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Септембар 
 
Један сасвим другачији  почетак 
 
 
Уобичајена живост, радост због новог почетка, сусрета са другарима , наставницима и знањима која чекају у 
наредном разреду, ове године је била зачињена и неизвесношћу. Дуго очекивана и одлагана реконструкција 
школе била је најављена за овај септембар. Зато је он био толико другачији од свих.Први септембарски сусрет 
ученика тог понедељка није био у школи већ испред ње. Родитељи су били обавешени да ће наши ђаци 
аутобусима бити пребачени у две школе које су могле да нам пруже гостопримство- ОШ“ Стеван Синђелић“ и 

ОШ“ Др Арчибалд Рајс“. 

 

 

Нас су чекали аутобуси да нас одвезу на наше дестинације. Ученици од  

1-4 разреда су кренули ка школи Стеван Синђелић, а од 5-8 у 

ОШ“ Др Арчибалд Рајс“. Боравак је премештен у ПУ „ Звездани гај“. 

 Све је било одлично организовано и ученици су кренули у нову школску годину. 

 

 



 

 

Добродошли, прваци! 
 
Посебна радост за сваку, па и нашу школу, су прваци. Најмлађе, најузбуђеније, најзбуњеније увек са пуно 
љубави дочекују сви запослени, а и старији другари. Тако је било и ове године. Ученици старијих разреда 
припремили су програм у коме је било песме, глуме , рецитација... Прваке је поздравила директорка, 
Марица Ременски,као и три учитељице: Марина Цветановић, Татјана Ковијанић и Мирела  Радолић.                  
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 ОКТОБАР 
 

КАПЛАРИ ИСТРАЖУЈУ 
Ученици наше школе су веома радознали и расположени да уче кроз 
забаву. Зато су сви једва чекали да у петак, 27.9. са својим наставницима 

посете манифестацију Ноћ истраживача која се по десети пут одржала у 

Београду. Пошто су мали, њихова посета манифестацији одвијала се 
поподне, током трећег, четвртог и петог часа. 

Тако су уз звуке ласерске харфе истраживали свет птица, несвакидашње 

шкољке , необичне роботе... Постали су истраживачи за које ништа није 
немогуће. Како је овај део града за њих непознат, истражили су и 

пронашли најбржи пут до школе. 

 
 
 
 

  



 
Посета Ноћи истраживача - Десета ноћ, кроз знање даје моћ! 

У петак, 27.9.2019., неколико одељења наше школе је посетило Ноћ истраживача. Ове године, та се 

манифестација одржава десети пут по реду у Србији, а организују је Институт за Биолошка истраживања 

„Синиша Станковић“ и Центар за промоцију науке. 

У тржном центру „Big fashion“ видели смо руком насликану, преносну 3D слику, научили смо неке корисне 

ствари о ветру и поплавама, упознали се са развојем фотографије кроз векове, бавили смо се археолошким 

ископавањем, али и конзервацијом слика, гледали смо кроз микроскоп како живе алге, разврставали смо 

отпад и били еколози. Учили смо о чистој енергији док смо учествовали у квизу и слагали слагалице, видели 
разне врсте птица Србије, „дружили“ се са једноставним роботом. 

Утисци ученика су и ове године веома позитивни, а наше посете су већ постале традиционалне. Надамо се 

посети овој манифестацији и наредне године. 

 

 

Посета Сајму књига 

И ове школске године, ученици наше школе посетили су Сајам књига. Ученици седмог и осмог разреда, у 

пратњи одељењских старешина Јасмине Вукојевић и Милована Никшића, као и наставнице српског 

језика Тамаре Анастасијевић, реализовали су овај културни догађај у четвртак, 24. октобра 2019. 

године, у време „Ђачког дана“, традиционално намењеног посети ученика. 

Задовољство нам је што је ова посета протекла у најбољем реду; ученици и наставници су уживали у 

разгледању и куповини књига, дружењу и шетњи. Уверили смо се и овог пута због чега је ова 

регионално највећа манифестација посвећена књизи, позната као Празник књиге. Шездесет четврти 

међународни београдски сајам књига, под слоганом „Писмо=глава“, окупио је рекордни број 

посетилаца. Драго нам је што смо били део ове веома важне манифестације за ауторе, издаваче и 

дистрибутере књига, љубитеље писане речи, а посебно за децу и младе, за усвајање и неговање навика 

и осећаја за читање. 



  

 

ДЕЧЈА НЕДЕЉА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дечју недељу смо обележили скромно, у складу са околностима и простором у коме се 
налазимо. Ученици су се потрудили и написали веома инспиративне песме и текстове о дечјим правима.  



 

НАША МАША 

У нашој школи је увек било ммого  талентованих  ученика и многи од њих су познати у целом свету. Али, 

таленат за кинески језик  до сада нисмо имали. Али, од 11.05.2019. имамо. То је наша Маша 
Ћирковић. 

Тог дана , на Институту Конфучије у Београду, одржао се ХСК 1, тест за проверу знања из кинеског језика. 
Укупно има шест ХСК нивоа, али ако се прође ХСК 4 кандидати могу да добију стипендију за студирање у 
Кини. Сматра се да је тест положен ако кандидат има више од 120 поена. Максимум бодова који могу да 
се освоје на овом тесту је 200. Наша Маша је освојила свих 200!!! 

 

 

СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 

 

И седница Наставничког већа је била на необичном месту , у Општини Звездара. Тако смо први пут 
класификациони период анализирали у општинској сали. 

 

 

 



 

БИБЛИОТЕКА 

  

Иако у ванредним околностима , пади и школска библиотека. Пошто смо успели да добијемо 
мали простор и у једној и у другој школи наставили смо са издавањем лектире ученицима. Сва три 
одељења првог разреда посетила су бибиотеку. Са овог дсусрета су отишли замишљајући библиотеку која 
их чека у новој, реновираној школи. 

 

1-2 са учитељицом Мирелом у библиотеци( ОШ“ Стеван Синђелић“) 

 

Делић наше библиотеке у ОШ“ Др Арчибалд Рајс“ 

 

 



 

НОВЕМБАР 
ВЕЛИКИ УСПЕХ НАШИХ АТЛЕТИЧАРА 

 

 

Ученици наше школе су учествовали на Општинском такмичењу у атлетици и постигли запажене 
резултате: Денић Алекса 8/1 друго место бацање кугле, 
Ивковић Вељко 5/3 друго место 100 м, 
Типшин Петар 8/1 друго место скок у даљ, 
Младеновић Марина 8/1 треће место 600 м, 
Синобад Ружица 6/1 треће место 600 м, 
Глушац Петра 7/1 треће место 300 м, 
Мијаиловић Сава 7/2 треће место 100 м. 
Штафета 4x100м дечаци осми разред треће место.  
За њихове успехе заслужна је и њихова наставница Татјана Станковић. 
Честитамо свима који су се такмичили. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Дан школе „1300 каплара“ у ОШ „Др Арчибалд Рајс“ 

Новембарски дани нас увек враћају у време када су пре више од 100 година млади 

каплари, по којима име носи наша школа, преузели на себе тежак задатак - да својим 
знањем, младошћу и енергијом покушају да спасу домовину. Дан када су они кренули на 

фронт праћени песмом, сузама и цвећем је наш дан школе. Инспирисани њима и њиховом 
снагом, одлучили смо да припремимо приредбу, иако нисмо у својој школи. Наши 

домаћини су нам пружили сву могућу подршку и уступили нам своју свечану салу. 

Приредба се није много разликовала од претходних. У четрдесетак минута програма 

испричана је прича о капларима и њиховим идеалима. Приредба је почела химном школе 
коју је компоновала, написала текст и свирала Злата Јеремић. 

Водитељи су били: Лука Бошковић 5-3, Нађа Лукић 6-2 и Маша Ракојевћ 6-2. 

Део о капларима, њиховом младалачком ентузијазму и историјском значају припремили су ученици 5-3 и 

наставница Драгана Рашуо. 

У другом делу приредбе забавили смо публику скечевима о дечјим правима и ђачким несташлуцима. Поред 
четири скеча које су извели ученици 5-3, публика се до суза смејала драматизацији дела „Школа“ Јасминке 

Петровић коју је припремила наставница Тамара Анастасијевић. Посебне симпатије публике побрао је Милош 

Кустудић из 5-2. 

Поред химне школе хор је певао и песме: “ Тамо далеко“, „Чини ми се , душо моја, да је Србија“, Ој, Србијо“ и 

многе друге. Приредба је завршена песмом „Како расту деца“ уз коју су ученице 6-2 извеле веома 

интересантну кореографију. 

Наставница ликовног, Милена Обрадовић, обогатила је сцену постерима из Првог светског рата, као и ђачким 
радовима о капларима. 



 

 

 

Дан школе у ОШ “Стеван Синђелић“ 

Дан школе симболично се обележио 15. новембра 2019. године и са ученицима млађих разреда. Ученици 

трећег разреда извели су краћи програм, који се састојао од уводног историјског осврта на капларе, као и 

музичко-плесних тачака. 

 

 

 

 

  

КО ЗНА - ЗНА 

Иако је фудбал спорт који се најчешће везује за мушку популацију, наши најуспешнији представници 

ове године су девојчице. Освојиле су треће место на општинском такмичењу. 

Екипу чине: Нина Масал, Исидора Драгић, Антонија Милошевић, Невена Матић, Ана Јушковић из 5-3, 

Хелена Милошевић и Ива Мијаковац из 6-1 и Маја Сара Стефановић из 5-2. 



 

Честитамо девојчицама и њиховој сјајној наставници Татјани Станковић. 

 

ЂАЧКА ПЕСНИЧКА СУСРЕТАЊА 

 
 
И ове школске године, млади песници  наше школе учествовали су на традиционалној 
манифестацији „Ђачка песничка сусретања“. Први део такмичења одржан је у уторак, 12. 11. 
2019. у Библиотеци „Бранко Миљковић“, када су своје песме су читали ученици наше школе, као 
и ученици још 3 звездарске школе.  

Наредних дана, своје песме су читали ученици осталих школа наше општине. Била је то 
лепа смотра дечјег стваралаштва, а стручни жири који је предводила песникиња Драгана 
Младеновић изабрао је победничку песму сваке школе. Својим песмама су се представили наши 
даровити млади песници:Анита Тривић,  Теодора Крнетић и Алекса Миленковић, сви ученици из  
4-1, као кандидати за млађи узраст. Песникиња водитељка ове манифестације и остали чланови 
жирија одлучили су да нас на Општинском такмичењу представља Теодора Крнетић песмом „За 
петнаест минута“. 

 За старији узраст наше школе, наступили су: Ања Ерчевић, Олга Бојовић, Нађа 
Веселиновић, Страхиња Баћић, сви из 5-2, Анастасија Орловић, 5-1 и Ива Јовановић, 6-2. Жири је 
као победничку песму наше школе изабрао песму „Мој чаробни штапић“ чији је аутор Нађа 
Веселиновић, 5-2.  

У понедељак, 18. 11. 2019. године одржано је Општинско такмичење „Ђачка песничка 
такмичења“  када су наступили најбољи песници свих школа. Наше кандидаткиње су успешно 
представиле  школу својим песмама, а са задовољством истичемо да је Теодора  Крнетић, 
ученица 4-1 освојила 3. место. 

Све песме наших младих песника можете прочитати на сајту школе, у оквиру сегмента 
„Литерарни кутак“ огранка „Ђаци“. 



 

 

ИДУ ДАНИ ( после три месеца) 

 

Златна и топла јесен  изненадила је и најискусније метеорологе .  Ученици сваког дана ишли на мали 
излет, на Коњарник или Карабурму. 

Аутобуси су уредно , на време чекали ђаке да их превезу до школе. 

 



 

 

Прваци су научили пуно слова. 

 

 

Старији су писали песме и побеђивали на спортским такмичењима. 

 

 



 

Наставници су се бавили успехом и дисциплином. 

 

 По крају, око школе, кружиле су разне научно-фантастичне приче. Е, за то време , у школи се дешавало 
ово. 

 

 

И ово.  

 



И ово. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


