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Ш
Школска
2018/2019. година
Календар
Припреме за почетак нове школске 2018/2019. године
године, започете су
током другог полугодишта претходне школске године, настављене су 20.
августа и трајале су до 31. августа 2019. На седници Наставничког већа,
утврђена је коначна подела дужности за наставнике и расподела задужења у
оквиру радног времена, пре
представљен је календар рада и утврђен распоред
часова.
Школска 2018/201
/2019. година почела је 3. септембра оглашавањем
школског звона за почетак првог часа. Настава је завршена 14. јуна 2019.

Број ученика и одељења
Школску 2018/2019
2018/2019. годину почели смо са 926 ученика,
ученика распоређених у
36 одељења. У први разред кренуло је 115 ученика .

Смене
Одељења су вертикално подељена на смене.
смене Смену А сачињавају
непарна одељења
одељења, а смену Б парна одељења од првог до осмог разреда.

Продужени боравак
Ове године
године, као и претходних,
прет
ученици су могли да користе услуге
продуженог боравка.
боравка У њему ради 7 учитељица, од тога две учитељице раде
са I разредом, две учитељице са II разредом, а две учитељице раде са
ученицима III и IV разреда,
разреда а једна помаже у свим групама по потреби
потреби.
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Школска зграда
Школа ради у својој згради и налази се у Учитељској улици
улици, број 58.
У школи има 16 опремљених кабинета, од тога:
- 2 за српски језик
- 2 за стране језике (енглески
енглески и француски)
- 1 за историју
- 1 за географију
- 2 за математику
- 2 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,
васпитање велику и малу,
-10 учионица за разредну наставу опремљено је према потребама поједних
разреда,
школа
- 1 учионица која је уступљена предшколцима – Мала школа,
- кино сала за пројекције
пројекције, приредбе и скупове.
Школа има два дворишта
дворишта, оивичена травњацима и дрвећем и школско
игралиште.
Такође, школска зграда располаже и кухињом и трпезаријом.
трпезаријом
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Дешавања у школи и ваннаставне активности
СЕПТЕМБАР
3. септембра одржана је приредба за ђаке прваке и њихове родитеље. Приредбу су
припремали учитељи другог разреда са својим ученицима.
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26. септембра група ученика наше школе учествовала је у активностима у оквиру
Европског дана језика
језика. Активности су биле у Француском институту
институту, у Институту
Сервантес и Гете институту.
институту Ученици су присуствовали и свечаном концерту у Дому
омладине.
28.9.2018. - Тематски - Хуманизам и ренесанса поново у нашој школи

Историја
Већ неколико година у седмом разреду у
ченици и наставници наше школе
организују тематски дан „Хуманизам и
ренесанса“, ове године одржан је у
одељењу VII1 . На часу Историје
наставница Ана Ђорђевић је упознала
ученике са значајем и обележјима
периода хуманизма и ренесансе
ренесансе, а потом
су кроз презентацију ученица Невене
Станишић и Андреје Стојановић сазнали
више о књижевницима и научницима
овог раздобља.

Наставница историје
Ана Ђорђевић
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Музичка култура
О процвату културе у ренесанси ученици су
сазнали и на часу музичке културе
културе.
Сазнања са часа историје користила су им да
повежу и схвате како се музика развијала.
Кроз краћа излагања неколико ученика, по
одређеним областима
областима, ученици су сазнали
какав је препород имала музика у епохи РЕНЕСАНСЕ“
Наставник музичке културе
Биљана Матовић

Француски језик
На часу Француског језика ученицису преводили песму „Bonjour
mon coeur“, француског ренесансног песника Pjera de Ronsara.
Ronsara

Наставница француског језика
Сенка Јоксимовић - Мања

Ликовна култура
На часу ликовне културе ученици су се упознали са ликовним
делима ране и високе ренесансе.Тај
Тај период процвата светске
културне баштине презентован је кроз интерактивне часове.
Путем савремених медијума ученици су се упознали са
нај
најеминентнијим
ликовним ствараоцима
араоцима тога доба и њиховим
делима
делима.
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ОКТОБАР

3.октобра 2018. - У Белом холу школе
је
представљен
угледни
час
географије, информатике
географије
информатике, музичке
културе, српског и страних језика, под
називом
Европски
дан
језика.
Ученици од петог до осмог разреда су
презентовали државе Европе на
страним
језицима:
језицима
енглеском,
француском,
француском
немачком,
не
руском,
шпанском и грчком.
грчком У холу су били
панои ученика седмих разреда који су
прошле године изучавали све државе
Европе, као и презентација која је ишла на Видео биму и представљала такође њихов
прошлогодишњи труд и рад
рад. Испред паноа смо поставили штандове држава на којима су
стајала обележја тих држава.
држава Ученици су показали осим знања страних језика, познавања
држава и таленат за музику
музику. Овом часу су присуствовали и ученици млађих разреда који
су показали своје знање енглеског језика и присуством улепшали
лепшали овај угледни час.
Организатор и аутор часа је наставник географије Данијела Ћирковић
Ћирковић, која је уз помоћ
колега успела да реалзује овај догађај.
догађај
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3.

октобар

-

Припреме

за

4. октобар - ИЗЛОЖБА КУЋНИХ ЉУБИМАЦА
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обележавање

Дана

животиња

11.10.2018. - Eвропска
вропска ноћ истраживача
И ове године заинтересовани ученици шестог, седмог и осмог разреда наше школе
учествовали су у научној авантури у оквиру Европске ноћи истраживача.
истраживача И том
приликом су посетили Факултет за физичку хемију, где су се упо
упознали са чудесним
светом биомедицине откривајући бројне корисне савете и трикове из ове области. У
Институту за метеорологију кроз квиз и игру ученици су знањем победили незнање које
је завладало светом
светом, а у Кући легата су се упознали са чудесним светом биљне ћелије.
Радознали дух и знање које су показали наши ученици учинили су ово путовање
незаборавним.
Наставници : Нада Капор, Драгана Арсеновић и Гордана Милодановић
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16. октобар - Дан здраве хране
Ученици су доносили
здраву храну,
по
одељењима
су
извођене радионице
на
тему
здраве
исхране
исхране,
у
холу
школе изложени су
ликовни радови на
тему здраве исхране.

23.10.2018.
Посетили смо Народни музеј
У оквиру додатне наставе из историје, ученици шестог разреда су посетили Народни
музеј 23.10.2018.године
године у пратњи наставнице Ане Ђорђевић
Ђорђевић. Том приликом су обишли
поставке које се односе на праисторију
праисторију, античко доба и средњи век.
Највећу пажњу ученика привукли су предмети за свакодневну употребу из Лепенског
вира и Винче, оружје
оружје, накит
накит, праисторијске скулптуре, остаци античких стубова, фреске
и новац. Кустос музеја нам је објаснила све занимљиве детаље.
Обилазак музеја нам је помогао да проширимо своја знања и боље разумемо живот људи
у прошлост.
Вања Радовић, Реља Јаћимовић и Михаило Јовановић (одељење VI1)
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29.10.2018.
Обилазак Народне библиотеке Србије
Ученици одељења V2 и V4 су 29.10.2018.године, у овиру додатне наставе из историје,
посетили Народну библиотеку Србије заједнo са наставницом Аном Ђорђевић. У
Библиотеку смо ушли "Путем знања". Током обиласка љубазни домаћини су нам
објаснили шта су културна баштина и културно добро. Спровели су нас кроз читаонице,
легате Милана Ракића и Милоша Црњанског. Објаснили су нам на који начин се користи
библиотечки фонд и упознали нас са историјатом библиотеке
библиотеке. Велику пажњу су нам
привукли географска карта Света из 1717.године и читаонице.
Ову посету смо обогатили тиме што смо у близини Народне библиотеке Србије видели
Храм Светог Саве, као и споменике знаменитих Срба: Светог Саве, Николе Тесле и
Карађорђа Петровића.
Обилазећи места која припадају културној баштини српског народа, проширили смо
знања која ћемо искористити у нашем даљем школовању.
12

Ученици одељења V2 и V4, чланови додатне наставе из историје
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НОВЕМБАР
2.11.2018.

Посета вршњачког тима
Другог новембра нашу школу посетио је вршњачки тим из основне школе „Јован
Поповић“ са Карабурме. У оквиру овог дружења имали смо прилику да колегама из
друге школе представимо како функционише вршњачки тим у нашој школи,
школи коју улогу
обавља, у којим активностима учествује, као и то до којих смо све увида дошли у раду са
вршњачким тимом
тимом. Госте смо упознали са тим шта смо све до сада обавили, шта
планирамо да урадимо
урадимо, на који начин радимо, са материјалима које користимо за
радионице. Овај сусрет употпунило је и присуство старих чланова вршњачког тима који
сада похађају средње школе,
школе и њихова искуства из вршњачког тима.
Након тога уследила је жива дискусија између домаћина и гостију о темама које су чест
предмет рада вршњачког тима.
тима Разговарали смо о томе са којим проблемима се
сусрећемо у нашим школама и на које начине покушавамо да их решимо и превазиђемо.
На крају су размењени позиви за нове међусобне посете и изражено обострано
задовољство оствареним сусретом
сусретом.
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ДЕЦЕМБАР
5.12.2018.
Пројекат „Учим да учим"
Наставник географије Данијела Ћирковић је нашу школу укључила у пројекат "Учим да
учим", на еТwиннинг
иннинг порталу,
порталу који представља портал наставника из целе Европе. У
пројекат су укључени ученици 8.разреда: Јован Тодић, Теодора Топић
Топић, Сташа Савић и
Огњена Гагић. У договору са наставником су средином новембра представили
презентацију ученицима школе и кино сали, под називом "Стилови
Стилови и технике учења".
После су подељене анкете са питањима о стиловима учења наших ученика
ученика. Анкете су
подељене и родитељима ученика
ученика, такође о техникам учења када су они били ђаци.

12.12.2018.
Посета Фестивалу науке
И ове године, Ћирилци су били део
спектакуларног Фестивала науке. Ученици
петог, шестог и седмог разреда,
разреда у пратњи
наставнице математике Љубице Петровић и
наставника биологије и хемије Жељка
Јанковића, су посматрали и учествовали у
различитим
експериментима
,
сазнали
занимљивости из природних и друштвених
наука које ретко где могу чути, освајали
поклоне по приказаном знању из одређене области. Сви заједно смо гледали представу у
којој су Француске и Српске циркуске акробате демонстрирали законе физике, уз
стручно објашњење дипломираног физичара.

25.12.2018.
A MAGICAL INTERCULTURAL FRENDSHIP NETWORK - пројекат одељења III 1 ,
учитељица Марија Вученовић
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Tоком децембра - Хуманитарна акција „ Један пакетић, много љубави“
љубави
Крајем децембра традиционално организован је Новогодишњи продајни базар

Ученици млађих разреда су
продавали своје рукотворине.
Прикупљени новац је дат у
хуманитарне сврхе, помоћ
породици
са дететом са
посебним потребама.
потребама
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ЈАНУАР 2019.
Пројектна настава у првом разреду
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27. јануар - Прослава школске славе Светог Саве- приредба у свечаној сали

ФЕБРУАР
Током фебруара наши ђаци учествовали су на такмичењима из свих предмета у
организацији Министарства просвете.
просвете
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МАРТ
9.3.2019.
Одржано је предавање специјалисте дечје психологије, др Влајка Пановића на тему:
"Замке родитељства". Предавање је одржано за родитеље ученика првог разреда.
12.3.2019.
Резултати ликовног конкурса:
конкурса 11. Медијана фестивал дечјег стваралаштва и
стваралаштва за децу
Ученици наше школе МАРТА ЈЕШИЋ 5-2 је освојила друго место, док је
ученик ФИЛИП МАНЦЕ 5-3 добио похвалу. Рaдови наших ученика изложени су на
фестивалу дечјег стваралаштва и стваралаштва за децу, 21. и 22.марта
марта 2019. године.
Наставница ликовне културе,
културе Татјана Росић
13.3.2019. - Изложба Анаглиф фотографија
У учионици за ликовну културу направили смо малу изложбу посвећену Анаглиф
фотографији. Наши кустоси били су Михајло, Филип и Стеван ученици 5-3 одељења који
су водили ученике кроз основе анаглиф фотографије.
21. 3. 2019. - Мала школска олимпијада за ученике од 1. до 4. разреда
Наши ученици освојили су друго место на општинском нивоу.
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22.3.2019.
Посета Етнографском музеју
Одељење III 4 је у петак 22.3.2019. ишло у Етнографски музеј на радионицу ,,Разломачка
шара".

26.3.2019.
У Народном музеју
Ученици шестог разреда су у оквиру слободне наставне активности Свакодневни живот
у прошлости са наставницом Аном Ђорђевић посетили Народни музеј
зеј у Београду
17.3.2019.год. (одељење
одељење VI2) и 24.3.2019.год. (одељење VI4).
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АПРИЛ
1. 4. 2019.
U оквиру Географске секције
секције,пет
пет ученица VI 3 су припремиле презентацију на тему ШТА
ЋЕ СЕ ДЕСИТИ ЗА ДЕСЕТ ТРИЛИОНА ГОДИНА.

10.4.2019.
Радови на тему Здравље и здраве животне навике младих људи и на тему Супер хероји
Ученици седмог разреда (7--2, 7-4, 7-5) су на часовима енглеског језика дискутујући и
примењујући научено градиво
градиво, направили занимљиве радове на тему Здравље и здраве
животне навике младих људи
уди и на тему Супер хероји. Ово су неки од поменутих радова:

11.4.2019.
Ученици 7/5 и 7/2 били су на представи - мјузиклу "Лајање на звезде"
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17.4.2019.
Међународни пројекат „Innovate Your Dreams 2019“.
Од 14. јануара до 31. марта 2019. године, реализована је прва фаза Међународног
пројекта „Innovate Your Dreams 2019“.
Пројекат “Innovate Your Dreams 2019” имao je за циљ да помогне ученицима да разумеју
и да се припреме за послове будућности.
будућности
17. 4. 2017. - Олимпијада за предшколце
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25.4.2019.
EARTH DAY - Environmental problems
Поводом Дана планете Земље
Земље,
применивши знање из области
''Environment'', ученици седмог разреда,
Андреј Андрејевић
Андрејевић, Лука Крстић и
Никола Токић (7-4) су креирали стрип у
коме су истакли проблем загађења
животне средине.

Остали ученици седмог разреда (7-2, 74, 7-5) су, на часу енглеског језика,
језика
направили постере на исту тему и о
проблему загађења животне средине и
начинима њене заштите говорили
говорили. Ово
су неки од поменутих постера.
постера
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25.4.2019.
Како је Британија постала велика?Тематски
велика
дан под називом ''Како
Како је Британија постала
велика?'' је одржан у одељењу VI2.

МАЈ
1.5.2019.
Електронски часопис нас малих,
малих ликовних стваралаца
У оквиру пројектне наставе под називом „„Електронски часопис нас малих,
малих ликовних
стваралаца“ ученици одељења 5-4 реализовали су задату тему , на себи својствен,
креативан начин. Доказали су да своја запажања и новине могу преточити у форми
електронског часописа.
6.5.2019.
„Шетајуће математичко знање /Floating mathematical knowledge“
Ученици 7-4 Николина Михајловић,
Михајловић Теодора Пјевац, Хелена Јовановић
Јовановић, Николина
Митровић, Лазар Царевић и Алекса Николић са наставницом математике Миленом
Милановић учествују у пројекту „Шетајуће математичко знање /Floating mathematical
knowledge“ чији је носилац Шеста београдска гимназија, а учесници су, осим наше
школе још ОШ „Змај
Змај Јова Јовановић
Јовановић“, ОШ „Павле Савић“ и ОШ „Владислав Рибникар“
из Београда.
У досадашњем делу пројекта
пројекта, ученици су активно учествовали у математичким и
информатичким радионицама које су одржане у просторијама Шесте београдске
гимназије, где су се кроз хоризонтално учење са менторима
менторима, ученицима гимназије,
проширили своја математичка и информатичка знања.
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16.5.2019.
Математика - друга награда на државном такмичењу
Миа Вучетић ученица одељења 6-2 учествовала је 11. 5. 2019. године на Државном
такмичењу из математике у Новој Вароши и том приликом
приликом, у конкуренцији од 101
ученика шестог разреда
разреда, освојила другу награду.

17.5.2019. - Ученица наше школе на Државном такмичењу из историје
Кристина Милетић,, ученица одељења VIII2 , представљала је нашу школу на
Државном такмичењу из историје у Нишу 12.5.2019.године.
године Учешће на такмичењу је
велики успех до кога је Кристина дошла освајањем 1.места на Општинском и 2.места на
Градском такмичењу из историје
историје. Одлазак на такмичење је уједно била и прилика за
дружење са такмичарима из целе Србије и обилазак споменика

на Чегру, Ћеле-куле,
куле Нишке тврђаве и споменика природе "Ђавоља
Ђавоља Варош".
Варош
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20.5.2019. - Лена Јовановић oсвојила је трећу награду на Литерарном конкурсу
„Природа је мој свет“
Лена Јовановић, ученица 6/2, наставнице Мирјане
Плавшић, освојила је трећу награду на четвртом
Литерарном конкурсу „Природа
Природа је мој свет“,
посвећеном Десанки Максимовић на којем су
учествовали ученици из целе Србије и региона. У
Дечјем културном центру награду јој је уручио
песник, Слободан Станишић.
Станишић

24. мај – Прослава Дана школе,
школе подела награда успешним ученицима и аставницима
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26.5.2019.
Пројекат „Шетајуће
Шетајуће математичко знање“, трибина и манифестација „Мај месец
математике“

У четвртак 23. 5. 2019. у нашој школи је, захваљујући учесницима пројекта, био
математички празник
празник. На планираној трибиниученици 7-4 са својим менторима,
другарима из Шесте београдске гимназије, показали су нам да математика може бити
игра, али и да се у многим играма крије математичка позадина
позадина. Осим игара са својим
вршњацима поделили су стечена знања о Талесу, Питагори, Ојлеру, Фибоначију,
Фибоначију ширећи
позитивну енергију на све присутне
присутне.

27.5.2019.
Посета Музеју града Београда - географска секција
Ученице из шестог разреда су у суботу 25.05.2019 год, у оквиру Географске секције са
наставницом Маријом Дуканић посетиле Музеј града Београда и погледале изложбу Стварање модерног Београда
Београда.
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30. 5. 2015. - Спортски дан за ученике првог и другог разреда у Пионирском граду
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ЈУН
10.6.2019.
Архимедесов републички турнир
Екипа наше школе традиционално је учествовала на Архимедесовом републичком
турниру основних школа и ове године освојила 2. награду
награду. Наша екипа, у пратњи
наставнице Љубице Петровић,
Петровић заузела је 18. место од укупно 96 школа које су
учествовале. Заслужни за овај велики успех су:
• IV разред – Сергеј Никачевић (III награда)
• V разред – Павле Ђоковић (похвала)
похвала
• VI разред – Миа Вучетић (II награда)
• VII разред – Тијана Шећеровић (72 бода који су екипи пуно значили!)
значили
• VIII разред – Петар Мајкић (похвала)
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10.6.2019.
Међународни пројекат „Чаробна
Чаробна интеркултурална мрежа пријатељсва“,
пријатељсва Modul 2
Ученици су кроз овај пројекат добили прилику да упознају децу широм света. Живимо у
различитим државама , говоримо различите језике, наше земље имају различиту културу,
историју, традицију,
традицију веру и језик. Живимо у различитим климатским условима,
различито се облачимо.
облачимо Али ипак имамо доста сличности.
Уовом пројекту ученици су научили 4. Циља од 17 развојних циљева УН
УН-а: Квалитетно
образовање односно његовог подциља
подциља.
Пројекат је трајао 7 седмица.
седмица Сваке седмице добијали смо задатке које смо са успехом
савладали.(„Ми смо чувари језика начег народа“, „Исплетимо
Исплетимо нашу мрежу
пријатељства“, „Наслеђе
Наслеђе наших предака“, „Понос наше историје“....). Уовом пројекту
учествовали су ученици 66-2(Лена Јовановић, Лена Дојчиновић, Лена Лазаревић),
ученици 5-1(Павле
Павле Ђоковић),
Ђоковић 5-3(Михајло Требаљевац, Филип Манце),
Манце 6-1( Вања
Радовић, Магдалена Жунић
Жунић, Анастасиј
Анастасија Миловановић).

30

31

11.6.2019.
Прес-конференција
Ученици петог разреда – 5-1, 5-2, 5-4 – су заједнички представили своје пројектне
задатке. Пројектни задатак ученика 5-1 је одељењски часопис који чине следеће рубрике:
Teacher interviews, Fashion, Jokes&Memes и Fake news. Наставница је одговарала на
питања ученика Филипа Саркањца у оквиру рубрике Teacher interviews, а други ученици
- новинари представили су и остале рубрике свог часописа. Одељења 5-2 и 5-4 су радила
на пројектном задатку Holidays and festivals (Serbia vs. England) и као производ
истраживања и рада на задатку направили су књигу (5-2) и постер за учионицу (5-4).
11. 6. 2019. Пролећни карневал
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28.6.2019.
Финално такмичење Кенгур без граница
На финалном такмичењу одржаном 9 6 2019 у
Крагујевцу ове године су учествовале две
наше ученице Марија Маркочевић 5-2 и Миа
Вучетић 6-2.
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1. 7. 2019. Студијско путовање колектива
ОШ ,,ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ"

( Сјеница
Сјеница, Увац, Нови Пазар и манастири (Ваведење
Ваведење, Милешева,
Сопоћани Ђурђеви ступови, Петрова црква)
Сопоћани,
црква

КРАЈ
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