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СЕПТЕМБАР  

Приредба за пријем првака  

Ове године наша школа повећала је број својих ђака захваљујући 110 ђака првака . Тако смо 
школску годину започели са 4 нова  одељења првог разреда и укупно 727 ђакa од 1. до 8. 
разреда и 30 предшколаца  распоређених у две предшколске групе.   
Пријем првака одржан је 3.9.2018. године у холу школе. Музиком, рецитацијом и  плесом које 
су припремили ђаци школе са својим наставницима, пожелели смо им добродошлицу, а 
њихови учитељи сместили су их у ђачке клупе.  

                        

                                                           Приредба за пријем првака и беџ  

Пројекат „Два века културног наслеђа Бежаније“  

У сарадњи са Удружењем стара Бежанија и Пријатељима деце општине Нови Београд 
организиване су активности:  

- „Музичка субота“, у Храму културе Бежанија, радионица хорског певања коју је 
припремила наставница Марија Гаљевић са својим ђацима,  

- „Суботом позориште – Бежанија иште“ , представа „Први дејт“ коју је припремила 
наставница Душица Благојевић са својом драмском групом, 

- Уметничка радионица ручног ткања, одржана у  школи са ђацима од 5-8 разреда  
- Уметничка радионица керамике, одржана у просторијама школе са ђацима од 5-8 
разреда  

- „500 година Бежаније“ – учешће хора са наставницом Маријом Гаљевић   
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                                ”Први дејт”                                                      ”Музичка субота” 
 

                                                                     

                                                                   Радионица - Керамика 
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Прва телевизија  
Екипа Прве телевизије снимала је прилог за емисију Ексклузив у просторијама наше школе и 
кабинету Музичке културе  са наставницом Маријом Гаљевић о хоровима у основним 
школама, о значају хора за развој деце као  о разним активностима и манифестацијама у 
којима је хор незаобилазна тачка.  
                             

                                             

                                  Екипа ТВ прве и наставница Марија Гаљевић са колегиницом  

  

Европски дан језика 

 У оквиру обележавања Европског дана језика 
26.септембра ове године учествовали смо у E-twinning 
пројекту – Europen Day of Language – short bilingual 
videos ( Европски дан језика – кратки двојезични 
видео снимци). У пројекту су учествовале школе из 
Чешке Републике, Шпаније, Француске, Румуније, 
Турске, Македоније и наша школа као преставник 
Србије. Циљ пројекта је промовисање богате 
лингвистичке и културне различитости у Европи. 
Ученици су путем кратких видео снимака и 
презентација представљали свој језик, културу и 
свакодневни живот на енглеском и на свом језику. 
Ученици нижих разреда су заједно са наставницима 
гостовали једни код других и представљали 
ученицима из других одељења  различите језике кроз 
кратке драмске, музичке и рецитаторске тачке. 

                                                                                                                         E- twinning                                                                                                                     
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  W                                    
                   Сертификат  E- twinning                                Драмски приказ ученика 4.разреда 
                                                        

ОКТОБАР 

Дечија недеља  

Као и сваке године, обележили смо дечију недељу са посебним освртом на дечија 
интересовања и потребе. Наши најмлађи ђаци предшколци и прваци осликавали су школско 
двориште кредама, док су им другаци певали песму „Сви смо ми исти под капом небеском“, 
потом су се гласови  3 узрасне групе ујединили и заједно певали дечије песме.   Показали су 
јединство и слогу и испунили школско двориште смехом и веселом дечјијом грајом. У овкиру 
дечије недеље са децом су рађене и разне спортске активности, говорне и ликовне радионице.   
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Пројекат „Два века културног наслеђа Бежаније“ 
  
Представа „Погледај се“ – организација „CEPORA“ у „Храму културе Бежанија“, 6.10.2018. 
Понашање младих на инстаграму и прича иза сваке фотографије и #. За забаву и размишљање. 
Пројекат „Два века културног наслеђа Бежаније“ у организацији „Пријатеља деце Новог 
Београда“ и удружења „Стара Бежанија“. Уредник драмског програма, наставница Душица 
Благојевић.  

„Трка за срећније детињство“ Црвени крст  

Ове године  „Трка за срећније детињство“ Црвеног крста Нови Београд одржала се на 
Спортском центру Бежанија. У трци су учествовали представници одељења  од 2. до 8. 
разреда. Најбржи је  био  ученик 6/3 Милош Мандић који је на циљ стигао 2. Велики број 
ученика наше школе одазвао се и ове године  овој хуманој трци која има за циљ да развија код 
деце спортски дух, да нас подсети на значај правилног и здравог стила живота а пре свега да 
се прикупи донација за ону децу којој је помоћ пријатеља и те како добродошла. 

                                      

          

 

            

          Милош Мандић 6/3                                                      Учесници трке 2/3 

23. Ревија стваралаштва деце и младих Београда  

Наши ученици  већ традиционално водитељи  23.  „Ревија стваралштва деце и младих 
Београда“ у склопу Дечије недеље, у великој сали Дома културе „Студентски град“ 8. и 15. 
10.2018.  
Организатори „Пријатељи деце општине Нови Београд“.  
Покровитељ: Министарство за рад, запошљавање, борилачка и социјална питања и Градска 
управа града Београда – Секретаријат за спорт и омладину.  
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Светски дан здраве хране  

Већ другу годину заредом обележавамо 16. октобар „Светски дан здраве хране“. Наше здраве 
навике подржали су и родитељи који су учествовали у радионицама које су за њих 
припремили предшколци, прваци и другаци. Слоган овогодишње радионице је био – „Имам 
право да се храним здраво!“ Свако одељење осмислило је другачију активност којом је 
промовисало значај здраве хране. Током активности ученици, наставници и родитељи 
истицали су важност редовних оброка и које су то намирнице које би се трабале наћи на 
нашем јеловнику и бити део школске ужине ђака. Омиљени део свакако је била дегустација 
воћа и поврћа.   
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Рекреативна настава Кушићи  

Настава у природи за ученике нижих разреда  реализована је у периоду од 12.10. до 19.10. 
2018 године у Кушићима код Ивањице у сарадњи са туристичком агенцијом „Кондор – тис“.  
На рекреативну наставу ишло је 4 одељења укупно  65 ученика и 4 учитеља. . Ученици су 
боравили у хотелу „Јавор“, власништва компаније „Мона“  8 дана ( 7 ноћења). У току боравка 
ученицима је био на располагању рекреатор и доктор. Боравак је био испуњен лепим шетњама 
и игром на спортским теренима. Смештај у хотелу је био задовољавајући као и исхрана. 
Лепом  и успешном боравку омогућило нам је и лепо, топло  и сунчано време па је и 
предвиђени план успешно реализован. Ученици су се задовољни вратили  својим кућама.  Још 
два одељења ђака  боравиће у Кушићима у првој недељи јуна месеца.  

Јесења радионица предшколаца  

Креативна радионица, у сарадњи са родитељима предшколаца и васпитачицом 
Тамаром Гојковић, реализована је у уторак, 16.10.2018. године, у учионици 
предшколаца.  Тема радионице је била „Слике од лишћа“ . користећи разно 
лишће, гранчице, семенке, жиреве, кестење настала су права мала уметничка 
дела. Током трајања радионице  родитељи и деца су се дивно 
забавили,дружили, међусобно мотивисали и реализовали  дивне, креативне 
идеје.         

 

                                                                                                  

                                                              Радионица са родитељима 
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Тродневна екскурзија - VIII разред 

Ученици 8.разреда у пратњи својих разредних старешина кренули су на тродневну екскурзију. 
Први дан - Пут нас води у правцу Чачка. Возили смо се кроз најживописнију клисуру у 
западној Србији, између планина Овчара и Каблара, Овчарско - Кабларска клисура, где смо 
посетили манастир Благовештење.Пут настављамо ка Ужицу, тачније ка насељу Злакуса, које 
се налази у општини Ужице. Злакуса је село грнчара јер се велики број домаћинстава бави 
овим старим занатом. Потом стижемо до Етно парка "Терзића авлија". 
Други дан - Крећемо до Мокре горе где се возимо "Шарганском осмицом", а потом идемо у 
обилазак Дрвенграда, познат као Мећавник. У слободно време шетали смо Златибором. 
Tрећи дан - Путујемо у Ваљево, где обилазимо Народни музеј Ваљево и Муселимов конак.   
 

                                                   Весело 8/3 са разредном Велиборком Пешић                                                 

Песничко вече  

У суботу, 27.10.2018. године у храму културе „Бежанија“ у оквиру пројекта „200 година 
културног наслеђа Бежаније “у 19 часова одржано је  Песничко вече посвећено Снежани 
Павловић Богојевић. Ученици наше школе рецитовали су и певали њене песме, а ауторка је 
говорила своју поему. Програм су припремиле Мирјана Јовановић Лазић, Душица Благојевић 
и Марија Гаљевић. У публици се нашао велики број родитеља, бака, дека, браћа и сестара као 
и свих љубитеља поезије који су свратили на дружење и уживање у казивању најлепших 
стихова који су ученици марљиво спремили ауторки у част.  

                                                Наступ ученика у храму културе Бежанија                                           
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Пројекат Еразмус + „ Партиципација родитеља у школи „ 

У школској 2018/19. години, у нашој школи се спроводи пројекат Еразмус + 
Програма „Партиципација родитеља у школи“.  Група наставника наше 
школе је учествовала са овим пројектом на конкурсу којег у име Еразмус + 
Програма у Србији спроводи Темпус Фондација. Пројекат је одобрен и 
финансира се од стране ЕУ. 

У оквиру пројекта наставници наше школе Весна Жакула-Јовановић, 
Радмила Ковачевић, Велиборка Пешић и Марија Лукић посетили су школу  
Agrupamento  de Escolas D.Luis de Ataide у месту Пениши у Португалу.  
Посета је спроведена у циљу размене искустава са португалским колегама 
о активностима и учешћу родитеља у животу школе. На састанку са 

представницима Савета родитеља имали смо прилику да лично  разговарамо са родитељима ђака и да 
се упознамо са активностима у које су  укључени у школи. Заједно  са наставницима, родитељима и 
ђацима школе  учествовали смо  у једној од активности која се спроводи у школи - Чишћење плаже. 
У оквиру посете Португалу обишли смо  још неколико основних школа и вртића.  Присуствовали смо  
и часовима где смо имали прилику да  директно са ђацима и наставницима разменимо знања и 
искуства. Захваљујемо се ко-  
легама у Португалу што су нам срдачно отворили врата  школе и своја искуства  поделили са нама. 
Организацији Темпус захваљујемо на указаном поверењу и радујемо се новим пројектима у оквиру 
Еразмус + Програма. 
 

      

      Школа  Agrupamento  de Escolas D.Luis de Ataide              Колектив ОШ „Милан Ракић“ 

              Састанак Савета родитеља у Пенишу                              Акција –Чишћење плаже                        
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НОВЕМБАР 

 Студијско путовање у Данску  

У оквиру студијског путовања у Данску 
представници ОШ „Милан Ракић“ посетили 
су неколико васпитно обра зованих 
институција у Копенхагену.  
Преставнике школе чинили су психолог 
Mарина Бунчић; наставници: Весна Жакула-
Јовановић, Радмила Ковачевић, Александра 
Неагић, Крстина Трифуновић; учитељи: 
Дијана Дрндаревић, Марија Вуковић, Биљана 
Ристић, Марија Лукић; васпитач: Габријела 
Грујић и  благајник: Јелена Крамер.  

8.11. 2018. посетили смо вртић HOPPELAND – Земља скакања 

Овај вртић обухвата узраст деце од 6 месеци до 5 година. Како су вртићи у Данској тематски и 
специјализовани,  вртић HOPPELAND је „спортски вртић“. Групе су мештовите и 12-оро је 
деце на 3 педагога. Деца већину времена проводе у дворишту вртића у игри са васпитачицама 
и користећи бицикле и тротинете за игру. Како је ово спортски вртић све је засновано на 
моторичким и физичким активностима. У склопу вртића постоји и мини фарма са разним 
врстама домаћих животиња о којима се деца заједно са васпитачима брину. Дански 
предшколски и школски систем васпитања и образовања полази од основе да се деца уче од 
најранијих дана одговорности, емпатији и тимском раду. 
 

   Колектив наше школе испред вртића  HOPPELAND                Просторија  вртића  HOPPELAND 

8.11.2018. посета институцији боравка „Fritidshjemmet Dyveke”   

 Боравак који смо посетили је засебна државна институција, одвојена од школе. У боравак се 
могу уписати деца узраста од шест до девет година, уз месечну надокнаду. Боравак се налази 
на три локације: прва у оквиру једне Основне школе, друга недалеко од ње и трећа на 600 
метара удаљености. Како је настава у школи увек пре подне, радно време боравка је од 14 до 
17 часова.  
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                                                            Боравак „Fritidshjemmet Dyveke”   

Oсобље у боравку чине педагози са одређеним ужим специјалностима. Педагошко 
психолошка служба се не налази у оквиру боравка него у општини, такозваној- Kомуни, која 
има блиску сарадњу са боравком. Уколико постоји потреба из боравка потражују да им комуна 
пошаље дефектолога, логопеда, психолога, стручног сарадника или друго особље. 
Принцип рада се заснива на развијању способности и самосталности код деце. Акценат је на 
томе да деца буду растерећена и опуштена, као и да што више времена проводе напољу. У 
боравку нема учења нити израде домаћих задатака. 
У близини се налазе терени, паркови, фарма и мини зоолошки врт. У свакој радионици налази 
се по један педагог који ради са децом, а деца сама бирају радионице према својим 
интересовањима. 
9.11. 2018. посета школи „Оrestad“ 

Школа је смештена у веома атрактивној, модерној 
згради, која има осам спратова. Фасцинантно је то 
што на сваком спрату постоји „двориште“, тераса 
или игралиште и ученици могу доста времена да 
проводе напољу. Школа је уметничке и 
мултимедијалне оријентације, па је стога и 
декорисана од стране признатих уметника и 
стручњака, што је видљиво на сваком кораку.У 
оквиру школе налази се и библиотека, која је 
истовремено и школска и градска, тако да је могу 
користити сви становници насеља, што је један од 

начина афирмисања школе као центра локалне заједнице. 

  
              Библиотека                                     Кабинет за техничко                         Двориште  
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12. Фестивал науке   

Активни, заинтересовани, инвентивни ученици виших разреда су се у петак, 30.11.2018. веома 
добро снашли у „Земљи будућности“ што је званични назив 12. Фестивала науке београдског 
сајма који су посетили заједно са својим наставницама Јеленом Јауковић и Душицом 
Благојевић.              

У част и славу српским херојима и херојинама 

„У част и славу српским херојима и херојинама“ је била тема јавног часа који су у 28.11.2018. 
одржале наставнице Марија Гаљевић, Гордана Ђурковић и Душица Благојевић са ученицима 
од петог до осмог разреда у зборници Школе. Час је био замишљен као изложба на отвореном 
где посетиоце води кустос, а споменици великих хероја „оживљавају“ своје најзачанјије речи 
и одликовања као и медаље  које одјекују. Препуну зборницу испуњавали су снажни и 
преопзнатљиви звуци „Марш на Дрину“, као и дирљиве и потресне речи песама „Од кад ми 
фрула не свира“ и „Тамо далеко“!  Када су оживљене фигуре Степе Степановића, Радомира 
Путника, Петеа Бојовића, Живојин Мишића, Флоре Санс и Милунке Савић оштро узвикнуле 
да је „Домовина вера и част и да то никад не умире“, просторијом се проломио громки аплауз. 
Час историје, српског језика и музичке културе је, може се рећи, веома успешно завршен. 
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ДЕЦЕМБАР  

Међународни хорски фестивал Распевани џивџани 2018, одржан је у Дечијем културном 
центру и на Коларцу. Хор наше школе са диригентом Маријом Гаљевић успешно се 
представио у ДКЦ-у 8.12.2018. 

 

  

Новогодишње радионице предшколаца 

Новогодишња радионица „Честитка за мог друга“ предшколаца и њихових родитеља, са 
васпитачицом Габријелом Грујић, одржана је 20.12.2018. у Малој школи, док је група 
васпитачице Тамаре Гојковић 25.12. 2018 са својим предшколцима и њиховим родитељима 
осмишљвала и украшавала своје честитке које   ће послати или поклонити драгим особама. 
Као и увек кад су родитељи гости посебна је атмосфера у учионици.  

             

  Радионца васпитачице Габријеле                                                           Радионица васпитачице Тамаре 
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Клизање  

Чланови секције љубитеља слушања музике, клизали су са наставницом Маријом Гаљевић на 
клизалишту Пингвин 26.12.2018. године, први пут ове сезоне, негујући ово традицонално 
зимско окупљање већ дванаесту годину.  
            

Новогодишњи маскембал и приредбе  

Новогодишња еуфорија посебно је изражена код ученика нижих разреда који се здушно радују 
празницима и поклонима али и свим школским активностима које иду уз новогодишње 
празнике у виду рецитација, музичких и плесних композиција, ликовних радова али и 
новогодишњих представа. Кад се у све то умешају и родитељи магија је загарнатована.  

 

                                                Новогодишња приредба предшколаца  

                             Маскембал у 1/2 - учитељице Наташа Драгољевић и Јована Поткоњак 
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                          Новогодишња представа предшколаца – црвена смена Тамара Гојковић      

   

Млади за друштво без корупције 

Америчка амбасада организовала  је 
10.12.2018. године у Дому омладине а 
након пар дана и у  згради СИВ-а свечану 
изложбу најуспешнијих ликовних радова 
из целе Србије на тему “ Млади за 
друштво без корупције” на којој се нашао и 
рад наше ученице Татијане Минић из 6/3 
која је учествовала у овом ликовном 
конкурсу и присуствовала изложби у 
пратњи учитељице Марије Лукић. 

                                                                                                            Татијана Минић 6/3 

Пријатељи деце Новог Београда   

Пријатељи деце Новог Београда организовали су доделу 
диплома и награда у општини Нови Београд  ученицима 
који су освојили 1,2, или 3. место на ликовним и 
литерарним конкурсима који су се организовали од 
септембра до децембра . Наши ђаци су традиционално 
носиоци неке од награда „У част Драгану Лукићу-Лукићев 
лист“.  Алекса Паклар 2/3 освојио је 2.место на ликовном 
конкурсу а његов друг из одељења Матеја Глигорић 3.место 
у категорији литерарних радова.  

        Алекса Паклар 2/3 
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ЈАНУАР  

Музеј историје  

Како су Србима Французи дотурили муницију, зашто 
је француски генерал пожелео српским војницима 
добродошлицу у Бизерту, како је краљ Петар подизао 
морал својих војника, шта су помислили италијански 
официри кад су видели српске обичне војнике и 
официре да једу заједно, како су  аустроугарски 
заробљеници писали о Србији, само су  неке од 
занимљивости које су са пажњом слушалли ученици 
8.разреда на мултимедијалној изложби у Музеју 
историје под називом „Крај великог рата 1917 – 1918“ 
коју су посетили са наставницом Душицом 
Благојевић.                                                      

                                                                                                          Музеј историје 

Рецитаторско такмичење  

 16. 01. одржано је школско такмичење рецитатора које има неки посебан свечани тон ( лични 
утисак ) чему пре свега доприноси 
приступ самих такмичара као и њихових 
учитеља, наставника , родитеља, од којих 
то углавном и потиче. Таквој атмосфери 
свој допринос даје свакако и публика 
(родитељи, другари..) која , у посебном 
расположењу, долази да подржи и охрабри 
наше рецитаторе, као и трочлани жири, 
ове године у саставу:Радислав Јовић 
( песник), Данило Миловановић (глумац) 
и наша колегиница Славица Ковачевић 
( наставница српског језика). Њима 
посебна захвалност што су одвојили 
време, уложили труд и своје знање, тако 

да је ово наше мало-велико такмичење одржано на највишем могућем нивоу. И што је 
најважније, жири сматра да су такмичари високо на лествици када је квалитет у питању те им 
како кажу посао није био лак ( а то свакако покажу резултати на вишем нивоу такмичења, што 
су и показивали када је наша школа у питању.)  
Учествовали су и ученици од 1. до 4. разреда ( разумљиво бројнији) као и ученици од 5. до 
8.разреда. 



Летопис  ОШ  „Милан Ракић“, Нови Београд,  2018/19. година 

  Школска слава Свети Сава   

 
Дана 27. 01. 2019. године традиционално 
ј е од ржан а с в еч а н о с т по вод ом 
обележавања школске славе – Свети 
Сава. У  11 часова, свештеник Андрија 
Вукчевић одржао је на сцени обред 
сечења колача и Светосавске молитве, 
након чега је одржана свечана приредба 
са великим бројем учесника. На сцени су 
се смењивала два школска хора као и 
учесници који су изводили рецитале и 
драмске текстове. Поред руководства 
школе, свештених лица, наставног кадра 
и учесника, приредби је присуствовао 
велики број родитеља и деце. 

Библиотечка секција  
 
У оквиру активности сарадње школских библиотека, нашу 
библиотеку су 28.01. посетили чланови библиотечке секције ОШ " 
Влада Обрадовић Камени" са библиотекарком Јасмином 
Радовановић. Библиотекар Мирјана Брајовић  као домаћин уз 
помоћ ученика виших разреда упознала је госте са активностима 
библиотеке, књижним фондом и другим факторима који су 
р е л е в а н т н и з а ф у н к ц и о н и с а њ е ј е д н е ш к о л с к е 
библиотеке.Размењена су  мишљења и идеје о томе како да 
библиотека у школи буде кутак у коме ће што већи број ученика 
наћи своје место. Позвани смо и да узвратимо посету.  

ФЕБРУАР  

Национални дан књиге 

28. 02.  обележили смо Национални дан књиге и 
Међународни дан матерњег језика.  
У школи " Лаза Костић" окупили су се ученици 
новобеоградских школа да обележе ове празнике књиге  
и језика. Гошћа програма била је ауторка књига , пре 
свега за младе, Виолета Бабић која је разговарала са 
децом на тему очувања и начина  неговања  матерњег 
језика. Затим је организован мини квиз што им је 
посебно било занимљиво.Потом су деца читала цитате 
из омиљених књига уз коментаре зашто баш та књига. 
Нашу школу заступали су библиотекар Мирјана 
Брајовић као и  ученице наше школе Дуња Стојков и 

Нађа Лукић које  су читале дијалог из књиге " Невидљиви човек".  
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МАРТ   

Дан жена  

Поводом Дана жена, 8. марта, предшколци су припремили рецитације и песмице које су 
извели пред својим мајкама, бакама, тетама и свим драгим женама које су биле позване на 
дружење. Такође, предшколци су им и објаснили зашто их воле и том приликом им захвалили 
на свему што су учиниле за њих. Припремили су и поклоне за све - честитке, руже и цртеже 
које  су им деца поделила након дружења. Публика је била одушевљена и програмом и 
поклонима и због тога наградила децу једним великим аплаузом и понеком сузом радосницом. 
 

Посета вртића  

Наша школа је 26. и 27.3.2019.  била домаћин предшколцима из предшколских установа  
„Драган Лаковић“, „Бамби“ и „Љубичица“. Том приликом су деца на тренутак уронила у 
чудесни свет ђака посетивши часове првог и другог разреда где су могли да виде како 
изгледају наше учионице, фискултурна сала, ентеријер школе, да поразговарају о својим 
личним искуствима везаним за школу са васпитачицама, учитељицама, психологом и 
педагогом школе. Предшколци наше школе су са својим васпитачицама Габријелом и 
Тамаром,  дочекали госте  и помогли су другарима из вртића да се пријатно осећају у новом 
окружењу. Дружење са нашим предшколцима, ђацима, васпитачицама  и учитељицама је било 
једно дивно искуство за предшколце вртића па су се деца тешко растала од својих нових 
другара из школе уз велику жељу да од септембра поново седну баш у ове ђачке клупе. 
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АПРИЛ  

Излет  

2.4.2019. дан резервисан за дружење и културне активности. Ученици од 2-7. разреда ишли су 
у пратњи својих наставника на једнодневни излет. Ваљево, Нови Сад, Аранђаловац, Сребрно 
језеро, Палићко језеро само су неке од дестинација које су посетили. Посетивши многе 
знаменитости, музеје, манастире и историјска наслеђа,  деца су се вратила кућама срећна што 
су имали прилику да се друже и сазнају  нешто новоа наставници и учитељи што је све 
прошло како треба. 
  

W  

                      4.разред Марићевића јаруга                                            Наставници  

Изложба керамичких радова  

У петак, 19.априла у 17 часова  отворена изложба 
дечјих керамичких радова у Храму културе Бежанија 
(између цркве и стадиона), у оквиру Васкршње 
изложбе.  
Радове излажу ученици петог, шестог и седмог разреда 
ОШ“Милан Ракић“, учесници радионице „Школа 
керамике“ у организацији „Пријатеља деце општине 
Нови Београд“, партнера удружењу „Стара Бежанија“ 
које је носилац  пројекта „Два века културног наслеђа 
Бежаније“. Покровитељ пројекта је Градска управа 
града Београда Секретаријат за културу. 
Координатор изложбе је наставница музичке културе 
Марија Гаљевић, учесник  у пројекту. Радионица је 
одржана у музичком кабинету ОШ“Милан Ракић“.  
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                                  Школа керамике                                                                      Радови 

Литургија  

 У цркви Светог Георгија у Бежанији, близу 200 ђака наше школе су у пратњи вероучитељица 
присуствовали Литургији.  
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Ускршња радионица  

У сусрет Ускрсу, деца осликавају јаја и праве разне докорације, како се томе највише радују 
најмлађи ђаци они су и највреднији. У многим одељењема ученици су сами декорисали своја 
јаја а предшколци су  у помоћ позвали  своје родитеље, баке и деке са којима су украшавали 
кувана, дрвена и јаја од стиропора.  Користећи разне материјале налепнице, цирконе, 
шљокице, темпере, весело расположење, осмехе, креативност, на крају су настала  права мала 
уметничка дела којима смо украсили учионице и хол школе. Овако је то изгледало. 
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Недеља ненасиља 

Недеља ненасиља је активност којој је сваке године посвећена велика 
пажња и у коју се укључују како сва деца тако и сви наставници, како би 
порука коју шаљемо деци, била снажна и јака. У оквиру сваког одељења 
учитељи и разредне старешине  осмишљавају активности које ће извести у 
свом одељењу уз сугестије и предлоге како ђака тако и родитеља који се 
укључују у активности. На наставничком већу дају се предлози које ће се 
то активности реализовати на нивоу целе школе и тим поводом прави се и 

летак којим ће се представити садржај активности по данима.   

Ученици 2/3 су са учетиљицом Маријом Лукић осмислили поруке којима се негује  међусобно 
поштовање и уважавање и  уредили су кутак у холу школе  који су назвали – Зона ненасиља, 
на коме су изложили своје радове на дату тему.   

Ученици нижих разреда направили су радионицу –У име другарства у којој су осликавали  
мајице порукама другарства.   

Ученици виших разреда су организовали турнир у стоном тенису и одбојци, концерт оркестра, 
представу „Све што нико не сме“.  

Представници тимова за Заштиту од насиља и гости из других школа одржали су предавање 
„Вршњачко насиље“ , а представници Агенције за антидопинг контролу Србије испред 
Министарства омладине и спорта Републике Србије др.Марија Анђелковић и  дипл.оц.Мирко 
Стефановић  одржали су  предавање „Штетност  допинга, правилна исхрана  спортиста и 
правилно  вежбање“. 

Наставница енглеског језика Радмила Ковачевић је за колеге из школе водила радионицу Е – 
twining – Платформа за унапређење сарадње и толеранције и интеркултуралност.   

                          

                       

                   Кутак у холу                                                                      Радионица – У име другарства  
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Летак - План активности у оквиру недеље ненасиља у школи који је направила наставница 
Николета Јуришић 

W  
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Читалачка значка 

 

Завршена је и овогодишња манифестација                             
" Читалачка значка".  
Можда смо прошле године помислили да не 
може даље и боље али су нас овогодишњи 
учесници демантовали. 
Наиме , ове године је учествовало 255 ученика  
а награђено је 64 ( што  је најбољи резултат 
икада , посебно у броју награђених ). 
БРАВО МАЛИШАНИ ( млађи и старији ) ! 
Честитамо и свима у низу који су допринели 
оваквом резултату ( родитељима , учитељима, 
наставницима...) 
Наставите...Шта друго ! 

Дан планете земље  

Ученици млађих разреда у плавој смени, заједно са својим учитељицама садили су украсно 
цвеће у дворишту школе. Ученици су се обавезали да ће лично бринути о цвећу, заливати га и 
неговати. Заједничкој активности претходила је прича о значају очувања неживе природе. 
Ђаци су размењивали искуства и научили по неки нови назива за цвеће.   

 

   Садња цвећа ученика од 2. до 4. разреда заједно са њиховим учитељицама у малом дворишту 
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Пoзоришне игре деце и младих  

На општинском такмичењу драмских група у организацији „Пријатељи деце општине Нови 
Београд“   представљале су нас чак  3.драмске групе.  
"Маштопловци", драмска дружина из одељења 3/2  освојила је 3. место  са представом 
"Капетан Џон Пиплфокс", Душка Радовића, а за режију је била задужена учитељица Весна 
Шојић.  

W  

                                                                „Маштопловци“ 3/2 

Луткарска дружина из 2/1 "Еколози", са представом "Чувари парка" по тексту Марије Бастић, 
а у режији учитељице Биљане Ристић освојила је 2. место у категорији дечија луткарска 
позоришна представа основних школа Новог Београда. 

W  

                                                                     „Чувари парка“   2/1 

 Група “Ракић Драмић“, редитељке Душице Благојевић,    у категорији старијих разреда  
освојила је 1.место за представу „Све што нико не сме“ и пласирала се на градско такмичење.                                                                                                                                                

                                               

                                                             „Све што нико не сме“ 



Летопис  ОШ  „Милан Ракић“, Нови Београд,  2018/19. година 

MAJ  

Песнички сусрети 

Творцa лепих и занимљивих стихова за децу, пријатеља деце и наше школе, Радиславa Јовићa, 
угостила је библиотекарка наше школе Мирјана Брајовић,  22.05. Дружећи се са децом читао 
је и рецитовао стихове његове нове књиге " Царство спорта" као и неке песме из ранијег 
периода.   
Ученици  нису били само пасивни слушаоци већ су активно учествовали : постављали су 
занимљива питања, додавали, навијали а они одважни и сами рецитовали...Задовољство се 
видело на обе стране као и увек на оваквим сусретима.  
                                      

                                                              Песник Радислав Јовић гостује у 4/3    

Крв живот значи  

На такмичењу Црвеног крста “Крв живот значи” наши ђаци су постигли велики успех са чак 3 
награде на општинском нивоу и једном на републичком. Ученици 2/3 освојили су у категорији 
за филм 1.место на општинском нивоу и 1.место на нивоу Црвеног крста Србије. На свечаној 
додели награда уручена им је и специјална награда – Ваучер за летовање у Баошићима за 
једног ученика.  Награду за 3.место за ликовни и литерарни рад освојиле су ученице 5.разреда 
Анђела Милутиновић и Јована Лазић.    

                             

 

                  

                   

          Дом друштва Црвеног крста                                                      Црвени крст Нови Београд  
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   Заштитимо птице у Београду  

Пр и ј а т е љ и д е ц е Б е о г р а д а 
расписали су ликовни  конкурус на 
тему „Заштитимо птице у Беграду“ 
на коме је наш другак Александар 
Ивановић из 2/3 освојио  1. место у 
граду. Његов уметнички рад нашао 
се на плакату који је уједно и позив 
на изложбу најуспешнијих радова 
ученика о сновних школа у 
установи вождовачки центар 
„Шумице“ у периоду од 24.маја до 
31.маја 2019. Изложбу се посетили 
Александар и његова породица у 
пратњи   учитељице Марија Лукић.  

Дан школе   

И ове године на омиљеном школском дану смењивале су се најразличитије активности од 
распеваног хора и увежбаног оркестра, преко разних  скечева, рецитација, па све до плеса и 
традиционалних игара. Кроз различите костиме, ношње и на различитим језицима ученици су 
нам показала своје таленте и оно на чему су вредно радили читаве године. Све то испраћено је 
великим аплаузима задовољних родитеља и наставника.  

     

                             Бранково коло 2/3                                                          Плесна тачка 2/1 

                  

        Хор наставнице Тамаре Жежељ Мајер                                   Хор наставнице Марије Гаљевић 
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ЈУН 

Матура  

Како налаже традиција, сваком крају  школске године посебна пажња посвећује се  ученицима 
8. разреда. Ове године 80 ученика завршило је 8. разред. Прослава мале матуре је као и сваке 
године одржана у школи. У школском дворишту 5.јуна окупио се велики број деце, родитеља и 
осталих одраслих из комшилука који су дошли да пожеле будућим средњошколцима  пуно 
среће у наставку школовања. Титулу ђака генерације понео је Миљан Кочовић из 8/1 а за 
спортисту генерације изабран је Алекса Марковић из 8/3. Носиоци Вукових диплома су: 
Миљан Кочовић 8/1, Мина Киш 8/1, Бојана Марковић 8/1, Василије Анђелић 8/2, Александар 
Бовдуј 8/2, Алекса Младеновић 8/3. 

         ЂАК ГЕНЕРАЦИЈЕ                                                                          СПОРТИСТА ГЕНЕРАЦИЈЕ 

                                                                

            Миљан Кочовић 8/1                                                                               Алекса Марковић 8/3   

                                     

                                                     Наставници са ђаком генерације на матури 
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