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Новембар 2022. 
 
Развој тестова знања и примена у диференцирању учења и наставе  

Петнаест наставника, два стручна сарадника и директор школе похађали су у 

октобру и новембру обуку „Развој тестова знања и примена у диференцирању учења и 

наставе“, коју организује Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. 

Први део је реализован онлајн током три седмице, а други део уживо у нашој школи, 5. 

новембра. 

 

Тематски дан у II2 

Тематски дан посвећен Вуку Стефановићу Караџићу одржан је 7. новембра 2022. 

године у одељењу II2. То је био и почетак тематске недеље Вук Караџић реализоване са 

ученицима другог разреда. 

 

Екскурзија за ученике осмог разреда 

Ученици осмог разреда са одељењским старешинама Јеленом Вукићевић 

Радојичић, Јасминком Ристић Шкорић, Владом Марјаном и Наташом Томић били су на 

тродневној екскурзији, од 6. до 8. новембра. 

 

Митолошке приче 

Тамара Лујак, писац кратких фантастичних прича, преводилац са енглеског, 

новинар и уредник је 8, 9. и 10. новембра ученицима четвртог, петог и шестог разреда 

представила своје две књиге „Речник српских митолошких бића“ и „Речник словенске 

митологије“. 

 

Звуци срца  

Ученици I2 су посетили кафић „Звуци срца“ где су сви запослени млади са благим 

сметњама у менталном развоју, 9. новембра. У оквиру кафића налази се радионица где 

ови млади људи штампају апликације на мајицама, шољама, беџевима, везу столњаке, 

израђују разне употребне предмете од дрвета, спремају и послужују сокове, кафу… 

Прваке су послужили соком и показали материјале на којима раде и поступак израде. 

Сви су били срећни, прваци јер су научили нешто ново, дружили се и уважили старије 

другаре, а домаћини што су усрећили своје мале другаре. 

 

Дабар 

У периоду од 14. до 18. новембра спроведено је међународно такмичење „Дабар“ 

из рачунарске и информатичке писмености младих. У нашој школи су у школском нивоу 

такмичења учествовали ученици старијих разреда, а наставнице технике и технологије 

Јасминка Ристић Шкорић, Наташа Томић и Ирина Гајић биле су им ментори. 

 

Мали мундијал  

Турнир у малом фудбалу за ученике млађих разреда основних школа „Мали 

мундијал - Врачар 2022”, у организацији ГО Врачар, одржан је 16. и 17. новембра у ОШ 

„ Н. Х. Душан Дугалић“. Нашу школу су представљале екипе сва четири разреда. Током 

турнира организовано је и дружења ученика са познатим личностима из света спорта и 

јутјуба. 

 

Фестивал науке 

Ученици I2 су 23. новембра 2022. у Дeчијем културном центру Београд 

учествовали у програму Еколошког фестивала науке под називом „У складу са природом 

нађи своју формулу“. Они су се упознали са радом у лабораторији учествујући у 

експериментима из физике, хемије, микробиологије и прехрамбене технологије. 

Дружили су се са ђацима и професорима из Хемијско-прехрамбено технолошке школе и 

изводили су занимљиве огледе, видели су и осликавали лабораторијско и апотекарско 

стаклено посуђе.  

 



 

Наставничко веће 
Седница Наставничког већа одржана је 23. новембра. Теме су биле: 

Разматрање извештаја о успеху, дисциплини и владању ученика са предлогом 
мера за унапређење рада, Разматрање извештаја о реализованој екскурзији за 
ученике осмог разреда, Разматрање извештаја о резултатима ученика осмог 

разреда на завршном испиту у школској 2021/2022. године и измене у 
процедури полагања завршног испита од школске 2022/2023. 

 
Предавање за родитеље 
У нашој школи је одржано предавање за родитеље на тему превенције 

наркоманије 24. новембра. Организатор је била Општина Врачар. Предавач 
Ламбе Ђорејлијевски је детаљно објаснио симптоме и промене у понашању од 

почетника до окорелог наркомана у складу са врстом дрога које користи као и 
начине ослобађања од те пошасти. 

 

Излет 
Ученици II2, II3 и II4 и одељењске старешине Снежана Ђуричковић, 

Гордана Бакић и Драгана Томанић били су на излету 25. новембра. Обишли су 
Минијатуре манастира у Деспотовцу, водопад Лисине и Природњачки музеј у 
Свилајнцу. 

Ученици четвртог разреда и учитељице Бранкица Виторовић, Вера 
Храстински, Драгана Златић, Светлана Ленаси и Весна Зец били су на излету 

25. новембра. Посетили су Аранђеловац, Опленац, Орашац и Тополу. 
 
Дан толеранције 

Дан толеранције обележен је на часовима одељењског старешине са 
ученицима свих разреда током новембра, као и на заједничким часовима 

библиотекара и наставника у трећем, четвртом и петом разреду.  
Са ученицима четвртог разреда библиотекарка је причала о значењу појма 

толеранције, као и о постојању и поштовању различитости и учењу кроз 

упознавање обичаја, понашања и размишљања других људи. Затим је кратко 
представила збирку прича Јасминке Петровић „Риба риби гризе реп“ и 

прочитала једну од пет прича из ње. Ђаци су препознали примере толерантног 
и нетолерантног понашања у причи, а затим су говорили о сличним примерима 

у свом окружењу и промишљали о начину решавања одређених ситуација. 
Библиотекарка је позвала ученике да прочитају целу књигу и учествују у 
пројекту „Читам, па шта?” у чијем програму се налази ова збирка прича. 

Библиотекарка је разговарала са ученицима четвртог разреда на ову тему и на 
часовима у боравку. 

Слични часови су одржани и са ученицима петог разреда - библиотекарка 
је разговарала са ђацима о књизи „Риба риби гризе реп“, толеранцији и начину 
решавања проблема који настају када постоји нетолеранција. 

За ученике трећег разреда организовани су часови на ову тему у 
продуженом боравку.  

Ученици свих разреда су закључили да је поштовање других веома важно, 
да некултурно и нетолерантно понашање других не треба да трпе, него да 
објасне да то није добар начин комуникације. Научили су да не треба да улазе 

у конфликт са децом која другачије мисле о некој теми, да проблеме треба 
решавати разговором и да треба да имају више самопоуздања. 

 
 
 



Активности у боравку - Толеранција 

Током новембра учитељи у продуженом боравку су организовали 
активности на тему Толеранција. Ученици су слушали причу „Моја бака“ која 

садржи објашњење шта је то толеранција и због чега је она важна. Затим су 
учествовали у разговору и кроз различите примере уочавали толерантно и 
нетолерантно понашање. Следећа активност је била Решавање проблема – 

представљени су различити проблеми који се дешавају у свакодневном животу 
и у школи и ђаци су имали задатак да осмисле решење ових проблема. У свакој 

групи у продуженом боравку ученици су оцењивали сопствене поступке и 
наводили примере свог понашања када су били толерантни или нетолерантни.  
Ученици су читали песму „Толеранција“ Наташе Крижанић.  

 
Нови почетак  

Установа културе Божидарац је организовала у новембру 2022. ликовни 
конкурс „Мотив – 2022“ са темом „Нови почетак“. Ученици наше школе су за 
конкурс израдили бројне радове користећи различите технике. Ана Јовановић, 

ученица VII5, освојила је трећу награду. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 



Децембар 2022. 
 

Угледни час 

Весна Зец је са ученицима IV5 одржала угледни час српског језика, 5. децембра, 

наставна јединица Обрада одломка романа „О дугмету и срећи“ Јасминке Петровић. 

Часу је присуствовала библиотекар Слађана Галушка. 

 

Песничка сусретања 

У Библиотеци града Београда, одељењу „Петар Кочић“ на Врачару, одржано је 7. 

децембра општинско такмичење „Песничка сусретања деце и младих Врачара“. Нашу 

школу су представљали ученици Ђурђа Ћирјанић IV1 и Игор Обрадовић IV3, као 

представници млађих разреда, и Немања Павловић VIII2 и Стефан Нецић VIII2, као 

представници старијих разреда. Ђурђа Ћирјанић је освојила 1. место у категорији 

млађих разреда, Немања Павловић је освојио 2. место у категорији старијих разреда. 

 

Заједно против насиља  

Припадници МУП-а одржали су предавање за ученике петог разреда „Заједно 

против насиља“ 7. децембра.  

 

Рециклажа 

Градска општина Врачар је за ученике четвртог разреда организовала радионице 

„Рециклирај папир“, 7. децембра. 

 

Школско такмичење из математике 

Школско такмичење из математике одржано је 9. децембра. Учествовало је 180 

ученика од трећег до осмог разреда. На општинско такмичење се пласирало 50 ученика. 

 

Песма рода мог  

Ученици наше школе учествовали су на радионицама у оквиру литерарног 

конкурса и пројекта „Песма рода мог“, у организацији ВрачАРТ и Друштва ветерана 

фолклора „Споменар“. Први део радионице подразумевао је разговор са писцем Петром 

Арбутином и професором Младеном Станићем. Разговарало се о поезији Ђуре Јакшића, 

о љубави и отаџбини. Други део радионице одржан је 11. децембра у кући Ђуре 

Јакшића, где су, уз пратећи програм, прочитани похваљени и награђени радови. 

Похваљени су: Миљана Вулевић V4, Дуња Костић V4 и Елена Илић VIII4. Ученици VIII1 

освојили су свих пет, и то: 1. место Марта Попмихајлов, 2. место Андреј Симонић, 3. 

место Димитрије Белић, 4. место Богдан Поповић, 5. место Јована Дрчелић. 

 

Угледни час 

Угледни час грађанског васпитања одржао је наставник Марко Митровић са 

ученицима VIII1 и VIII3, 15. децембра, наставна јединица „Интеркултурални дијалог и 

интеркултурална осетљивост“. На претходном часу, приликом обраде ове теме ученици 

су се упознали са начином реаговања људи на припаднике различитих културних група 

на територији једне земље кроз шест нивоа (порицање, прихватање, минимизација, 

адаптација, интеграција, отпор). На угледном часу ученици су наведене нивое обновили 

кроз више активности. Час је успешно спроведен; ученици су учествовали у 

испланираним активностима и показали су велику заинтересованост за рад и сарадњу. 

Часу је присуствовала библиотекар Слађана Галушка. 

 

Бициклирај безбедно 

Градска општина Врачар и Центар за научноистраживачки рад организовали су 

акцију „Бициклирај безбедно“ за ученике петог разреда наше школе, 15. децембра. 
 

 

 

 

 

 

 



Ђачко паркинг место  

ЈКП „Паркинг сервис“ је 15. децембра у ОШ „Ђуро Стругар“ уручило наставна 

средства основним школама са подручја зонског система паркирања, која су набављена 

новцем од плаћања паркирања на посебно обележеним ђачким паркинг местима. Овиме 

је свечано завршен шести циклус акције „Ђачко паркинг место“ и започет нови циклус 

предавања о саобраћају у оквиру акције „Ђаци вас моле, успорите поред школе“. 

Уговоре о донацији и опрему је директорима 33 основне школе уручио је в. д. 

директора ЈКП „Паркинг сервис” Андрија Чупковић. Наша школа је добила два рачунара 

и два монитора. 

 
Дружење са ватрогасцима 

Ученици I1 су посетили Ватрогасну станицу Звездара 15. децембра. Упознали су се 

са ватрогасцима и сазнали каква одела они носе и колико су тешка, како се припремају 

за посао, шта раде у слободно време, како је возити се камионом са укљученом сиреном 

и како реагују када приме хитан позив. 

 
Радионица 

Ђаци I2 су били у у Научном клубу ЦПН у Београду 21. децембра на радионици 

„Звездано породилиште“. Упознали су се са тајнама звезданог неба и научили како 

звезде настају, живе и гасе се. Вођени занимљивом причом и филмом, открили су нову 

звезду и дали јој име. Цртали су, бојили и од радова направили и научили игру 

„жабица“, коју су понели кући. 



Базар пазар 

Традиционална манифестација Базар пазар одржана је у нашој школи 22. 
децембра 2022. На манифестацији су учествовали ученици млађих и старијих 

разреда уз присуство одељењских старешина. Посетиоци су били родитељи, 
баке и деке који су на штандовима могли купити миришљаве сапуне, накит, 
честитке и предмете са новогодишњим мотивима и украсима и слушати музику 

коју су изводили ученици VIII4. Ђаци су показали предузетнички дух кроз 
организацију догађаја. Свако одељење ће зарађени новац потрошити на свој 

начин: у хуманитарне сврхе, одлазак у позориште, биоскоп или на излет... 

 
Књижевно вече 
У свечаној сали школе одржано је 26. децембра књижевно вече „Да би се 

истински волело потребно је одрасти до детета“. У извођењу програма 
учествовали су ученици V4, VIII1, VIII3 и VIII4. Програм је приредила наставница 

српског језика Александра Протић. Ученици су читали своје ауторске 
похваљене и награђене радове, рецитовали стихове наших великана, затим 
пригодне песме које је написала њихова наставница Александра Протић, извели 

прилагођене драматизације, а приређен је и кратак музички програм. Гости, 
ученици наше школе, бивши ђаци и родитељи, куповали су обележиваче за 

књиге, које је са ученицима израдила мр Ивана Смиљковић Чевизовић, а 
прикупљен новац уплаћен је у хуманитарне сврхе.  



У сусрет Божићу  

У препуној свечаној сали наше школе одржан је јавни час на тему Божића, 27. 

децембра. Часу је присуствовало преко стотину ученика петог и шестог разреда и 

наставник Војислав Калезић. Ђаци су активно учествовали у часу дајући одговоре на 

постављена питања и постављајући питања услед одређених недоумица. У уводном 

делу часа изнет је кратак историјат настанка Божића чиме је остварена корелација са 

наставним предметом историја. Оно што је ђаке посебно заинтересовало било је питање 

разлике између јулијанског и грегоријанског календара, као и питање самог датума 

слављења Христовог Рођења (25. децембар/7. јануар). У средишњем делу часа посебно 

су истакнути празници пред Божић који су посвећени сваком члану породице понаособ: 

Детињци, Материце и Оци. Истакнут је значај ових празника који се тичу правих односа 

које треба неговати међу самим члановима породице. Они чине циклус обичаја који 

ствараjу једну топлу и веселу празничну атмосферу и кроз игру даје нам се и открива 

велика истина о односу љубави и слободе. На Детињце деца бивају „везана“ од стране 

родитеља али и свих старијих са којима се сусрећу и од ових уза се дреше тј. 

ослобађају - припремљеним даровима. Ово везивање подсећа на нашу потребу да оно 

што волимо макар и на силу вежемо за себе. Са друге стране, давање дара који постаје 

откуп за нашу слободу показује да љубав не може бити добијена на силу, да се она не 

може ничим условити нити приморати већ да је увек и једино дар. На крају часа 

поменути су и многобројни Божићни обичаји (паљење Бадњака, уношење сламе...) који 

имају за циљ да читав свет учине местом које ће подсећати на пећину у којој се родио 

Богомладенац Христос.  

 

Филмска пројекција 

За ученике млађих разреда организована је пројекција филам „Вучје бобице“ 

режисера Сретена Јовановића у свечаној сали школе, 27. децембра. Ђацима се свидео 

филм, неколико њих је рекло да су га гледали у биоскопу и даје то њихов омиљени 

филм, па су га погледали поново у школи.  
 

У Музеју чоколаде  

Ученици одељења I4 су посетили Музеј чоколаде у пратњи учитељице Иване 

Милошевић, 27. децембра. Најпре су се упознали са историјатом настанка чоколаде, 

затим су чули причу о томе како је чоколада стигла у Европу, да би на крају сазнали 

када је прва чоколада направљена у Србији. Најзанимљивији део ове посете је свакако 

радионица прављења чоколаде, где је сваки ученик направио своју чоколаду и понео је 

кући. Ђаци су били препуни позитивних утисака и рекли су да би опет радо дошли.  



Новогодишња приредба  

Ученици I4 су извели ново-годишњу приредбу за роди-теље, баке и деке и 
другаре, 28. децембра. У публици су им подршку пружили и ученици VI2 и 

наставница Сања Бублић. Они су најпре за ученике I4 извели своју 
новогодишњу представу у којој се Деда Мраз бори са злим силама да деци 
врати нового-дишњу чаролију, а касније су се придружили публици и бодрили 

ђаке прваке. 

 
Новогодишња представа и концерт 
Ученици I4, њихова наставница Ивана Милошевић и библиотекарка 

Слађана Галушка били су 29. децембра гости Библиотеке града Београда, 
одељења Растко на Врачару, где су погледали новогодишњу представу. Уз 
Пахуљицу и Грудвицу, помоћнице Деда Мраза, кроз причу, песму и плес деца су 
сазнала неколико занимљивости о светским континентима и појединим 
државама и како је песник Јован Јовановић добио надимак Змај. Представа им 

се свидела, посебно прича о Бразилу и фудбалу, као и бројне музичке нумере 
које су певали заједно са глумцима. 

Ученици I1, њихова наставница Александра Дамљановић и библиотекарка 
Слађана Галушка били су 30. децембра гости Библиотеке града Београда, 
одељења Растко на Врачару, где је за њих приређен новогодишњи концерт. Две 

младе уметнице, виолинисткиња и певачица и тромбонисткиња, извеле су 
одабране композиције, новогодишње и божићне мелодије, као и неколико џез 

нумера и шансона. Деци су се посебно допале песме уз које су могли да плешу 
– нумера из „Мале сирене“, коло… У концерту су уживали и извођачи и публика. 

 

Наставничко веће 
Седница Наставничког већа одржана је 30. децембра. Теме су биле: 

Разматрање извештаја о успеху ученика у учењу и владању на крају првог 
полугодишта и Разматрање извештаја о остварености образовно-васпитног 

програма рада на крају првог полугодишта. 
 



О дугмету и срећи 

У сарадњи библиотекара и учитеља обрађен је роман „О дугмету и срећи“ 
Јасминке Петровић са ученицима четвртог разреда на часовимаа тематске 

наставе у децембру 2022. Током два часа српског језика ученици су 
анализирали роман и одређивали начин на који се главни јунак Јован мења, од 
прве реченице „Неки људи баш немају среће! Ево на пример ја.“ до последње 

„Неки људи баш имају среће! Ево на пример ја.“ Разговарали су о томе како се 
Јованова осећања мењају током дешавања у роману, како дечак који је због 

болести тужан, усамљен, уплашен, несрећан и нема пријатеља поступно мења 
понашање, прихвата себе таквог какав јесте, открива да постоје ствари у којим 
је веома успешан (креативан је и духовит и уме лепо да пише, брзо размишља, 

зрео је за своје године…), стиче самопоуздање и пријатеље и постаје срећан. 
Ђаци су одређивали на који начин се друга деца и одрасли понашају према 

Јовану због тога што се разликује од друге деце – подсмевају му се, дају му 
погрдне надимке, сажаљевају га, насилни су… Повезивали су то са темом 
толеранције и говорили о важности толеранције. Ученици су одредили тему и 

поруке романа и откривали како те поруке могу да искористе у свом животу, 
како да стекну самопоуздања, буду толерантни и лакше се изборе са животним 

потешкоћама. У вези са насловом романа и начином на који Јован проналази 
срећу, ученици су говорили о томе шта је за њих срећа.  

На часу одељењског старешине тема разговора је била срећа. Ученици су 

читали песму Душка Радовића „Освајање среће“, тумачили је и повезивали са 
садржајем романа „О дугмету и срећи“. Подсетили су се детаља из живота и 

рада Душка Радовића и тако се прикључили обележавању сто година од 
његовог рођења. На часу ликовне културе ученици су имали задатак да 
нацртају дугме и у њему испишу шта је за њих срећа. Њихови радови су 

постављени на паное на ком су исписане реченице из романа и стихови и 
реченице Душка Радовића о срећи. 

 



На заједничком путу учења 

Педагог Татјана Перишић и наставница Драгана Томанић похађале су обуку „На 

заједничком путу учења, намењену стручним сарадницима педагозима и психолозима у 

основним школама и руководиоцима стручних већа наставника разредне наставе, коју 

је организовало Министарство просвете, УНИЦЕФ и Завод за унапређивање образовања 

и васпитања у децембру. Циљ обуке је оснаживање стручних сарадника и наставника 

разредне наставе за јачање партнерства између два нивоа образовног система 

(предшколског и основношколског) кроз разумевање промена у предшколском 

васпитању и образовању (увођење нових Основа програма ПВО, Године узлета), 

снажније повезивање и препознавање заједничких вредности у грађењу подршке деци 

и породици приликом преласка из вртића у школу. 

 

Етика и интегритет 

Запослени наше школе су током децембра похађали обуку на даљину „Етика и 

интегритет“ коју организује Агенција за спречавање корупције. Законом о спречавању 

корупције сви органи јавне власти дужни су да спроводе ову обуку. Циљ обуке је 

усвајање знања о етичким принципима, боље разумевање прописа и једнообразно 

схватање шта је прихватљиво понашање у органима јавне власти. 

 

Активности у боравку - Зима и Нова година 

Учитељи у продуженом боравку су у децембру организовали бројне активности на 

тему Зима и Нова година. Ученици су разговарали о променама које нам доноси ово 

годишње доба и уочавали промене које се дешавају у биљном и животињском свету 

Ћитали су и слушали бајке посвећене зими и Новој години. Веселили су се слушању и 

певању различитих дечјих новогодишњих песама. Свака група у продуженом боравку је 

учествовала у уређивању учионице на тему Зима и Нова година. Током последњих дана 

децембра ученици су највише разговарали о својим жељама за Нову годину. Написали 

су их на папирима различитих облика од којих је направљен пано којим су свима 

послали поруку Срећна Нова 2023. година! 

 


