
Летопис за школску 2015/2016. годину 

 

Јун 

Ученик генерације; добитници Вукове дипломе и посебних диплома 

 

Ученик генерације за школску 2015/16. годину је МИЛАНКА ЛОВИЋ, ученица 8-1. Према 
правилнику о бодовању, комисија за избор ученика генерације је установила да Миланка 
Ловић има 181 поен на основу многобројних диплома и награда на свим нивоима 
такмичења. Честитамо нашем Ђаку генерације на свим изванредним резултатима и на 
титули коју заслужено носи. 

Носиоци Вукове дипломе за школску 2015/16. годину су следећи ученици: 

1. Миланка Ловић, 8-1  

2. Соња Вуковић, 8-1 

3. Огњен Марковић, 8-1 

4. Лазар Чабаркапа, 8-1 

5. Филип Матовић, 8-2 

6. Уна Станковић, 8-2 

7. Алекса Тривић, 8-2 

Носиоци Посебних диплома за школску 2015/16. годину су следећи ученици: 

1. Миланка Ловић, 8-1 (Посебне дипломе за физику, математику, српски језик, 
енглески језик, физичко васпитање) 

2. Соња Вуковић, 8-1 (Посебне дипломе за српски језик и музичку културу) 

3. Огњен Марковић, 8-1 (Посебне дипломе за физику и математику) 

4. Лазар Чабаркапа, 8-1 (Посебне дипломе за физику,  математику, хемију и енглески 
језик) 

5. Филип Матовић, 8-2 (Посебне дипломе за географију и физичко васпитање) 



6. Уна Станковић, 8-2  (Посебне дипломе за техничко и информатичко образовање и 
физичко васпитање) 

7. Алекса Тривић, 8-2 (Посебне дипломе за географију, математику и музичку 
културу) 

8. Ања Андрић, 8-2 (Посебне дипломе за музичку културу и техничко и информатичко 
образовање) 

9. Дарко Болдорац, 8-2 (Посебна диплома за физичко васпитање) 

10. Сара Милковић, 8-2 (Посебна дипома за енглески језик) 

11. Марко Миленковић, 8-3 (Посебне дипломе за физику и информатику) 

12. Вукашин Јелић, 8-3 (Посебна диплома за физичко васпитање) 

13. Анастасија Лукић, 8-3 (Посебна диплома за музичку културу) 

14. Хелена Малетић, 8-3 (Посебна диплома за физичко васпитање) 

Честитамо свим добитницима Вукове дипломе и Посебних диплома 

 

 

Подела ђачких књижица и сведочанстава 

У уторак 28.6.2016. организована је подела ђачких књижица и сведочанстава и то: 

Млађи разреди и 5/3 10,00 часова 

5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1 и 7/2 11,00 часова 

6/3 11,30 часова 

Осми разред 

(свечана додела сведочанстава) 
17,00 часова 

 

Резултати Квиза библиотеке „Паметна главица“ 

     Кристина Панић VI1,  7 поена - I  место  



Милена Вучковић VI1,   5 поена -  II место 

Милица Вукосављевић VI1,   5 поена - II место 

Неда Кринуловић IV1,  5 поена - II  место 

Најбоље такмичарке освојиле су лепе књиге као награду! Библиотека честита 
награђенима! 

 

Безбедност саобраћају 
На конкурсу за кратак филм или презентацију који је расписала Општина Звездара у 

сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја, на тему Безбедност у саобраћају 

учествовали су наши ученици шестог разреда, који су уједино и чланови секције Шта знаш 

о саобраћају. Они су на конкурсу учествовали са филмом на задату тему и освојили треће 

место. Награђени ученици су: 

 Лука Јовичић 6/2 

 Лазар Митић 6/2 

 Никола Гигић 6/2 

 Никола Новаковић 6/2 

 Миле Бујановић 6/2 

Такмичење "Безбедност у саобраћају" је одржано 10.06.2016. године у Свечаној сали ГО 

"Звездара". Додела награда (наши су освојили пехар и даљински за презентације) била је 

на истом месту 16.06.2016. године у 15 часова. 

 

Мај 

Обилазак подземног Београда 

Више од 140 ученика наше школе, подељених у четири групе, уз пратњу наставника 

историје, Марка Пиштала, иначе лиценцираног туристичког водича, имало је прилику да 

упозна подземне тајне нашег главног града обишавши Војни бункер, Римски бунар, 



Велики барутни магацин и лагуме у Карађорђевој улици. О популарности активности 

најбоље говори податак да су се у обилазак укључили и неки родитељи као и ученици који 

не похађају ОШ „1300 каплара“.   

Април 

Међународни дан књиге 

Међународни дан књиге и ауторских права, 23. април, у нашој школи је обележен низом 

разноврсних активности у којима је учествовао велики број ученика школе. 

На редовним и угледним часовима српског и енглеског језика у старијим разредима, 

ученици су тумачили књижевна дела, истицали уметничке вредности дела, а 

традиционалније методе у анализи вешто су комбиновали са  презентацијама, дебатама, 

приказима дела уз помоћ дигиталне технологије. Часови информатике били су одлична 

припрема оваквих презентација. Обележавање Дана књиге дало је свечанији и пригодан 

карактер овим изузетно занимљивим часовима, а деца су са посебном заинтересованошћу  

говорила о књигама које су изабрала по свом избору. 

У холу школе, на паноима, направили смо изложбу илустрација, ликовних радова, 

фотографија и текстова о овом међународном празнику.  

Организовали смо и реализовали Мали сајам књига. 25. априла у школском дворишту, 

ученици старијих разреда су на својим штандовима изложили велики број књига, 

различитих жанрова. Била је то лепа прилика да ученици разговарају о омиљеним 

књигама, да их препоруче за читање, да размењују и позајмљују књиге једни другима. Ово 

занимљиво и корисно дружење уз разговор о књигама деца су искористила и за израду  

„топ-листе“ омиљених књига и многи од њих нису крили задовољство што су сазнали за 

неко дело које ће ускоро читати.  

Пролећни крос 

У априлу 2016. године одржан је пролећни крос. Ученици млађих разреда такмичили су се 

у школском дворишту, а ученици од 5. до 8. разреда у  Звездарској шуми. Била је то лепа 



прилика да се деца баве спортом и друже у нашем великом  школском дворишту, као и 

упријатном амбијенту Звездарске шуме и зато се увек одазивају у великом броју. Најбржи 

ученици су добили медаље, али победници су сви који су тог дана дошли да трче. 

Ускршњи базар 

У нашој школи је 27.04. одржан Ускршњи базар. Продајну изложбу су припремили 

ученици млађих разреда, а њихови родитељи су се радо одазвали и учествовали у 

куповини разних занимљивих предмета. 

Дан планете Земље 

Хајде да садимо! Под овим слоганом, свет је у 2016. години, 22.04, обележио Дан планете 

Земље, која је на поклон очекивала – дрвеће! У више од 150 земаља широм света, 

обележен је овај датум у циљу повећања свести људи о угрожености животне средине. 

Један од пет циљева је да се током наредних година, широм света, засади 7, 8 милијарди 

стабала. 

У жељи да се прикључимо обележавању овог важног датума, у нашој школи су 

направљени панои и одржани су часови биологије који су се бавили темом очувања 

животне средине. А уз наше дивне родитеље, који су нам обезбедили стотинак цветних 

садница, Дан Земље је обележен и сађењем истих у нашем школском дворишту. Ученици 

6-3 и 7-1 су, са својим наставницима, допринели здравијем и лепшем изгледу и школског 

дворишта и своје планете, оплемењујући том приликом и сами себе. 

"Читалачка значка" 2015/16. године 

Акција која подстиче читање код деце и ове године је привукла велики број 

заинтересованих ученика наше школе. 

Дана 14. априла ове године угостили смо Драгану Малић, библиотекарку у библиотеци 

„Станислав Винавер“, која је организовала ово лепо дружење са децом и библиотекарком 



Иваном Ристић, као и ранијих година, када је то чинила са драгом колегиницом Драганом 

Рашуо. 

У опуштеном разговору са децом сазнала је њихове утиске о прочитаним књигама, и 

похвалила их за труд уложен у писање и илустровање читалачких дневника. И касније 

саопштила да је свих четрнаесторо сјајно обавило читалачки посао! 

Деца су награђена Драганиним изузетно позитивним коментаром на дечији рад у њиховим 

свескама, као и чланским картама за „Винавер“. 

Деца су прочитала и више од једне књиге, колика је била њихова обавеза, и показала да 

имају и богат речник, осим што лепо пишу и цртају, што наравно могу да захвале својој 

навици да читају књиге. 

"Значке са одличним 5" су добили: 

 Маша Ћирковић III/1 

 Марија Родић I/1 

 Милица Роговић VII/2 

 Кристина Дамњановић II/2 

 Ема Брадоњић I/1 

 Нађа Лукић II/2 

 Елена Хинић IV/1 

 Софија Сарјановић III/1 

 Нина Станојевић III/1 

 Јован Гаротић II/2 

 Лана Ристић IV/1 

 Лана Мирковић II/2 

 Ива Богићевић II/2 

 Уна Трендић II/1 

Радионица у одељењу 4/2 



У одељењу 4/2 одржана је радионица на тему "Шта је насиље и како га препознати". 

Сви ученици су активно учествовали у раду и имали су прилику да употпуне своја знања о 

облицима насилног понашања и реакцијама на исте. 

Такмичења из енглеског језика 
Општинско такмичење из енглеског језика 

Представници наше школе забележили су изузетан успех на општинском такмичењу из 

енглеског језика одржаном 20. фебруара 2016. године. Пласман у наредну етапу такмичења 

остварили су Сара Милковић 8-2 и Миланка Ловић 8-1 са освојеним другим местом, док се 

Лазар Чабаркапа 8-1 пласирао са трећег места. 

Велико постигнуће „наших Енглеза“ 

Сва три ученика која су представљала школу „1300 каплара“ на градском такмичењу из 

енглеског језика показали су ниво знања довољан за приступање друштву најбољих из 

целе републике. Миланка Ловић 8-1 освојила је друго место, док су се Лазар Чабаркапа 8-1 

и Сара Милковић 8-2 нашли на трећем месту. 

Хипо  такмичење 

Осим на општинском и градском такмичењу из енглеског језика, наши ученици 

демонстрирали су знање и на Хипо такмичењу. Након прве рунде у полуфинале су се 

пласирале Миа Васић 5-3, Александра Ђунисијевић 5-3 и Дуња Вујошевић 5-2 

(конкуренција хипо 1), као и Сара Милковић 8-2 у конкуренцији хипо 3. 

Најбоље ученике са полуфиналног надметања планираног за април чека завршна борба у 

Лиду ди Јесолу где наша школа, скоро па по традицији, већ годинама има представнике. 

  

Март 

Школа похваљује ученике који су постигли резултате на такмичењима 

Млађи разреди 



Р.бр. Име и презиме Одељење Такмичење 
Освојено 

место 

1. 
Маша 

Ракојевић 
2/2 Школско такмичење рецитатора 1. 

2. Лука Бошковић 1/3 Школско такмичење рецитатора 2. 

3. Елена Хинић 4/1 Школско такмичење рецитатора 2. 

4. 
Маша 

Ракојевић 
2/1 Општинско такмичење рецитатора 2. 

5. 
 

4/1 
„Најреспавиније одељење“ - 

општинско 
3. 

6. Маша Романић 4/2 Градско такмичење из пливања 1. 

Старији разреди 

Друштвене науке - општинска такмичења 

Презиме и име Одељење Такмичење Пласман 

Јоковић Јована 7-2 Српски језик-Књижевна олимпијада II место 

Благојевић Милица 5-2 Историја III место 

Ловић Миланка 8-1 Енглески језик II место 

Милковић Сара 8-2 Енглески језик II место 

Чабаркапа Лазар 8-1 Енглески језик III место 

Друштвене науке - градска такмичења 

Презиме и име Одељење Такмичење Пласман 

Ловић Миланка 8-1 Енглески језик 
II место 

Пласман на реубличко 

Чабаркапа Лазар 8-1 Енглески језик 
III место 

Пласман на реубличко 

Милковић Сара 8-2 Енглески језик 
III место 

Пласман на реубличко 

Јована Јоковић 7-2 Књижевна олимпијада 2. место 



Милица Благојевић 5-2 Историја 2. место 

Такмичења, смотре и конкурси који нису у систему министарства просвете 

Презиме и име Одељење Такмичење 
  

Вујошевић Дуња 5-2 
Енглески 

језик 
70/70 (пласман у 

полуфинале) 
прелиминарни круг 

такмичења 

Ђунисијевић 
Aлександра 

5-3 
Енглески 

језик 
70/70 (пласман у 

полуфинале) 
прелиминарни круг 

такмичења 

Васић Mиа 5-3 
Енглески 

језик 
70/70 (пласман у 

полуфинале) 
прелиминарни круг 

такмичења 

Милковић Сара 8-2 
Енглески 

језик 
70/70 (пласман у 

полуфинале) 
прелиминарни круг 

такмичења 

Презиме и име Одељење Такмичење Пласман 

Ловић Миланка VIII/1 математика 
2.место 

Пласман на градско 

Тривић Алекса VIII/2 математика 
3. место 

Пласман наградско 

Ловић Миланка VIII/1 физика 
1. место 

Пласман на градско 

Ерић Марија VI/2 физика 
2. место 

Пласман на градско 

Кнежевић Јована VI/2 физика 3. место 

Ћирковић Тијана VI/1 физика 3. место 

Карапанџић Сташа VI/2 физика 3. место 

Минић Моника VII/2 хемија 3. место 

Цакић Марко VII/1 географија 
2. место 

Пласман на градско 

Бирчаковић Филип VII/1 географија 3. место 

Тривић Алекса VIII/2 географија 
2. место 

Пласман на градско 



Миленковић Марко VIII/3 информатика 
2. место 

Пласман на градско 

"Златна сирена" - солисти и мали вокални састави 

Општинско такмичење Градско такмичење 

I места у жанру НАРОДНА ДОМАЋА МУЗИКА у 
III категорији (V и VI) освојила је Надежда 

Николић V/3 

I место у жанру НАРОДНА ДОМАЋА МУЗИКА у 
III категорији (V I VI) освојила је Надежда 

Николић V/3 

I место у жанру ПОПУЛАРНА МУЗИКА у IV 
категорији (VII и VIII) освојио је мали вокални 

састав КВАРТЕТ 

I место у жанру ПОПУЛАРНА МУЗИКА у IV 
категорији (VII и VIII) освојио је мали вокални 

састав КВАРТЕТ: 

Ања Андрић VIII/2, Анастасија Лукић VIII/3, 
Марко Цакић VII/1 и Ивана Ђурић VII/1 

Ања Андрић VIII/2, Анастасија Лукић VIII/3, 
Марко Цакић VII/1 и Ивана Ђурић VII/1 

 

Радионице за предшколце 

И ове школске године, наша школа отворила је врата својим будућим ђацима, њиховим 

родитељима, васпитачима. 29. марта 2016. године, наша школа је била домаћин 

предшколцима, будућим првацима. У госте су нам дошли предшколци из три суседна 

вртића: „Зора“, „Драгуљче“ и „Бубица“. Наши наставници и ученици реализовали су шест 

радионица и на најбољи начин представили различите наставне и ваннаставне активности 

у школи. Наши гости, а надамо се, многи од њих и наши будући ђаци, уживали су у разним 

стваралачким, спортским, научним , језичким, информатичким задацима и играма. Било је 

ту такмичења, игре, а највише дружења између наших садашњих и будућих ученика. 

Након овог упознавања са неким занимљивостима школе, уследио је поздравни говор 

директорке школе , педагога, као и представљање учитељица будућег првог разреда. Ово 

занимљиво представљање школе на најлепши начин су заокружили наши ученици који су 

извели приредбу и све нас обрадовали игром, песмама, глумом. 

Светски дан позоришта 



На иницијативу Међународног позоришног института (МТI), већ више од 50 година, од 

1961. године, широм света обележава се Светски дан позоришта, 27. март. 

Ми смо овај значајни датум обележили пригодном изложбом у холу школе, као и одласком 

у позориште. 

Међународни дан поезије 

Међународни дан поезије 21. март свечано је обележен у нашој школи. Ученици 2-2 и 1-3 

рецитовали су најлепше стихове дечје поезије, а у осмишљавању и реализацији овог 

поетског дружења помогле су им њихове наставнице Весна Андрић и Тања Ћорић. 

Наслони ухо на песму 
Општинско такмичење рецитатора одржано је у среду, 16. марта 2016. године, у “Пан 

театру“. 

У жирију су биле глумице Оливера Викторовић Ђурашковић и Светлана Сретеновић,и 

песникиња Снежана Ђорђевић. Програм је водила Нада Петковић. 

Такмичари су, према узрасту, распоређени у три категорије:млађи, старији и 

средњошколски узраст. 

У категорији млађег узраста учествовало је двадесет двоје такмичара.Нашу школу 

представљала је Маша Ракојевић,ученица II/2,са рецитацијом “Замислите“ Душана 

Радовића.Она је заузела друго место и пласирала се на градско такмичење. 

У средњем узрасту учествовало је двадесеторо такмичара. Александра Ђунисијевић, 

ученица V/3,са рецитацијом “Неке важније ствари“Виолете Јовић, представљала је нашу 

школу. 

Заузела је шесто место и добила похвалу за интерпретацију и избор песме. 

Ученици су, у изузетно пријатној атмосфери, рецитовали песме,жири је пажљиво слушао 

сваког такмичара, а после краће паузе саопштио и образлижио резултате такмичења. 

До следећих такмичења и дружења, којима се истински радујемо, наши ученици ће 

проналазити нове стихове за своје интерпретације. 

 

 Другарство за пример 



Дана 15. марта ученици наше школе били су домаћини ученицима из Хамбурга који 

похађају часове допунске наставе на српском језику. Ово је наставак сарадње која је 

започела путем интернета на иницијативу професорке српског језика Драгане Рашуо, која 

након 28 година рада у нашој школи, од септембра 2015. године предаје српски језик 

нашој деци из дијаспоре у Немачкој. 

Након окупљања и краћег представљања, ученици - гости су ишли на редовне часове, а на 

крају је био организован заједнички разговор, сумирање утисака и завршно дружење уз 

пригодни програм који је извела Драмска секција школе. 

Фебруар 

Трећи број школског листа „Каплари“ 

На самом почетку другог полугодишта школске 2015/2016. новинарска секција ОШ „1300 

каплара“ коју води наставник историје Марко Пиштало обрадовала је читаоце новим 

издањем листа  „Каплари“. Имајући на уму интересовања једног основца, вредни мали 

новинари између корица су спаковали занимљив садржај у виду вести из школе, 

литерарних остварења ученика, занимљивих текстова, забавних главоломки те школског 

хумора.  

Јануар 

Приредба за Савиндан - 27.01.2016. године 
Приредба поводом прославе школске славе Светог Саве уприличена је у изузетно свечаној 

атмосфери.  

Прославу је отворио хор "Светосавском химном", а након резања славског колача и 

поздравног говора директорке школе, ученици су уз пригодан програм,у коме су се 

смењивали рецитал, глума, народне, изворне песме и фолклорне игре,истакли да треба да 

наставимо путем светог Саве што је мото овогодишње светосавске свечаности: “учи се 

врлинама, јер знање без врлина, је само обмана и претеча сваког зла". 

Након приредбе уприличен је свечани коктел у холу школе. 

 



 

Успеси наших пливача 

Наше ученице Маша Романић и Лара Веселиновић, ученице 4-2, су постигле значајне 

резултате у пливању и ми им честитамо и желимо још више успеха. 

Маша Романић је освојила је 1. место и трофеј у Зимској лиги у пливању у свим 

стиловима са клубом „Обилић“, а Лара Веселиновић је освојила 2. место у синхроном 

пливању за тимску кореографију са клубом „25. мај“.  

 

Децембар 

Радионица у одељењу 6/2 

У четвртак, 17.12.2015. године, одржана је радионица у одељењу 6/2, под називом "Да ли 

сам ја врба или храст?" 

 

Посета Фестивалу науке 

У четвртак 3.12.2015. године ученици наше школе су посетили Фестивал науке где су 

активно учествовали у многим експериментима и на занимљив начин упознавали 

достигнућа и могућности преплитања науке, уметности и спорта. 

Новогодишња приредба 

Дана, 30.12.2015. године, у 9 часова, у холу школе одржан је новогодишњи базар, на којем 

су своје радове излагали ученици млађих разреда.  

У 10 часова одржана је новогодишња приредба за ученике млађих разреда. 

 



 

Светско првенство у џез балету 

На Светском првенству у џез балету одржаном у Пољској у Миколајки од 6. до 13. 

децембра 2015. године, наша ученица НАЂА ЛУКИЋ 2-2 освојила је друго место у 

категорији модерни џез балет. 

Нађи честитамо и желимо још оваквих успеха! 

  

Међународни дан борбе за људска права 

Поводом међународног Дана борбе за људска права (10. децембар) ученици VIII/2 

упознали су ученике наше школе чињеницама везаним за међународни Дан борбе за 

људска права. 

У холу наше школе налази се пано са плакатом који су направиле ученице V/1. 

 

Најраспеваније одељење 

Ученици 4-1 одељења наше школе су 23.12.2015. године учествовали на Општинском 

такмичењу под називом "Најраспеваније одељење" у МШ "Владимир Ђорђевић" и 

освојили треће место. 

Међународни дан особа са инвалидитетом 

Међународни дан особа са инвалидитетом, 3. децембар, обележава се од 1992. године када 

је Генерална скупштина Уједињених нација усвојила резолуцију са циљем да се унапреди 

и омогући особама са инвалидитетом једнако уживање људских права и равноправно 

учешће у друштву. 



Тим поводом је у холу наше школе приређена изложба која jе пренела најважније 

појединости у вези са овом темом. Илустрације и поруке са паноа могу вас подстаћи на 

разговоре и радионице на часовима одељењске заједнице, грађанског васпитања, као и на 

свакодневни позитивни активизам у школи и вашем окружењу. 

 

Посета  ОШ„Станислав Винавер“ 

Ученици првог разреда са учитељицом Марином Цветановић и библиотекарком Иваном 

Ристић посетили су своју локалну општинску библиотеку. Циљ посете био је да се будући 

читаоци упознају са фондом библиотеке али и да проведу један час у читању књига.  

Наш домаћин је била госпођа Драгана Малић, која је ову прилику искористила да 

поразговара са децом,  покаже им књиге и подстакне их да убудуће не користе само 

књижни фонд своје школске библиотеке већ да ускоро почну да посећују и ову 

библиотеку. 

Деца су провела пријатан школски час у разгледању и читању књига, па су се неки и 

хвалили учитељици и библиотекарки да су успели да прочитају и више од једне књижице. 

 

Час у библиотеци 

11.12.2015. Час „Упознавање са библиотеком“ одржан је у оба одељења другог разреда. 

Разговарали смо о томе зашто је корисно и занимљиво читати књиге. Упознали смо се и са 

начином на који се задужује за књиге у школској библиотеци; како се књиге чувају и 

враћају; и зашто је важно враћати их на време. На крају смо мало уживали у својој 

библиотеци тако што смо  читали бајку „Свињар“ Х. К. Андерсена. 

 

 



Новембар 

Обележавање Дана дечијих библиотека 

Дечији дан библиотеке ове школске године прославили су ученици свих одељења  првог 

разреда у својој школској библиотеци, 20. новембра 2015. Деца су са  својим учитељима и 

библиотекарком разговарали о књигама и њиховој важности. 

Причали се о томе зашто је лепо и важно читати; о томе како се књиге позајмљују и 

враћају у библиотеци; али и зашто и како се књиге уопште чувају, било да у наше 

сопствене, позајмљене од библиотеке или најбољег друга. 

На крају, што није најмање важно, навикавали смо се на, нама првацима нову, школску 

библиотеку, да бисмо пожелели да је често поново посетимо. 

 

Квиз библиотеке  ‚‚Паметна главица“ 

Квиз је замишљен као квиз општег знања из културе, матерњег језика и књижевности, 
понашања у саобраћају, екологије, међусобне комуникације и сарадње...Квиз је почео у 
новембру и трајаће читаве школске године. На сваке две недеље уводи се ново питање, 
одговори се дају на папирићима, а тачни одговори доносе поене. Најбољи ‚‚квизаши“ на 
крају школске године добијају награде – књиге. 

У квизу могу да учествују сви узрасти, зато што сваке друге недеље питање буде тако 
замишљено да на њега могу, макар и уз помоћ старијих, да одговоре и ученици првог 
разреда. 

Нека од питања имају облик загонетне приче, тако да деца и тако имају могућност даа 
развијају логичко размишљање. 

 

 

Извештај са турнира "Између две ватре" 



Извештај са турнира "Између две ватре" одржаног последње седмице новембра 2015. 

године: 

 
1. разред 2. разред 3. разред 4. разред 

1. место I-3 II-2 III-2 IV-1 

2. место I-2 II-1 III-2 IV-2 

3. место I-1 
   

 

Прослава Дана школе 

Свечана прослава Дана школе одржана је у суботу, 14. новембра 2015. године. Програм је 

обухватио изложбу ликовних радова посвећену јунацима Првог светског рата по којима 

школа носи име, изложбу ликовних и литерарних радова на тему: „Моја школа“, изложбу 

и штандове страних језика и приредбу. 

Први део приредбе посвећен је нашим капларима и овај тематски блок заокружиле су: 

Химна школе, рецитал који су извели ученици осмог разреда, хорске песме и перформанс 

секције за драму и сценски покрет. 

Други део приредбе имао је мото: „Колико језика знаш, толико вредиш!“ Желели смо да 

вам прикажемо како, осим на нашем језику, наши ученици знају да певају, глуме, рецитују 

и на страним језицима. За наше ђаке је учење енглеског, руског и немачког језика 

стваралачка игра која ће им омогућити стицање пријатеља широм света. У томе ће им 

помоћи и нова фоно-лабораторија, учионица опремљена савременом технологијом, која ће 

учење језика учинити још занимљивијим, лакшим и забавнијим. 

Песме на енглеском, руском и немачком језику, плес уз песме на страним језицима, 

драматизација приче „Маша и медвед“ на руском језику, универзални и свима разумљив 

језик плеса и ритмичке гимнастике, рецитовање, све то повезано у разнолик, садржајан 

програм учинило је ову приредбу занимљивом и веома успешном. 



На завршетку програма директорка школе Марица Ременски наградила је књигама 

најуспешније учеснике такмичења у току прошле школске године, као и ученике који су 

посебно допринели промоцији наше школе. 

 

Октобар 

Хуманитарни стонотениски турнир "Рекетом до здравља" 

У организацији Ђачког парламента, Савета родитеља и Општег удружења предузетника 

oпштине Звездара у нашој школи, у суботу, 24.10.2015. је одржан хуманитарни 

стонотениски турнир под називом "Рекетом до здравља". 

Турнир je организован као помоћ за прикупљање новчаног износа потребног за операцију 

дечака Косте Васиљевића, ученика наше школе, који има церебралну парализу. 

Коста је већ имао пет операција које су помогле да учини своје прве кораке. Тренутно хода 

уз помоћ ортопедског помагала, а да би се његово стање још побољшало, потребна је још 

једна операција коју ће током децембра 2015. урадити руски хирурзи. 

Турнир је отворио Александар Каракашевић репрезентативац Србије у стоном тенису. На 

турниру су учествовали и познати спортисти Марко Јефтовић и Драган Деврња. 

Осим привредника Звездаре, на турниру су учествовати наставници и ученици наше 

школе, као и родитељи ученика. 

Посета Конаку кнегиње Љубице 

Изложба слика Албрехт Дирер и савременици 

Јединствена историјска целина под називом Конак кнегиње Љубице ове године је 

ученицима седмог разреда наше школе била занимљива и због несвакидашње поставке 

која је у њој организована. Наиме, будући да градиво из историје којим се седмаци баве 



ове године обухвата и део у вези са хуманизмом и ренесансом, изложба слика великог 

немачког уметника и представника ове епохе, Албрехта Дирера представљала је изврсну 

прилику да се образовни процес заокружи директним упознавањем са предметом 

проучавања. Прилика се није смела пропустити па су ученици, предвођени наставником 

историје Марком Пишталом и наставницама Горицом Станојевић и Татјаном Станковић у 

петак, 16. октобра 2015. године свој наставни дан продужили и после часова посетивши 

поменуту установу. 

Час историје за новине 

Ученици 8-2 под руководством наставника историје Марка Пиштала били су реализатори 

једног часа историје, толико несвакидашњег да је привукао пажњу и представника тзв. 

седме силе. Наиме, петоро ученика је кроз самостални рад припремило приче о 

великанима Првог светског рата, а потом резултате свог малог истраживачког напора 

презентовали наставницима, друговима из одељења и представницима медија. Овако 

сачињена експедиција обишла је гробове Николе Пашића, Милунке Савић, Николаја 

Хартвига, Радомира Путника и Живојина Мишића приликом чега су ученици преузимали 

улогу наставника и водича показавши висок ниво како информисаности тако и 

елоквентности и вештине презентовања. 

Високотиражни дневни листови „Блиц“ и „24 сата“ направили су и објавили прилоге о 

овом догађају. 

Посета Фестивалу козметичког стваралаштва 
 

У петак, 9. октобра 2015. дванаест ученка наше школе, међу којима су били и чланови 

Ученичког парламента са координатором, посетили су Фармацеутско – физиотерапеутску 

школу на Звездари. Тамо је организован низ активности под називом: Фестивал 

козметичког стваралаштва: 

 Израда козметичких препарата у галенској лабораторији 
 Нега и декорација ноктију 



 Нега лица и правилна употреба шминке у тинејџерском добу 
 Дерматолошко саветовање, преглед коже, утврђивање типа и статуса коже лица и 

савети о нези коже 
 Трибина : Тетоважа и пирсинг,  од забаве до хепатитиса 

Посета је била врло корисна и у оквиру програма професионалне оријентације, јер су 

ученици стекли утисак о самој фармацеутско – физиотерапеутској школи и занимањима за 

које се школују ученици који је упишу. 

Приредба „Бакама и декама у част“ 

Поводом Дечје недеље и Дана сениора, у среду, 07. 10. 2015. у нашој школи одржана је 

приредба „Бакама и декама у част“. 

Занимљив и садржајан програм музичких композиција, плеса, рецитација, ритмичке 

гимнастике, ауторских песама, намењен нашим најдражим гостима бакама и декама, 

протекао је у ведром расположењу и размени најлепших емоција. Са великим 

задовољством можемо да нагласимо да приредба и програм за баке и деке има посебну 

топлину, да нам је драго што су озарена лица наше публике говорила више од речи. Осим 

приредбе, важан део програма чине цртежи и слике бака и дека којима смо украсили целу 

школу. 

Хвала бакама и декама који су присуствовали овој лепој приредби, као и свим ученицима и 

наставницима који су стварали и извели овај занимљив програм. 

 

Трибина за младе: „Кладионице и замке интернета“  

 

У среду, 07.10.2015. године три представника Ученичког парламента наше школе са 
координатором, присуствовали су трибини за младе „Кладионице и замке интернета“ на 
позив Канцеларије за младе Општине Звездара. Трибина је организована у циљу 
подизања свести и знања о проблемском и патолошком коцкању и зависности од 
интернет игрица, у сарадњи са центром за васпитање и бригу и деци  и омладини и 



превенцији зависности од коцке и интернета „Адијафора“ (за старије основце и 
средњошколце). 

Уводну реч је држала Соња Стаменковић из Канцеларије за младе Општине Звездара. 
Том приликом је обавестила присутне да се на сајту zvezdarijada.com могу наћи корисне 
информације о актуелним дешавањима, радионицама и конкурсима за младе.  

 

„Ево добре књиге“ - књижевно дружење са Јасминком Петровић 

У оквиру Дечје недеље, 05.10.2015. године, у Библиотеци “Бранко Миљковић“ одржано је 

књижевно дружење ученика звездарских основних школа са омиљеном књижевницом 

младих - Јасминком Петровић. Представници 7. разреда наше школе, љубитељи књига и 

читања, имали су прилику да присуствују овом занимљивом књижевном сусрету који је 

превазишао оквире успешне промоције романа „Лето када сам научила да летим“ и 

претворио се у незаборавно дружење са ауторком више од тридесет књига за децу и младе 

(„Школа“, „Ово је најстрашнији дан у мом животу“, „Од читања се расте“, „Породица“, 

„Бонтон“). 

И поред успешне видео презентације одломака романа, најлепши део овог књижевног 

дружења био је непосредан, духовит и занимљив разговор Јасминке Петровић са 

ученицима. Теме су проистекле из дела и ауторка је на забаван начин усмеравала разговор 

о лету, мору, авантурама , међусобном односу младих са бакама и дедама, о симпатијама, 

проводу, школским и другим обавезама. Сви учесници су били насмејани, добро 

расположени и жељни да што пре открију због чега на полеђини романа пише: 

„Ако прочиташ ову књигу, научићеш да летиш или да се бар мало подигнеш са 

земље“. 

Септембар 

Ноћ истраживача 



Дана 18.09.2015. у оквиру манифестације "Ноћ истраживача" стручњаци Института 

"Михаило Пупин" су у нашој школи одржали кратко предавање и демонстрације о 

роботима и роботици. 

Том приликом су наши ученици, кроз активно учеће на забаван и занимљив начин, могли 

да упознају нека од достигнућа у овој области.  

Европски дан језика 

Нa инициjaтиву Сaвeтa Eврoпe у Стрaзбуру и уз покровитељство ЕУ, Eврoпски дaн jeзикa 

слaви сe свaкoг 26. сeптeмбрa почев oд 2001. гoдинe. Нa сaм дaн мaнифeстaциje, велики 

брoj рaзних догађаја oргaнизуje сe пo цeлoj Eврoпи: aктивнoсти зa дeцу и сa дeцoм, 

тeлeвизиjске и рaдиo eмисиje, чaсoви jeзикa и кoнфeрeнциje. Вишејезичност је драгоцена 

реалност коју треба сачувати, вредновати и бранити у будућности. 

У нашој школи је овај дан обележен разним активностима. Ученици седмих и осмих 

разреда су поставили паное посвећене Европском дану језика, а ученицима од првог до 

четвртог разреда су одржали мини часове о значају учења језика, мотивишући ученике да 

узму учешће у прослави у нашој школи. У холу школе, где су панои били постављени, 

домаћини су знатижељним ученицима испричали занимљивости о европским језицима, а 

ученике млађих разреда су учили разним речима и изразима. 

Посета Геодетској школи 

У среду, 30.09.2015. ученици одељења 82 , са одељењским стрешином посетили су Средњу 

геодетску школу на Звездари. Тамо је, у оквиру манифестације Дани европске културне 

баштине, организовано занимљиво предавање о историјату геометарске праксе у нашој 

земљи, о самој школи, као и интерактивна изложба геометарских справа.  

Пошто су овом предавању присуствовала и два члана Ученичког парламента, договорено 

је да се развије сарадња између Парламената наших школа. На пролеће ће се организовати 

још једна посета ученика наше школе Геодетској школи ради бољег упознавања са 



занимањем геометар, и евентуалног опредељивања неких ученика осмог разреда за упис 

Средње Геодетске школе.  

Ова посета је била значајна и за програм професионалне оријентације који се спроводи у 

свим одељењима осмог разреда наше школе. 

 

 

 


