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СЕПТЕМБАР  

Пријем првака  

Септембар месец, увек је у знаку нових школараца. 2. септембра у школском дворишту 
дочекали смо најмлађе ђаке, уз песму, игру и рецитале и пожелели им добродошлицу. Ове 
године, у први разред пошло је 96 првака и 42 предшколаца. Укупно 741 ђак од 1-8. разреда. 

Утакмица  

Ученици наше школе уз пратњу наставника физичког васпитања, присуствовали су утакмици 
УЕФА Лиге Европе између "Партизана" и холандског "АЗ Алкмар-а" 19. септембра. 
Трибине Партизановог стадиона овог пута су биле отворене само за децу основних школа, 
тако да је утакмица протекла у прелепој, спортској атмосфери, у којој су наши ученици 
заједно са својим другарима бодрили наш тим. После занимљивог меча, са пуно голова, 
коначан резултат је био 2:2. Деца су отишла са утакмице веома задовољна, а наше клубове ће 
наставити да гледају и навијају за њих на европскјој сцени. 
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OКТОБАР 

Трка за срећније детињство 

Нашим ђацима који су традиционално већ дуги низ година учесници у трци коју организује 
Црвени крст Нови Београд, ове године 5.10. 2019. придружили су се и родитељи, који су на 
послетку такмичарског дела  истрчали заједничку трку  са свим ђацима учесницима трке. Још 
једном смо као тим показали да негујемо хумане вредности и развијамо спортски дух. 

Зрно по зрно - слика 

У четврак, 17.10.2019., предшколци су, заједно са својим најближима, украшавали слике по 
избору, разним зрневљем.Тема радионице је била „Зрно по зрно - слика“ и била је то одлична 
прилика да се родитељи предшколаца боље упознају, да на креативан и маштовит начин 
проведу време заједно са својом децом и да се сви  забаве. Атмосфера је била радна и весела 
и сви су  уживали.  
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24. Ревију стваралаштва 

Удружење "Пријатељи деце Новог Београда" организовало је 9.10.2019. "24. Ревију 
стваралаштва" у "Дому културе Студентски град". Водитељи су били ученици ОШ"Милан 
Ракић" које су припремале наставнице Весна Шојић и Душица Благојевић. На сцени јсу 
наступили хор старијих разреда уз пратњу инструменталног састава и плесна група које је 
припремила наставница Марија Гаљевић, као и изборни хор осмих разреда које је 
припремила наставница Тамара Жежељ Мајер.   

Ролеријада 

Ролеријада плус на Теразијама, наступ групе певача које је припремила наставница Марија 
Гаљевић. 
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Мостови међу генерацијама 

Чланови музичке секције учествовали су у активности "Мостови међу генерацијама" у 
оквиру манифестације "Дечја недеља" у организацији "Пријатеља деце", са наставницом 
Маријом Гаљевић. 

Сајам књига   

Наша школа по први пут на Сајму књига 24. 10. 2019. године имала је свој изложбени 
простор. Представили смо нашу школу кроз видео презентације које су се приказивале на 
великом екрану нашег штанда, на коме смо представили нашу школу, као и студијска 
путовања која су посетили наставници. Презентован је  и пројекат ”Партиципација 
родитеља”, у оквиру Темпус организације и Еразмуса +. Поред хора који је својом песмом, 
енергијом али и плесом окупио све пролазнике које су желели да виде одакле се шири 
позитивна енергија, наш штанд посетио је и министар просвет Младен Шарчевић, коме се 
посебно допало извођење нашег хора који је припремила  наставница Марија Гаљевић.   
Наставница ликовног Тијана Јуришић и наставница техничког Николета Јуришић изложиле 
су радове ученика који су дело једносменског рада који се од ове школске године примењује 
у нашој школи.  То су радионице:  

- Предмети од вуне - пустовање, Мирјана Филиповић Курузовић;  
- Радионица графике - ексилибриса - Мирјана Филиоповић Курузовић; 
- Упознајмо Београд - Гордана Ђурковић, Весна Жакула Јовановић;  
- Ткање за децу - Тијана Јуришић;  
- Израда накита - примењена уметност - Николета Јуришић, Тијана Јуришић; 
- Батик за децу осликавање текстила воском - Тијана Јуришић  
- Помоћ при изради домаћих задатака из математике од 5-8. разреда - Зорица Кујунџић; 
- Травелс клуб (клуб путника) - Радмила Ковачевић  
- Усавршавање енглеског језика кроз модерне плесове - Јелена Јауковић, Крстина 
Трифуновић;  

- Часови клавира и солфеђа - Марија Гаљевић; 
- Мали хор - Марија Гаљевић 
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НОВЕМБАР  

Гостовање на РТС  

7.11.2019. године уживо у Јутарњем програму РТС наша школа представила је једносменски 
рад, који се од ове школске године одржава у нашој школи, као  и пројекат у којем смо 
учествовали ”Партиципација родитеља ” у организацији Темпуса и Еразмуса. У крактом 
интервјуу  говориле су психолошкиња школе Марина Бунчић и наставница енглеског језика 
Радмила Ковачевић.  
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ДЕЦЕМБАР  

Новински чланак 

Чланак о једносменском раду у Новостима, недеља, 8.децембар 2019.година 

"Прва ТВ" у „Ракићу” 

Ученици и наставници наше школе су за ТВ Прву дали интервју, у којем су представили 
једносменски рад, којi се од ове школске године реализује у нашој школи. Представљене су и 
активности које деца по свом интересовању бирају, као што су: клавир, солфеђо, мали хор, 
графика, пустовање вуне, батик, ткање, израда накита, радионица енглеског језика уз плес, 
клуб путника и туристички обиласци Београда, као и помоћ при изради задатака из 
математике. 
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Новогодишње честитке  

У оквиру eTwinning пројекта Just cards, ученици наше школе правили су новогодишње и 
божићне честитке, које смо послали школама у седам градова и пет европских држава. 
Уживали смо у раду и једва чекамо да нама стигну честитке из тих земаља.  
 

Најлепше новогодишње поруке и најлепше окићена учионица  

Крај године и  традиционално такмичење у декорисању школског простора и писању 
новогодишњих порука и ове године је међу омиљеним активностима наших ђака. Ђаци 
осмишљавају декорације, праве украсе, исписују поруке, ките јелке, смишљају кореографије, 
песме и игре. Жири има увек најтежи задатак а то је одабрати победника у чак две категорије:  

најлепше украшена учионица  - 3/3 и 3/4                              најлепше новогодишње поруке - 3/3 
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Литерарни конкурси  

Да из хобија може да се постигне успех, доказао нам је наш млади песник Алекса Паклар 3/3 
који воли да пише песме. Из његове збирке поезија, Алекса је са учитељицом изабрао две 
песме, које је послао на такмичење. Обе песме донеле су му успех.   
”У част Драгану Лукићу - Лукићев лист” - 1.место песма ”Ђачка заклетва”  
”Ђачки песнички сусрети” - 3.место песма ” Није важна победа”  

Ликовни конкурси 

Млади талентовани Александар Ивановића 3/3 освојио је 
1.место на ликовном конкурсу Црвеног крста ”За сунчану јесен живота” и  2. место  на 
ликовном конкурсу “У част Драгану Лукићу - Лукићев лист”, у организацији Пријатеља деце 
Новог Београда за портрет Драгана Лукића.  
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У сусрет празницима 

Новогодишња радионица предшколца и њихових родитеља, одржана 16.12.2019. Задатак 
радионице је био да родитељи заједно са децом направе украсе за учионицу и новогодишње 
лутке и прикупе слаткише за хуманитарну акцију Црвеног крста ”Један пакетић пуно 
љубави”.  Новогодишња чаролија  је употпуњена овим заједничким дружењем. Предшколци 
желе свима срећне предстојеће празнике. 

ЈАНУАР   

Музеј  

Ђаци 3/3 и 3/4 заједно са својим учитељицама сакупили су разне предмете који сведоче о 
прошлости. Хтели смо да направимо одељенску изложбу како бисмо боље научили шта су то 
трагови прошлости. Међу експонатима нашли су се прадедина лула, бакин глинени бокал, 
метални тањирићи, дрвени упијач мастила, породичне фотографије, старе новчанице, 
разгледнице… Наша мала музејска поставка помогла нам је да на очигледан начин научимо 
природу и друштво, као и значај прошлости. 
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ТВ Пинк  

Директор школе, уз подршку колега и ђака, угостио је екипу ТВ Пинка  23. јануара и  том 
приликом представио  Једносменски рад, који се одржава у школи у поподневним часовима. 

  

Музеј примењених уметности и Галерија САНУ 

Ученици-учесници активности радионица графике и пустовање посетили су Музеј 
примењене уметности и галерију САНУ, изложбе: Мода у модерној Србији и Духовно и 
културно наслеђе манастира Студеница-древност, постојаност, савременост. Водила их је 
наставница Мирјана Филиповић Курузовић. 
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Амбасада Јапана 

Чланови Клуба путника и наставница Радмила Ковачевић били су гости Амбасаде Јапана. 
Љубазни домаћини су нам показали експонате из своје земље - традиционалну одећу, храну, 
лутке, књиге, стрипове... Ученици су погледали презентацију о Јапану, постављали питања и 
много научили о култури те земље.  

Свети Сава  

27.јануар, дан када смо  домаћини и када заједно прослављамо школску славу Светог Саву.  
Трећаци су припремили са својим родитељима школску трпезу у којој се нашао и славски 
колач и жито,  као и укусни специјалитети из сваке куће.  Како обичаји и традиција налаже 
прославили смо школску славу и нисмо штедели дланове на приредби у којој учествују сви 
ђаци од предшколаца до осмака. Срећна слава СВЕТИ САВА.  
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Општинско такмичење из математике  

Наши млади математичари од 3-5. разреда били су 
успешни на општинском такмичењу из Математике.  

                                     3. РАЗРЕД  

Алекса Паклар 3/3                2. место 
Немања Радујко 3/3             3. место  
Огњен Зимоњић 3/1            3. место  

4.РАЗРЕД 
Марија Кучук 4/1                 1. место  
Вук Војин Вујновић 4/1       1. место  
Матија Стојадиновић 4/3    2. место  
Андреј Вујаковић 4/3           2. место  
Огњен Ћосић 4/3                 3. место  

5. РАЗРЕД 
Реља Црнобрња 5/1           2. место  
Сандра Благојевић 5/4       2. место  
Лена Врељаковић  5/1       3. место  

     Огњен Богићевић 5/1         3. место  

Општинско такмичење соло певача  
У оквиру ДЕМУС-а за ученике основних школа Новог Београда у жанровима СТАРИ 
МАЈСТОРИ, КЛАСИЧНА ИЛИ САВРЕМЕНА СОЛО ПЕСМА и СТАРОГРАДСКА ПЕСМА 

о р г а н и з о в а н о ј е о пш т и н с ко 
такмичење 23. децембра 2019. године 
у с в еч ано ј с а ли ОШ “Бранко 
Радичевић“. У жанровима ИЗВОРНА 
НАРОДНА ПЕСМА -домаћа и 
ИЗВОРНА НАРОДНА ПЕСМА - 
страна организовано је општинско 
такмичење 24. децембра 2019. 
У жанровима ДЕЧЈА ЗАБАВНА 
ПЕСМА и ПОПУЛАРНА ЗАБАВНА 
П Е С М А С В И Х Е П ОХ А 
о р г а н и з о в а н о ј е о пш т и н с ко 
такмичење 25. децембра 2019. године 
у с в еч ано ј с а ли ОШ “Бранко 
Р а д и ч е в и ћ “ .У ч е н и ц и ко ј е ј е 

припремала Марија Гаљевић, проф.музичке културе:  
ЖАНР: СТАРИ МАЈСТОРИ, КЛАСИЧНА ИЛИ САВРЕМЕНА СОЛО ПЕСМА 
СОЛО ПЕВАЧИ: 
2.место: Николина Јовановић 2/2, 2.место: Емилија Јуришић 6/1 1.место: Михаило Дражић 
Цеп 8/3. У категорији дуети: 1.место: Татијана Минић, 7/3 – Михаило Дражић Цеп , 8/3   
ЖАНР:СТАРОГРАДСКА ПЕСМА, СОЛО ПЕВАЧИ 
3.место: Вук Војин Вујновић 4/1, 2.место: Ана Стаменковић  6/1, Похвала:Лука Пешић  
8/3,пратња на гитари Павле Бабић 8/3 и Тамара Шапић  7/1 и Милица Петровић 7/3  
Терцети:  
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1.место: Марио Митић 5/2-Огњен Вујаковић 5/3-Даница Паповић 5/2,  
ЖАНР: ИЗВОРНА НАРОДНА ПЕСМА - ДОМАЋА 
2.место: Стефан Колесар 2/2, 3.место: Лана Пантелић 3/2, 1.место: Вида Милекић , 6/1 
3.место: Радмила Маринковић  8/1,  
ЖАНР:ИЗВОРНА НАРОДНА ПЕСМА - СТРАНА 
1.место: Ирина Здравковић 4/1 , Похвала: Лука Шпановић 6/3- Михаило Радивојевић 6/3 
Ученици које је припремала Тамара Жежељ - Мајер, проф. музич.културе: 
ЖАНР: ДЕЧЈА ЗАБАВНА ПЕСМА 
СОЛО ПЕВАЧИ - 2.место: Нева Антонијевић 6/1,  
Дуети, 2.место : Теодора Несторовић  5/1 – Маша Шуша  5/2, 
ЖАНР: ПОПУЛАРНА ЗАБАВНА ПЕСМА СВИХ ЕПОХА 
СОЛО ПЕВАЧИ - 2.место: Јана Михајловић   8/2, ДУЕТИ-2.место: Јана Михајловић  8/2-Ана 
Комазец 7/3, ТЕРЦЕТИ: 1. место Дуња Стојков 8/1 

ФЕБРУАР  

Школско и општинско такмичење  рецитатора 

26. фебруара  одржано је школско такмичење рецитатора, а већ наредне недеље  имали смо 
представнике и млађих и старијих разреда - екипа мала али јака и на општинском такмичењу. 
Ове године девојчице су биле доминантне и заиста одличне. Похвале наравно за све 
учеснике, за њихов труд , жељу и таленат. 
Велика захвалност песнику Радиславу Јовићу који нам већ годинама помаже у одабиру 
кандидата који нас веома успешно представљају на вишем рангу овог такмичења заузимајући 
сам врх. Провопласиране ученице Милица и Наташа овај пут на општинском замениле су 
награде, па је Наташа Митровић 4/2 однела победу на општинском , а као другопласирана 
нашла се њена другарица из одељења Милица Поповић 4/2 која је на школском била 
победник. Убедљиву победу у старијим разредима однела је Уна Јовановић 5/1 како на 
школском, тако и на општинском такмичењу.  
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Национални дан књиге 

Библиотекар школе ове године са ђацима је  обележила Национални дан књиге на Факултету 
драмских уметности. Домаћин  нам је био професор Срђан Карановић са својим студентима. 
Најпре смо посетили  библиотеку факултета а онда су нам студенти представили делиће 
својих вежби ( дикције и сл. ), разне имитације и импровизације, одговарали на питања . 
Са друге стране ученици новобеоградских школа су показали своја рецитаторска умећа. 

Hippo такмичење  
И ове године наши млади Енглези учествовалли су на Hippo такмичењу 28.2.2020. у 
Основној школи ”Јована Стерија Поповић”.   
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МАРТ 
  
Општинско такмичење техничких секција 

Оштинско такмичење техничких секција одржано је 1.3.2020. 
у основној школи "Краљ Александар I". Из наше школе 
учествовало је десет ученика и били су врло успешни. 
Леа Алексић, ученица 5/2, освојила је друго место, те се тако 
пласирала на градско такмичење. 
Матеја Здравковић 5/2 - треће место 
Анђела Милутиновић 6/2 - треће место 
Јована Лазић 6/2 - треће место 
Сара Богдановић 6/2 - треће место 
Урош Ралевић 8/3 - треће место 
Андреа Брзаковић 8/3 - треће место 
Јован Раковић 8/3 - треће место  
Учествовали су Ивана Милошевић и Лазар Пиповић.  

Општинско такмичење из хемије  

Вредна Татијана Минић 7/3 освојила је 2. место на општинском такмичењу из хемије за које 
се спремала са наставницом Лидијом Зоговић.  

Продајна изложба накита  

Ученици који су били ангажовани у оквиру једносменског рада и правили накит, 
организовали су продајну изложбу 6. марта,  како би прикупили новац за нови креативни 
материјал за израду накита. Тиме ђаци поред креативних стичу и предузетничке вештине. 
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Осми март  

Поводом 8. марта, предшколци су имали дружење са мамама, татама и  бакама у школи. 
Вредно су радили на припреми поклона, диплома и украшавању паноа за маме  и учењу 
рецитација и песмица које су том приликом приказали, а сваки предшколац је одржао и говор 
на тему: „Зашто волим своју маму“. Маме су биле одушевљене и наградиле су своју децу 
великим аплаузом, пољупцима а и понеком сузом радосницом. 
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Настава на даљину  

Влада републике Србије одлучила је да се, због тренутне епидемиолошке ситуације у земљи,   
у циљу превенције ширења  вируса COVID 19 , привремено обустави непосредни образовно-
васпитни рад у основим школама на територији Републике Србије. Настава ће се од 17.3. 
реализовати на даљину. Едукативни садржаји за учење емитоваће се и на каналима Радио-
телевије Србије као и путем онлине платформи на нивоу школе.   

Коронаиш конкурс  

Ученици 3/1 учестовали су на конкурсу Живот у доба короне, 
Стрип-каиш 2020 - ”КОРОНАИШ”. Радови ученика иложени су у 
виртуелној галерији ДКЦ-а.  

Мислиша  

Ове године наши ђаци су били  успешни на математичком такмичењу 
”Мислиша”, учествовало је око стотинак ученика млађих разреда, 10 
ученика је добило похвалниу  а међу најуспешнијима нашли су се:  
прваци: Пауновић Лазар - 2. место, а 3. место освојили су: Вујновић 
Александар Филип, Јанковић Алекса и Вићентијевић Вукан.  
другаци:   Стојанивић Вук - 2. место а 3.место, Јеличић Лана и Карготић 
Катарина.  
трећак: Паклар Алекса 2. место 
четвртак: Вук Војин Вујновић - 3.место  

МАЈ 
 
Упознајмо птице  

На конкурсу ”Упознајмо птице” у организацији 
Пријатеља деце Новог Београда, и ове године 
наши ученици су били високо котирани и на 
општинском и на градском нивоу. Наставница 
ликовне културе Тијана Јуришић је са својим 
ученицима остварила запежене резултате,  Сандра 
Благојевиће 5/4 освојила је 1.место, на општинком 
и 3. на градском такмичењу,  а Анђела Поповић 
6/3 освојила је 2.место на општинском такмичењу.  
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ЈУН 

Матурско вече  

24.6. 2020. организовано је матурско вече, три одељења осмака, уз музику и игру прославило 
је малу матуру.   
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Коришћене слике преузете са Pinteresta. 

Ђак  генерације     
 Ђорђе Јокић   8/3                  

Спортиста                    
генерације                    
Вања  Станисављевић 
            8/1                     


