ЛЕТОПИС
за школску 2015/16. годину

Летописац
Биљана Кнежевић,
наставник српског језика
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28.8.2015.
Семинар „Оцена, самопроцена и формативно оцењивање“ одржан је у нашој школи у
организацији БИГЗ Центра за савремено образовање из Београда.
Семинару је присуствовао велики број наставника и учитеља који су кроз активно учешће
у радионицама унапредили своје знање о оцењивању, формативном оцењивању и
самопроцени.
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1.9.2015.
Почетак школске године традиционално је обележила приредба добродошлице за ђакепрваке. Ове школске године „Пан-театар“ је гостовао у нашој школи са пригодном
представом „Авантуре мачка Џоа“.
Школа, општина „Звездара“ и Издавачка кућа „Клет“ побринули су се да сваки првак
добије школски ранац пун прибора.
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8.9.2015.
Овогодишњи школски турнир у малом фудбалу започео је утакмицом у 13.30 између
осмака парне и непарне смене. Турнир води наставник математике Баги Имре по већ
утврђеном распореду: прво играју ученици осмог, затим седмог, шестог и на крају петог
разреда парне и непарне смене. Ове утакмице се играју на школском терену у међусмени.
Јесење коло биће завршено до краја новембра. Овај турнир промовише фер плеј у
најбољем виду.
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10.9.2015.
Боравак је место у коме наши најмлађи ученици свакодневно проводе више часова, у
игри дружењу, али и изради домаћих задатака и учењу, па се трудимо да им простор у
којем се одвијају предвиђене активности улепшамо и оплеменимо.
У том украшавању простора пре свега учествују ученици који похађају боравак, и то
појединачним или заједничким радовима које наше учитељице из боравка креативно
обједине у целину и
на интересантан
начин
представе и
прикажу
на

паноима у
боравку и
холу школе.
Заједнички рад код
ученика подстиче
јединство групе и осећај припадности, а деца осећају и понос због излагања радова и
прилике да покажу шта умеју.
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26.9.2015.
Семинар под називом „Адолесцент и специфични стилови контакта у породици/обука
за рад са ученицима и родитељима“ одржан је у нашој школи у радној и веселој
атмосфери уз активно учешће великог броја наставника и учитеља.
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28.9.2015.
Одржана је прва седница Ученичког парламента у овој школској години. Руководилац
ове ученичке организације је наставница руског језика Слободанка Марковић. На овој
седници донете је план рада за ову школску годину. У извештају стоји следеће:
1. Чланови УП до понедељка 5.10. спровешће анкету о заинтересованости за
организацију акције добровољног давања крви у нашој школи (у ту сврху биће
ученицима подељени анкетни листићи). Молимо ОС да подрже ову акцију и своје
чланове парламента апелом на ученике да се активно укључе и пронађу даваоце, јер
ова акција је, поред тога што је на првом месту хумана, уједно и маркентишка доприноси угледу и промоцији школе. Савет родитеља је једногласно дао подршку
овој акцији.
2. Ових дана чланови УП урадиће и анкету о заинтересованости ученика за журку – ако
буде довољно пријављених ученика, ускоро ће бити организована журка.
3. Ученици траже организацију дежурства ученика на улазу школе. О овом питању треба
да одлуче надлежни.
4. Ученици траже течни сапун у тоалетима .
5. Чланови УП су замољени да се понашају као увек дежурни ученици и да пријављују
оне који уништавају славине по тоалетима. Замољени су да пренесу својим
одељењима, да ће свако ко оштећује славине морати да плати штету; да апелују на
своја одељења да се чува школска имовина јер ће ученици доћи у ситуацију да неће
имати тоалете који функционишу.
6. Ученици желе да наставе акцију прикупљања чепова моћи ће да их и даље доносе у
школу јер ће у ту сврху бити одређен простор за одлагање чепова и одређени су већ
ученици који ће поставити кутије у сваку учионицу (и који ће те кутије празнити када
се напуне – обавестићемо накнадно о којим се ученицима ради).
7. Ученици се жале на кухињу – траже разговор са њима.
8. Изабрано је руководство УП: председник је Борис Гавриловић, потпредседница Софија Безар, Невена Антоновић – записничар, Ања Милићевић - координатор за пети
и шести разред, а предсеник Малог УП је Данило Лазовић из 3/2, заменица Лана
Варничић из 4/4.
9. Ученици предлажу дан замене улога у Дечијој недељи. Молимо да им се изађе у
сусрет...
10. Психолог је говорила о развојном плану школе.
Више о раду Ученичког парламента може се сазнати на сајту Школе.
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29.9.2015.
У нашој школи постоји пракса упознавања наставника предметне наставе са
ученицима четвртих разреда.
Циљ оваквог дружења кроз одржавање угледног часа јесте упознавање и дружење
ученика са наставником, као и наставниково упознавање са одељењем и евентуалним
специфичностима везаним за њега. Ученици се на овај начин постепено привикавају на
предметну наставу која их очекује у петом разреду.
Наставница српског језика Биљана Кнежевић је била гост предавач у свим
одељењима четвртог разреда, а делић атмосфере са часа 4/1 можете погледати на
приложеним фотографијама. Наставна јединица коју је предавала била је „Прошло,
садашње и будуће време“, обрада.
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1.10.2015.
На литерарном и ликовном конкурсу „Тајне лепе старости” у организацији
„Пријатеља деце Звездаре“, ученици наше школе су освојили запажена места: Маша
Коцић 4/1 и Теодора Филиповић 4/1 (друго место за литерарне радове), Огњен Спасић 3/2
(треће место за литерарни рад) и Маша Олујић 2/3 (треће место за ликовни рад). Награде
су уручене у просторијама библиотеке „Бранко Миљковић“.
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5-9. октобар 2015.
Почетком октобра у нашој школи се трациционално обележава Дечија недеља у оквиру
које се организују разне активности на тему деце и њиховог света.
У понедељак 5. октобра су представљени радови ученика млађих разреда у изложби на
тему „Деца деци“ који су на паноима оплеменили школски простор.
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8.10.2015.
Ученици 5/1 сакупили су школски прибор (ранчеве, свеске, оловке, бојице, књиге) и
заједно са одељенским старешином Иваном Радичевић посетили Центар за интеграцију
младих у Крфској 7а. Ово познато „Свратиште“ брине о деци укљученој у живот или рад
на улици.
Наши ученици су разговарали са децом корисницима, а запослена у Центру им је
објаснила сврху Центра, ко су деца која долазе и какве услуге могу добију.
Деца кoрисници су у знак захвалности направила честитку.
Посета Центру показала је нашим ученицима да немају сва деца исте услове за живот и да
треба имати разумевања и толеранције за различитост.
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8.10.2015.
Поводом Дечје недеље у кабинету за музичко одржан је Фестивал плеса у организацији
плесног клуба „Врачар“. Сви заинетересовани ученици од првог до четвртог разреда су
играли и уживали у дружењу кроз игру.
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9.10.2015.
Поводом Дечје недеље ГО Звездара организовала је ликовни конкурс „Моја породица“.
Ученица наше школе Ива Јелић 4/4 (учитељица Бојана Зечевић) освојила је 2. награду за
свој цртеж.
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9.10.2015.
У оквиру пројекта „Родитељ – предавач“, у одељењу IV/2, дана 9.10.2015. предавање је
одржала мама Снежана Мирјанић – медицинска сестра. Час је текао тако што су ученици
чули одговоре на питања која су актуелна у том узрасту, а подразумевају основе прве
помоћи. Учитељ овог одељења је Марија Милинковић..
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15.10.2015.
Уметничка радионица у II/2
У оквиру часова ликовне културе, ученици II/2 одељења правили су замкове од картона и
других материјала на тему „Замак пријатељства“. Деца су показала изузетну
маштовитост и креативност током израде.

Као резултат интересовања и креативности свих ученика другог разреда на часу
ликовног васпитања у току септембра и октобра настао је у холу школе „Креативни
кутак“ у коме су изложени радови ученика.
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Креативни кутак
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15.10.2015.
У оквиру Европске недеље програмирања наставница техничког и информатичког
образовања одржала је у одељењу 5/3 час на коме су ученици могли да се упознају са
основама програмирања како би се подстакло функционално коришћење компјутера и
ученици оснажили у свом напредовању.
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19.10.2015.
У музичком кабинету наше школе у 17.00 часова предавање о адолесценцији одржао је
др Мирослав Павловић, научни сарадник и руководилац Сектора за приправништво,
менторство и руковођење Завода за унапређивање образовања и васпитања.
Предавању су присуствовати наставници и родитељи ученика старијих разреда.
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19.10.2015.
Огледни час из биологије са темом „Популација и животна заједница“ одржала
наставница Мирјана Богићевић у одељењу 8/1. Групним радом ученици су обновили
потребна знања, проширили их и применили научено градиво. Извршена је корелација са
неколико предмета (унутарпредметна, математика, српски језик, географија, ликовна
култура, техничко образовање).
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20.10.2015.
Поводом Дана ослобођења Београда ученици 6/2 посетили су са Споменик
ослободиоцима Београда у Другом светском рату и обишли спомен-гробље борцима
погинулим у борбама за ослобођење Београда у октобру 1944. године. Ученици су
положили венац и разговарали са учесницима овог историјског догађаја. У ово путовање
кроз историју повео их је одељенски старешина Имре Баги.
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21.10.2015.
Lego ergo sum у октобру
Љубитеље добре књиге петог и шестог разреда имали су свој први овогодишњи
сусрет под именом Lego ergo sum у кабинету српског језика.
Прочитане ромене ученици су представљали помоћу паноа (постера). У разговору
за округлим столом разменили су мишљења и утиске и направили списак романа које
препоручују својим друговима.
Овај сусрет водила је наставница српског језика Биљана Кнежевић.
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28.10.2015.
Пројекат „Оснаживање породице“ започео је у нашој школи 28.10.2015. године
уз учешће 15 породица. Програм, чији је циљ да се млади припреме за тинејџерске
године, избегну проблеме са дрогом и алкохолом и унапреди породична комуникација,
трајаће седам недеља. Родитељи ће разговарати о проблемима младих, одређивању
правила у породичном животу, о последицама непромишљених одлука и начинима
решавања проблема, као и о начинима да се покаже љубав и подршка. Породице ће се
лепо проводити у активностима и играма, разговараће о томе шта једну породицу чини
јаком и решаваће проблеме заједно
Програм воде педагог школе Лидија Влајковић, наставник разредне наставе Горана
Радивојевић, наставник историје Зорица Јовић, и наставник географије Ивана Радичевић.
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Покренут школски часопис „Сусрети“ у електронском издању
Школски часопис „Сусрети“ излазио је од самог оснивања школе. Дугу традицију
прекинуле су неповољне финансијске прилике, али са развојем нове технологије
омогућено је да се овакав часопис издаје електронски.
Чланови Новинарске секције покренули су школски блог „Сусрети“ са намером да
се динамичан школски живот представи у већем обиму него што омогућава сајт Школе.
Блог „Сусрети“ намењен је свим ученицима од првог до осмог разреда и има задатак да
прикаже рад свих одељенских заједница, интересовања ученика, њихова постигнућа и
таленте. Уредник и администратор блога је наставница српског језика Биљана Кнежевић, а
ученик-администратор Миљан Трајковић из 8/1.
Часопис се налази на адреси https://susreticasopis.wordpress.com а своје
предлоге, радове и питања ученици могу слати на адресу часописа
osdm.susreti.casopis@gmail.com.
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29.10.2015.
Ове школске године педесетак ученика наше школе у пратњи својих наставника (руског
језика Слободанке Марковић и математике Анђеле Милетић и Тамаре Живковић)
посетили су Сајам књига на којем је овогодишњи почасни гости Русија.
Наша ученица ТедораЂекић из 8/3 је, одговоривши тачно шта је на показаној слици и шта
се налази на новчаници од 100 рубаља – Бољшојтеатар, као успомену на учешће у квизу
знања о Русији добила ту исту новчаницу од 100 рубаља.
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5.11.2015.
У холу наше школе представљени су ликовни радови ученика другог разреда са темом
„Морско дно“.
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14.11.2015.
Група ученика виших разреда у пратњи наставника техничког и информатичког
образовања Љубише Димитријевића и Владимира Стојановића посетила је пети школски
фестивал науке „На младима свет остаје“ који је одржан у ОШ „Деспот Стефан
Лазаревић“. Ученици су обишли штандове фестивала и према њиховим речима неодлучни
да издвоје најјачи утисак: спектакуларна ерупција вулкана, самоходни роботи или нешто
сасвим треће...
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16.11.2015.
Традиционална ђачка манифестација „Ђачки песнички сусрети“ одржана је у
просторијама библиотеке-галерије „Бранко Миљковић“. Ученици су прочитали своје
песме, а жири је одабрао најбоље за следећу општинску смотру. Од ученика наше школе
пласирале су се ученице Теодора Филиповић 4/1 и Теодора Ђекић 8/3.
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20.11.2015.
Ученици наше школе су учествовали у пројекту „Рециклирам – дакле постојим“
који је реализовао и организовао Звездарски еколошки центар (ЗЕЦ) у сарадњи са
Општином Звездара. Додела награда и диплома је била у вртићу „Звездани гај“.
Награђени су следећи ученици наше школе:
- Маша Олујић II-3, ликовни рад
- Дуња Лукић III-1, двострука награда за ликовни рад
- Одељење IV-2 са представницима Ањом Костић, Светланом Миловановић и
Анђелом Петровић, групни ликовни рад
- Анђела Куч IV-1, литерарни рад
Удружење “Звездарски еколошки центар“ је у оквиру пројекта под називом
„Рециклажна острва” оргaнизовало у вртићу “Звездани гај“ свечану ретроспективу свих
пројектних активности, од потписивања уговора са Министарством пољопривреде и
заштите животне средине, до последње едукативне и креативне радионице предвиђене
пројектом. Представљен је пројектни тим „ЗЕЦ“-а, презентована је ретроспектива свих
пројектних дешавања током протекла два месеца активности, уручене су захвалнице и
дипломе свим учесницима пројекта и подељене су награде деци која су учествовала на
конкурсу „Рециклирам дакле постојим” .
Захвалнице на несебичној подршци и сарадњи уручене су Геодетско техничкој школи
(директорка Марија Радић), основној школи „Десанка Максимовић“ (директорка Катарина
Стјепановић), вртићу „Звездани гај“ (руководилац Сладјана Вујовић), ГО Звездара
(председник скупштине Душан Игњатович) , компанијама „ММ Продукт“ и „Greentech “.
Деци која су учествовала на наградном ликовном и литерарном конкурсу подељене су
дипломе, књиге и мп3 плејери.
Као почасни гост свечаности представљено је удружење деце са посебним потребама
Плава шкољка које је својим музичким наступом употпунило овај догађај.
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24.11.2015.
У организацији Ученичког парламента и уз подршку и тимски рад ученика,
родитеља и Одељенских старешина, у уторак 24. новембра од 14 до 18 часова у нашој
школи спроведена је још једна акција добровољног давања крви. Ученици су у својој
околини анимирали даваоце и тако и сами развијали свест о потреби давалаштва и значају
крви за живот човека.
Акција прикупљања крви протекла је у најбољем реду и веома успешно. Екипа
Трансфузиолошког института је отишла задовољна и бројем давалаца и дочеком у
школи.

30

26.11.2015.
У одељењу 2/3 учитељица Достана Павловић одржала је огледни час из математике са
темом „Лопта“.
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26.11.2015.
Час физичког васпитања у одељењима 4/2 и 4/4 одржао је родитељ-предавач Ђорђе
Марић, професор физичког васпитања и отац Филипа Марића 4/2.
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26.11.2015.
На општинском квизу „Покажи шта знаш из области заштите од пожара 2015“ у
организацији Добротворног ватрогасног друштва, ученици трећег разреда наше школе
освојили су треће место (учитељи Достана Павловић, Ивана Богдановић, Горана
Радивојевић и Александра ).

33

27.11.2015.
Јавни час „Италијанска опера“ одржан је у музичком кабинету у петак 27.12.2015. у
19 сати. Аутор часа је наставница музичке културе Гордана Поповић, а час је реализован
уз помоћ ученика осмог разреда.
Овом часу присуствовали су и чланови Школског одбора, Савета родитеља, наставници
школе и ученици осмог разреда.
Након часа приређена је и пригодна закуска из италијанске кухиње па су гости и
домаћини продужили дружење у пријатном амбијенту.
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6.12.2015.
У недељу 6. 12. 2015. ученици IV/2 заједно са учитељицом Маријом Милинковић
посетили су Фестивал науке, под називом „Чуда су свуда“.
На Фестивалу је представљена и објашњена наука на начин близак свима нама, без обзира
на године. Ученици су посматрали кап воде, грумен земље, осврнули су се на свет око
себе и удубили, јер чуда су свуда, само чекају да буду откривена.
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10.12.2015.
У одељењу 4/1 (учитељица Даница Станисављевић Петровић) на часу природе и друштва
гостовали су родитељи Александра Малетић и Валентина Васић. У пријатној атмосфери
и сами су били активни учесници занимљиве теме „Човек“ (полна различитост, однос
према другима...) Ученици су били веома пажљиви и активно учествовали у разговору.
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7-11.12.2015.
Ученици наше школе нису пропустили ни Светску недељу програмирања која је
ове године одржана од 7.12.2015. до 11.12.2015.
Била је ово још једна лепа прилика да се ученици уче логичком решавању проблема,
да уче да анализирају проблем и да га разлажу на елементарне кораке а све то играјући се.
Програми су им подређени у сваком смислу и у складу са њиховим афинитетима: од
тематике од дизајна. Ученици су били награђени дипломама за успешно обављен рад.
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9.12.2015.
У просторијама ОШ „Јелена Ћетковић“ отворена је изложба литерарних и
ликовних радова са темом „Балови и балске хаљине у Србији почетком 20.века“.
Награђени су најуспешнији радови, а међу њима су се нашли и ученици наше школе са
својим ликовним радовима: Димитрије Савић 4/1 (друго место) и Анђела Вуковић 4/1
(треће место).
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16.12.2015.
Представници наше школе учествовали су у популарном „Тргу бајки“ на платоу
испред УК „Вук Караџић“. Потрудили смо се да на најбољи начин представимо нашу
школу и истакнемо креативност ученика и наставника.
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5.12.2015.
Одржан је нови сусрет љубитеља добре књиге Lego ergo sum за ученике седмог и
осмог разреда, који је водила наставница српског језика Јасна Стевановић Рикерт. И овај
сусрет је био веома успешан, ученици су представили нове романе за читање.
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26. фебруар 2016.
Ученици наше школе Вања Александрић (4/3) и Теодора Маркулић (4/3) у библиотеци
„Бранко Миљковић“ примили су награде које су освојиле на 22. општинском конкурсу
за дечју карикатуру „Мали Пјер“: Вања је освојила друго, Теодора треће место. Радови
Милоша Вилимоновића (4/1) и Јелене Марковић (4/1) похваљени су.
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9. март 2016.
И ове године прославили смо традиционални руски хришћански празник Масленице,
који наша школа празнује од 2010. године. Масленице су празник који се слави у недељи
пре почетка Васкршњег поста, обележава се играма и печењем палачинки. Прославу
организују наставници руског језика Слободанка Марковић и Сања Кандолф, игре
организују наставници физичке културе Анита Остојић и Петар Остојић, док печењем
палачинки у холу школе традиционално предводи наставник математике Имре Баги са
ученицима свог одељења.
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Резултати са општинских такмичења
Енглески језик:
Теодора Божић, 3.место, наставник Александра Ђорђевић
Сара Стаменков 8/2, 2.место, наставник Снежана Корић
Српски језик:
Ђачка песничка сусретања
Теодора Ђекић 8/3 (наставник Дубравка Јеремић): 2.местона Општинском такмичењу у
организацији Пријатељи деце Звездаре
Књижевна олимпијада
Милица Маричић 7/1 (наставник Биљана Кнежевић): 1.местона Општинском такмичењу;
Андријана Станчев 8/3 (наставник Дубравка Јеремић): 1.место на Општинском
такмичењу;
Даница Никић 8/3 (наставник Дубравка Јеремић): 2.место на Општинском такмичењу;
Милица Дукић 8/3 (наставник Дубравка Јеремић): 2.место на Општинском такмичењу;
Наташа Јовановић 8/1(наставник Биљана Кнежевић): 2.место на Општинском такмичењу
Граматика
Анастасија Глигоријевић7/3(наставник Славица Ћуковић): 2.место на Општинском
такмичењу
Милица Дукић 8/3 (наставник Дубравка Јеремић): 2.место на Општинском такмичењу
Даница Никић 8/3 (наставник Дубравка Јеремић): 3.место на Општинском такмичењу
Музичка култура:
Хор, 2. место, наставник Гордана Поповић
Математика:
Ања Милићевић 6/2 , 3.место, наставник Имре Баги
Ања Милићевић 6/2, похваљена на такмичењу „Мислиша“, наставник Имре Баги
Доминим Вељовић 5/4, 1.место, наставник Имре Баги
Страхиња Вучковић 5/4, 3.место, наставник Имре Баги
Физика:
Борис Гавриловић 8/4, 2.место, наставник Никола Павловић
Ања Милићевић 6/2, 2.место, наставник Никола Павловић
Биологија:
Пласман на градско
Ирина Момчиловић 5/3, наставник Мирјана Богићевић
Павле Николић 6/3, наставник Мирјана Богићевић
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Катарина Аничић 7/1, наставник Мирјана Богићевић
Тијана Бабић 7/1, наставник Мирјана Богићевић
Нина Лисац 7/3, наставник Мирјана Богићевић
Милица Дукић 8/3, наставник Мирјана Богићевић
Андријана Станчев 8/3, наставник Мирјана Богићевић
Борис Гавриловић 8/2, наставник Јасмина Ружичић
Емилија Живковић 8/2, наставник Јасмина Ружичић
Ема Унијат 6/4, наставник Јасмина Ружичић
Тања Пилиндавић 6/1, наставник Јасмина Ружичић
Историја:
Ана Ромчевић 6/4, 3.место, наставник Зорица Јовић
Смотра техничког стваралаштва из роботике и интерфејс технологије Робо Инт
Инвент
Марко Славић 8/4, 1.место, наставник Владимир Стојановић
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9. март 2016.
На градском такмичењу из џудоа у оквиру школског спорта, наши ученици Данијела
Филиповић (2/1), Борис Рутовић (3/1) и Филип Комазец (3/1)освојили су треће место у
својим категоријама.
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20.март 2016.
Ученици нижих разреда изложили су у холовима школе најбоље литерарне и ликовне
радове на тему „Пролеће“.
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22.март 2016.
У „малој свечаној сали“ одржана је приредба за будуће прваке. Ученици другог разреда
потрудили су се да пријатном атмосфером пожеле добродошлицу будућим другарима.
Координатори приредбе били су учитељи Наташа Јовановић и Драгица Станимировић.
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26. март 2016.
Одржан је још један сусрет љубитеља читања Lego ergo sum на коме су ученици
свих разреда и обе смене представили занимљиве романе које су прочитали и које
препоручују својим друговима.
Излагало је тринаест ученика. Атмосфера сусрета била је пријатељска и опуштена,
ученици су поново разменили ставове, питања и информације. Списак препоручених
романа са овог сусрета налази се на сајту наше школе. Сусрет је водила наставница
српског језика Биљана Кнежевић.
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1.април 2016.
Отпочео је упис првака за школску 2016/17. годину. Будући прваци обављају тестирање
према заказаном распореду у педагошко-психолошкој служби.
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13. април 2016.
У просторијама Основне школе „Никола Тесла“ у Винчи на свечаној додели диплома
наша ученица Маша Коцић (4/1) примила је награду за освојено треће место на
окружном такмичењу из математике.
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Резултати са градских такмичења
Биологија:
Ирина Момчиловић 5/3, 3.место, наставник Мирјана Богићевић
Павле Николић 6/3, 3.место, наставник Мирјана Богићевић
Борис Гавриловић 8/2, 2.место, наставник Јасмина Ружичић
Емилија Живковић 8/2, 2.место, наставник Јасмина Ружичић
Ема Унијат 6/4, 2.место, наставник Јасмина Ружичић
Историја:
Ана Ромчевић 6/4, 2.место, наставник Зорица Јовић
Српски језик:
Страхиња Вучковић 5/4 (наставник Дубравка Јеремић): 3.место на литерарном конкурсу у
организацији Дечјег културног центра Београда
Књижевна олимпијада
Милица Маричић 7/1, 1.место, наставник Биљана Кнежевић
Андријана Станчев 8/3, 2.место , наставник Дубравка Јеремић
Даница Никић 8/3, 1.место, наставник Дубравка Јеремић
Милица Дукић 8/3, 2.место, наставник Дубравка Јеремић
Математика:
Ања Милићевић 6/4, 3.место, наставник Имре Баги

Смотра техничког стваралаштва из роботике и интерфејс технологије Робо Инт
Инвент
Марко Славић 8/4, 1.место, наставник Владимир Стојановић
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15.април 2016.
У сали за физичко васпитање одржан је пробни матурски испит за осмаке. У петак
15.4.2016. радили су тестиз математике, а у суботу 16.4.2016. из српског језика и
комбиновани тест (пет предмета). Сви ученици су радили сва три теста и на тај начин
окусили атмосферу на самом пријемном у јуну.
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Април 2016.
Наша школа традиционално дочекује свечано највеселији и најшаренији празник
Васкрс. Ученици боравка су са својим учитељицама украсили школски хол ликовним
радовима.
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22. април 2016.
Одељење 1/2 са својом учитељицом Миланом Ђурић освојило је друго место на
општинском конкурсу „Мој буквар“ у категорији групни радови.
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11.мај 2016.
Одржан је час у природи изборног предмета чувари природе. Предметни наставник
Снежана Трнавац и ученици одељења 5/2 провели су један школски час у дворишту
школе. Ученици су показали знања која поседују из географије, биологије и екологије.
Теме су биле оријентација у простору, извори енергије, загађивање животне средине,
однос људи према биљном и животињском свети и рециклажа. Ученици су имали и
практичну вежбу како очувати животну средину.
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12.мај 2016.
Заинтересовани осмаци наше школе су у пратњи наставника техничког и информатичког
образовања посетили Грађевинску техничку школу „Бранко Жежељ“. Ученике и
наставнике су примили директор и педагог школе, инфромисали су их о профилу који
школују као и могућностима ученика након матурирања. Ученици су обишли кабинете и
присуствовали презентацији часова.
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16.мај 2016.
У музичком кабинету наше школе одржана је радионица за ученике и родитеље
„Алкохол и понашање у саобраћају“ у организацији ГО Звездара. Радионицу је водила
Биљана Кордић (реализатор пројекта). Присуствовао је и Зоран Ковачевић из Савета ГО
Звездара за безбедност саобраћаја.
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18. мај 2016.
Часопис ученика школе „Сусрети“ објављен на новој адреси www.susreti.rs са новим
урбаним изгледом. Часопис је проширио своје садржаје и намену, од сада припада не само
ученицима који тренутно похађају нашу школу, већ и бившим ученицима свих узраста.

58

19. мај 2016.
Настављене су активности из развоја саобраћајне културе. Активисти Црвеног крста су
у нашој школи извели симулацију саобраћајне несреће и на лицу места показали
ученицима како се правилно реагује и указује прва помоћ страдалим лицима. У овој
показној вежби учествовали су и бивши ученици наше школе.

59

23.мај 2016.
Ученици првог, другог и трећег разреда наше школе били су на полудневном излету
на ком су обишли салаш Стремени и посетили манастир Фенек.
.
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28.мај 2016.
Ученик наше школе Марко Славић 8/4 освојио је прво место на Републичком такмичењу
„Смотра роботике“ за основце. Марко је представио свој рад „Мој први робот“ којим је
бежично управљао мобилним телефоном. Марков наставник-ментор је Владимир
Стојановић.
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2. јун 2016.
Одржан је последњи сусрет Клуба љубитеља добре књиге „Lego ergo sum“ за ову
школску годину. Прочитане романе представило је шесторо ученика шестог и седмог
разреда. На овом сусрету започета је и размена књига међу ученицима. Учесници сусрета
су развили богату дискусију и предложили како да унапредимо наше сусрете: писањем
заједничког књижевног дела. Сусрет је водила наставница српског Биљана Кнежевић.
Неке од препоручених књига:

1.
Марија Симић 6/3 представила је роман Зои Саг
„Онлајн девојка“ у издању Лагуне 2014. Реч је о роману са
модерном тематиком из ђачког живота: девојка која се не
сналази најбоље у друштву заснива свој блог и тако постаје
једна од најпопуларнијих девојчица, али анонимна! У позадини
овог романа је наравно и љубавна прича.
2. Лазар Милошевић 6/4 представио је „Грчке митове“ у
издању Издвачке куће Алнари, Београд 2012. Реч је о
збирци прилагођених митова. Ова тема нас је подстакла на
дискусију о томе ко на кога личи: богови на људе или људи
на богове, али је општи закључак да су богови суровији од
људи.

3.
Ема Унијат 6/4 представила је роман који је купила
од самог аутора на књижевном сусрету одржаном у нашој школи:
„Љубав звана радио“ Слободана Станишића, издање РДУ Србије
2010. Ему је највише изненадило то што је аутор навео бар
тридесет аутентичних личности које су утицале на његову љубав
према глуми. У овом роману може се научити како се човек може
променити и губитник постати победник!
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6. јун 2016.
Лука Рајачић, ученик 5/3, на овогодишњој смотри Регионалног центра за таленте
„Београд II“ освојио је прво место из области математике у категорији ученика 5. и
6. разреда. Награду и медаљу му је у Скупштини града уручио директор Центра Никола
Срзентић. Овој манифестацији присуствовали су и градоноачнелник Синиша Мали, као и
универзитетски радници. Лука је представио нашу школу у најлепшем светлу.
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9. јун 2016.
Нашу школу су посетили амбасадорка Аустралије Џулија Фини, представница
Заштитника грађана и представница издавачке куће „Вулкан“ поводом борбе против
вршњачког насиља. Овом приликом упознале су се са радом Ученичког парламента и
Вршњачког тима, као и начинима на који се ученици и наставници носе са проблемима
вршњачког насиља. Ученици школе припремили су и малу приредбу забавног карактера
као знак добродошлице уваженим гостима.
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11. јун 2016.
Ученици 4/2 су на занимљив начин прославили крај школске 2015/16. године: са
бившом учитељицом Весном Веселиновић и садашњом Маријом Милинковић отишли су
у играоницу „Епик“ како би се опростили. Уз игру, забаву, смех и добро расположење
ученици су прославили успех у протеклој школској години и оснажени се припремили за
нову.
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5.7.2016.
Милица Дукић (8/3), ученик генерације 2015/16, примила је још једну награду у
Свечаној сали Скупштине града заједно са свим ученицима генерације београдских
основних и средњих школа. Основци су награђени монографијом Милована Витезовића
„Вук Караџић“ и комплетом од 15 кованица са ликовима најзначајнијих Срба, а
средњошколци лап-топом.
Ученике је поздравним говором охрабио да наставе да и даље буду најбољи
градоначелник Београда Синиша Мали, а представници Музичке школе „Мокрањац“
приредили су мини концерт у част најбољих ђака Београда.
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