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Свечани пријем првака 

 

 

 

Наставнице Владислава Ђурковић, Наташа Павловић и Марија Димитријевић, са ученицима 

садашњег петог и трећег разреда, организовале су богат програм за наше најмлађе ученике. 

Након песме и игре, прваци су се упознали са учитељицама, школским другарима и школом, у 

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

Свим ученицима желимо срећну и успешну школску годину! 

 

 

  



Европски дан језика 

 
 

На иницијативу Савета Европе, у Стразбуру је, 2011. године,  проглашен Европски дан 

језика, који се обележава 26. септембра. 

Овај значајан датум, који промовише језичко и културолошко богатство Европе, који 

информише о  значају учења језика у сваком животном добу, обележили смо у нашој 
школи, на часовима матерњег и страних језика. Ученици су  писали радове на тему: 

„Школа из снова“, а најуспешнији састави су истакнути  у школској библиотеци  и 

могу се читати на енглеском, немачком, руском и српском језику. Ово је наш мали 

допринос великој замисли – прослављању  хуманистичких вредности, толеранције, 

отворености и радозналости према другима. 

Изгледало је овако:Some lovely thoughts in English 

1. She flies with her own wings. 

Let these words be your reminder that you have all it takes. 
Be true, be you, be brave. 
That is true independence. 

2. Beauty is simply reality seen with the eyes of love. 

3. Winners never cheat, cheaters never prosper. 

4. Happiness is when what you think, what you say and what you do are in harmony! 

5. Practice makes perfect. 

 

  



еТwinning 

 

 

 

На годишњој еТwinning конференцији 2019. године школи је додељено девет 

националних  ознака квалитета (NQL) за пројекте реализоване у оквиру платформе 

еТwinning Live која је интегрисана у програм Ерасмус (https://www.etwinning.net). 

Ознаке за квалитет добили су и ученици, учесници у пројектима: Дан шарених чарапа, 

Лепоте моје земље,  Дан јабуке, Обележавање дечје недеље, У славу Вуку, У здравом 

телу здрав дух, Новогодишњи слаткиши, Праисторијски локалитети и Учим да учим. 

Учитељи наше школе су такође били и аутори пројекта Новогодишњи слаткиши и У 
славу Вуку. 

eTwinning подстиче сарадњу међу школама у Европи употребом информационо-

комуникационих технологија (ИКТ), тако што школама обезбеђује подршку, алате и 

услуге. eTwinning, такође, пружа могућности за бесплатно и континуирано 

професионално усавршавање наставника путем интернета, уз развој 
комуникације,сарадње, размене и осећаја припадности европској заједници 

намењеној учењу. 
 
 
  

https://www.etwinning.net/sr/pub/about.htm).%D0%9E%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83


Физичка активност 

 

 
 

У сарадњи са часописом „Жабац радозналац“ у школи су одржане презентације  на 

часовима физичког и здравственог васпитањa за све ученике од 1. до 4. разреда. 

Ученици су имали прилике да играју фудбал и бадминтон,  a све у циљу подизања 

свести о потреби бављења физичким активностима као предуслову здравог развоја. 

 

  



Приче и песме о Светом Сави 

 

 

 

Пројекат eTwinning „Приче и песме о Светом Сави“, у којем је учествовало 22 

наставника и 107 ученика из Србије (међу којима и ученици наше школе), добио је 

Националну ознаку квалитета, коју додељује Фондација Темпус. Пројекат је трајао 

шест месеци, ученици су радили у мешовитим групама. Задаци су били истраживачког 
карактера, а ученици су за договор о раду користили видео конференције у оквиру 

платформе e-Twinnig live. 

Платформа пружа многе могућности наставницима за извођење пројектне наставе. 

Бесплатна је, потпуно безбедна за ученике, а портребна је само регистрација. 

Фондација Темпус је ове године акредитовала и неколико бесплатних семинара (кат. 

Број 439, 461, 591, 87 и 88). 

 

  



Чеп за хендикеп 

 

 

 

Учитељице Оливера Томић и Даниела Вилотијевић су за чланове Еколошке секције 
организовале посету Удружењу староседелаца Чукарице „Стари Чукаричанин“. 

Повод за посету била је хуманитарно-еколошка акција „Чеп за хендикеп“, у којој већ 

неколико година учествује наша школа. 

Било је дивно видети како најмалђи и најстарији Чукаричани заједно учествују у 
акцији која има за циљ пружање помоћи другима. 

 

  



Здраве намирнице 

 

Ученици првог разреда су у оквиру пројектне наставе обрађивали тему “Здраве 

намирнице“, истраживали, сецкали слике из часописа, правили пирамиду здраве 

исхране, бојили бојанке и дали свој мали допринос овом пројекту. 

 

  



Пројектна настава у првом разреду 

 

 

Ђаци прваци су током првог тромесечја савладали сва штампана слова ћирилице, 

упознали су се са ликом и делом Вука Стефановића Караџића и кроз пројектну 
наставу имали низ активности на тему “Осташе нам после Вука лепа слова и азбука“. 

Кроз амбијенталну наставу су се упознали са првом школом у Београду, данашњим 

Mузејом Вука Караџића и Доситеја Обрадовића. Научили су много тога о српским 

просветитељима, о животу и раду ова два велика имена. 

У оквиру пројектне наставе прваци су истраживали о животу Вука, правили паное и 

презентације о њему, украшавали слова и правили одељењску књигу словарицу са 

најлепше украшеним словима. Вук Стефановић Караџић краси паное у холу наше 

школе. 

 

  



Фестивал науке 

 

И ове године су ученици 6. и 8. разреда  посетили 13. Фестивал науке под називом 

,,Разоткривање“. 

Прво су посетили научно-фантастичну бину где је гостовала група КВАРК из Естоније 

са својим перформансом „Савршена експлозија“. 

Након тога су ученици могли на бројним штандовима посматрају и учествују у 
експериментима из области физике, хемије, биологије и других наука које су их 

натерале да преиспитају неке истине и да разоткрију бројне митове и заблуде. 

 

  



У здравом телу здрав дух 

 
 

За сам крај пројекта „У здравом телу, здрав дух“, у школу нам је дошао гост спортиста 

Бојан Манојловић, тренер пливања, добитник бројних медаља, сада већ у категорији 

сениора. 

На трибини је ученицима 6, 7. и 8. разреда, одржао мотивациони говор о значају 

спорта у животу, начинима за превазилажење пораза, значају здравог начина живота. 

Ученици су кроз интеракцију добили одговоре на бројна питања која су поставили 
нашем госту. 
 
  



Празници нам стижу 

 

 

Децембар је сав у мотивима празника и Нове године. У тој претпразничној атмосфери 

нема веће среће него на дечијим лицима. Долазак празника је, као и сваке школске 

године, на часовима ликовне културе једна од назанимљивијх тема. 

Поставимо ли питање Шта је украс? мало је деце која ће рећи: Оно што је лепо, што 
изазива неки посебан осећај у нама. Већина ће помислити на бљештавост 

новогодишњих лампиона, шљокица, лампица, звездица, цветића, лептирића  итд. 

Међутим, да ли је све што сија и светлуца декор и украс? Да ли украси такве врсте 

буде у нама осећај топлине и припадности породици која се највише испољава током 
празника? Шта је то што нам заиста причињава срећу током зимских игара на снегу? 

Зар светлуцаање снега ноћу није лепше од било ког новогодишњег украса? Постоји ли 

још нешто, нешто невидљиво нашим очима што краси новогодишње празнике? 

Много је начина да дечије ликовно стваралштво усмеримо супротно од шаблонизма. 

Наше очи само преносе кодиране импулсе од мозга који их интерпретира према 
знању и категоријама којима располаже. Када се бавимо ликовним стваралаштвом, ми 

интерпретирамо свет око себе и у себи, и то чинимо по ликовним правилима. То је 

разлика између теме (шта) и садржаја (како) у ликовној култури. Пођемо ли од 

ликовног проблема при реализацији наставне јединице, вешто ћемо избећи 



стереотипе који се намећу. 

Уметност на прозирној подлози, јер уметност има различите облике 

Нема сумње да деци највећу радост и задовољство током зимског периода 
причињавају игре на снегу. Као решење ликовног проблема, деца налазе да снег ноћу 

исијава нијансе хладне плаве боје које у композицији рада комбинују са детаљима 
топлијих тонова, уз мотиве новогодишње јелке и Снешка Белића. 

Наставна тема: Сликарски материјал и технике 

Наставна јединица: Украси теглу 

Ликовни проблем: Композиција и тонови основних боја 

Визуелни мотив: Зима, снег 
Невизуелни мотив: Празнична чаролија, радост, топлина. 

Ликовно подручје: Сликање 

Ликовне технике: Сликарска техника – темпера, 

Корелација: Природа и друштво, Народна традиција 

Часове реализовала: Драгана Јовановић, дипломирани учитељ – мастер. 

Ментор: Момчило Степановић 

Разред и одељење: IV 1 

 

  



Обука за вршњачке еко – едукаторе 

 

Учитељице Даниела Вилотијевић , Оливера Томић  и  наставница биологије Анита 

Сарка Пауновић су 10.12.2019. организовале обуку за све чланове Еколошке секције. 

Обука је обављена у сарадњи са УМНИ Нови Сад, Војвођанским кластером органске 

пољопривреде и Инфополис омладинским инфо центром, чији су представници Новак 

Станишић, Сандра Поповић и Тања Вујанов, омогућили да унесемо новину у раду са 

ученицима. 

Радионица за ученике старијих разреда је била организована у преподневним 
часовима, а након тога су у рад укључени и најмлађи чланови секције. 

У ведром расположењу, кроз низ креативних активности, ученици су показали  своја 

знања и спремност да постану вршњачки еко –едукатори. 

Након завршене обуке сви су добили дипломе. 

 

  



Музеј илузија у сарадњи са нашом школом 

 

 

 

Представници Музеја илузија су реализовали интерактивне часове математике за 
ученике 4. разреда на којима је на занимљив начин представљено шта су то илузије 

које се наслањају на математику. У оквиру ових часова ученици су били упознати са 

дилема играма које поспешују креативност, логичко закључивање и јачају 

концентрацију. 

 

  



Новогодишња јелка 

 

 

Да дечија машта може свашта уверили смо се више пута. Овај пут ученици 4/5 су своју 

машту уз подршку наставница Оливере Ојданић и Тање Витас употребили за 
прављење јединствених украса за декорисање јелки (материјал је био задат и послат 

од стране организатора и сваки украс је морао бити направљен дечјом руком). 

У суботу 14. децембра ђаци из 14 основних школа Чукарице уз дивно 

дружење декорисали су новогодишње јелке, с цео догађај је хуманитарног карактера. 

Ове недеље од 16. до 20. децембра појединачне јелке ће са називом основне школе 

бити постављене на друштвене мреже где ће се путем  Facebook  лајкова гласати за 

најлепше декорисану јелку. 

Три најлепше декорисане јелке  добиће од стране Ada Mall-a вредну  донацију за 

уређење школе. 

Након такмичења, јелке ће бити поклоњене у добротворне сврхе уз паролу „Вршњаци 

– вршњацима“. 



За најлепше декорисану јелку можете гласати посетом  Facebook странице Ada Mall-a где 

су појединачно постављене све јелке ученика, са називом школе коју представљају. 

Гласање траје до петка 20.12. до 12.00 часова. Након тога, гласови се сабирају (лајкови) 

и три јелке које су добиле највише гласова, односно лајкова, добијају донацију од 

стране Ada Mall-a у износу од 1.500,00 евра (у динарској противредности НБС на дан 

исплате) за реконструкцију и улагање у школски простор. 

Линк за гласање: 

https://www.adamall.com/desavanja/najlepse-dekorisana-jelka-cukarice/342 

 

 
  

https://www.adamall.com/desavanja/najlepse-dekorisana-jelka-cukarice/342


Такмичење из математике 

 

Општинско такмичење из математике је одржано 7. децембра 2019. године у Основној 
школи „Мирослав Антић“. Ученици наше школе су постигли одличне резултате. 

Честитамо! 

III разред 

Матеја Симић  III 3  – прво место (94 поена) 

Софија Перић  III 3   –    треће место (62 поена) 

Ирина Убипарип  III 3  –  треће место (55 поена) 

Павле Агатоновић  III 2   –  треће место (53 поена) 

Јанко Миленковић  III 1  –  похвала (40 поена) 

IV  разред 

Иван Икодиновић  IV 3  –  прво  место (89 поена) 

(пласман на градско такмичење) 

Филип  Баћовић  IV 2  – прво место (89 поена) 

(пласман на градско такмичење) 

Лазар Дакуловић  IV 2  – друго  место (73 поена) 

(пласман на градско такмичење) 

Ема Васиљевић  IV 2  –  треће место  (64 поена) 

Ђорђије Бурсаћ   IV 2  –  треће место  (60 поена) 

Душан Нововић   IV 5   –  похвала  (48 поена) 

V разред 

Ђорђе Кузмановић V 2  друга награда (78 поена) 

Огњен Ивановић V 2     друга награда (66 поена) 

Наташа Видовић V 2   друга награда (66 поена) 

VI разред 

Милан Икодиновић VI 1   прва награда (77 поена) 

Миливоје Симоновић VI 2 друга награда (60поена ) 

Мирко Срећковић VI 1   похвала (32 поена ) 

Границе за пласман на градско такмичење су: 

– четврти разред- од 70 до 100 бодова 



– пети разред- од 55 до 100 бодова 

– шести разред- од 45 до 100 бодова 

– седми разред- од 45 до 100 бодова 

– осми разред- од 45 до 100 бодова 

 Градско такмичење ће се одржати 7.03.2020. године у ОШ „Ћирило и Методије“ и ОШ 

„Јелена Ћетковић“. 
 
  



Девојчица са шибицама 

 

 

Ученици другог разреда 18. децембра посетили су KЦ „Чукарица“ где су гледали 

мјузикл „Девојчица са шибицама“, по мотивима истоимене бајке. Бајка је испричана 

на другачији начин, са срећним крајем, како би се показало да нечије мало може 

значити некоме пуно. Представа је била хуманитарног карактера, усмерена ка 

прикупљању помоћи за лечење малог Kосте Петковића. Наши ученици су прикупили 

65.000,00 динара. 

Ученицима се представа допала  са пуно позитивних утисака. Веома се захваљујемо 

ученицима другог разреда и њиховим родитељима који су ову акцију подржали. 

 

  



Свитац проналази пријатеља 

 

 

Ученици 3/5  претходних недеља припремали су луткарску представу под називом 

„Свитац проналази пријатеља“. У суботу 14. децембра са учитељицом Сандром 

Лазић  учествовали су у трећој смотри „Лутка у школи“, у организацији Друштва 

учитеља, где су приказали свој рад. Представили су своје лутке, опробали се у глуми, 

гледали друге представе и дружили се са другарима из оближњих школа. 

 



2000 лопти за све будуће асове 

 

 

 

На велику радост и ученика и наставника у нашу школу су стигле лопте, које смо 

освојили учешћем у „2000 лопти за све будуће асове“. Сада ће будући асови моћи 

свакодневно да се играју и тренирају. 

 



Новогодишња представа и томбола 

 

У празничном духу ученицима другог разреда драмска секција учитељице Марије 
Ракић извела је новогодишњу представу. Ученици су великим аплаузом поздравили 

своје другаре и малог Деда Мраза. Након тога је са ученицима организована и томбола 

на којој су они извлачили свој новогодишњи дар. 

 

  



Хуманитарна божићна акција 

 
Хуманитарна божићна акција која је трајала од 9. до 24. децембра 2019. успешно је 

реализована. Акција се, као и претходних година, огледала у сакупљању хране за 

помоћ Црквеној народној 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. 

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. Као и до сада сакупљали смо конзервирану храну, уље, со и слаткише. 

Ове године наши ђаци су се посебно потрудили да обрадују кориснике кухиње. 

Ученици нижих разреда  са својим наставницама енглеског језика правили су слатке 

пакетиће (Christmas crackers), које су потом у великом броју даривали Народној кухињи. 

Исти задатак имали су и њихови другари из старијих разреда који су пакетиће 
паковали на часовима верске наставе и грађанског васпитања. Поред тога, они су 

направили и исписали велики број честитки са лепим жељама за кориснике кухиње. 

Радост и узбуђење које је владало на овим часовима су били за памћење. Током 



трајања акције једна група ученика осмог разреда је са наставницом верске наставе, 

посетила Црквену кухињу. Том приликом ученици су помагали у сервирању оброка. 

Идеја која нас је водила да направимо на  десетине пакетића, била је да исте лично 

уруче управо наши ученици и тако посебно обрадују своје суграђане. Тог дана у 

Црквеној народној кухињи је атмосфера била и више него радосна и празнична. 

Успели смо у нашем покушају да се празницима радујемо на један другачији начин – 

зато што смо својим трудом тога дана измамили осмехе десетинама тужних лица. 

Овом приликом, захваљујемо се нашим ученицима, њиховим родитељима, али и свим 

колегама који су се потрудили да ова акција буде успешно окончана и који су својим 
примером били најбољи узор деци. 

 

  



Победа на ликовном конкурсу 

 

 

Емилиа Лесковац, ученица 2/2, освојила је прво место на IX Градском ватрогасном 

ликовном конкурсу. Конкурс је организовао Ватрогасни савез Беогарада, а наша 

ученица је освојила прво место у категорији „Ликовни радови од 1. до 4. разреда – 

девојчице“. 

 

  



Пети пут на крову света 

 

 

 

Лара Илиев, ученица 5/4 разреда наше школе, и ове године најсјајније је засијала на 

Светском првенству у џез балету, одржаном у Пољској у децембру 2019. Ово је пети 

пут заредом да Лара осваја златне медаље на светском првенству. 

 

  



Разговор са Ларом Илиев 

 

 
 

Светску шампионку у модерном плесу, Лару Илиев, нашу другарицу из 5/4 одељења, 

са радошћу смо дочекале након њеног повратка из Пољске. Лара је, како нас је већ и 

навикла неколико година уназад, путовала у Пољску на Светско првенство у 

модерном плесу. И ове године вратила се са две златне медаље. Једва сам чекала да је 

питам о утисцима које је донела из Пољске.  

Маша: Ларо, како је било на светском првенству?  

Лара: Било је мало тешко, напорно, али веома забавно. Тренинзи су, посебно пред 

такмичење напорни, тренирам сваки дан по неколико сати.  

Маша: У којим категоријама си се такмичила?  

Лара: Такмичила сам се у две категорије, „формација“ и групно.  



Миа: Колико дуго се бавиш плесом?  

Лара: Плесом се бавим пет година.  

Маша: Од тога си већ три године светска првакиња. Опиши нам тренутак када су те 

прогласили за првакињу света.  

Лара: Била сам веома срећна, узбуђена. Мислила сам да сањам. Плакала сам од среће и 

скакала.  

Миа: Како постижеш да тренираш и остварујеш добре резултате у школи?  

Лара: Трудом и добром организацијом.  

 

Интервјуисале новинарке Маша Самарџић и Миа Павловић. 

  



Шијем – вредне руке имам 

 

 

У оквиру пројектне наставе у среду 15. јануарау одељењима II-1, II-2 и II-4 одржане су 

радионице са родитељима „Шијем – вредне руке имам“. Ученици и родитељи су шили 

новчанике и украшавали их дугмићима. Уживали су и деца и родитељи. 

  



У сусрет Савиндану 

 

 

Као и ранијих година ученици су на почетку ове године на креативним радионицама 
у продуженом боравку праве радове инспирисане Светим Савом, његовим жевотом и 

делом. Данас су учитељице из продуженог боравка ученичке радове изложиле у холу 

школе, где се налази овај тематски пано. 

 

  



Дан за памћење 

 

 

Светосавска награда, као највише могуће и најзначајније признање које појединац 

може да добије, ове године стигла је, сасвим заслужено, Урошу Јаћевићу, ученику 

седмог разреда наше школе, а у исто време и ученику завршног разреда Музичке 

школе „Ватрослав Лисински“. Она је апсолутни мотив и тежња сваког појединца у 

васпитно-образовном раду, као и доказ да се сарадњом наставника и ученика уз 

узајамну посвећеност, одговорност и рад постижу само највећи резултати.  
  

Током свих претходних година образовања, Урош, млади гитариста, се издваја од ђака 

из своје генерације својим талентом, радом, одговорношћу, приврженошћу, 

истрајности и жељом за новим сазнањима и напредовањем. Освојивши преко 

тридесет првих награда, како на домаћим тако и на интернационалним такмичењима 

у земљи и иностранству, представио је себе, своје професоре, своје школе и Србију на 

најбољи могући начин. 
  

Иако је 2019. година била година великих очекивања, али и искушења, Урошу је она 

била најуспешнија у досадашњем школовању.  



  

Најзначајнија награда је свакако прва награда у првој категорији на највећем, 

најзначајнијем и најпрестижхијем светском такмичењу за младе гитаристе “Анна 

Амалиа”, које се сваке друге године одржава у Вајмару у Немачкој.  
  

Поред ове, освојене су доле наведене награде које у свету класичне гитаре имају 

велики и изузетан значај: 
  

* Међународно такмичење 20. Гитар Арт Фестивала у Београду, Србија – прва награда 
  

* Међународно такмичење и фестивал гитаре у Волосу, Грчка – прва награда 
  

* Међународни фестивал у Јихену, Немачка – прва награда 
  

* Међународно такмичење “Алирио Диаз” у Русту, Аустрија – прва награда 
  

* Међународно такмичење“ Панониа Гитар Фест” у Панчеву – прва награда 
  

* Међународно такмичење“ Наисус Гитар Фестивал” у Нишу – прва награда, ЛАУРЕАТ 
  

* Међународно такмичење “Класик Арт Фестивал” у Шапцу – прва награда 
  

* Меморијално такмичење “ Душан Протић” у Београду – прва награда на  
  

* “63 Фестивал Музичких и балетских школа Србије”- прва награда, ЛАУРЕАТ 
 
  



Савиндан 2020. године 

 

 
 

Светосавска свечана приредба одржана је у понедељак, 27. јануара. Свечаност је 

почела певањем хора, који је извео „Химну Светом Сави“. Након тога је уследио обред 

ломљења колача и поучна беседа свештеника. Гостима се обратила директорка школе 

Татијана Васовић Новосел и Марко Живановић, домаћин славе.  
  

Програм је обухватио неколико тачака, у чијој реализацији су учествовале: 

наставница музичке културе Тамара Кецман, наставнице српског језика Драгана и 

Бојана Стојиљковић, наставница разредне наставе Владислава Ђурковић и 

наставница ликовне културе Јелена Јањић. 

Традиционално на Савиндан излазе „Мале школске новине“, чији је уредник Јелена 

Динић, наставница српског језика. 
 
  



Еко квиз 

 

 
 

И овај пут на Еко квизу, који је организовала Градска чистоћа, ученици наше школе су 

показали изузетно знање и тимски дух и освојили пласман у полуфинале. 

 
  



Посета представника градске власти нашој школи 

 

 

Поводом реализације три важна пројекта нашу школу су 27. фебруара посетили 

председник Скупштине града Београда Никола Никодијевић, Ивана Вилотијевић, 

секретар за заштиту животне средине, др Марина Маџгаљ, подсекретар, а из 

Секретаријата за образовање и дечју заштиту заменик секретара Игор Раичевић и 
Бојан Вујковић, помоћник секретара. 

Приликом ове посете ученици првог разреда су засадили генерацијско дрво у 
школском дворишти и на тај начин смо започели једну веома лепу акцију, за коју се 

надамо да ће постати традиција свих будућих ученика наше школе. Циљ је да свака 

генерација првака засади своје дрво, које ће током осмогодишњег школовања 

неговати, а касније ће то бити трајна успомена на лепе тренутке проведене у ђачкој 
клупи. Ова акција повезана је и са пројектом „Спровођење мера адапатције на 

климатске промене уређењем зелених површина у школским двориштима“. 

Секретаријат за животну средину позвао је нашу школу да присуствује јавној 
презентацији овог пројекта. 



Приликом посете представника градске власти најављена је рекострукција фасаде, 

подова и крова над фискултурном салом. Вредност овог пројкта је 30 000 000 

(опредељена средства). Надамо се да ће до почетка нове школске године бити 

завршена планирана рекострукција како би наши ученици учили у лепшем и 
пријатнијем школском простору. 

  



Јавна презентација пројекта 

 

 
Данас је директорка наше школе Татијана Васовић Новосел присуствовала јавној 
презентацији пројекта „Спровођење мера адапатције на климатске промене уређењем 

зелених површина у школским двориштима“. Реч је о пројекту у оквиру кога ће бити 

уређене зелене површине у школским двориштима у десет београдских школа.  

Вредност овог пројкта је 4 800 000, а на нашу велику радост и наша школа је укључена 

у овај пројекат. 

Учесници на презентацији су, поред представника школа, били и представници 

Секретаријата за образовање и дечју заштиту, Секретаријата за стамбено-комуналне 

послове, ЈКП „Зеленило Београд“ и представници пројектаната којима је била 

поверена израда Техничке документације уређења школских дворишта. 

 

  



Мјау-вау експерт 

 

 

Млађи чланови еколошке секције су учествовали у пројекту „Мјау-вау експерт“. 

Прикупљено је 1150 лименки и на тај начин су ученици испунили услов за посету ARS 

тима за спасавање животиња са висина, из дубина и са вода. 

У оквиру интерактивне радионице ученици су имали прилику да се друже са два пса и 
мачком. 

 

  



Књижевна олимпијада 

 

 

Oпштинског такмичења „Књижевна олимпијада“ одржано је 7. марта у ОШ „Филип 

Кљајић Фића“. Наши ученици постигли су изузетне резлтате. 

7. разред 

Валентина Тодоровић – 1. место 

Драгутин Моретић – 3. место 

Предметни наставник: Драгана Стојиљковић 

8. разред 

Софиа Андрић – 1. место (директан пласман) 

Лазар Дудић – 3. место 

Предметни наставник: Марија Радовановић 

 

  



Дан интелигенције 

 

 

У оквиру организације еТwinning догађаја у нашој школи обележен је Дан 

интелигенције. Организоване су са ученицима активности које стимулишу 

интелектуални развој. На тај начин почели смо и припреме за предстојећа такмичења 

из математике. 

 

  



У здравом телу здрав дух 

 

И ове школске године учитељи наше школе укључени у еТwinning пројекте активно 

учествују у њиховој реализацији. 

Пројекат „У здравом телу здрав дух 2019/2020у.“ који смо покренули са ОШ „Свети 

Сава“ из Фоче, oдобрен је 26. октобра. 

Циљ пројекта је развијање свести о значају и потреби за физичком активношћу на 
целокупни развој код деце. Радујемо се сарадњи и размени искуства. 

 

  



Мислиша 

 

 

У организацији Стручног већа млађих разреда 12. марта одржано је математичко 

такмичење „Мислиша – 2020“. У седам учионица такмичили су се ученици од првог до 

осмог разреда. 

 

  



Мала олимпијада 

 

 

У оквиру Програма спортских такмичења за ученике од 1. до 3. разреда основних 

школа ГО Чукарица организовала је Општинско такмичење у Полигонима – МАЛА 

ОЛИМПИЈАДА. 

Такмичење је одржано 13.03.2020. године, у Спортском центру „Жарково“. Ученици 

трећег разреда освојили су два прва места, и у женској и у мушкој екипи. Ученици и 

наставници Драган Китановић и Сандра Лазић, поред златних медаља, донели су и 

два пехара за школу као најбољи на општини у обе категорије. 
  



еТwinning ознака 

 

 
 

Наша школа поред одличног успеха ученика, може да се похвали и изузетним 

резултатима на бројним конкурсима, такмичењима и пројектима. С поносом можемо 

да кажемо да је нашој школи додељена еТwinning ознака.  

Већ четири године ученици и наставници наше школе активно учествују у еТwinning 

пројектима. После десет Националних и три Европске ознаке квалитета, школи је 

додељено још једно признање – еТwinning ознака. Ово признање је изузетног вредно и 

не добија се тако лако. Резултат је великих постигнућа и успеха целог школског тима 

у области дигиталне праксе, иновативних приступа у педагогији, у подстицању 

континуираног професионалног развоја наставника, као и подстицању праксе 

сарадничког учења, како код ученика, тако и наставника. 

На следећим линковима можете се ближе упознати са еТwinning oзнаком за школе. 

eTwinning ознака за школе 

Изјава о мисији eTwinning школа 

Додела eTwinning ознака за школе 2020 – 2021. 
 
 
  

https://www.etwinning.net/sr/pub/benefits/recognition/etwinning-school.htm
https://www.etwinning.net/sr/pub/newsroom/highlights/etwinning-schools-mission-stat.htm
https://www.etwinning.net/sr/pub/support/2020--2021-etwinning-school-l#c688


Све ће бити добро! 

 
 

Након што је Италију захватила пандемија, ову земљу су преплавили цртежи који 

приказују дугу са натписом „Andrà tutto bene!” (све ће бити добро). Иницијативу су 

покренули најмалађи становници ове земље, који су одлучили да својим цртежима 

облепе прозоре и на тај начин пошаљу позитивну поруку онима који се боре против 
вуруса ковид-19. 

У духу солидарности ову иницијативу су подржали и ученици трећег разреда наше 
школе. Већ неколико дана  вредно раде и своје дуге са позитивним порука лепе на 

прозоре како би свима пружиле трачак наде у овим тешким временим. 

 

  



Математиком и информатиком против корона вируса 

 

 

Друштво математичара Србије и Математичка гимназија Београд уз подршку 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја организовали су 14. априла 

Ревијално такмичење из математике под слоганом „МАТЕМАТИКОМ И 

ИНФОРМАТИКОМ ПРОТИВ КОРОНА ВИРУСА“. Ученици трећег разреда учествовали су 

у овој акцији ДМС. Идеја је да ученици раде задатке, а када се поставе решења изврше 

самопроцену урађеног. Ученици, који су желели, своја решења су слали наставницима 

који су им прегледали задатке и проследили резултат. Резултати су били одлични! 

Честитамо свим ученицима који су учествовали у овом занимљивом такмичењу! 

 
  



Другаци цртају 

 

 
 

Поводом 55. Дана школе другаци су заједничким снагама представили своју школу. По 

њиховим ликовним радовима може се видети колико им школа недостаје и да школу 
виде као другу кућу. 

На линку можете погледати ученичке радове.  

 
https://www.thinglink.com/scene/1319004930341601283 
 
 
  

https://www.thinglink.com/scene/1319004930341601283
https://www.thinglink.com/scene/1319004930341601283


Школска библиотека – подршка приликом  

учења на даљину 

 
Драги ученици, 

            Школски библиотекари пружају и током ванредног стања несебично подршку 

образовно-васпитном процесу, ученицима, наставницима и родитељима. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у допису од 16. 3. 2020. основним 

и средњим школама навело је и задатке стручних сарадника. 

            У допису се наводи: „Потребно је да стручни сарадници помогну наставницима 

у изради наставних материјала који се могу користити приликом учења на даљину, 

као и у комуникацији са ученицима и родитељима. Такође, потребно је да стручни 

сарадници осмисле радионице и/или материјале за рад са ученицима у домену 

организације учења и слободног времена, техника учења, самовредновања 

напредовања кроз учење и у областима које се специфично односе на васпитни рад са 
ученицима”. 

           Библиотекар помаже ученицима, родитељима, односно старатељима и 

запосленима у школи да лакше преброде тешка времена позивајући их на онлајн 
читање, учење, усмеравајући их ка линковима везаним за предстојећа онлајн 

културна дешавања, попут виртуелне посете музејима, позоришним представама, 

концертима, библиотекама, youtube каналима, обукама, као и на учешће у разним 

креативним онлајн конкурсима. 

           У складу са дописом, позивам  Вас  драги ученици, родитељи и наставници да 

редовно  пратите следеће линкове, како би били у току са свим важним догађајима, 

обавештењима и дешавањима. 

            Препорука Друштва школских библиотекара Србије за дигиталне колекције 

књига на српском језику које можете читати путем интернета: 

– Дигитална народна библиотека Србије: https://digitalna.nb.rs/ 

-Антологија српске књижевности: www.antologijasrpskeknjizevnosti.rs/ 

– Претражива дигитална библиотека: https://pretraziva.rs/pretraga 

Претраживач културног наслеђа Србије – основне информације о дигитализованом 

културном наслеђу и приступ интерактивној мапи установа културе на територији 
Републике Србије: https://kultura.rs 

 Важни линкови за подршку учењу на даљину: 

Распоред емитовања образовних садржаја (ТВ – часови) 

 Онлајн платформе – подршка учењу: 
https://www.mojaskola.gov.rs 
 https://www.rasporednastave.gov.rs/alati-uputstva.php 
https://www.digitalnasolidarnost.gov.rs. 

            Позивам вас да пратите  важне линкове, који су подршка учењу на даљину, да 

користите колекције књига на српском језику које можете читати путем интернета и 
да приступите корисним  линковима везаним за предстојећа онлајн културна 



дешавања, попут виртуелне посете музејима, позоришним представама, концертима, 

библиотекама, youtube каналима… 

 

  



Читалачка значка 

 

 
 

Обавештавамо ученике који су се на почетку ове школске године пријавили за учешће 
у манифестацији „Читалачка значка“, да смо управо добили допис из КЦ „Чукарица“, 

да ће се ова активност, ипак, спровести до краја, па вас молимо да, уколико сте 

прочитали прописану литературу и урадили приказе прочитаних књига, урадите 

следеће: сликајте своје Читалачке дневнике и пошаљите на е-адресу. 
 

На истој адреси можете да добијете и одговоре на питања, уколико вам нешто није 

јасно. 

У обавези сте да радове пошаљете најкасније до 5. јуна, како бисмо их проследили 

организатору манифестације „Читалачка значка“, који нам шаље поруку да су за 

вредне ученике припремљене пригодне награде. 
 
 
  



Подржите нашу школу и гласајте за 

најбољи дигитални час 

 

Подржите нашег наставника историје Јову Боснића да победи на наградном конкурсу 
за најбољи дигитални час „Магија у рукама наставника“. Свако може да гласа са гугл 

налаога, и то ТРИ ПУТА! 

Основна школа „Бановић Страхиња“ тренутно је трећепласирана у Србији, а гласање 

траје до 7. јуна. 

Петоминутни приказ дигиталног часа и видео игре „Априлски рат“ можете погледати 

на youtubu а ево и линка преко ког можете гласати за нашег колегу 

https://jpd.rs/takmicenje-za-najbolju-online-nastavu-prijava-skole.php?id=93 

Хајде да заједно будемо најбољи у Србији! 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=8FyCRXeRrcQ
https://jpd.rs/takmicenje-za-najbolju-online-nastavu-prijava-skole.php?id=93


Рeзултати такмичења „МИСЛИША 2020“ 

 

1. разред  

Петар Милосављевић 2.награда 

Милица Благојевић  3. награда 

Мила Милосављевић 3. награда 

Софија Васић 3.награда 

Ина Вермезовић  – похвала 

Ковач Богдан –  похвала 

Мила Ивановић  – похвала 

Бранислав Николић  – похвала 

Филип Пантелић  – похвала 

  

2. разред 

Уна Јеловац 2. награда 

Вукашин Анђелковић 3.награда 

Даница Барјактаровић 3. награда 

Дуња Миленковић 3.награда 

Павле Голубовић 3.награда 

Софиа Шиљеговић 3. награда 

Анђелија Бацкови ћ – похвала 

Емилиа Лесковац –  похвала 



Хана Радошевић-  похвала 

Андрија Ћивша  – похвала 

Анђела Шошкић  – похвала 

  

3.разред 

Сергеј Милановић  2. награда 

Матеја Симић 2.награда 

Павле Агатоновић –  похвала 

Марко Ђукић  – похвала 

Лука Ковачевић  – похвала 

Невена Мрковић – похвала 

  

4.разред 

Филип Баћовић 2. награда 

Ђорђије Бурсаћ 3. награда 

Лазар Дакуловић 3.награда 

Иван Икодиновић 3. награда 

Ана Радивојевић 3.награда 

Војислав Симоновић 3. награда 

Растко Симић –  похвала 

  

6. разред 

Милан Икодиновић 3. награда  



Вуковци школске 2019/20. године 

 

С поносом вам представљамо наших седамнаест носилаца Вукове дипломе, који су 

поред одличног успеха из свих наставних предмета и примерног владања, годинама 

постизали изузетне резултате на бројним такмичењима и на тај начин предствљали 
нашу школу у најлепшем светлу. 

Носиоци дипломе Вук Караџић: 

1. Тијана Губеринић 

2. Тара Јовановић 

3. Ема Пашић 

4. Тијана Поповић 

5. Милица Дудић Ђорђевић 

6. Наталија Максимовић 

7. Ана Стајић 

8. Уна Родић 

9. Софиа Андрић 

10. Стеван Бућковић 

11. Тијана Велемир 

12. Михајло Срећковић 

13. Александар Златић 

14. Мила Марковић 



15. Анђела Милошевић 

16. Александра Савкић 

17. Ангелина Топић 

 

  



Ђак генерације  

 

 

За ђака генерације ОШ „Бановић Страхиња“, одлуком школске комисије, која је узела у 

обзир све релевантне информације, изабрана је Ана Стајић, ученица 8-2. 

Током осам година школовања у нашој школи, Ана Стајић је била посвећена, 

свестрана и изузетно одговорна. Својом озбиљношћу, искреношћу, лепим васпитањем 

и спремношћу да увек помогне, створила је квалитетан однос и са наставницима и са 

својим друговима, тако да су вест да је изабрана за ђака генерације сви дочекали 

благонаклоно и са радошћу. 

Ана никада није било довољно да испуњава само редовне школске обавезе и задатке, 

већ је увек стремила томе да се искаже и у свим ваннаставним активностима, које су 

често биле веома различите. 

Учествовала је на многобројним такмичењима различитог ранга, на којима је редовно 

постизала завидне резултате. Међу Аниним бројним успесима на школским 

такмичењима издвајамо: 

V разред 

1. место на Општинском такмичењу из биологије 

1. место на Градском такмичењу из биологије 

VI разред 

1. место на Општинском такмичењу из биологије 

VII разред 



2. место на Општинском такмичењу из географије 

1. место на Градском такмичењу из географије 

Похвалница за 88 освојених поена на Републичком такмичењу из географије 

3. место на Општинском такмичењу из Техничког и информатичког образовања 

2. место на Окружном такмичењу из хемије 

VIII разред 

3. место на Градском такмичењу из хемије 

 

  



Спортиста генерације 

 

 

За спортисту генерације ОШ „Бановић Страхиња“, одлуком школске комисије, која је 

узела у обзир све релевантне информације, изабрана је Ангелина Топић, ученица 8-4. 

Ангелина је чланица атлетског клуба „Топ Јумп“ и  репрезентативка Србије у скоку 

увис, скоку удаљ и вишебоју. Од недавно је и државна рекордерка у скоку увис за 

старије пионирке са прескочених 180цм (рекорд који је одолевао 39 година) и са овом 

висином  је тренутно друга у свету. 

У скоку удаљ је са прескочених 5.82м такође друга у свету у својој старосној 
категорији и у обе дисциплине је испунила норму за првенство Европе наредне 
године, које ће се одржати у Ријетију (Италија). 

Њен вишеструки таленат се огледа и у томе да је међу три најбрже спринтерке Србије 
на 60м, 100м, 200м и 300м и да је друга у троскоку у својој старосној категорији. 

Ангелина је вишеструка првакиња државе и освајачица медаља на државним 
првенствима за млађе пионирке, старије пионирке, млађе јуниорке и старије јуниорке, 

а њен скок од 180цм је тренутно најбољи скок чак и у сениорској конкуренцији у 

Србији. 

Представља бисер српског спорта и њено време тек долази. 

 

 

 
 
 


