
Школски летопис за школску 2016/2017. годину 

Септембар 

Приредба посвећена пријему нових ђака 

        Свечаном приредбом , одржаном 31. августа 2016. године, наша школа је топлом 
добродошлицом пожелела срећно школовање нашим новим ђацима, првацима. Колегинице, које 
су ове године преузеле наше нове прваке, Зорица Медић и Ксенија Гаћиновић, у сарадњи са 
ученицима млаћих разреда, приредиле су представу која је новим ученицима на маштовит и 
занимљив начин представила школу у којој ће убудуће стицати нова знања и вештине које ће их 
духовно обогатити и припремити за живот. 

Настава кинеског језика 

        У нашој школи, 15. септембра почела је факултативна настава Кинеског језика, коју води 
наставница, Ли Ја, која долази са кинеског говорног подручја, што представља велику шансу за све 
ученике наше школе да стекну основна знања из кинеског језика и културе, која им могу бити не 
само од велике помоћи у комуникацији са све већим бројем кинеских држављана који живе у 
нашој земљи, већ и представљати конкурентну предност на тржишту рада у будућности, с 
обзиром на све већу присутност кинеских компанија које су ангажоване у нашој земљи на 
пословима у области грађевинарства, медицине, трговине и другим важним привредним гранама. 

 

                                                                                                                                                     



 

Чланске карте за најмлађе  

        У сарадњи са библиотеком „Станислав Винавер“ наши најмлађи ђаци су добили бесплатне 
чланске карте, чиме је продужена сарадња са библиотекама на општини Звездара и продужена 
добра пракса усмеравања ђака на значај и корист од читања, проширивања сазнања,обогаћивања 
маште и стицања љубави према књигама. 

Час у библиотеци 

        Ученици првог разреда присуствовали су часу одржаном у школској библиотеци, где су се 
наши најмлађи ученици упознали са правилима коришћена библиотеке, слободном приступу 
књига, начину на који се књиге задужују, чувају и одговорно враћају, пошто се прочитају. Ученици 
су се кроз разговор са библиотекаром упознали са књижним фондом своје библиотеке.  После 
разгледања књига, ученицима је прочитана бајка Шарла Пероа „Мачак у чизмама“ , о којој су 
ученици у опуштеној атмосфери исказивали своја запажања и утиске. 

Јесењи крос 

        Ученици од петог до осмог разреда учествовали су и ове године у традиционалном јесењем 
кросу, одржаном 28.9.2016. године у Звездарској шуми. Ученици су се одазвали у великом броју, 
јер је ово била лепа прилика да се баве спортом и друже у прелепом амбијенту Звездарске шуме. 
Најбржи ученици су заслужено добили медаље, а победници су сви који су дошли да трче. 

Јесењи крос – резултати: 

Пети разред  

Дечаци:                                                                                                                                   

1. Лазар Писарић V2 
2. Петар Типшин V1 
3. Милош Бркић V1 

Девојчице: 

1. Маша Романић V2 
2. Елена Хинић V1 
3. Марина Младеновић V1 

Шести разред 

Дечаци: 

1. Петар Митић VI3 
2. Лука Марковић VI2 



3. Душан Николић VI2 

Девојчице: 

1. Јелисавета Ћукић VI1 
2. Милица Благојевић VI2 
3. Ива Ћурчић VI2 

Седми разред 

Дечаци:  

1. Сава Станковић VII3 
2. Лука Јовичић VII2 
3. Матија Мушкатировић VII3 

Девојчице: 

1. Јована Кнежевић VII2 
2. Марина Милијанчевић VII3 
3. Тамара Младеновић VII3 

Осми разред 

Дечаци: 

1. Урош Јовановић VIII1 
2. Никола Стојановић VIII1 
3. Андрија Влаховић VII1 

Девојчице: 

1. Ана Пуповић VIII1 
2. Соња Станковић VIII2 
3. Марија Јоковић VIII2 

Европски дан језика  

        Наша школа је 26. сeптeмбрa прославила Eврoпски дaн jeзикa, који се нa инициjaтиву Сaвeтa 
Eврoпe у Стрaзбуру, слaви на овај датум, почев oд 2001. гoдинe. Eврoпски дaн jeзикa слави се у 
основним, средњим и вишим школама у 47 држава чланица Савета Европе, са циљем 
промовисања језичке и културолошке разноликости Европе и потреби учења језика.  

        У сарадњи са координатором пројекта, Мирјаном Кнежевић, наставницом енглеског језика, у 
оквиру прославе овог празника у холу наше школе постављени су тематски панои, а ученици су 
пуштали балоне са порукама на енглеском, немачком и руском језику, чији је циљ био да их 



подсете да је познавање страних језика рука која отвара врата пријатељствима, да је језичко 
богатство мост који нас спаја са другим народима и другачијим културама. 

Октобар 
„Нећу да бригам, хоћу да се играм“ 

        Дечја недеља у школи је организована од 3. до 7. октобра 2016. године. Програм реализације 
је прилагођен програму Пријатеља деце Звездара. 

        Како се програм овогодишње Дечје недеље одвијао под мотом „Нећу да бригам, хоћу да се 
играм“, организована је изложба радова на ту тему, а радове су радили сви ученици од 1. до 6. 
разреда наше школе. Најбољи радови су послати на ликовни конкурс, а ученица Софија 
Сарјановић из 4/1  освојила је треће место на општини. 

                                        

        Наставници, који су имали први час у одељењима 3. октобра, разговарали су са децом о 
дечјим правима. Са ученицима млађих разреда то је урађено тако што се водио разговор уз 
коментарисање „Буквара дечјих права“, а старији ученици су износили своја размишљања и 
давали сугестије шта би се на том плану могло поправити. 

        Колегиница Јелена Кнежевић организовала је 3.октобра чајанку са бакама и декама наших 
ученика млађих разреда како бисмо обележили Међународни дан старијих особа. Баке и деке су 
уживали играјући друштвене игре са својим унуцима, а сви заједно у посластицама које су они 
донели. 

                             

        На креативну радионицу, коју је организовала ГО Звездара 4.10. у МЗ „Липов лад“, колегиница 
Данијела Траиловић је повела две ученице четвртог разреда из боравка. Уживали су у прављењу 
различитих предмета од рециклажног материјала. 



                                           

        Музичкој радионици која је организована 5.10. у Музичкој школи „Владимир Ђорђевић“ 
присуствовало је и пет ученика четвртог разреда у пратњи наставнице Орнеле Маслеше. Дружење 
је организовано са циљем неговања музичких и естетских вредности код најмлађих. 

                                         

        Плесној радионици организованој 6.10. за вртиће и школе наше општине присуствовали су и 
ученици 2/1 у пратњи своје учитељице Марине Цветановић. Плесну радионицу је успешно водио  
Плесни клуб „Салса примера“. 

                                         

        Учитељица Ирена Стефановић је 6.10. водила четири ученика на сусрете деце са књигама и 
писцима Издавачке куће Креативни центар. Представљена је књига „Кад прича прича причу“ 
Весне Гајовић. 

                                                        



        У петак, 7.10. две ученице осмог разреда су у пратњи наставнице Горице Станојевић 
присуствовале представљању књиге „Дијета за тинејџерке-УПС!“ Јагоде Јорге. Сусрет је 
организован у Фармацеутско-физиотерапеутској школи. 

        У нaшoј шкoли је целa недељa била пoсвећенa игри, a реaлизoвaла се крoз рaзличите 
aктивнoсти нa чaсoвимa редoвне нaстaве и секцијa свaкoдневнo. 

                     

        Током недеље смо наставили реализацију акције солидарности „Деца-деци“ под називом 
„Чеп у џеп“. Како је акција организована као помоћ у лечењу ученика са сметњама у развоју, сви 
ученици су се радо прикључили. Акција ће се наставити током целе школске 2016/17. године. 

Марина Цветановић  

 
„Дрога је нула, живот је један“ 

        У четвртак, 6. октобра у сарадњи са Полицијском управом и Одељењем за превенцију и 
сузбијање наркоманије, у нашој школи је одржано предавање за ученике четвртог и седмог 
разреда о штетности и свим пратећим проблемима које дрога проузрокује у животима младих 
људи. Предавачи су ученицима представили лоше стране и последице које конзумирање 
наркотика може имати на њихов физички и психички развој, а заједнички утисак свих присутних је 
био: “Дрога је нула, живот је један“. 

 



 

„Пеђолино шоу и плавци комуналци“ 

        Наши најмлађи ђаци у пратњи својих родитеља, присуствовали су едукативној представи за 
децу под називом „Пеђолино шоу и Плавци комуналци“, у организацији Комуналне полиције 
Града Београда и уз подршку Градске општине Звездара,која је одржана  у петак, 7. октобра у                 
МЗ "Липов лад", Булевар краља Александра 298. 

        Представа је део образовне кампање „Чувајмо паркове града“, у којој се најмлађи суграђани 
упознају са последицама небриге о животној средини и добробитима њеног очувања.  

 

 

Радионица за израду бизнис планова 

        Ученици наше школе учествовали су на радионици посвећеној изради бизнис плана, која је 
одржана 11.10.2016. године у згради Општине Звездара, на којој су учествовале школе са општина 
Звездара и Палилула, као и гости са општине Стари град. У сарадњи са Савезом проналазача 
Србије и ГО Звездара,  манифестација је имала и такмичарски део у изради и презентацији бизнис 
планова, које је одржано у среду 13.10. у главној сали општине, где су двадесет и три екипе са 
преко сто учесника учествовале у изради и презентацији својих идеја за мала и средња предузећа, 
у чему су показали велику оригиналност и креативност, својствену младим и перспективним 
људима. 

 



        Прву награду освојили су ђаци ОШ „Влада Аксентијевић“, друго место ђаци ОШ „Јелена 
Ћетковић“, а трећу ђаци из ОШ „Михаило Петровић Алас“. 

 

        Иако је била велика конкуренција, наши ученици су заслужено добили велики аплауз свих 
присутних за презентовање своје идеје о дигитализацији школске библиотеке. 

 

Посета Сајму књига 

         Ученици седмог разреда су са својом наставницом српског језика и књижевности и 
библиотекарком Бојаном Живановић посетили у среду, 26. октобра 2016. године, највећу културну 
манифестацију у региону, 61. Међународни београдски сајам књига. Циљ ове посете био је, пре 
свега, да се ученици, који су у том узрасту када развијају читалачки дух и формирају свој укус, 
заинтересују за читање што већег и разноврснијег броја књига. Они су, такође,  добили могућност 
да на једном месту обиђу велики број издавача и да се информишу о тренутно водећим и 
награђиваним ауторима и насловима, како у нашој, тако и у светској књижевности.   

           Један од циљева посете Сајму књига био је и тај да се успостави сарадња са неким 
издавачким кућама у виду промоција дечјих књига као и гостовања писаца за децу у нашој школи, 
што је и остварено. 

 



        Наши драги седмаци провели су једно пријатно поподне у разгледању и одабиру књига по 
свом укусу и вратили су се кући пуни утисака и са књигама у рукама, што је и био слоган 
овогодишњег Сајма: „Књиге у руке“. 

 

Дани Милутина Миланковића на Звездари 

            Од 5. до 13. новембра на другом спрату Авив Парка Звездара одржана је спектакуларна 
манифестација посвећена једном од наших највећих научника свих времена – Милутину 
Миланковићу. За све школе са ГО Звездара био је одређен посебан дан за организоване доласке, 
8. новембар, као и програм у трајању од два сата (12-14h).  

 

        Десет ученика седмих и осмих разреда наше школе је са својом наставницом физике 
Снежаном Човић обишло ову манифестацију. Идеја организатора је била да се ученицима узраста 
од 11 до 16 година одржи „Јавни час“ како би се упознали са ликом и делима једног од наших 
највећих научника, Милутина Миланковића. Програм је био разноврстан (изложба уз стручне 
водиче, пројекција документарно-играног филма, занимљив квиз...), а „мисија“ наших „младих 
научника“ успешно реализована. 

 

Дан заштите животне средине 

        Еколошка секција је у месецу октобру била посвећена обележавању јесени, кроз радионицу       
Дани златне јесени. Радионица је била посвећена овом годишњем добу са еколошког аспекта, 
тачније како промене у клими утичу на промене у животној средини. У складу са тим обележили 
смо и Дан животне средине. Циљ нам је био да кроз ове радионице у којима су ученици правили 
различите уметничке радове користећи природне материјале, ученици развијају не само свој 



креативни потенцијал, него и свест о значају одрживог развоја. Ученицима је дата могућност да 
самостално истражују природне материјале који су у складу са јесени, као и слободу да 
самостално осмисле концепт како истовремено украсити простор око себе. Оно што сматрам 
најважније је да ће ученици на овај начин размишљати о значају рециклирања и тако развијати 
еколошку одговорност и свест који је примаран циљ ове секције. 

Наставник: Ирена Стефановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Маскенбал 

          Дана 31. октобра у нашој школи одржан је маскенбал на тему "Мој омиљени лик". 
Маскенбал је организован у оквиру продуженог боравка и на њему су нам се представили 
ученици од 1. до 4. разреда. Наши најмлађи ученици су показали изузетну машту и креативност! 

          Сваки од учесника је добио захвалницу за учествовање у маскенбалу, а награде су однеле 
најбоље маске по разредима као и најкреативнија, најсмешнија и најстрашнија маска. Жири је био 
састављен од ученика и родитеља који су дошли да подрже своје најдраже. 

 

          Циљ оваквог вида организације јесте да уведемо родитеље у креативне организације у 
оквиру наше школе.  



 

 

Новембар 
Спортска недеља 

          Од 7. до 10.11.2016. године одржана је спортска недеља у школи. Ученици старијих разреда 
играли су турнир у баскету 3 на 3. Било је пријављено 13 екипа, међу којима је било и неколико 
мешовитих. Ученици млађих разреда играли су међуодељењски турнир између четири ватре. 
Ученици осмог разреда играли су традиционалну кошаркашку утакмицу против наставника. Деца 
су показала велику борбеност и кроз дружење и фер плеј показала да је најважније учествовати на 
оваквим догађајима. 

 

Дан примирја у Првом светском рату 

        Дана 11. новембра 2016. године обележен је Дан примирја у Првом светском рату. Тога дана, 
1918. године, потписана је капитулација Немачке. 



        Овај дан је нерадан и ученици наше школе су га обележили прављењем пригодних паноа на 
тему Првог светског рата. Ове године, посебну пажњу су посветили пропагандним сликама из овог 
периода које су на веома живописан начин осликавале стање у рату, мотивацију међу вођама, као 
и тешку ситуацију у којој су се затекли војници и цивили у овом великом сукобу. 

        Ученици су се упознали са симболом овог празника, Наталијином рамондом, као и њеним 
значењем за српски народ. Овај цвет представља симбол страдања и васкрс српске државе из 
пепела Великог рата. Осим тога, ученици су се упознали и са занимљивим чињеницама везаним за 
потписивање самог примирја које се одиграло у специјалном вагону маршала Фердинанда Фоша, 
који је након 22 године искоришћен и за потписивање капитулације Француске 1940. године. 

Мирјана Настић, наставница историје 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стручна предавања 

          На Наставничком већу одржаном 14.11.2016. одржана су два стручна предавања. 

          Једно стручно предавање одржала је Јелена Кнежевић као члан Тима за заштиту од насиља, 
злостављања и занемаривања на тему „Нивои насиља“ где је чланове колектива подсетила који су 
то све нивои насиља и како поступати у датим ситуацијама. Друго стручно предавање одржала је 
наставница Јелена Николић на тему „Израда презентације“ као члан актива Већа природних наука. 
На овом стручном предавању наставница се осврнула на то како изгледа и шта треба да садржи 
једна успешна презентација. 

 
Прослава Дана школе 

        Дан 15.новембар је протекао свечано и у знаку игре и песме, јер смо тада славили наш Дан 
школе. 

        Почео је тако што смо дочекали наше госте: родитеље, децу, колеге из других школа као и 
наше колеге који су отишли у пензију. Поздравним говором директорка Марица Ременски је 
отворила приредбу и доделила поклоне и вредне награде ђацима који су у прошлој години 
освојили награде на разним такмичењима, као и колегама наше школе. На почетку је хор отпевао 



химну школе на челу са наставницом музичког Златом Јеремић и до краја приредбе је дочарао 
песмом страдање младих каплара по којима је и добила назив наша школа. 

        Многа су деца учествовала са својим рецитацијама, са песмом и игром, али посебно истичемо 
ученике од првог до четвртог разреда који су ове године узели веће учешће у извођењу тачака и 
учесвовању у припреми Дана школе. Биле су ту фолкфлорне игре из Шумадије, секција сценског 
покрета и драме која се предствила својом тачком, како глумачком тако и играчком, да би опет на 
крају завршили са песмом један тако свечани дан. 

   

   

    

    

 
 
Дан толеранције 

         У среду, 16. новембра 2016. године у нашој школи је обележен Дан толеранције. 

         Тога дана, ученици су спремили пригодан текст на тему ТОЛЕРИСАТИ=УВАЖАВАТИ ТУЂЕ 
МИШЉЕЊЕ И УВЕРЕЊЕ. Тај текст су прочитали својим вршњацима у свим одељењима као и 
особљу у школи и тако их подсетили на то шта значи толеранција, нетолеранција, стереотипи, 
предрасуде, дискриминација... Такође су израђени и пригодни панои како би се значај овог 
питања представио на што бољи начин. 



   

   

    

   

  

Јасмина Николић, наставница немачког језика 

 

Дан науке 

        У четвртак, 17. новембра 2016. године у нашој школи је обележен Дан науке. 

        Вредни ученици старијих разреда су, са наставницима хемије, физике, историје, географије и 
математике, направили интерактивну поставку у холу школе. Сви ученици, како млађих тако и и 
старијих разреда, обишли су радионице, одгледали занимљиве експерименте из физике и хемије 
и опробали се у решавању задатака из историје, географије и математике. 

         Највећу пажњу привукло је прављење „слоновске пасте“, претварање новчића у сребро и 
злато, стављање јаја у боцу, усисавање воде у обрнуту теглу, писање невидљивих порука 
лимуновим соком, како да марамица потопљена у воду остане сува, откривање на којој 
географској ширини и дужини је станиште неких биљака и животиња... 

          Да све протекне у реду побринули су се чланови Ученичког парламента. 



   

   

    

    

    

   

 

Продужени боравак  

        Продужени боравак наше школе је имао задатак да окупи родитеље који се баве занимљивим 
занимањима како би ученици сазнали каква занимања постоје и по чему су та занимања 
специфична. 

        Током новембра 2016. године угостили смо архитекту, бабицу и професорку која се бави 
израдом анимираних филмова. Научили смо како се повијају бебе, како се праве макете по којима 
се изграђују читава насеља и колико времена и шта је све потребно да би се направио цртани 
филм. 



  

    

       

  

Колектив продуженог боравка 

 
Светски дан детета 

        Светски дан детета прославља се 20. новембра, с циљем да се скрене пажња јавности на све 
обавезе које друштво има према деци, као и на најважније проблеме са којима се деца суочавају. 

        На Светски дан детета из Уницефа поручују да се, упркос огромном напретку који је остварен 
за децу од усвајања Конвенције о правима детета, права милиона деце крше сваког дана. Скоро 
50 милиона деце је расељено из својих домова, 250 милиона деце живи у земљама које су 
погођене сукобима, а скоро 385 милиона деце живи у екстремном сиромаштву. У неким земљама 
деца су присиљена на рад, учествују у оружаним сукобима, живе на улици, велики број деце трпи 
физичке и психичке трауме. УН су усвојиле Декларацију о правима детета 1959. године, а 1989. и 
Конвенцију о правима детета, коју је Србија прихватила. Основни принципи Конвенције су право 
на живот, опстанак и развој, најбољи интерес детета, право на недискриминацију. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

        У нашој школи је такође обележен овај дан и ученици су нас, израдом пригодних паноа 
подсетили на права детета 

 
Посета презентацији истраживања „Рани (не)видљиви бракови, избор или принуда“ 

        Ученице наше школе су са својом наставницом српског језика Надом Јелић присуствовалe 
презентацији истраживања „Рани (не)видљиви бракови, избор или принуда“ који је организовала 
Комисија за родну равноправност председника ГО Звездара и Дечји центар „Мали Принц“. 
Презентација је одржана у среду 30.11.2016. године у Великој сали ГО Звездара у 12 h у оквиру 
Међународне манифестације „16 дана активизма против насиља над женама“. 

        Презентација је била интересантна и поучна за наше ученице које долазе из нестимулативне 
социјалне средине јер је указала на актуелне проблеме у том узрасту. 

 
Децембар 
 
Млади чувари природе 

        Пројекат Младих чувара природе чија је реализација трајала током октобра и новембра, 
ученици од 1. до 4. разреда су 01.12.2016. успешно завршили постављањем направљених кућица 
по дрвећу у школском дворишту. 



 

 

 

 
 
Ђачка песничка сусретања 2016/2017 

        У оквиру програма „Ђачка песничка сусретања 2016/17“ одржани су у четвртак 1. децембра 
2016. године школски сусрети младих песника ГО Звездара. Тога дана, у 10h, у библиотеци-
галерији „Бранко Миљковић“ представило се својим радовима по пет ученика у категорији нижих 
и виших разреда пет основних школа ове општине: „Иван Горан Ковачић“, „Марија Бурсаћ“, 
„Вељко Дугошевић“, „Ћирило и Методије“, као и наша школа „1300 каплара“. 



        Из сваке школе је одабрана по једна песма у обе категорије која ће учествовати на општинској 
завршници у понедељак 5. децембра, када ће и бити проглашени победници. Песме које су се 
пласирале из наше школе су: 

1. ЂАЦИ ПРВАЦИ, написао Милутин Јефтић, I/1 
2. ПРОЛЕЋНО СУНЦЕ, написала Софија Крстевски, V/1 

   

   

     

        Ученике нижих разреда водила је учитељица Ирена Стефановић, а старије ђаке наставница 
српског језика и књижевности Бојана Живановић. 

 
Међународни дан особа са инвалидитетом 

        Дан особа са инвалидитетом обележили су ученици млађих разреда путем радионице под 
називом "Не ругај се", коју су 02.12.2016. у школи одржале наставнице Весна Андрић и Милица 
Видановић 

.  



   

 

   

        Поводом обележавања Међународног дана особа са инвалидитетом, ученици IV-1 су у 
пратњи учитељице Орнеле Маслеше присуствовали представи „Чаробно путовање“, коју је 
организовала Национална организација особа са инвалидитетом Србије у Скупштини града 
Београда. 

  

 

 

 
 


