СЕПТЕМБАР
Почела је једна потпуно необична школска година. Веома смо срећни што смо се вратили у своју школу
која је нова, чиста и прелепа.

Наша школа у новом руху

Основна школа "1 300 каплара" започела је нову школску годину у потпуно новом, реконструисаном издању.
Ђаци наше школе од ове године уживаће у обновљеној школској згради, лепим и новим учионицама и
модерном спољашњем изгледу школе. Посебан понос је предивно уређено школско двориште, са новим
теренима, трим стазом, летњом учионицом и зеленилом. Трудићемо се да нашу школу и школско двориште
чувамо и поштујемо правила понашања, да би што дуже уживали у свему што нам пружа и оставили је у
најбољем издању свим наредним генерацијама.

НОВА ШКОЛА, АЛИ ПОД МАСКАМА

Због актуелне епидемиолошке ситуације настава се одвија по сасвим другачијем
принципу. Ученици млађих разреда иду у школу пре подне , а старијих од 13 и 30.
Сви су подељени у групу А и групу Б. Млађи ученици похађају наставу тако што група А
долази од 8 часова, а друга Б од петнаест до 11.
Ученици од 5 –ог до 8-ог разреда долазе у школу сваког другог дана. Започео је школски
живот пун нових правила.
Поштована децо,
У складу са епидемиолошким мерама биће и улазак у школску зграду.
Ученици првог и другог разреда, као и 5. и 6. ће улазити, са својим наставницима ,
искључиво на службени улаз.

Ученици 3. и 4. као и 7. и 8. разреда , улазиће, такође са наставницима, на главни улаз( из
дворишта). У свакој смени, за оба улаза биће надлежан дежурни наставник који ће
одређивати редослед улазака и који ће бити задужен за дезинфекцију. Сви ученици треба
да следе упутства свог наставника и дежурног наставника.

Добро дошли, ђаци прваци!
Свечани пријем нових првака одржан је 31.08.2020. у дворишту наше школе. Три одељења малених
ђака, подељени у три одвојене групе, пратили су кратак пригодан, свечани програм. Након
добродошлице, старији ђаци наше школе припремили су неколико рецитација, а једна ученица
приказала је своје умеће свирања виолине. Ђаци прваци и њихови родитељи упознали су се са својим
будућим учитељицама, у складу са препорученим епидемиолошким мерама.
Првог септембра, заједно са својим учитељицама Зорицом Медић, Сандром Јојић и Аном Ђуричић,
наши прваци ће први пут ући у учионице и сести у своје клупе.

Образовно –васпитни рад у школској 2020/2021. години планира се кроз организацију:

●
●

Образовно-васпитног рада у школи кроз непосредан рад и наставом на даљину
- Наставе на даљину у школи

Непосредан образовно – васпитни рад у школи

●
●
●
●
●
●

Час траје 30 минута
Одељења су подељена на групе- свака група може да има највише 15 ученика. У школи је формирано 40
група.
Број ученика који истовремено борави у школи не сме да пређе 50 % укупног
Настава се организује у две смене. Прву смену - од 8,00 часова похађају ученици од 1. до 4. разреда. Другу
смену- од 13,30 похађају ученици од 5. до 8. разреда.
Групе ученика обе смене ротиратају се на недељном нивоу.
Први и други разред велики одмор имају после 2.часа, а трећи и четврти разред , као и ученици од 5. до 8.
разреда после 3.часа

Модел образовно-васпитног рада – први циклус
У складу са Законом , а на основу Посебног програма:
1.
2.
3.
4.
5.

Час траје 30 минута
Прву смену чине ученици од 1. до 4. разреда, подељени у две групе (група А и група Б). Формиране су 22
групе. Број ученика који истовремено борави у школи не прелази 50 % укупног броја ученика у школи.
Прва смена групе А почиње са наставом у 8,00 часова, а настава за групу Б реализоваће се од 10.45 часова,
до 12.35 часова.
Ученици од 1. до 4. разреда имају до 4 часа дневно у школи, прва група 4 часа, а друга група 3 часа.
Свако одељење има своју учионицу.

Комбиновани модел - други циклус
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Другу смену чине ученици од 5. до 8. разреда, подељени у две групе(група А и група Б)
Друга смена са наставом почиње у 13.30
Час траје 30 минута
Реализација наставе за ученике од 5.до 8.разреда одвијаће се према комбинованом моделу и то:
o A група друге смене наставу у школи ће пратити понедељком,средом и петком, а уторком и четвртком
наставу ће пратити од куће онлајн ( ТВ часови, Мајкрософт Тимс),
o Б група друге смене наставу у школи ћепратити уторком и четвртком, а понедељком средом и петом од
куће онлајн(ТВ часови , Мајкрософт Тимс)
Настава за ученике од 5.до 8.разреда , реализоваће се по редовном рспореду .
Свако одељење има своју учионицу.

ВЕЛИКИ УСПЕХ ЗА НАШЕ УЧЕНИКЕ И НАСТАВНИЦУ ЛОЛУ

eTwinning
Поносни смо што можемо да кажемо да је пројекат у ком је одељење 3-3 учествовало прошле школске године
добио Националну ознаку квалитета и што је препознат као пројекат од значаја од стране eTwinning портала.
Ове године настављамо даље, са новим пројектима, и надамо се истом успеху и добрим резултатима.

Честитамо!

ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА- 26. СЕПТЕМБАР

У оквиру eTwinning пројекта „Differences are our richness“, одељење 2-3, са својом наставницом енглеског
језика Лолом Миловановић, учествује у активностима за обележавање Европског дана језика. На иницијативу
Савета Европе, Европски дан језика се прославља 26. септембра сваке године од 2001. у сарадњи са Европском
комисијом. Општи циљеви су информисање јавности о значају учења језика, промовисање језичког и
културолошког богатства Европе и подржавање целоживотног учења језика.
Ако и ви желите да будете део ове занимљиве манифестације, кликните на
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/sr-Cyrl-RS/Default.aspx и пронађите активност за себе. Можете се
окушати
и
у
разним
изазовима
(https://play.google.com/store/apps/details?id=at.ecml.edl.challenges&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-allco-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1) као тајни агент.
Ми смо Дан језика обележили овако:

У оквиру eTwinning пројекта „Differences are our richness“, одељење 2-3, са својом наставницом енглеског језика
Лолом Миловановић, учествује у активностима за обележавање Европског дана језика. На иницијативу Савета
Европе, Европски дан језика се прославља 26. септембра сваке године од 2001. у сарадњи са Европском
комисијом. Општи циљеви су информисање јавности о значају учења језика, промовисање језичког и
културолошког богатства Европе и подржавање целоживотног учења језика.
Ако и ви желите да будете део ове занимљиве манифестације, кликните овде и пронађите активност за себе.
Можете се окушати и у разним изазовима као тајни агент.
Ми смо Дан језика обележили овако:

Пројектна настава

На самом почетку школске 2020/2021. године ученици су кроз низ активности представили мере заштите здравља од
заразе COVID-19. Циљ је подизање свести ученика о потребама ношења маске и дистанце путем израде маски и
едукативних плаката.
Учитељи су са ученицима млађих разреда у току прве недеље септембра на часовима ликовне културе осмислили
плакате које су поставили на паное, а који имају за задатак да јасно прикажу како се понаша у доба короне у школи.
Све мере заштите су приказане на плакатима и имају задатак да децу опомињу и подсећају на све мере зааштите.
У оквиру предузетничке активности, на интегративним часовима пројектне наставе и ликовне културе, организовано је
прављење маски у току септембра које би требале да се продају у школи. Маске су правили ученици млађих разреда

као и ученици петог разреда. Маске су од различитих материјала, веома су декоративне и испољена је дечија
креативност и машта.

Честитамо још једном на оствареним резултатима!

ДАН ОЗОНСКОГ ОМОТАЧА
У оквиру програма заштите животне средине и културних активности школе, у нашој школи је 16. септембра
обележен Међународни Дан заштите озонског омотача. Иако су специфични услови у којима похађамо наставу,
млади чувари природе су разумели важност озонског омотача кроз прилагођене видео садржаје, презентације,
слике и текстове. Њихово ангажовање је обједињено на заједничком паноу.
Циљ обележавања Дана заштите озонског омотача је и подизање опште свести о потреби заштите озонског омотача
који чува свет на Земљи од штетног ултраљубичастог зрачења и утиче на атмосферску расподелу температура и климу
на планети. Сунчева светлост омогућава живот, а озонски омотач омогућава живот онакав какав знамо.

СТОП КОРОНИ

Месец септембар је у нашој школи био посвећен истицању значаја хигијенских и превентивних мера за
спречавање заразе вирусом Covid-19 у школској средини. Ученици млађих и старијих разреда су на часовима
одељењске заједнице, али и свакодневно, едуковани о различитим начинима како се можемо заштити и
сачувати своје здравље. Том приликом ученици млађих разреда направили су разне плакате, као и ликовне
радове. Захваљујемо се ученицима наше школе

ЧИСТЕ ПЛАНИНЕ
У оквиру програма културних активности, у нашој школи обележен је Светски дан чистих планина. Широм света,
26. септембра користи се прилика да се створи свест о значају планина. На овај дан се обавља чишћење планина,

посете природи и планинарења. Ученици трећег разреда су овај дан обележили пригодном радионицом и
израдом плаката на ову тему.

ОКТОБАР
Подељена срећа два пута је већа
Дечију недељу под слоганом "Подељена срећа два пута је већа" ове године одељење 3-1 са својом учитељицом
Јеленом Ристивојевић, обележило је кроз 6 различитих игара под називом "Савршени минут". И поред скраћених
часова, успели смо да организујемо време за игру, срећу и дружење. Дечија недеља слави право деце да уживају
у детињству и младости, а то је такође прилика да покажу своје таленте, вештине и способности.

https://wetransfer.com/downloads/86b3811d49f3be5602e0b5e1d5318ae020201012135440/a1c61639100f2c2be8fe98
bb38dc79a420201012135459/bf6009

https://wetransfer.com/downloads/1a79eb88eac9d840e3c772cc10f8470920201012150154/e2b4f5eda88260980cfb29
11625636a020201012150220/a0ba4f
Ликовни конкурс "Шта лежи на мом срцу"

Поводом обележавања Дечије недеље, Пријатељи деце Звездаре организовали су онлајн ликовни конкурс на
тему "Шта у мом срцу лежи..."
Ученица наше школе Андреа Бојовић (IV-1) освојила је прву награду у категорији млађи основношколски узраст.
Ученица Јана Долинга (V-2) освојила трећу награду. Честитамо!

Обогаћени
једносменски рад
У нашој школи се ове године
одвијају активности под
називом Обогаћени
једносменски рад. Ученици
петог и шестог разреда иду на
часове драме, немачког језика
и атлетике.
Деца квалитетно проводе
време у школи пре почетка
наставе. Програме воде Драгана Рашуо, Јасмина Николић и Татјана Станковић.

Дигитални свет у мојој учионици
Поводом учествовања на конференцији "Дигитални свет у мојој учионици", комисија је припрему и
презентацију наше колегинице, учитељице Зорице Медић, изабрала као једну од три најбоље. Награђена
припрема написана је за наставну јединицу под називом "Дигитални уређаји и наше здравље". Свечана
додела награда одржаће се 22.10.2020. у Установи културе "Пароброд".
"Дигитални свет у мојој учионици"

У Установи културе "Пароброд", дана 22.10.2020. године, одржана је додела награда учитељима и
наставницима из целе Србије, који су написали најбоље радове, као примере добре праксе, на
едукативној радионици "Дигитални свет у мојој учионици".
Учитељица наше школе Зорица Медић је освојила треће место и награђена за рад "Дигитални уређаји и
наше здравље".
Нови предмет "Дигитални свет", за ученике првог разреда, почео је ове школске године и истиче
важност информатичке псимености, коришћење дигиталних технологија будућих генерација, као и
развој предузетништва код младих људи.

Дечја недеља у нашој школи
Дечју недељу под слоганом "Подељена срећа два пута је већа" ове године одељење 3-1 са својом учитељицом
Јеленом Ристивојевић, обележило је кроз 6 различитих игара под називом "Савршени минут".
И поред скраћених часова, успели смо да организујемо време за игру, срећу и дружење. Дечија недеља слави
право деце да уживају у детињству и младости, а то је такође прилика да покажу своје таленте, вештине и
способности.

Акција прикупљања помоћи
Ученички парламент ОШ "1300 каплара" организује акцију прикупљања помоћи Мињи
Драганић која је у пожару изгубила све. Од данас ће у холу школе бити постављена кутија за
новчане прилоге. Наше мало је некоме све!

Општинско такмичење из атлетике
Ученици наше школе су 23.10. учествовали на Општинском такмичењу из атлетике, које је одржано
на стадиону у Кошутњаку.
Забележили су запажене резултате: Теодора Крнетић 5/1 прво место на 600 м и пласман на градско такмичење,
Вељко Ивковић 6/3 друго место на 60 м, Сава Мијаиловић 8/2 друго место у скоку у вис и треће место на 800 м,
Софија Сарјановић 8/1 треће место на 100 м, Петра Глушац 8/1 треће место на 300 м, Ана Јушковић 6/3 друго
место на 300 м.
Децу је на такмичење водила наставница физичког васпитања, Татјана Станковић.
Честитамо свим учесницима на оствареним резултатима.

НОВЕМБАР

Дан школе "1 300 каплара"
Наша школа поносно носи име по храбрим и одважним младићима, који су младост и животе
дали за слободу своје отаџбине у Првом светском рату.

Сваке године обележавамо Дан наше школе 15. новембра, а ове године смо капларима
посветили бројне литерарне и ликовне радове. Они су представљени на виртуелној изложби,
коју је покренула наставница ликовне културе Ирена Митровић, а придружили се многи
учитељи и наставници са својим ђацима. На часовима одељењских заједница разговарали смо
о херојском подвигу младих каплара.
Посебно смо поносни на кратки филм који је направљен поводом обележавања Дана школе. У
филму је приказан историјски осврт оснивања и трајања наше школе, прича о капларима и
Првом светском рату, као и бројне актуелности у нашој школи. Пројекат су осмислиле
учитељице Данијела Траиловић и Јелена Ристивојевић, а у реализацији пројекта учествовао је
Тим за културне активности, директорка школе Марица Ременски, као и учитељи, наставници и
ученици ОШ "1 300 каплара".
Свим ђацима и запосленима честитамо Дан школе!
линк: https://www.youtube.com/watch?v=UYNKH3ZwE70&feature=youtu.be

У МУЗЕЈУ
Ученици одељења III-2 су на часовима ликовне културе на темe „У музеју“ и
„Споменици културе нашег краја“ имали задатак да направе скулптуру у простору,
макету или да нацртају неки материјални историјски извор (манастир, тврђава,
споменик). Радили су на интегрисаним часовима пројектне наставе и ликовне културе,
примењујући знања стечена из наставног предмета природа и друштво. Ученици су се
забавили користећи различите материјале приликом израде (глина, пластелин, дрво), а
радове су приказали на малој одељењској изложби.

Стрељаштво
Ђорђе Бранковић, ученик 6-3, је тек у септембру почео да тренира стрељаштво, категорија ваздушна
пушка, а у децембру је, са својом екипом освојио прво место у другом колу београдске лиге. Пласирао
се, у појединачној конкуренцији у треће коло.
Браво Ђорђе, навијамо за тебе.

ДЕЦЕМБАР
Током децембра ученици старијих разреда нису ишли у школу, већ су наставу пратили преко платформе
Teams. Ученици од 1-4 , похађали су наставу у школским просторијама. Распуст је почео раније, а сви
смо се радовали новој години јер смо се надали да ће она донети нормалан живот, а вирус ковид 19
однети негде далеко од нас.

СРЕЋНА НОВА ГОДИНА

За празничну атмосферу у нашој школи, ове зиме , били су задужени најмлађи ученици школе. Наиме, сви они
који иду у боравак су , са својим учитељицама, Марином Драгичевић, Марином Нисић и Маријаном Мијовић,
украсили хол школе. Иако напољу нема снега, наш Деда Мраз језди на својим снакама у друштву ирваса и
пахуљица. Ту је и окићена јелка, тако да је све спремно за предстојеће празнике и распуст. Само још да добију
ђачке књижице и зимска чаролија може да почне!

ЈАНУАР

Типуј на знање, здравље је у игри
У оквиру наградног конкурса за ученике основних школа на територији општине Звездара под називом “Типуј на
знање, здравље је у игри”, поводом новогодишњих и божићних празника, које је организовало удружење “Сви на
вагу”, у сарадњи са Градском општином Звездара, 13.01.2021. године, на платоу испред општине Звездара додељене
су награде најуспешнијим учесницима и школама. “Здравим” порукама је окићена јелка, и подељени су поклони.
Захваљујући ученицима наше школе, школа је награђена апаратом за мерење шећера у крви, како би свима увек
здравље било приоритет.
Ученици наше школе који су победили на конкурсу, Страхиња Баћић, Теодора Крнетић, Уна и Теа Коесхалл, добили су
заслужене пакетиће.?

Дан розе мајица
У нашој школи је 24. јануара 2021. обележен Међународни дан борбе против вршњачког насиља. Овај
дан се широм света разним манифестацијама и активностима обележава последње среде у месецу као
Дан розе мајица. Пре 14 година у Канади један ученик је у школу дошао са розе мајицом на себи и због
тога претпео ругање и вербално насиље од својих вршњака. Ученик је розе мајицу обукао у знак
подршке мајци оболелој од карцинома. Због тога се облачењем розе мајице на овај дан пружа подршка и
подсећа на заштиту од насиља и дискриминације.
Ученици школе "1 300 каплара" су својим ликовним радовима, порукама, плакатима и својим розе
мајицама послали поруку -стоп насиљу.
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
И, ове школске године ученици 5. разреда су на часовима Чувара природе, презентовали и приказали на
које све начине може да се заштити и очува животна средина. Радовима који красе ходник наше школе,
скрећу пажњу својим млађим и старијим другарима на важност у очувању здраве животне средине.

ПРАВО У МЕТУ

Наш Ђорђе Бранковић (6-3) наставља да ређа успехе у стрељаштву. После ваздушне пушке, освојио је још једну
медаљу. У 4. колу Лиге стрељачког савеза Београда, освојио је треће место у дисциплини пиштољ. Браво, Ђорђе,
желимо ти још пуно медаља.

ФЕБРУАР
У ХЛАДУ ЈАСЕНА
Цвећарска секција, упркос бројним препрекама, ради. Поред наставнице која је води и ученика, вредни
чланови су и домар Љуба Јовановић и вредне теткице. Љуба је, помоћу донација, набавио биљке за целу

школу, а поред тога, учествовао је и у садњи јасенова које је школи поклонила Градска општина
Звездара.
Јасен је, још од давнина, познат као чудотворна биљка. Звали су је и „света“, а доказано је да лечи и
велики број различитих болести. Ко зна, можда помогне и око короне.

Пројекат eTwinning
У склопу eTwinning пројекта Creative English, одељење 3-3 је са својом наставницом енглеског језика Лолом
Миловановић обележило Дан сигурности на интернету- Safer Internet Day.
За пројекат су ученици учествовали у писању акростичне, заједничке песме која се тиче правила понашања на
интернету и илустровању слова за исту. Песма и слова су настали као резултат рада неколико земаља учесница наши другари су из Азербејџана, Северне Македоније, Пољске, Турске, Грузије и Румуније. Такође смо се подсетили
правила које смо радили и на прошлом пројекту.

Национални дан књиге
Национални дан књиге се обележава 28. фебруара.

Димитрије Давидовић

Успоставио га је 2013. године историчар, преводилац и сценариста Дејан Ристић који је тада обављао
дужност уравника Народне библиотеке Србије. На тај дан је 1832. године секретар кнеза Милоша
Обреновића Димитрије Давидовић упутио писмо кнезу Милошу у коме му је представио план о
уређењу Народне библиотеке Србије, тако да је овај датум узет за Дан Народне библиотеке Србије,
најстарије установе културе у Србији. Нажалост, библиотека је бомбардована 6. априла 1941. када је
бомбардовањем Београда започео Други светски рат. У њој је била готово сва писана култура српског
народа и све је нестало тог дана.
Наша школа се прикључила четвртом реализовању акције „Читајмо гласно“, коју организује Друштво
школских библиотекара Србије, па смо гласно читали и у учионици и у дворишту.Надамо се да смо
успели да промовишемо културу читања, а нама је било беома лепо и уживали смо у књижевним делима
наших писаца.
Библиотека некад.

У част писане речи, читали смо.

МАРТ

8. март - радионица у продуженом боравку
У оквиру ликовне радионице, ученици продуженог боравка са својим учитељицама су радили пано на
тему "8. март".
У раду је представљена жена/мајка као симбол љубави, лепоте, радости, нежности, топлине...

Општинско такмичење из математике
На општинском такмичењу из математике, ученик 6. разреда, Јанко Ивић освојио је 2. место и самим тим се пласирао
на окружно такмичење које ће се одржати 21.3.2021. године.
Окружно такмичење је планирано у две школе, ОШ "Бора Станковић" и ОШ "Данило Киш" на Вождовцу.

Јанку честитамо и желимо срећу на наредном такмичењу!

Мале олимпијске игре
У организацији „Београдске асоцијације за школски спорт”, у среду 3. марта 2021. године одржано је Општинско
такмичење "Мале олимпијске игре - полигон свестраности" и то у две категорије - дечаци и девојчице. Ученици трећег
разреда освојили су 2. место. Показали су брзину, спретност и прецизност, а уједно су се и лепо забавили.
Током такмичења, поштовале су све све мере заштите и превенције.

Светски дан шума
Светски дан шума прославља се 21. марта, како би се истакао значај шума и бројне користи које човечанство има од
њих. Овај значајан еколошки празник у нашој школи обележио се у току четврте недеље марта, едукативним и
ликовним радионицама. Ученици млађих разреда су својим ликовним радовима приказали лепоту и раскош дрвећа у
пролеће и тиме одали захвалност шумама широм света.

АПРИЛ
ДАН ДЕЧЈЕ КЊИГЕ
Илустрацију сцене из омилене књиге, поводом Дана књиге, радили су ученици 5.и 6.разреда:
Јана Долинга 5.2- ,,Северна капија", Данијел Јовановић
Страхиња Бачић 6.2-,,Бајке за децу"

Нина Илић 5.1-,,Мали принц",Антоан де Сент Егзипери
Лара Лазић 5.1-,, Хаикyу"-Харуицхи Фурудате
Василије Јањушевић 6.3-,, Минецрафт"
Андрија Живанчевић 5.1
Матија Тодоровић 6.2

Успех на ликовним такмичењима
На општинском ликовном конкурсу ,,У сусрет Ускрсу", ученица Јана Долинга 5.2 освојила је 1. место.
На општинском такмичењу карикатура ,,Мали Пјер" ученици старијих разреда су освојили три места, два прва и
једно треће место:
Ива Јовановић 7/2 освојила је 1.место
Јана Долинга 5/2 освојила је 1.место
Јана Долинга 5/2 освојила је 3.место
На градском такмичењу, рад ученице Иве Јовановић 7.2 ушао је у ужи избор и биће представљен на виртуелној
изложби.

Такмичење из технике и технологије
У суботу 17.04.2021. године у ОШ „ Иван Горан Ковачић“ одржано је општинско такмичење из Технике и
технологије. Нашу школу представљало је 7 ученика петог, шестог и седмог разеда. Ове године је такмичење
одржано у сасвим другачијим околностима и изостао је практични део. Ученици су радили само тест. Ученица 5/1
Илић Нина пласирала се на градско такмичење освојивши друго место и освојила 53 од укупних 60 бодова.
У суботу 24.04.2021. године одржано је градско такмичење у ОШ “ Илија Гарашанин “ у Гроцкој. Наша
Нина Илић овога пута освојила 1. место и пласирала се на републичко такмичење које ће се одржати 15.05.2021.
у Нишу.

Знамо физику
У суботу 24.04.2021. године одржано је Градско такмичење из физике. Ђаци са Звездаре су се такмичили на Физичком
факултету. Нашу школу су представљала два ученика, Маша Ћирковић 8-1 и Максим Поповић 7-1. Коначни резултати
још нису објављени, али су објављене границе за наредни ранг такмичења. Маша Ћирковић се пласирала на Државно
такмичење, које ће се одржати у Соко Бањи 29. и 30.05. 2021. Искрене честитке нашој Маши и пуно среће на
Државном такмичењу.

НАШЕ УЧЕНИЦЕ ПРОШЛЕ НА ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И ЈЕЗИЧКЕ
КУЛТУРЕ
Општинско такмичење из српског језика и језичке културе је ове године било организовано само за ученике
осмог разреда због тренутне епидемиолошке ситуације. Одржано је 24.априла 2021. године у Основној школи
„Деспот Стефан Лазаревић“.
Ученице наше школе су учествовале на такмичењу и оствариле добре резултате. Софија Сарјановић ( 8/1 ) и Дуња
Багаш ( 8/2 ) су освојиле треће место и пласирале су се на Окружно такмичење које ће бити одржано 16. маја
2021. године.

УСПЕХ И ИЗ РЕЦИТОВАЊА
Маша Ракојевић, ученица 7-2, освојила је прво место на Општинском такмичењу рецитатора Звездаре,које, као и
сваке године, организују Пријатељи деце Звездаре. Градско такмичење ће се одржати 5. маја.
Маша је победила песмом ДВАНАЕСТ ГОДИНА – Кимете Нумановић, уз малу помоћ своје наставнице Драгане
Рашуо.

ЦВЕЋЕ У ПРОЛЕЋЕ
Чувари природе и цвећарска секција у сарадњи са СОРАС (савез удружења учесника омладинских
радних акција Србије) су у два дана реализовали:
Пројекат: “Природа је наша срећа са пуно цвећа и дрвећа” и ”Активни, а млади”
Мото ова два пројекта нам је: “Природа је наша срећа, нека буде још већа, без смећа, са пуно цвећа и
дрвећа”.
Ученици шестог три разреда у оквиру Цвећарске секције и ученици седмог и осмог разреда су се
потрудили да улепшају школско двориште крозразличите креативне акције и игру у два дана програма.
Првог дана програма ученци су се упознали са мерама заштите на раду, подељена је опрема и алат за
радне активности - уређење, чишћење и садњу. Након тога је организован ученички вишебој ” Поздрав
пролећу”. Другог дана програма ученици су се едуковали на радионицама о активизму, волонтирању, и
заштити животне средине. Ученици различитог узраста су међусобно сарађивали, уз стручну помоћ
активиста СОРАС, студената Шумарског факултета, професорке српског језика и књижевности Драгане
Рашуо и професорке биологије Милене Ранчић.

Ускршњи базар

У нашој школи последње недеље априла одржан је ускршњи базар у оквиру
активности Тима за предузетништво и међупредметне активности. Ученици од 1. до 6.
разреда су на часовима ликовне културе, технике и технологије, цртање сликање и вајање
као и у боравку правили украсе за Ускрс. Ученици су сами формирали цене. Поставка
базара је била у холу на улазу. Сакупљени новац ићи ће у хуманитарне сврхе.

НАШ ЈЕДИНИ ДОМ-НАША ПЛАНЕТА
Дан планете Земље је обележен у нашој школи, на изузетно креативан и ученицима занимљив начин.
Ученици петог разреда на часовима Чувара природе су презентовали своје радове у виду презентација,
видео материјала, и порука са јасним слоганима, зашто је важна планета Земља, а са посебним акцентом
на очувању наше планете, што говори о томе да су ученици у досадашњем школовању стекли довољно
образовање и свест на који све начин могу да заштите и очувају нашу планету, и да могу и да пренесу то
знање својим млађим другарима.

Светски дан игре
Светски дан игре који се обележава сваког 29. априла обележили су и наши ученици трећег разреда. Покрет као
матерњи језик нашег тела и душе је примарни облик изражавања наших мисли, осећања и потреба. Кроз њега
славимо своје постојање, радујемо се и тугујемо. Срећан нам сваки њен дан!

Градско првенство у џудоу

Градско првенство у џудоу за ученике основних и средњих школа одржано је 28. априла 2021. године у Спортском
центру "Шумице". Ученик 3/1 разреда, Данило Ћурчић освојио је 1. место на овом такмичењу. Данилу честитамо и
желимо му пуно успеха у наредним спортским такмичењима.

МАЈ
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Наша ученица 5/1 Нина Илић учествовала је на републичког такмичењу из технике и технологије, које
је било одржано у Нишу 15.5.2021. и освојила трећу награду.

Државно такмичење из физике

У суботу и недељу, 29. и 30.05.2021. године одржано је Државно такмичење из физике у
Сокобањи. Нашу школу је представљала ученица Маша Ћирковић 8-1 и на том такмичењу је
освојила похвалу. На Градском такмичењу је освојила друго место.
Искрене честитке нашој Маши!

Шести републички фестивал "Ризница талената"
На 6. републичком фестивалу под називом ,,Ризница талената" који организује учитељско друштво-Ниш, ученици
старијих разреда наше школе учествовали су са својим ликовним радовима на ликовном конкурсу под називом
"Заједно смо лепши, заједно смо јачи". Освојили смо 2. место и похвалу на републичком фестивалу, а дипломе су
добили:

Име и презиме ученика/ученице

Одељење

Пласман

Страхиња Баћић

6/2

2. место

Марија Родић

6/1

похвала

Тематски дан – пројектна настава
Наставници Душан Радојевић и Јасмина Вукојевић, Лола Миловановић и Милина Смиљанић
применили су знања стечена на семинару Настава која подстиче критичко мишљење и решавање
проблема. Том приликом ученици петог и седмог разреда учествовали су у активностима за тематски
дан ,,Том Сојер решава једначине у мејккод окружењу'', као и у активностима везаним за пројектну
наставу. Ученици су правили паное, научили су шта су то мапе ума, питања вишег реда, правили
презентације и видели како могу искористити стечена знања из програмирања како би решили задатке
из математике.

Радови деце са Звездаре на Међународном ликовном фестивалу
у Нантонгу
На Међународном ликовном фестивалу младих који је одржан у понедељак, 31. маја у Нантонгу у Кини, нашао се и
рад наше ученице, Јане Долинге. Изложени су радови деце са Звездаре узраста 4-6 година, 7-9 година и
основношколског узраста.
Деца су на својим радовима на тему „Живот је леп“ приказала хармоничан однос човека и природе у времену након
пандемије Ковид-19.
На Фестивалу који је отворен у градској Библиотеци учествовали су градови побратими са Нантонгом, међу којима и
Градска општина Звездара. Присутне је путем видео бима поздравио председник ГО Звездара Владан Јеремић који се
захвалио на позиву и могућности да деца са Звездаре буду део овако лепе манифестације којом се јача културна
сарадња два града, а самим тим и учвршћује гвоздено пријатељство које постоји између два народа.

Невероватна Нина
Још медаља и успеха за нашу школу. Овога пута у спорту који нам је донео медаље на свим такмичењима теквонду. Првенство Србије за пионире и јуниоре се одржало 15.05.2021. године у Београду, у Хали спортова
"Ранко Жеравица", у организацији Теквондо Асоцијације Србије. На такмичењу је учествовало 719 такмичара.
Наша Нина Станојевић освојила је злато.
Нина је чланица Теквондо клуба Галеб, Јуниор, А класа,- 42 . На Државном првенству је освојила златну
медаљу.

И МИ ИМАМО ВУКЛАНСКО ЗНАЊЕ
Наши ученици шестог разреда и одељење 5-1 у сарадњи са наставником математике освојили су 3.
место на наградном конкурсу Издавачке куће ,,Вулкан знање'' - ,,Примена наученог''.
Погледајте следећи линк: https://vulkanznanje.rs/v/06e9c426-7c88-4aca-a09a-dd3b9d86c976/Pobednicikonkursa-Primena-naucenog.aspx

МАЛИ-ВЕЛИКИ ШАМПИОНИ
Ученица 7-1, Хелена Милошевић, тренира кошарку дуги низ година. Ове године је са својим клубом
Визура, у рангу пионирки, освојила треће место на београдском турниру. Такође су у Нишу на
државном финалном турниру 8 најбољих тимова у Србији освојили треће место. У Обреновцу, на
финалном турниру најбоље 4 екипе из Београда, освојиле су друго место у рангу кадеткиња. Девојчице
које се такмиче у том узрасту су 2004. или 2005. годиште, а наша Хелена је 2007. тако да је најмлађа
међу њима. Желимо јој пуно успеха и даље!

ЈУН

Међународни дан детета
Међународни дан детета у многим земљама обележава се сваке године 1. јуна. На првој Светској
конференцији о добробити деце, која је одржана 1925. године, у Женеви, проглашен је 1. јун
Међународни дан деце.
Ученици наше школе говорили су о правима и добробити деце, као и о организовању дешавања
намењених деци. Овог дана посебно се помињу права деце на живот у миру, право на здравствену
заштиту и на складан развој у оквиру породице и шире друштвене заједнице.
Ученици продуженог боравка, са својим учитељицама, ликовним радом истакли су равноправност деце
широм света. Издвојили су поруке о правима детета и попут балона пустили у свет глас деце.
Заједно можемо у одважнији свет без дискриминације, у бољи свет за свако дете!

ДРАМИОНИЦА- ЈАВНИ ЧАС
Ове године, по први пут, у нашој школи је заживео једносменски рад. Иако је уз маске било тешко извести све
планирано Драмионица је вредно радила и дала добре резултате. Уз све то, ученици су се и одлично забављали.
На јавном часу, 11.6. прикзали су део онога што су научили. Путовање кроз маштање“ Тоде Николетића, дело у
коме су показали колико им недостају путовања. Спонтано, док је припреман текст „Путовање кроз маштање“,
одлучено је да ученици науче одређене плесове. Тако је , веома добро, савладан сиртаки, прилично добро коло,
а почело се и са учењем кадрила. Поред поменуте представе припремљен је и скеч „Ма, нећу јабуке, наставнице
Драгане Рашуо . Падеже смо поновили уз текст Небојше Ромчевића о такмичењу падежа. Ова три сценска
приказа су изведена на јавном часу. На крају су заиграли коло, а придружили су им се сви присутни.

Овогодишње дружење су завршили уз послужење и музику.

И сви су заједно радосни
и котрљају се низ степенице као шака просутих кликера

Једна веома добра генерација завршила је школовање, положила завршни испит , забавила се на
матурској вечери и пошла даље, у своју будућност. Памтићемo све њихове успехе, све несташлуке,
њихов смех који се орио ходницима, а они ће понекад доћи да се похвале или пожале. Јер, ова
школа је њихов дом заувек.

НАЈБОЉА МЕЂУ СЈАЈНИМА
Ученик генерације ОШ „1300 каплара“ 2020/21. године - Маша Ћирковић
Ове године је осми разред у нашој школи завршила још једна сјајна генерација ученика. У последње две
године су се сусрели са бројним изазовима које је донела новонастала епидемиолошка ситуација. Без
обзира на нове околности, наши осмаци су успели да сачувају позитиван став, да буду пристојни, добри
другари, али и да постигну одличне резултате и да учествују у бројним такмичењима. Многи од њих су
обележили своју генерацију на свој начин, али само један од њих је ученик генерације. Ове године то је
ученица Маша Ћирковић. Прочитајте шта је Маша рекла о себи и својим успесима.

Моје име је Маша Ћирковић и рођена сам 30. јула 2006. године у Београду на Звездари. Поред
тога што сам завршила Основну школу „1300 каплара“, завршила сам и Основну музичку школу „Др
Војислав Вучковић“ и свирам виолину.
Већ пет година сам члан „Дечије драмске групе Радио Београда“ и од тада сам заволела глуму и
сцену. Поред музике и глуме, добро ми иду и језици: немачки учим осам година, кинески пет, а
енглески још од своје четврте године.
У школи су ме занимали разни предмети, али понајвише историја и географија, иако, нажалост
нисам успела да идем на такмичења из географије због прошлогодишње епидемиолошке ситуације.
Међутим, поред друштвених наука, ишле су ми добро и природне. На такмичења из физике идем од
шестог разреда и успела сам сваке године да освојим неку награду.
Као што сам већ навела, свирам виолину, али поред тога волим и да певам, па сам зато и ишла на
такмичење из певања и освојила прво место и на општинском и на градском такмичењу са кинеском
песмом „ Peng you “, што на српском значи пријатељ.
Имам много хобија, али највише волим да читам књиге, гледам серије и филмове, и наравно да се
дружим са својим пријатељима. Ова школа не само да ми је дала јаку основу за средњу школу, већ и
добре пријатеље који ће ми увек бити драги. Али, оно за шта сам највише захвална јесте то што сам у
ОШ ,,1300 каплара“ упознала моју најбољу другарицу Софију Сарјановић која је заједно са мном
прошла кроз многобројна такмичења. Јако сам срећна за сав успех који сам постигла и драго ми је што
могу да представљам моју луду и незаборавну генерацију!

А, онда смо сви отишли на заслужени распуст.

