
 

      Л Е Т О П И С  

 
2021/ 22. године  



С Е ПТ Е МБ АР  

 

Приј ем првака  
 

Директор школе Ду шко Витомировић пожелео ј е 1. септембра  добродошлицу за 116 ђака 
првака, кој и су распоређени у 4 одељења. Као и сваке године за њих ј е припремљен свечани 
дочек, кој и су припремили ученици  зај едно са учитељима и наставницама музичке културе.    
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Обележили смо 20. рођендан Европског  дана ј езика 26.9. 2021. разноврсним 
активностима:  

ученици млађих разреда су се представљали на страним ј езицима, ученици стариј их разреда 
су слу шали песме на ј езицима европских земаља, шестаци и осмаци су увежбавали брзалице 
на енглеском и српском ј езику, шестаци су 
се такмичили у погађању страних ј езика и 
главних градова европских земаља,  
слу шај ући песме на страним ј езицима. 
Активности су припремале наставнице: 
Нада Миј атовић, Мариј а Гаљевић и 
Радмила Ковачевић. 
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ДЕ ЦЕ МБ АР  

На ликовном такмичењу Црвеног крста ”За сунчану јесен живота”, 
Александар Ивановић, ученик 5. разреда освојио ј е 1. место 

 

Математ ичко тачкмичење  -  
 

 

 

 

  Оде ље ње  Име и презиме Бодови 

1.  3/ 1 Мина Вре љаковић 86 

2.  3/ 1 Атина Вуј аковић 60 

3.  3/ 2 Алекса Јанковић 86 

4.  3/ 2 Емилиј а Јанић 66 

5.  3/ 3 Александар Филип Вуј новић 82 

6.  3/ 3 Уна Вој иновић 82 

7.  3/ 3 Вук Јанковић 70 

8.  3/ 4 Илиј а Вулић 82 

9.  3/ 4 Андреј  Ђорђевић 72 

10.  3/ 4 Никола Јеремиј евић 66 

 

Ученици од 3. до 7. разреда учествовали су на општ инском такмичењу из математике. Ове 
године нај већи успех забележен ј е код ученика 3. разреда кој и су се у нај већем број у 
учествовали на такмичењу.   3 



Ј АНУ АР  

 

Ј едан пакет ић, пуно љубави  
 

 

 

И ове године смо у сарадњи са Црвеним крстом Новог 
Београда у оквиру акциј е “Један пакетић, пуно љубави”, спремили пакетиће 
за наше другаре. 

 

 

 

 

 Срећа ј е, кад срећу делиш!  
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МАРТ  

 

Чеп за хендикеп  

 

 

Настављамо из године у годину нашу акциј у “Чеп за 
хендикеп”. 
Свакодневно пунимо наше буре пластичним чепићима, 
а они нај хуманиј и, за ову акциј у ангажовали су и 
родитеље, кој и на послу,  вредно сакупљај у чепове. 
Овај  пут, породица Бајдевић се посебно похваљуј е за 
допринос школској  хуманитарној  акциј и. 
 

 

 

 

АПР ИЛ  

 

 

Засади дрво  

 

У оквиру прој екта ”Засади дрво”, реализуј у се и активности ”Гледај како растемо”, кој е су 
првенствено намењене подизању степена информисаности и образовања деце и ученика о 
значај у очувања животне средине, садњи садница и њиховом одржавању, као и начину на 
кој и треба да брину о природи.  
У оквиру овог дела пројекта, ј една од активности ј е била садња садница, од стране ученика 
првог разреда, кој има су се придружили и четвртаци.  
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Ђаци на литург иј и у Храму Светог Георг иј а у Бежаниј и  
 

 

После периода "короне" кој и ј е трај ао две године ђаци школе "Милан Ракић" су са 
свој им вероучитељима отишли у цркву Светог Георг иј а на Литургиј у.  
Одлазак на Литург иј у се десио прошле суботе,  09. 04. 2022. за време Васкршњег поста. По 
благослову старешине храма, оца Владимира Левићанина, ђаци су требали ј едан дан да 
посте. 
Уј утру у суботу, када су устали, по црквеним канонима, ништа нису ј ели ни пили,  што су 
ђаци и учинили. Правило поста су сви испоштовали, од ђака првака до осмака. Наравно, 
има деце кој а пост практикуј у у свој им домовима, па зај едно са родитељима посте. Они су 

од свој их укућана наследили ту црквену праксу и ниј е им необично да се уздржавај у од 
мрсне хране више дана. ... Зато треба одати признање малим хришћанима чиј и родитељи то 
не практикуј у, а они су се потрудили и организовали да ј едан дан посте. 
"И нај већи пут почиње ј едним малим кораком". Било ј е ђака кој и ј ош нису крштени,  али су 
присуствовали богослужењу.  Сви крштени су се причестили Телом Христовим. Црква ј е 
била мала за сав народ, ј ер осим мештана и ђака наше школе, били су ђаци из ј ош две 
новобеоградске школе. Слава Богу, храм ј е био препун. 
Слике говоре више од речи.  
Нек ј е на здравље и спасење свима. 
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Недеља ненасиља  
 

Наставница ликовне културе Тиј ана Ј уришић направила ј е летак са свим активностима  
у оквиру Недеље ненасиља. Ове године слоган ј е - Лепу реч кажи,  свакога уважи!  
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Крв живот значи  
 

Одржано ј е ј ош ј едно ликовно и литерарно такмичење „Крв живот значи“ у организациј и 
Црвеног крста. 
У катергориј и ликовних радова награде су освој или:  
                           Алекса Паклар 5/ 3        и                          Кристина Булатовић 7/ 1  

 

 

 

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За литерарни рад - песму,  
 2. место освој ила ј е Лена 
Јанковић 7/ 3 
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МАЈ   

 

ФИТ- педаг ог иј а – Job shado wi ng у Словениј и.                                                                      

 У оквиру Ераз мус- прој ект а „Позитивно образовање у доба пандемиј е“, кој и се ове 

шк олске г одине реализуј е у нашој  школи, директ ор школе Ду шко Вит омировић, 

наст авница немачког ј езика Александра Гавриловић Неаг ић и учит ељица Биљана Рист ић 

боравили су од 11. 04. до 15. 04. 2022. у Словениј и, у ОШ „Јуриј а Дал матина“ у Кршком.  Циљ 

ов ог дела прој ект а био је упознав ање са концепт ом ФИТ- педаг ог иј е кроз разг оворе са 

колег ама и руководством школе, као и кроз посет у часовима и анализу ист их.  

ОШ „Јуриј а Дал мат ина“ спроводи ст рат ег иј у учења ФИТ- педаг ог иј е од пре чет ири г одине. 

По речима аут орке овог прој ект а, Барбаре Конде, l eаr ni ng i n moti on (учење у покрет у) 

доводи до равнот еже у ендокрином сист ему шт о убрз ав а ког нит ивне процесе и поз ит ивно 

ут иче на процес учења.  Крет ање и физ ичка активност ут ичу на све област и развој а 

ученика – како на развој личност и, социј ални и емоционални развој , тако и на ког нит ивни, 

мот орички и физ ички развој . ФИТ- педаг ог иј а стимули ше сарадничко учење, ј ер су ученици 

упућени да т раже помоћ и ин формациј е ј едни од друг их, а не од наставника, али и 

крит ичко учење, ј ер се ученици пост ав љај у у поз ициј у да изнесу и бране свој е ми шљење.  
Сами м т им, ученик ј е главни акт ер процеса учења, а 

наст авник само усмерав а процес учења. Резулт ат 

ов аквог приступа ј е фунционално, а не репродукт ивно 

знање.   

 

 

На општ инсом ликовном 

такмиче њу„Ускршње ликовне чаролиј е“ 

 кој и су организовали Приј атењи деце 

Новог Беог рада“  

3. наг раду ј е освој ио Лазар Васиљевић 
5/3 
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Ј У Н   

 

Мој  љубимац  
На ша ученица Јања Вићентиј евић I/ 3 освој ила ј е 1. место на литерарном конкурсу " Мој  
љубимац" кој и ј е организовао Дечиј и културни центар Београд. Међу мноштвом 
пристиг лих радова деце из Србиј е, жири у коме ј е био и песник Слободан Станишић,  
изабрао ј е песму "Пас Нана" наше Јање. У суботу 11. ј уна на платоу испред ДКЦ Београд, 
Јања ј е примила награду и сликала се с песником. Браво за нашу будућу песникињу!  

 

ПАС НАНА 

Пас Нана воли да спава. 
На ј астуку своме она сања,  

  па ј ој дођу ноћне море 

да ј е низ улицу шинтери гоне.  
Да ли ми веруј ете? 
 

Мрда ногама, трчи у сну, 
као да води борбу ту.  
Режи Нана, врти се скроз, 
Ко да ј е ј ури брзи воз. 
И онда одј едном бум,  трас, 
паде са кревета за час. 
Да ли ми веруј ете? 
 

Подиг не уши,  подви реп 

и дође опет у прави свет.  
Добро ј е, све ј е то био сан 

и узме зрнце за добар дан. 
Да ли ми веруј ете?  
 

Интеракт ивно предавање ”Упознај мо Данску” 

 

На позив Дечиј ег културног центра Београда и њиховог Међународног  клуба приј атељства, 
група ученика I/ 3 са учитељицом присуствовала ј е интерактивном предавању " Упознај мо 
Данску". Уз укусе данских посластица, научили смо занимљивости о култури и начину 
живота у нај мањој  држави Скандинавиј е и затим 
показали знање у квизу. Сви ученици су добили 
поклончиће од Амбасаде Данске и лепо се провели.  
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Ликовна радионица и конкурс за нај бољи цртеж 2022. године - Импресиј е 
о Африци 
 

У периоду од 20. априла до 10. ј уна 2022. године, Музеј  афричке уметности организовао ј е 
седми по реду ликовни конкурс „Импресиј е о Африци“. На конкурсу ј е учествовало више 
од шест стотина и педесет деце и младих, од предшколског узраста до I V разреда средње 
школе. Међу учесницима конкурса било ј е и 11 ученика наше школе, узраста од 5. до. 8. 

разреда кој и су, 27. мај а 2022. године, Музеј  посетили у прат њи наставница ликовне 
културе, Наташе Василић и Тиј ане Ј уришић. 
Кустоскиња музеј а ј е упознала ученике са историј ом музеј а 
и експонатима, са веровањима и обичај има афричког народа, 
и са савременим одликама културе рaзличитих нaрoдa 
Aфрикe. Ученици су имали прилику да погледај у како 
сталну поставку Музеј а тако и изложбу  савремених 
афричких уметника, инспирисану актуелним дешавањима у 
Африци и свету. Након стручног вођења кроз изложбу, 
учесници конкурса имали су задатак да, расположивим 
ликовним прибором кој и су добили од Музеј а, нацртај у рад 
инспирисан оним што су кроз посету научили.  
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„ Позитивно образова ње у доба  панде мије“  

 

У оквиру Ераз мус прој екта „Позитивно образова ње у доба пандемиј е“ кој и се ове школске године 

реализује у на шој школи, психолог школе Марина Бунчић, наставнице енглеског језика Радмила 

Ковачевић и Крстина Трифуновић и наставница биологиј е Јелена Јауковић боравиле су од 21. 5. 

2022. до 30. 5. 2022. у Финској. Чланови тима похађали су курс HAPPY SCHOOL – A psychol ogi cal 

approach for well bei ng of st udents ( Срећна школа – Психоло шки 

приступ за добробит студената ) у циљу 

имплементациј е основних метода овог 

приступа у свакодневној школској пракси.  

Током боравка у Финској чланови тима су 

посетили једну од модерниј их Гимназиј а 

кој а је отпочела свој рад у новој згради. 

Кроз разговор са директором и 

запосленима упознали су се са динамиком рада школе, 

изгледом и опремљено шћу кабинета, школском кухињом, 

просториј ама за слободно време као и радом свих служби и 

тимова за подр шку ученицима.  

 

 

 

 

Генерациј а кој а ј е школске 2021/ 2022.  године завршила осми разред била 

ј е веома успешна. Учествовали су на мног им такмичењима и остварили 

запажене резултате.  

Диплома „Вук Караџић“:    

  
8- 1                                                                               8-2 

Нева Антониј евић                                      Илиј а Ђурица 

Софиј а Благој евић                                     Сара Богдановић 

Мај а Милановић                                        Јована Лазић 

Ана Стаменковић                                       Лука Станковић 

Сара Богдановић                                        Анђела Милутиновић 
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Посебне дипломе добили су:  
 

8- 1  

Нева Антониј евић - енглески ј език, музичка култура 

Софиј а Благој евић - енглески ј език  
Мај а Милановић - српски ј език, биолог иј а 
Ана Стаменковић - физика, хемиј а, биолог иј а, музичка култура 

Ј ован Добросављевић - физичко васпитање 

Василиј е Вукчевић - музичка култура 

Вида Милекић - музичка култура 

8- 2  

Сара Богдановић - техника и технологиј а  
Илиј а Ђурица - историј а  
Ј ована Лазић - техника и технолог иј а  
Лука Станковић - историј а, хемиј а 
Милутиновић Анђела - техника и технолог иј а  
Савић Душан - техника и технолог иј а  
Петра Суботић - музичка култура  
Уна Ширинић - музичка култура  
 

8- 3  

Мила Вуј ић - енглески ј език  

 

Ђак генерациј е                                                 Спорт иста генерациј е  
 

Ана Стаменковић                                             Јован Добросављевић  
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