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 Припреме за почетак

током другог полугодишта

августа и трајале су до 3

је коначна подела дужности

радног времена, представљен

 Школска 2017/2018. 

школског звона за почетак

Школска година има 180 

наставних дана . 

 

 Школску 2017/2018.годину

37 одељења. У први разред

 

 

 Одељења су вертикално

непарна одељења, а смену

 

 

 Ове године, као и претходних

услуге продуженог боравка

ради са I разредом, два

ученицима III и IV разреда
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Школска 2017/2018. година 

 

Календар 

 

за почетак нове школске 2016/2017. године

полугодишта претходне школске године, настављене

трајале су до 31. августа. На седници Наставничког

подела дужности за наставнике и расподела задужења

дстављен је календар рада и утврђен распоред

 2017/2018. година почела је 1. септембра

звона за почетак првог часа. Настава је завршена 14.јуна

година има 180 наставних дана, а за ученике

 

Број ученика и одељења 
 

 2017/2018.годину почели смо са 933 ученика

први разред кренуло је 126 ученика . 

Смене 
 

Одељења су вертикално подељена на смене. Смену

одељења а смену Б парна одељења од првог до осмог

 

Продужени боравак 
 

године као и претходних, родитељи ученика ће моћи

продуженог боравка. У њему ради 6  учитеља, од тога

разредом два учитеља са II разредом, а два учитеља

разреда.  

године, започете су 

године, настављене су 20. 

Наставничког већа, утврђена 

задужења у оквиру 

утврђен распоред часова. 

септембра оглашавањем 

завршена 14.јуна 2018. 

за ученике 8. разреда 170 

ученика, распоређених у 

смене Смену А сачињавају 

првог до осмог разреда. 

ученика ће моћи да користе 

учитеља од тога два учитеља 

разредом а два учитеља раде са 



 

 

 

 

 Школа ради у својој

У школи има 16 опремљених

- 2 за српски језик 

- 2 за стране језике (енглески

- 1 за историју 

- 1 за географију 

- 2 за математику 

- 1 за информатику 

- 1 за физику 

- 1 за хемију 

- 1 за биологију 

- 1 за музичку културу 

- 1 за ликовну културу 

- 2 за техничко образовање

- 2 сале за физичко васпитање

-10 учионица за разредну

разреда, 

- 1 учионица која је уступљена

- кино сала за пројекције приредбе

 Школа има два дворишта

игралиште.  

 Такође, школска зграда
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Школска зграда 

 
ради у својој згради и налази се у Учитељској улици

опремљених кабинета, од тога: 

језике енглески и француски) 

образовање 

васпитање, велику и малу,  

за разредну наставу опремљено је према потребама

која је уступљена предшколцима – Мала школа

пројекције, приредбе и скупове.  

има два дворишта, оивичена травњацима и дрвећем

школска зграда располаже и кухињом и трпезаријом

Учитељској улици, број 58. 

 

према потребама поједних 

Мала школа, 

травњацима и дрвећем и школско 

кухињом и трпезаријом. 



 

 

1.  Директор школе 

2.  Помоћник директора проф

3.  Психолог 

4.  Педагог 

5.  Библиотекар и продужениборавак

6.  Учитељ I/1 

7.  Учитељ I/2 

8.  Учитељ I/3 

9.  Учитељ I/4 

10.  Учитељ I/5 

11.  Учитељ II /1 

12.  Учитељ II /2 

13.  Учитељ II /3 

14.  Учитељ II /4 

15.  Учитељ II /5 

16.  Учитељ III /1 

17.  Учитељ III /2 

18.  Учитељ III /3 

19.  Учитељ III /4 

20.  Учитељ IV /1 

21.  Учитељ IV /2 

22.  Учитељ IV /3 
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НАСТАВНО ОСОБЉЕ 

Мануела Илић 

директора/ проф.муз.ку Биљана Матовић, професор

Јелица Марковић 

Радмила Кастратовић 

Библиотекар и продужениборавак Вера Петровић, професор

Марија Лазаревић, наставник

Олгица Стојаковић, професор

Милица Шелмић /Владимир

Невена Лазаревић, професор

Слађана Ковачевић,професор

МаријаВученовић, професор

Снежана Ђуровић, професор

МиланМирић, наставник

ЈеленаБрашић, професор

Мирослава Лазаревић, професор

ЗорицаМитровић, професор

СлавицаБорисављевић, професор

ВеснаБанзић, наставник 

ЈасминаМихајловић, професор

Наташа Шобић, проф/Тања

Дејан Гигић, професор 

Наташа Бисић, професор

Матовић професор 

професор 

Лазаревић наставник 

Стојаковић професор 

Шелмић Владимир Бокић, проф 

Лазаревић професор 

Ковачевић професор 

МаријаВученовић професор 

Ђуровић професор 

наставник 

професор 

Лазаревић, професор 

ЗорицаМитровић професор 

СлавицаБорисављевић, професор 

 

ЈасминаМихајловић професор 

проф Тања Ћоровић,проф 

професор 



 

 

23.  Учитељ IV /4  

24.  Учитељ IV/5 

25.  Учитељ IV/6 

26.  Српски језик 

27.  Српски језик 

28.  Српски језик 

29.  Српски језик 

30.  Српски језик 

31.  Енглески језик 

32.  Енглески језик 

33.  Енглески језик 

34.  Енглески језик 

35.  Музичка култура 

36.  Ликовна култура 

37.  Ликовна култура 

38.  Историја 

39.  Историја 

40.  Географија 

41.  Географија 

42.  Физика 

43.  Физика  

44.  Математикаи информатика

45.  Математика 

46.  Математика 
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Жаклина Ивановић, професор

Јована Тодоровић/Ана Марија

Светлана Мичевски, професор

Лидија Роловић, професор

Мирјана П.Ђорђевић, професор

Јасмина Станковић, професор

Гордана Трајковић, професор

Љиља Станковић, професор

Милош Антић, професор

Весна Станковић, професор

Оливера Дугалић, професор

Биљана Дедић, професор

Милица Вељковић,професор

Татјана Росић, наставник

Наташа Јовановић, професор

Љубомир Вукмировић, професор

Ана Ђорђевић, професор

Гордана Милодановић, професор

Данијела Ћирковић, професор

Селма Поповић, професор

Драгана Ранковић,професор

Математикаи информатика Љубица Петровић,професор

Гордана Поповић, професор

Милена Милановић, професор

Ивановић професор 

Тодоровић Ана Марија Милоти,проф 

Мичевски професор 

професор 

Ђорђевић професор 

Станковић професор 

Трајковић професор 

Станковић професор 

професор 

Станковић професор 

Дугалић професор 

професор 

Вељковић професор 

наставник 

Јовановић професор 

Вукмировић, професор 

професор 

Милодановић, професор 

Ћирковић професор 

професор 

Ранковић професор 

Петровић професор 

професор 

Милановић професор 



 

 

47.  Математика 

48.  Информатика 

49.  Биологија/хемија 

50.  Биологија 

51.  Хемија 

52.  Техничко и инф.образовање

53.  Техничко и инф.образовање

54.  Техничко и инф.образовање

55.  Техничко и инф.образовање

56.  Физичко образовање

57.  Физичко образовање

58.  Физичко образовање

59.  Француски језик 

60.  Францускијезик 

61.  Учитељ у боравку 

62.  Учитељ у боравку 

63.  Учитељ у боравку 

64.  Учитељ у боравку 

65.  Верска настава 

1. Секретар  

2. Шеф рачуноводства 

3. Финансијско административни

радник 

Помоћно техничко особље

два домара. 
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ДраганаСтеванчевић/Тања Перван

Јелена Роглић, професор

Жељко Јанковић, професор

Нада Капор, професор 

Драгана Арсеновић, професор

и инф образовање Милан Стојановић, професор

и инф образовање  Саша Радовановић, професор

и инф образовање Момчило Савковић, наставник

и инф образовање Радивоје Вељковић, професор

образовање Душан Поповић, професор

образовање Сретен Гагић, професор 

образовање Милош Поповић, професор

Сенка Јоксимовић Мања, професор

Мирјана Ристић, професор

Јована Марковић, професор

ОливераЂурђевић,професор

Милица Јовановић, професор

Ана Цветковић, професор

Невенка Давидовић, професор

Ненаставно особље 

Снежана Ђокић 

рачуноводства  Славица Видали 

Финансијско административни Драгослава Каретић 

техничко особље у школи чине: две сервирке у кухињи, дванаест

ДраганаСтеванчевић Тања Перван, професор 

професор 

Јанковић професор 

Арсеновић професор 

Стојановић професор 

Радовановић професор 

Савковић наставник 

Вељковић професор 

Поповић професор 

 

Поповић професор 

Јоксимовић Мања, професор 

Ристић професор 

Марковић професор 

ОливераЂурђевић професор 

Јовановић професор 

професор 

Давидовић професор 

кухињи, дванаест теткица и 



 

 

Дешавања у школи

 

СЕПТЕМБАР 

1. септембар - Свечани пријем

    ученици другог разреда

    Сваки првак добио је симболичан

    својим учитељима и наставницима

    школске године. Активности

 

 

13. септембар-Радионица

      ( наставница Гордана Трајковић

 

 

14. септембар-Ученици млађих

      Авалу. 
 

 

 

 

 

 

 

Прво су  били на Авалском

Након тога су се и играли

различите справе. Затим су

је објаснио коме је споменик

је пауза за ужину и сладолед

школу. 

 

8 

 

Дешавања у школи и ваннаставне активности

Свечани пријем првака у кино сали школе.

другог разреда и Продуженог боравка су припремили

добио је симболичан поклон. Наши ученици предвођени

учитељима и наставницима били су веома активни током

године Активности су се одвијале у школи, али и ван

Радионица : Оптичке илузије 

аставница Гордана Трајковић, одељење 71) 

Ученици млађих разреда су отишли на полудневни

били на Авалском торњу са кога су видели скоро

се и играли на новом терену поред торња на

справе Затим су отишли до споменика Незнаном јунаку

коме је споменик подигнут и када и како је направљен

ужину и сладолед. Још мало су се играли па су

ваннаставне активности 

сали школе. Учитељи у 

су припремили приредбу. 

ученици предвођени  

веома активни током читаве  

али и ван ње.  

полудневни излет на  

видели скоро пола Србије. 

поред торња на коме се налазе 

Незнаном јунаку. Водич им 

је направљен.Уследила 

играли па су се вратили у 



 

 

 

 

18. септембар -  Полудневни

      наутичком селу Бисер у

 

 

20. септембар - Ученици осмог

      историје" у пратњи проф

      Љубице у Београду.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.септембар - Посета Дечјем

      „Свако дете има крила
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Полудневни излет - посета салашу Стремен

селу Бисер у Бољевцима и Бојчинској шуми ( други

Ученици  осмог разреда су у оквиру секције Љубитељи

пратњи проф.Ане Ђорђевићпосетили Конак кнегиње

Београду. 

Конак

кнегиње

Љубице

Дечјем културном центру , радионица

дете има крила“ ( одељење 44, учитељица Жаклина

 

 

 

 

 

 

салашу Стремен у Јакову ,  

Бојчинској шуми ( други разред ). 

оквиру секције "Љубитељи  

Конак кнегиње  

Конак  

кнегиње 

Љубице 

радионица :  

учитељица Жаклина Ивановић) 



 

 

27. септембар - Посета делегације

     (Финска, Норвешка, Шведска

     Словенија, Хрватска

      које се баве умрежавањем

      представницима Завода

      УНИЦЕФ-а 

Циљ посете је био

Унапређивање ефикасности

развој хоризонталног учења

дана. У презентацији пројекта

Илић, Мирјана Плавишић

У улози преводиоца била је

 

29.септембар - У одељењу

     "Хуманизам и ренесанса

     географије (проф.Гордана

     Петровић), ликовне културе

     Ђорђевић). 
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та делегације осам европских земаља

Норвешка, Шведска, Белгија, Грчка, Португалија

Хрватска )  и представника три организације

баве умрежавањем школа и наставника са високим

Завода за вредновање,  Министарства

посете је био упознавање са остваривањем

ефикасности система спољашњег вредновања

хоризонталног учења између школа“. Конференција

презентацији пројекта учествовали су директорка школе

Плавишић Ђорђевић, Марија Вученовић и Гордана

преводиоца била је Биљана Дедић, професорка енглеског

одељењу 72   је одржан тематски дан на тему

Хуманизам и ренесанса". Тематски дан је реализован на

проф Гордана Милодановић), математике (проф

ликовне културе (проф.Татјана Росић) и историје

европских земаља  

Грчка Португалија,  

организације ЕУ  

исоким     

Министарства просвете и  

остваривањем пројекта „ 

вредновања радашкола и 

Конференција је трајала три 

директорка школе, Мануела 

и Гордана Поповић. 

професорка енглеског језка. 

дан на тему 

реализован на часовима  

математике проф.Љубица 

Росић и историје (проф.Ана 



 

 

ОКТОБАР 

3. октобар -   Ове године

    награђених ликовних радова

    генерација“ у библиотеци

 

Данило Таировски, ученик

награду на општини Звездара
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Ове године Дечју недељу смо започели посетом

ликовних радова на тему: „Ја и моји пријатељи

у библиотеци „Бранко Миљковић“. 

Таировски ученик 43, учитељице Наташе Бисић освојио

општини Звездара на овом ликовном конкурсу. 

започели посетом изложби  

моји пријатељи свих  

 

Бисић освојио је прву 



 

 

4.октобар - Дан заштите животиња

                Изложба кућних љубимаца

                     у холу  школе

 

 

5.октобар - Радионоца плеса

 

5.октобар - Биоскоп Таквуд

    ( наставница Мирјана Плавшић

 

6.октобар - Радионица  у

 

9.октобар - Безбебедност

    Почетком октобра 2017.

улице и као возачи поштовање

     У великом дворишту је

забавили , а нешто и научили

     Ученици су на полиго

у улози пешака и у улози возача
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Дан заштите животиња 

зложба кућних љубимаца  

школе. 

Радионоца плеса за све генерације ( учитељица Ј

Биоскоп Таквуд, филм  „ТО“  

Мирјана Плавшић са одељењем 83) 

 у  Етнографском музеју :„Кућа некад

Безбебедност деце у саобраћају – саобраћајни активизам

октобра 2017.су четвртаци вежбали као пешаци

возачи поштовање саобраћајних знакова  и прописа

дворишту је био постављен саобраћајни полигон

нешто и научили.  

на полигону  у школском дворишту учествовали

пешака и у улози возача. 

учитељица Јасмина Пита) 

Кућа некад и сад“ ( 44) 

саобраћајни активизам 

вежбали као пешаци прелажење 

знакова и прописа.  

саобраћајни полигон. Лепо су се 

дворишту учествовали у саобраћају 



 

 

 

13.октобар - Спортски дан

14.октобар.ученици петог

      прошлости у пратњи проф

      Педагошки музеј у 

                  Педагошки музеј

12. октобар -  Посета позоришту

       (65 наставница Мирјана

 

14.октобар-  ПосетаПедагошком

     ( ученици петог разреда

 

16. октобар - Дан  здраве

      Ученици су доносили здраву

      одељењима су извођене

      тему здраве исхране, 

      изложени су ликовни радови

      здраве исхране. 
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Спортски дан на Олимпу ( одељења:  32 и 34 

ученици петог разреда су оквиру Свакодневног живота

у пратњи проф. Ане Ђорђевић посетили  

музеј у Београду. 

Педагошки музеј 

позоришту Дадов - представа Оливер Твист

наставница Мирјана Плавшић) 

Педагошком музеју 

петог разреда са наставницом историје) 

Дан здраве хране 

доносили здраву храну. По 

су извођене радионице на 

здраве исхране, а у холу школе  

су ликовни радови на тему  

 ) 

Свакодневног живота у  

 

представа Оливер Твист 



 

 

16.октобар  -Поводом Дана

                     теме Свакодневног

"Исхрана

18.октобар - Посета Клубу

      ( ученици четвртог разреда

 

 

20.октобар  -Посета Клубу

      ( ученици четвртих разреда

 

 

20.октобар- Сајам половних

 

20.октобар-  Полудневни

      ( учитељи са одељењима
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ДАН ЗДРАВЕ ХРАНЕ 

оводом Дана здраве хране ученици петог разреда

Свакодневног живота у прошлости напр

"Исхрана људи у старом веку". 

 

Посета Клубу науке, радионица - Људи и паразити

четвртог разреда) 

Посета Клубу науке, радионица - Архитектура и

четвртих разреда) 

Сајам половних књига у холу школе 

Полудневни излет у Шумице  

са одељењима првог разреда) 

 

петог разреда су у оквиру  

прошлости напрaвили изложбу 

Људи и паразити 

Архитектура и машта  



 

 

У октобру  одељење

Милановић било је гост на

културном центру. Ученици

обиласка изложбе погледали

учествовали у радионици израда

 

 

НОВЕМБАР 

6.и 17.новембар  -  Посета

             позоришту Пинокио

          ( ученици млађих 

 

 

 

17.новембар-  Посетапозоришту

 

24.новембар- Посета Клубу

      (ученици четвртог разреда

 

25. новембар -  Посета Етнографском

       (54 и наставница историје

 

       У новембру ученици шестог

науке са наставницама

учествовали у радионици

упознали са илузијом која

великом брзином. 
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одељење 52 са одељењским старешином

било је гост на отварању изложбе јапанских лутки

Ученици су имали ту част да отворе изложбу

огледали су јапански цртани филм и

радионици израда оригамија. 

Посета  

позоришту Пинокио 

млађих  разреда) 

позоришту Вук, представа  „Одисеј“ 

Посета Клубу науке, радионица : Интелигенција

четвртог разреда) 

Етнографском музеју 

наставница историје Ана Ђорђевић ) 

ученици шестог и седмог резреда су у Центру

наставницама Љубицом Дојчиновић и Миленом

радионици Магија боја, где су се на креативан

илузијом која може да настане када обојена

одељењским старешином Миленом 

јапанских лутки у Дечијем 

да отворе изложбу. Након 

цртани филм и на крају су 

 (млађи разреди) 

Интелигенција биљака 

резреда су у Центру за промоцију 

и Миленом Милановић 

су се на креативан начин 

када обојена фигура ротира 



 

 

ДЕЦЕМБАР 

1.децембар - Посета Етнографском

   (учитељи са ученицима трећег

 

6.децембар - .Ћирилијада

   Ученици четвртих разреда

   вртића којима су организоване

 

14.децембар- у одељењу

      час из историје.  Назив

      XVIII века (систематизација

 

20. и 25.децембар - Новогодишња

                                        Академији

                                    (млађи

 

 

22. децембар Новогодишњи

                                       базар

     Ученици млађих разреда

своје рукотворине. Прикупљени

дат у хуманитарне сврхе помоћ

са дететом са посебним потребама
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Етнографском музеју 

ученицима трећег разреда) 

Ћирилијада – спортска олимпијада 

четвртих разреда били су домаћини предшколцима

организоване спортске такмичарске игре.

одељењу 74   проф.Ана Ђорђевић је одржала

Назив наставне јединице: Српски народ

систематизација) 

Новогодишња представа у 

Академији 28   

млађи разреди) 

Новогодишњи продајни     

базар 

млађих разреда су продавали  

рукотворине Прикупљени новац је  

хуманитарне сврхе, помоћ породици  

посебним потребама. 

 

 

 

 

 

 

предшколцима из оближњих  

такмичарске игре.   

је одржала угледни  

Српски народ од XVI до 



 

 

 

22.децембар  -  Посета Дечјем

   „Све тајне стрипа“  ( 6

 

28. децембар - Угледни час

      Прошлост Србије, уз примену

      технологије (ИКТ) , 

 

Током децембра је реализована

       „ Један пакетић, много

 

ЈАНУАР 

11.јануар -Сусрет са песником

      ( одељење  14 , учитељица

 

19.јануар - Посета Етнографском

26.јануар – Ликовни конкурс

      изложба у библиотеци

дела рађала, а посебно у тренуцима
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Посета Дечјем културном центру, радионица

( 65 са наставницом Мирјаном Плавшић

Угледни час из Природе и друштва , наставна јединица

уз примену информационе комуникационе

, одржао је учитељ  42, Дејан Гигић. 

је реализована  Хуманитарна акција   

пакетић, много љубави“ 

Сусрет са песником Љубивојем Ршумовићем 

учитељица Невена Лазаревић) 

Етнографском музеју( 24, учитељица Јелена

Ликовни конкурс Мали Пјер – најбоља карикатура

библиотеци Бранко Миљковић 

           Никада довољно пријатних

од стране наших ученика

обрадовали су нас освојивши 

на ликовном конкурсу 

карикатуру „Мали Пјер“ .

била бити уз њих док су се та права

посебно у тренуцима проглашења победника.

радионица 

Мирјаном Плавшић) 

друштва наставна јединица – 

информационе комуникационе  

 

 

итељица Јелена Брашић) 

карикатура –  

довољно пријатних изненађења 

ученика. Овога пута 

освојивши неколико 1.места 

конкурсу за најбољу 

.  Велика је част 

док су се та права уметничка 

победника. 



 

 

 

27. јануар - Прослава школске

 

ФЕБРУАР   

Посета конаку кнегиње Љубице

 наставница географије Данијела

Ћирковић , 

      Изложба „ Анастас Јовановић

Уметност и нови медији

радионица „ Селфи“ је организована

за ученике петог разреда наше

у сарадњи са кустосом Конака

Изложба је отворена поводом

Деца су обишла изложбу

стереоскопских снимака

фотографији Анастаса Јовановића

       У складу са данашњим

неизоставни део живота школске

ко је био први човек који
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Прва места на општинском такмичењу

 
- категорија млађи разреди

Гала Миладиновић 31  
(учитељица Зорица Митровић)

Илија Здравковић 42  

( учитељ Дејан Гигић) 

 

- категорија старији разреди

Огњена Гагић 73  
(наставница ликовне културе Татјана

Милан Нинковић 73 

(наставница ликовне културе Татјана

школске славе Светог Саве- приредба у

конаку кнегиње Љубице –  

географије  Данијела 

Анастас Јовановић -  

нови медији“ и 

Селфи је организована 

петог разреда наше школе 

кустосом Конака кнегиње Љубице у фебруа

отворена поводом 200 година од рођења Анастаса

обишла изложбу бројних фотографија, цртежа

стереоскопских снимака заоставштине нашег  уметника

Анастаса Јовановића .  

са данашњим помодарством у фотографисању селфија

део живота школске деце, одлучила сам да их одведем

први човек који је правио „селфи“ и како је некада

општинском такмичењу 

млађи разреди:  

Митровић) 

старији разреди:  

културе Татјана Росић) 

културе Татјана Росић) 

приредба у свечаној сали 

Љубице у фебруару ове године. 

рођења Анастаса Јовановића. 

фотографија цртежа, акварела и 

уметника и пионира у 

фотографисању „селфија“ који је 

сам да их одведем да сазнају 

како је некада било веома 



 

 

важно коју позу треба

фотографисања.  

      Уз деца су прошла радионицу

фотографи и модели. Уз игру

емоцијама које су неке фотографије

 

МАРТ 

5.март  Посета Академији

( млађи разреди) 

 

5.март   Позоришна представа

    ( млађи разреди) 

 

9.март  - У одељењу  51

    историје у оквиру пројекра

    из ОШ"Јован Поповић из

    Стара  Грчка (систематизација

 

15. март - Сусрет са песникињом

30. март - Угледни час 

     Летећи колут - , одржао

 

Активности у оквиру Франкофоније

-Обележавање месеца Франкофоније

- Посета амбасади Туниса

- Квиз и активности у Француском

- Филмови у Француском институту

- Такмичење за франкофону

- Фестивал франкофоног позоришта
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позу треба заузети, како се обући и понашати

прошла радионицу  под називом „Селфи“, у којој

Уз игру и забаву пуно су сазнали о самој

су неке фотографије одисале... 

кадемији 28 - Музичка представа Српска бајка

Позоришна представа „ Храбри Милан и принцеза Мила

1 проф.Ана Ђорђевић је одржала угледни

оквиру пројекра SHARE коме су присуствовали професори

Јован Поповић" из Београда.  Назив наставне јединице

систематизација) 

Сусрет са песникињом Даринком Маринковић ( млађи

Угледни час из физичког васпитања, наставна јединица

одржао је  учитељ Дејан Гигић у одељењу

оквиру Франкофоније  у току марта:  

месеца Франкофоније у школи (филмови, музика

амбасади Туниса 

Француском институту 

Француском институту 

за франкофону песму 

франкофоног позоришта 

и и понашати за време 

Селфи“, у којој су били и 

сазнали о самој фотографији, 

представа Српска бајка 

принцеза Мила“ 

угледни час из  

присуствовали професори  

наставне јединице:  

( млађи разреди) 

наставна јединица - 

Гигић у одељењу 42. 

филмови музика, панои) 



 

 

 

АПРИЛ 

5.април-  Предавање о безбедности

 „ Успоримо поред школе

 

10 - 14 .април  - У сарадњи

    боравили учитељи из Француске

    српског језика и музичке

    француског језика у одељењима

    задовољни онимшто су код

    школи и разменили искуства

    француског, Сенка Јоксимовић

    задовољство.  

 

14. април  - Велика част и

       члан Националног просветног

Пред пролећни распуст

смо лепу и значајну вест да

Републике Србије именовала

нашу професорку српског

књижевности Јасмину Станковић

за члана Нацоналног просветног

савета у наредне четири

на предлог Друштва за

језик и књижевност Србије

језика и књижевности.

      За више од две деценије

генерације и у свакој

републичких награда и још

Руководила је дванаест година

школи, четири године Активом

последњих осам година
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Предавање о безбедности у саобраћају за млађе разреде

поред школе“( млађи разреди) 

У сарадњи са Учитељским факултетом, у нашој

учитељи из Француске, који су присуствовали часовима

музичке културе у млађим разредима, као и

језика у одељењима 61 и 65. Французи су били изузетно

онимшто су код нас видели, тражили савете за рад

разменили искуства са нашим наставницима. Наставница

Сенка Јоксимовић, је водила целу сарадњу на обострано

Велика част и признање –   

Националног просветног савета 

пролећни распуст примили 

значајну вест да је Влада 

Србије именовала 

професорку српског језика и 

Јасмину Станковић 

Нацоналног просветног 

наредне четири године, 

Друштва за српски 

књижевност Србије – стручног удружења професора

књижевности. 

две деценије рада у нашој школи, извела је

у свакој открила таленте са којима је освојила

награда и још толико учешћа у највишем рангу

дванаест година Стручним већем за српски

четири године Активом професора српског језика

осам година била је председница Београдске

за млађе разреде 

у нашој школи су  

присуствовали часовима 

разредима као и часовима 

Французи су били изузетно  

савете за рад у својој  

Наставница  

на обострано 

удружења професора српског 

извела је многе успешне 

којима је освојила седам 

највишем рангу такмичења. 

за српски језик у нашој 

српског језика Звездаре и 

Београдске подружнице 



 

 

Друштва за српски језик и

колега у четири мандата

вредновања рада школе, процениле

Ове године је освојила и

„Проф. др Милија Николић

књижевној традицији”, која

тематска и пројектна настава

професора српског језика и

Додела награда са председницом

 

 

15. април – Угледни час

      Плута, тоне, плива; Раствара

      учитељица Славица Борисављевић

 

23. април   Излет у Пећинце

 

23. април - Наставница  математике

     наставница  Снежана Хлевовој

     Смедерева су одржале

 

20.април  -  Посета   археолошком

                                      налазишту

                                 и   музеју

                        ( четврти разред
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српски језик и књижевност Србије, једногласно бирана

четири мандата. Посете предметно-стручног надзора

рада школе, процениле су њен рад највишим оценама

освојила и прву награду за најбољу методичку

Милија Николић” на тему „Светски дан поезије

традицији”, која је изведена са њеним бившим

пројектна настава. Награда је додељена на Републичком

српског језика и књижевности. 

 
награда са председницом ДСЈК проф. Др Зоном Мркаљ

Угледни час из Природе и друштва у одељењу 3

тоне плива; Раствара се не Раствара се, одржала је

Славица Борисављевић 

Пећинце, посета Музеју хлеба ( млађи разреди

Наставница  математике  Милена Милановић из наше

Снежана Хлевовој из школе Димитрије Давидовић

жале са ученицима час математике преко

археолошком  

налазишту  

музеју Винча 

разред са учитељима) 

једногласно бирана од стране 

стручног надзора и екстерног 

ишим оценама. 

најбољу методичку припрему 

Светски дан поезије у српској 

њеним бившим ученицима као 

додељена на Републичком семинару 

Зоном Мркаљ 

одељењу 32 на теме –   

ала је  

млађи разреди) 

Милановић из наше  школе  и  

Давидовић из  

ике преко Skupe-a 
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МАЈ 

11.мај-  професорке наше школе

     Милена Милановић, Гордана

     Ђорђевић,  су у оквиру

     ОШ "Јован Поповић" у

     и "Рад тимова".   
 

11.мај - Пролећни карневал

      школе (млађи разреди

      су позвана деца из оближњи
 

 

 

24. мај- Посета Музеју илузија
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Учитељ Дејан и његово

градском такмичењу оркестара

 

24. мај – Приредба поводом

      је као и прошлих  година

      уз учешће ђака свих 

      доделу књига ученицима

      награде на такмичењима

      присутне. 
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професорке наше школе, такође и саветни спољни сарадници

Милановић, Гордана Поповић, Марија Вученовић и

оквиру пројекта SHARE  одржале предавање

Поповић" у Београду на теме: "Тематско планирање

Пролећни карневал у дворишту  

млађи разреди) . У госте  

оближњих вртића. 

Музеју илузија (старији разреди, Сенка Јоксимовић

Дејан и његово 42 су освојили 1.место на

такмичењу оркестара 

риредба поводом прослава Дана школе 

прошлих година одржана у кино сали 

 разреда. Обухватала је и  

књига ученицима који су освојили  

такмичењима , као и коктел за све  

спољни сарадници,  

Вученовић и Ана  

одржале предавање у 

Тематско планирање"  

Сенка Јоксимовић) 

место на општинском и 



 

 

29.мај - На часу изборног предмета

     петом разреду гостовала

     Шћепановић" из Београда

      предавање на тему "Грчка
 

   У мају ученици шестог

наставницама Љубицом Дојчиновић

радионици Фрактали. 

фрактала и њиховом појавом

SCRACH програмирали сопствене

 

ЈУН 

1.јун - Ученици петог разреда

    изложбу радова на тему

    Рима". 
 

4.јун-  Посета Пан театру

7.јун -  Представа на енглеском

   (наставница енглеског језика

   Ученици 43 су извели позоришну

   наставница, енглеског језика

 

14. јун - Спортски дан 
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изборног предмета Свакодневни живот у прошлости

разреду гостовала је библиотекарка библиотеке "Блажо

ћепановић из Београда, Тања Бребановић, одржавши том

на тему "Грчка митологија". 

ученици шестог разреда су у Центру за промоцију

Љубицом Дојчиновић и Миленом Милановић

. Ученици су уз презентацију упознати

њиховом појавом у природи, а затим су у програмском

програмирали сопствене фрактале 

ченици петог разреда су у оквиру наставе историје направили

радова на тему "Култура, уметност, наука и религија

Пан театру, приредба плесне школе ( ученици првог

Представа на енглеском језику „ Истинита бајка о Црвенкапи

енглеског језика, Биљана Дедић са одељењем 4

су извели позоришну предству коју је написала и

енглеског језика.  

Спортски дан на Олимпу ( 43  учитељица Наташа

живот у прошлости  у  

библиотеке "Блажо  

одржавши том  приликом  

Центру за промоцију науке са 

Милановић учествовали у 

презентацију упознати са појмом 

су у програмском језику 

историје направили   

наука и религија старог  

ученици првог разреда) 

бајка о Црвенкапи  

одељењем 43) 

је написала и режирала  

а Наташа Бисић) 



 

 

 

14. јун -   Посета етно кући

     ( 41, 44, 45 и 46 ) 

    

     У јуну је одржан за ученике

су разни огледи у којима су
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етно кући Марадик и манастиру Крушедол

одржан за ученике млађих разреда и  фестивал науке

огледи у којима су ђаци радо учествовали . 

манастиру Крушедол 

фестивал науке. Извођени 



 

 

 

            У последњој недељи

завршне приредбе за ђачке

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

     

    За ученика генерације

Васиљевић (ученик 82 –

Гигић ) 

 

     

     Матурско вече за ученике

8.разреда одржано је у школи

јуна. Било је весело и ученици

дивно изгледали , а још лепше

понашали.     
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последњој недељи јуна учитељи четвртих разреда

ачке родитеље. 

генерације у школској  2017/2018  изабран је Димитрије

–разредни старешина Селма Поповић и

вече за ученике 

одржано је у школи 22. 

весело и ученици су   

изгледали а још лепше 

четвртих разреда су одржали 

изабран је Димитрије 

Селма Поповић и учитељ Дејан 



 

 

 

 

     Учитељ Дејан Гигић  

7.генерацијом  7. Збирку песама

ученика  - Није него – и

часописа . 

 

 

 

 

 

 

 

 

У сарадњи са МУП

разреда,  одржана су у току

старешине,  предавања на

заштите од насиља. 

Планинари

У оквиру Чувара природе

организацији ПСД Копаоник

посетили су следеће дестинације

изложба гљива. 

Хомољске планине – манастир

Кањон реке Рибнице –

Рибничка пећина – заштићњна
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Гигић  је објавио са својом 

Збирку песама својих  

и 28. број одељењског 

сарадњи са МУП - ом Звездара, у одељењима четвртих

у току школске године,  на часовима

предавања на различите теме о безбедности ученика

 

 

Планинари наше школе – наставница Нада Капор

оквиру Чувара природе,  планинарске и географске

ПСД Копаоник у овој школској години ученици

следеће дестинације: Дивчибаре –Црни врх

манастир Горњак,  река Млава, бања Ждрело

– заштићени природни резерват, манастир

заштићњна природна реткост, бања Врујци

одељењима четвртих и шестих 

на часовима Одељењског 

безбедности ученика и њихове 

наставница Нада Капор 

и географске секције у 

години ученици наше школе  

Црни врх, Велика Плећа, 

Млава бања Ждрело, 

резерват манастир Боговађа, 

бања Врујци 



 

 

Кроз теоријску и практичну

постојећа и стичу нова

окружењу. Такође, веома је

и подстицање на лични и колективни

Оно што је циљ оваквог

стицање искустава у колективном

одговорног односа према себи

и промоција активног, здравог

развија свест о потреби заштите

Ученици су се упознали

предела које су посетили

својстава објеката, појава

повезаности у конкретним
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теоријску и практичну наставу, ученици наше школе

стичу нова знања и искустава о непосредном

Такође веома је важно и развијање еколошке свести

на лични и колективни ангажман у заштити природе

је циљ оваквог теренског рада јесте и социјализација

искустава у колективном животу, уз развијање

односа према себи, другима, окружењу и културном

здравог и креативног начина живота

потреби заштите , неговањаи унапређивања животне

су се упознали са флором, фауном и географским

су посетили, развијају способности запажања

објеката појава и процеса у окружењу и уочавање

конкретним природним условима. 

ученици наше школе проширују 

непосредном природном 

еколошке свести код ученика 

заштити природе. 

јесте и социјализација деце и 

развијање толеранције и 

окружењу и културном наслеђу, као 

начина живота . Код ученикасе 

унапређивања животне средине 

фауном и географским одликама 

способности запажања основних 

окружењу и уочавање њихове 



 

 

 

Запослени у школи

студијско путовање. Оби

Сарајево и посетили све српске
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Запослени у школи су након завршетка пколске године

путовање Обишли су Вишеград, Требиње, Дубровник

све српске и друге знаменитости наведених

пколске године ишли на 

Требиње Дубровник, Мостар и 

знаменитости наведених градова. 


