Основна школа
„Десанка Максимовић" Београд

за школску 2017/18. годину

Летописци
Биљана Кнежевић
Тања Парезановић

23.8.2017.
Стручно усавршавање у оквиру установе- примена Пликерс апликације у настави
Тања Парезановић, наставник географије, презентовала је 23. августа Наставничком већу
могућности примене Пликерс апликације у настави. Ово предавање одржано је у оквиру стручног
усавршавања у оквиру установе, а са циљем ојачања компетенција наставника и повећања нивоа
квалитета наставе. Овај алат омогућава активност сваког ученика на часу, као и праћење нивоа
постигнућа.

28. и 29.8. 2017.

Семинар "Где је нестала одговорност – одговорност као главни фактор успешне
партиципације ученика"
Семинар "Где је нестала одговорност – одговорност као главни фактор успешне
партиципације ученика" у организацији Удружења за подршку васпитању и образовању из Шапца
(кат.бр. семинара) одржан је у нашој школи 28. и 29. августа 2017. године у веома радној и пријатној
атмосфери. У првом плану је дефинисана улога наставника у развоју одговорности код ученика и
узајамном уважавању ученика и натавника. Приоритетне области стручног усавршавања: праћење и
вредновање образовних постигнућа, праћење и подстицање развоја деце, ученика и наставника.
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28. и 29.8. 2017.

Обука запослених о могућностима употребе Гугл драјва

Владимир Стојановић, наставник ТО, одржао је 28. и 29. 08.2017. године обуку о
могућностима употребе Гугл драјва за побољшање наставе и вођење администрације за групу
наставника. Полазници су се упознали са обрадом и дељењем документа, обрадом фотографије и
прављењем упитника.
Ова обука организована је у оквиру усавршавања запослених у установи, ради побољшања
информатичких компетенција наставника и повећања ефикасности рада установе.

3

1.9.2017.

На почетку школске 2017/2018. године, у школи има 845 ученика распоређених у 32
одељења, 16 у млађим, 16 у старијим разредима.
У овој школској години уписано је четири одељења првака.
У Школи раде две групе продуженог боравка, којима су обухваћени ученици првог и другог
разреда и трећег по потреби.
Нови Школски одбор је конституисан на седници одржаној 3.9.2014. године.
За председника је изабран Баги Имре, а за заменика председника Петар Игњатовић.
Мандат Школског одбора траје четири године.
Чланови Школског одбора наше школе у новом мандату су:
Р.бр.

Име и презиме

1.

Ивана Богдановић

члан колектива

2.

Лидија Влајковић

члан колектива

3.

Имре Баги

члан колектива

4.

Александар Безар

представник родитеља

5.

Душан Максимовић

представник родитеља

6.

Биљана Самарџић

представник родитеља

7.

Никола Бунчић

представник локалне самоуправе

8.

Душан Јовановић

представник локалне самоуправе

9.

Петар Игњатовић

представник локалне самоуправе
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Савет родитеља за школску 2017/18. годину

Млађи разреди

Старији разреди

Име и презиме

Одељење

Име и презиме

Одељење

Наташа Коцић

I/1

Ивана Ћусловић

V/1

Марија Илић

I/2

Тијана Шеговић

V/2

Данијела Новаковић

I/3

Дејана Дајесковић-Тимић

V/3

Смиљана Јовановић

I/4

Бранислава Јекић

V/4

Данијела Живојиновић

II/1

Милка Цукавац

VI/1

Драгана Живковић

II/2

Сретен Појужанин

VI/2

Бојан Мартиновић

II/3

Саша Маркељић

VI/3

Александар Митић

II/4

Горан Илијоски

VI/4

Данијела Остојић

III/1

Славица Петровић

VII/1

Драгана Костовски

III/2

Јадранка Јосипов

VII/2

Маја Михајловић

III/3

Душан Максимовић

VII/3

Марина Смилић

III/4

Слађана Вукомановић

VII/4

Марина Милојковић

IV/1

Данијела Петковић

VIII/1

Братислав Јојковић

IV/2

Александра Симић, председник

VIII/2

Бојана Нововић

IV/3

Милан Орлић

VIII/3

Драгана Петровић

IV/4

Биљана Самарџић

VIII/4
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1.9.2017.

Дефектолог у нашој школи

Од 1. септрембра 2017. године у нашој школи ради и дефектолог-олигофренолог из ОШ
„Бошко Буха“. Након седам година искуства у раду са ученицима са посебним потребама у основним
школама, стручњаци ОШ "Бошко Буха" укључили су и нашу школу у програм подршке инклузивном
образовању.

Ко је дефектолог?

Корективно-превентивни рад

Реедукација психомоторике

Дефектолог је
стручњак који ради са
децом са различитим
врстама развојних
проблема.
Уколико се у развоју
(моторном, сазнајном,
језичком или социоемоционалном) детета
примете драстична
одступања која га чине
ДРУГАЧИЈИМ у односу
на његове вршњаке,
врло је важно да се
реагује на време и
потражи помоћ
стручњака, јер је то од
изузетног значаја. Што
се раније крене са
радом са дететом и
подстицајем развоја,
могућности за
постизање добрих
резултата су већи.

Корективно-превентивним
радом (дефектолошким третманом)
подстиче се стимулација развоја
сваког детета у оквиру његових
индивидуалних способности, тако
што се паралелно ради
на максималном развоју
постојећих потенцијала детета
са једне стране и на ублажавању
или отклањању постојећих
сметњи, са друге стране.
Сваки третман почиње
активностима које организује
дефектолог. Посао дефектолога је
да сагледа дете у његовој
телесности кроз покрет, игру и
начин постојања у друштвеном
окружењу. На основу тога се
организују сасвим једноставне
активности које уједначавају,
усавршавају или пак буде сензорне
дражи (видне, слушне, тактилне,
кинестетичке) и стимулишу даљи
развој.
Вежбе се изводе индивидуално.
Када дете обради ове сензорне
дражи, постаје свесније себе и света
око себе, активности се даље
настављају на вишем нивоу
преко реедукације
психомоторике и развоја говора и
језика.

Реедукација психомоторике је
метод којим се преко тела односно
чула и покрета обнављају дететова
искуства о себи, о себи у односу на
другог, на простор и време.
Вежбе реедукације психомоторике
омогућавају да се преко
сензомоторних и психомоторних
схема акција и овладавањем
представног нивоа мишљења дође
до појмова. Ове вежбе подстичу
развој код деце и основни су
принцип приступа третманима
поремећаја дискогниције,
рехабилитацији сензомоторних
оштећења, менталне ретардације,
раних поремећаја понашања и
сметњи у развоју говора.
Превентивна улога реедукације
психомоторике је подстицање
развоја осећајне и сазнајне области
живота детета чиме се спречава
додатна појава развојних
поремећаја у наведеним
областима.
Теоријска основа реедукације
психомоторике је
неуропсихологија.
Дефектолошка
дијагностика процењује ниво
организованости психомоторике на
основу којег се планира и спроводи
третман – корективно-превентивни
рад.
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1.9.2017.

Свечани пријем првака
Школска година отпочела је за све, али за прваке свечано. Учитељи, ПП служба, директорка и
четвртаци потрудили су се да пожеле добродошлицу најмлађим школарцима. Плесна група „Чигра“
помогла је да атмосфера буде весела. Пријему су присуствовали и представници локалне заједнице –
општине Звездара и дали подршку Школи и првацима.
Према извештају Градског секретаријата за образовање и дечију заштиту објављеног у
медијима, наша школа је са 120 уписаних првака једна од оних које су на нивоу града имале највећи
пораст ученика у односу на претходну школску годину.

7.9.2017.

Заједнички састанак за родитеље првака
На заједничком родитељском састанку свих првака наше школе, одржаном 7. септембра
2017. године у 17.30, родитељи су се упознали са радом школе и обавезама које ће њихове
малишане чекати у првом разреду. Информације су добили из „прве руке“: од директорке школе,
психолога и самих учитеља.
Директорка школе упознала их је са историјатом школе, терминима отворених врата,
нагласила да је приоритет школе сарадња са ученицима и родитељима, упознала са начином рада
Савета родитеља и истакла значај безбедности ученика у школи.
Психолог школе Бранка Митровић-Јосиповић одржала је предавање о периоду адаптације
ученика на нову средину и систем рада у школи. Наставница Данијела Рајак представила је програм
рада верске наставе, а Марина Бајагић грађанског васпитања. Учитељице су упознале родитеље са
правилима понашања ученика и родитеља у школи, као и у боравку, и одговарале на сва питања
родитеља.
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13.9.2017.

Упознајмо кошарку
Тренери Кошаркашког клуба „Церак“ представили су 13. септембра 2017. године овај
популарни спорт ученицима другог разреда. У школској сали за физичко одржали су пробни тренинг
како би се ученици упознали са активностима које их очекују уколико се определе за овај спорт.
Представљање спортова одвија се у оквиру сарадње школе и спортских клубова у циљу
популаризације здравог начина живота.

15.9.2017.

Упознајмо рукомет
На малом терену наше школе ученици другог разреда 15. септембра 2017. упознали су се са
тренерима РК Вождовац, који су им представили рукомет. Ученици су начинили прве кораке и
упознали се са активностима које их очекују на тренинзима. Могли су и да окушају своју брзину, снагу
и координацију покрета.
Представљање спортова врши се у сарадњи са спортским клубовима, а у циљу
популаризације здравог начина живота.
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28. 9. 2017.

Осмаци и седмаци руском маршрутом по Београду

Ученици седмог и осмог разреда који уче руски језик 28. септембра 2017. године обишли су
главне споменике руске културе у пратњи (и организацији) наставнице Слободанке Марковић.
Прва станица био је споменик великом руском писцу Александру Сергејевичу Пушкину. Успут
су обишли и споменик Вуку Караџићу и Ћирилу и Методију, који се налазе у близини.
Друга тачка маршруте било је Гробље ослободилаца Београда, затим Руски акропољ и црква,
а потом и споменик руским војницима који су погинули у брбама за Београд у Првом светском рату.
Упознали су се и са радом чувеног руског архитекте Николаја Краснова: прво су посетили
његов спомени, а затим обишли и административне зграде које су рађене према његовим
пројектима: зграда Владе, Министарства финансија, Архива Србије, Скупштине Србије.
Ученици су показали иницијативу и обишли и Алеју великана. Ново гобље је данас веома
значајно на туристичкој мапи Београда.
Последња станица био је Руски дом, где су погледали изложбу „Руско чудо“.
Постављени циљеви су остварени: осмаци су обновили градиво, а седмаци се припремили за
тему „Град и знаменитости града“. Научили су много о културно-историјским и пријатељским везама
између руског и српског народа.
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3.10. 2017.

Вршњачки тим наставља са радом
У школској 2017/2018. Вршњачки тим је наставио са активностима у превенцији насиља и
решавању инцидентних и насилних ситуација. Координатори рада Вршњачког тима су наставнице
српског језика Дубравка Јеремић и Славица Ћуковић.
На првом састанку формиран је Тим за ову школску годину од ученика седмог и осмог
разреда. Међу њима су били и ученици који су претходне године били чланови Тима и прошли обуку
за вршњачке медијаторе. Чланови Вршњачког тима у школској 2017/2018. години су ученици:
•

Ангелина Сарић и Лука Пашић из 7/1

•

Милица Максимовић и Ивана Петровић из 7/2

•

Наталија Божић и Матија Максимовић из 7/3

•

Хелена Ракетић и Кристина Димитров из 7/4

•

Милица Јанковић и Јелена Ненадић из 8/1

•

Јован Миленковић, Тијана Марјановић и Василије Живковић из 8/2

•

Катарина Судар и Милена Рогановић из 8/3

•

Весна Фолић и Анђела Миливојевић из 8/4

Предложене су и активности за наредни период: организовање обуке за нове чланове
Вршњачког тима, заједнички састанак са представницима одељењских заједница од петог до осмог
разред, рад на презентацији вршњачке медијације, организовање радионица, формирање тимова
који ће бити на располагању ученицима који желе да инцидентне и конфликтне ситуације са својим
друговима решавају уз помоћ вршњачких медијатора.
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5. 10. 2017.

Одржан спортски дан за ученике виших разреда

У четвртак 5. октобра 2017. године одржан је спортски дан за ученике од петог до осмог
разреда. Надметали су се у одбојци, малом фудбалу и игри Између четири ватре. Они који нису
директно учествовали у утакмицама, пружали су подршку друговима из одељења.
Петаци и шестаци играли су мали фудбал на нивоу разреда, док су седмаци и осмаци играли
на нивоу смене (парна и непарна).
Девојчице су играле између четири ватре на нивоу разреда (пети разред). Ученице шестог
разреда играле су одбојку на нивоу разреда, док су седмакиње и осмакиње играле на нивоу смене
(парна и непарна).
Дечаци

Девојчице

Пети разред

победник 5/3

Пети разред

победеник 5/4

Шести
разред

победник 6/2

Шести
разред

победник 6/4

Седми
разред

победила непарна смена
(10:2)

Седми
разред

победила непарна смена
(2:0)

Осми
разред

победила парна смена
(2:0)

Осми
разред

победила парна смена (0:2)
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5.10.2017.

Дан плеса

Поводом Дечије недеље 5. октобра 2017. године у ОШ „Вељко Дугошевић“ други пут заредом
одржан је Дан плеса, под слоганом „Плес за све генерације“. Програм је трајао сат времена.
Учествовала су деца из звездарских школа, а из наше ученице 2/1 и 2/3.
Интерактивна плесна радионица имала je за циљ развијање и неговање плесне културе код
деце и младих. Деца су се лепо забавила, а захваљујући плесачима из Плесног клуба „Салса
примера“ научила и неке нове плесне кораке.

6.10.2017.
„Отворено о свему“
У оквиру прославе Дечје недеље ученици петог разреда наше школе присуствовали су 6.
октобра 2017. године трибини „Отворено о свему” на којој је најављен рад Саветовалишта за младе
Дома здравља Звездара. Трибина је одржана у Општини Звездара.
Организатори трибине и програма Дечја недеља на Звездари су Пријатељи деце општине
Звездара, а покровитељ Градска општина Звездара.

12

11.10.2017.

Показни час о саобраћају

У среду, 11. октобра 2017. године, одржан је ОШ „Десанка Максимовић“ показни час за
ученике млађих разреда о понашању и правилима у саобраћају у склопу пројекта „Асоцијација деце у
саобраћају“. Овај час одржан је под покровитељством општине Звездара.
„Активни едукативни полигон“ намењен је обуци деце од првог до четвртог разреда како би
се повећао њихов ниво безбедности у саобраћају. Нарочити значај даје се правилном прелажењу
улице на пешачком прелазу и ван њега. Као возачи, деца уче како да поштују саобраћајне знакове и
семафор као главни саобраћајни знак.
Организатори се активно баве едукацијом ове врсте већ три године, а Борис Рунац нам
наглашава да деца која похађају ову обуку после другог-трећег пута аутоматски поштују правила.
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11. 10. 2017.

Спортски дан за ученике млађих разреда

У среду 11. октобра 2017. године у оквиру прославе Дечије недеље одржан је и спортски дан
за ученике од првог до четвртог разреда. Ученици трећег и четвртог разреда били су у такмичарском
делу, док су ученици првог и другог разреда били навијачи и бавили се рекреативно спортом.
Дечаци су имали турнир у малом фудбалу, а девојчице трећег и четвртог разреда надметале
су се у игри између две ватре.
У финалу игре између две ватре нашле су се ученице 3/3 и 4/3, победиле су четвртакиње.
У финалу фудбалског турнира нашли су се такође представници 4/3 и 3/3. С обзиром да је
резултат био нерешен (1:1), изводили су пенале. Победили су ученици четвртог разреда. Утакмице је
судио учитељ Зоран Стојановић.
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12.10.2017

Превенција наркоманије – предавање Црвеног крста

Дана 12.10.2017. едукатори Црвеног крста Звездаре одржали су у нашој школи предавање на
тему „Наркоманија-болест зависности“.
Предавање је било корисно, што је доказало и велико интересовање ученика седмог разреда.
Ученици су упознати са врстама дроге и симптомима које изазива свака врста презентоване дроге.
Приказан је и едукативни филм. Руководилац Црвеног крста у нашој школи је Јасмина Ружичић,
наставник биологије.
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13.10.2017.

Посета Етнографском музеју

У петак, 13.10.2017. године, по завршетку часова награђени ученици III/2 са учитељицом,
Миланом Ђурић, посетили су Етнографски музеј у Београду и прошетали Калемегданом. Награђени
су сви они ученици који показују стални напредак у раду, вољу и труд да што више савладају и науче.
Ово је била дивна прилика да све оно што су учили из наставног предмета Народна традиција
виде и препознају у музеју - макете кућа из прошлости, поставке соба и очуваног намештаја, народне
ношње, сачуване занатлијске предмете итд.

16

16.10.2017.

Општина Звездара наградила победнике Републичког такмичења

Представници општина Звездара су 16. октобра 2017. године наградили Ану Ромчевић,
ученицу 7/4 школске 2016/2017. године. Уручена јој је новчана награда за освојено друго место на
Републичком такмичењу из историје одржаном Крупњу 14. маја 2017. године. Педагог Ане Ромчевић
је наставница историје Зорица Јовић.
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16.10.2017.

Радионица о техникама учења у 6/1

Радионица о техникама учења одржана је у 6/1, 16.октобра 2017. на часу одељенског
старешине. Радионицу је одржала психолог школе Бранка Јосиповић Митровић. Одељенски
старешина је Александра Ђорђевић.
Радионица је осмишљена после анкете коју је психолог спровео у одељењу. Показало се да су
доминантне технике учења преслишавање и подвлачење, а доминантни стилови учења визуелни и
аудитивни.
Ученици су упознати са начинима на које могу побољшати мотивацију. Оснажени су у
препознавању фактора који ометају учење. Упознали су се са другим техникама учења, начинима на
које их могу применити, као и на ком материјалу. После уводног објашњења, ученици су добили
конкретне задатке: вежбали су технике учења на материјалу из географије, јер им је тренутно најтеже
да савладају градиво из тог предмета. Сви су били веома заинтересовани и активни. Договорено је да
наставници убудуће подстичу ученике у коришћењу што разноврснијих техника; психолог ће их
повремено посећивати и подстицати у раду.
Ученици којима није било довољно увежбавање техника на овом часу, позвани су на
индивидуални разговор у ПП службу.
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17.10.2017.

На креативном часу историје

Ученици петог разреда су 17. октобра 2017. године са наставницом Зорицом Јовић обрадили
наставну јединицу „Египат“, али на необичан и креативан начин. Израђивали су паное и пирамиде од
глине у веома опуштеној али радној атмосфери. Резултати су прелепи дечји радови.
Остварени су сви циљеви часа: ученици су стекли знање о основним одликама државе и
друштва древног Египта, разумели историјску појаву, процес и догађаје из историје држава Старог
истока, увежбали су сналажење на историјској карти.
Овакви часови подстичу толеранцију, узајамно разумевање и уважавање свих врста
различитости.
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20.10.2017.
Нека свако учини помало...

На часу одељенског старешине, ученици III/2 организовали су акцију чишћења малог терена у
школском дворишту.
Били су вредни и потрудили су се да дају свој допринос и помогну да нам школа буде још
лепша и чистија.
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7-22.10.2017.

Eвропска недеља програмирања
„Европска недеља програмирања“ је манифестација која се и ове године одржава у нашој
школи 7-22.октобра 2017. Сваке године све већи број ученика је заинтересован за учешће у њој.
Циљ ове манифестације јесте да се путем креативних и едукативних активности промовише
програмирање као нови вид писмености у модерном друштву. Посвећена је нарочита пажања јечању
свести о потреби и значају информационо-комуникационих технологија у савременом животу, као и
могућностима њихове примене у различитим животним ситуацијама.
Наставница Драгана Радека у кабинету за информатику одржала је радионице намењене
ученицима од трећег до осмог разреда. Ученици су се кроз игру, упознали са основним корацима
програмирања. У раду су користили интерактивне веб-алате са адресе studio.code.org.
Живимо у свету технологије и рачунара и не постоји дилема да би ученици требало да уче
програмирање. Оно оспособљава децу за начин размишљања који им је потребан за даље
школовање и напредовање и учи их како да најбоље сналазе у информатичком свету. Програмирање
развија логику, стимулише креативност и машту, развија способност анализе и решавања проблема.
Делић атмосфере и фотографије са овогодишњих радионица можете погледати на CodeWeek
EU 2017.
Посебан допринос у овогодишњој акцији дали су ученици 7/3 и 7/4, који су били подршка
ученицима трећег и четвртог разреда у откривању света програмирања.
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24. 10 .2017.

Октобарски Lego ergo sum

Први сусрет љубитеља читања Lego ergo
sum одржан је 24. октобра 2017. године у
школској библиотеци у 12.30 часова. И овог
пута ученици су представљали романе које су
прочитали
и
размењивали
ставове.
Учествовали су ученици 8/1 и 8/3. Сви су
заинтересовани за „Читалачки маратон“
Издавачке куће „Клет“. Романи препоручени на
октобарском сусрету Lego ergo sum 2017.

<=""
a="">

Анђела Аздејковић
8/3 представила је роман „Зато
што те волим“ Гијома Мусоа, у
издању Вулкана 2013.

Реч је о узбудљивом трилеру: главном јунаку
психологу Марку нестане ћерка, али се
изнанада врати после неколико година...
Анђели се највише допада лик Конора,
Марковог најбољег пријатеља, који је веома
чврст и животне проблеме решава поуздано.
Најузбудљивији део романа је сам расплет.

Стефан Буџаковски
8/3 представио је
роман „Пиратска галија“ (свеску
бр.2) из едиције дневника Чарлија
Смола у издању Лагуне из
Београда.

Осмогодишњи јунак нашао се заробљен на
пиратском броду где су гусари – жене. Иако би
свако помислио да су оне нежније од мушкарацагусара, испоставило се да су много грубље. Овај
авантуристички роман препоручујемо ученицима
10-12 година.

Тања Пилиндавић 8/1 говорила
је о веома интересантном
роману „Illuminae fajlovi
01“(Илумине фајлови 01) аутора
Ејми Кауфман и Џеја Кристофа, у
издању Урбан ридса.

Главни јунаци Езра и Кејди. Реч је о
футуристичком сф роману. Тањина омиљена
јунакиња је Кејди, јер је хумана и храбра,
спремна да помогне. Роман је необичне структуре,
састоји се од скупа и-мејлова, описа снимака
камера, свега оног што можемо да додамо уз имејл и пошаљемо.

Теодора Стајић 8/1 препоручује
филмовани роман „Лавиринт“
(Немогуће бекство) Џејмса
Дашнера у издању Лагуне.

Главни јунаци су Њут, Томас и Минхо. Највише јој
се допао лик Њута јер је добар, помаже свима,
племенит и одан, смирен. Јунаци покушавају да
изађу из лавиринта. Порука овог романа нарочито
јој се допада: бори се до краја, јер заплет настаје
тек када мислите да је крај!

Катарина Максимовић
8/3 представила је такође
филмовани роман „Игре глади“ у
изддању Вулкана аутора Сузан
Колинс.

Главна јунакиња Кетнес има шеснаест година и
пријављује се за тзв. „изабраног јунака“ у некој
врсти риалитија. Дванаест округа снима своју
емисију, које су пуне грубости и насиља. Кетнес
се пријавила да заштити своју млађу сестру...
Роман је написан у три наставка, ово је први део.
По Катарининим речима најузбудљивији је сам
крај овог авантуристичког романа.
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26. 10. 2017.

Родитељ-предавач - Српски свадбени обичаји у 4/3

Зорида Лукић, бака нашег ученика и учитељ наше школе у пензији, одржала је 26. октобра 2017.
године у 4/3 час народне традиције са темом „Српски свадбени обичаји“.
Сви ученици одељења учествовали су у реализацији часа и научили много тога у вези са
свадбеним обичајима. Час је био веома забаван и поучан, а атмосфера весела. На карају је, у складу
са обичајима, уследило и послужење.
Часу су присуствовали директорка школе, педагог и група родитеља која је помогла у
реализацији самог часа. Учитељ 4/3 је Достана Павловић.
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26. 10. 2017.

Наши ученици на Сајму књига

У четвртак 26. октобра 2017. године, група од готово две стотине ученика, у пратњи
наставница Школе (Слободанке Марковић – руски језик, Душанке Јочић - хемија, Гордане Поповић –
музичка култура и Данијеле Рајак – верска настава), посетила је Сајам књига. Посета Сајму књига на
Школски дан – четвртак, већ дуго је традиција која се поштује у нашој школи.
Ученици су обишли Сајам, купили књиге, збирке задатака и тестова – према својим
интересовањима и потребама, а посебну пажњу посветили су руском штанду „Књиге из Русије“, на
којем су организоване пригодне за децу која уче руски језик (квизови, рецитовање, тестирање знања,
савети и упутства за учење и рад на упознавању са руским језиком и руском културом...).
У изложбеном делу Сајма ученици су имали прилику да виде више изложби, а највише
пажње привукле су следеће: “Стефан Првовенчани у књижевности и историографији”, „Милутин
Бојић – сто година Плаве гробнице“, Изложба паноа „Негујмо српски језик“, „Дис 1917 – 2017“,
Путујућа изложба ћирилице и др.
Ове године ученици су, заједно са наставницом Горданом Поповић, дали интервју ТВ Happy о
својим утисцима са Сајма, што је деци посебно било забавно. Посета је протекла у најбољем реду.
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27.10. 2017.

Посета Краљевском комплесу

Ученици осмог разреда непарне смене, у пратњи наставнице историје Марине Вучићевић и
наставнице географије Тање Парезановић, имали су прилику да 27.10.2017. године посете Краљевски
комплекс на Дедињу.
Фотографије За сат и по времена, колико је обилазак трајао, ученици су имали прилику да
обиђу просторије које се налазе на Краљевском и Белом двору, као и да се упознају са њиховим
садржајем. Обилазак је обухватио и посету Краљевској капели као и шетњу Краљевским парком.
Ученици су сазнали бројне историјске и занимљиве чињенице, а она која је изазвала највећу пажњу
је информација да је хотелска соба у Лондону у којој се родио Краљ Александар проглашена као
територија Краљевине Југославије на један дан, јер члан краљевске породице који се роди у
иностранству, нема право да буде проглашен за краља.
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Септембар/ октобар 2017.

Одговорни за своју планету
Ученици осмог који похађају Грађанско васпитање и
чланови Новинарске и Фото секција у току септембра и
октобра организовали су акцију „Одговоран за своју планету“.
Циљ акције био је провера и подизање нивоа еколошке
свести. Уједно су овим пројектом учествовали и у конкурсу
„Школски зелени пресс 2017“, коју је организовао часопис
„Чувари равнице“ из Новог Сада.
У извођењу ове акције помогла нам је штампарија која је одштампала „смајлиће“ и „тужиће“
(власник жели да остане анониман), компанија „Свислајн“ из Такова донацијом слаткиша у омоту и
школа која је купила сокове.
Организатори ових активности јесу наставница грађанског васпитања и географије Тања
Парезановић и наставница српског језика Биљана Кнежевић.
Акција се одвијала у више активности:
1.

Израда паноа посвећених очувању животне средине и оснаживању знања о
рециклажи (часови грађанског васпитања и хемије)

2.

Провера нивоа свести о очувању животне средине код најмлађих и најстаријих
ученика: добили су слаткише у омоту и сокове у пет-амбалажи, затим је праћено шта
ученици раде са отпадом.

3.

Анкетирање ученика: шта су урадили са отпадом на великом одмору, као и анализа
анкете.

4.

Едукација ученика од првог до четвртог разреда непарне смене, у складу са
резултатима анкете.

5.

Интервју са сувласником фирме за преузимање и дистрибуцију рециклажног отпада.

6.

Покретање пунктова за сортирање и одлагање отпада, као и дистрибуције.

7.

Израда фото прича о овим активностима.

8.

Израда пропагандног цртаног филма.

9.

Подела слаткиша у омоту ученицима парне смене. Еколошка патрола подучава
ученике на терену.

10.

Чишћење школског дворишта.

11.

Израда фото приче о овој активности.
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Награђен пројекат „Одговоран за своју планету“

На конкурсу "Школски зелени пресс", који је објавио часопис "Чувари равнице", ученици
наше школе који похађају новинарску секцију и грађанско васпитање послали су осам радова од
којих су четири награђена, и то два рада у групној категорији узраста 5-6. разред, и два рада у групној
категорији узраста 7-8. разред.
Наша школа је проглашена за једну од најактивнијих учесника у Србији.
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Награђени радови биће објављени у децембарском и јануарском броју часописа "Чувари
равница", а ауторима текстова уручена захвалница.
Награђени су следећи радови:
1. ОДГОВОРАН ЗА СВОЈУ ПЛАНЕТУ - Анђела Петровић, Тамара Танасијевић, Јован Петковић,
8.разред
2. ЗАЈЕДНО СМО ЈАЧИ - Сара Несторовић, 7. разред, Милица Максимовић, 7. разред, Алекса
Ђорђевић, 8. разред
3. ОД ПАНОА ДО ПРОЈЕКТА „ОДГОВОРАН ЗА СВОЈУ ПЛАНЕТУ“ - Сара Солар, Виктор Саид,
Анђела Милошевић, 6. разред
4. ЗНАМО ДА ЈЕ РЕЦИКЛАЖА ВАЖНА - Урош Мисић 5. разред, Андријана Лукић 6. разред,
Анастасија Трајковић 6. разред
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31.10.2017.

Награда на градском првенству из пливања
На градском првенству из пливања, одржаном
31. октобра 2017. године, ученица наше школе Наталија
Живковић 6/2, освојила је треће место у дисциплини 50
метара прсно.

2.11.2018.

Превенција сиде

Дана 2.11.2017. едукатори Црвеног крста Звездаре одржали су ученицима шестог рзреда
предавање на тему „Превенција хива/сиде“.
Ученицима је приказан филм у коме су могли да виде на које начине могу да се заразе хивом,
колико људи у свету је заражено овим вирусом, као и начине на које се може спречити настајање
сиде, болести изазване хивом.
Руководилац Црвеног крста у нашој школе је наставник биологије Јасмина Ружичић.
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3.11.2017.

Ученички парламент у акцији - Тематска журка за ученике старијих разреда

У петак 3. новембра 2017. године Ученички парламент организовао је маскенбал са темом
Ноћ вештица. Ученици су показали креативност и на овај начин – били су веома вешто маскирани.
Била је то ноћ доброг расположења и одличне забаве.
Координатор Ученичког парламента је Гордана Поповић, а своју помоћ да се журка одржи
пружиле су и Зорица Јовић и Марина Вучићевић.
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4.11.2017.
„City of stars“ победник Кидс-феста 2017

На такмичењу школских филмова „Кидс-фест 2017“, одељење 7/1 са одељенским
старешином Иваном Радичевић освојило је прву награду са филмом „City of stars“.
Овогодишња тема била је „Филмски кишобран“. Победници су у суботу 4. новембра
могли да бирају филм који ће гледати, што је награда за освојено прво место. Ово је била
прилика да се цело одељење поново окупи у пријатном дружењу.
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7.11.2017.

Одбојкашице освојиле друго место на општини

Екипа наше школе у категорији девојчице 7/8. разред освојила је 7. новембра 2017. године
друго место на општинском такмичењу.
Екипу су чиниле следеће ученице:
Милица Исаковић 8/2, Јана Јелић 8/2, Тијана Маркоски 8/2, Мина Павловић 8/2, Кристина
Симић 8/2, Валентина Ковачевић 8/4, Кристина Димитров 7/4, Ања Младић 7/3, Наталија Божић 7/3,
Теодора Динић 7/3, Катарина Живковић 7/3.
Екипу је предводила наставница Анита Ивовић.
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8.11.2017.
Одржан Дан науке
Дан науке, одржан 8. новембра 2017. године у нашој школи, показао је да вршњачко учење
може бити веома занимљиво и успешно. Седмаци и осмаци, под руководством предметних
наставника, показивали су научне експерименте из шест предмета. Организоване су и радионице из
програмирања и ликовне културе, а педагог и психолог показивале су тајне успешног учења.
Ова манифестација одржана је у циљу популаризације науке. Координатори су Ивана
Радичевић и Тања Парезановић, наставници географије.

Погледајте експерименте и радионице са фотографијама
Географија

Физика

1.

Ерупција вулкана

1.

Разлике између масе и тежине

2.

Торнадо

2.

Паскалов закон, Блез Паскал,
хидраулична машина

3.

Глобално загревање

3.

Клатно, Галилејев механизам

4.

Израда фосила

4.

Когледала
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5.

Спирање тла

Техничко и информатичко
образовање

6.

Разлика између слатке и слане воде

1.

Програмирање у Alice алату

Хемија

2.

Прављење и урађивање ХТМЛ
страна

1.

Магично млеко

2.

Рукавица која маше

3.

Хемијски врт-башта

4.

Џиновска паста за зубе

Ликовна култура
1.

Радионица израде украсних јелкица
Музичка култура

1.

Биологија

Музика и наука, то су срца два
Психолошки и педагошки
кутак

1.

"Како раде плућа?

1.

Оптичке илузије - да ли нас наше
очи варају?

2.

Како раде мишићи?

2.

Који је твој тип интелигенције?
(тест за ученике)

3.

Гумене кости и гумено јаје.

3.

Који је Ваш родитељски стил? (тест
за родитеље)

4.

Раздвајање боја из листова.

5.

ДНК банане

Математика
1.

Коришћење програмског пакета
GeoGebra у математици

6.

Еколошки буквар

7.

Микроскопски препарати (скелет
човека, лобања човека, органи човека)
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од 13. до 17. 11. 2017.

Недеља посвећена толеранцији у „Десанки“

Поводом прославе међународног Дана толеранције, у нашој школи одржана је тематска
настава од 13. до 17. новембра 2017. године посвећена овој теми.
Појам толеранције изучавали су сви ученици школе у оквиру свих школских предмета, као и
на ваннаставним активностима.
Српски језик - Биљана Кнежевић
У одељењима 5/3, 6/3, 8/1 и 8/3 у петак 17. новембра 2017. обрађен је роман немачке
ауторке Елизабет Целер „Треснућу вас! Бранила се Ема“ у издању Креативног центра. Роман обрађује
тему насиља у основној школи, формирање група, психологију насилника и жртве, понашање
одраслих из дечје перспективе. У оквиру романа нуде се и модели решавања проблема. Овај роман
није на списку лектире, зато га је наставница скенирала и у облику пдф документа и-мејлом послала
оним родитељима/ученицима који су били заинтересовани за читање. Није било обавезно прочитати
роман, то су учинили само они који су желели.
Ученици су приликом припреме за час добили списак од шест тема које су могли обрадити у
вези са романом. Самостално су бирали тему за коју су заинтересовани и сами оформили групу у
којој ће радити.
Понуђене теме: представљање Еме и њене групе; представљање Еве и њене групе;
представљање модела насилника; представљање модела жртве; драматицазија сцена насиља са
тумачењем одабраног одломка; представљање ликова одраслих (разредна, родитељи) и
дефинисање кључног проблема са дискусијом. Ученици су добили задатак да ситуације из романа
упореде са својим искуством из свакодневног окружења.
Ученици који нису прочитали роман добили су одштампани листић читалачке вештине
„Треснућу вас“ из књиге „Разумем шта читам 7“ за домаћи задатак, а на самом часу могли су да
учествују у раду дискутујући о својим искуствима и изнетим ставовима.
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Српски језик

- Јасна Стевановић Рикерт

У одељењу 6/2 ученици су се овом темом бавили у оквиру групног рада. Циљ часа био је
разумевање појма толеранција и оснаживање позитивних реакција на могуће сукобе.
У уводном делу часа ученици су подељени у групе, добили материјал – текст, као и
објашњење шта су њихови задаци.
У главном делу часа у ченици су проучавали задату ситуацију, а затим одељењу саопштавали
закључке.
У завршном делу часа изнели су своје мишљење о току часа и постигнутим циљевима.
Закључак је да о овој теми треба говорити што чешће.
Ситуације о којима су ученици дискутовали:
1. Ученик је трчао у дворишту и случајно је гурнуо другог ученика који је испустио ужину.
2. Једна девојчица је пришла ученицима из другог одељења јер је сазнала да су ученици из
тог одељења говорили нешто ружно о њој и сликали је мобилним телефоном.
3. Један ученик муца кад има трему или кад одговара, други ученици га исмејавају.
4. На часу физичког, током спортских активности, друг је повредио друга.
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Руски језик - Слободанка Марковић
У Недељи толеранције у свим одељењима петог и седмог, као и у одељењима 8/2, 8/3 и 8/4
одржани су часови руског језика посвећени овој теми.
Са ученицима је разговарано о томе шта је толеранција, које су то именице које спадају
кључне речи за схватање толеранције (поштовање, прихватање, доброта, разумевање, љубав,
пријатељство....), као и кључни глаголи (поштовати, разумети, прихватати, дружити се, помагати...) –
ученици су давали варијанте на српском и руском језику. Приказана је презентација на руском језику
на тему Дана толеранције, а ученици су добили информације о Декларацији толеранције из 1995.
године и проглашењу Дана толеранције 1996. године, као и препорукама за обележавање овога
дана. У својим школским свескама направили су амблем Дана толеранције и написали кључне речи.
Део часа ученици су гледали два кратка цртана филма на тему толеранције из тематске
целине „Свет без насиља“ из поучне серије руских цртаних филмова „Смешарики“.
Час је настављен тако што су ученици једно другоме (свако свом пару из клупе) говорили
комплименте – неку лепу особину личности, гледајући у очи друга/другарицу, У овој активности
ученици 5/2 и 5/4 били су најкреативнији и најозбиљније су схватили задатак. На крају часа одржан је
квиз знања на тему Дана толеранције. Неки су ученици пожелели да ураде плакат или пано посвећен
Дану толеранције.
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Математика - Анђела Милетић
У оквиру Недеље толеранције на часовима математике у одељењима 7/1, 7/3, 8/3 и 8/4
нашли су се и елементи на тему Толеранција.
Ученици су у уводном делу часа имали прилике дискутују на ту тему. Говорили су о томе када
су се и у којим ситуацијама са њом сусрели, шта за њих представља толеранција и да ли су и када они
толерантни.
Након тога ученици су решавали асоцијацију која повезује одређену математичку јединицу и
појмове на тему Толеранција. Били су подељени у групе, решавали су задатке и погађали поља у
асоцијацији. Свако од поља носило је одређени задатак у складу са наставном јединицом и
разредом.
У седмом разреду то су били задаци на тему степеновања, а у осмом разреду на тему
линеарних неједачина. Ученици су у групама решавали задатке и након отворених појединачних
поља, погађали појмове задате у колонама.
Овакав начин рада и реализација часа већини се допала и укључила и оне који се слабије
сналазе, а који су се сада ангажовали највише у погађању појмова у асоцијацији.

Географија - Снежана Трнавац
На часу географије ученици су дискутовали о толеранцији међу људима различитих
националности и религија.
Једна ученица је описала своје дружење са девојчицом из Саудијске Арабије која са
породицом сада живи у Београду и похађа једну основну школу. Поједини ученици су износили свој
став да према особама друге вере и националности морамо бити толерантни и поштовати
различитости, јер нико не може да бира припадност нацији. Остале ученике је интересовало како се
она одева, коју музику слуша, да ли присуствује рођенданима и другим дружењима, на шта је
одговор био да се она не разликује од наших ученика по одевању и понашању, јер се временом
уклопила у наше друштво и наш начин живота.
Неки ученици су навели пример постојања Арапске школе у Београду, коју похађају ученици
арапске националности. Овим ученицима је омогућено да се школују на свом матерњем језику и да
негују своју културу и обичаје. То нам казује да је наше друштво толерантно према припадницима
различитих вера и националности.
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Географија -Тања Парезановић
У оквиру наставе географије 16. новембра 2017. године обележен је међународни Дан
толеранције у одељењеима 7/2, 7/4, 8/1 и 8/3.
Ученици свих одељења имали су задатак да одговоре на унапред припремљена питања, са
молбом да покушају да буду искрени према себи (шта их чини срећним, да издвоје једну карактерну
особину по којој се разликују од вршњака, да ли се нечега плаше, ако је одговор позитиван, да
наведу од чега).
Затим је уследило приказивање документарног филма назива „Летећа Ана" који говори о
животу инклузивне девојчице, њеном статусу у друштву, прихватању, одрастању... На почетку
пројекције ученици су замољени да испруже руке и да покушају да их не померају током пројекције
без давања објашњења.
По завршетку филма већина ученика није успело да не помери руке, па смо на тај начин
пластично објаснили колико је тешко деци са посебним потребама да се контролишу. Заједно смо
анализирали радњу филма и извели закључке да не треба прилазити ученицима са предрасудама, да
смо у суштини сви различити и да међусобно те разлике морамо поштовати.

Грађанско васпитање -Тања Парезановић
Уоквиру наставе грађанског васпитања, парна смена је након дискусије о схватању овог појма
израдила пано на тему „Толеранција“.
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ПП служба и одељење 3/2 - Психолог Бранка Јосиповић Митровић, учитељ Милана Ђурић
Радионицу „Шта је толеранција“ одржала је психолог Школе 14. новембра 2017. у одељењу
3/2. Поред ученика и њихове учитељице, учествовало је и десет родитеља.
Радионица је пружила одговор на питање шта је толеранција.
Ученици су после одгледаног кратког филма (Birds on a wire, Pixar short) имали задатак да
дефинишу толеранцију уз помоћ водитеља-психолога. Након тога су у групама, заједно са
родитељима, добили задатак да се сете примера сопственог толерантног понашања и када су такво
понашање уочили код својих родитеља и учитељице. Након тога је следило представљање групних
радова и дискусија о примерима толерантног понашања.
На питање зашто је важно бити толерантан, ученици су рекли: “Толеранција нас учи да не
будемо себични”. “Када би сви били толерантнији, не било сукоба.”
На крају часа ученици су заједно са родитељима, урадили пано са својим отисцима шака како
би показали како смо сви у ствари различити али да се ипак слажемо и сарађујемо.

Хемија - Душанка Јочић
У оквиру тематске недеље „Толеранција“ 16. новембра 2017. ученици 72 и 74 су обележили
овај међународни дан.
Они су, решавајући хемијску укрштеницу, морали да примене знање о познавању хемијских
симбола, исправним попуњавањем дођу до коначног решења које је подразумевало појам везан за
толеранцију (уздржаност и ненасилност) и на тај начин повежу знање из хемије са овим, толико
неопходним особинама.
Ученици су радили у групама, а затим је свака група имала свог представника који је
презентовао догађај који се односио на појам који су добили као решење у укрштеници. Углавном су
то били догађаји у којима су неки од њих били активни учесници или посматрачи, а из свакодневног
живота.
Заједно смо извели закључке , колико је важно и неопходно да поседујемо толерантност и да
је применимо у свакој животној ситуацији.

Одељење 4/1 - Марија Милинковић

Поводом недеље Толеранције 14.11.2017. на часу одељенског старешине ученицима су
погледали видео-пројекцију на тему „Шта је толеранција“. На првом снимку ученици су могли да чују
одговоре предшколаца из једног вртића на ово питање, а затим су читали примере старијих ђака из
средњих школа на тему толеранција.
Након одгледаних клипова дискутовали су на ову тему и убрзо и сами давали одговоре на питање
шта за њих значи „бити толерантан“. Наводили су примере када су они били толерантни.
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Енглески језик - Светлана Милентијевић
У току треће недеље новембра у нашој школи је одржана интердисциплинарна настава на
тему толеранције где су наставници дали свој допринос едуковању свих ученика о овој важној теми.
Ученици другог разреда у парној смени имали су на часу енглеског језика прилику да науче
понешто о толеранцији и светском дану прослављања толеранције 16. новембру.
Разговарали смо о конкретним ситуацијама у којима су они били толерантни према некоме
или је неко био толерантан према њима. Након разговора о овој теми и ученичких излагања, ученици
су илустровали или у неколико реченица написали своје лично искуство везано за појам толеранције.
У седмом разреду, у оквиру часа енглеског језика ученици су путем Пликерс апликације
урадили анкету на енглеском језику која испитује њихове ставове и понашање везане за толеранцију
у школском окружењу. Ученици су били веома заинтересовани за резултате анкете и имали су јасне
ставове и одлучне одговоре на постављена питања.
У оквиру часа одељењског старешине, ученици 7/2 су представили своја истраживања или
виђења толеранције на себи својствене начине: Ивона Костић и Теодора Петровић су илустровале
симболички толеранцију односно нетолеранцију, Анђела Крстић и Теодора Станисављевић урадиле
су интервју са децом која похађају предшколски програм у нашој школи, као и са ученицима првог и
другог разреда који иду у боравак. Такође, ученице Милица Максимовић, Сара Несторовић и Ивана
Петровић интервјуисале су ученике наше школе и бележиле њихове одговоре.
Ученик Лука Милутиновић пустио је занимљив кратак филм на енглеском језику о прихватању
различитости.
Закључак свих седмака је био да нам је свима потребно више толеранције, да нетолеранција
расте са годинама ученика и да је потребно и могуће унапредити наше виђење и праксу толеранције.
Сви ученици су могли да се на личном нивоу повежу са овом темом што само потврђује њен
значај за сваког од нас.
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22.11.2017.

Рециклирамо старо, добијамо ново
Фотографије нашој школи 22. новембра 2017. одржана је едукативна радионица о
рециклажи за ученике млађих разреда парне смене. Ученици су добили одговоре на питања шта је
рециклажа, шта треба да радимо са употребљеном амбалажом, шта се све може рециклирати и на
још много питања.
Погледали су представу „Прљаво или чисто, није исто“, мађионичар им је показао шта све
може да се рециклира и послужи као реквизит за извођење трикова. Ученицима је приказан и филм
„Максимова еколошка авантура“, а након свега су могли да провере своје знање у игри меморије.
Ове радионице у оквиру рециклажног дана извели су компанија „Секопак“ и „Делез“ Србија.
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25.11.2017.

Књижевно вече са Зораном Живковићем

У суботу 25. новембра 2017. године у Регионалном центру за таленте „Београд II” одржано је
књижевно веће са нашим цењеним писцем проф. Зораном Живковићем.
Зоран Живковић је добитних светских награда, од којих су неке светски признате и цењене у
књижевним круговима, као што су “WorldFantasyAward“. Његове књиге су преведене на многе
светске језике, а по њима су снимљене серије и филмови. Према његовим причама „Воз” и „Хотелска
соба” редитељ Пуриша Ђорђевић снимио је филм „Два”.
Предавао је креативно писање на Филолошком факултету у Београду. Оснивач је овог
предмета.
Професор нам је показао две епизоде екриназоване по његовим причама из збирки
“Амаркорд” и “Сакупљач”. Све време је својој публици постављао питања и загонетке. Такође је
објашњавао и своје цитате и радо одговарао на сва питања о својим књигама. Добили смо савете и
подстицај како да будемо писци који ће остати верни себи.
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30.11.2017.

Одржано предавање о трговини људима

Едукатори Црвеног крста Звездаре одржали су 30. новембра 2017. предавање у нашој школи
на тему „Програм борбе против трговине људима“. Предавању су присуствовали ученици седмог и
осмог разред. Одзив ученика био је велики.
Ученицима је приказан филм о трговини људима, као и статистички подаци о киднапованим
особама, посебно киднапованим малолетим девојчицама.
Руководилац Црвеног крста наше школе је наставница биологије Јасмина Ружичић.
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1.12.2017.

Посета Музеју Николе Тесле -Ученици III/2 знају да се труд исплати!

Сви ученици, који су се трудили током октобра и новембра, поправили оцене и лепо се
понашали поштујући правила одељења и школе, награђени су. Са учитељицом Миланом Ђурић
поново су ишли на излет. Овог пута су посетили Музеј Николе Тесле и упознали се са радом овог
великог српског научника кроз филм о Теслином животу, разне експонате (личне ствари научника) и
патенте.
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1.12.2017.

Ђачки песнички сусрети 2017.

Традиционално такмичење „Ђачки песнички сусрети“ на општинском нивоу за младе
Звездарце одржано је 1. децембра 2017. године у просторијама библиотеке „Бранко Миљковић“.
Ученица Катарина Петровић (педагог Наташа Јовановић) освојила је друго место.
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1.12.2017.

„Десанкина“ екипа друга у овогодишњем Еко-квизу

У просторијама Дома културе ЈКП „Градска чистоћа“ одржао се 1. децембра 2017.
овогодишњи Еко-квиз за основце. Наша екипа освојила је друго место. Бараж за даље такмичење
биће одржан у јануару 2018.
Нашу екипу, заједно са наставницом Јасмином Ружичић, чинили су Спасић Огњен 5/2, Јовов
Тамара 6/1, Пашић Лука 7/1 и Фолић Весна 8/4.
Програм такмичења обухватио је више области: рециклажа, екологија и заштита животне
средине. У првом практичном делу квиза, ученици су убацивали чепове у корпе, гађали лоптицом
конзерве, преносили од почетне позиције до циља флашице од стакла и пластике, као и конзерве.
Други део квиза био је теоритски: питања из области екологије и заштите животне средине.

47

1.12.2017.

Почео са радом Читалачки клуб

У петак 1. децембра 2017. године одржан је први сусрет „Читалачког маратона“ чији је
иницијатор ИК Клет. На првој радионици „Читалачке навике“ обављене су припреме за читање и
разјашњени критеријуми на основу којих ће ђаци гласати за најбољи роман на крају Читалачког
маратона.
Ученици школе, љубитељи читања, уз помоћ ментора треба да одрже још пет радионица на
којима ће разговарати о романима који су изабрани за најуспешније на овогодишњем Клетовом
конкурсу. Ментор Читалачког маратона у нашој школи је наставник српског језика Биљана Кнежевић.
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6.12.2017.

Ко измисли тај пубертет

Удружење за подршку образовању и васпитању „Одстар“ из Шапца одржало је 6. децембра
2017. године трибину за родитеље ученика старијих разреда под називом „Ко измисли тај пубертет“.
Циљ трибине је оснаживање родитељских компетенција и међусобне сарадње свих учесника
у образовању и васпитању: ученика, родитеља и школе.
Предавање је одржала Катарина Јовановић, психолог, породични саветник, мастер НЛП.

49

7.12.2017.

Одржана друга седница Вршњачког тима

На другој седници, одржаној 7. 12. 2017, присуствовали су председници одељењских
заједница од трећег до осмог разреда. Чланови Тима Катарина Судар и Милена Рогановић одржале
су интерактивно предавање о вршњачкој медијацији. Тада су сви председници одељењских
заједница добили у штампаном облику сажет приказ вршњачке медијације. Договорено је да
председници одељења на часовима одељењске заједнице упознају своје другове са садржајем
састанка и да их обавесте да конфликте са својим вршњацима и ове школске године могу решавати
уз помоћ вршњачких медијатора.
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7.12.2017.

Родитељ предавач - ликовна култура

Фотографије са догађаја Весна Павловић, мајка ученика 4/1 (учитељ Марија Милинковић),
гостовала је 7. децембра 2017. као родитељ предавач на часу Ликовне културе. Показала је
ученицима како да направе украсе за јелку помоћу картона и тако им помогла да се припреме за
Новогодишњи вашар.
Ученици су научили како да исеку траке од картоне, савију их у облику пужића, па су од
добијених кругова лепили жељене облике. Још када се додају и циркони, украси су заиста
неодољиви!

51

9.12.2017.

„Десанкини“ Мали олимпијци добитници Плакете

Спортски савез Звездаре, организатор школских спортских такмичења за основне и средње
школе, доделио је 9. децембра 2017. нашој школи Плакету за учешће у Малој олимпијади, за ученике
од првог до трећег разреда. Плакету је примио Зоран Стојановић, учитељ наше школе, додели је
присуствовала и директорка Школе Катарина Стјепановић.
Свечана додела награда за најуспешније учеснике такмичења – наставнике и ученике,
одржана је у ОШ „Иван Горан Ковачић“. Присуствовали су Предраг Веиновић и Роберт Милићевић у
име општине Звездара. Награде је уручила Драгана Контић, секретар СС Звездаре.

12.12.2017.

„Десанкин“ ђак првак Србије у тенису
Лазар Виријевић, ученик 5/4 наше школе
(одељенски старешина Зорица Јовић) проглашен је
12. децембра, након Дворанског првенства Србије турнир А категорије за дечаке до дванаест година,
за првака Србије! Лазар је изгубио свега осам
гемова у пет мечева. Такмичење је одржано у
Крушевцу у организацији Тениског савеза Србије.
Новог првака Србије у школи су сви радосно
дочекали и заједно прославили велики успех!
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13.12.2017.
„Десанкина“ најраспеванија и најбоља одељенска заједница на општини

Након веома оштрог надметања на школском такмичењу (5. 12. 2017) најраспеванија
одељенска заједница 4/4 представљала је нашу школу на општинском такмичењу 13.12. 2017. у МШ
„Владимир Ђорђевић“. Да су победили најбољи, потврдио је и пласман на општинском такмичењу:
прво место за одељење учитељице Наташе Јовановић. Ученици су певали две песме: „Заспо Јанко“
(народна песма) и „Мајка“ Ненада Стошића и Дубравке Стошић.
Награда је додељена једногласном одлуком жирија. Диригент је била Алексеја Јовановић,
инструментална пратња Реља Поповски.

Градско такмичење "Најраспеваније одељење", одржано је 27. фебруара 2018. У
Дечјем културном центру. Наши представници одељење 4/4 и учитељица Наташа Јовановић
освојили су друго место.
Овој награди допринели су и диригент Алексеја Јовановић, музичка пратња Реља
Поповски, као и наставница музичке културе наше школе Гордана Поповић.
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13. 12. 2017.

Занимљив час историје – грађанске револуције

На часу историје 13. децембра 2017. ученици 7/2 презентовали су на веома креативан и
занимљив начин револуције у Низоземској, Енглеској и САД-у.
Фотографије Ученици су подељени у три групе, а свака група је имала задатак да представи
једну од наведених револуција. Након двадесетак минута рада, представили су заједничке резултате.
У завршном делу часа уследила је евалуација: наставница Зорица Јовић је вредновала рад ученика, а
потом и ученици свој рад. Сви су похваљени за добра постигнућа!
Остварени су сви циљеви часа: ученици су упознати са значајем и последицама грађанскиг
револуција, оспособљени су да разумеју узроке и последице, учили се тимском раду и оснажили у
одговорном односу према раду.
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13.12.2017.

Оријентација у природи – стране света

У среду, 13.12.2017. учитељица Милана Ђурић одржала је угледни час из Природе и друштва:
Оријентација у природи – стране света. Циљ часа био је стицање знања о главним и споредним
странама света, као и развијање способности за оријентацију у простору уз коришћење компаса и
знакова у природи. Ученици су кроз ПП презентацију, демонстрацију, инсерт из дечије едукативне
емисије „Плава птица“,као и рад у пару, успешно савладали садржаје предвиђене овом наставном
јединицом.
На почетку часа ученици су гледали инсерт из дечје емисије „Плава птица“ у којем пирати на
броду истражују појмове оријентација, мапа, компас... Након кратког разговора, учитељица је
ученицима прочитала причу о гусару и показала „инструкције за мапу закопаног блага“ у флаши,
обећавши им да ће, након што науче потребно градиво, покушати да одгонетну мапу и пронађу
благо.
Главни део часа био је посвећен истраживању појмова: главне и споредне стране света,
оријентација помоћу мапе, компаса и знакова из природе (годови, Сунце, звезде, маховина...) кроз
презентацију, снимке звезданог неба. Уследио је рад у пару и извештавање.
Пред крај часа ученици су тумачили мапу закопаног блага пратећи гусарске инструкције са
почетка. На самом крају играли су кореографију за песму „Морнари“.
Последњи минут био је резервисан за оцењивање, али овог пута од стране ученика. Они
којима се допао час требало је да подигну руку. Судећи по подигнутим ручицама, час је био успешан!
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14.12.2017.

Фестивал науке – инспирација за будућност

У четвртак 14.12.2017. осамдесет ученика наше школе посетило је Фестивал науке под
слоганом Један на један у пратњи наставница Тамаре Живковић, Анђеле Милетић, Душанке Јочић,
Драгане Радеке и Тање Парезановић.
Ученици су видели многобројне радионице, интерактивне експерименте, предавања,
квизове, игре и друге програме који су својим садржајима науку представили на занимљив,
инспиративан и поучан начин. Неки од њих су: Од снаге до енергије, Нат Гео трка, Технологија
будућности, Коктели ватре и леда, Динамична планета Земља, Шта нам је у глави, (Д)оживи
мезозојик, Симулација дејства алкохола и наркотика, Шта се све може од материјала за рециклажу и
друге.
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15. 12. 2017.

Новогодишња забава старијих разреда

Ученици од петог до осмог разреда били су са одељенским старешинама 15. децембра 2017.
године у Пионрском граду на Кошутњаку, где су имали новогодишњу журку. Атмосфера је била
одлична, програм динамичан и провод незабораван. То могу да потврде осмаци, који су имали
„бонус“ време!
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16.12.2017.

Државна првакиња у гимнастици

На Државном првенству у гимнастици одржаном 16. децембра 2017. године Лена Праштало,
ученица 5/4 (одељенски старешина Зорица Јовић) освојила је прво место у групним вежбама.
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Децембар, 2017.

Четвртаци се спремају за Новогодишњи вашар
Ученици 4/1 и 4/3 озбиљно се спремају за предстојећи продајни Новогодишњи вашар.
Ангажовали су све снаге... у помоћ је прискочила и наставница Александра из боравка и родитељи.
Вредно праве честитке и осликвају теглице декупаж техником уз надзор својих учитељица Достане
Павловић и Марије Милинковић.
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На часу ликовног васпитања у 4/1
Ученици 4/1 почели су већ средином новебра припреме за новогодишњу продајну изложбу.
На часу ликовног васпитања вредни креативци стрпљиво праве честитке уз помоћ учитељице Марије
Милинковић.

Четвртаци на Ликовној секцији
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На часу ликовне секције
На часовима ликовне секције са учитељицом Наташом Јовановић, ученици IV/4 и IV/2 били су
вредни и креативни на тему „Јесен“.
Настали су дивни јесењи радови.
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26.12.2017.

„Десанкин“ Новогодишњи вашар

Фотографије овогодишњи продајни вашар, традиција у нашој школи, одржан је и ове године
26. децембра у холу Школе од 15.30 до 17.30 сати.
Организатори су ученици и наставници млађих разреда, а помоћ су пружили и родитељи.
Малишани су припремили богату понуду новогодишњих артикала: честитке, украсе за јелку, икебане,
теглице и чаше осликане новогодишњим мотивима, ручно прављени накит, колачиће и још много
тога. Били су веома креативни, па се могло видети и како владају декупаж техником, секцањем,
осликавањем, као и рециклирањем.
Многи од њих показали су и особине будућих малих предузетника, па су већи део својих
производа продали веома брзо и лако.
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26.12.2017.

Стигла зима, а са њом и празници...
Ученици 3/1 и 3/3 традиционално добро сарађују: не само што деле учионицу него и
заједнички цртеж.
Овог пута били су инспирисани предстојећим зимским празницима Новом годином и
Божићем. Учитељице ових сложних и креативних ђака су Сања Исаиловић и Љиљана Опачић.

26.12.2017.
Угледни час енглеског језика – „Вештачка интелигенција“
Последње недеље децембра у одељењима 7/2, 7/1 и 7/3 наставница Светлана Милентијевић
одржала је угледни час енглеског језика на тему „Вештачка интелигенција“. Циљеви часа били су
обрада сложеница у енглеском језику, обрада текста који се бави технологијом будућности и
богаћење речника у вези са савременом технологијом. Већину активности ученици су радили у
групама.
Будући да је тема веома актуелна, сви ученици су били заинтересовани да сазнају што више о
њој. У уводном делу часа, ученици су обрадили појам сложеница помоћу илустрација кроз игру
асоцијација. Затим су изнели шта знају о вештачкој интелигенцији, шта мисле да она представља и
како ће се она развијати у будућности. Погледали су кратак видео и сазнали шта у ствари значи појам
вештачке интелигенције, где се она данас користи, које су њене могућности и предности. Обрадили
су текст о роботу који учи да говори и урадили вежбања везана за разумевање прочитаног. У
завршници часа кроз игру у групамасу градили од понуђених речи сложенице везане за савремене
технологије.

.
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27.12.2017.

Новогодишња журка млађих разреда

Ученици млађих разреда прославили су долазак нове године 27. децембра у ДКЦ „Мајдан“.
Ову прославу организовао је Супер камп.
Да је било весело и занимљиво, уверићете се и сами ако погледате фотографије.
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Децембар, 2017.

Новогодишња акција "Један пакетић, много љубави"

У нашој школи током децембра 2017. године спроведена је акција Црвеног крста "Један
пакетић, много љубави".
Ученици су правили новогодишње пакетиће за своје вршњаке без родитељског старања и
сиромашну децу. Велики број ученика учествовао је у акцији и тиме су показали да су хумани и да
имају велико срце. Руководилац Црвеног крста у нашој школи је наставница биологије Јасмина
Ружичић.

децембар, 2017.

Чувар традиције
Огњен Стојановић, ученик 3/1, свира веома редак
инструмент – гусле. Добио их је од свог деде из Црне Горе и
наставио његовим стопама: постао је гуслар.
Огњен одлично познаје одлике инструмента на коме
свира и пева јуначке народне песме. Ученици старијих разреда
имали су прилике да га чују у оквиру сарадње наставника
млађих и старијих разреда. Огњенов учитељ Зоран Стојановић
подстиче младог гулсара да развије своје необично
итересовање и таленат.
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29.12.2017.

Одржана друга радионица „Читалачког клуба“
„Ја, Алексија“, роман Бранке Трифуновић

Друга радионица „Читалачког клуба“ одржана је 29.12.2017. године у школској библиотеци.
Ученици су радили у групама. Радионици су присуствовали школски психолог и библиотекар.
Ученици су обрадили победнички роман „Ја, Алексија“ Бранке Трифуновић. Сусрет је трајао 60
минута.
Ученици су отворили блог „Десанкинa“ читалачка дружина како би могли да на једном месту
износе утиске. Овај блог је посвећен популаризацији читалачких навика, као и извештавању о
школским активностима ове дружине. Ове школске године блог ће водити Тања Пилиндавић 8/1 уз
сарадњу наставнице Биљане Кнежевић.
Ученици ће обрадити још четири романа из ове Клетове едиције.
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Децембар, 2017.

„Десанкина“ читалачка дружина

Већ неколико година у нашој школи ради Клуб љубитеља књиге, а њихови сусрети названи су
Legoergosum (Читам, дакле постојим). Ученици који воле да читају представљају романе који су им се
допали и тако размењују искуства и идеје и сазнају о књигама које су занимљиве.
Ове школске године придружили су се и Читалачком маратону Издавачке куће „Клет“, па на
радионицама разговарају о прочитаним романима, овогодишњим победницима.
Ту је, наравно, и школска лектира коју они редовно читају... и тако се створила потреба да
оснују „Десанкину“ читалачку дружину и блог на коме ће изложити резултате свог рада, а уједно и
препоручити књиге за читање свим заинтересованим другарима који нису чланови ове дружине. Ове
школске године блог ће водити Тања Пилиндавић, ученица 8/1. Ментор овог клуба је наставница
српског језика Биљана Кнежевић.
Позивамо све ученике од првог до осмог разреда да нам се придруже! Своје прилоге о
добрим
књигама
можете
нам
послати
на
адресу
нашег
школског
часописа
osdm.susreti.casopis@gmail.com
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11, 12. и 17. 1. 2018.

Одржана обука „Оснаживање младих кроз вршњачку медијацију“

Одржана обука „Оснаживање младих кроз вршњачку медијацију“ са Мајом Врачар,
педагогом Зуботехничке школе.
Обуци су присуствовали следећи ученици: Михајло Ивановић, Сара Златковић, Матија
Максимовић, Лука Пашић, Ангелина Сарић, Анђела Куч, Лариса Димитријевић, Тамара Антић, Нађа
Рутовић, Нина Андрејић, Наталија Божић, Саид Ријад Виктор, Тања Шундерић, Марко Михајловски,
Појужина Јелена, Милица Максимовић, Ивана Петровић, Матија Милићевић, Милош Илијоски,
Душан Вишњић, Милица Мандић, Димитров Кристина, Ракетић Хелена.
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18.1.2018.

Посета Природњачком музеју на Калемегдану

Ученици III/2 са учитељицом Миланом Ђурић 18. јануара 2018. године обишли су Галерију
Природњачког музеја на Калемегдану и погледали изложбу оригиналних делова скелета сурлаша,
чији су фосилни остаци откривени на територији Србије и Македоније. Представљене су и реплике
лобање и делова скелета два најпознатија мамута пронађена на територији Србије. Поставка је
графички обогаћена крупним илустрацијама сурлаша.
Топло вам препоручују да и ви погледате ову изложбу! Кустос музеја ће и вама детаљном и
интересантном причом дочарати како је текла еволуција сурлаша.
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18.1.2018.

Четвртаци направили карту света

Сваког септембра петаци се суочавају са великим променама и потребно им је време како би
се уклопили и прихватили нове околности. У жељи да бар мало олакша све оно што чека будуће
петакe, наставница географије Тања Парезановић одржала је занимљив час са циљем да покаже
колико је географија лепа и креативна наука.
У четвртак 18.1.2018. године у одељењу 4/1 реализован је угледни час са циљем да ученици
науче називе континената, покушају да их препознају на карти и да сазнају понеку карактеристику за
сваки од њих.
Ученици су били подељени у шест група. Свака група добила је слику једног континента и
радни листић на коме је било потребно уписати име континената и оно по чему је специфичан.
Предзнање није било потребно, јер је први део часа био резервисан за кратки приказ сваког
континента.
Након презентације чланови група су имали нови задатак који се састојао од склапања 2д
слагалице. Наиме, било је потребно да на основу нових сазнања одаберу фигурице које су
представљале биљне и животињске врсте, грађевине, као и име које одговара њиховом континенту и
све то залепе на папирић који су добили на почетку часа.
У завршном делу часа свака група је излазила испред одељења како би представила свој
континент, а на крају чланови сваке групе заједно су проналазили место где би њихов континент
требало бити залепљен.
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26. 1. 2018.

Угледни час из географије „Национални паркови Србије“

У петак 26. јануара 2018. наставница географије Тања Парезановић одржала је огледни час
„Национални паркови Србије“ у 8/1 и 8/3. Часу су присуствовали директорка школе Катарина
Стјепановић, психолог Бранка Јосиповић Митровић, Анита Ивовић (наставница физичког и
здравственог васпитања), Марина Вучићевић (наставница историје), Драгана Радека (наставница
технике и технологије), Дубравка Јеремић (наставница српског језика) и Биљана Кнежевић
(наставница српског језика).
Задатак ученика био је да се ставе у улогу менаџера националних паркова, израде каталог
који садржати потребне информације. Овај каталог и презентовање рада требало је да привуче што
већи број посетилаца-туриста. Сви каталози садржали су информације о локацији, заступљености
биљног и животињског света, локалитетима који се налазе у близини, спортским и културним
активностима, као и о смештајним капацитетима.

Овај час географије изведен је у корелацији са биологијом, историјом, информатиком,
ликовном културом и српским језиком.
Овај час послужио је као увод у следећу тему на часовима географије. Ученици су пажљиво
излагали вежбајући говорну културу.
Били су подељени у пет група (представили су пет националних паркова), имали су око седам
минута за излагање. Циљ излагања је да убеде госте (наставнике) да баш њихов национални парк
треба да посете.
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У завршном делу часа игровном методом направљен је резиме часа: свака група је посетила
виртуелно неки од представљених паркова, а требало је да погоди о ком парку је реч на основу
карактеристичних детаља, затим да га пронађу и означе на немој карти.
Било је веома тешко одредити победника, јер су се ученици веома потрудили да представе свој
национални парк што занимљивије и садржајније, као и да њихов каталог буде што привлачнији и
лепши. Најбољој групи наставница Тања уручила је награду: слатки пакет у пригодном паковању.
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8.2.2018.
„Десанка“ има велико срце!

Ученици млађих разреда ОШ „Десанка Максимовић“ изнова су показали да имају велико
срце!
Несебичном донацијом гардеробе и обуће још једном су показали да за доброту и леп гест
увек има места.
Прикупљену гардеробу су у Свратиште у Крфској улици однеле учитељице Милана Ђурић и
Бојана Зечевић и обрадовале децу којима је баш добродошла топла јакна, шал и капица за ове
хладне дане.
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фебруар, 2018.

Ученици 3/2 посетили Музеј Вука и Доситеја -С речи на дела

Ученици 3/2 почетком фебруара 2018. посетили су Музеј Вука и Доситеја са учитељицом
Миланом Ђурић. С речи прешли су на дела: оно што су у школи научили, могли су и да доживе. Након
лекција и прича о двојици великана отишли су да виде део онога што су Вук и Доситеј оставили за
собом.
Посетили су Велику школу коју је основао Доситеј, а Вук Караџић био ђак у њој. Шетали су
собама и ходницима у којима су пре 300 година радили и учили и ови великани наше историје.
У шетњи кроз историју помогла им је занимљивом причом водич музеја Дена Бабајић.
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Фебруар, 2018.

Петаци се добро снашли у старијем разреду
Психолог школе Бранка Митровић Јосиповић обавила је анкету о томе колико су се петаци
прилагодили новим околностима и како су доживели овај прелазни период у новој школској години.
Анкетирана су три одељења (5/2, 5/3, 5/4). Анкета је била анонимна па се могло очекивати да
ће ученици бити искрени.
Анкетирана су 32 дечака и 33 девојчице. Петацима овај прелазак пада веома тешко, само 12%
ученика није га доживело као тежак период, али затосамо 4,6 % ученика сматра да се није добро
снашло у петом разреду. Највише им недостаје учитељица (61,5%), а најтеже су се прилагодили
новим предметима (33,8%) и наставницима (15,4%). Много више уче него у четвртом разреду (64,6%),
а родитељи су ангажовани као помоћ у изради домаћих задатака исто или мање него раније. Тек је
трећина ученика задовољна односима у одељењу.
Ова анкета ће нам послужити да откријемо проблеме наших петака, решимо их заједно и
подстакнемо их да буду успешна и сложна генерација.
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14.2.2018.

Обележена масленица у нашој школи
И ове године, у среду 14. фебруара у нашој школи, обележен је традиционални руски
народни, највеселији и најстарији празник Масленица – „Покладе“, чије смо редовно празновање
започели још 2010. године, тако да је Масленица постала једна од традиција наше школе. Овим
празником у недељи пред Велики пост испраћамо зиму, а дочекујемо пролеће. Ради се о веома
старом празнику, који датира још из паганских времена, а некада био је заједнички свим словенским
народима, али и многим другим. Међутим, прослава Масленице очувала се само у традицији руског
народа (мада у новије време оживљава у многим земљама према угледу на руско обележавање овог
празника).
Школа је мирисала опојним мирисом свеже печених палачинки, које симболизују Сунце, за
шта су се, и ове године, побринули ученици 8/2 са својим одељенским старешином – неуморно су у
холу школе пекли и делили палачинке, а ученици свих одељења су иод куће доносили огромне
количине најразноврснијих палачинки;све је било у знаку „Масленице“ - хол пригодно уређен за
прославу;програм за ученике од првог до четвртог разредакојим су старији другари упознавали
млађе о каквом се празнику ради, а затим се сви заједно играли и забављали; одржана су такмичења
у традиционалним народним играма које су заједничке српском и руском народу: трка у врећама,
ношење девојке, три ноге, надвлачење конопца... Нарочито велику пажњу привукло је такмичење
ученика млађих разреда у окретању (бацању) палачинки, мазању палачинки затворених очију и сл.,
које су организовали ученици 8/2 одељења са својим одељенским старешином. И ученици 4/4 су се
први пут опробали у традиционалним народним играма и показали изванредну борбеност и
спретност.

Ученици млађих разреда прославили су Масленицу уз пригодне активности, дружење са
ученицима старијих разреда и, наравно, уз незаобилазне палачинке, којих је било у изобиљу.
Сви победници игара и аутори најбољих радова окупили су се понедељак, 19. фебруара на
коктелу за победнике Масленице, који је уприличила директорка заједно са организаторима
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Масленице. На коктелу су разменили искуства и доживљаје са игара, а затим су се су се међусобно
дружилии почастили као најуспешнији такмичари.

Масленица је један од најрадоснијих и најомиљенијих празника у нашој школи, у чијој
организацији учествују као носиоци - професори руског језика и физичког васпитања, 8/2 одељење са
одељенским старешином, другим одељенским старешинама и директорком, али и свим ученицима и
предметним наставницима и запосленима - тако да је овај дан резултат, пре свега, тимског рада свих
нас у школи.
Утисак је да је сваке године на овај дан забава све боља, а Масленица све популарнији и
веселији празник у нашој школи.
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28.2.2018.

Предавање о правилној исхрани и очувању здравља

Фотографије Едукатори „Црвеног крста“ Звездаре одржали су 28. фебруара 2018.
предавање „Правилна исхрана и физичка активност у очувању здравља“ ученицима петог разреда.
Одзив ученика био је велики. Руководилац Црвеног крста у нашој школи је наставница биологије
Јасмина Ружичић.

2.3.2018.

Стручно усавршавање у оквиру установе- „Квалитет наставе”

У петак, 2. март 2018. године са почетком у 13.30h у нашој школи организовано је
предавање на тему „Квалитет наставе”. Предавање је одржао мр Дејан Бошковић, спољни сарадник
Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
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3.3.2018.

Одржано такмичење „Мислиша“
У четвртак 8. марта са почетком у 12 часова одржано је математичко такмичење
"Мислиша". Преко сто ђака наше школе од другог до осмог разреда имало је прилике да учествује у
овом такмичењу и да се опроба у решавању математичко-логичких задатака. Такмичење су
организовали наставници математике.

8.3.2018.
Градско такмичење из џудоа
На градском такмичењу из џудоа одржаном 8. марта 2018. у СЦ „Шумице“ ученици наше
школе, чланови клуба „Трудбеник“, показали су запажене резултате и пласирали се на Републичко
такмичење. Ученици Вељко Варничић (3/4), Татјана Петровић (4/1) и Михајло Крстић (5/1) освојили
су треће место. Урош Костић (5/4) и Борис Рутовић (5/1) освојили су друго место, док је Никола
Обрадовић (4/2) освојио прво место.
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9.3.2018

Одржана трећа радионица „Читалачког клуба“

Трећа радионица „Читалачког клуба“ одржана је 9. марта 2018. године у школској
библиотеци. Ученици су радили у групама. Ученици су обрадили роман „Кад су се други пут развели
моји родитељи“ Радисава Милића. Сусрет је трајао 60 минута.
Фотографије Више о овој (и другим) радионицама можете сазнати на блогу „Десанкинa“
читалачка дружина“, који су покренули ученици који воле књижевност. Овај блог је посвећен
популаризацији читалачких навика, као и извештавању о школским активностима ове дружине. Ове
школске године блог ће водити Тања Пилиндавић 8/1 уз сарадњу наставнице Биљане Кнежевић.
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13.3.2018.

На часу одељенске заједнице

Фотографије Чланови Вршњачког тима – медијатори били су 13. марта 2018. гости на часу
одељенске заједнице у 5/3. Објаснили су млађим друговима шта је медијација и показали им неке
начине решавања међусобних сукоба. Наши медијатори Сара Златковић 7/3 и Матија Максимовић
7/3 имали су и помоћ: другарице су припремиле скеч у коме су приказале један од најчешћих облика
угрожавања – оговарање.
Медијатори су стрпљиво одговарали на питања одељенског старешине Биљане Кнежевић
и ученика. Позвали су ученике да им се обрате за помоћ уколико не могу да реше неки сукоб
самостално.
Више о медијацији у нашој школи можете сазнати на страницама школског часописа
„Сусрети“. Вршњачки тим у нашој школи воде наставнице српског језика Славица Ћуковић и
Дубравка Јеремић.
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13.3. 2018.

Родитељски састанак за будуће прваке
Родитељски састанак за будуће прваке одржан je 13. марта 2018. у 18.00 сати, у
просторијама боравка.
Родитељи су на састанку упознали учитеље будућих првака, педагога, психолога, учитеље
из боравка и наставника верске наставе. Они су пружили одговоре на сва питања родитеља. Састанку
је присуствовала и директорка Школе.
После састанка родитељи су могли да се упознају са школским ресурсима и учионицама за
будуће прваке.
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20.3.2018.
Одржана приредба за предшколце

Предшколци наше школе 20. марта 2018. присуствовали су приредби добродошлице коју
су им приредили ученици 2/1 и 2/3 и хор млађих разреда уз помоћ својих учитељица Милане Ђурић,
Јелене Чедић, Данице Станисављевић и Марине Бајагић.
Весела, разиграна и распевана атмосфера на приредби допринела је да се будући ђаци и
њихови родитељи осећају пријатно.
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21.3.2018.

Обележен Међународни дан поезије

У топлој атмосфери наше школске библиотеке 21. марта 2018. ђаци који воле поезију од 5.
до 8. разреда дружили су се се уз стихове најлепших песама које су изабирали сами. Дружење је
водила и организовала школска библиотекарка Славица Ћуковић, која је и сама казивала своје
омиљене песме "Чекај ме" Константина Симонова и „Грех” Душка Трифуновића.
Учествовали су:
•

Никола Тројановић говорио је стихове Владислава Петковића Диса ,,Међу својима” и Мирослава
Антића ,,Малилини”

•

Марија Цветковић стихове Алексе Шантића "Наш стари доме" и Лазе Костића „Санта Мариа дела
Салуте“

•

Лука Пашић стихове Милутина Бојића „Плава гробница“ и Матије Бећковића „Косово поље“

•

Теодора Динић стихове Мире Алечковић „Порука једне сенке“ и Десанке Максимовић
„Опомена“

•

Андријана Маркељић стихове Чарлса Буковског „Нико осим тебе“, Мирослава Антића
„Неповратна песма“, Недељка Попадића „Неки те људи воле“ и Душка Радовића „Дрво спава“

•

Ангелина Сарић говорила је стихове Мире Алечковић „Порука једна сенке“ и „Живи и мртви“,
Гарсије Лорке „Опроштај“ и Сергеја Јесењина „Живот вам је“

•

Нађа Протић стихове Мирослава Антића „Дрхтава песма“ и „Лавица и лав“

•

Николина Ђорђевић „Покошену ливаду“ Десанке Максимовић

•

Катарина Вуковић стихове Биљане Станојевић „Обичним речима речено“

•

Тина Божић стихове Владе Стојиљковића „Пример за углед“
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19. - 25. 3. 2018.

Недеља дигиталних вештина у нашој школи
У току Недеље дигиталних вештина, која се одвијала од 19. до 25. марта 2018. године,
наставници су се потрудили да што већи број одељења и предмета буде обхваћен овим
активностима. Неке од њих су се одвијале у организацији једног наставника и на једном часу, а неке
уз ангажовање више наставника и одељења.
Једно је сигурно: учили су и наставници и ученици!
О активностима у оквиру ове тематске недеље можете видети у прегледу по предметима.

На часу српског језика
Четвртаци се прилагођавају предметној настави
Ученицима 4/1 (учитељ Марија Милинковић) 23. марта час српског језика одржала је
наставница Биљана Кнежевић. Обрадили су нову језичку појаву – објекат.
Овај час одржан је у оквиру Недеље дигиталних вештина 2018. и тематске наставе, али и као
вид прилагођавања четвртака на предметну наставу и нове наставнике.
У уводном делу ученици су саопштили своје асоцијације и претходно знање о појму ОБЈЕКАТ
техником мапе ума.
У главном делу часа попунили су табелу ствари и бића које воле и тако употребљавали
објекат на примерима из личног искуства. Док су они говорили реченице са субјектом, предикатом и
објектом, наставница Биљана је правила онлајн игрицу меморије: Ко кога/шта воли? у алату purpose
games. Затим су ученици показали колико су пажљиво слушали и колико познају своје другове: овај
пут заједно су одиграли игру памћења.
У завршном делу часа ученици су добили домаћи задатак: лексикон који треба попунити
реченицама у којима ће употребљавати објекат и представити своја интересовања.
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Недеља дигиталних вештина у одељењу 5-4
Ученици 8/4 Немања Мићовић и Алекса Стојановић својим млађим другарима из 5/4
одржали су 22. марта 2018. Предавање на тему “Безбедност деце на интернету”. После овог
предавања ученици су разговарали о правилима безбедног коришћења интернета. Заједнички су
дошли до закључа када не треба другоме чинити оно што не желиш да неко теби уради.
У другом делу часа ученици су користили игрице за обнављање градива из технике и
технологије и учили како да безбедно користе онлајн материјале за учење. Реализатор активности је
Драгана Радека, наставник технике и технологије.

Онлајн игрице за обнављање градива у 5/2
Ученици 5/2 за време редовних часова технике и технологије обанваљали су градиво
користећи игрице направљене веб-алатима. Материјали које су користили можете погледати на сајту
школског часописа Сусрети.
Ученици су били активни и показали су изузетно познавање информационо комуникационих
вештина. На крају часа су, користећи материјал направљен у једном од веб-алата, проверили своје
знање о познавању безбедности интернета. Реализатор активности је Драгана Радека, наставник
технике и технологије.
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Учење математике преко апликација за мобилни
Ученици 4/1 на часу математике 22.3.2018. године изучавали су како могу да уче математику
преко мобилних телефона. Разменили су утиске о бесплатним апликацијама "Monster math", "Math
games -brain workout", "Reflex math for 4th grade" и другим, па су их испробали на конкретним
задацима. Реализатор ове активности је Марија Милинковић, учитељица 4/1

Дигиталне вештине и на часу одељенског старешине у 5/2
За време часа одељењског старешине 20. марта 2018, ученици су разговарали са својим
одељењским старешином Драганом Радеком о сајбер насиљу.
Атмосфера је била пријатна, ученици су са пуно уважавања саслушали једни друге, били су
отворени и разменили су своја искуства. Посебну пажњу смо посветили ситуацији како деловати у
случају да се нађемо у позицији жртве или сведока. Изненађујуће је да ученици већ имају прилично
искуства, али ипак прилично зрело и мудро поступају у неким незавидним ситуацијама интернет
комуникације.
Сами су, такође, констатовали да није срамота наћи се у позицији жртве, да то може сваком
да се деси, само је потребно реаговати смирено. Нажалост, са овог часа немамо фотографије
(заборавили смо) које би могле документовати шта смо радили, али је много важније да смо сви
изашли испуњени и оснажени одлуком да помогнемо једни другима у невољи било које врсте,
посебно кад је сајбер насиље у питању.
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На часу српског језика -Е-виртоуз
Ученици 8/1 на часу српског језика 21. марта 2018. учествовали су у Недељи дигиталних
вештина. Овог пута вежбали су и читалачку вештину и вештине које су им потребне приликом
запошљавања.
С обзиром да су ученици изразили жељу да самостално зарађују и не траже џепарац од
својих родитеља, искористили смо овај час како би анализирали ниво својих вештина које су
потребне приликом запошљавања: запошљивост, продуктивност, комуникације, друштвене медије и
управљање документима.
Пре свега су се пријавили као учесници Недеље дигиталних вештина 2018, а затим се и
тестирали. Наравно, паметни телефони и подељени интернет били су довољни да се посао обави.
Резултати су били позитивни, али и разочаравајући: неки ученици
су разумели да морају озбиљно да посвете п ажњу развијању одређених вештина. Реализатор
активности је Биљана Кнежевић, наставник српског језика и књижевности.

На часу одељенског старешине 5/3 - Be Strong Online – радионица
Ученици 5/3 на часу одељенског старешине 20. марта 2018. прошли су радионицу „Насиље на
интернету“, осмишљену на основу материјала понуђеног у алатуBe Strong Onlinе. Материјал је
прилагођен потребама и могућностима одељења.
У уводном делу часа ученици су се упознали са темом радионице, правилима понашања и
активностима које их очекују. Упознали су се са појмовима апстендер и бајстентер.
У главном делу часа обрадили су део Vote withyourFeet: анализирали су пет ситуација насиља
на интернету и понудили нека решења. Могли су видети најпопуларније одговоре. Образложили су
своје предлоге и ставове. У завршном делу часа добили су листић за ученике и листић за родитеље
са списком активности које могу да предузму како би спречили насиље на интернету или уочили
уколико је дете жртва насиља на интернету.
Радионицу смо завршили гледањем видео спота „Мисли пре него што постујеш, не веруј свему
што је написано“ (видео испод). Реализатор активности је Биљана Кнежевић, наставник српског
језика и књижевности.
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Налазишта руде метала- тематска недеља

Коришћење мобилних телефона у циљу истраживања Истраживање лежишта обојених
метала- тимски рад У уторак, 21. марта реализован је угледни час из географији у одељењу 8/3. Том
приликом главни задатак био је истраживање лежишта метала и неметала у Србији и њихово
картирање у интерактивној немој карти. На почетку часа ученици су приступили школском
географском блогу и на тај начин сазнали који су њихови задаци у оквиру групе (1. група истраживање црних метала, 2. група - истраживање обојених метала, 3. група - истраживање
племенитих метала, 4. група - истраживање неметала).
Након истраживања, све појмове су уписали у гугл мапу, заједно са занимљивостима о
примени тражених појмова. Додатан део задатка се односио на убацивање фотографија на којим је
приказан изглед одређеног метала.
На крају часа свака група је представила своја налазишта, као и пример коришћенња метала у
свакодневном животу. Реализатор активности је Тања Парезановић, наставник географије.
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Средња Америка - тематска недеља
Приказ видеа у уводном делу часа У уторак 20. марта у одељењима 7/2 и 7/4 одржан је
огледни час у оквиру „Онлајн недеље". Ученици су имали прилику да садржаје везане за регију
Средња Америка понове надметајући се у игрању онлајн игрица.
У уводном делу часа ученицима је приказан кратак видео који дочарава природ лепоте и
представља антропогене вредности ове регије.
У главном делу часа ученици су понављали кључне појмове везано за изучавану област,
најпре индивидуално, а затим и у пару, чиме је подстакнуто међувршњачко подучавање.
У завршном делу часа ученици Лука Милутиновић и Андрија Томић изагали су рад на
тему „Мексички залив" коју су припремили користећи информације доступне на интернету.
Реализатор активности је Тања Парезановић, наставник географије.

Дигитално на часовима технике и технологије у 5/2
Ученици 5/2 за време редовних часова технике и технологије 19. марта 2018. Обанваљали су
градиво користећи игрице направљене веб-алатима. Материјали које су користили можете
погледати на сајту школског часописа „Сусрети“
Ученици су били активни и показали су изузетно познавање информационо комуникационих
вештина. На крају часа су, користећи материјал направљен у једном од веб-алата, проверили своје
знање о познавању безбедности интернета.
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Онлајн недеља у трећем разреду - на часу енглеског језика
На Онлајн недељи 20. марта 2018. ученици 3/1 и 3/3 са наставницом енглеског језика
Наташом Веселиновић обновили су и утврдили пређено градиво уз помоћ информационокомуникационих технологија. Овог пута интернет је послужио за учење енглеског језика и то на
веома забаван и креативан начин: ученици су читали онлајн причу и играли игрице повезивања (нове
речи са сликама).
Најпре су одгледали причу о девојчици која се упознала са новим особама из своје улице.
Слушали су како свака особа описује себе. Научили су нове речи: fat-thin, old- young итд. Након тога
уследиле су три занимљиве игре повезивања слика и речи како би утврдили речи које су научили на
часу. Резултат је био одличан: ученици су могли да самостално опишу особе из приче. Ову игрицу
можете пронаћи овде.
Да би градиво са овог часа повезали и са градивом са претходних часова, одгледали су кратак
анимирани филм о гладном змају. Затим су играли игрицу повезивања хране и бројева кроз
интерактивне онлајн активности. Филм можете наћи овде.
Закључили смо да се интернет се може користити за учење енглеског језика на врло занимљив и лак
начин. Реализатор активности је Наташа Веселиновић, наставница енглеског језика.
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Како правилно седети за компјутером - на часу биологије
Ученици 7/2 имали су 23.3.2018. час биологије који су посветили очувању здравља док су за
компјутером са наставницом Јасмином Ружичић. Овај час имао је за циљ подизање свести о значају
држања правилног положаја тела за рачунаром, као и свим опасностима, последицама и
здравственим тегобама које долазе услед неправилног држања тела. Ученици су имали три
активности које су након рада презентовали на паноима.
Прво су писали о здравственим тегобама које се дешавају услед неправилног положаја тела,
затимо о превентивним мерама у циљу заштите здравља приликом рада на рачунару.
Трећа активност била је презентовање правила рада за рачунаром уз сликовит приказ правилног
држања тела, положаја руку на тастатури и мишу, као и оптимална удаљеност од монитора.

Прваци обележили песмом на часу енглеског дигиталну недељу

На часовима систематизације и евалуације на часу енглеског језика ученици 1/1 и 1/3
обнављали су неке од омиљених песмица које су учили у току првог разреда.
Наставница Александра Ђорђевић претворила је снимке у кратак филм обрађен у
програму Windows Movie Maker, који илуструје атмосферу на часовима, мотивацију и
задовољство ученика.
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Мостови Ива Андрића

Осмаци су обновили знање о субјективном и техничком опису, сналазили се на карти,
вршњачком подршком помогли петацима да ураде задатак и – направили добру мотивацију у обраду
следећег дела Ива Андрића са овим мотивом „Мост на Жепи“.
Ученици су радили у трочланим групама: два петака и један осмак. Свака група обрадила је и
упознала остале са једним мостом.
Прво су обновили градиво из информатике и отворили своје гугл-налоге, а затим пронашли
на сајту „Географија за тебе“ задатак. Убрзо су тражили опште податке, занимљивости и слике
мостова, које су уметали у гугл-мапу. На крају су једном дескриптивном реченицом и употребом
задатих стилских фигура описали мост. У другом делу часа представљали су своје резултате и
пратили на видео-биму рад осталих група.
У завршном делу часа добили су повратну информацију о квалитету свог рада од наставнице
инфо рматике Наталије Драшковић, географије Тање Парезановић и српског језика Биљане
Кнежевић.
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Дељење разломака игром асоцијације- на часу математике

Ученици шестог разреда обнављали су дељење разломака и учили дељење рационалних
бројева кроз игру асоцијације.
Свако поље представљало је по један пример дељења. Ученици су пре почетка часа
подељени у групе по четири ученика. Свака група имала је свог капитена, који је водио рачуна да ли
су примери који се крију иза поља свима у групи јасни и да ли сви умеју да их ураде.
Свака група бирала је поље, решавала задатак који се крио иза тог поља. Чим реше тачно
затадат, откривају поље.

Правила понашања на интернету и 6/3 - на часу техничког и информатичког васпитања

Ученици 6/3 Исидора Драгутиновић, Лука Маркељић и Милош Барбул припремили су кратко
предавање за ученике свог одељења на часу техничког образовања 21. марта 2018. Бавили су се
темом правила понашања на интернету. Ученици су посебну пажњу посветили заштити идентитета и
приватности. За ову прилику су припремили и пано. Организатор ове активности је наставница
Тамара Живковић.
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Укрштене речи и осмосмерке у 6/1- на часу енглеског језика
Ученици шестог разреда имали су прилику да провере колико су запамтили нове речи
енглеског језика кроз игре осмосмерки, доступних на сајту www.mindgames.com, као и уз помоћ
осмосмерке направљене уз помоћ бесплатног алата на сајту www.theteacherscorner.net.
Ученици су заједно са наставницом Александром Ђорђевић уживали у играма на часовима
енглеског језика, па су нам часови у оквиру Недеље дигиталних вештина дали много идеја за
истраживање сајтова који нуде могућност прављења наших сопствених игара.

Безбедност и писменост на интернету у 6/1- на часу техничког и информатичког васпитања

Ученица Лариса Димитријевић посебну пажњу је посветила правилима којих би требало да се
придржавају деца и правилима којих би требало да се држе родитељи како бисмо сви заједно били
много безбеднији у виртуелном свету.
Несумњиво је да интернет нуди мноштво предности али да бисмо сви много угодније и
сигурније уживали исте, неопходно је да поштујемо основна правила која се тичу понашања на
интернету. Ученице Петра Богуновић и Маша Коцић бавиле су се питањима дигиталне писмености.
Све три ученице направиле су паное који су постављени у холу школе како би ове корисне
савете могли да прочитају и ученици и родитељи. Реализатор активности је Драгана Радека,
наставник технике и технологије.
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Текст претворили у песму - дигитални другаци - на часу енглеског језика

У другом разреду ученици су обрадили и утврдили наставну јединицу "Oh! It`s my phone", али
и испробали нову онлајн алатку, тј.програм Songsmith. Открили су како текст приче из уџбеника да
претворе у песму.
Најхрабрији су се окушали у неколико различитих стилова, мада смо заједно закључили да
још треба да вежбамо како бисмо ускладили текст са ритмом и мелодијом.

Дигитални уџбеник у 5/1 и 5/3 на часу енглеског језика

У току Недеље дигиталних вештина на часу енглеског језика у 5/1 и 5/3 ученици су уз помоћ
наставнице Александре Ђорђевић обрадили и утрврдили наставну јединицу "The future with GOING
TO" уз помоћ дигиталног уџбеника Издавачке куће Клет. Ученици су проучавали различите начине
изражавања будућности.
Иако ово није нов начин рада за ученике, увек са одушевљењем приступају тим наставним
садржајима, веома су мотивисани за рад и врло активни. Посебно им се допало што су били у
могућности да илустрацијом дочарају емоције водича у музеју, који песмом образлаже своје намере
(о промени посла и тражења неких бољих услова за живот).
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Осна симетрија кроз игру - на часу математике

На почетку часа ученици су упознати са појмом осне симетрије кроз разне грађевине, слике,
уочавањем у простору, као и играњем игрице на мобилним телефонима, преко апликације Kahoot,
где су кроз игру успели да науче осну симетрију и да је препознају.
Ученици су били подељени у групе, тако да је свака група имала мобилни телефон са
инсталираном апликацијом, добили су шифру коју уносе, назив своје групе и игра може да почне.
Након логовања отвара се игрица „Осна симетрија“, која се састоји од 31 питања временски
ограничена. Ко пре тачно кликне на тачан одговор, осваја већи број поена. Одговори су приказани
разним бојама и математичким објектима, на основу којих ученици, када виде тачан одговор, на
мобилним уређајима потрврде одговор. Организатор ове активности је наставница Тамара
Живковић.
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Признање Десанки
Најактивнији партнери у оквиру Недеље дигиталних вештина 2018. године

Ученици и наставници наше школе у оквиру Недеље дигиталних вештина 2018. реализовали
су бројне активности. Кампања је трајала од 19. до 25. марта и у њој је учествовало 90 партнера,
основних и средњих школа, библиотека, професионалних и других удружења.
Наша школа је проглашена за једну од најактивнијих учесника у Србији.
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29.3.2018.

Посета Виолете Бабић нашој школи

У четвртак, 29.3.2018. године, нашу школу посетила је писац Виолета Бабић. У току
једночасовног гостовања промовисала је своја дела: Књига за сваку девојчицу, Књига за сваког
дечака, Бележница, трилогију о најчешћим језичким грешкама - 365 језичких цртица, 366 језичких
цртица, 367 језичких цртица. Говорила је о инспирацији за писање поменутих дела, дала низ
корисних савета у вези са читањем, писањем и неговањем матерњег језика.
Овом догађају присуствовали су ученици од 4. до 8. разреда, врло активно учествовали у
разговору са писцем и постављали питања. Сусрет су организовале библиотекарке Сњежана Леканић
и Славица Ћуковић.
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29.3.2018.

У сусрет Ускрсу – проглашење најбољих радова

У организацији Пријатеља деце Звездаре 29. марта 2018. године у Дечјем центру „Звездани
гај“ одржано је проглашење награђених радова на 24. ликовном конкурсу „У сусрет Ускрсу“.
Наши ученици остварили су запажене резултате. Награђени су радови Лене Валић 3/2
(учитељ Милана Ђурић) и Саре Дракулић 1/3 (учитељ Марина Бајагић) у категорији индивидуалних
радова. Ленка Новаковић 1/3 (учитељ Марина Бајагић) освојила је прво место у категорији
индивидуалних радова – цртежа.
Ови радови представљаће општину Звездара и на градском такмичењу.
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12.4.2018.

Родитељ-предавач на часу одељенске заједнице у 5/3
Болести зависности

Сања Спасић, патронажна педијатријска сестра Дома здравља „Вождовац“ и мајка Стефана
Спасића, одржала је предавање о болестима зависности на часу одељенске заједнице 12. априла
2018.
Ученици 5/3 имали су прилике да у отвореном разговору сазнају о опасностима зависности
од алкохола, дувана, наркотика, коцкања и мобилних телефона/друштвених мрежа. За време
предавања могли су да поставе питања о свему што их занима у вези са темом. Испоставило се да су
ученици веома заинтересовани за информације ове врсте, па је предавање било веома корисно и
успешно.
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20.4.2018.

Позоришна представа „Свезналица питалица“

У оквиру годишњег плана рада школске библиотеке 20. априла 2018, за ученике од првог до
четвртог разреда одржана је представа „Свезналица питалица“.
Глумци Дарко Главаш и Стефан Младеновић на занимљив и забаван начин представили су
односе између деце и одраслих (стављајући нагласак на неке животне мудрости). Било је хумора, али
и прилике да ученици покажу своје знање.
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20.4.2018.

Предавање "Асертивна (ненасилна) комуникација"

На часу одељенског старешине 20. 4. у одељењу 4/1 психолог Бранка Митровић је одржала
предавање на тему "Асертивна (ненасилна) комуникација". Ученици су након предавања увежбавали
асертивни начин говора користећи "језик жирафе".
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23.4.2018.

Одржана четврта радионица Читалачког маратона
„Перо птице Додо“ Мирка Јовановића

Фотографије У понедељак 23. априла 2018. одржана је четврта радионица Читалачког
маратона на којој је представљен роман „Перо птице Додо“ Мирка Јовановића.
Овој радионици присуствовали су ученици осмог разреда. Роман су обрадили групним радом
након којег је уследило представљање резултата рада и дискусија. Радионицу смо започели и
завршили дискусијом о речима „хејт“ и „хејтовати“.
О утисцима ученика можете сазнати више на школском блогу „Десанкина“ читалачка
дружина. Ментор Читалачког маратона је наставница српског језика Биљана Кнежевић.

105

23.4.2018.

Одржана последња седница Вршњачког тима: резултати мартовских радионица у млађим
разредима

На последњој седници, одржаној 23. 4. 2018. разматране су активности реализоване у марту.
Чланови Вршњачког тима и још по један учесник обуке, ученици седмог разреда, упознали су
ученике 1, 2, 3, 4 и 5. разреда са појмом и значајем вршњачке медијације.
Били су подељени у четири тима.
Први тим (Тања Шундерић, Милица Максимовић, Ивана Петровић) реализовао је 7, 8 и 9.
марта радионице у одељењима 1/2 , 2/2, 3/2, 4/2 и 5/2.
Други тим (Кристина Димитров, Хелена Ракетић, Милица Мандић) реализовао је 12, 13, 21 и
23. марта радионице у одељењима 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 и 5/4.
Трећи тим (Лука Пашић, Ангелина Сарић) реализовао је радионице у одељењима 1/1, 2/1,
3/1, 4/1, 5/1 9, 13, 14, 15 и 19. 3. 2018.
Четврти тим (Матија Максимовић, Сара Златковић, Наталија Божић) реализовао је радионице
у одељењима 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3 9, 13 и 15. 3. 2018.
Медијатори су истакли да су у току радионица решавали конфликтне ситуације међу
ученицима јер су ученици били заинтересовани за то. На овом састанку је договорено да ученици из
ова четири тима буду на располагању ученицима који су заинтересовани за овај вид решавања
проблема.
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24.-25.4.2018.

Радионице каријерне подршке за осмаке

Сарадници удружења „Алтеро“ уз подршку СББ фондације одржали су у нашој школи 29. и 30.
марта за парну и 24. и 25. априла за непарну смену радионице каријерне подршке. У овим
радионицама учествовало је 36 ученика.
Групним радионичарским радом ученици су прошли програм за оспособљавање младих за
одговарајући избор и самостално доношење одлуке о будуем занимању – професији. Водитељке
програма биле су Донка Павић и Маријана Радуловић.
Ученици су били веома задовољни овом радионицом, па су и високим оценама проценили
рад радионице (на скали од 1 до 5):
Просечна оцена за садржај радионице је 4.77
Просечна оцена за методе рада је 4.55
Просечна оцена за рад водитељки је 4.94
Општи утисци су: било је забавно, одлучала сам коју школу ћу уписати, дружење са
ученицима и водитељкама, добар начин рада, игре – пантомима, атом...најупечатљивије су,
потврдила сам свој друштвени став, објаснили су ми како да одлучим коју школу да упишем.
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26.4.2018.

III/2 у Музеју науке и технике - Што ја волим науку!

Ученици III/2 воле да обилазе музеје. Овог пута са учитељицом Миланом Ђурић посетили су
26. априла 2018. Музеј науке и технике. Ученике је кроз сталну поставку спровео водич који је својом
причом „оживео“ експонате. Упознали су се са занимљивостима из света науке и технике: од тога
како су се грејали стари бојлери и како се свира на оргуљама, до тога како су изгледали и
функционисали стари компјутери и ронилачка одела.
Ипак, најимпресивнији део музеја била је научна играоница у којој су ученици могли да
изведу и учествују у разним експериментима као и да посматрају природне појаве и феномене.
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28.4.2018.
"Робо-Инт инвент 2018"

У суботу 28. априла 2018. године, одржано је регионално такмичење из Роботике и интерфејс
технологије "Робо-Инт инвент 2018" за основце (7. и 8. разред), на којем су ученици наше школе
Лазар Јеличић (8/3) и Алекса Ђорђевић (8/3) заслужено освојили 1. место (обојица деле прво место)
и тиме се пласирали на Републичко такмичење, као и Олимпијаду техничког стваралаштва младих
југоисточне Европе.

28.4.2018.

Градско такмичење из географије

У суботу 28. априла 2018. године са почетком у 13h одржано је градско такмичење из
географије у ОШ „Бора Станковић" на Бањици. Ученици наше школе били су изузетно успешни.
Ученици Петар Прокић (7/4), Милица Мандић (7/4), Тамара Танасијевић (8/1) и Марија Цвјетковић
(8/1) освојили су друго место, док је Милица Јанковић (8/1) освојила треће место. Наставник који је
припремао наше ученике за такмичење је Тања Парезановић.
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Мај, 2018.

На часу ликовног – путовање у Африку
Ученици III/2 прве недеље маја на часу ликовне културе учили су о контрасту. Наставница
Милана Ђурић потрудила се да им објасни наставну тему, али уз овакве ђаке свака идеја реализује се
у ремек-дело!

3.5.2018.

Посета осмака Техничкој грађевинској школи „Бранко Жежељ“
У четвртак 3. маја 2018. године, група осмака наше школе била је у посети грађевинској
техничкој школи „Бранко Жежељ“ са седиштем на Коњарнику. Ученици су се уверили да у овој школи
постоје општи технички услови за рад, као и добра техничка опремљеност ИТ опремом.
Присуствовали су и часовима из нацртне геометрије и техничког цртања и пројектовања на
рачунарима применом Ауто-CAD програма.
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Мај, 2018.

Посета предшколаца

Предшколци из вртића "Кошута" су посетили нашу школу. Будући прваци су упознали
учитељице, обишли школи и дружили се са четвртацима. Ученици 4/1 и 4/3 су им помагали да
попуне сликовницу коју су као поклон понели својим кућама.
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14.5.2018.

О држана пета радиониса Читалачког маратона
„Необични ђаци“ Светлане Живановић

Пета радионица Читалачког маратона одржана је 14. маја 2018. године. Ова радионица
била је посвећена роману „Необични ђаци“ Светлане Живановић. Радионици је присуствовало седам
ученика, водила ју је наставница српског језика Биљана Кнежевић.
Ученици су групним радом и дискусијом разговарали о роману, пронашли и у свом
искуству неке сличне ситуације, упоредили их и понудили своја решења.
О раду радионице можете сазнати више на школском блогу „Десанкина“ читалачка
дружина, као и на сајту школског часописа „Сусрети“.
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19.5.2018.

Велики успех на Републичком такмичењу из историје

Ана Ромчевић, ученица 8/2, освојила је 1. место на Републичком такмичењу из историје,
које је одржано 19. маја 2018. у Суботици. Наставник који је припремао Ану за такмичење је Зорица
Јовић.
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22.5.2018.

Одржана шеста радионица Читалачког маратона
„Блогерка“ Виолете Ивковић

Учесници Читалачког маратона 22. маја 2018. одржали су последњу радионицу за ову школску
годину, на којој су дискутовали о роману "Блогерка" Виолете Ивковић.
Радионици су присуствовали следећи ученици: Катарина Максимовић 8/3, Анђела Аздејковић
8/3, Вук Павловић 8/3, Алекса Ђорђевић 8/3, Анђела Петровић 8/1, Тамара Танасијевић 8/1, Дијана
Лукић 8/1, Јелена Ненадић 8/1 и Милена Рогановић 8/1. Радионицу је водила наставница српског
језика Биљана Кнежевић.
Ученици су попунили евалуционе листиће и на тај начин гласали за најбољи роман из
овогодишњег маратона.
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23-26. 5. 2018

„Десанка“ на Ђачком Вуковом сабору

На 47. Ђачком Вуковом сабору 23-26. маја 2018. у Тршићу, у организацији Центра за културу
„Вук Караџић“ из Лознице, ученик наше школе Михајло Симић 8/2 и наставница ликовне културе
Мирјана Фуштић учествовали су у ликовној радионици.
Ова манифестација одржава се под покровитељством Министарства културе Србије.
Нашем ученику за учешће и допринос раду додељена је диплома.

28.5.2018.

Одиграно је последње коло Прванства школе у фудбалу
Прваци школске 2017/18. године - ученици 7/1

Последње 14. коло Првенства школе у фудбалу одржано је 28. маја 2018. године. За титулу
првака школе борили су се 7/1 и 8/2 са веома изједначеним бодовима (7/1 – 31; 8/2 – 30).
И играчи и навијачи имали су обимне припреме. Победили су ученици 7/1! Својим спортским
понашањем оправдали су поверење наставника Багија и помогли да се још један фудбалски турнир
заврши у најбољем реду.
Стрелци за екипу 7/1 су Алекса Стевановић (2), Вељко Јовановић (1) и Алекса Филиповић (5), а
за 8/2 Ђорђе Јездић (3) и Јован Миленковић (1).
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5.6.2018.

Меморијским кукама до трајног и брзог памћења

У оквиру пројекта „Родитељ-предавач“ 5. јуна 2018. на часу одељенског старешине у
одељењу 5/3 Љиљана Судар, пејзажни архитекта, говорила је ученицима о техникама учења, тзв.
меморијским кукама.
На једноставној и занимљивој вежби ученици су могли да пробају примену ове технике и
увере се да постоје једноставни начини да се брзо и лако запамти свако градиво. Наравно, „градиво“
се мора сагледати као смисаон текст који се може визуализирати или представити у облику приче.
Одељенски старешина 5/3 је Биљана Кнежевић.
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Математичке секције – одличан провод!
Протеклих неколико месеци, ученици су похађали математичку секцију и на њој показали
да су врло креативни и расположени да своје занимљиве идеје и спроведу у дело. Сваки час секције
првенствено је био једно велико дружење уз смех, шалу и позитивну енергију. Ученици су уз помоћ
наставнице Анђеле Милетић, а врло често и сами, кројили сваки час и предлагали шта ће се на њему
радити. На часовима су правили геометријска тела: моделе сличне Рубиковој коцки,
дводимензионалне и тродимензионалене геометријске облике, презентације о великим
математичарима, али и накит!
Вештине прављења геометријских облика од картона показали су прављењем модела круга и
коцки налик на Рубикову.

Разне дводимензионалне и тродимензионалне геометријске облике, направили су од само
пластелина и чачкалица.

Пошто ученици воле рачунаре, програмски пакет GeoGebra им је веома занимљив. Било је
прилике да се подсете градива из шестог разреда, тј виде анимације везане за површину фигура у
равни и настанак формула за њихово израчунавање.
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Најзанимљивије и најиновативније што смо добили као резултат рада математичке секције је
нешто што већина људи користи у свакодневници. Ђаци су на једном од часова, заједно са
наставницом математике и нашим психологом, правили од беолин масе минђуше и привеске за
кључеве у разним математичким облицима. Маса је слична пластелину, али када се направи жељени
облик, она се кува док се облик не стврдне. Лакирањем и спајањем алкицама, добили смо дивне
минђуше и привеске. Симболична свота за сваки израђени комад накита и привеска послужиће за
куповину новог материјала, а свој први пар минђуша одабрала је и наша директорка.
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Анкета Новинарске секције - Какве књиге читамо?

У овој анкети учествовало је 119 ученика од 5. до 8. разреда из обе смене. Циљ овог
истраживања је да сазнамо каква књижевна дела ученици воле да читају, какав је њихов однос
према обавезној и слободној лектири, као и у којој мери однос родитеља утиче на формирање
читалачких навика ученика.
Резултати истраживања

Закључци истраживања

Ученици се читању лепе литературе најпре могу научити од

Закључили смо да је у школи

мајке (41,2%), а затим су ту и брат/сестра као веома утицајне

потребна јача кампања -

особе (25,2%). Ученицима је читање занимљиво (68,1%), али

популаризација читања и активно

понекад и досадно и напорно. Родитељи утичу на читалачке

представљање школске

навике куповином књига: чак 42,9% чини то понекад, а 39,5%

библиотеке као корак ка градској.

редовно. Због тога и 78,2 % ученика има своју полицу са

Школска библиотека би требало

књигама. Ученици не воле да иду у градску библиотеку (48,7%

да набави више авантуристичких и

никада није било члан, а тек 10,1% планира да то постане). Не

криминалистичких романа дужине

воле да позајмљују књиге ни из школске библиотеке: 43,7%

око 100 страница. У

чини то понекад, 27,7% никад. Само 28,6% ученика служи се

популаризацију читања и

школском библиотеком.Највише воле авантуристичке и

формирање читалачких навика

криминалистичке романе, а најмање епску фантастику.

треба укључити мајке, али и

Лектиру читају јер се боје лоше оцене. Скоро половина

старију браћу/сестре. Потребно је

испитаника тврди да воли да чита. Међутим, 12,6% ученика не

осмислити активности у којима ће

чита лектиру никад. Највећи део ученика ипак позајмљује

они учествовати. Треба наставити

лектиру из библиотеке или купује своје примерке. Доста

са окупљањима Лего ерго сум и

ученика позајмљује од другова. Идеална лектира не треба да

учествовати у Читалачком

има више од 100 страница имора бити авантуристички роман.

маратону, као и појачати

Ученици су прочитали више обавезне (56,3%) него слободне

информисаност ученика о овим

лектире. Обавештени су да је Лего ерго сум активност у којој

активностима.

могу да представе роман који су прочитали по сопственом

Пилот-програм наше школе

избору. Информисани су и о томе шта је Читалачки маратон,

„Читање четвртком“ може се

али велики део ученика (31,1%) меша ове сусрете.

сматрати веома функционалним.

Ипак, ученици не воле да троше новац на књиге, тек 24,4%

Ова активност би требало да

купи више од пет књига годишње, 12,6% купи пет књига, 36,1%

постане редовна, а као читаоце

три, а чак 26,9% ниједну!

позивати мајке, старију браћу и
сестре.
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Збирни резултати такмичења за школску 2017/18. годину
Такмичење

Име и презиме ученика

Одељење

Пласман

Наставник

Такмичења републичког/државног ранга
Историја

Ана Ромчевић

8/2

1. место

Зорица Јовић

Такмичења градског/регионалног ранга
Биологија
Српски језик

Дуња Лукић

5/1

Страхиња Мијаиловић

5/2

Ана Ромчевић

8/4

Историја

Лазар Јеличић
РОБО-ИНТ
Инвент 2018

Географија

Српски језик књижевна
олимпијада

Група певача

Пливање

Џудо

8/3

Алекса Ђорђевић

Петар Прокић
Милица Мандић
Тамара Танасијевић
Марија Цвјетковић
Милица Јанковић

7/4
7/4
8/1
8/1
8/1

Ана Ромчевић
Марија Цвјетковић

8/2

Тамара Антић
Тамара Јовов
Ангелина Сарић
Сара Златковић
Теодора Динић
Ања Грујић
Ивана Ивовић
Јелена Орлић
Мина Славковић

6/1
6/1
7/1
7/3
7/3
8/3
8/3
8/3
8/3

Наталија Живковић

3. место

Никола Обрадовић
Борис Рутовић
Урош Костић
Михајло Крстић
Татјана Петровић

4/2
5/1
5/4
5/1
4/1

8/1

2. место

Мирјана Богићевић

3. место

Дубравка Јеремић

3. место
пласман на
Републичко

Зорица Јовић

1. место
пласман на
Републичко
1. место
пласман на
Републичко

Владимир
Стојановић

2. место
2. место
2. место
2. место
3. место

Тања Парезановић

3. место
2. место

Јасна Стевановић
Рикерт
Биљана Кнежевић

1. место

Гордана Поповић

6/2

Петар Ивовић

1. место
2. место
2. место
3. место
3. место

Ученици су чланови
џудо клуба
"Трудбеник"
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Најраспеванија
одељењска
заједница

Вељко Варничић

3/4

Цело одељење

4/4

3. место

2. место

Наташа Јовановић

1. место
1. место

Владимир
Стојановић

3. место

Петар Ивовић

2. место

Петар Ивовић
Анита Ивовић

1. место
2. место
3. место

Дубравка Јеремић

2. место

Наташа Јовановић

1. место

Наташа Јовановић

2. место

Јасмина Ружичић

2. место
3. место

Александра
Ђорђевић
Снежана Корић

Такмичења општинског ранга
РОБО-ИНТ
Инвент 2018

Лазар Јеличић
Алекса Ђорђевић

8/3

5. и 6.
разред

Рукомет

Душан Вишњић 6/4
Милош Илијоски 6/4
Виктор Саид 6/2
Миљан Трајковић 5/4
Урош Петровић 6/2
Немања Стошић 6/2
Урош Мисић 5/4

7. и 8.
разред

Одбојка

Милица Исаковић 8/2
Јана Јелић 8/2
Тијана Маркоски 8/2
Мина Павловић 8/2
Кристина Симић 8/2
Валентина Ковачевић 8/4
Кристина Димитров 7/4
Ања Младић 7/3
Наталија Божић 7/3
Теодора Динић 7/3
Катарина Живковић 7/3

Српски језик

Теодора Стратијевић
Страхиња Мијаиловић
Маша Коцић

6/4
5/2
6/1

Ђачки
песнички
сусрети

Катарина Петровић

4/4

Најраспеванија
одељењска
заједница

Цело одељење

4/4

Огњен Спасић
Тамара Јовов
Лука Пашић
Весна Фолић

5/2
6/1
7/1
8/4

Енглески језик

Јован Петковић
Анђела Красић

8/1
8/4

Књижевна
олимпијада

Марија Цвјетковић
Јелена Орлић
Ана Ромчевић

8/1
8/3
8/4

Еко квиз

1. место
2. место
3. место

Биљана Кнежевић
Јасна Рикерт
Стевановић
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Географија

Историја

Биологија

Ликовни
конкурс
"Нацртај, обоји
и освоји",
Форма идеале
Кидс-фест
"Витез"
конкурс за
најбољу песму

Школска
зелена пресс
"Чувари
равнице"

Марија Цвјетковић
Милица Јанковић
Тамара Танасијевић
Јелена Орлић
Петар Прокић
Милица Мандић
Анђела Митрашиновић
Ана Ромчевић

8/1
8/1
8/1
8/3
7/4
7/4
7/2
8/4

2. место
2. место
2. место
2. место
2. место
2. место
3. место
2. место

Дуња Лукић
Михајло Ивановић
Ирина Момчиловић
Марија Цвјетковић

5/1
6/3
7/3
8/1

2. место
2. место
2. место
3. место

Данило Лазовић
Страхиња Мијаиловић
Лука Ћирић
Милица Исаковић
Михајло Симић

5/2
5/2
6/1
8/2
8/2

2. место
3. место
2. место
3. место
3. место

Лука Ђорђевић

Тања Парезановић

Зорица Јовић

Мирјана Богићевић

Јасмина Ружичић

4. место
1. разред

Цело одељење

7/1

1. место

Милан Радосављевић

Ивана Радичевић

4/2

1. место

Драгица
Станимировић

Новинарска секција: Јован
Петковић, Анђела Петровић,
Тамара Танасијевић

8/1

Објављен рад
"Одговоран за
своју планету"

Биљана Кнежевић

Грађанско васпитање: Сара
Несторовић 7, Милица
Максимовић 7, Алекса
Ђорђевић 8/3

7. и 8.
разред

Објављени рад
"Заједно смо јачи"

Сара Солар, Виктор Саид,
Анђела Милошевић

6. разред

Објављени рад
"Од паноа до
пројекта

Урош Мисић 5, Андријана
Лукић 6, Анастасија
Трајковић 6

5. и 6.
разред

Објављен рад
"Знамо да је
рециклажа
важна"

Тања Парезановић
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Представљамо вам Марију Цвјетковић, ученицу 8/1

Наставничко веће 15. јуна 2018. године доделило је једногласно ученици Марији Цвјетковић
из 8/1 награду „Ученик генерације“.
Марија је ученица примерног владања, ненаметљива, али вредна и продорна. Стрпљива је и
упорна. Воли да учи у друштву, али највеће резултате постиже самосталним радом. Скромна је иако
поседује многе таленте. Изврсно пише, слика још боље! Неуморна је, неконфликтна и широког
образовања. Постигла је изврсне резултате из књижевности, географије и биологије. Највише воли
географију.
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