Основна школа „Милан Ракић“
ЛЕТОПИС
за школску 2013./14.

Летопис

шк. 2013./14.

Верификација Школе
Основна школа "Милан Ракић" налази се у Војвођанској улици 62, у Новом
Београду. Основана је 6.2.1967. године у периоду развоја и ширења Новог Београда, у
средини са многобројним урбано-социјалним противуречностима.
Септембар
Пријем првака
Ученици који су први пут пошли у пколу свечано су примљени 2. септембра 2013.
У 17 часова. Дободошлици су им пожелели ученици четвртог разреда свечаном
приредбом, уз пригодан програм. Озарених лица и узбуђено пратили су програм. Будући
наставници пожелели су им срећне и лепе наступајуће школске дане.
Уређење хола
Од ове школске године у холу школе монтиран је дисплеј за разне информације, за
ученике, родитеље и наставно особље.
Дежурни ученици у холу школе имају пулт, опремљен рачунаром у ком воде евиденцију о
посетама оних који долазе у школу. Распоред часаова у рачунару омогућује им да буду
обавештени о наставном процесу у школи и сходно томе да дају информације и помажу
дежурним наставницима.
Хол има и ТВ на ком ученици пуштају своје презентације и видео снимке, прате
научне програме, прате обележавање значајних догађаја из програма и школе.
Фотогр.
Дан кућних љубимаца
У оквуру Међународног дана кућних љубимаца наша школа је први пут ове године
организовала изложбу кућних љубимаца у дворишту наше школе. Под руководством
Јадранке Ковачевић, учитељице трећег разреда и члана Тима за сарадњу сапородицом
школско двориште је 25 септембра 2013. одзвањало веселим лавежима паса, чији су
власници и ученици и наставници. Маце су умиљато мјаукале, а хрчци и други ситни
кућни љубимци су и узбуђено и весело скакутали по кавезима. Најлепши призор био је
дефиле кућних љубимаца које су провели власници, а остали посматрачи су осмесима и
аплаузима доприносили свеукупној пријатној атмосфери.
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Дан отворених врата
На Наставничком већу донета је одлука да се од ове школске године уведе Дан
отворених врата, по принципу клизног пријема. Сви наставници су били у школи у 17
часова, последњег понедељка у месецу септембру, а родитељи су долазил да се распитају
о успеху и раду своје деце.
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27.9. Ноћ истраживача
Манифестацију „Ноћ истраживача“ посетили су ученици Биолошке секције (6.
разред) и ученици 8.разреда који похађају додатну наставу из биологије, у пратњи
наставника биологије Јелене Јауковић и наставника математике Велиборке Пешић.
Ученици су успешно извели задатак осмишљен за младе истраживаче током
манифестације. Поред развијања изтраживачког духа, ученици су се лепо дружили и
стекли нова знања из разних научних области. Најзанимљивији део задатка који је уједно
био и завршница, изазвао је највеће интересовање ученика а то је било изоловање ДНК из
пљувачке помоћу сока од ананаса као главног реагенса.

Октобар
Пријатељи деце Новог Београда“

„Дечја недеља 2013“.- од 7. до 13. октобра

„Дечју недељу 2013.“ ученици и наставници ОШ“Милан Ракић“ обележили су
бројним манифестацијама у школи и ван ње.
У холу школе отворена је 7.10. изложба цртежа на тему „Слушајте мама и тата, желим
сестру ил` брата“. Најуспешнији цртежи послати су на ликовни конкурс и освојили:
1.место Ања Вујаковић 5/2, 2.место Галина Несторов 5/1 и 3.место Живојин Михајловић
2/3. Пропремале су их наставнице Лидија Аврамовић и Снежана Милетић.
У Центру „Сава“ 8.10. одржана је 18. Ревија стваралаштва деце и младих. На
сцени су нас представљали хор и драмска секција-водитељи програма. Хор је отпевао
микс домаћих песама „Нађи ме“, који је аранжирала наставница Тамара Жежељ-Мајер, а
сви хорови на сцени су отпевали песму „Нико на свету није исти“ коју је компоновала
Марија Гаљевић. Хор су припремале наставнице музичке културе Марија Гаљевић и
Тамара Жежељ-Мајер, а водитеље наставница разредне наставе Весна Шојић. У фоајеу
школе изложени су радови ученика и на видео биму презентација школе. У презентацији и
припреми изложених радова су учествовали наставници: Николета Јуришић, Света
Марковић, Данило Радоњић, Срђан Зрнић, Дарија Страњина, Јадранка Ковачевић,
Мирјана Јовановић-Лазић, Снежана Милетић, Весна Остојић, Љиљана Љуштина,
библиотекар Вера Милићевић. Ученицима чији су цртежи награђени на ликовном
конкурсу додељене су дипломе о књиге.
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Акција „Добра играчка“ спроведена је 10.10. у холу школе разменом и продајом
књига, играчака и школског прибора. Учествовали су ученици 3.,5. и 6. разреда,
организовале су их наставнице Мирјана Јовановић-Лазић и Марија Гаљевић, као и
библиотекар Вера Милићевић.
На Калемегдану, испред Павиљона Цвијете Зузорић одржана је 11.10. изложба
награђених цртежа на тему „Слушајте мама и тата, желим сестру ил брата“. Хор је са
наставницом Маријом Гаљевић учествовао у уметничком програму у организацији
„Пријатеља деце Београда“, „Пријатеља деце Србије“, „Министарства рада и социјалне
политике“и „Секретаријата за спорт и омладину“. У школском дворишту су ученици 3/1
са наставницом Мирјаном Јовановић-Лазић цртали кредама у боји на тему „Слушајте
мама и тата, желим сестру ил` брата“.
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На манифестацији „Мостови међу генерацијама“ у „Геронтолошком центру Бежанијска
коса“ 12.10.2013. учествовао је хор са наставницом Маријом Гаљевић. Том приликом
„Пријатељима деце Новог Београда“ предати су пакети са школским прибором за
НУРДОР Родитељску кућу-пакете су сакупили ученици 3/1, 5/1, 6/1, 6/3 и 7/3 а намењени
су деци оболелој од рака у оквиру акције „Деца деци“.
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ДЕЦА ДЕЦИ
У оквиру Дечје недеље ученици 3/1, 5/1, 6/1, 6/3 и 7/3 сакупили су школски прибор
у оквиру хуманитарне акције за децу из родитељске куће НУРДОР.
Тинејџери причају
Ово је било 17.октобар у Дому омладине. Зове се Тинејџери причају, или ТЕЕн
талк. Ми смо биле у делу где се прићало о школи без насиља и представљали смо нашу
Недељу ненасиља.
Од деце су били Вида Станић 61, Вељко Новаков 6-3 и Димитрије Анђелић 6-1.
Вида је причала о томе како смо бирали најфаце у одељењу, димитрије о програму
оснаживања породица и етикетирању, а Вељко о фер плеју.

КИДС ФЕСТ
Чланови секције љубитеља музике 14. и 15. 10. 2013. присуствовали су свечаном
отварању фестивала дечјих филмова у Дому синдиката, учествовали у спортским и
плесним радионицама и гледали филмове Мирко немирко и Амазонија.
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Сајам књига
Међународни сајам књига и ове године је привукао наше ученике да упливају свет
књига као и да пригрле све информације у вези са професионалном оријентацијом,
иновацијом у настави и са новим наставним средствима. Наставници Душица Благојевић,
Данило Радоњић, Лидија Дрманић и Дарија Страњина су са ученицима 24. октобар 2013.
обишли хале у којима су разгледали понуђени избор књига, уџбеника, приручника,
занимљиве литературе, нових издања и наставних средстава.

29.10.2013.
У читаоници наше школе приказан је Позоришни час – једночинка Сремац, Ћопић,
Стерија где су професионални глумци приказали делове књижевих дела наших хумориста.
Представу су гледали ученици од петог до осмог разреда.
Новембар
ЧАРОБНА ФРУЛА-МОЦАРТ
У опери Мадленианум у Земуну 14.11.2013. чланови секције љубитеља музике
присуствовали су извођењу скраћене верзије опере Чаробна фрула. Водиле су их
наставница музичке културе Марија Гаљевић и наставница српског језика Ковиљка Јоцић.
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“НЕДЕЉА ШКОЛСКОГ СПОРТА“
У оквиру школског спорта Основне школе „Милан Ракић“ у периоду од 12. до 15.
11. 2013 године организована је спортска недеља „Дани спорта“.
12. и 13. 11. 2013. организован „Полигон забаве“ за ученике од првог до четвртог разреда.
14. 11. 2013. одржано је такмичење у игри „Између две ватре“ , као и турнир у малом
фудбалу за ученике петог и шестог разреда.
15. 11. 2013. реализован је турнир у мини одбојци и стоном тенису за ученике седмог и
осмог разреда.
Успешна реализација потпомогнута је несебичном подршком актива техничког и
информатичког образовања.
У недељи спорта укупно је учествовало 343 ученика од првог до осмог разреда.
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ЛУКИЋЕВ ЛИСТ
У свечаној сали општине Нови Београд 28.11.2013. додељене су награде на
литерарно ликовном конкурсу Лукићев лист. Песме: 1.место Милићевић Марко 4/3,
2.место Зечевић Милица 2/3 и Живковић Ева 7/3. Цртежи: 2.место Бабић Милица 3/1,
Марковић Бојана 3/1 и Живановић Милица 7/1. Одржан је пригодни програм у ком је
учествовала група певача млађих разреда са наставницом Маријом Гаљевић са песмом
Мали гроф у трамвају (текст Драган Лукић, музика Марија Гаљевић).
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Децембар
Фестивал науке 5.12.
Ова манифестација већ неколико година уназад привачи велики број ученика
старијих разреда наше школе. Наставница Јелена Јауковић је повела у чаробан свет науке
у оквиру Биолошке секције 25 ученика петог и шестог разреда, наставница Душица
Благојевић је заједно двадесет ученика седмог и осмог разреда откривала лепоте научног
света.
ШКОЛА САЛСЕ
Плесачи из Бразила одржали су час играња салсе у фискултурној сали 13.12.2013.
Плесу су се придружили и чланови хора и секције љубитеља музике.
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ПОКЛОНИ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД
Председник Општине Нови Београд, Александар Шапић био је гост наше
школе у уторак 16.12.2013. Том приликом у 13 часова поделио је пригодне поклоне
ученицима од другог до осмог разреда, који су у току прошле школске године постигли
запажене резултате на разним такмичењима.

РАДИОНИЦА ТРАДИЦИОНАЛНОГ ПЕВАЊА БИЉАНЕ КРСТИЋ
У Дому омладине одржана је радионица традиционалног-етно певања 20.12.2013.
Група певача ОШ“Милан Ракић“ са наставницом Маријом Гаљевић учествовала је у
вишечасовној радионици певајући вишегласно српску, македонску и бугарску народну
песму уз певачицу и педагога Биљану Крстић и њене сараднике из етно групе Бистрик.
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„AMIC“ ПЛЕСНО ТАКМИЧЕЊЕ
На плесном подијуму где је сниман шоу Твоје лице звучи познато, 22.12.2013.
играле су и ученице наше школе, група The Crew, чланице Београдског играчког центра,
предвођене нашом бившом ученицом Тамаром Ковачевић, чланицом екипе шоуа ТЛЗП.
Сав приход такмичења отишао је у добротворне сврхе, као и пакетићи које су играчице
припремиле за децу без родитеља. Групу The Crew чине ученице 5. 6. и 7. разреда,
чланице хора и секције љубитеља музике.
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27.12 Дуцина представа
Представа „Лепо је“ изведена је као планирана промотивна активност Драмске
радионице „Велики и мали“ у оквиру Годишњег плана рада Драмске секције. Самом
извођењу представе претходила је уводна радионица у којој су чланови драмске секције
исписивали маркерима у боји једни другима на белим мајицама (за чију куповину је
школа обезбедила средства) подстицајне поруке добре воље и лепих жеља у складу са
духом новогодишњих празника. Представа је иѕведена у читаоници Школе у коју смо у
последњем тренутку пред приказивање уносили столице за ред више, како бисмо примили
све заинтересоване гледаоце. Међу публиком сус е тискали ученици 8/3, 8/1, 7/1, 6/3, 4/1,
3/2, 3/1, 3/3 као и ченици другог разреда.
Велику подршку својим присуством дали су колеге наставници и учитељи.
Извођачи су се на тренутак збунили јер нису очекивали толико публике.
Едмодо и Office365
Тим за самовредновање, Шлолски равојни тим су на основу анкета кључних група
учесника у процесу образовања и васпитања дошли дозакључка да је неопходно
унапредити и осавременити кључну област Настава и учење и Етос.
Пројекат ЕДМОДО је почео да функционише као производ ослушкивања потреба и
интересовања ученика којима је свет информационих технологија свет у коме најбоље
осећају напредак и побољшање целокупног рада. Тако је наставник Срђан Зрнић
пронашао овај систем који омогућава ученицима да градиво утврде, провежбају и
систематизују на њима прихватљив начин. Такође је то прилика да ученици вежбају своје
компетенције за толерантну комуникацију и уважавање саговорника што ће им помоћи за
усавршавање и вештине за Професионалну оријентацију ученика. Oвај систем унапређују
интердисциплинарност наставних области као што су физика где је све и започело,
информатика, српски језик.
Постоји могућност да се и родитељи пријаве на Едмодо и прате напредак своје
деце.
За период од месец дана, од краја новембра, пријавило се на Едмодо око 50%
ученика шестог, седмог и осмог разреда.
Доборобити од увођења Microsoft пакета Office 365 су вишеструке. Лаkше и брже
сакупљање потребних извештаја, записника, и годишњих планова и програма, као боља и
садржајнија комуникација међу колегама. О великој уштеди времена не треба ни
говорити. Овим је такође контрола и сабирност података релевантних за добро
функционисање школе много већа.
Јануар
Првог дана нове године, док су се још сањиви новобеограђани будили и прибирали
утиске, драмска трупа „Мали и велики“ је поред ведрог сунчаног зимског дара окупљеним
грађанима у „Улици отвореног срца“ поклонила своје дечије драмско срце и поново
извела представу „Лепо је“на отвореној сцени испред ТЦ „Меркатор“ нешто мало иза
поднева. Иако су технички услови били скучени, а неки чланови због болести били
спречени да наступе, то није омело „Драмиће“ да покажу своје извођачке вештине и умеће
у сналажењу у тешким ситуацијама.
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Драмска група „Мали и велики“ наступила је на Фестивалу омладински позоришта
„Патос“ у Смедереву, 12. 1. 2014. Након извођења ученици су учествовали у дебати са
стручном публиком међу којима су седели драмски педагози, наставници, учитељи и
драматурзи. Ученици су побрали симпатије публике јер су веома елоквентно и отворено
говорили о процесу настанка представе, својим почецима и добробитима које произилаѕе
из таквог начина рада. Овај пут у Смедерево изведен је у сардањи са Одбором за просвету
Општине Нови Београд то јест са Николетом Томић захваљујући којој већ други годину за
редом добијамо помоћ у обезбеђивању минибуса и возача и уз кординацију Пријатеља
деце Новог Београда и њене председнице Сузане Поњавић
15. јануара Драмска група „Мали и велики“ наступила је са својом представо „Лепо
је“ на сцени „Сенса-град среће“ у ТЦ „Ушће“ где смо спонтано окупљеној публици
приказали да умемо да се нађемо лепо тамо где је то скоро немогуће као што је
минијатурна сцена у холу тржног центра и веома лоша акустика.
СВЕТИ САВА –ШКОЛСКА СЛАВА
У припреми Школске славе учествује велики број наставника из разних тимова.
Пре свег наствници и учитељи за техничку подршку, осмишљавање, припрему,
увежбавање и реализацију тачака. Добра подела задужења, укљученост свих па и
техничког особља, спремност за тренутно и брзо изналажење решења допринели су да ова
прослва протекне у свечаној и изузетној атмосфери.
Обележавање школске славе почело је у преподневним сатима доласком
свештеника. Сечење колача и молитва била је у 11 сати у зборници уз присуство чланова
колектива, бивших радника гостију и ученика.
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Свечана Академија почела је 11.30. Ученици наше школе приредили су диван
музички, литерарни, драмски и фолклорни програм у коме су приказали велико дело и
речи нашег првог просветитеља и учитеља нашег Светог Саве. Поносни родитељи помно
су пратили наступ своје деце, а сви наставници својим присуством подржали су учеснике
програма. У публици били су и ученици наше школе и бивши ученици који су пажљиво
пратили наступе својих другара.
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После академије за ученике у холу школе била је закуска, а за чланове колектива и
госте у зборници се наставило дружење.
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Фебруар
Недеља професионалне оријентације Новог Београда
У нашој школи Недеља ПО активности је изузетно добро прошла. У акцији је
учествовало 24 ученика.
Дружење и квиз са ученицима осмог разреда ОШ „Јован Дучић“ и њиховим двема
наставницама Тањом Хаџић и Весном ........ је почело у петак, 14.2.2014., у 14 часова
представљањем рекламних плаката за средње стручне школе које су напаравили ученици
гости. Домаћи су имали прилике да сагледају вештине комуникације и јавног наступа
гостију кроз презентације Архитектонске, Правно-биротехничке школе и Политехничке
школе.

Март
Наши осмаци су посетили “Десету београдску гимназију” И средњу медицинску
шкоу “ Надежда Петровић” у Земуну!!!
У оквиру програма Професионалне оријентације за ученике старијих разреда, која
се већ другу годину успешно спроводи у нашој школи а у трећој фази предвиђене су
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посете средњим школама И предузећима која су отворена да приме заинтересоване
ученике.
У понедељак 10.3.2014. ученици
осмог разреда су у великом броју посетили
“Десету београдску гимназију” заједно са
својом наставницом Душицом Благојевић.
Ученици су дошли спремни за интервју са
професорима о свим питањима која их
интересују. Следећег понедељка 17.3.2014.
посетили су медицинску школу “ Надежда
Петровић “ у Земуну, где их је примила
заменица директора, секретар, библиотекар
и руководилац праксе Оља Милојевић
преко које је и остварен контакт . Ученици
су били јако заинтересовани за ову школу и
њих 30-так је ишло у посету. Упознали су на лицу места смерове, кабинете, практичне
радове ученика (разне кремице за негу), начин обављања праксе…
Предвиђене су посете Правно-биротехничкој школи, Угоститељско-туристичкој школи,
Војној гимназији…
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Поетски час
Ове године смо заокружили један циклус постојања пројекта -Поетска реч-.
Поводом Светског дана поезије и почетка пролећа, у библиотеци је 21.марта и ове године
одржан Поетски час.
Овог пролећа Поетски час окупио је 53 ученика-песника наше школе, учитеље и
наставнике. Ученици су се представили својим стиховима уз лагане звуке гитаре.Најбоље
песме по оцени тима пројекта учествоваће на разним конкурсима. Све песме су
укортичене и биће представљене на Ревији стваралаштва у Центру Сава у октобру у
данима Дечје недеље.
Број обухваћених ученика пројектом Поетска реч, чије су песме обухваћене
збиркама по школским годинама:
2010/2011. - 52 ученика
2011/2012. - 50 ученика
2012/2013. - 67 ученика
2013/2014. - 53 ученика
Успешној реализацији пројекта допринеле су проф. Душица Благојевић, проф. Ковиљка Јоцић, Јадранка Ковачевић, Гордана Дамљановић, Добрила Бабић, Нада Мијатовић,
водитељка програма ученица Вида Станић, ученици инструментални солисти Бјанка
Сетлер-флаута, Матија Живковић -гитара, Сергеј Прошић - клавијатура.
за тим пројекта - Поетска речВера Милићевић, библиотекар
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Прваци предшколцима
Дана 27.03.2014. и 28.03.2014.год. имали смо прилику да нашу школу посете
деца,предшколци, будући прваци из предшколских установа са општине Нови Београд
„Љубичица“ и „Бамби“. Посета је организована у циљу упознавања деце са школом и
ради дружења са предшколцима из наше школе. На обострано задовољство и радост,
посета је задовољила дечија очекивања и створила могућност за поновно дружење. По
доласку у школу, деца су заједно са васпитачима дошла у учионицу код својих домаћина,
предшколаца из плаве смене и то је изгледало овако...
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Април
Хуманитарна акција "Васкршњи пакетићи за децу са Косова и Метохије"
Ученици наше школе прикључили су се
хуманитарној акцији ,,Васкршњи пакетићи за
децу са Косова и Метохије,, као ваннаставној
активности на нивоу актива вероучитеља
Архиепископије. Акција се спроводила у
сарадњи са Канцеларијом за Косово и Метохију
и Владе Републике Србије.

Градско такмичење рецитатора
Лука Пешић, ученик другог разреда ОШ "Милан Ракић", Нови Београд, освојио I
мето на градском такмичењу рецитатора "Песниче народа мог" у категорији ученика
млађих разреда ученика основних школа Београда 13. априла 2014, у Културном центру
Чукарица, Београд и пласирао се за републичко такмичење рецитатора ученика основних
школа Србије, које ће бити одржано у Ваљеву.
Такмичење организовали Пријатељи деце Београда и Савез културно уметничких
друштава Београда, под покровитељством градске управе града Београда Секретаријата за
спорт и омладину и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Луки и проф. разредне наставе Весни Шојић честитамо и желимо успех на
републичком такмичењу.
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Представа "Аналфабета"
У среду, 14. 5. 2014. кабинет за физику и хемију у нашој школи се претворио у
позоришну салу тесно испуњену ђацима шестог разреда коју су уз своје настанике помно
и са великим интересовањем пратили представу "Аналфабета", по тексту Бранислава
Нушића у изузентом извођењу готово на професионалном нивоу чланова Удружења
грађана " Живети усправно" општине Стари град. Глумци су особе са сметњама у развоју
који веома успешно извели ову једночинку нашег најпознатијег комедиографа и побрали
силовите апалузе ученика и наставника. Иницијатор овог гостовања је нас наставник
енглеског језика, Жељко Ногић који нам најављује и репризно извођење у Недељи
толеранције од 26. до 30. маја пред широм ђачком публиком.
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Недеља ненасиља у новобеоградској школи „Милан Ракић“
У оквиру Недеље ненасиља у ОШ „Милан Ракић“ у четвртак, 29. маја 2014. је
одржан скуп под називом Знањем против насиља на коме су говорили Биљана Лајевић из
Јединице за превенцију насиља, Никола Вида из УНИЦЕФ-а и наставник физичке културе
Данило Радоњић који је представио примену Реалног аикидоа у спречавању насиља уз
филмски прилог који је направио у раду са децом у овој школи. Биљана Лајовић је
говорила о Активности школе у заштити деце и ученика од насиља, а Никола Вида је
представио шта све школе треба да припреме како би се нашле на сајту Школе без насиља.
Скупу су присуствовали представници из више новобеоградских школа. Оваква окупљања
представљају пример добре сарадње међу школама и размену позитивних искустава.

Јун
Смотра старих заната и народне традиције
У среду, 4.6.2014.г., у нашој школи одржала
се "Смотра старих заната и народне традиције".
Учествовали су ученици 3/3 и 4/1.
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Август
Семинар „Вештине за адолесценцију“
Општина Нови Београд укључила се у пилот програм „Вештине за адолесценцију“
који спроводи Канцеларија Уједињених нација за борбу против дрога и криминала
(УНОДЦ).
Тродневни семинар почео је 20. августа. Предавања држи тренер из Шведске
Маријана Јансон Фредриксон, која има велико искуство у раду на програму у више
земаља света.
Циљ програма је превенција злоупотребе психоактивних супстанци као и учење о
управљању конфликтима, промоција позитивних циљева и вредности и унапређењу
живота у заједници.

