Основна школа „Милан Ракић“
ЛЕТОПИС
за школску 2015./16.

Септембар
Пријем првака
Свечаним пријем првака 1. септембра, у 17 часова наша пкола је постала богатија за 90
ученика која су распоређена у четири одељења. Њихови учитељи су у I1 ...... У име школе
родитеље и ученике поздравио је директор, а ученици четвртог разреда приредбом су
дочарали могућности и лепоте школског живота. Будући да је било лепо време прваци су
прве тренутке провели у школском дворишту где је била приредба.

Промоција СОС телефона
Под покровитељством министарства просвете у нашој школи је 15. Септембра била
промоција НАДЕЛ СОС телефона као превенција заштите од насиља и злостављања у
оквиру пројекта „Школа без насиља“. Били су представници одељења од другог до осмог
разреда.
Ликовна колонија
Ученице осмог разреда ОШ "Милан Ракић" - Олга Бунчић и ОШ "Бранко Радичевић" Марија Курузовић, учествовале су у раду Међународне Дечије ликовне колоније, у
комплексу манастира "Св. Пантелејмон" - Горно Нерези, Општина Карпош у Скопљу 18. и
19. септембра 2015.

У пратњи ментора, ликовног педагога, Мирјане Филиповић Курузовић, а на позив
организатора, Дечијег ликовног центра у Скопљу и Општине Карпош - братске општине
Новог Београда, деца су у Скопље стигла увече 17-ог септембра.
Тропске температуре првог дана колоније нису омеле тридесетак младих стваралаца да
пронађу инспирацију у пријатном амбијенту манастирског комплекса "Св. Пантелејмон".
Одлична организација, обезбеђен материјал, добри услови за рад и близина значајног
културно историјског споменика, цркве из 12. века, били су гаранција за настанак
одличних дечијих радова.
Поред учесника из Новог Београда домаћини су угостили ученике и ликовне педагоге из
Тивта, Сарајева и Травника. Дружење и размена искуства били су незаобилазни део рада.
Други дан колоније протекао је најпре у обиласку Старе чаршије и Археолошког музеја у
Скопљу, а остатак дана у доради започетих слика, овога пута у атељеу и галерији Дечијег
ликовног центра.
Одлична организација Међународне Дечије ликовне колоније у Скопљу уверили су нас да
је сарадња на свим нивоима могућа, ученици - наставници - школа - родитељи - општина па и државе у окружењу сви смо део истог тима када је циљ креативан и позитиван.
Боравак у Скопљу 18. и 19. септембра памтиће по добру учесници Дечије ликовне
колоније "Св. Пантелејмон" 2015.

Октобар
УМЕЋЕ СТВАРАЊА - Дечји октобарски салон 2015
Ученици осмог разреда ОШ "Милан Ракић", школске 2014/2015, у оквиру наставне теме
Слободно компоновање, на часовима Ликовне културе, извели су велики број
ликовно/графичких радова у техници сува игла.
Сви ученици имали су прилику да се опробају у овој веома ретко заступљеној техници у
нашој основно школској пракси. Већини је то било веома занимљиво и као резултат
добили смо одличне графичке отиске.
Охрабрена квалитетом радова и потребом да их примети шира заинтересована публика
одлучила сам да их пошаљем на конкурс 50-ог Дечјег октобарског салона.
На моје велико задовољство и част селекциона комисија Салона ове године приметила је
наш рад и уврстила га у свој програм под темом Умеће стварања.
Дечје графике заузеле су запажено место на изложби и у каталогу 50. Дечји октобарски
салон, Умеће стварања.
Још једном се показало да наша деца умеју и могу да стварају.
Честитам нашим свежим средњошколцима, захваљујем и желим свако добро у новим
подухватима.
Београд
2. октобар 2015.

Проф. Ликовне културе
Мирјана Филиповић Курузовић

Хуманитарна акција
У акцији "Чеп за хендикеп", одељење II/3 основне школе "Милан Ракић" је у месецу
септембру и октобру сакупило 6000 чепова.
Овој хуманитарној акцији су допринели родитељи ученика и учитељ Јовица
Петронијевић.
Одељењски старешна, Јовица Петронијевић захваљује се родитељима и ученицима.
Тако да наставимо!

Дечја недеља 2015 - отварање, 5. октобар - Републички завод за социјалну заштиту
учесници ученици ОШ"Милан Ракић", Нови Београд.

Посета Библиотеци „Свети Сава“
Наставнаца разредне наставе водила је ученике у Библиотеку „Свети Сава“ у Земуну. Две
ученице трећег разреда и једна ученица другог разреда тим поводом рецитовале су своје
песме.
Евалуација програма "ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ" - 16.10.
Представник Лионс Цлуб
Интернатионал Фоундатион,
господин Маттхеw Киеффер, као
глобални директор Лионс Qуест
програма састао се данас у Градска
општина Звездара са директорима,
наставницима/едукаторима и
ученицима основних школа "Стеван
Синдјелић", ОШ "Јелена Ћетковић",
ОШ "Милан Ракић" и Васпитнообразовни систем "Креативно перо" ,
представницима канцеларије
УНОДЦ, Министарства просвете,
науке и технолошког развоја и градских општина Звездара и Нови Београд. Током
трочасовног састанка, учесници су дискутовали о искуствима током реализације програма
као и о наредним корацима у имплементацији.

17.10. ПЛЕСОМ ДО ЗВЕЗДА
Уживали смо на међународном такмичењу у латино и стандардним плесовима.Био је то
празник за очи и душу.Имали смо привилегију да навијамо за Анђелу и Галину и да сви
заједно славимо победу.И најбоље и најлепше.
Браво принцезице!!!

Новембар
Pupils from "Milan Rakic" visited DKC on friday and with a little help from Paul Murray and his
BelgradeEnglishLanguageTheatre created a brilliant play: "A four-ears rabbit". There was only
one performance which cannot be repeated. The authors were Paul, Marinko, Đorđe, Jovana,
Dušan, Marta, Bojana, Sara, Vida, Ema, Žika, Biljana, Tijana, Marija S., Marko, and Marija T.
with teachers Željko, Dušica i Marija.

Два века од Другог српског устанка

Децембар
ДОПУНСКА ШКОЛА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ У ФРАНЦУСКОЈ
(прво полугодиште шк.2015-2016.)

Томо Курузовић
Нашу школу крајем децембра посетио је наш прослављени глумац, позоришни, режисер и
књижевник Томо Курузовић и ђацима и наставницима подарио незаборавно дружење
евоцирајући успомене и говорећи стихове великог Бранка Ћопића.
Сусрет прилагођен дечјем сензибилитету пробудио је пажњу коју је велики
професионалац с лакоћом одржао током целог час. Била је ово јединствена прилика да о
легенди говори неко ко га је и лично познавао. Свима су нам у више наврата засијале очи
од чаролије у коју нас је господин Курузовић вешто увео.
У једном интервјуу о великом писцу, наш гост је рекао: „Небројено пута сам се уверио да
је наш велики Бранко Ћопић, на неки начин, био и чудесно видовит човек. Тај божански
дар да наслути, предвиди и храброст да то што слути и - изговори, испоставило се да је
његов пророчански ум био толико снажан да проникне у невреме и после његовог
трагичног краја...“

Радионица традиционалног певања ЦИОТИС и Сања Ранковић 13.-17.1.2016. у МШ
Мокрањац.

Јануар
Светосавска академија

Наставници ОШ "Милан Ракић" боравили у Берлину, а тамо ....
Замислите школу у којој не постоји дневник, нити звоно, где се уместо књига користе и мобилни
телефони, а наставник одређује како ће да оцењује ученике и не долази у обзир да ненајављено
даје контролне задатке.
Учитељи и наставници новобеоградске Основне школе „Милан Ракић“ искористили су другу
недељу зимског распуста да посете своје немачке колеге у Берлину и упознали се са радом
њихових основних школа и гимназија. То је, кажу, за њих било потпуно ново и пријатно искуство.
(Чланак преузет из дневних новина "Блиц")

Шаховски турнир
Дана 27 . 02 . 2016. у просторијама наше
школе одржано је школско такмичење у
шаху , на којем су учешће узели ученици од
првог до осмог разреда. Дана 27 . 02 . 2016.
у просторијама наше школе одржано је
школско такмичење у шаху , на којем су
учесце узели ученици од првог до
осмог разреда .Због већег броја
пријављених ученика - укупно 48 такмичење је трајало преко три сата .
Након одиграних пет кола добили смо и победнике по категоријама и то :
- У категорији првих и других разреда за ученице прва три места су освојиле : Јуришић

Емилија , Милутиновић Андјела и Станковић Милица
- У категорији првих и других разреда за ученике прва три места освојили су : Богићевиц
Огњен , Лакићевиц Михајло и Мијушковић Данило
- У категорији трећих и четвртих разреда за ученице прва три места освојиле су :
Милонић Маша , Влаисављевић Александра и Влаисављевић
Анастасија
- У категорији трећих и четвртих разреда за ученике прва три места освојили су : Бајчета
Огњен , Драговић Богдан и Раковић Јован
- У категорији петих и шестих разреда за ученике прва три места освојили су :
Милицевић Марко , Савић Никола и Јовановић Немања
- У категорији седмих и осмих разреда за ученике прва три места освојили су : Јанковић
Урош , Рехак Филип и Борјан Милош
Свим ученицама и ученицима честитамо на показаним резултатима и желимо да на
предстојећем општинском такмичењу остваре што бољи пласман.
Такодје желимо да се захвалимо и шаховском клубу "Делфин " на огромној подршци у
организацији такмичења .

Стрељаштво
У организацији стрељачког клуба " Нови Београд - Ушће " 24. 12. 2015. завршена је
јесења лига ОСНОВНИХ ШКОЛА БЕОГРАДА у стрељаштву на којој је Александар
Николић у појединачној конкуренцији освојио прво место, док су Владимир Николић ,
Петар Савић и Александар Николић у екипном такмичењу заузели друго место .

Март
ЧАС СНИМАЊА МУЗИКЕ У ТОНСКОМ СТУДИЈУ
У уторак 01.03.2016.године ученици ВИ и ВИИ разреда на часу Изборног хора и оркестра
имали су прилику да сазнају како фунционише процес стварања музичког аранжмана и
снимања у тонском студију. Тонски сниматељ и продуцент Андра Жежељ-Маyер донео је
део опреме неопходне за рад у студију и ученицима теоријски и практично објашњавао
процес снимања музике, а упознао их је и са терминима: аранжман, продукција, ремикс...
Ученици су имали прилику да непосредно учествују у стварању једног музичког
аранжмана, а неколико њих је било у могућности да сними и вокалне деонице. Сви су на
крају активно учествовали у продуцирању самог снимка.
Ђаке је ново сазнање јако заинтересовало и пожелели су да га проширују новим
информацијама из ове области.

Општинско такмичење рецитатора
Победници општинског такмичења рецитатора 1.место Лука Пешић 4/2, 2.место Татијана
Минић 3/3

Дан жена
Поводом 8. марта Дана жена, ученици II1 са својим учитељицама Весном и
Славицом су припремили пригодну свечану приредбу за маме и баке и на тај начин
показали љубав према драгим , најдражим женама у њиховом животу.

ШАХ
Дана 12. и 13. марта 2016 године у просторијама наше школе одржано је општинско
такмичење у шаху , у појединачној и екипној конкуренцији . Учешће је узело преко
150 ђака новобеоградских школа . Током два дана могли су се видети сјајни потези и
одличне партије будућих мајстора на 64 поља. У веома јакој конкуренцији ученици
наше школе нису успели да изборе пласман на следећи ранг такмичења , али им
свакао честитамо на изврсној борби коју су приказали на " магичној " табли.
Предшколци
Дана 29.03. и 30.03.2016. нашу школу посетиле су три предшколске групе из
предшколских установа "Бамби", "Љубичица" и "Драган Лаковић". Упознали су се са
предшколцима наше школе који ће им бити будући другари у првом разреду. Обишли су
школу, играли се у сали за физичко, гостовали на часовима ученика првог разреда,
дружили се са предшколцима из наше школе кроз разне такмичарске игре. Нашу школу
напустили су срећни уз жељу да септембар дође што пре.
Хвала предшколским установама, васпитачима и деци на прелепом дружењу и сарадњи.
Чекамо вас у СЕПТЕМБРУ!

Април
Фестивал језика и културе
„Све боје света“-фестивал језика и културе у организацији едукативног центра Бејза.
Учествовали су наши ученици: Теодора Лазаревић, Никола Анастасијевић, Бјанка Сетлер,
Тијана Кнежевић и Ангелина Гаљевић, које су припремале наставнице музичке културе
Марија Гаљевић и Тамара Жежељ-Мајер. Тијана и Ангелина су прошле у финале, снимиле
спот и певале на завршној приредби 2.4.2016. у Дечјем културном центру Београд.

Недеља ненасиља 2016

Атлетика
11 .04. 2016 ., на дан Новог Београда одржано је и општинско такмичење у атлетици на
градском стадиону у Земуну. Нашу школу је представљало 17 ученица и ученика узраста
од 11 до 14 година. Право на градско такмичење изборио је ученик Анастасијевић Никола
8/2 у трци на 800м заузевши прво место, док је Јовановић Немањи 5/2 - 600 м,
Радоњић Ани 6/1 - бацање кугле, Симовић Јовану 8/2 – 100м , пласман на градско
такмичење замало измакао заузимањем других места.
Херојски су се у својим дисциплинама такмичили и : Милица Костин 5/1 - 100 м ,
Васић Теодора 5/2 - 600 м , Вељовић Милош 5/1 - штафета 4 x 100 м
,Анастасијевић Василије 5/2 - 100 м ,БорјанНемања 5/1 - бацање кугле, Гајић Душан 5/1 300 м , СтаменковићДуња 8/3 – 300м, Илић Јована 8/2 - бацање кугле, Јуришић Филип 7/1
- штафета 4 x 100 м, Остојић Немања 7/1 - 300 м, ТодоровићЈован 8/3 - бацање кугле,
Вељовић Вељко 8/2 - скок удаљ .

У екипној конкуренцији ученици седмих и осмих разреда освојили су 3 . место . На крају
када се све сумира и сведу утисци не преостаје нам ништа друго него да се каже једно
велико БРАВО на показаном труду и жељи да се да све од себе . А резултат за напоран
рад ће доћи, ако не сутра онда у некој блиској будућности !

Градско такмичење у атлетици на 800 м, Никола Анастасијевић ПРВО МЕСТО !!!
18.04.2016. Анастасијевић Никола ученик 8 - 2 освојио је дуплу круну на два градска
такмичења. Прво је у такмичењу оркестара забележио прво место, да би затим у трци на
800 м на нашем највећем стадиону "Рајко Митић " убедљиво тријумфовао, поставивши и
лични рекорд у времену два минута и дванаест секунди .
Данило Радоњић

Акција «Спортом против насиља» у Београду
Акција “Спортом против насиља”, у организацији НИС-а, Тениског савеза Србије (ТСС),
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Министарства омладине и спорта,
наставља да шири спортски дух и здрав начин живота.
Преко 400 малишана Основне школе „Милан Ракић “ са Новог Београда, кроз забаву и
дружење, уз помоћ стручних тренера, имало је прилику да научи прве кораке
тениса. Овом приликом акцију је подржала и млада НИС Фед Куп репрезентативка
Србије Нина Стојановиц , која је заједно са малишанима одиграла прави тениски меч.
Свим учесницима овог мини тениског спектакла, уручене су и специјалне медаље и
дипломе у знак захвалности на подршци и фер плеју. Компанија НИС као вишегодишњи
генерални спонзор ТСС-а, се на овај начин активно укључила у промоцију здравог начина
живота и у анимирање младих талената у оквиру своје корпоративне стратегије
„Будућност на делу“.
«Спортом против насиља» спроводи се већ трећу годину за редом , и до сада је кроз
тенис спортске вредности стекло преко 20.000 малишана широм Србије, а тениски караван
наставиће да обилази градове широм наше земље све до децембра 2016. године.

Празник поезије
У нашој школи одржано вече поезије.
26. 04. је у нашој школи одржано вече поезије. Наиме, мали песници школе "Милан
Ракић" су имали прилику да покажу своје умеће писања стихова пред својим другарима,
родитељима, наставницима..Сцена је била шаролика што по узрасту, темама песама, било
је девојчица али и завидан број дечака..☺ преко 30 учесника од 1. до 8. разреда. Имали су
подршку и наших музичких талената што је улепшало и учинило пријатнијим читав
догађај.

Ови наши песници не само да пишу лепе стихове већ је код њих приметна велика жеља да
то неко и чује.
Браво...
Библиотека школе
Тим за културне активности

На овогодишњем фестивалу "Празници пролећа" наш хор и плесна група
одељења 3/3 представљали су Кореју и одушевили представнике Корејске амбасаде, као и
многобројне посетиоце.-певали су две песме на корејском језику-Ариранг и Ја сам лептир
и играли уз К-поп песму Бар бар бар-Крејон поп. Припремале су их наставница музичке
културе Марија Гаљевић и учитељица Марија Лукић.

Мај
Физика
Државно такмичење из физике за основне школе је одржано у суботу, 7.маја 2016. године
у Крагујевцу. Најбољи млади физичари основних школа из целе Србије сабрали су се да
би одмерили своје снаге у решавању веома сложених задатака (по многима, најтежим до
сада). Надпросечни труд и залагање, истрајност и јака воља, исклесали су дух ових младих
људи и припремили их за овај јединствени окршај у знању. Међу 500 учесника-основаца,
нашао се и један наш ученик - Василије Андрић (7/2).
На претходним нивоима 2016. године, Василије је освојио 3. место на општинском и 1.
место на градском такмичењу.
На самој завршници такмичарског круга, из Крагујевца, Василије Андрић
је понео III награду на државном такмичењу из физике!
Вредноћа, знање и упорност овог седмака омогућили су да у нашој школи засија и овај
јединствени таленат за физику. Хвала ти Василије!
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