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www.1300kaplara.edu.rs

http://www.1300kaplara.edu.rs/
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Летопис  2021 - 2022. 
ОШ „1300 каплара”      

Почиње нова школска година. Поново корона баца своју сенку, али ипак ћемо ићи у
школу без подела на групе. Сви се радују што ће бити у клупама заједно . Маске су,
наравно, обавезне, али не могу да покваре радост што сви, поново, заједно иду у школу.

Што се тиче запослених, ове школске године има неких  персоналних измена. У пензију су
отишле две учитељице, Славица Бркић и Весна Андрић. Што се тиче осталих, сви су ту.
Директор је Марица Ременски, педагог - Дијана Манце, секретар - Наташа Миљановић, 
 библиотекар- Драгана Рашуо. Шеф рачуноводства је Жарко Васовић, а административно-
финансијски радник - Милка Перић.

Одељењске  старешине су:

Разред и 
одељење

Одељењски 
старешина

1-1 Орнела Маслеша

1-2 Невена Пантелић

1-3 Марина Нисић

2-1 Зорица Медић

2-2 Сандра Јојић

2-3 Маријана Мијовић

3-1 Марина Цветановић

3-2 Мирела Радолић
3-3 Татјана Ковијанић

4-1
4-2
4-3

Јелена Ристивојевић
Љиљана Богосављевић

Данијела Траиловић

Разред и 
одељење

Одељењски 
старешина

5-1 Јасмина Вукојевић

5-2 Мирјана Настић

6-1 Драган Зејак

6-2 Тања Бјелић

7-1 Јелена Николић

7-2 Јасмина Николић

7-3 Драгана Рашуо

8-1
8-2

Лола Миловановић
Татјана Станковић

Боравак воде:

Група Наставник

 разред1. Марина Драгичевић

Драгана Јовановић
Јована Перић

 и 2.  разред1.
2.  разред

 3 Број 7                                                         



СЛЕДЕЋИ НАСТАВНИЦИ ЋЕ СЕ ТРУДИТИ ДА СВОЈЕ ЗНАЊЕ ПОДЕЛЕ СА УЧЕНИЦИМА У
ПРЕДМЕТНОЈ НАСТАВИ:
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А, функционисање школе не би било могуће без помоћног особља и чувеног домара - Љубе
Јовановића.
За хигијену ће се бринути:
Аница Драгељевић, Милена Дробњак, Иванка Крстић, Марија Милановић, Руја Митровић,
Мирјана Николић-Стевановић и Фатма Усеиновски.



Добро дошли, драги прваци!

Након приредбе, прваци су
упознали своје учитељице и
другаре из одељења. Затим су
посетили своје учионице и први
пут сели у школске клупе.
Желимо драгим првацима
најлепше тренутке одрастања и
школовања! 

СЕПТЕМБАР
Летопис 2021/2022
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Свечани пријем наших најмлађих ђака одржан је
31.8.2021. са почетком у 17 часова. Приредба коју су
за своје мале другаре припремили старији ђаци,
одржана је на летњем амфитеатру нашег школског
дворишта. Том приликом ђацима и родитељима
обратио се и представник ГО Звездара, а општина је
ђаке прваке обрадовала ранчевима на поклон. 



ТРАДИЦИОНАЛНО 
КВАЛИТЕТНИ
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Ученици су у раду учествовали на енглеском
језику, заједно са ученицима из других
земаља- Немачке, Шпаније, Италије,
Португалије, Турске, Румуније и Француске.
Одељење 3-3 је учествовало у пројекту
Creative English. Пројекат се бавио
активностима које су биле усмерене на
усвајање енглеског језика, кроз
интерактивна вежбања и сарадњу са другим
учесницима у пројекту, а уз употребу ИКТ
алата. У пројекту су учествовали и ученици
из Азербејџана, Турске и Македоније. 
Оба пројекта су добила националне ознаке
квалитета, а пошто су били међународног
карактера, надамо се и добијању европских
ознака.

Током школске 2020/21., одељења 2-3 и 3-3 су, са својом наставницом енглеског језика
Лолом Миловановић, учествовала у пројектима на eTwinning порталу. Одељење 2-3 је
учествовало у пројекту Differences are our richness. Пројекат се бавио активностима које су
усмерене на разноликост језика, култура, и повећањем толеранције према
различитостима.

Браво за све учеснике, и велико хвала родитељима на труду, залагању и подршци коју су
несебично пружали током трајања пројеката!



ДРУШТВО МРТВИХ ПЕСНИКА 
 ПИСЦИ ИЗ МОЈЕ ЧИТАНКЕ

Ученици наше школе већ три деценије са наставницом Драганом Рашуо, посећују гробове
писаца који су сахрањени у нашем комшилуку, на Новом гробљу. То је прилика да одају
пошту писцима уз чија дела одрастају и који формирају њихов поглед на свет и живот.
Поред тога, та врста амбијенталног учења помаже им и да повежу дело и писца, што
многима представља тешкоћу. 

Тако је, ове године, одељење 7-3, у
оквиру акције Писци из моје
Читанке, обишло и оставило цветић
на гробове Бранка Ћопића, Милоша
Црњанског, Иве Андрића, Петра
Кочића и многих других. Ученике је
највише забавио споменик
Бранислава Нушића, а овом
приликом су се подсетили бројних
анегдота из његовог живота о
којима су читали у његовој
аутобиографији.

Писци из моје
читанке
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ДАН СРПСКОГ ЈЕДИНСТВА, СЛОБОДЕ
И НАЦИОНАЛНЕ ЗАСТАВЕ

 
У среду, 15. септембра, одржала се прослава
Дана српског јединства, слободе и
националне заставе, којим се уједно
обележава и 103. годишњица пробоја
Солунског фронта у Првом светском рату.
Прослави су присуствовали представници
наше школе: Невена Пантелић, Марина Нисић,
Бојан Бабурски и Никола Крецуљ, заједно са
чланом Градске општине Звездара, Станком
Радовановић. Манифестација се одвијала на
више локација. Централна манифестација
одржана је на Савском тргу. Почетак
обележавања празника отпочео је почасном
артиљеријском паљбом са Калемегдана. На
Тргу Славија се могла видети колона
традиционално одевена у народну ношњу. На
Тргу републике, свечаном дефилеу се
придружила колона у којој су витезови
Свебора, припадници културно-уметничких
друштава и статисти одевени у војничке
униформе. Колоне су се састале на Савском
тргу, где је интонирањем химни Републике
Српске и Србије ,,Моја Република“ и ,,Боже
правде“, почела свечана церемонија
обележавања Дана српског јединства,
слободе и националне заставе. Целокупан
догађај је завршен спектакуларним
ватрометом. 
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ДРОН ЗА НАСТАВУ ИНФОРМАТИКЕ
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У оквиру сарадње Министарства просвете, науке и технолошког развоја и
Ротари клубова у Србији, наша школа  добила је беспилотну летелицу -
ДРОН, која је намењена учењу програмских језика Скреч и Пајтон, у
оквиру наставе информатике у петом и шестом разреду.

ТАБЛЕТИ ЗА УЧЕНИКЕ 
 
 
 Град Београд је за ученике трећег,

четвртог, петог и шестог разреда
обезбедио таблете који ће се
користити у настави. 266 ученика
наше школе добило је таблет који ће
им служити као наставно средство.
Таблети садрже картицу са
бесплатним интернетом, моћи ће да
се користе само за учење, и неће бити
у употреби од 22 сата до 6 сати
ујутру. 

Са таблета ће моћи да се приступи сајтовима за образовање, односно
сајтовима са “беле листе“ коју је прописало Министарства просвете, науке и
технолошког развоја. Наставници који предају трећем, четвртом, петом и
шестом разреду добили су лаптопове.  



Пројекат 
БЕСПЛАТНИ СПОРТ У ШКОЛАМА

Летопис 2021/2022                                                                Септембар

У понедељак, 27. септембра, одржано је представљање пројекта ,,Бесплатни спорт у
школама“. Спортске активности су се одржале у дворишту наше школе са почетком у 8
часова, а предводили су их студенти Факултета спорта и физичког васпитања. У
активностима су учестововали ученици првог и другог разреда. Ученицима су
презентовани спортови: кошарка, атлетика, одбојка, плес, гимнастика, фудбал, рукомет и
борење. Спортским активностима су присуствовали министар омладине и спорта
Републике Србије, Вања Удовичић, заменик градоначелника Београда, Горан Весић,
ватерполисти репрезентације Србије, који су истакли значај бављења физичким
активностима. Најмлађи ученици наше школе су се нарочито радовали медаљама које су
им спортисти показали и весело су учествовали у свим активностима. 
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СПЕЦИЈАЛНИ РЕЗЕРВАТ
ПРИРОДЕ “ЗАСАВИЦА”

18.9.2021.

Наша школа је једина на општини
Звездара која је добила позив за учешће
у раду горанске радионице “Заштита,
очување, вишенаменско коришћење и
подизање свести и знања о вредностима
шума код младих и спровођења
Програма едукације за најмлађе
припаднике Покрета горана”.

 Ученици шестог разреда су са наставницом биологије на једнодневној радионици имали
прилику да се упознају са пошумљавањем, значајем шума, подизањем ветрозаштитних
појасева, Специјалним резерватом природе ”Засавица”, врстама дрвећа које успева на том
подручју, акцијама и активностима које организује Покрет горана Србије, Војводине и
Београда, и Програмом заштите и унапређивање шума у 2021. години,као и да се друже и
уживају у слободном времену.
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ПРВАЦИ У
БИБЛИОТЕЦИ
Крајем септембра  ученици првог
разреда посетили су школску
библиотеку и упознали се са
историјом књиге која им је 
 презентована као занимљива прича.
То је уједно била и прилика за
дружење са школским
библиотекаром који им је објаснио
како функционише рад библиотеке
(издавање и враћање књига). Ученици
су разгледали књиге и упознали се са
књижевним фондом, а уписани су и у
општинску библиотеку “Станислав
Винавер” која се налази у близини.
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АМБИЈЕНТАЛНО УЧЕЊЕ    

Ученици 8-2 су 28. септембра завршили
област о историји нашег језика и писма па
су са наставницом Драганом и разредним
старешином, Татјаном Станковић, посетили
Музеј Вука и Доситеја. У музеју су видели
оно што су учили на часовима, па им је
Вуков рад постао много ближи. Поред
Вукових личних предмета, видели су и нека
од првих издања његових књига и портрете
чланова његове породице.
Али, нису отишли само у музеј. Пре тога су
обишли неке значајне грађевине у центру
града и, посебно, споменик Доситеју
Обрадовићу. На овај начин обележили су и
Европски дан језика. Ове године бавили су
се својим језиком и његовом историјом и
дугим путовањем ћирилице од 9. века до
савршенства- Вукове ћирилице.
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У ГОСТИМА КОД
ВУКА И ДОСИТЕЈА   
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ДЕТЕ  ЈЕ  ДЕТЕ
На ликовном конкурсу поводом обележавања Дечје недеље на тему ,,Дете
је дете, да га волите и разумете", ученици наше школе освојили су три
награде:

Ана Јевтић 1-3
Андреа Бојовић 5-1
Јана Долинга 6-2

Радови награђених ученика иду на градско такмичење.
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ОКТОБАР
Летопис 2021/2022
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БРЗИНОМ 
ДО ЗВЕЗДА

Српски атлетски савез је у сарадњи са
општином Звездара, а у оквиру Дечије
недеље, организовао спортско
такмичење "Брзином до звезда" које се
одржало 4. октобра 2021. у Београдском
зоолошком врту. Нашу школу је на
општинском такмичењу представљало
осам дечака и осам девојчица четвртог
разреда. Поред сјајног дружења и
уживања у Зоо-врту, на градско
такмичење пласирали су се Ања Илић
4/3 и Данило Ћурчић 4/1, који ће се
марта 2022. у "Штарк арени" такмичити
са најбољима из београдских општина.
Желимо им пуно успеха!
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СВЕТСКИ ДАН
ЗАШТИТЕ
ЖИВОТИЊА
Поводом Светског дана заштите животиња,
наставница биологије је у одељењу VI/1
одржала предавање поводом обележавања тог
дана. 
Поново смо заједно скренули пажњу једни
другима на значај животиња, њихово очување и
заштиту. Наши ученици су свесни важности
овог дана и у жељи да пренесу важну поруку о
заштити животиња и едукују своје другаре,
ученици су спремни да организују
информативно- едукативне штандове, разне
врсте радионица у будућем периоду, како би
својим вршњацима пробудили свест о значају и
важности заштите животиња.
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Радионице у организацији удружења  EcoHub за трећи, четврти и пети разред, почеле
су са радом 18.10.2021.

Ученици млађих разреда уз подршку својих учитеља током радионица и у сарадњи са
наставницом биологије, омладинско удружење EcoHub из Београда, организује Еко
радионице за ученике 3., 4., и 5. разреда наше школе. Све радионице су бесплатне и у
плану је да се одржи 12 радионица у периоду од октобра до децембра 2021. године.
Идеја је да се из сваког разреда изабере 15 ученика које овај садржај занима, а сваки
разред имаће пар својих еко ментора. Школарцима ће се проширити еколошко знање и
свест, а самим тим и приближити идеја о очувању животне средине, биљном и
животињском свету и друго.
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ВРЕДНОСТ 
ШУМА

У суботу 23.10.2021. године у
просторијама ОШ „Радојка Лакић“ у
Београду одржана је Завршна горанска
радионица за школску 2021/22. годину у
оквиру реализације Пројекта: „Заштита,
очување, вишенаменско коришћење и
подизање свести и знања о вредностима
шума код младих“.

Уз поштовање свих превентивних мера
заштите против ширења вируса covid-19,
на радионици су учествовали
представници из општина и градова са
подручја Републике Србије. Ученици
шестог разреда наше школе: Нина Илић,
Теодора Крнетић и Алекса Миленковић
су освојили 4. место, што представља
изузетан успех, с обзиром да наша школа
први пут учествује у овом Пројекту. Свака
част овим изузетним ученицима на
постигнутом успеху.  

Поносни смо на вас! 

Ученици и сви чланови колектива. 
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ЦВЕЋАРСКА СЕКЦИЈА 
ПОНОВО У АКЦИЈИ

Наша сарадња са локалном заједницом се
наставља. Овог пута са Општином Звездара,
која је финасирала цео пројекат. Организатор
и реализатор је Клуб бригадира Авала-Звез-
Звездара, а пројекат се зове ЕКО ОРА
"Звездара 2021".

Одржан је 28. октобра 2021. године са
ученицима старијих  разреда.

Ученици су прво учествовали у радионици
„Еколошки бонтон“.

Ученици су на занимљив начин препознавали,
пре свега себе, и своје понашање као и своје
особине у односу на поштовање природе и
заштиту животне средине. Износили су
позитивне и негативне примере понашања
појединаца као и колектива на пољу
екологије у ситуацијама где су и сами били
актери као и оне ситуације које су видели у
медијима или на друштвеним мрежама.



 

Ученицима је на хронолошки и интересантан
начин презентована изложба и испричана
прича о почецима и историјату омладинских
радних акција: од Другог светског рата па до
краја деведесетих. Допринос у овој
радионици дали су ветерани из Клуба
бригадира „Авала-Звездара“ који су истргли
сећања из својих бригадирских дневника.

Ученицима је скренута пажња и да ветерани
из свих београдских општина, па и нашег
Клуба, сваке године уређују обалу  утврде на
Ади Циганлији коју су градили, саде руже у
част ослободилаца Београда у Другом
светском рату. Радна акција чишћења
школског дворишта од лишћа и садња цвећа:
реализована је заједно са ветеранима Клуба
бригадира. Кроз смех, шалу, тимски рад и
дружење успешно је релизована и ова
активност.

Приликом радова ученици су користили
заштитне рукавице и скренута им је пажња о
заштити на раду.

У паузи радионица ученицима је подељена
бригадирска маренда, сокови и вода.
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   Радионица 
„Из бригадирског дневника“

Радионице удружењa Eco Hub из Земуна

У сарадњи са наставницом биологије Миленом Ранчић, омладинско удружење Eco Hub из
Београда, са седиштем у Земуну, организује eколошке радионице за ученике 3, 4. и 5. 
 разреда наше школе. Све радионице су бесплатне и у плану је да се одржи 12 радионица у
периоду октобар-децембар. Идеја је да се из сваког разреда изабере 15 ученика које ова
материја занима, а сваки разред имаће своје еко менторе. Школарцима ће се више
приближити идеја о очувању животне средине, биљном и животињском свету и друго.



НОВЕМБАР
Летопис 2021/2022

09.11.2021. je предвиђено да се у школи обележи Дан проналазача. Јесењи школски
распуст је продужен и тај значајан датум је пао баш за време распуста. Због тога смо
постер са проналазачима поставили на школски пано 03.11.2021. да би ученици били у
прилици да се упознају са неколико најзначајнијих светских проналазача.

Дан проналазача

Постер је урадио ученик 7/3, Дејан Црнобрнић, уз подршку наставнице физике, Снежане
Човић.
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Дан Примирја

На дан 11. новембра, обележава се у нашој
држави  Дан примирја. На овај дан 1918.
године немачка врховна команда
потписала је капитулацију, те је Велики
рат, после четири дуге године завршен.
Примирје је потписано на територији
данашње Француске у вагону француског
генерала Фоша у шуми у близини града
Компјењ. У истом овом вагону, не би  ли се
осветио Французима, Адолф Хитлер је
натерао Французе 1940. да потпишу
капитулацију. 

Овај дан се везује и за посебан цвет
Наталијину рамонду који представља
симбол српског страдања у овом рату. Овај
цвет расте у источној Србији а име је добио
по српској краљици Наталији Обреновић.
Ученице Ива Јовановић и Кристина
Дамњановић из 8/2, као и Уна Трендић и
Павле Гојковић из 8/1 обишли су одељења
трећег, четвртог, петог, шестог, седмог
разреда, као и своје одељење, и испричали
причу о овом празнику и цвету који
симболише уздизање Србије из пепела рата.

Виртуелна изложба слика и цртежа поводом Дана школе

Поводом Дана школе који се обележава 15. новембра, ликовни радови ученика
представљени су на виртуелној изложби на платформи Падлет. Мотиви цртежа и слика су
разнолики. Осим тематски везаних мотива за капларе чије име носи наша школа,
заступљени су и различити мотиви на радовима који представљају ученике. Тематска
изложба ,,каплари" постављена је у холу школе.
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У славу живота
Сваког октобра сећамо се невиних
жртава, ученика 5-3, које је стрељано у
Шумарицама, у Крагујевцу. Спомен парк-
Крагујевачки октобар, и ове године,
расписао је конкурс, литерарни и ликовни,
за ученике основних и средњих школа.
Теме су ове године биле- Живот је нешто
велико и лепо. Живот је највеће чудо.
Конкуренција је била велика, на конкурс
је пристигло 1212 радова, а наша ученица
Ива Јовановић из 8-2, добила је трећу
награду и 8000 динара. Она и њена
наставница, Драгана Рашуо, ће
присуствовати додели награда крајем
новембра у Крагујевцу. Ива, велики
литерарни таленат, добила је велико
признање за своје стваралаштво.
Честитамо!

ЖИВОТ ЈЕ ЧУДО
У петак, 26. новембра, у Музеју ''21.
октобар''  одржана је завршна
свечаност поводом додела награда
ученицима основних и средњих школа
на конкурсу “Доста су свету једне
Шумарице”. На конкурс је пристигло
1212 радова, а наша ученица Ива
Јовановић из 8-2 је, ове године, на
конкусу који сваке године расписује
Спомен парк Крагујевачки октобар,
добила веома значајну трећу награду
за своју песму, за узраст од 5-8.
разреда. Ива и њена наставница
Драгана Рашуо присуствовале су
додели награда.
Тема овогодишњег конкурса био је
стих „ Живот је нешто велико и лепо.
Живот је налвеће чудо“. Из поеме
Душка Радовића „Црни дан“ која је
поново изведена на овогодишњем
Великом школском часу после 50
година. Читав пројекат се одвијао под
покровитељством Министарства
културе и информисања и Града
Крагујевца.
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Светски дан толеранције

Међународни дан толеранције широм света обележава се сваке године 16. новембра. У
нашој школи трудимо се да сваког дана истичемо важност толеранције, односно значај
међусобног разумевања, уважавања и поштовања различитости.
Ученици трећег разреда су заједно са својим учитељицама осмислили и уредили пано на
тему толеранције и тиме обележили овај дан.

Волтер је рекао: "Можда се не слажем са оним што мислиш, али ћу до краја бранити
твоје право да то кажеш."

Ми кажемо: 

Кад се мале руке сложе, све се може!



ДЕЦЕМБАР
Летопис 2021/2022

Ученице наше школе, Ливија Лисинац
4/1 и Теодора Крнетић 6/1, су на
наградном конкурсу који је огранизовао
Покрет горана Србије у сарадњи са
Министарством пољопривреде,
шумарства и водопривреде- Управом за
шуме, освојиле друго место у категорији
Поезија о природи - ученици од првог до
четвртог разреда и треће место у
категорији Карикатура. Имајући у виду да
смо се такмичили у четири категорије, а у
две освојили награде, ове ученице
заслужују сваку похвалу и понос свих
ученика и запослених у нашој школи.
Честитамо и са задовољством
представљамо њихове радове.
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ЂАЧКА ПЕСНИЧКА
СУСРЕТАЊА

“Ђачка песничка сусретања” на Звездари, у
реализацији Пријатеља деце општине
Звездара, су и ове године, због
епидемиолошке ситуације проузроковане
епидемијом болести COVID 19, у
потпуности реализована онлајн.
На конкурсу су учествовале све основне
школе осим ОШ “Павле Савић” и стигло је
укупно 116 песама ученика основних
школа.
Ученица шестог разреда наше школе Теа
Христина Коесхал је освојила прво место у
категорији старијих разреда са својом
песмом “По стоти пут”.
Честитамо Теи на сјајном успеху и са
задовољством вам представљамо њену
песму.

По стоти пут

По стоти пут, не улази ми у собу!
По стоти пут, не облачи моју гардеробу!
По стоти пут, изгледаш као бабарога!
Још боље, као вештица са два рога!
 
По стоти пут, не улази ми у собу!
По стоти пут, не облачи моју гардеробу!  
По стоти пут, старија сам од тебе!
По стоти пут, не нервирај мене!
 
По стоти пут, не улази ми у собу!
По стоти пут, не облачи моју гардеробу!
По стоти пут, не!
По стоти пут, немој да једеш моје бомбоне!
 
По стоти пут, не улази ми у собу!
По стоти пут, не облачи моју гардеробу!
По стоти пут, не помажеш!
По стоти пут, немој да ме лажеш!
 
По стоти пут, не улази ми у собу!
По стоти пут, не облачи моју гардеробу!
По стоти пут, појаЧАЈ!
По стоти пут, не сад, пијем чај!
 
Овој песми дошао је крај,
Време је да се каже гудбај.

На литерарном конкурсу „Ђачка песничка сусретања“ учествовали су и ученици млађих разреда
наше школе. Ученица Катарина Ерић (3/2) освојила је 2. место са песмом „Путовање са Чупком и
вучјаком“. Такође, ученица Софија Бјелић (4/2) освојила је друго место на истом конкурсу, са
песмом „Зимска вила“.
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ПОКЛОНИЈАДА
У организацији СОРАС-а одржано је прављење поклона за најстарије суграђане, у Дому
омладине, 23. децембра. Нашу школу су представљале две ученице 7-3, Нина Масал и
Невена Матић, директорка Марица Ременски и наставница Драгана Рашуо. Деца су
правила поклоне, али су и добиле свој новогодишњи поклон.

НОВОГОДИШЊИ БАЗАР
Новогодишњи базар одржан је у нашој школи 28.12.2021. године. Ученици од првог до
шестог разреда су на часовима слободних активности правили украсе од рециклажног
материјала. Продаја је била предвиђена да буде од 12:00 до 14:00 али је ипак све
распродато веома брзо, па је базар био готов раније. У организацији су учествовали и
ученици 8/1 који су поставили штандове и водили рачуна да све протекне у реду.



Летопис 2021/2022                                                                  Новембар

 28Број 7                                                         

Део радова који су били продавани на Базару

У току децембра месеца, сва одељења наше школе правила су новогодишње честитке.
Ученици осмог разреда су их све прикупили и направили велику, заједничку капларску
честитку. На њој се налазе потписи свих ученика и запослених школе, лепе поруке за
предстојећу годину, песме, цртежи и, пре свега, заједничка жеља да нам 2022-а буде много
боља, срећнија, здравија и са много више осмеха и дружења.

Сви Каплари вам желе

Крај године је био, истовремено, и крај првог полугодишта. Вирус је захватио велики број
грађана и школе су на распуст отишле раније. Подељене су књижице и почеле су
припреме за Светосавску академију. Нисмо могли да се надамо класичној приредби, па су
сви почели да, са ученицима, припремају видео материјал, изложбе, квизове… Јер, када се
вратимо у школу, чека нас школска слава.



Летопис 2021/2022

ЈАНУАР

Школска слава Свети Сава
Школска слава Свети Сава и ове године
прослављена је свечано сечењем славског
колача, али без традиционалне приредбе
због епидемиолошких мера.
Домаћин славе био је ученик осмог
разреда и председник Ученичког
парламента, Максим Поповић и његова
породица. Сечењу колача присуствовали
су, поред свештеника, представници
Ученичког парламента, Савета родитеља,
Школског одбора, породица домаћина
славе и чланови колектива.

Светосавска недеља обележена
обележена је бројним активностима на
свим часовима, на секцијама, одељенским
заједницама и у продуженом боравку.
Читани су текстови и приче о Светом
Сави, ученици су слушали Химну Светом
Сави и друге свечане песме посвећене
првом српском просветитељу и
архиепископу, а на часовима ликовне
културе ученици су показали изузетну
креативност и жељу да ликовним путем
прикажу лик и дело овог свеца. Ликовни
радови ученика млађих и старијих
разреда, обједињени су путем виртуелне
изложбе.
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Почело је друго полугодиште, једно од најдужих икад, а на почетку сви су се трудили да
припреме што бољи материјал за часове којима би се обележила школска слава.



Летопис 2021/2022

ФЕБРУАР
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Велики успех наших физичара!!!
И ове године наши физичари су остварили велики успех. На
општинском такмичењу  наши ученици  су освојили  два прва места,
једно друго и једно треће!

1. Јована  Мирчетић - 1. место
2. Алекса Миленковић - 1. место
3. Емилија Касами - 2. место
4. Андрија Живанчевић - 3. место

Честитамо нашим ученицима и њиховој наставници Снежани Човић.
Такмичење је одржано 05.02.2022. У ОШ “Вељко Дугошевић”.

САН ФЕБРУАРСКЕ НОЋИ

Тинејџ сцена позоришта „Душко
Радовић“ привукла је наше
ученике па су 18. 2. отишли да
гледају занимљиву, духовиту,
динамичну верзију 
 Шекспировог дела „Сан летње
ноћи“.
Иако је била фебруарска ноћ, у
овој представи коју
препоручујемо свима, уживали
су ученици 7/3 и 8/2 и њихове
разредне, Тања Станковић и
Драгана Рашуо.

 У фебруару почињу такмичења. Наши ученици су веома успешни и освајају велики број
диплома и награда.
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Невероватна Ива

У новембру је добила награду на
наградном конкурсу, а сада освојила
треће место на општинском такмичењу
из књижевности. Реч је о Иви Јовановић,
ученици 8/2. Честитамо Иви од које
очекујемо још нека пријатна изненађења
до краја школске године.

Општинско такмичење
из математике

На општинском такмичењу из математике
одржаном у ОШ “Јелена Ћетковић” 20.
фебруара 2022. учествовали су и наши
ученици од 3. до 8. разреда. Наши
математичари потрудили су се да остваре
добар успех на такмичењу, а међу млађим
основцима посебно се истакла ученица
3/3 Лена Латиновић која је освојила 90
поена, Вида Марић 3/1 са 74 поена,
Гутеша Страхиња са 71 поеном и
Анђелија Баћић 4/2 са 65 поена која се
пласирала и на окружно такмичење из
математике.. Честитамо и од срца им
желимо да и даље нижу успехе!

Каплари – одлични 
пливачи

Ученици наше школе учествовали су на
првенству града Београда у пливању за
ученике основних и средњих школа
2021-2022. године.
На такмичењу су освојили два прва
места и једно треће место. 
Ленка Миљковић 2-3 - освојила је прво
место у дисциплини 2, 50 метара
слободно.
Андреј Бојовић 2-2- освојио је прво
место у дисциплини 5, 50 метара леђно.
Филип Павловић 2-3- освојио је треће
место у дисциплини 1, 50 метара
слободно. У походу на дипломе пратила
их је наставница Маријана Мијовић.
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Пројекат ,,Засади дрво”

Највећа акција садње стабала у
Србији ,,Засади дрво”, покренута је
2019. године и има за циљ очување
здраве животне средине, као и
подизање свести о значају шуме. У
оквиру пројекта ,,Засади дрво”
реализују се и активности ,,Гледај
како растемо” које су намењене
ученицима ради схватања значаја
очувања животне средине, садњи
садница и њиховом одржавању. У
оквиру овог пројекта, наша школа је
бесплатно добила две саднице Белог
бора, које су ученици првог разреда
засадили у школском дворишту.
Садња се реализовала 24. 2. 2022.
године, у 10 часова. Томе су
присуствовали сви ученици првог
разреда наше школе са
учитељицама, педагог школе, као и
домар који је помогао у садњи.
Ученици су пажљиво посматрали
како се дрво сади и изузетно су били
поносни, јер сада имају ,,своје дрво” у
школском дворишту.  



У нашој школи Дан борбе против
вршњачког насиља познатији као Дан
розе мајица обележен је 24.02.2022.
године. Ученице Ива Богићевић 8-2 и
Мина Петрић 8-1 направиле су
презентацију и презентовале је у свим
одељењима.
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Сјајни Алекса,
Емилија и Николина!

Општинско такмичење из Српског језика и
језичке културе је ове године одржано 26.
фебруара у Основној школи „Павле Савић“.
Ученици наше школе су учествовали и
остварили одличне резултате.
Алекса Миленковић, ученик одељења 6/1, је
освојио прво место, док су Емилија Касами,
ученица одељења 7/3, и Николина Николић,
ученица одељења 6/2, освојиле треће место.
Честитамо им и желимо много успеха на
Окружном такмичењу!

ДАН БОРБЕ ПРОТИВ НАСИЉА



Обележен Национални дан књиге
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Дана 28. фебруара, поводом Националног дана књиге, ученици су се укључили у акцију
,,Читајмо гласно“. Заједно са библиотекаром школе и наставницима Српског језика и
књижевности су читали епске песме и одломке из омиљених дела. На тај начин настављамо да
промовишемо књигу и културу читања.



Летопис 2021/2022

МАРТ

                Јована Мирчетић  6/2- 3. место
                Алекса Миленковић  6/1- 3. место

    Браво за наше физичаре!

За неколико дана ће бити објављене квоте за наредни ранг такмичења и тада ћемо
знати да ли се неко од наших ученика пласирао на државно такмичење.
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Браво за физичаре!
Градско такмичење из физике је одржано 05.03.2022. на Новом
Београду у ОШ „Бранко Радичевић“. 07.03.2022. су објављени коначни
резултати и наши ученици су постигли следећи успех:

БРАВО, МАШО!

У организацији Пријатеља деце Звездаре 23.
марта 2022.г. у позоришту „Пан театар“
одржано је Општинско такмичење
рецитатора, а ученица наше школе, МАША
РАКОЈЕВИЋ 8-2, поново је била најбоља.
Наступала је са песмом Милована Данојлића
„Овај дечак зове се Пепо Крста“ и показала да
је невероватно талентована.
Наступе рецитатора оцењивао је стручни
жири у саставу: Оливера Викторовић,
глумица и Тијана Јанковић, глумица и
председница oрганизације Пријатељи деце
Звездаре.
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Општинско такмичење из енглеског језика
одржано је 5.3.2022. у ОШ “Ћирило и
Методије”. Наши ученици, Кристина
Дамњановић 8-2 и Данијел Шушањ 8-1,
освојили су друго место са по освојених 35
од максималних 40 поена. Честитамо на
успеху и освојеним дипломама!

РЕЦИКЛАЖА
- ЖИВОТНИ

ПУТ
ЛИМЕНКЕ

У четвртак, 17. 3. 2022. године, одржана је
радионица за ученике првог разреда, под
називом ,,Рециклажа - Животни пут
лименке”. Радионицу је одржала мајка
ученице првог разреда, наставница
биологије. На креативан и занимљив начин,
ученицима је приближен значај рециклаже,
као и важност очувања животне средине.
Ученици су са одушевљењем пратили и
учествовали у игровним активностима.  



Општинско такмичење из
Технике и технологије
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НАПРАВИ ИГРУ САМ -
УЛЕПШАЈ СЕБИ ДАН

Током месеца марта 2022. године боравак
првог разреда направио је игру Твистер.
Ем смо се забавили, ем уштедели. С
обзиром да ова игра бољег квалитета
кошта и преко 2 000 динара, ми смо је
направили за 300 динара. Ала ћемо лепо
да се играмо! 11.03.2022. у ОШ “Марија Бурсаћ“

одржано је општинско такмичење из
Технике и технологије. Наша ученица
Нина Илић 6/1 освојила је прво место
са освојених 54 од 60 максималних
бодова и тако се пласирала на градско
такмичење које ће бити одржано
10.04.2022. у Београду. 
Честитке нашој Нини и њеној
наставници Јелени Николић!!!

Окружно такмичење из
математике

На окружном такмичењу из математике
одржаном у ОШ “Свети Сава” 12. марта
2022. учествовала је ученица 4. разреда
Анђелија Баћић. Анђелија је постигла
одличан успех на такмичењу,
остваривши 89 поена и освојивши другу
награду. Честитамо нашој ученици и
желимо јој да и убудуће постиже
велике успехе!
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Општинско такмичење из историје

Ове године је наша школа била домаћин општинског такмичења у познавању историје.
Ученици свих школа на Звездари су били распоређени у неколико учионица које су носиле
имена народа који су обележили епоху старог и средњег века. 

Наши ученици су постигли запажене резултате. Ученица петог разреда, Јана Стефановић
освојила је 3. место, ученице шестог разреда Јована Мирчетић и Јована Ранкић су освојиле 2.
места, а ученици завршног, осмог разреда Мина Петрић и Реља Богићевић су освојили 3.
места.

Сви они остварили су
пласман на градско
такмичење које ће бити
одржано 10. Априла у
школи Јован Ристић. Ми
им честитамо и  желимо
пуно успеха! 

Обилазак ПТТ музеја
Ученици одељења 5/2 су дана 29. марта 2022. године са својим наставницима Мирјаном
Настић и Душаном Радојевићем, посетили сталну поставку Поштанског музеја. Том приком
су се упознали са развојем поштанског саобраћаја, али су исто тако увидели какви су били
почеци телекомуникације у Србији. Поставка датира од периода почетка 19. Века па све до
савременог доба. 

Кустос музеја је уеницима
објаснила на који начин су се
преносиле вести, како су
функционисали најстарији
телеграфи, како је текло
преспајање линија на првим
телефонским везама, као и на
који начин су фантастичне кочије
које су биле власништво Јосипа
Броза Тита доспеле Поштански
музеј.
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НАША МЛАДА 
ПЕСНИКИЊА

У нашој школи, 24. марта одржана је промоција
збирке песама младе песникиње, Иве Јовановић,
ученице 8-2. Ово је изузетан дан за нашу школу
јер је ово први пут да неки ученик објави своју
књигу док похађа основну школу.
Књига „Живот је највеће чудо“ има 99 песама, од
којих је истоимена песма добила награду на
конкурсу Спомен-парка Крагујевац. Збирка
садржи претежно љубавну поезију, али се у неким
песмама млада песникиња окренула и
родољубивим и историјским темама.
Ива Јовановић истиче да јој је највећи ослонац
била породица, наставница Драгана Рашуо и,
наравно, Братискав Голић, власник „Српске куће“
која је објавила збирку.
Промоцији су присуствовали ученици, наставници,
директорка Марица Ременски, а стихове Иве
Јовановић су говорили Маша Ракојевић, Емилија
Касами, Василије Јањушевић, док их је на гитари
пратила Уна Трендић.
Ива намерава да и даље пише па се сви надамо да
ћемо и даље уживати у њеном таленту.



У БИОСКОПУ

На Општинском такмичењу соло певача
и малих вокалних састава ЗЛАТНА
СИРЕНА, наша школа је победила. Прво
место је освојила талентована Софија
Бјелић 4-2, а на клавиру ју је пратила
рођена сестра, Теодора Бјелић која
похађа други разред. Све ово је
употпуњено наступом и пратњом тате,
Бобана Бјелића, на хармоници и
ангажовањем наставнице Злате
Јеремић. Овај невероватни тим је
освојио ПРВО МЕСТО .Честитамо.
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Општинско
такмичење из
географије

Одржано је 19.3.2022. У ОШ “Десанка
Максимовић” на Звездари. Ученици наше
школе учествовали су на такмичењу и
постигли следеће резултате:

Сви ученици учествоваће на Окружном
такмичењу 7. 5. 2022. у ОШ “Гаврило
Принцип” у Земуну.

Књига Јасминке Петровић- Лето када
сам научила да летим преточена је у
филм. Ученици наше школе, пети
разреди, 7-3, 8-2 и њихове разредне
старешине  су уживали  у овој причи за
велике и мале. Роман је ушао и у
лектиру, али није ни морао – деца га
радо читају и без обавезе. И гледају.

"Златна сирена"

КАРИКАТУРА ,,МАЛИ ПЈЕР”

Општинско такмичење, карикатура ,,Мали
Пјер“, одржано је у марту месецу. Ученица
6/2  Јана Долинга  освојила је прву награду
за карикатуру ,,Савремени Ван Гог“.
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OКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ 
КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА

У школи Ђура Даничић одржано је окружно такмичење на коме ја наша представница
Ива Јовановић освојила треће место.
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АПРИЛ
Летопис 2021/2022

У нашој школи одржано је школско такмичење Шта знаш о саобраћају. Тестирани су сви
ученици од првог до петог разреда и двадесет ученика старијих разреда. Најбољи ученици
од првог до трећег разреда показали су веома добро знање и радили су два пута тестове
како би били што боље рангирани и награђени. Од најбољих ученика  четвртог разреда
направљена је Б селекција и то два дечака и две девојчице, а од старијих је направљена
селекција Ц исто два дечака и две девојчице.

Шта знаш о саобраћају

Списак најмлађих ученика који ће бити награђени 
медаљама
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29.03.2022. у време седмог часа наставница технике и технологије Јелена Николић
одржала је угледни час „Практичне вежбе на полигону“ - час у корелацији са предметом
физичко васпитање и наставницом Татјаном Станковић и са ученицима који иду на
такмичење Шта знаш о саобраћају.
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Шта знаш о саобраћају
Општинско такмичење

09.04.2022. у ОШ “Драгојло Дудић“ одржано је општинско такмичење  “Шта знаш о
саобраћају“  где су наши ученици освојили друго место - екипно. Ученици који су чинили екипу
су:

Ања Илић 4/3
Мина Вучковић 4/2,                       Б екипа                      
Богдан Коларевић 4/1 и
Вукашин Стефановић 4/3

Дања Аћимовић 6/1,
Маја Сара Стевановић  7/2,          Ц екипа        
Владимир Жарков 7/1 и
Алекса Станојковић 7/1 

Општинско
такмичење из
биологије 

У недељу, 10.04.2022., са почетком у 14 сати
одржано је Општинско такмичење из
биологије за ученике од петог до осмог
разреда. Такмичење није било организовано
претходних пар година из различитих разлога,
тако да је ово прво учешће ових ученика на
такмичењу из биологије по новом плану и
програму.
Ове школске године можемо да будемо
поносни на наше ђаке који су постигли
изузетан успех, радећи тестове који су
захтевали велико знање, огромно залагање,
труд и рад ученика, уз неизоставну помоћ и
подршку професора биологије Милене
Ранчић. 
Критеријуми и услови учешћа на такмичењу
из биологије су специфични и захтевни. Од
десет ученика петог до осмог разреда, седам
ученика наше школе је освојило друго или
треће место.

Друго место су освојиле: ученица шестог
разреда Јована Ранкић, и ученица седмог
разреда Емилија Касами. Треће место су
освојиле ученице петог разреда Софија
Јовановић и Уна Капелети, ученица шестог
разреда Николина Николић, и ученице осмог
разреда Уна Трендић и Мина Петрић.
Велика захвалност свих ученица и професорке
на подршци и честиткама од свих чланова
колектива. 
Хвала што нам дајете ентузијазам и вољу за
припреме за Окружно такмичење.
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Градско такмичење
из технике и
технологије

10.04.2022. oдржано је градско
такмичење из Технике и технологије у
ОШ „ Илија Гарашанин“ у Гроцкој. Наша
ученица Нина Илић 6/1 такмичила се и
освојила 2. место освојивши 58 бодова од
укупних 60 и пласирала се на републичко
такмичење које ће се ове године одржати
у Новом Саду од 13.05. до 14.05. 2022.
Честитамо Нини и њеној менторки
наставници Јелени Николић!

ЧУДЕСНА ЕМИЛИЈА

Емилија Касами, ученица 7-3, ове
године је ишла на највише
такмичења, бар кад је наша школа
у питању. На тим такмичењима
освојила је и пуно диплома и
пласмана на следећи ниво
такмичења. Најновије је да је на
Окружном такмичењу из
граматике, освојила друго место.
На основу великог броја бодова
пласирала се на Републичко
такмичење које ће се одржати у
Тршићу. Такође, на Општинском
из биологије постигла је исти
резултат, као и на Окружном из
хемије. Занимљиво је и да су се
ова три такмичења одиграла у два
дана, 9. И 10. априла.Честитамо
нашој Еми и желимо још пуно
успеха на такмичењима која следе. 
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Међународни дан дечје књижевности

У свету се од 1967. године 2. априла прославља Међународни дан дечје књиге. На тај дан
је 1805. рођен Ханс Кристијан Андерсен, дански књижевник и прослављени писац за децу
из чијег се пера родило више од 150 бајки, међу којима су „Принцеза на зрну грашка“,
„Мала Сирена“, „Ружно Паче“, „Палчица“ и „Снежна краљица“, без којих одрастање многих
генерација не би било могуће замислити.

Међународни дан дечје књиге се прославља са циљем да се промовише дечја књижевност
и читање, као и да се скрене пажња јавности на потребе најмлађих читалаца.

Ученици 4. разреда су на часу одељењске заједнице обележили овај датум, причајући о
својим омиљеним књигама, ликовима и писцима, а затим их и илустровали. 

 
Међународни дан дечије књиге
обележен је и у вишим
разредима. Овим поводом,
ученице одељења 7-2 Нађа
Веселиновић и Олга Бојовић, уз
смернице наставнице српског
језика и књижевности Слађане
Бирманчевић, направиле су пано
на ком су насликале корице
својих омиљених књига.
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Математичко такмичење ,,Мислиша”

Математичко друштво ,,Архимедес” је и ове године организовало такмичење ,,Мислиша”
на територији Републике Србије. Такмичење се одржало 10. марта у основним школама, а
учествовали су ученици од првог до осмог разреда. На такмичењу је учествовало око 47
000 ученика Републике Србије, а међу њима су и наши ученици који су постигли одличне
резултате:

1. разред: Урош Миладиновић - 3. награда (52 поена)
3. разред: Лена Латиновић - похвала (85 поена) 
                   Вида Марић - похвала (81 поен) 
5. разред: Никола Поповић - похвала
6. разред: Јована Мирчетић - похвала (83 поена) 
                   Николина Николић - похвала (80 поена) 
8. разред: Ђурђа Петровић - похвала (76 поена) 

Честитамо свим ученицима и наставницима на успеху!
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И ми Јовану за
физику имамо

Државно такмичење из физике
одржано је од 08.04.- 10.04.2022. у
Краљеву у ОШ „ IV краљевачки
батаљон“. Ученица 6/2, Јована
Мирковић, је представљала нашу
школу и освојила 2. место. Најбоље је
урадила задатке са такмичења од свих
ученика шестог разреда са општине
Звездара. Искрене честитке нашој
Јовани на овом изузетном успеху.

На Градском првенству у џудоу за ученике основних школа 21.04.2022. године у
Вождовачком центру “Шумице”, ученица 2/1 Нина Грубјешић освојила је 2. место.
Честитамо Нини на успеху!



Ученица је насликала лик Доситеја
Обрадовића, а уз помоћ наставнице
српског језика и књижевности
Слађане Бирманчевић, одабрала је
цитате из Доситејевих дела и
написала их на паноу. 

Овај дан посебан је за српски народ
јер сећањем на великог Доситеја
Обрадовића негујемо и наше
корене, али пре свега негујемо
сећања на зачетак школског
система у Србији.
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Дан сећања на Доситеја Обрадовића

Дан сећања на Доситеја Обрадовића, 10. април 2022. године у нашој школи обележен је
кроз пано ученице одељења 7-1 Марије Родић. 

КРАТКЕ ДРАМСКЕ ФОРМЕ

Општинско такмичење у кратким драмским формама одржано је 20. априла 2022.
године у Пан театру. Нашу школу је представљала драмска група МАЧИЋИ, коју чине
ученици 7-3.
Василије, Лука, Дејан, Маша, Зара, Невена и Исидора су показали како се деца забављају
током пандемије и помоћу текста Тода Николетића „Путовање кроз маштање“
пропутовали многе земље света. Освојили су друго место и добили похвалу за одличан
избор текста и музике.
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КЊИГА ДРАМСКИХ ТЕКСТОВА  ДРАМИОНИЦА

Наставница Драгана Рашуо која већ дуги низ
година ради у нашој школи је, инспирисана
својом ученицом Ивом Јовановић, одлучила да
објави своје драмске текстове. Текстови су
разноврсни и има за све, од првог до осмог
разреда, а играни су и награђивани на многим
такмичењима.
Писане су тако да разиграју дечју машту, да их
насмеју и да их науче да насмеју друге.
Обрађени су и неки наставни садржаји ( Хајдуци
и Марко Краљевић), а могу послужити и као
инспирација наставницима да уведу драмски
приступ у наставу како би ученици
интензивније и дуготрајније савладали градиво.
Промоција је најављена за септембар.

Књигу је објавила Српска кућа из Пожаревца.



МАЈ
Летопис 2021/2022

 51Број 7                                                         

Обележавање дана Европе
Разредно веће петих разреда обележило је ове године Дан Европе 9. Мај. Овог датума
1945. потписана је капитулација немачких снага у Другом светском рату. На часу
одељенског старешина, оба одељења су учествовала у квизу “ Упознајемо Европу”.
Одељенске старешина 5/1 и 5/2 Јана Обрадовић и Мирјана Настић, заједно са осталим
наставницима добре воље, припремиле су квиз у ком су ученици показали завидно знање
о европским држава, њиховим географским карактеристикема, историји, али и о
знаметитим личностима са овог континента. Водитељ квиза је била педагог школе Дијана
Манце, а да све протекне без неправилности и у духу спортске атмосфере бринуо се
трочлани жири састављен од наставнице Јелене Николић и наставника Душана Радојевића
и Слободана Андреева. Иако су оба тима била одлична, победио је тим одељења 5/1 и
однео награду сачињену од домаћих колача. Тиму 5/2 желимо више среће следећи пут!
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Дан породице
Сваке године, 15. маја, широм света се обележава Међународни дан породице, чиме се
истиче значај породице и њена вредност у друштву. 
Овај посебан празник прославили смо и у нашим учионицама уз низ практичних
активности, које су ученицима показале колико су њихове породице дивне.

Зашто волим своју породицу?
Која је вредност моје породице?
Шта највише ценим код својих
родитеља, код брата и сестре?
Како могу да допринесем да моја
породица буде срећнија?

Током претходне седмице, у продуженом
боравку првог и другог разреда, ликовним
радионицама претходили су разговори на
тему:

Потом су ученици имали прилику да се
ликовно изразе на тематско вођеним
радионицама. 
Породично стабло био је одличан начин да
се ученици наведу да размишљају о својој
породици и о томе како се сви односе
једни према другима.

Ученици су најпре бојили стабло и гране,
а затим цртали портрете чланова своје
породице. 
Једна група ученика је креирала
породичне рамове, док је друга цртала
портрет моје породице.

Старији ученици имали су задатак да
своје породично дрво ураде код куће, са
својим родитељима који су били
укључени у израду радова.  
На многим радовима се могу видети
кућни љубимци јер деца и њих
доживљавају као чланове породице. 

Креативни радови свих ученика
продуженог боравка изложени су на пано
и могу се погледати у холу школе. 



У петак, 20. маја 2022.године у великој сали општине Звезадра одржана је конференција у
оквиру пројекта „Еколошко вршњачко оснаживање (ЕВО)“. Циљ ове конференције је био:
 
1.  Подизање свести и знања у области екологије и одрживог развоја младих и њихових
наставника из свих основних школа са територије Звездаре;
2.   Оснаживање ученика да делују међу својим вршњацима у области екологије;
3. Оснаживање и акционо повезивање школа међусобно и општинских структура у
области екологије и заштите животне средине.
Ученици седмог разреда из школа са територије општине Звездара су се представиле
својим досадашњим пројектима у области одрживог развоја и заштите животне средине.
Након тога је одржана радионица на тему “И шта ћемо даље?”, на којој је био циљ да се
предложи, спроведе и побољша свет у коме живимо и у коме ће сви после нас живети и
уживати у благодатима које само природа може да понуди.
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ево



У суботу, 28.05.2022., је одржано
Републичко такмичење из биологије за
ученике седмог разреда, на Биолошком
факултету у Београду. Представник
наше школе је била ученица Емилија
Касами, из одељења 7-3, која је својим
постигнутим успехом, представила себе
и своју школу на најбољи начин. Тест је
био изузетно тежак, а наша ученица је
успела тачно да уради 80% задатака, а
најбоље пласирани 95%. Захваљујем се
ученици, за уложен труд, залагање,
упорност и постигнуте резултате из
биологије у овој школској години. Сви
чланови колектива и ја, као наставник
одајем велико признање и част Емилији
Касами. Задовољство ће ми бити да и
следеће године остварујемо нове
успехе и померамо границе.
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Републичко
такмичење из
биологије

Републичко
такмичење из
српског језика
Републичко такмичење из српског
језика одржано је 16. маја у Тршићу,
прелепом амбијенту у коме нас је све
подсећало на Вука Караџића.
Нашу школу је представљала Емилија
Касами, ученица 7-3. Тест је био веома
тежак и нисмо имали пласман, али и
сам долазак је велики успех за ученика
који је ишао на толико такмичења.



Ученици наше школе радо гледају позоришне представе па су тако ученици 5-1 са
разредном Јаном Обрадовић гледали представу Дебела, 8-2 је уживало у Кабареу
КУРШЛУС, а 7-3 се определило за представу Дах театра За твоје добро.
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ЗВЕЗДАРИШТЕ

Под слоганом „ Звездариште- уточиште осмеха“
школарци Звездаре су 17-ти пут уживали у
представама и програмима који су извођени на
сцени Театра ВУК, на сценама Малог позоришта
Душко Радовић, Позоришта лутака Пинокио, Пан
театру и Библиотеци-галерији Бранко Миљковић.



Учесници радионице са наставницом Слађаном Бирманчевић
На путу до театра посетили су и Ћирила и Методија.
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Поред тога ученици који
показују таленат за
писање учествовали су у
радионици креативног
писања драмске
списатељице Јелене
Палигорић Синкевић.
Радионица им се толико
допала да ће сарадња са
списатељицом Јеленом
бити настављена.
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Највећа радост за сваког библиотекара је када у библиотеку дођу ђаци прваци који су
лепо научили да читају и пишу и сад позајмљују прве књиге. Прваци су били у посети и
на почетку године, али је овај долазак био посебан јер су сад постали прави читаоци.
Ученици 1-3, учитељице Марине Нисић су уживали и, надамо се, трајно заволели
књигу.

ОД ЧИТАЊА СЕ РАСТЕ
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Чај, магични напитак пројектна настава
је ове године била посебно занимљива и
укусна. Наиме, идеја наставница Драгане
Рашуо и Милене Ранчић реализована је
понедељак, 30.05.2022.
 У овом пројекту учествовали су сви
ученици и наставници који су се
потрудили да овај пројекат буде
занимљив, едукативан и предузетнички
настројен. Уз домаћи чај од камилице,
нане, жалфије и коприве, ученици су
могли да се упознају са лековитим
дејствима ових, али и других лековитих
биљака које расту на нашем поднебљу.
Нису изостали ни чајни колутићи.
Поред тога презентовано је како су се
кроз историју употребљавале лековите
биљке, као и која је симболика биља у
књижевности и словенској митологији.

ЧАЈ, МАГИЧНИ НАПИТАК

Све презентације су повезали наши врли
информатичари Душан Радојевић и
Јелена Николић који су били техничка
подршка за квизове за ученике од
четвртог до осмог разреда . Они су
имали прилике да раде индивидуални
или групни квиз на задату тему, а
најбољима су додељени пригодни
поклони (колачи надалеко чувене
наставнице Мирјане Настић). Забаван је
био и део у коме је наставница
енглеског, Лола Миловановић,
представила чувену енглеску традицију
чаја у 5.
Такође, ученици 7-3 разреда су се
додатно потрудили и на цвећарској
секцији од почетка школске године
узгајали и неговали саднице, које су
овом приликом продавали. Кроз паное,
интерактивне квизове, поставку најбоље
урађених хербаријума ученика петог
разреда, као и занимљивости о пчелама,
ученици, и сви гости су провели пријатно
поподне уз дужење, радост и
задовољство свих присутних, а новчана
средства која су прикупљена ће бити
искоришћена на најбољи начин и за
добробит свих.
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Ликовни конкурс ,,Портрет пријатеља”,
,,ШАНТИЋЕВИ ДАНИ”

На ликовном конкурсу ,,Портрет пријатеља“, расписаном поводом традиционалне
манифестације ,,Шантићеви дани“, на ком су учествовали радови деце од 4-18 година
из Републике Србије и држава региона, наша ученица Нина Радивојевић 5-1 освојила је
похвалу. То је велики успех, с обзиром да се такмичио велики број деце из земље и из
држава региона.
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Посета Институту за нуклеарне науке Винча 

У среду, 18.5.2022., 40 ученика
наше школе је посетило
Институт за нуклеарне науке
Винча. Ученици шестог, седмог и
одмог разреда који су освајали
дипломе на такмичењима и
истицали се у раду, залагању,
резултатима и понашању, били
су награђени посетом Институту,
у оквиру пројекта који исти
спроводи. 

 Тамо су присуствовали предавањима и огледима и имали су прилику да се упознају са
најновијим научним достигнућима у области одрживе енергије, форензике, итд. Утисци
су били више него позитивни и једва чекамо да и следеће школске године поново
будемо њихови гости!
Ученике су водиле педагог школе Дијана Манце и одељењске старешине осмог
разреда, Татјана Станковић и Лола Миловановић.

,,Мај - месец математике”
У склопу обележавања манифестације “Мај-месец математике“ у нашој школи смо
организовали изложбу на тему “Математика на путу од школе до куће“, у којој су
учествовали ђаци шестог разреда. Поред тога, ученици осмог разреда прикупљали су
материјал за пројекат “Наша збирка познатих математичара“, као поклон за млађе
генерације наше школе .
Овогодишњу, једанаесту манифестацију, под слоганом М3 ВИШЕ ОД ИГРЕ посетили
смо 20. маја 2022. са одељењима 6-1 и 6-2 у Силосима Београд. Циљ наше посете био
је истраживање математике, уважавање различитих знања и обрачунавање са
предрасудама о математици, а то су и најважније лекције које смо тога дана учили кроз
игру.
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НАШЕ ЗЛАТНЕ ДЕВОЈЧИЦЕ

На Градском такмичењу ЗЛАТНА СИРЕНА, у категорији соло певача и малих
вокалних састава за жанрове Стари мајстори и Староградска песма, наше ученице
Софија Бјелић 4-2, Теодора Бјелић 2-1, клавирска пратња и наставница Злата
Јеремић ОСВОЈИЛИ су 1. МЕСТО.
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,,Ђаци Вас моле, успорите поред школе”

ЈКП „Паркинг сервис” у циљу заштите београдских школараца у саобраћају спроводи
акцију „Ђаци Вас моле, успорите поред школе" која се одвија уз подршку Градског
секретаријата за саобраћај, Секретаријата за просвету и Саобраћајне полиције МУП-а
Србије. У склопу ове акције, ученици првог разреда наше школе добили су на поклон
флуоресцентне заштитне прслуке, који су величином и дизајном прилагођени њиховом
узрасту. Учитељице су ђацима одржале предавање о правилном понашању у
саобраћају и важности употребе флуоресцентних прсклука, како би их возачи лакше и
брже уочили и на тај начин избегли одређени број несрећа на путевима. У циљу лакшег
усвајања правила безбедног понашања у саобраћају, у школском дворишту, прваци су
извели део кореографије уз речи песме ,,Стоп стани“. Пуни утисака, ставове које су
усвојили преточили су у ликовне радове на тему ,,Каплари Вас моле, успорите поред
школе“. 
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 СОРАС ликовни конкурс  ,,Мој Београд”
1. место Јана Долинга 6/2
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Савез удружења учесника омладинских радних акција Србије у сарадњи са
Канцеларијом за младе града Београда, у оквиру пројекта ,,Мој Београд",
расписао је ликовни и фото конкурс на тему ,,Мој Београд". Ученица 6-2
разреда, Јана Долинга, освојила је 1. место, а њен ликовни рад је награђен
и изложен на завршном програму 23.6.у Малом позоришту ,,Душко
Радовић", у Београду, као и у штампаним медијима.

Емилија, ученица са
највише диплома

Када смо на крају ове такмичарске
сезоне погледали резултате,
схватили смо да је највише диплома
са такмичења освојила Емилија
Касами, ученица 7-3. Наиме, она је
ове године освојила 9 диплома са
општинских и окружних такмичења,
а пласирала се и на два републичка.
Дипломе је освојила из биологије,
географије, физике, хемије и српског
језика. Честитамо Емилији и желимо
јој пуно успеха у осмом разреду.
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Посета Ватрогасно-спасилачкој
бригади

Ученици првог разреда су 22.6.2022. године посетили Ватрогасно-спасилачку бригаду у
Улици Мије Ковачевића 2-4. Двадесетак ватрогасаца им је показало како изгледају њихова
возила и шта то све користе при интервенцији. Ученици су имали прилику да пробају
ватрогасни шлем. Након тога, показали су им како доспевају на велике висине. Ученици су
имали прилику да уђу у ,,корпу“ и сликају се. Највеће одушевљење је изазвала вожња
ватрогасним колима, по полигону. Ученици су имали прилику и да присуствују стварној
припреми ватрогасаца за интервенцију, с обзиром на то да су имали хитну интервенцију.
Посета је помогла ученицима да повежу научено градиво на тему ,,Непогоде и опасности“
са стварним животом. Пуни лепих утисака вратили су се у школу и на креативан начин
нацртали виђено.
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Ученик генерације

 Посебне дипломе су из историје (треће место на
општинском такмичењу), географије (прво место
на општинском и треће место на градском
такмичењу), биологије (треће место на
општинском такмичењу) и физичког и
здравственог васпитања (друго место на
општинском такмичењу у кошарци).

А овако су је описали другари из одељења:

Мина је нешто као мирно море, које каткад
уме да направи велики нежни талас. Увек се
код ње видело интересовање за учење нових
ствари. Посвећена је себи, пријатељству,
породици и новим сазнањима у разним
областима, а оцене јој никада нису
представљале проблем. Пријатељ је за
пример, када је некоме требала помоћ, увек је
издвајала време да помогне. Отвореног је ума
и прихвата промене, креативна је и
мотивисана за напредовање. Кад нешто
одлучи, нема те препреке коју неће савладати
(или макар покушати да је реши) на путу ка
остварењу. Увек узима у обзир и туђа
осећања; комуникативна је и пуна
самопоуздања. Шта год да ради, томе се
посвећује, и не оставља посао напола довршен.

Ученик генерације школске 2021/22. године је Мина Петрић, ученица 8-1. Мина је носилац
Вукове дипломе и 4 посебне дипломе које је освојила због постигнутих резултата на
такмичењима.

Поносни смо што је
Мина била ученик
наше школе и желимо
јој пуно успеха у
даљем школовању!
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Међународни горански Еко камп ”
Вршачки брег 2022”

Ученици наше школе Теодора Крнетић,
Алекса Миленковић и Андрија Живанчевић,
у пратњи професорке биологије, Милене
Ранчић, боравили су у периоду од
30.06.2022.-07.07.2022., на Међународном
горанском Еко кампу ” Вршачки брег 2022”,
у организацији Покрета горана Србије. Ове
године је било 55 учесника, из 10 градова и
општина. Ученици су имали прилику да
упознају знаменитости града Вршца, да
обиђу Градски парк где су упознали и
детерминисали ране врсте дрвећа, а током
боравка у кампу су имали прилику да
слушају предавања на различите теме:
Акције и активности у Покрету горана
Србије, Стратегија развоја шумарства на
подручју Републике Србије са посебним
акцентом на пошумљавању АП Војводине,
Утицај климатских примена на
пошумљавање и заштиту животне средине,
Акције и активности града Вршца на
заштити и унапређењу животне средине са
посебним освртом на: пошумљавање,
озелењавање и едукацију младих, Вршачке
планине- природно добро од изузетног
значаја, Пчеларство и пчелињи производи.
Поред предавања, учесници су ишли на
организоване излете у посету Манастирима
у Малом Средишту и Месић. Видели су и
Вршачку кулу, Видиковац на Вршачком
брегу, Вршачке винограде, и упознали
лековито и ароматично биље из расадника
“Мој врт”.   

ЈУЛ
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Пољопривредна школа “Вршац”, и
Хемијско-медицинска школа у Вршцу су се
показале као изузетни домаћини,
упознајући учеснике са својом економијом
у Пољопривредној школи, и лабораторијом
за прављење козметичких производа у
оквиру Пројекта Хемијско-медицинске
школе “Вршац”. Није изостала ни
новинарка Радио Београда 1, Марија
Мишић, која је интервјуисала предавача
проф. др Ружицу Игић са ПМФ Нови Сад-
департман за биологију, поједине учеснике
и професорку Милену Ранчић за емисију ” У
Корак ка науци”. Нисмо заборавили да
обиђемо Геронтолошки центар у Вршцу,
где смо уз добру организацију уредили
окућницу око овог центра.
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На крају је био организован и
квиз знања- такмичење у
препознавању врста лишћарског
и четинарског дрвећа и
лековитог и ароматичног биља и
улоге и значај акција и
активности Покрета горана
Србије. Група чији је члан био
Андрија Живанчевић је освојила
2. место, и поновни боравак на
кампу следеће године. Ученица
Теодора Крнетић је са својом
групом заузела треће место и
добила је књигу на поклон, а
ученик Алекса Миленковић је
добио награду као члан који је
дао изузетан допринос свом
тиму.

Уз лепо дружење и љубазне
домаћине из Дома ученика
средњих школа Вршац, можемо
да кажемо да је ово камп о коме
ћемо причати још много година.
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Електронски зборник радова

На крају другог полугодишта,
учитељица продуженог боравка,
Драгана Јовановић, подстакнута
креативним стваралаштвом својих
ђака, креирала је Електронски зборник
радова. Са циљем да обједини и сачува
све дечје радове, дошла је на идеју да
креира електронски заједнички
портфолио и поклони га деци и
родитељима. 

Са ученицима продуженог боравка,
учитељица Драгана је припремила и
реализовала преко двадесет
креативних ликовних радионица, и
тиме креативно оплеменила рад
продуженог боравка. 

Електронски зборник радова можете
прелистати овде. 

https://anyflip.com/pabxq/lfet/
https://anyflip.com/pabxq/lfet/
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Готова су такмичења, ближи се завршни испит и распуст. Прави тренутак да забележимо
ко је све учествовао у раду школе и ко је заслужан за све ове успехе - колектив.

Завршни испит

Сви наши осмаци успешно су положили завршни испит
и уписали се у првом кругу жељене школе.

Желимо им много успеха у даљем школовању.



Август 2022.
ОШ 1300 каплара

Београд

К Р А Ј


