
ЛЕТОПИС 
 2020/21. год. 
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СЕПТЕМБАР  

Пријем првака  

Ове године у први разред пошло је 103 првака и 49 предшколаца. Свечано обучени, руку под 
руку са родитељима дошли су на свечани пријем, који је организован у школском дворишту 
31.8. 2020. год. где су их са нестрпљењем и узбуђењем чекале њихове учитељице. Прваци су 
подељени у 4 одељења, а предшколци у 2 групе.  
 

ОШ „Mилан Ракић ” у пројекту  „У бит са светом” 

    У марту 2020. године наша школа је 
учествовала у јавном конкурсу за доделу 
средстава прикупљених на основу 
одлагања кривичног гоњења, а који сваке 
године спроводи Министарство правде 
Републике Србије. Школи су том приликом 
одобрена средства за набавку тридесет три 
таблета са оловкама и пратећом опремом, 
као и за опремање учионице математике 
додатним електроинсталацијама. 

 Пројекат „У бит са светом” (бит као синоним за ударац у ритму, за суштину ствари и  
основну јединицу меморије рачунара) замишљен је у сврху осавремењивања наставе 
(превасходно наставе математике и информатике) коришћењем садржаја и алата који су 
доступни на интернету. Идеја је да се код ученика обучавањем у току наставе подстиче 
самостално учење из разних извора знања, на српском и страним језицима ( претежно 
енглеском), а уз помоћ математичког и информатичког језика и записа. Жеља нам је да деца 
коришћењем савремених технологија уче и напредују темпом који њима одговара, да 
добијају повратне информације о сопственом напредовању, упоређују различите изворе 
знања и начине излагања, размењују материјале, решавају онлајн тестове, савладавају 
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извесне садржаје кроз анимације и видео материјале и, по потреби, користе таблет као е-
свеску. 

Т а б л е т и с у к а о с п р а в е 
н а ј п р и б л и ж н и ј и м о б и л н и м 
телефонима, а њих деца од свих 
апарата најрадије користе, па је 
занимљиво описменити их за 
”паметну” употребу ових уређаја. 
Нови таблети су замишљени као 
помоћно средство у учионици јер су 
свеска и оловка и даље незаменљиви 
када је у питању учење математике. 
    У школи ћемо их користити и у 
оквиру обогаћеног једносменског 
рада , као и за програмирање 
микробитова (малих ручних 
рачунара на којима се извршавају 
једноставнији програми), које је 
донирала британска влада. 

Клуб путника  

И ове године у школи ради Клуб путника који се због измењених услова рада састаје онлине. 
Чланови клуба обележили су 26. септембар, Европски дан  језика. Истраживали су и нашли 
поздраве на различитим језицима, направили постере који представљају више европских 
државаа и поставили изложбу у холу школе.  
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OКТОБАР 

Професионална орјентација  

Дана 9.10.2020. године нашу 
школу су посетили наставници и 
ученици медицинске школе 
„Надежда Петровић“ из Земуна. 
Будући средњошколци, садашњи 
осмаци имали су прилику да се 
боље упознају са смеровима 
поменуте школе. 

Поред презентовања образовних 
профила и опште организације 
школе  имали смо  прилике да се 
упознамо са историјатом школе 
као и досадашњим  успехом исте. На самом крају презентовања школе, уследио је 
најзанимљивији део, када сунам  ђаци средњошколци  мерили притисак, шећер и кисеоник у 
плућима, што се посебно допало нашим осмацима, јер су им  тиме дочарали будуће 
занимање. Захваљујући средњошколцима и њиховим наставницима наши осмаци су добили   
све потребне информације кроз презентацију, флајере као и кроз неформални разговор. 

 
Годишњица ослобођења Бежаније у 2. Светском рату 

У з т р а д и ц и о н а л н о 
постројавање, везивање 
и з в и ђ ач к е м а р а м е и 
громогласно „ЗДРАВО“ 
сви ученици 6/3 наше 
школе су, у среду, 21.10. 
2 0 2 0 . у оквиру Дана 
обележавања ослобођења 
Београда и Бежаније , 
с в е ч а н о п р и с т у п и л и 
оснивању извиђачког одреда „Бежанијски илегалац“ у 
спомен – парку поред Старог бежанисјког гробља. 

Ову активност је организовало 
удружење „Стара Бежанија“ у 

оквиру обележавања 75 година од победе над фашизмом. Док су 
лиценцирани инструктори Савеза извиђача Београда, са извиђачком 
заставом у руци  у  шумарку  огрејаном октобарским благим  сунцем,  
објашњавали ученицима шта значе грб и извиђачки поздрав, будући 
мали скаути су са пажњом пратили и настојали да увежбају покрет 
десном руком са спојена три прста и савијеним палцем преко малог 
прста, којим се на исти начин поздравља око милиона младих 
извиђача широм  света. 
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ЈАНУАР  

Школска слава Свети Сава  

Тог дана у школама је весела, распевана, празнична атмосфера. Ове 
школске године, због пандемије и епидемиолошких мера, нисмо 
могли да уприличимо прославу Свечаном академијом. Ситуација у 
којој смо се нашли научила нас је да можемо да будемо креативнији, 
да осмислимо и изведемо нешто што нам је раније деловало 
немогуће. Потрудили смо се да школска слава, дан када се слави 
образовање, мудрост и визија, буде достојно обележен. Наставница 
Марија Гаљевић, прикупила је све ликовне, рецитаторске и драмске 
радове ученика из целе школе и направила приредбу у дигиталном 
облику, коју су сви ученици могли да погледају на сајту школе, као и 
на Фејсбук страници школе.  

ФЕБРУАР  

Међународни дан Матарњег језика  

Ове године смо Међународни дан матерњег језика - 21. фебруар, обележили тако што су 
првачићи одабрали реч, а која је то реч показали су нам кроз илустрацију. Пустили су машти 
на вољу, то је иначе њихов ”терен” па је резултат много лепих и занимљивих радова који су 
улепшали паное у холу школе.  

 
Национални дан књиге  
 
Н а ј с т а р и ј а с р п с к а установа културе - Народна 
библиотека Србије - 28. фебруара слави свој рођендан, а 
овај датум је 2013. године проглашен за Национални 
дан књиге. Ми смо у школи обележили овај дан тако 
ш т о с у у ч е н и ц и илустровали своје омиљене 
наслове.  
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АПРИЛ  

😃 Дан шале 😃  

1.април је дан када наше шале посебно долазе до изражаја, јер се тада утркујемо чијој шали 
ћемо се највише насмејати. Наставници прихватају шалу на свој рачун, а деци осмех не 
силази са лица због атмосфере која влада ходницама школе. Да је важно знати шалити се и 
смејати се, уче се и наши најмлађи предшколци који су Дан шале обележили маскенбалом, 
забавним и културним шалама и лепим расположењем.  

MAJ  

Дан школе 

Дан школе, први пут обележен је другачије него свих претходних година. Наставница 
музичке културе Марија Гаљевић, прикупила је од колега  видео материјале, свих ученика, 
који су током године рецитовали, глумили, певали, свирали, били креативни или хумани, и од 
тих видео и фото материјала напривила један филм, који је ученицима, родитељима и 
наставницима подељен у виду линка на Јутјубу. Тиме смо сачували традицију обележавања 
Дана школе.   

ЈУН  

Матурско вече  

30.6. у просторијама школе обележена 
је прослава Матуре. Три одељења 
осмака кроз песму, игру и дружење, 
поздравила се са својим наставницима 
и другарима, и тиме су завршили своје 
основно образовање. 
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           ХЕМИЈА  
Ана Стаменковић 7/1

1. место општинско

3.место ГРАДСКО 

Лука Станковић 7/2 

3. место општинско и  
ГРАДСКО

МАТЕМАТИКА 
Вук Војин 
Вујновић 5/1

3. место 
општинско 


ТЕХНИЧКО И 
ИНФОРМАТИЧКО

Леа Алексић 6/2

2.место општинско

ЛИКОВНА КУЛТУРА  
Жељко Васиљевић 6/3 

2.место општинско

Похвале: 

Тамара Шапић 8/2 

Милица Скробоња 8/3 

Ана Талијан 6/2

НАШИ ЈУНАЦИ,     ПРАВИ     СУ    
                                          ЗНАЛЦИ

     ИСТОРИЈА 
Михајло Антић 8/2 

1.место општинско 

2.место ГРАДСКО 

Милица Караица 8/1

2.место општинско

МУЗИЧКО   
2. место 

Фестивал дечјих 
хорова
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   ОНИ СУ  
     НАШИ  
ПРВОЛИГАШИ

Дуња Крстић 2/1  
 - ГИМНАСТИКА -  

1.МЕСТО  на ГРАДСКОМ и 
ОКРУЖНОМ  и    

  3. МЕСТО на ДРЖАВНОМ 

ПРВЕНСТВУ

            Јован Добросављевић 7/1  
- АТЛЕТИКА -  

2. МЕСТО на ДРЖАВНОМ ПРВЕНСТВУ

1.МЕСТО на ГРАДСКОМ и ОКРУЖНОМ 


     Марко Јоргић 8/1  

 - ЏУДО -  

1.МЕСТО на 

ШКОЛСКОМ ПРВЕНСТВУ 

2. МЕСТО на ДРЖАВНОМ 

ПРВЕНСТВУ       Ана Раимовић 5/2   

            - ЏУДО -  

3. МЕСТО на ШКОЛСКОМ ПРВЕНСТВУ 

  2. МЕСТО на ДРЖАВНОМ ПРВЕНСТВУ 


Милош Мандић  8/3  
- ТЕКВОНДО -  

1. МЕСТО на ДРЖАВНОМ ПРВЕНСТВУ  

2. МЕСТО на МЕЂУНАРОДНОМ 
ПРВЕНСТВУ 
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Амира Зулфикари 4/3  
1. МЕСТО 

”У част Драгану Лукићу - 

Лукићев лист”, 

општинско такмичење 

Александар Ивановић 4/3 
1. МЕСТО 

“Карикатура Мали Пјер” 

општински и градски 

победник 

Дуња Томић 4/3  
1. МЕСТО 

“Крв живот значи” 

општинско такмичење 

Жељко Васиљевић 6/3  
2. МЕСТО 

”Мој крај приче” 

општинско такмичење 


Лазар Васиљевић 4/3  
2. МЕСТО

”Упознајмо птице” 

општинско такмичење


ИЗ НАШЕ ГАЛЕРИЈЕ 

Алекса Паклар 4/3   3.МЕСТО  
”Ускршње ликовне чаролије” 

општинско и градско 

Маша Корица 1/1   2.МЕСТО 

”Ускршње ликовне чаролије” 
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      КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ 

Црвени крст помаже свима, 

да више наде на свету има, 

да деца буду насмејана и 

срећна и да не буде сиромаштва, 
глади и несрећа. 


Тај крстић мали црвене боје, 

увек је ту да улепша снове моје, 

а капљица крви као река тече 

и нечији живот спашава свако вече. 


Путује светом тај аутобус спаса 

и помоћ дели свакога часа, 

у сваком тренутку, у сваком дану, 

за боље сутра за љубав на длану.


        Хана        
        Матаругић 4/2 

          КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ  
                                  

          Стигла су нека тешка 

       времена, без помоћи једни 

     другима, ни живота нема. 

    Под маскама смо, и тешко је

 свима, али желимо да наде

за свакога има. 

Емпатију код себе пробуди, 

буди добре и племените ћуди. 

Немој само рећи да ти је жао, 

учини нешто конкретно, 

покажи да ти је стало! 

Кад видиш аутобус Црвеног крста 

застани, и део помоћи постани. 

Пружи своју руку, она 
може да излечи нечију 

муку. 


одељење  4/3


                 


СТИХОВЕ ПИШУ, УСПЕХЕ НИЖУ 

ЛЕПО ЈЕ ВОЛЕТИ  

Лепо је волети породицу, 
своју маму, тату и деку.  
Ја највише волим -  
своју секу!  

Сви у истом стану живимо,  
ту су нам играчке и собно цвеће. 
Свааком тренутку се радујемо,  
ми смо пуни среће.  

Док напољу птичице певају,  
ми се играмо весело.  
Наша мама ручак спрема, 
радосније деце од нас нема.  

Куцу ми хранимо, 
а он се само мази.  
Тад весело репом маше,  
јер и њега има ко да пази!  

Давид   Миловановић 
4/4  

МОЈА ПОРОДИЦА   

Моја породица је  
као ливада 
зелена,  
где моја боса нога  
гази слободна. 
Она је гнездо  
где своје бриге лечим 
кроз смех и игре. 
То је моја сигурна лука, 
која ме решава  
свих мојих мука. 
Ветар у једрима 
свим мојим сновима. 
Сунчев зрак,  
што тера мрак. 
Моја породица - 
то је моја слободица!  

Александар Ивановић 4/3  
 ПОХВАЛА 
ДЕЧЈЕГ 
КУЛТУРНОГ     
            ЦЕНТРА 

2.МЕСТО 
Пријатељи  
деце Новог 
Београда 
  

2. МЕСТО 
Црвени крст  
Нови Београд 

1. МЕСТО 
Црвени крст  
Нови Београд
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