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Свечани пријем првака 

 

 

 

Сваког 1. септембра нова генерација ученика полази у школу, што је диван 

повод за организовање свечаности у нашој школи. Ученици старијих разреда 

припремили су весео и раздрагн програм за наше најмлађе ученике, тако да је 

у песми и игри протекао први школски дан. 

Прваци су се упознали са својим учитељима, школским другарима и школом, у 

којој ће у наредним годинама стицати знања и, надамо се, постизати своје прве 

велике успехе. 

Желимо им срећну и успешну школску годину!   
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Поклон пакетићи 

 

 

 

 

 

Поклонима се сви радују, а нарочито наши најмлађи ђаци. Традиција је да прве 

недеље у септембру наши прваци добијају пакетиће од ГО Чукарица. Господин 

Владета Јовановић, помоћник председника ГО Чукарица, посетио је нашу школу 

и заједно са директорком Татијаном Васовић Новосел, првацима поделио поклон 

пакетиће. 

  



ОШ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА“ 2017/18. 
 

Dare to Dance 

 

 

 

 

У уторак, 19. септембра, у гостима смо имали плесни клуб "Dare to Dance". Плесали су 

са ученицима I, II и IV разреда. Деца су уживала у дружењу и плесу. Наредних месец 

дана, часови плеса ће бити бесплатни, након тога заинтересовани ученици ће моћи 

два пута недељно да похађају плесну школу.  
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Излет 

 

 

Ученици 4. разреда су 26.септембра реализовали васпитно-образовни програм 
за амбијентално учење. Посетили су Краљевски двор на Дедињу, Музеј афричке 
уметности, Храм Светог Саве. У дворском парку ученици су се упознали са 
протоколом понашања на двору. Имали су сценски приказ "И принчеви иду у 
школу". Обишли су Златни и Плави салон, собу шапата, трпезарију као и дворску 
капелу и уређени простор дворског парка.  

Потом су се упознали са начином живота и уметничким остварењима афричког 
народа. Пут нас је даље одвео до Врачарског платоа уз обилазак Храма Cветог 
Саве.   
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Дечја медаља 

 

 

 

Поводом обележавања Дечје недеље учитељи 4. разреда су организовали 

турнир између две ватре, на коме су учествовали сви ученици. Победу је 

однело одељење 4/4. Честитамо победнику! 
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Валентина Терешкова - прва жена у свемиру 

 

 

 

Ученици 5, 7. и 8. разреда су у уторак, 3. октобра, са Татјаном Васовић 

Новосел, директорком наше школе, и наставницама Маријом Радовановић и 

Бојаном Милутиновић присуствовали промоције књиге "Валентина Терешкова - 

прва жена у свемиру". 

Промција је одржана у Руском дому, а о књизи су говорили ауторка Марија 

Ранђеловић, Горан Марковић, директор Издавачке куће "Пчелица", и Елена 

Ељнатанова, директорка Прве руске међународне школе "Валентина 

Терешкова". Ученици су имали прилику да чују неке од назанимљивијих детаља 

из живота Валентине Терешкове и да уживају у прелепим руским песамама, 

које је изводио Хор слависта. 
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Посета зоо-врту 

 

 

 
 
Светски дан заштите животиња обележава се 4. октобра. Овог дана све 
организације за заштиту животиња и сви азили за животиње отварају своја врата 
за посетиоце, организујући разне врсте предавања и радионица. 
Тако су и ученици наше школе који похађају изборни предмет Чувари природе 
са наставницом билогије Анитом Сарком Пауновић посетили Бео зоо-врт у циљу 
едукације о одговорном односу према животињама. 
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Посета Институту за модерно образовање 

 

 

У петак, 6. окотобра, ученици 4/2 са учитељицом Даниелом Вилотијевић посетили су 
Институт за модерно образовање и упознали се са предностима које модерна 
технологија доноси настави. 
Имали су прилику да виде како функционишу неки од најновијих уређаја, да се 
упознају са човеколиким роботом и завире у виртуелни свет. 
Кроз игру и забаву наши ученици су се упознали са могућности које пружа образовање 
у будућности. 

http://www.institut.edu.rs/osnovci-odusevljeni-modernom-te…/ 

 

http://osbanovicstrahinja.nasaskola.rs/vesti/402/Poseta-Institutu-za-moderno-obrazovanje/
http://www.institut.edu.rs/osnovci-odusevljeni-modernom-tehnologijom-u-nastavi/
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Предавање Алана Лајтмана 

 

 

 

У понедељак, 6. октобра, ученици 8. разреда су са наставницима физике Маријом 

Лазаревић и Јованом Тодоривићем присуствовали предавању Алана Лајтмана о науци 

и уметности. 
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Здрава исхрана 

 

 

 

У нашој школи се сваке године одржава серија едукативних предавања која се баве 

здравим начином живот, што подразумева квалитетну исхрану, добре хигијенске 

навике, спортске активности и све друго што је важно за квалитетан, и пре свега, здрав 

живот детета. У понедељак је за ученике 7. разреда организовано предавање о здравој 

исхрани, будући да се начин исхране све више наводи као једана од главних узорчника 

бројних болести. Предавање је било више него корисно и бавило се начином исхране 

младих у пубертетском узрасту. Ученици су могли да сазнају које намирнице треба да 

се нађу у њиховом јелевнику, шта би требало избегавати, колика је важност редовних 

оброка и сл. Предавачи су били Бранко Филиповић, професор физичког васпитања, и 

Маја Јанковић, сертификовани нутрициониста и саветник за исхрану. 
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Чукарички експеримент 

 

 

 

У суботу, 14. октобра, од 10 до 15 часова, на платоу испред ОШ „Јосиф Панчић“ 

одржана је занимљива научно-популарна манифестација под називом 

„Чукарички експеримент“. Ученици ОШ „Милош Црњански“, Хемијско-

прехрамбене школе и XIII београдске гимназије изводили су експерименте из 

хемије и физике пред многобројном публиком. Избор експеримената био је 

веома интересантан и допадљив. 

Ученици наше школе масовно су посетили овај догађај, а све под будним оком 

директорке Татијане Васовић Новосел, заменице директора Бојане Јанковић 

као и наставника хемије и физике Катарине Радуловић и Јована Тодоровића. 
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Излет ученика другог разреда 

 

 

Ученици другог разреда наше школе су 18. и 19. октобра, у оквиру 

амбијенталне наставе, обогатили знања о свом родном граду. Кроз 

интерактивни програм „Београдски времеплов“ боље су упознали културно-

историјске споменике и прошлост завичаја. 

У дворском (Пионирском) парку чули су  причу о старом и новом двору. На путу 

до Андрићевог венца видели су споменике посвећене Надежди Петровић и 

писцу Иви Андрићу. Научили су да разликују споменике од скулптура. Уочили 

су скулптуре испред Народне скупштине Републике Србије. Обновили су и 

проширили знања испред споменика песникињи Десанки Максимовић у 

Ташмајданском парку. 

Обишли су изузетно атрактиван музеј старих аутомобила „Гаража“. Ученици су 

се опробали и као „забављачи“ наступајући на кабаретској позоришној сцени 
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која се налази у склопу музеја. 

Шетали су Скадарлијом и вратили се у амбијент старог Београда. У кући Ђуре 

Јакшића су учетвовали у музичкој радионици и певали „Кроз поноћ нему“ уз 

музичку пратњу. У изложбеном простору Ђурине куће чекало их је и 

изненађење. Обратила им се глумица у улози младе Десанке Максимовић. 

Причала им је о сећањима на детињство. 

 Посета је завршена обиласком храма Александра Невског. Ученици  су чули 

причу о руском принцу-свецу, шатор цркви и школи калиграфије која се налази 

у порти храма.  
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Отворена врата 

 

 

 

Отворена врата школе за родитеље ученика V и VII разреда одржавају се 

24.10.2017. године у периоду од 19.00 до 20.30 часова. 

Отворена врата школе за родитеље ученика VI и VIII разреда одржавају се 

25.10.2017. године у периоду од 19.00 до 20.30 часова. 
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Екскурзија ученика осмог разреда 

 

 

Тродневна екскурзија ученика осмог разреда успешно је изведена. 

Првог дана посетили смо Ниш, други по величини град у Србији. Обишли смо Ћеле-кулу, 

затим Медијану, археолошки локалитет с краја III и почетка  IV века, из времена када је 

цар Константин владао Римским царством (306-337), потом Археолошку салу Народног 

музеја. Шетњом по Нишкој тврђави, а потом и централним улицама града, заокружили смо 

боравак у овом прелепом граду на Нишави. 

Путовање смо наставили ка Власинском језеру. Наредне две ноћи смештени смо у хотелу 

„Власина“. Власинско језеро очарало нас је својим лепотама. Јутарња температура била је 

три степена, али је сунце снажно сијало и стварало другачији осећај. Доживели смо јесен у 

најлепшем издању. Природа обојена најразличитијим нијансама зелене,црвене, жуте, 

окупана топлим јесењим сунцем. 

Другог дана нашег путешествија, спустили смо се до границе са Републиком 

Македонијом,  до манастира Светог Прохора Пчињског. Смештен на шумовитим обронцима 
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планине Козјак, окружен богатом храстовом шумом и питомом реком Пчињом, ово место 

одише миром, блаженством и тишином. Манастир је, према предању, подигао византијски 

цар Роман Диоген у XI веку, у знак захвалности Светом Прохору Пчињском који му је 

прорекао да ће постати цар. 

Настављамо пут, налазимо се на тридесетак километара од Врања, нашег следећег 

одредишта. Пут је вијугав и узан, те ову раздаљину прелазимо дуже од једног сата. 

Раздрагано Врање дочекало нас је раширених руку. Некадашњи лидер у индустрији 

намештаја, обуће, текстила. Брзо смо осетили живост и брз темперамент његових 

становника, што је чинило контраст утисцима понесених из манастира. Укусни ручак у 

модерном ресторану „Стари бунар“ оснажио нас је да наставимо са откривањима лепота 

овог јужносрбијанског града. 
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Угледни час 

 

 

 

Угледни час из Природе и друштва, наставна јединица „Живот некад и данас“ 

одржан је 27. октобра у одељењу 3/1. 

 

Два дечака из 2017. године разговарају о игрици на мобилном телефону Клеш 

ројал. Они изненада упадају у игрици у прошлост од пре сто година и упознају 

се са децом из тог времена. Кроз занимљиве дијалоге и уз музичку пратњу 

фруле и етно музике, деца из садашњости стичу сазнања о томе како се некада 

живело. Упоређујући игре некада и сада, живот у селу и граду некада и данас, 

начин одевања у селу и граду, упоређујући забаве и окупљања некада и данас. 

Деца су оживела дух старог времена. На крају, након обиласка прела и вашара, 
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где су девојке показивале шта су све исплеле за мираз, након приче о значењу 

лицидерског срца, дечаци из 21. века беже главом без обзира, јер су још млади 

и неспремни за женидбу. 

 

Крај овог сценског приказа је заслађен старинским колачима и медењацима. 
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Како прича 

 

 

 

 

Последњег дана октобра ученици 4/1 имали су прилику да слушају једно веома 

занимљиво предавање. Представници компаније Cocoa Life упознали су ученике са 

процесом производње и прераде какаоа. Као изненађење на крају предавања ученици 

су се засладили како чоколадама.   
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Глумци на ролерима 

 

 

Ученици млађих разреда који похађају драмску секцију у понедељак су 

приредили прави позоришни спектакл својим старијим другарима. 

За ову представу није вам била потребна позоришна карта. Нисте морали ни у 

позориште да одете. Све што је требало да урадите јесте да дођете у школу и 

будете на часу, а глумци би дошли код вас, и то на ролерима. 

Сви ученици петог разреда у понедељак  су били више него изненађени када 

им је на час улетела мала позоришна трупа на ролерима и извела рецитал 

„Деца су народ посебан“. Рецитал је веома интересантан и динамичан. 

Руководилац драмске секције млађих разреда је Владислава Ђурковић, 

професор разредне наставе. 
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Успех на такмичењу 

 

 

Наши ученици су представљали школу на градском такмичењу у пливању и 

постигли изузетне резултате. Јана Митровић 2/5 освојила је 3. место - прсно. 

Алекса Мирковић 4/4 освојио је 1. место - прсно. 
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Preduzetništvo i StartUp-i ne znaju za barijere 

 
 
 

 
 
 

U sredu, 8. novembra, kompanija EY zajedno sa Startit Centar Beograd i EIT - 
European Institute of Innovation and Technology organizovala je radionicu za 
devojčice Preduzetništvo i StartUp-i ne znaju za barijere u Startit Centru u 
Beogradu. Radionici su prisustvovale devojčice 8. razreda zajedno sa nastavnicom 
građanskog vaspitanja Bojanom Milutinović.  
Učenice naše škole su iz prve ruke, od vlasnica i osnivača kompanija Wannabe 
Magazine, KidsterCo i H.IT Solutions, saznale o svakodnevici, preprekama, ali i 
uspesima žena u preduzetništvu u Srbiji. 

http://osbanovicstrahinja.nasaskola.rs/vesti/423/Preduzetnistvo-i-StartUpi-ne-znaju-za-barijere/
http://h.it/
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Књижевни сусрети 

 

 

 

Два књижевна сусрета обележила су  месец новембар у нашој школи, када су 

гостовали Душан Пејчић, писац  романа за тинејџере и Радислав Јовић, дечји 

песник. 

Душан Пејчић  се ученицима седмог и осмог разреда , кроз занимљиву књижевну 

радионицу, представио књигама  МУШКИ ДНЕВНИК   (први и други део), а судећи 

по реакцијама ученика, успео , ненаметљиво, а у исто време зналачки, да младим 

читаоцима сугерише како да раздвоје добро од лошег, мудро од незрелог, истину 

од лажи. Ову књигу,чији се главни јунак налази у најосетљивијим годинама и 

суочава са животним проблемима-разводом родитеља, несугласицама са 

другарима, првим симпатијама, препоручујемо за читање , како дечацима, тако 

и девојчицама , па и  родитељима, јер  млађима пружа могућност 

идентификације са главним ликом, а одраслима је носталгично подсећање на 

детињство. 

Песник, Радислав Јовић, гостовао је у нашој школи 14. И 15. новембра, у оквиру 

Песничког сусрета за ученике од 1-4. разреда. Говорио је стихове из својих 

збирки песама ЧАРОБНИ ОСМЕХ и СИМПАТИЈЕ.Овај, деци изузетно драг песник, 

не само дечје поезије, већ и за одрасле,аутор је  и кратких драмских текстова за 

децу , а учесник је многих књижевних манифестација и фестивала дечјих 

песника и добитник је неколико награда за поезију.Све у свему, ова сусрет је код 

деце имао великог одјека, уживала су. 
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Green fest 

 

 

 

У Дому омладине 17. новембра 2017. године на манифестацији „Green fest“ ученици 

наше школе су одржали радионицу под називом „Старо за ново“ .  

 Радионица је почела у 10 часова и трајала је 60 минута. Учествовали су ученици седмог 

и осмог разреда у пратњи наставника:  Јелене Јањић (ликовна култура), Аните Сарка 

Пауновић (биологија), и Марине Милованчевић (биологија). Гости су били ученици ОШ 

„Владислав Рибникар“ и ОШ „ Рућер Бошковић“ 

Радионица је почела презентацијом и предавањем ученика осмог разреда о 

предностима рециклаже. Након тога су ученици гостујућих школа били подељени у 4 

групе, а ученици ОШ „Бановић Стрхуња“ су групама поделили потребан материјл за 

израду предмета од рециклиранох материјала, показујући гостима на који начин се 

старим и непотребним предметима може удахнути нови живот.  Две групе су 

израђивале рамове за слике од старих новина, комадића компакт дискова и папира у 

боји. Трећа група је израђивала подметаче за чаше од чепова, а четврта група  је учила 

како се од старих одевних премета могу направити елегантне огрлице и брошеви. По 

завршетку радионице ученици су представили своје радове, а могли су да погледају и 

малу изложбу сличних предмета које су израдили ученици наше школе са својим 

наставницама Јеленом Јањић и Анитом Сарка Пауновић на часовима ликовне културе и 

домаћинства.  

По завштетку овог дела радионице, ученици наше школе су погледали изложбе:  

„Hardcore Recykling“ која показује минијатурне скулптуре од електронског отпада;  

Минијатурни арборетум Шумарског факултета и макету парка за децу с посебним 

потребама; Изложбу слика „Вики воли Земљу“, слободне фотографије заштићених 

природних добара које се користе за илустрације чланака на Википедији; Изложбу 

одевних предмета од рециклираних материјала, конзерви, чепова, новина и папира под 

називом „Еко шик“;  изложбу одевних предмета „Tire#Dress“ коју су поставили студенти 
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текстила и дизајна одеће, креације су биле од индустријског гуменог отпада, као и 

изложбу одевних предмета „Lagertha“  на којој су представљени одевни предмети 

пластичних флаша, жице, старих џакова и стиропора. 

Након изложбе, ученици су имали прилику да погледају дирљив и едукативан филм 

„Хармонија са депоније“ . Прича прати Рециклажни оркестар Катеуре, дечје парагвајске 

музичке групе чији су инструменти направљени од отпада. Прича о њима се брзо шири 

путем интернета и они постају светска сензација. Деца из малог села добијају прилику 

да свирају са великим светским звездама, као и шансу да промене своју будућност, која 

би без ове иновативности, преданости  и учења,  била везана за велику оближњу 

депонију на којој живе и раде генерације њихових породица.  

Посета овог фестивала  завршена је у 14 часова. 
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Teen Talk 

 

 

 

Učenici sedmog razreda 23. novembra posetili su konferenciju za mlade "Teen Talk" u Domu 

omladine. Pokrovitelj konferencije mts i brojni gosti uspeli su da odgovore na mnogobrojna 

pitanja koja muče današnje tinejdžere. Konferenciju je otvorio ministar omladine i sporta 

Vanja Udovičić, a interesantne teme za mlade bile su: obrazovni sistem i dualno 

obrazovanje, cyber nasilje i njegove posledice, kada i kako preživeti prvi poljubac, vezu, 

seksualni odnos, ko su hejteri i zašto su danas toliko popularni, zamke bulimije, anoreksije i 

drugih poremećaja ishrane, kao i teme o virtuelnom svetu, društvenim mrežama, 

influenserima…  
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Маштарије 
 
 

 
 

Ученици II3  одељења наше школе, имали су прилику да  у петак,у пратњи 
учитељица Мирјане Миленковић и Бранке Петровић, погледају дечију 
представу „Маштарије“ у извођењу чланова позоришта Учитељског факултета 
из Београда на сцени Културног центра Чукарице. Реч је о интерактивној 
представи и пројекту инклузије деце са сметњама у развоју. Ово је још један 
начин да се укаже на важност равноправности деце и да деца са сметњама у 
развоју треба да имају једнаке шансе за образовање и бољу перспективу. 
 
Представу „Маштарије“ режирала је Јадранка Барзут, а такође потписује и 
текст. На сцени су својом глумом децу забављале Теодора Васиљевић, Ана 
Кукић и Ивана Радојчић. Представа је осмишљена као дружење са децом и 
постепено активира малишане у публици да и сами учествују у њој и да се 
придруже глумцима у игри и песми. Најмлађа публика није одлолела дружењу 
и игри и сви су учествовали у извођењу представе. 
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Такмичење ,,Дабар" 

 

 

 

Ученици наше школе су ове године први пут учествовали на такмичењу „Дабар“. 

Такмичење је трајало пет дана, од 20.11. до 24.11. за ученике старијих разреда. Ове 

године је на такмичењу учествовало укупно  32.122 ученика старијих разреда основне 

и средњих школа из целе Србије. Иначе, дабар је међународно такмичење из 

рачунарске и информатичке писмености за ученике основних и средњих школа. Његов 

главни циљ је повећање интересовање ученика за рачунарство и информатику.  

Такмичење је намењено ученицима заинтересованим за различите области 

рачунарства и информатике. Нагласак је на програмирању и техничким знањима, али и 

општим тема и решавању конкретних проблема. 

Такмичење се одвија у четири категорије, које су везане за узрасту ученика и разред 

који похађају: 

 

1. Дабарчић (5. до 6. разреда основне школе); 

 

2. Млади Дабар (7. до 8. разреда основне школе); 

 

3. Дабар (1. и 2. разред средње школе); 
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4. Старији Дабар (3. и 4. разред средње школе). 

 

На занимљив и интерактиван начин кроз ово такмичење ученици се упознају са 

областима рачунарства и информатике. Питања су тако концепирана да код ученика 

развијају вештине решавања проблема, алгоритамски начин размишљања, логичко 

решавање проблема, правилну употребу информационих технологија и њен утицај на 

друштво. Ученици кроз ово такмичење сазнају на који начин решавање проблема 

може бити занимљиво и забавно. 

 

Линк: http://dabar.edu.rs/ 

 

 

  

http://dabar.edu.rs/
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Изненађење 
 
 

 
 
Песник је ушао у одељење, а ученици 4/2 су га дочекали песмом „Данас 
нам је диван дан..." Било је то велико и пријатно изненађење и за госта и за 
учитељицу, Данијелу Вилотијевић.Радислав Јовић је гостовао у школи на 
Песничком сусрету неколико дана пре овог доласка. По свему судећи 
оставио је диван утисак код деце.По одласку је рекао да овај, данашњи 
сусрет, никада неће заборавити, јер су се деца сама информисала о 
детаљима из његовог живота. 
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Песак и звезде 

 

 

 

Ученици IV разреда са својим учитељима су 06.12.2017. учествовали у 

радионици „Умовање" засноване на књизи „Песак и звезде – приче за 

оштрење ума“ коју је организовао Волонтерски сервис општине Чукарица. 

 

Радионицу је водио аутор књиге и учитељ Душан Пејчић у великој сали 

општине Чукарица. Радионица је била веома занимљива уз активно 

учешће свих присутних ученика.  
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Литургија 

 

 

 

Ученици наше школе су у недељу 10.12. у пратњи вероучитељице Маје Николић 

присуствовали Литургијском собрању у Храму св. Ђорђа на Бановом брду. По 

завршетку литургије су се дружили у порти Храма. 
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Репродуктивно здравље 

 

 

 

Патронажна служба ДЗ „Др Симо Милошевић" одржала је 14.12.2017. у свечаној сали 

школе предавање на тему „Репродуктивно здравље, полно преносиве болести и 

контрацепција" за ученике 8. разреда. 
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Фестивал науке 

 

 

 

 

Ученици петог разреда су у пратњи својих одељењских старешина, у четвртак, 14. 

децембра,  посетили „Фестивал науке" и уживали у бројним експериментима. На 

једноставан и забаван начин су се упознали са комплексним научним феноменима. 

Имали су и прилику да и сами учествују у бројним експериментима. 
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Један на један 

 

 

 

Ученици осмог разреда наше школе су у четвртак, 14.12 2017. године, у пратњи наставнице 

биологије Аните Сарка Пауновић посетили 11. Фестивал науке. Највећи научни фестивал у 

региону је  био одржан на Београдском сајму под слоганом ,,Један на један” . Ученици су 

присуствовали и учествовали у бројним експериментима као што су Nat Geo трка, Коктели 

ватре и леда, Агар арт судар, Један на један - јер живот је вредан, Шта нам је у глави као и 

бројни други. 

Више од 650 демонстратора и 50 научно-образовних институција потрудили су се да представе 

науку на занимљив, инспиративан и поучан начин. Видимо се опет следеће године! 
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Хуманитарна акција 
 

 
 
Већ четврту годину заредом наша школа организује хуманитарну Божићну акцију која 
се огледа у сакупљању хране за помоћ Црквеној народниј кухињи Верског 
добротворног старатељства при СПЦ. Црквена народна кухиња подразумева 
припремање и послуживање оброка за све наше суграђане који су из било којих 
разлога принуђени да је посећују, без обзира на њихову верску или националну 
припадност. Сваког радног дана они добијају по један кувани и један суви оброк, а на 
пет различитих места у Београду, свакодневно се нахрани око 2000 људи, међу којима 
је и велики број деце. Нажалост, број оних којима је ова кухиња неопходна, 
свакодневно расте. 
 

Акција прикупљања намирница у нашој школи почиње 17.12. и траје до 27.12.2017. 
године, а намирнице прикупљамо по следећем распореду: 
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1. разред - тестенина 
 
2. и 3. разред - конзервирана храна (паштете, месни наресци, готова јела...) 
 
4. разред - слаткиши 
 
5. и 6. разред - уље 
 
7. разред - пиринач  
 
8. разред - со, зачини 
 
Кутија за одлагање намирница стајаће у холу школе до краја акције, а ученици могу 
намирнице остављати и у учионицама код својих разредних старешина. Овим путем 
молимо све ученике и родитеље да се прикључе акцији сходно својим могућностима.  
Циљ акције јесте пре свега да се код ученика гради свест о томе како је неопходно 
помагати другима и да на тај начин постајемо бољи људи, који овај свет чине бољим и 
лепшим. 
  
Слушајући о Црквеној народној кухињи и њеном функционисању неколицину ученика 
посебно је заинтересовала прича о волонтерима који предано у њој свакодневно раде. 
Они су и сами пожелели да један дан волонтирају и уз сагласност својих родитеља, а у 
пратњи вероучитељице, то су и остварили. Колико велико срце имају наши ученици и у 
какве људе ће израсти, показало је у петак 15.12.2017. петоро наших матураната.  
 
 
  



ОШ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА“ 2017/18. 
 

Множење бројем 4 

 

 

 

Угледни час из математике, наставна јединица „Множење бројем 4“ одржан је 
19. децембра у одељењу II-1. Час је био  веома динамичан и занимљив. 
Ученици су били веома активни и показали велико интересовање за 
математику.  

Кроз игру и покрет су усвајали знања о множењу бројем 4.  
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Предавања 

 

 

 

Патронажна служба ДЗ „Др Симо Милошевић" одржала је 20.12.2017. у свечаној сали 
школе два предавања. Ученици трећег разреда слушали су предавање на тему 
„Исхрана и физичка активност“, док је тема за ученике петог разреда била "Однос 
према дувану, алкохолу, дрогама и енергетским напицима". 
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Предавање о Верском добротворном старатељству 

 

 

 

Поводом хуманитарне акције прикупљања намирница за Црквену народну кухињу јуче 

је нашу школу посетио службеник Верског добротворног старатељства ђакон Бранислав 

Јоцић. Он је ученицима шестог разреда одржао кратко предавање током којег их је  

упознао са радом ове хуманитарне организације. Ученици су имали прилику да чују из 

прве руке којим све активностима наша Црква помаже најугроженијим становницима 

Београда. Ђакон Бранислав нам је током предавања на веома живописан начин говорио 

о делима хришћанске љубави и милосрђа која заполени и волентери ове организације 

свакодневно чине.  Током предавања своја искуства са волонтирања у ВДС-у испричала 

је ученица осмог разреда Нана Влаисављевић. Какав утисак је оставило ово предавање 
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најбоље сведочи чињеница да се код великог броја ученика  јавила жеља да и они 

посете просторије ВДС-а и да као волонтери помогну његов рад. 
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Додела награда 

 

 

 

Најбољи ученици основних и средњих школа са Чукарице, који су освојили награде на 
републичким такмичењима, били су у понедељак 25.12.2017. гости општине Чукарица 
на традиционалном пријему. 

Током школске 2016/17. године, 63 ученика чукаричких школа постигла су изузетне 
успехе у знању и спорту, а за њихов пласман на републичким такмичењима заслужни 
су и професори које је општина, уз ученике, такође наградила. У току прошле школске 
године три ученика наше школе имали су пласман на републичким такмичењима: 
Тадеј Ристић из информатике и рачунарства, Бојана Зечевић из физике и Ена 
Лауренчић из енглеског језика. 
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Ватрогасци 

 

 

 

 

 

Ватрогасна организација ученика наше школу на челу са наставником Драганом 

Китановићем,  успешно је прошла квиз познавања ватрогасних прописа. 
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Продајна изложба 

 

 

 

У току је новогодишња продајна изложба ученика продуженог боравка. Сви радови су 

направљени на креативним радионицама у продуженом боравку. 
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Експресионизам 
 

 

 

 
 

У уторак, 26.децембра, одржан је интердисциплинарни час ликовне и музичке културе 
на тему „Експресионизам". Ученици 6/4 и наставнице Јелена Јањић и Александра 
Златанавић су на занимљив и креативан начин упознале присутне са основним 
одликама овог уметничког правца.  
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Новогодишњи маскенбал 
 
 
 

 
 
 
Већ је постала традиција да се последњег школског дана у децембру у нашој школи 
организује низ активности које обележавају крај једне и почетак друге календарске 
године.  
Оне чему се ученици највише радују јесте маскенбал у продуженом боравку. Наравно 
да је веома забавно доћи у школу у костиму омиљеног јунака из бајке, стрипа или 
филма. Још је занимљивије што су тог дана и наставнице продуженог боравка 
прерушене, тако да немате утисак да сте у школи.  
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Хуманитарна акција 

 

 

Током децембра месеца у оквиру припрема за новогодишње и божићне празнике у нашој 

школи је покренута хуманитарна акција сакупљања намирница за Црквену народну кухињу 

Верског добротворног старатељства Архиепископије београдско-карловачке. Ученици су били 

позвани да сакупљањем конзервиране хране, уља, тестенине итд. дају  допринос овом хуманом 

делу. Велики број ученика се одазвао овој акцији тако да је прикупљено: 64,5 кг тестенине, 446 

конзерви, 6 кутија слаткиша, 88 л уља, 33 кг пиринча, 16 кг соли, 5 кеса зачина, 5 кг брашна, 2 кг 

шећера и по једна тегла ајвара, компота и маслина. 

Све прикупљене намирнице уручене су Верском добротворном старатељству у петак 29.12.2017. 

године. Истог дана једанаест ученика седмог разреда заједно са наставницом верске наставе 

Мајом Николић посетило је Народну кухињу. Ученици су помагали у дељењу хуманитарне 

помоћи, прању судова итд. Својим радом, али и ведрином, песмом и свеукупним својим 

понашањем оставили су снажан утисак на све присутне.  

Овом приликом захваљујемо се свим ученицима, родитељима и колегама који су допринели да 

се наша традиционална хуманитарна акција и ове године успешно реализује.  
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Светске шампионке 

 

 

 

Ученице наше школе Лара Илиев (III4) и Елена Ружић (V3) учествовале су током децембра 

на светском такмичењу у џез балету у Пољској. У оквиру своје плесне групе „Dance 

Factory“ освојиле су прво место на свету за извођење дела „У потрази за срећом“, у 

номинацији -модерни и савремени плесни покрети и прво место на свету за извођење 

дела „Фабрика плеса и снова“, у номинацији - модерне и савремене плесне групе. 

Ученица Елена Ружић је, такође, освојила друго место у номинацији - модерни и 

савремени плесни дуети за извођење дела „После олује“. 
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Ученици ОШ „Бановић Страхиња“ волонтирали у Црквеној кухињи 

 

 

 

У седишту Верског добротворног старатељства Архиепископије београдско-карловачке 
у Француској 31 ангажовањем запослених на челу са јерејем Владимиром 
Марковићем, секретаром ВДС-а, волонтера и бројних пријатеља и добротвора већ се 
увелико ужурбано врше припреме да се на празник Рођења Богомладенца Христа, на 
Божић празник љубави, мира и радости обрадује што већи број потребитих, корисника 
Црквене кухиње, њихове деце и деце из вишедетних породица и деце без 
родитељског старања у домовима социјалне заштите Града Београда.  

Тако је и у петак, 29. децембра 2017. године, у преподневним часовима било врло 
живо у Француској 31. Прво су  возилом ВДС-а стигле намернице које су за Црквену 
кухињу прикупили ученици Основне школе „Бановић Страхиња“ који су мало касније 
такође дошли да и они волонтирају у кухињи. Затим је стигло возило Народне банке 
Србије, великог пријатеља ВДС-а са пакетићима који ће се за Божић поделити деци 
корисника Црквене кухиње и деци вишедетних породица, а које су обезбедили 
запослени у Народној банци. Убрзо је стигло и возило с храном, топлим оброком који 
се припрема у централној кухињи Црквене кухиње у Земуну и дели на пунктовима 
Црквене кухиње, овом у Француској 31 и на преосталих пет пунктова при београдским 
црквама. Корисници Црквене кухиње су здушно помогли да се истоваре сва три 
возила. 
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Ведри и насмејани стигли су ученици седмог разреда Основне школе „Бановић 
Страхиња“ са њиховом вероучитељицом Мајом Николић. Ученици ове школе су већ 
више пута долазили у Црквену кухињу и прикупљали намернице за њу. Недавно је и 
ђакон Браислав Јоцић, службеник ВДС-а био у њиховој школи и ближе упознао 
ученике с активностима и мисијом ВДС-а тако да, како је рекао, „скраћеница ВДС за 
ученике ове школе није непознаница“. 

Деца су у кухињи помогла око брисања и слагања судова, да се сервирају шницле од 
соје и  да се донесу и поделе пакети с кремама за кориснике кухиње. Успут су 
разговарала са волонтерима, шалила се, певала а заблистала је и суза у понеком оку 
кад су видели малу децу чији родитељи долазе по топли оброк у Црквену кухињу. 
Деца су била врло непосредна и отворена. Занимало их је како волонтери могу да 
гледају, стално, људску муку и невољу. Разумели су кроз разговор да волонтерима даје 
снагу жеља да се тим људима помогне јер су то они за које је Христос рекао „Кад 
учинисте једноме од ово моје најмање браће, Мени учинисте“. На то да је привилегија 
помагати онима који немају њихов коментар, одговор је био, „зато што људи који 
имају, то могу“, „зато што и ми можемо да се нађемо у тој ситуацији“, „зато што је Бог 
помагао људим“ и „то је нама мали труд а њима пуно значи“. Деца су прво у кухињи 
волонтерима а затим и у трпезарији корисницима кухиње отпевала песму „Све 
птичице“ и Светосавску химну. Корисници кухиње су им тапшали а један од њих је 
прокоментарисао „Учите школу, учите школу. Чим су дошла овде, добра су то деца“. 
Деца су на крају ручка сама, слаткише које су донели поделила корисницима кухиње. 
Отишла су расположена с жељом да са својом вероучитељицом Мајом поново 
дођу.           

Ведрина и саосећање које су показали ученици ОШ „Бановић Страхиња“ у Црквеној 
кухињи оставили су снажан утисак на волонтере а верујемо да нису били равнодушни 
ни  корисници Црквене кухиње. Можда су у ово наше време све веће зависности од 
савремене технике и ИТ технологије, посебно Интернета и начина размишљања које 
оне доносе овакви сусрети деце са потребитима најбољи начин да лекције из 
веронауке „провежбају“ на практичним примерима и да касније у животу спремно 
одговоре на питање „Ко је ближњи мој“ и препознају га, из Јеванђељске приче о 
милостивом Самарјанину  (Лк.10. 25-37). 

Извор 

http://www.spc.rs/sr/uchenici_osh_banovitsh_strahinja_volontirali_u_crkvenoj_kuhinji 

 

  

http://www.spc.rs/sr/uchenici_osh_banovitsh_strahinja_volontirali_u_crkvenoj_kuhinji
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Школско такмичење из математике за ученике млађих разреда 

 

 

 

Школско такмичење из математике одржано је 19. јануара. Учествовало је преко 70 

ученика трећег и четвртог разреда. Дежурали су наставници Снежана Павић, Даниела 

Вилотијевић, Оливера Томић и Тања Витас. На општинско такмичење су се пласирали 

следећи ушеници:  

Ученици 3. разреда који иду на ОПШТИНСКО такмичење:  

1. НИКОЛА АНЂЕЛИЋ 3-1, 94 поена  
2. КАТАРИНА СИМИЋ 3- 5, 86 поена  
3. СТРАХИЊА ЂОРЂЕВИЋ 3- 4, 86 поена  
4. КАТАРИНА РАЂЕН 3-5, 85 поена 
 5. ДУЊА БАРЈАКТАРОВИЋ 3-5, 83 поена  
6. ЈОВАН БОРКОВАЦ 3-1, 73 поена  
7. ЂОРЂЕ КУЗМАНОВИЋ 3-2, 73 поена  
8. ЂОРЂЕ ГОЛУБОВИЋ 3- 1, 71 поен  
9. ЛЕНКА КОВАЧ 3-3, 69 поена  
10. ОГЊЕН ИВАНОВИЋ 3-2, 68 поена  
 

Ученици 4. разреда који иду на ОПШТИНСКО такмичење:  

1. Милан Икодиновић 4-1, 100 поена  

2. Мирко Срећковић 4 -1, 86 поена  

3. Дуња Шоботовић 4-1, 78 поена  

4. Константин Пашић 4-4, 74 поена  
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5. Миливоје Симоновић 4-2, 62 поена  

6. Јован Стевановић 4-4, 58 поена  

7. Соња Пуретић 4-4, 54 поена  

8. Урош Зопић 4-2, 54 поена 
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Школско такмичење из математике за ученике старијих разреда 

 
 
Школско такмичење из математике за ученике од 5. до 8. разреда одржано је 19. јануара. 
Следећи ученици су се пласирали на општинско такмичење: 
 
5. разред 
Јаћевић Урош, Лазаревић Јана, Ћосић Здравко, Никола Лабус, Борис Видовић. 
 
6. разред 
Тадеј Ристић, Дамјан Вучковић, Ана Стајић, Вук Булатовић, Анђела Милошевић, Милица 
Дудић, Стефан Пуретић, Ангелина Топић, Михајло Срећковић, Доротеа Корић 
 
7. разред 
Грбић Страхиња, Ћосић Стефан, Лука Пантовић, Јаков Сврзић 
 
8. разред 
Адам Сврзић, Сунчица Матић, Лука Старчевић, Соња Барачков, Соња Николић 

 

  



ОШ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА“ 2017/18. 
 

Наши кошаркаши 
 

 
 

 

Ученици наше школе освојили су: 

 

1. место на турниру у кошарци 3 на 3 

 

2. место на општинском такмичењу у кошарци за 7. и 8. разред 

 

3. место на општинском такмичењу у кошарци за 5. и 6. разред 
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Савиндан 

 

 

 

У реализацији програма поводом прославе Савиндана и ове године су 

учествовале драмске секције млађих и старијих разреда и школски хор. 

Ученици и наставници су успели да припреме програма, који је задивио 

присутне госте. 

Светосавска представа „Порука Светог Саве“ рађена је по тексту Дарка 

Николића и има јасну и снажну поруку. 

Спиридон: Разумео сам Господе, разумео сам. Штап симболизује веру која је 

наш једини ослонац у овом свету. Тројеручица је наша нада. Са своје три руке 

она нас штити и од наших и туђих грехова. Млекопитатељница је љубав. Она је 

наша хранитељка кроз коју нам Господ даје себе као храну вечног живота.   

Без ово троје нама је немогуће бити у јединству са Богом, а тиме ни опстати у 

метежној бури овога пролазног света и удостојити се вечног Небеског царства. 

Зато чувајући ово троје, ми заправо чувамо сами себе. Изгубимо ли их, не само 

да ћемо и сами бити изгубљени већ ћемо за собом повући и оне који за нама 

долазе. 
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Глумци: 

Свети Сава – Лука Вукомановић 7/2,  Спиридон – Данило Никић 7/2, Свети Сава 

Освећени  - Стефан Радујко 7/2, Свети Јован Дамаскин – Софија Нишевић 7/1, 

Доментијан – Андреј Добросављевић 7/2, Монаси - Јана Божовић 5/1, Бојана 

Савић 5/4, Ања Павловић 5/1, Ана Гошић 5/1 и Анђео – Јана Лазаревић 5/2. 

Техничка подршка: Страхиња Грбић 7/2 који је прилагодио видео-материјал 

Дарка Николића. Светло: Марко Комад 7/2 

Режија: Драгана Стојиљковић 

Сценографија/ костими: Јелена Јањић 

Шминка: Марина Милованчевић 

Кореографија: Тања Јоунис 

Музика / хор: Александра Златановић 

Хор је извео химну и песме – Молитва  Богу, Маријо славна, Гладни неба, 

Говори господе, Милешевка- песма коју су сви учесници певали на крају 

представе. 

Драмска секција млађих разреда: Нина Павловић 4/1, Анђела Петровић 3/4, 

Маша Самарџић 3/4, Лара Илиев 3/4. 

Режија: Владислава Ђурковић. 
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Еколошка радионица 
 

 
 

У понедељак 12. фебруара прваци су учествовали у интерактивној eколошкој 
радионици "Еко генијалци" са темом "Чувамо енергију,чувамо планету". 
Погледеали су презентацију, учествовали у дискусији и добили приручник "Еко 
генијалци". 
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Подела бицикала чукаричким ученицима 
 
 

 

 

 

Бициклистички савез Србије у сарадњи са Министарством омладине и спорта 

организовао је акцију поделе 30 бицикала Градској општини Чукарица. Бицикле су 

најбољим ученицима чукаричких основних и средњих школа уручили министар 

омладине и спорта Вања Удовичић, државни секретари Предраг Перуничић и Жарко 

Станић, председник Градске општине Чукарица Срђан Коларић, председник 

Бициклистичког савеза Србије Бранко Бановић и директор Завода за спорт и медицину 

спорта Републике Србије Горан Бојовић. 

Двоје ученика наше школе добило је на поклон бицикл – Тадеј Ристић 6/1 и Трајка 

Димић 2/1. Ученици трећег разреда наше школе, заједно са учитељицом Иваном 

Ивковић, присуствовали су јавном часу.  

Присутни ученици су искористили прилику да се фотографишу са Давором 

Штефанеком, светским шампионом у рвању, и да добију аутограм од Вање Удовичића, 

министра омладине и спорта. 
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Васпитање – најважнији пројекат у учионици 

 

 

У среду 28.02.2018.године, седамнаест учитеља наше школе је присуствовало 

предавању о иновацијама у настави на тему: „Васпитање – најважнији пројекат у 

учионици“ у организацији Министарства просвете - Школске управе Београд. Предавач 

је био наш колега учитељ Момчило Степановић, саветник - спољни сарадник Школске 

управе. Предавање је било веома занимљиво и корисно, а поред учитеља из шест 

основних школа са Чукарице трибини је присуствовао и начелник Школске управе 

Душан Кићовић. 
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Да се никада не заборави - холокауст 

 

 

 

Ученици 8. разреда постили су у оквиру наставе грађанског васпитања предавање "Да се 

никада не заборави - холокауст". Ученици су били у прилици да слушају предавање о 

психологији, историји, музици за толеранцију, миру, против агресије, мржње, предрасуда, и 

антисемитизма. Предавање су музички употпунили певачи Српско-јеврејског певачког 

друштва. 
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Предавања патронажне службе 

 

 
 

Патронажна служба ДЗ „Др Симо Милошевић" одржала је 13.3.2018. године у 

свечаној сали школе два предавања. Ученици првог разреда слушали су 

предавање на тему „Лична хигијена“, док је тема за ученике другог разреда била 

„Болест прљавих руку". 
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Посета свратишту за децу 

 

 

 

Представници Ученичког парламента ОШ "Бановић Страхиња" посетили су са 

координаторком Ученичког парламента наставницом Бојаном Милутиновић Свратиште 

за децу улице. Ученици наше школе донирали су свратишту школски прибор и уџбенике 

који су прикупљени у оквиру хуманитарне акције коју је покренуо Ученички парламент. 

Срадња Свратишта за децу и ученика наше школе биће настављена и у наредном 

периоду. 
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Минимини лига 

 

У организацији Спортског савеза Београда и под покровитељством Градског секретаријата за 
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спорт и омладину већ неколико месеци се спроводи акција под називом Минимини лига. 

Изузетно абициозан пројекат који је усмерен на најмађу школску популацију. Ученици првог и 

другог разреда се такмиче на специјално креираном спортском полигону кроз који се развијају 

спретност, окретност, брзина, координација, а све са циљем повећања физичке активности код 

деце. На нашу велику радост, наша школа је изабрана међу педесет основних школа са 

територије целог Београда за учешће у овом пројекту.  

Тим поводом је директорка школе Татијана Васовић Новосел дала изјаву за "Спортски 

журнал". 
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Ускршња продајна изложба 

 

 
 
Већ је постала традиција да се у нашој школи организују продајне изложбе уникатних 
ученичких радова који су настали на креативним радионицама у продуженом боравку. 
Овог пута је инспирација ученицима био Ускрс, велики верски празник. 
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Разноврсност гмизаваца 

 

 

 

У уторак, 27. марта, одржан је угледни час биологије на тему "Разноврсност 

гмизаваца". Наставница Анита Сарка Пауновић је на занимљив и креативан начин 

упознала ученике 6/4 са основним одликама и разноликостима гмизаваца. 
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Лифт није играчка 

 

 

 

ЈП "Градско стамбено" са представом "Лифт није играчка" посетило је 23. марта ученике 

првог разреда. Кроз игру, глуму и квиз прваци су стекли потребна знања о правилној 

употреби лифта. Ученицима је указано на све потенцијалне опасности при коришћењу 

лифта. Захваљујемо се ЈП "Градско стамбено" што су омогућили ученицима да на 

занимњив начин науче све о правилној употреби лифта и тако повећају своју 

безбедност. 
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Настава у природи 

 

 

 

Ученици 4. разреда су од 20. до 27. марта били на рекреативној настави. Боравили су на 

Златибору. Свих 7 дана уживали су на снегу уз грудвање и санкање.  
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Васкршња хуманитарна изложба „Најлепше осликано васкршње јаје“ 

 

 

Традиционална, десета изложба најлепше осликаних васкршњих јаја коју сваке године 
организује Градска општина Чукарица, у сарадњи са активом вероучитеља 
Чукарице,  одржана је 29.3.2018. у холу општине Чукарица. Као и сваке године, изложба 
има хуманитарни карактер. Наши ученици су вишеструко допринели овој 
манифестацији. Велики број ученика од првог до осмог разреда је вредно осликало 
дрвена јаја, а шест наших ученица из 6/1 је учествовало у  отварању саме изложбе 
песмом „Ми смо деца неба“. Све ученице петог и шестог разреда које су заједно са 
наставницом верске наставе Мајом Николић присуствовале отварању изложбе, 
куповином осликаних јаја дале су и свој хуманитарни допринос. 
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Посета предшколаца 

 

У среду, 28. марта, врата наше школе поново су била отворена за све радознале 

родитеље и будуће прваке. У једносатном дружењу родитељи и будући прваци могли 

су да се информишу о раду школе, наставним и ваннаставним активностима, раду 

продуженог боравка и да се упознају са радним окружењем. Директорка школе је наше 

драге госте дочекала у холу, где их је упознала са организацијом рада, материјално-

техничком опремљеношћу школе и постигнућима ученика, а онда их је повела у 

обилазак школе. Наши гости су најпре посетили продужени боравак, где су се упознали 

са учитељицама које раде у боравку, као и са активностима и организацијом рада 

продуженог боравка. Након тога су могли да виде директоркину и наставничку 

канцеларију, салу за физичко васпитање, као и кабинет за физику и хемију и кабинет за 

информатику и рачунарство. Будући прваци имали су прилику да виде и своје будуће 

учионице и седну у ђачке клупе. На крају посете наши гости су посетили летњу учионицу, 
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где су могли да уживају у амбијенту у коме ће боравити будући прваци и да се 

информишу о свим детаљима у вези самог уписа у први разред. 
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Гајимо пшеницу 

 

 

 

 

У среду, 28. марта 2018. године одржан је угледни час „Заједничке особине живих бића“ 

у одељењу II2 . Час је био динамичан, веома посећен и протекао је у позитивној 

атмосфери, пробудивши интересовање како ученика, тако и посетилаца. На почетку је 

представљен одељењски мини пројекат „Гајимо пшеницу“ који је реализован као 

припрема и увод у час систематизације. Обиље филмског материјала и интерактивни 

садржај, подржан компјутерском технологијом, подстицао је ученике на ангажовање, 

дивергентно размишљање, примену и  повезивање знања.  
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 Час је остварио низ образовних и васпитних задатака, али је посебан акценат био 

на функционалним задацима часа и развијању важних мисаоних функција као што су  

упоређивање, анализа, синтеза, груписање, класификација и закључивање. Час је путем 

фронталног, групног и индивидуалног облика рада допринео развијању 

кооперативности, али и развијању аналитичности, систематичности и самосталности у 

раду ученика. 

 Час је осмислила и реализовала учитељица Вера Гајић, при чему су наставнице 

биологије Марина Милованчевић и Анита Сарка Пауновић пружиле несебичну и 

интензивну стручну подршку. У оквиру часа је такође остварена корелација унутар 

предмета Свет око нас са раније упознатим областима (људска делатност, својства 

материјала, саобраћај), али и корелација са предметима Ликовна култура  и Музичка 

култура.  

 Тако је основна тема часа, класификација  живих бића на основу различитих 

обележја, омогућила прожимање више наставних области и подстицање интегративног 

приступа посматраним појавама.  
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Саобраћајни полигон 

 

 

У сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја ученици су присуствовали 

саобраћајном полигону који је био постављен у школском дворишту. 
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Немањићи - рађање краљевине 

 

 

 

Данас су ученици 5. разреда са Дивном Димитријевић, наставницом историје, и Маријом 

Радовановић, наставницом српског језика, посетили изложбу „Немањићи - рађање 

краљевине“, коју чине уметничка дела наменски стварана за истоимену серију.  

Изложба аутентичних средњевековних одевних предмета, оруђа, оружја и накита је у холу 

Радио-телевизије Србије, у Таковској улици. Експонати су постављени тако да хронолошки 

прате династују Немањића, почев од Стефана Немање, преко његових синова Вукана и 

Стефана, па све до њихових наследника. 

Месец и по дана трајале су припреме костима на којима је радило двадесетак људи, на челу са 

ауторима, костимографом Стефаном Савковићем и сценографом Кирилом Спасенским. За 



ОШ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА“ 2017/18. 
 

потребе серије "Немањићи рађање краљевине" ручно је направљено 800 костима на чијој 

изради се радило даноноћно. 

Наши ученици су имали прилику да се упознају са самим процесом израде костима, шта је 

послужило као инспирација за стварање, као и да обнове своје знање из историје и српског 

језика. 
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Дан планете Земље 

 

 

 

Поводом обележавања Дана планете Земље ученици четвртог  разреда су у школском 

дворишту засадили Глицинију, Плаву кишу. Листопадну пењачицу веома декоративних 

цветова  пореклом из Јапана. Ово је брзорастућа врста која може да нарасте до 20м у 

висину. Може да живи и преко 100 година.  

Листопадна пењачица пореклом из Јапана, веома изувијаних грана, са перасто 

сложеним листовима сачињених од 11-19 листића, 4-8 цм дугих, јарко зелених, жутих у 

јесен. Цветови су веома декоративни, јако лепог мириса, пурпурно-плави, груписани у 

висеће гроздове дуге 20-50 цм. Цвета у маја или јуну недељу дана касније од Wisteria 

sinensis. Плодови су плишане махуне које имају токсично семе. Може расти на свим 

типовима земљишта изузев сувише збијених. Ова прелепа пењачица користи се за 

украшавање зидова, ограда, пергола и сл. Брзорастућа је врста, и уколико се посади у 

основи неког старог дрвета, врло брзо ће га прекрити до самог врха. Такође се може 

гајити у облику дрвета са веома атрактивним, изувијаним стаблом и широком, 

округлом крошњом. 
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Сајам средњих стручних и уметничких школа 

 

 

Ученици насе школе посетили су 12. априла Сајам средњих стручних и уметничких школа. 

Овај догађај је намењен ученицима завршних разреда основних школа, пред којима се 

налази једна од најважнијих животних одлука, а то је одабир средње школе. Током 

трајања Сајма ученици су били у прилици су да сазнају све информације о средњим 

стручним и уметничким школама, њиховим образовним профилима, наставним 

предметима, ваннаставним активностима, као и о могућностима за запошљавање у 

одређеном занимању. 
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Одржана књижевна радионица 

 

Гост књижевне радионице је био Душан Пејчић, писац. Развијајући и негујући сарадњу 

наше школе са ГО „Чукарица“, посредством школског библиотекара, 23. априла, у 

нашој школи је одржана књижевна радионица, а гост је био, сада већ омиљени дечји 

писац, Душан Пејчић. 

Овога пута, он се представио ученицима 2. и  3. разреда( до50 учесника) својом 

најновијом књигом „Песак и звезде“ (1. и 2. део), када је на себи својствен начин, 

приказао оно што ради и оно о чему пише.У непосредном разговору са ученицима, 

зналачки и вешто их  је наводио на размишљање, умовање и мудровање, тако да су 

ученици, како кажу, уживали у овом сусрету.Библиотека је, овим поводом, од ГО 

„Чукарица“ добила неколико нових наслова на поклон, међу којима су и Пејчићев 

„Мушки дневник“ трећи део и „Песак и звезде“1, и 2. део. 

Ако не пре, Душана Пејчића  сигурно очекујемо почетком наредне школске године, у 

истој организацији, јер најављује да нешто занимљиво припрема за четвртаке. 
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Безбедност на интернету 

 

 

 

Током ове недеље ученици сва четири одељења четвртог разреда имали су прилику да 

присуствују предавањима која су за њих спремили старији другари  на тему Безбедност на 

интернету. Петаци су са четвртацима разменили искуства, али и поделили савете како 

безбедно сурфовати интернетом. 
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Дан девојчица 

 

 

 

У оквиру манифестације „Дан девојчица“ ученице осмог разреда наше школе су са 

наставницом грађанског васпитања Бојаном Милутиновић,  26. априла 2018. године 

посетиле  Ватрогасну бригаду Београд. Припадници Сектора за ванредне ситуације поводом 

обележавања „Дан девојчица“ у Ватрогасно - спасилачкој бригади Београд били су домаћини 

девојчицама наше школе, којима су кроз низ предавања едукативног карактера приближили 

занимање ватрогасаца и упознали их са безбедним понашањем у случају пожара. Посебан 

акценат је био на припадницама Управе за ванредне ситуације у Београду из ватрогасно 

спасилачке екипе, које су свакодневно са својим колегама спремне да се суоче са ватреном 

стихијом и другим елементарним непогодама чиме доказују да храброст није врлина 

резервисана само за мушкарце. 

 

Међународни „Дан девојчица” установљен је на нивоу УН и обележава се сваког последњег 

четвртка у априлу. Удружење пословних жена Србије овај дан у Србији обележава осму годину 

заредом, а у нашој школи традиционално већ четири године уз подршку тима за 

Професионалну орјентацију. Пројекат има за циљ да девојчице оснажи приликом одабира 

будућих професија, да не подлежу стереотипима, те да прихвате чињеницу да могу бирати свој 

позив и у нетипично женским занимањима. Удружење пословних жена Србије подржава 

равноправност мушкараца и жена и оквиру своје мисије, а то је  побољшање 

институционалног и друштвеног оквира за развој предузетништва у Србији са посебним 
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акцентом на унапређивање положаја жена и њихове улоге у економском развоју. 

 

Са добродошлицом су нас примили заполсени у Ватрогасној бригади уз пратњу госпође 

Александре Богуновић, власнице предузећа „Беxинг“ из Београда, које се бави производњом 

ватрогасних камиона и која је за девојчице обезбедила пригодне поклоне.  Током посте имали 

смо прилике да нас кроз све делове Ватрогасне бригаде проведу запослени ватрогасци и да се 

девојцице упознају са природом посла којим се баве. Посета је започета у гаражи Ватрогасне 

бригаде, где смо имали прилике да се детаљно упознамо са простором у ком су стационирана 

возила, где ватрогасци приступају интервенцији кроз коришћење опреме и покретање возила. 

Девојчице су  испитале и истражиле унутрашњост возила како би за тренутак осетиле тежину 

одговорности коју таква врста посла захтева. Посета је настављена уз стручно вођење до 

информативног центра, где се примају позиви о пожарима и саобраћајним насрећама као и до 

просторија за вежбање и одмор. 

 

Реални сусрети који се остварују током ове манифестације треба да допринесу оснаживању 

девојчица да се током своје професионалне оријентације упознају и са нетипичним 

професијама којима се жене баве како би реалније сагледале своје жеље за избор будуће 

професије. Наиме, Управа за ванредне ситуације у Београду у свом колективу има 33 

колегинице, које су распоређене у 16 Ватрогасно спасилачких јединица. 

 

Свака жена пролази обуку и оспособљавање за ватрогасца у склопу курса који траје три 

месеца. Њихов мотив да се баве овим опасним послом, како кажу, јесте пре свега хуманог 

карактера. 
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Вежба евакуације са демнострацијом спасавaња 

 

 

 

Данас тачно у 11 часова огласило се школско звоно што је био знак за почетак вежбе 

евакуације ученика и запослених. По унапред утврђеном плану за евакуацију одељења 

су напуштала кабинете и учионице, а потом и саму школу. Вежбу је организовала 

Заједница извиђачких организација Србије у сарадњи са одредима извиђача: ИО 

Ветерник 1923, ИО Завичај 1093, ИО Отписани и ИО Раша Попов. Од званица били су 

присутни поптуковник Марко Маринковић, саветник команданта Жандармерије, Петар 

Плавшић, помоћник начелника Управе за ванредне ситуације у Београду, Немања 

Дробњак, начелник одељења Управе за ванредне ситуације у Београду, затим Српско-

руски хуманитарни центар (Олег Ганијев, Александар Коцеров, Леонид Радун, Саша 

Стефановић, Миодраг Миленковић и Олга Милојковић). 



ОШ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА“ 2017/18. 
 

Рађене су технике спасавања, техником вертикалног спуста помоћу ужади и техником 

косог спуста. У овој вежби је учествовала и директорка школе, наставници, али и 

неколико ученика. 

По завршетку вежби ученици су учествовали у такмичарској игри обарања пирамида 

водом, а на самом крају могли су да погледају и изложбу опреме РСХЦ-а и шаторско 

насеље за прихват угрожених.  
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Само заједно можемо све 
 
 
 

 
 
У петак, 18. маја, прославили смо 53. Дан наше школе. Овогодишња прослава се 
разликовала од претходних, пре свега својим спортским и хуманитарним карактером. 
Под слоганом Само заједно можемо све организовали смо Параолимпијски школски 
дан заједно са представницима и спортистима Параолимпијског комитета Србије. 
На школском терену био је организован богат културни програм и спортске активности, 
у којима су учествовали прослављени параолимпијци, ученици и родитељи наше 
школе.  
Поред спортског, манифестација је имала и хуманитарни карактер. Орагнизовали смо 
и акцијску продају рукотворина наших ђака, која има за циљ да сакупљеним 
средствима помогне нашој колегиници.  
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Присутним наставницима, ученицима, родитељима и гостима обратила се Татијана 
Васовић Новосел, директор ОШ „Бановић Страхиња“, Младен Шарчевић, министар 
просвете, науке и технолошког развоја, Митар Паликућа, параолимпијац стонотенисер, 
освајач бронзе у Рију 2016. године, Ивица Илиев, спортски директор ФК Партизан, и 
Зоран Мићовић, председник Параолимпијског комитета Србије. 
Овогодишња прослава имала је за циљ да допринесе подизању спортске и хумане 
свести.  
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Најбољи наставници света у посети нашој школи 

 

 

 

 

У мају је Србију је посетило неколико најбољих наставника света како би разменили 

искуства са наставницима и едукаторима у Србији. Била нам је велика част и 

задовољство да их угостимо и да им покажемо како раде наставници у нашој школи. 

Имали смо ту привилегију да укратко чујемо примере добре праксе од одабраних 

наставника. Нашу школу су посетили: Наталија Кисељева из Русије, Весела Богдановић 

из Македоније, Хухо Руиз из Шпаније и Агелики Папа из Грчке. Сви они су ушли у 

финaлни избoр где је изaбрaнo њих 50 из 37 зeмaљa свeтa за  нajпрeстижниjу нaгрaду 

кoja сe дoдeљуje нa пoљу oбрaзoвaњa – Global Teacher Prize.   
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Играм фер и ван терена 

 

 

У оквиру пројекта „Играм фер и ван терена" 5. јуна одржан је турнир на коме су се 

такмичила четири одељења петог разреда. Изванредни навијачи су направили сјајну 

атмосферу. Дружење, забава и спортска узбуђења су допринели да утисци о одржаном 

турниру буду веома позитивни. Најуспешнији тим, ове године, чинили су ученици 

одељења 5/3. У финалу су били успешнији од одељења 5/1 који су такође имали сјајне 

навијаче. Захваљујемо се и одељењима 5/2 и 5/4 на фер борби и труду који су уложили 

као и њиховим одељењским старешинама. Велику захвалност дугујемо реализаторима 

и организаторима овог пројекта, Тиму за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања као  и жирију који су чинили једна Александра и два 

Александра: наставница музичке културе, Александра Златановић, наставник физичког 
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васпитања и судија турнира, Александар Поповић и психолог школе и координатор 

Тима, Александар Кузмановић. 

За сва одељења петог разреда, психолог школе и координатор Тима, Александар 

Кузмановић, одржао је радионице "Играм фер и ван терена". Заједно смо истраживали 

значења појмова фер-плеј, прави навијач, хулиган и учили како се на фер-плеј начин 

понашати на спортском терену и у животу. Ученици су упознати и са правилима 

такмичења у пројекту. 

„Играм фер и ван терена" је превентивни програм који за циљ има превенцију насиља 
и дискриминације код деце и младих кроз креативно-едукативне активности и 
брижљиво осмишљене спортске активности.  Аутор пројекта је психолог, Александар 
Кузмановић а реализатор је удружење Мрежа професионалаца Србије "СПОНЕ". 

 Пројекат је до сада реализован у једанаест(11) београдских основних школа.  
 Пројекат су подржали Министарство омладине и спорта, Фудбалски савез 

Србије, Кошаркашки савез Србије, Мрежа професионалаца Србије "Споне", 
Савез за школски спорт Србије, Мисија ОЕБС у Србији, Градски центар за 
физичку културу Београда, Центар за права детета, општине Раковица и 
Вождовац и многи други...   

 Општи циљ пројекта је да се систематски допринесе стварању нових генерација 
навијача, спортиста и свих других учесника школских спортских активности који 
размишљају и делују у духу фер-плеја и спортске етике на спортским теренима 
али и ван њих. 

 Пројекат промовише и подстиче: толеранцију, фер-плеј игру и навијање, 
сарадњу и пријатељство, ненасилну комуникацију, једнакост полова, социјалну 
инклузију, креативност и оригиналност. 
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