученици су писали саставе на тему „Причала ми једна јабука”, певали 

песму „Грожђе” аутора Божидара Станчића, говорили о значају воћа и поврћа и о 

њиховом деловању на наш организам, цртали здраве намирнице и писали о њима. 

 

 



 


