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2014/2015.
школска година
Припреме за почетак нове школске 2014/2015. године, започете су током
другог полугодишта претходне школске године, настављене су 20. августа и
трајале су до 30. августа. На седници Наставничког већа, утврђена је коначна
подела дужности за наставнике и расподела задужења у оквиру радног
времена, представљен је календар рада и утврђен распоред часова.
Школска 2014/2015. година почела је 1. септембра оглашавањем
школског звона за почетак првог часа.

Календар
Прво полугодиште je почeлo 1. септембра и траје до 30. децембра 2014.
године и има 85 радних дана.
Друго полугодиште почиње 20. јануара 2015. године и траје до 12. јуна
и има 95 радних дана (за ученике 8. разреда траје до 9. маја).
Зимски распуст почиње 31. 12. 2014. и траје до 19. 01. 2015. године.
Пролећни распуст почиње 9. 04. 2015. и траје до 15. 04. 2015.
Школска година има 180 наставних дана, а за ученике 8. разреда 170
наставних дана .

Број ученика и одељења
На почетку ове школске године школа има 954 ученика, од тога у
млађим разредима 497, а у старијим 457.
Школа има 36 одељења, млађих 19, а старијих 17.

Смене
Одељења су вертикално подељена на смене. Смену А сачињавају
непарна одељења, а смену Б парна одељења од првог до осмог разреда.
Одељење III-2 је увек у преподневној смени, јер већина ученика после
наставе остаје у продуженом боравку.
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Продужени боравак
Ове године, као и претходних, родитељи ученика ће моћи да користе
услуге продуженог боравка. У њему ради 6 учитеља, од тога два учитеља
ради са I разредом, два учитеља са II разредом, а два учитеља раде са
ученицима III и IV разреда. Једно одељење иде у боравак стално поподне,
због наставе, док остала мењају смене.

Школска зграда
Школа ради у својој згради и налази се у Учитељској улици, број 58.
У школи има 16 опремљених кабинета, од тога:
- 2 за српски језик
- 2 за стране језике (енглески и француски)
- 1 за историју
- 1 за географију
- 2 за математику
- 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, велику и малу,
-10 учионица за разредну наставу опремљено је према потребама поједних
разреда,
- 1 учионица која је уступљена предшколцима – Мала школа,
- кино сала за пројекције, приредбе и скупове.
Школа има два дворишта, оивичена травњацима и дрвећем и школско
игралиште.
Такође, школска зграда располаже и кухињом и трпезаријом.
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Стручни активи и одељењска већа
Стручни и педагошки рад наставници обављају индивидуално, у оквиру
актива и одељенских већа.
Активи су:
•
•
•
•
•
•
•
•

актив млађих разреда,
актив српског језика,
актив страних језика,
актив математике,
актив природних наука,
актив историје и географије
актив музичке и ликовне културе,
актив физичког васпитања.
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Наставно, ненаставно и помоћно - техичко особље
Наставно особље
Мануела Илић
Биљана Матовић, професор

Директор школе
Помоћник
директора/медијатекар
3.
Психолог
4.
Педагог
5.
Библиотекар/француски језик
6.
Учитељ I-1
7.
Учитељ I-2
8.
Учитељ I-3
9.
Учитељ I-4
10. Учитељ I-5
11. Учитељ I-6
12.. Учитељ II-1
13. Учитељ II-2
14. Учитељ II15. Учитељ II-4
16. Учитељ III-1
17. Учитељ III-2
18. Учитељ III-3
19. Учитељ III-4
20. Учитељ III-5
1.
2.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Учитељ IV-1
Учитељ IV-2
Учитељ IV-3
Учитељ IV-4
Српски језик
Српски језик
Српски језик
Српски језик
Српски језик
Енглески језик
Енглески језик
Енглески језик
Енглески језик
Енглески језик

Зорица Јовановић, Јелица Марковић
Радмила Кастратовић
Сенка Јоксимовић–Мања, професор
Наташа Шобић, професор
Дејан Гигић, професор
Наташа Бисић, професор
Жаклина Ивановић, професор
Јована Тодоровић, професор
Светлна Мичевски, професор
Марија Лазаревић, наставник
Олгица Стојаковић, професор
Владимир Бокић, професор
Невена Лазаревић, професор
Марија Вученовић, професор
Мирослава Лазаревић, професор
Милан Мирић, наставник
Јелена Брашић, професор
Снежана Ђуровић, Слађана Клипа,
професор
Весна Банзић, наставник
Славица Борисављевић, професор
Зорица Митровић, професор
Јасмина Пита Михајловић, професор
Лидија Роловић, професор
Мирјана Плавшић Ђорђевић, професор
Јасмина Станковић, професор
Гордана Трајковић, професор
Љиља Станковић, професор
Мирјана Јовановић, професор
Весна Станковић, професор
Оливера Дугалић, EмаЂокић, професор
Емилија Томовић, професор
Биљана Дедић, професор
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Музичка култура
Ликовна култура
Ликовна култура
Историја
Историја
Географија
Географија
Физика
Физика
Математика и информатика
Математика и информатика
Математика
Математика
Биолигија
Биологија
Хемија
Техничко и инф. образовање
Техничко и инф. образовање
Техничко и инф. образовање
Техничко и инф. образовање
Физичко образовање
Физичко образовање
Физичко образовање
Француски језик
Француски језик
Верска настава

61.
62.
63.
64.

Учитељ у боравку
Учитељ у боравку
Учитељ у боравку
Учитељ у боравку

Милица Рајчевић, професор
Татјана Росић, наставник
Ана Ризманоски, наставник
Нина Атлагић, професор
Ана Ђорђевић, професор
Анка Станковић, професор
Љиљана Павићевић, професор
Селма Поповић, професор
Драгана Ранковић, професор
Љубица Петровић, професор
Јасмина Фијуљанин, професор
Гордана Поповић, професор
Милена Милановић, професор
Александра Пајдић, професор
Нада Капор, професор
Петар Митровић, професор
Милан Стојановић, професор
Саша Радовановић, професор
Момчило Савковић, наставник
Радивоје Вељковић, професор
Душан Поповић, професор
Сретен Гагић, професор
Нада В. Писић, професор
Милинка Божић, професор
Миријана Ристић, професор
Душан Ђилас, Невенка Давидовић,
професор
Стојан Стојанов, наставник
Ана Марија Милоти, професор
Тања Ћоровић, професор
Вера Петровић, Горан Анђелић, професор

Учитељи продуженог боравка за трећи и четврти разред биће
финансирани средствима Скупштине града. У овој школској години на тим
местима радиће Ана Срећковић и Милица Сретеновић.
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1.
2.
3.

Ненаставно особље
Секретар
Снежана Ђокић
Шеф рачуноводства
Славица Видали
Финансијско административни Драгослава Каретић
радник

Помоћно техничко особље у школи чине: две сервирке у кухињи, дванаест
теткица и два домара.

Савет родитеља
У Савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика
сваког одељења. На првој конститутивној седници Савета родитеља бира се
председник и заменик Савета родитеља. Председник Савета родитеља за ову
школску годину биће Драгица Барјактаревић, а заменик Далибор Лаловац.
Савет броји 36 чланова. Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове
упућује органу управљања, директору и стручним органима установе. Начин
избора Савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад
пословником Савета. Програм рада припрема школски психолог.
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Наставни план и програм
Часови обавезне наставе од I доVIII разреда
Разред

I

180
Српски језик
72
Енглески језик
Музичка култура 36
Ликовна култура 36
Природа и
/
друштво
72
Свет око нас
180
Математика
Физичко
108
васпитање
/
Историја
/
Географија
/
Биологија
/
Физика
/
Хемија
Техничко и инф.
/
образовање

VII
I
144 136
72 68
36 34
36 34

II

III

IV

V

VI

VII

180
72
36
72

180
72
36
72

180
72
36
72

180
72
72
72

144
72
36
36

/

72

72

/

/

72
180

/
180

/
180

/
144

/
144

/
/
144 136

108

108

108

72

72

72

68

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/

36
36
72
/
/

72
72
72
72
/

72
72
72
72
72

68
68
68
68
68

/

/

/

72

72

72

68

/

/

Изборни предмети
Изборни предмети које школа може да понуди, а у складу са кадровским и
другим могућностима су:
За први циклус
•
•
•
•
•
•

верска настава и грађанско васпитање - обавезни изборни предмети
од играчкe до рачунара
чувари природе
рука у тесту
народна традиција
лепо писање у првом разреду
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За други циклус
•
•
•
•
•
•

шах
информатика и рачунарство
цртање, сликање и вајање
чувари природе
хор и оркестар
свакодневни живот у прошлости
Часови обавезних изборних предмета од I до VIII разреда
Разред
I
II
III IV
V VI VI VII
I
I
36
36
36
36
36 36 36 34
Верска настава
36
36
36
36
36 36 36 34
Грађанско
васпитање
/
/
/
/
72 72 72 68
Француски језик
/
/
/
/
36 36 36 34
Физичко
васпитањеизабрани спорт

Часови изборних предмета од I до VIII разреда
Разред
I II III IV V VI VII VII
I
/
/ 36 36 /
Рука у тесту
/
/
/
/ 36 36 36 36 36
Чувари природе
/
/
/ 36 36 36 /
Народна традиција
/
/
/
/ 36 /
Од играчке до рачунара
/
/
/
/
/
36 /
Лепо писање
/
/
/
/
/
/
36 34
Информатика
и /
/
/
/
/
/
рачунарство
/
/
Цртање,
сликање
и /
/
/
/ 36 36
вајање
/
/
Свакодневни живот у /
/
/
/ 36 36
прошлости
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СЕПТЕМБАР
• СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ПРВАКА
Првог септембра приређена је свечана приредба за нове ђаке и њихове
родитеље. Ученици другог разреда са својим учитељима приредили су
свечани програм. Сваки првак добио је симболичан поклон.

Наши ученици предвођени својим учитељима и наставницима били су
веома активни током читаве школске године. Активности су се одвијале у
школи, али и ван ње.
• 16. 09. 2014.
У оквиру изборног предмета Чувари природе ученици су посетили
изложбу „Мезозоик“ у Природњачком музеју.
• 18. 09.2014.
На самом почетку школске године ученике, али и све запослене,
обрадовала је вест о приказивању
новог чешког филма у нашим
биоскопима под називом „Ћирило и
Методије-Словенски апостоли“. Наша
школа поносно носи име ових апостола
и просветитеља. Са задовољством смо
присуствовали премијери филма у
Сава Центру.
Том приликом су били истакнути
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ликовни и литерарни радови ученика наше школе на челу са наставницама
Татјаном Росић и Мирјаном Плавшић, а имали смо и наступ ђембиста наше
школе „Џамбо-ђембе“ са наставницом Мирјаном Илијић.

(кликнути на слике да би се виделе у пуној величини)
• 26.09.2014.
Европска Ноћ истраживача се одржава сваке године широм Европе.
Ученици VI-3 су искористили ту прилику да се друже са истраживачима који
су их укључивали у разноврсне едукативне, интелектуане и забавне
активности.
• Програм: ВЕШТИНЕ АДОЛЕСЦЕНЦИЈЕ
У школској 2014-2015. одељења 5-1 и 6-2 су са својим одељењским
старешинама, Мирјаном Ристић и Миленом Милановић, прошла на часовима
одељењске заједнице кроз овај програм. Програм садржи лекције:
•
•
•
•
•
•
•

почетак тинејџерског доба,
градимо самопоуздање и вештине комуникације,
позитивно управљање емоцијама,
унапређивање односа са вршњацима,
јачање породичних односа,
правимо здраве изборе и
постављамо циљеве здравог живота,

где су ученици кроз радионице, групни рад, делотворне дискусије,
разговоре са породицом оснаживани у овим областима. Програм је такав
да се може спроводити у наредном периоду њиховог одрастања иако је
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планиран да се спроведе у једној школској години, тако да га
препоручују свим одељењским старешинама.
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ОКТОБАР
У октобру смо учествовали у неколико традиционалних манифестација и
активности.
• 02.10.2014.
Пета београдска гимназија је одељење VII-4 позвала да присуствује
њиховој представи под називом „Иза кулиса“. Уживали су!
• 09.10.2014.
Спорстски центар „Бањица“ отвара своја врата свима онима који желе да
се рекреирају и уживају. Учитељ Владимир Бокић је уз помоћ родитељ и
тренера одржао рекреативни час пливања и обуку за непливаче. Одељење II-3
ће овај дан дуго памтити.
• 10.10.2013.
Обележавање стогодишњице „Великог рата“ је значајан догађај за нашу
историју. Ученици III-1 са учитељицом Маријом Рудинац Вученовић
посетили су изложбу поводом тог догађаја на Кaлемегдану.
• Ученици стaријих разреда, са наставницама Аном Ђорђевић и Нином
Атлагић, су посетили изложбе: „Срби у Босни и Херцеговини“ и „Никола
Тесла-човек ван времена“.
• У оквиру овог месеца, традиционално смо обележили Дан здраве хране.
Тога дана, наиме, не да се
само, као за маскенбал,
маскирамо у воћкице и
поврћкице, него од куће
доносимо и разне укусне (а
здраве) ђаконије, па се у целу
ту причу још све више
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укључују и наши родитељи и, све у свему, осим што се лепо наједемо и
напијемо здравих сокова, успут и понешто научимо. Све је више примера и да
свако одељење хоће да надмаши оне друге, па и само себе од прошле године.
Уосталом, о расположењу које тог дана влада најбоље говоре стотине
снимљених фотографија, од којих, нажалост, само неколико можемо овде да
објавимо. И, мада је то празник који се обележава само у млађим разредима,
на њега су се, док су били млађи, „примили“ и они старији, па, пошто у
њиховим одељењима нема ничега од тог силног изобиља, веома им је мило и
баш се тога дана сете да наврате код својих учитељ(иц)а, не би ли и они
нешто чалабрцнули.
Као и годинама уназад, и ове године на прослави Дана здраве хране драги
гости били су нам предшколци околних вртића.
Ове године, прославу је употпунила и позоршна трупа са представом
„Шала“.
• 20. 10. 2014.
Сви ученици млађих разреда су гледали едукативну представу „ Киша“
која говори о животу ромске девојчице у породици белаца.

• 23. 10. 2014.
У кино сали је одржано предавање о противпожарној заштити свим
ученицима млађих разреда.
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• 24. 10. 2014.
Ове године је у школи, у првом полугодишту, обележен и светски Дан игре.
Било је забавно. Ученици су донели и играли омиљене друштвене игре, а на
крају дана су нам се у игри придружили и родитељи.

• 28. 10. 2014.
У позоришту „Дадов“, представу „Секс за почетнике“ гледали су ученици
VII-4.
• Ученици који похађају изборни предмет Чувари природе посетили су
Ботаничку башту.
• У оквиру Дечије недеље, а у сарадњи са „Пријатељи деце Звездаре“
учитељица Мира Лазаревић са ученицима III-2 извела је плесну тачку која
је одушевила све присутне.
• На Калемегдану током октобра месеца ученици
II-1, III-1, III-4, III-5 и IV-2 су посетили изложбу
диносауруса у
природној
величини на
отвореном као
и Етнографски
музеј где су се
сусрели
са
каменим
и
дрвеним кућа.
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НОВЕМБАР
• 2. 11.2014.
Поводом Дана ватрогасаца, ученици II-1 су посетили ватрогасну
јединицу „Вождовац“ и том приликом се
упознали са опремом и радом ватрогасаца,
пробали њихова одела и возили се
ватрогасним колима.

• У првом полугодишту, у новембру 2014, у холу школе је одржан Сајам
половних књига. Било је веома занимљиво. Сви
ученици млађих
разреда
су
продавали
и
размењивали
своје
половне
књиге и куповала
по
повољним
ценама оне које
су им се свиделе.
• Као и ранијих година, и ове године смо
били гости „Minicity“.
Ове годите ту су
уживали ученици III-4 и
IV-2. Minicity чини
велики број просторија
са опремом уз помоћ
које се са децом изводи
симулација различитих
професија и заната. Наши ученици откривши Minicity,
били су у прилици да месе пецива од правог теста, крече
зидове поликолором, пилотирају уз ИКТ, креирају модну одећу, зидају, воде
17

ТВ емисију, лече људе, раде у аутомеханичарској радионици, као
полицајци, фризери, ткачи, маникирке, вртлари, возе
бицикл на полигону... и по жељи, да обуку одговарајуће
костиме и промене професију. Деци је у свакој радионици
помагао по један аниматор. Посета је изазвала буру
одушевљења и жељу да се дође поново. Minicity су
обишли скоро сви наставници током године.
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ДЕЦЕМБАР
• 8.12.2014.
Позориште ДАДОВ су посетили ученици VII-2 и гледали представу
„Хајдуци“.
• У оквиру Програма заштите животне средине одржано је предавање
комуналне полиције „Комунални ред у мом граду“ за све ученике млађих
разреда. Било је и дискусија на тему „Шта остављам иза себе“ у старијим
разредима. Посетили смо и рециклажну радионицу, али и правили моделе
геометријских тела од секундарних сировина(пластичне и картонске кутије).
У оквиру овог програма учитељица Мира Лазаревић одржала је угледни частематско планирање „Значај и заштита водених животних заједница“ са
представницима свих одељења трећег разреда.

• У овом месецу организована је хуманитарна акција прикупљања
основних животних средстава за ученика наше школе којем је кућа изгорела у
пожару.
• На самом крају децембра имали смо ту част и задовољство да будемо
домаћини уваженом и цењеном госту академику, професору, доктору Владети
Јеротићу. Том приликом сви запослени су присуствовали предавању на тему „
Зашто се људи плаше љубави“. Ово предавање био је поклон свима нама од,
сад већ бившег психолога, Зорице Јовановић, која је на крају првог
полугодишта отишла у заслужену пензију.
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Због свега што је учинила за нас и нашу школу, свих ових година, имали
смо и ми једно изненађење за њу. Наиме, учитељ Влада је припремио
специјалну приредбу поводом њеног одласка у пензију. Тај тренутак је био
испуњен јаким емоцијама, било је и суза и смеха, али свакао тај дан ће свима
остати у лепом сећању.
• Током децембра месеца припремали смо се за предстојеће празнике.
Своју креативност смо показали на продајној изложби „Новогодишњи базар“.
Сав наш труд није био узалуд. Штандови су остали празни а касе пуне.
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Школске секције су вредно радиле:
- секција историчарa:
-5.10.2014.год. ученице одељења VI/4 су у оквиру додатне наставе из историје и
ликовне секције, у пратњи наставница Татјане Росић и Ане Ђорђевић, посетиле
изложбу „Хенри Мур-графичар“ у Народном музеју и учествовале у радионици
„Апстракцијом до дела“у којој су израђивале скулптуре инспирисане делима са
изложбе. Дела наших ученица била су изложена на изложби у Народном музеју
од 23. до 30. октобра 2014. године.

-10.10.2014.год. у оквиру додатне наставе из историје, ученици седмог и осмог
разреда су са наставницом историје Аном Ђорђевић посетили Архив Србије.
Ученици су се упознали са историјатом и делатношћу Архива Србије, а посебну
пажњу су им привукле Лабараторија за рестаурацију и конзервацију архивске
грађе и Књиговезачка радионица.

-7.11.2014.год. у холу школе отворена је изложба „Сто година од Великог рата“
посвећена Првом светском рату. Аутори изложбе су ученици осмих разреда и
њихове наставнице историје Нина Атлагић и Ана Ђорђевић.
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-8.3.2015.год. на Општинском такмичењу из историје ученик Михајло
Величковић VI/1 освојио је треће место и пласирао се на Градско такмичење.
-29.4.2015.год. у холу школе отворена је изложба „Немањићи“. Аутори изложбе
су ученици шестог разреда и њихова наставница Ана Ђорђевић.

- ликовна радионица „Апстракцијом до дела“ и изложба дечјих радова у
Народном музеју израђених на ликовној радионици са наставницом
ликовног Татјаном Росић,
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- биолошка секција са наставницом Александром Пајтић посетила је
Природњачки музеј и Ботаничку башту,
- посета Народном музеју и изложби Хенрија Мура-графичара са Аном
Ђорђевић и Татјаном Росић,
- посета Међународном салону стрипа са Аном Ризманоски.
- VII-1 и VII-3 су посетили музеј Доситеја и Вука са наставницама Гоцом
Трајковић и Љиљом Станковић,
- изложба „Вукова реформа“ сви осми разреди са наставницом српског језика
Лидијом Роловић,
- изложба литерарних радова „Чудесни свет бајки“, сви шести разреди са
наставницама Лидијом Роловић и Гоцом Трајковић,
-изложба „Зима у поезији“ у оквиру грађанског васпитања са наставницом
Мирјаном Плавшић,
- у оквиру планинарске секције са наставницом Надом Капор, ученици су:
• у октобру су обишли Дивчибаре,

• у априлу Фрушку Гору,
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• а у мају Хомољске планине, кањон Клочанице, манастир
Манасију и Ресавску пећину,
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После овако лепих и напорних планинарских тура, прија одмор. Али,
наравно, за наше планинаре и одмор је активан. После шетње највише прија
опуштање у бањи Ждрело:

- посета два градилишта ради упознавања ученика са грађевинским радовима
и грађевинским објектима, ученици шестих разреда са наставницима
Миланом Стојановићем и Радетом Вељковићем.
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ЈАНУАР
И пре него што је почело друго полугодиште, ми смо почели да се
спремамо.
Светосавска духовност се осећала и на припремама за нашу школску
прославу. Није било тешко на распусту и са учитељицом Миром из III-2
тражити, куповати, шити платно за позориште сенки. Љиљана и Гордана,
наставнице српског, стрпљиве и благе, свакодневно су са свим ученицима
радиле на дикцији, режији, звуку, сценском покрету.
Ученици VII-3 и III-2 су заједно урадили представу „Времелов Черга и
Светосавље 2015 “.Учитељица Мира је са сцене имала прилику да представу
испрати видео пројекцијом на платну које се налазило на сцени.

Осим оне централне приредбе у кино-сали наше школе, уз устаљене
обичаје, као што је сечење славског колача, изложба ликовних радова, своје
мале приредбе и мале “породичне” славе имала је и већина одељења млађих
разреда.
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Јана Рајковић из 3/2, која се већ раније
представила својим сликарским талентом, за Светога
Саву нам је показала свој први рад на тему
духовности.
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ФЕБРУАР
Да су родитељи (нај)важнији у нашем одрастању није ни потребно
говорити, а да им се могу дати и разне занмиљиве улогe у нашем школовању
показују и свежи примери из ове школске године. Тако су у оквиру програма
за професионалну оријентацију у млађим разредима родитељи наших ученика
представљали своја занимања. У четвртом разреду свих одељења гостовали су
родитељи са различитим занимањима. Упознали смо се са: ватрогасцима,
новинарима, стоматолозима, глумцима, пекарима, посластичарима... А, у
вишим разредима су предастављења занимања родитеља као што су: зидар,
керамичар, архитекта, психијатар, полицајац, наставник... У оквиру овог
програма сви ученици су посетили библиотеку и упознали се са занимањем
библиотекара.

• Одељење 6-2 је у оквиру професионалне орјентације и чувара
природе, са одељењским старешиним Миленом Милановић и наставницом
биологије Александром Пајдић, посетило у Дечијем културном центру
изложбу уметничке школе Дрво арт, након чега су им кроз радионице
презентована занимања.

•
•
•
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• Ученици шестих разреда гледали су предтаву „Господар мува“ у
позоришту ДАДОВ.
• И ученици млађих разреда су у овом месецу посетили позориште
Бошко Буха где су први и други разреди гледали представу „Снежна
краљица“, а трећи и четврти „ Магареће године“.
• У кино сали наше школе одржано је предавање свим четвртим
разредима на увек актуелну тему „Злоупотреба дроге“ .
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МАРТ

Почетак месеца био је резервисан за посету библиотеке „Блажо
Шћепановић“ и том приликом сви први разреди су имали прилику да се
учлане и добију своје прве чланске карте.
Након тога у госте нам је дошао песник Мирослав Кокошар са којим је
организовано дружење и упознавање са његовом поезијом.

У оквиру пројекта „Развионица“ имали смо следеће активности:

•

Учитељица Славица Борисављевић са одељењем IV-2 је
организовала изложбу у холу школе „Личности других култура значајни за
Србију и српки народ“; посету кинеском ресторану „Хонг Конг“ где су се
упознали са традиционалним јелима кинеске кухиње. У сарадњи са
одељењем IV-4 и учитељицом Јасмином Питом Михајловић осмисли су и
одржали представу под називом „Србија и Јапан“ за ученике I-1, I-3 и I-5.
Такође су посетили Афрички музеј.

•

Владимир Бокић, Невена Лзаревић, Весна Банзић, Зорица
Митровић, Јелена Брашић и Тања Ћоровић су заједно са ђацима наше школе
осмислили елекстронске новине у којима су на занимљив и сликовит начин
приказана сва дешавања у нашој школи. Тај сајт се редовно обнавља и
допуањава новим садржајима. ( www.skolaosmeha.besnopile.rs)
• Следећа станица била нам је биоскоп где су ученици IV-2 са
учитељицом Славицом Борисављевић и ученици V-5 са наставницом
Мирјаном Ристић гледали филм „Бићемо прваци света“ .
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• Да имамо одличну сарадњу са родитељима говори и то
што су родитељи Слободан и Данијела Лазић, професори физике, одржали
час са учитељицом Маријом Рудинац Вученовић у одељењу III-1 на тему
„Упознајмо се са статичким електрицитетом“.
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АПРИЛ
• Са првим зрацима сунца и пролећним данима учитељ Владимир Бокић

и одељење II-3 је решило да организује шетњу градом па су тако
обишли: трг Славију, Стари и Нови двор, Kнез Михајлову, Калемегдан,
цркву св. Петке и луна парк.

• Ученици стaријих разреда посетили су позориште ДАДОВ и погледали
представу „Русанте“.

• У овом периоду ученици четвртих разреда са учитељицама су

организовали занимљива дружења са предшколцима. Једна од
активности била је и школска олимпијада која од ове године носи назив
по нашем ученику који, на жалост, није више са нам- „ Олимпијада
Богдан Цвејић“ .

• Школска 2014/2015. година била је добар пример еколошког пута од
прошлости ка будућности.
Од мезозоика и доба
диносауруса,
њиховог
живота
у
нетакнутој
природи, преко изложби,

излета... Екологијом су се
бавили и учитељи
из
боравка Горан Анђелић и
Стојан Стојанов о чему сведоче панои у боравку који су заокружили
еколошки рад деце и наставника поводом Дана планете Земље.
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МАЈ
Почетком маја смо посетили огледно добро Пољопривредног факултета
„Радмиловац“, праву еколошку оазу „Мали Дунав“. У дужини од око 1,5 км
направљена је презентација целог Дунава, од Шварцвалда до Црног мора.
Мали Дунав садржи сву „инфраструктуру“ Дунава: острва, полуострва,
брдско-планинске и равничарске обале... Ту смо окушали риболовачку срећу
у лову на сома и шарана, упознали се са различитим технологијама гајења
риба, начином мреста, посетили јавни акваријум са дунавским врстама риба,
зоо-врт са воденим птицама, малу водену ботаничку башту, аласку колибумузеј рибарства, кућу на води-сојеницу, одгледали филм о животу у води и
око ње, пловити „Малим Дунавом“ и још пуно тога. Заправо, ту смо учили и
уживали.
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Све нас су пријатно изненадили и до суза насмејали наши најмлађи
ђаци, тачније одељење I-1 који су извели представу „Пут око света“ на челу са
учитељицом Наташом Шобић.
Представа нам се много допала па смо решили да њоме обележимо и за
нас веома значајан датум, 24.5.2015. тј. рођендан наше школе, Дан Ћирила и
Методија. Тај догађај употпуњен је хором и оркестром наше школе. Приређен
је и пријем за ученике који су се истакли током године својим радом и
освојили награде на такмичењима.

У овом месецу се обележавају Дани математике па су тим поводом били
активни сви наставници математике:
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• Гордана Поповић организовала је различите радионице за старије
разреде „ Кликер“ ,
•

Наставница Милена Милановић је са одељењем 6-2 учествовала у
радионици Фрактали у ДКЦ-Београд,

-

Одељења I-3 и I-5 су посетили Коларчеву
задужбину
и
том
приликом учествовала у
радионици прилагођеној
њиховом узрасту под
називом
“Стварање
ритмичке композиције“.
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ЈУН

Како се приближавао крај школске године, тако су нам стизали и
резултати рада. Средња оцена школе била јев 4,50. Један од показатеља био је
и “завршни” испит.
На “завршни” испит изашло је 104 ученика 8. разреда. Просечно
освојени број поена на тестовима из српског је 6,78, из математике 5,92, а на
комбинованом тесту, око ког су сви „дизали фрку“ 7,05. Просечан постигнут
успех на целом тесту је 19,75 поена. Срећно осмаци!
За четвртаке крај ове године је био „тежак“. Сва одељења спремила су
опроштајне приредбе. Било је ту глуме, песме, игре али могла се видети и по
која суза. Сви су се на занимљив начин опростили од својих учитељица.
- Нашу школу посетила је драмска
трупа из ОШ „ Свети Сава“ са
својом представом коју су са
уживањем посматрали ученици
првог разреда, а затим смо ми
гостовали у њиховој школи са
представом „ Пут око света“.
- Музеј Николе Тесле обишло је одељење IV-2.
- Одељење I-5 са учитељицом Јованом Тодоровић је обишло Етнографски
музеј где је учествовало у радионици „Србија у прошлости“.
Искористили су ту прилику па су туристичким возићем обишли
Калемегдан и прошетали Кнез Михајловом улицом.

•
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• Да смо успешни у спорту, то се зна. Ученици старијих разреда
су нас већ навикли на бројне медаље и пехаре које нам са свих
такмичења доносе кошаркаши, гимнастичарке, одбојкашице... Али то је
сада потврдила и екипа састављена „на брзину“ од фудбалера из свих
одељења трећег разреда. Без иједног заједничког тренинга, освојили су
прво место на Звездари у фудбалу у оквиру такмичења „Мале звезде
Звездаре“. Победили су све екипе и поставили готово непоновљив
задатак свим наредним такмичарима: освојити турнир без иједног
примљеног гола!

• Хуманост је наша јача страна те смо се тако радо укључили у разне
хуманитарне акције:
 акцију помоћи ученику чија је кућа изгорела смо већ поменули,
 ту је и акција промовисања заштите животне средине „Чеп у џеп“
која је трајала током читаве школске године,
 ученици/це који
се радо укључују и
учествују
у
хуманитарним
акцијама, увек нађу
начин да помогну
онима
којима
је
помоћ
потребна.
Њима није потребно
да им наставници указују како и коме помоћи, већ често свима нама
„одрже лекцију“ из хуманости. Катарина Томановић 3-1, се
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самоиницијативно укључила у акцију „Километар косе“ и
све нас позвала да јој се придружимо.

• Школску годину смо свечано затворили мини концертом ученика III-1
уз сарадњу са музичком школом „ Петар Коњовић“. Сви ученици III-1 од ове
школске године свирају блок флауте, а неки и друге инструменте (харфу,
виолину, хармонику, флауту, гитару, ђембе...).
Група ученика која иде и у музичку школу "Петар Коњовић" је 11. 6.
2015. уз помоћ наставнице харфе Александре Првуловић, и учитељице
Марије Вученовић, организовала мини концерт у кино сали школе.
Наступили су:
Катарина Томановић 3/1-харфа
Василије Томановић 2/3-харфа
Миодраг Вукајловић 3/1-виолина
Софија Иветић 3/1-виолина
Ива Бјелановић 3/1-хармоника
Ксенија Котри 3/1-хармоника
Анђела Муждало 3/1-флаута
Меланија Миленковић-харфа, ученица 1. године средње школе (бивша
ученица наше школе) и
- Мила Маринковић-харфа и клавир, ученица 1. разреда ОШ "Јанко
Веселиновић"
-
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На самом крају школске године, по традицији, изашао је нови број листа
„Ћирилац“. У њему смо могли да видимо плодове нашег овогодишњег рада.
Током године доста смо обилазили, дружили се али смо исто тако доста и
учили.
Сво то знање применили смо на разним такмичењима. Колико смо били
успешни, показује, 138 награда, од општинског до интернационалног нивоа –
на појединачним и екипним такмичењима.
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НАГРАДЕ СА ТАКМИЧЕЊА
СРПСКИ ЈЕЗИК
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
III МЕСТО
Васиљевић Димитрије 5/2, наставник Лидија Роловић
Петровић Филип 5/4, наставник Лидија Роловић
Крибл Анђела 6/1, наставник Љиља Станковић
Ива Бешевић 6/3, наставник Јасмина Станковић
Дабић Огњен 6/2, наставник Мирјана Плавшић-Ђорђевић
Сеничар Софија 6/2, наставник Мирјана Плавшић-Ђорђевић
II МЕСТО
Орловић Софија 6/4, наставник Мирјана Плавшић-Ђорђевић
Гајић Мила 6/5, наставник Љиља Станковић
Младеновић Тамара 8/2, наставник Лидија Роловић
I МЕСТО
Остојић Огњен 5/2, наставник Лидија Роловић
Димитријевић Јелена 5/1, наставник Гордана Трајковић
Братић Николина 6/4, наставник Мирјана Плавшић-Ђорђевић
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ
I МЕСТО
Крибл Анђела 6/1, наставник Љиља Станковић
II МЕСТО
Остојић Огњен 5/4, наставник Лидија Роловић
III МЕСТО
Братић Николина 6/4, наставник Мирјана Плавшић-Ђорђевић
Ива Бешевић 6/3, наставник Јасмина Станковић
УЧЕШЋЕ
Димитријевић Јелена 5/1, наставник Гордана Трајковић
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КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА
ОПШТИНСКО
1. МЕСТО
Тамара Младеновић 8/2
Миљана Теофиловић 8/2
2. МЕСТО
Јана Лукић 8/2
Анђела Милановић 7/1
Ана Марија Раденовић 7/3
3. МЕСТО
Неда Лукић 7/2
ГРАДСКО
2. МЕСТО
Миљана Теофиловић 8/2
3.МЕСТО
Јана Лукић 8/2
УЧЕШЋЕ
Анђела Милановић 7/1
Ана Марија Раденовић 7/3
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ФИЗИКА
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
1. МЕСТО
Софија Орловић 6/4, наставник Селма Поповић
2. МЕСТО
Николина Братић 6/4
Лазар Трифковић 6/1, наставник Селма Поповић
Новица Трифковић 8/2, наставник Драгана Ранковић
3. МЕСТО
Ива Бешевић 6/3
МаркоМатијевић 7/1
Алекса Митровић 7/4
Иван Мартиновић 7/2, наставник Селма Поповић
Максим Стојановић 8/2, наставник Драгана Ранковић
ПОХВАЛА
Павле Дукић 6. разред
Ања Јовић 7. разред
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ
1. МЕСТО
Софија Орловић 6/4, наставник Селма Поповић
3. МЕСТО
Николина Братић 6/4
Алекса Митровић 7/4, наставник Селма Поповић
Новица Трифковић 8/2
Максим Стојановић 8/2, наставник Драгана Ранковић
ПОХВАЛА
Лазар Трифковић 6/2
Марко Матијевић 7/1
Иван Мартиновић 7/2, наставник Селма Поповић
ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ
II МЕСТО
Софија Орловић 6/4, наставник Селма Поповић
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МАТЕМАТИКА
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
1. МЕСТО
Димитрије Васиљевић 5/2, наставник Милена Милановић
2. МЕСТО
Андрија Ненадовић 3/3, наставник Милан Мирић
Душан Александров 4/1, наставник Весна Банзић
Марија Нећаков 4/3
Огњена Гагић 4/3
Анђела Топић 4/3, наставник Зорица Митровић
Софија Орловић 6/4, наставник Лана Арсић
Ива Бешевић 6/3, наставник Гордана Поповић
3. МЕСТО
Анђела Топић 4/3, наставник Зорица Митровић
Вук Јосић 5/2
Мирослав Милановић 5/2
Стефан Спајић 5/2
Огњен Дабић 6/2, наставник Милена Милановић
Емилија Брадач 5/3
Никола Матијевић 5/3
Катарина Милановић 5/3
Вук Божић 6/3
Сара Пиљак 6/3, наставник Гордана Поповић
Новица Трифковић 8/2, наставник Лана Арсић

ОКРУЖНО ТАКМИЧЕЊЕ
2. МЕСТО
Огњена Гагић 4/3, наставник Зорица Митровић
Димитрије Васиљевић 5/2, наставник Мелена Милановић
УЧЕШЋЕ
Душан Александров 4/1
Марија Нећаков 4/3
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Анђела Топић 4/3
Вук Јосић 5/2
Мирослав Милановић 5/2
Емилија Брадач 5/3
Стефан Спајић 5/2
Никола Матијевић 5/3
Катарина Милановић 5/3
Софија Орловић 6/4
Ива Бешевић 6/3
Огњен Дабић 6/2
Вук Божић 6/3
Сара Пиљак 7/3
Катарина Шушњар 7/4
Новица Трифковић 8/2

МУЗИЧКА КУЛТУРА
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
ЗЛАТНА СИРЕНА
1. МЕСТО
Анђелија Миленковић 5/2, наставник Биљана Матовић
ОРКЕСТАР
1.МЕСТО
наставник Биљана Матовић
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ
1. МЕСТО-СПЕЦИЈАЛНА НАГРАДА
Анђелија Миленковић 5/2, наставник Биљана Матовић
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ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
3.МЕСТО
Лука Ђорђевић 8/3
Анђела Манојловић 8/3, наставник Мирјана Јовановић
Нађа Нешковић 8/4, наставник Весна Станковић
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ
УЧЕШЋЕ
Лука Ђорђевић 8/3
Анђела Манојловић 8/3, наставник Мирјана Јовановић
Нађа Нешковић 8/4, наставник Весна Станковић

ИСТОРИЈА

ОПШТИНСКО
III MEСТО
Михајло Величковић 6/1, наставник Ана Ђорђевић
ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ
Учешће
Михајло Величковић 6/1, наставник Ана Ђорђевић
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ХЕМИЈА

ОПШТИНСКО
I МЕСТО
Максим Стојановић 8/2
II МЕСТО
Миљана Крстић 7. разред
Катарина Шушњар 7. разред
Стефан Стојаковић 7. разред
Јана Крстић 7. разред

III МЕСТО
Алекса Митровић 7. ратред
наставник Петар Митровић
ГРАДСКО
2. МЕСТО
Максим Стојановић 8/2, наставник Петар Митровић
РЕПУБЛИЧКО
1. МЕСТО
Максим Стојановић 8/2, наставник Петар Митровић

ГЕОГРАФИЈА

ОПШТИНСКО
2. МЕСТО И УЧЕШЋЕ НА ГРАДСКОМ
Бојана Стојиљковић 8/4, наставник Анка Станковић
3. МЕСТО
Стефан Вујичић 7/3
Алекса Банковић 7/3, наставник Љиљана Павић
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БИОЛОГИЈА

ОПШТИНСКО
I МЕСТО
Исидора Станисављевић 5.разред
Вук Перовић 5.разред
Марина Шимурина 5.разред, наставник Александра Пајдић
Јелена Димиитријевић 5.разред, наставник Нада Капор
II МЕСТО
Павле Дукић 6.ратред
Катарина Шушњар 7.разред, наставник Александра Пајдић
Михајло Величковић 6.разред
Стефан Вујичић 7.разред, наставник Нада Капор
III ЕСТО
Михаило Илић 5.разред
Јована Зеечевић 6.разред
Ана Марија Раденовић 7.разред
Невена Миливојевић 8.разред, наставник Нада Капор
Михајло Миловановић 8.разред
Кристина Фидановић 8.разред, наставник Александра Пајдић
ГРАДСКО
I МЕСТО
Исидора Станисављевић 5.разред
Вук Перовић 5.разред, наставник Александра Пајдић
Јелена Димитријевић 5.разред, наставник Нада Капор
II МЕСТО
Марина Шимурина 6.разред, наставник Александра Пајдић
III МЕСТО
Павле Дукић 6.разред, наставник Александра Пајдић
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ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
ОПШТИНСКО
1.МЕСТО
Димитрије Васиљевић 5/2, наставник Милан Стојановић
Стефан Станковић 6/2
Катарина Булатовић 6/3
Милан Шарац 6/1
Лука Шћепановић 7.разред, наставник Радивоје Вељковић
2. МЕСТО
Милица Марковић 6/3, наставник Радивоје Вељковић
3. МЕСТО
Катарина Милановић 5/3, наставник Радивоје Вељковић
Ђорђе Пејовић 6/5, наставник Милан Стојановић
УЧЕШЋЕ НА ГРАДСКОМ ТАКМИЧЕЊУ
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ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

ПЛИВАЊЕ
Иван Мартиновић 7/2, 3. место на градском
Ненад Ђуричић 4/2, 1. место на републичком, наставник Душан Поповић
КОШАРКА
ДЕВОЈЧИЦЕ
8.разред 2. место на општинском наставник Сретен Гагић
ДЕЧАЦИ
6. разред 1. место на општинском
8. разред 1. место на градском такмичењу
2. општинско
1. окружно
4. републичко
наставник Сретен Гагић
ШАХ(екипно)
5.разред 1. место на општинском
Ања Костадиновић
Јована Тодоровски
Ања Радовић
Невена Станковић
наставник ДушанПоповић
ОДБОЈКА
ДЕЧАЦИ
8.разред 2. место на општинскомтакмичењу
ДЕВОЈЧИЦЕ 6. и 8. разред 1. место на општинском такмичењу
наставник Душан Поповић
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ЛИКОВНА КУЛТУРА
КОНКУРСИ

“Међународни фестивали”
1. МЕСТО
Ксенија Поповић 8/4
„Табла фест“
2. МЕСТО
Марина Шимурина 6. разред
3.МЕСТО
Мирјана Миланов 7. разред

“У СУСРЕТ УСКРСУ”
3.МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ
1.МЕСТО НА ГРАДСКОМ
Исисдора Кошчица 6/2, наставник Татјана Росић

Ми имамо: пливаче, фудбалере, шахисте, мачеваоце, харфисте,
виолинисте, фолклористе... Ми волимо да се играмо, волимо да читамо,
пишемо, волимо да свирамо, певамо, плешемо, уживамо да сликамо, цртамо,
вајамо... Сада то радимо онако почетнички, али можда ћемо једнога дана са
поносом причати неким будућим генерацијама да смо учили некога од њих.
Још једна школска година је за нама. Све што смо зацртали то смо и
остварили. Е, сад можемо на заслужени одмор...
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