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Ученици 4. разреда су били врло вредни 

ове године, па су реализовали још један 

пројекат у коме су учествовали сви ђаци. У 

жељи да развијамо и негујемо љубав према 

писаној речи, ученици су добили задатак 

да прочитају лектиру на енглеском језику 

прилагођену њиховом нивоу знања. 

Изабрали смо књигу под називом «The 

Short-necked Giraffe». Поред тога што су 

усавршавали енглески језик и обогаћивали 

свој речник, ученици су разговарали о 

теми различитости, неприхватању средине, 

значају подршке другара и развијања 

толеранције и емпатије. Показали су висок 

ниво разумевања и емпатије. Своја 

размишљања и идеје су преточили у 

ликовне радове које можете видети на 

слици. 

  Бојана Никић Вујовић, 

                    наставник енглеског језика 

У нашој школи већ другу годину секција за енглески 

језик ђака 4. разреда окупља децу која желе да додатно 

уче енглески језик на другачији начин. Настава се 

одржава једном недељно кроз реализацију различитих 

пројеката на којима раде ученици. У првом полугодишту 

ученици су усмерили своју пажњу на значај здраве и 

балансиране исхране, као и физичке активности. У току 

часова разговарали смо о здравој исхрани, спремали 

презентације и развијали знање енглеског језика. 

Ученицима су се највише допали часови кувања и 

припреме хране где смо заједно правили сладолед од 

јагоде без шећера и здраву паштету од туњевине. Као 

крајњи продукт ученици су снимили едукативни филм о 

здравој исхрани који ће бити објављен на сајту школе.  
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У прошлом броју било је речи о Дану науке који 

смо обележили у нашој школи са прегршт 

разноразних радионица. Да се ученицама допадају 

овакве активности, говори и податак да су неки од 

њих наставили да реализују занимљиве огледе и 

на својим редовним часовима. Тако је било у 3/3 

где су наши најмлађи научници, на часовима  

природе и друштва, радили ,,Мале школске 

огледе”. Вуканово знање показало је да 

потопљени шећер у води остаје сув. Јован је извео 

мађионичарски трик са папирном марамицом која 

је, исто потопљена, остала сува. Милица је била 

права чаробница и доказала је да ваздух врши 

притисак. Када је окренула чашу, на 

запрепашћење свих нас, вода се није просула. 

Било је веома забавно и са нестрпљењем 

ишчекујемо нове научне експерименте. 

 

    Ивана Брстина, 

                                  наставник разредне наставе 
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Наши учитељи се свакодневно труде да  искажу своју 

посебност у раду са децом. На часу Света око нас, 

одељење 1/3 обновило је научено градиво о материјалима 

на врло оригиналан начин. Својим креативним идејама  

ученици су правили  „паметне фасцикле“ и на тај начин 

су утврдили стечена знања о природним и вештачким 

материјалима. Неке од примера можете видети на 

фотографијама. Ово је за њих, свакако, новина, али се на 

тај начин уче да се уз игру и креативност може много тога 

обновити и запамтити.  Вера Стојановић, 

    наставник разредне наставе 

Сваке године имамо све више и више 

малих читалића који уживају у читању и 

радо извршавају све тражене задатке. У  

нашој школи одржано је 12. јануара 2018. 

школско  такмичење , ,Читалићи 

кликераши”. 

Овога пута ученици  су  се   одазвали  у  

великом  броју. Учествовало је 13  

одељења  другог, трећег  и  четвртог  

разреда. Укупно 87  ученика решавало је  

тест  разумевања  прочитаног  и  гласало  

за  књигу  која   им  је  била  

најзанимљивија   са  гласачког  списка.  

Сви  су  уживали  у  раду  и  читању, а 

такмичење  је  протекло  без  проблема. 

Најбројнији  су  били  ученици  другог  

разреда, њих  38. 

Настављамо  са  вежбањем  и  

припремама  за  општинско  такмичење и 

очекујемо добре читалачке резултате. 

   

  Биљана Ристовић, 

 наставник разредне наставе 
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Дана 15.12.2017. у Галерији „Прогрес“, у 

Кнез Михаиловој улици, отворена је сад већ 

традиционална манифестација Фестивал 

руско-српског занатства. Организатори 

фестивала су амбасадор Руске Федерације 

Александар Чепурин и Туристичка 

организација Београда. 

Циљ фестивала је учвршћивање културних 

веза, словенског и православног корена и 

даљи развој пријатељства двају народа. 

У културном програму свој допринос дала 

је и наша школа и њена ученица Софија 

Цветковић 5/6, која је својим наступом 

освојила симпатије присутних отпевавши 

песму ,,Уснила је дубок санак”. Ученици су 

даље имали прилику да обиђу изложбу, 

фотографишу се са господином Чепурином 

и по завршетку програма, по старом руском 

обичају, у лепом амбијенту и друштву 

попију чај. 

Марина Милошевић, 

наставник руског језика 

У Руском дому у Београду су у децембру 

2017. године уручене награде учесницима 

конкурса ,,Непозната Русија”, који су 

расписали руска компанија ,,РЖД 

Интернеш нл” ,  Српс ко  о дељењ е 

м е ђ ун а ро дно г  фо н д а  је д ин ств а 

православних народа из Москве и дечји 

православни часопис ,,Светосавско 

звонце”. Ученици су се такмичили у 

састављању укрштеница на тему руске 

историје и културе. Међу награђенима је и 

наш Лука Драгумило, ученик 7/3, који је 

освојио другу награду за узраст ученика од 

13 до 15 година. Све похвале и честитке за 

Луку! 

              Слађана Петровић Танасијевић, 

                     наставник руског језика 
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У препуној учионици музичке културе и пријатној атмосфери 

присуствовали су тог 16. новембра наставници, ученици, такмичари и 

гости који воле поезију и уживају у њој. Наставница српског језика 

Милица Мирковић и учитељица Марјана Остојић припремиле су 

богат програм који није остао незапажен јер је наша школа освојила 

прво место за организацију овогодишњих ,,Ђачких песничких 

сусретања”. Наставница Милица отворила је ово поетско дружење 

мудрим мислима Јована Дучића, а потом су се ређале песме наших 

најмлађих такмичара и њихових старијих другара. О свом 

стваралаштву, делима, инспирацији и деци причала нам је гошћа, 

песникиња Славка Грујичић, која је била и члан жирија. Чланови 

новинарске секције постављали су јој разна питања на која је она 

одговарала љубазно и пријатно, увек истичући љубав према деци и 

писању поезије. За то време жири је одлучивао ко ће нас 

представљати на општинском такмичењу, а овај догађај не би био 

овако леп да га нису употпунили ученици својим рецитацијама, 

певањем, али и свирајући на инструментима нумере класичне музике. 

И на крају оно најлепше! Песници победници су Нађа Радовановић 3/6 и Вељко Илић 5/3 

који су освојили прво место и представљаће нас на општинском такмичењу. Захваљујемо се 

и осталим такмичарима:  Богдану Миловановићу 3/2, Петри Јелић 3/5, Јовани Девић 4/1 и 

Милици Јекнић 4/4, као и Луки Родићу 7/4, Владимиру Бубалу 5/5, Ирени Ивић 5/5 и Нини 

Петровић 6/4. Желимо им свима пуно успеха у даљем раду и песничком стваралаштву. 

        Драгана Дејановић Ковачевић, 

               наставник српског језика 

НАЂА РАДОВАНОВИЋ 3/6  

И ПЕСМ А , , НАОЧАРЕ 

МОЈЕ” И 

ВЕЉ КО ИЛ ИЋ 5 /3  И 

ПЕСМА ,, КРАЉ” 
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Почетком новембра посетили смо ,,Музеј 

књиге и путовања”. Овај јединствени 

музеј налази се у породичној кући Лазића 

на Бањици, у Улици Јосипа Славенског 

19а. Кроз чаробно путовање светом књига 

водила нас је љубазна Александра, а 

имали смо задовољство да упознамо и 

оснивача музеја Виктора Лазића, писца, 

правника и светског путника.  

Виктор је девета генерација сакупљача и поштовалаца књиге и писане речи, које је започето 

давне 1892. године. Он, уз помоћ удружења ,,Адлигат”, води овај музеј који броји скоро 

милион књига. У музеју је представљен развој штампе и писане речи, необичне књиге из 

целог света, али и други занимљиви експонати (фотографије, разгледнице, лични предмети 

знамениитих личности итд.). Велики број ретких књига је са својих путовања донео Виктор 

Лазић, а и он сам је написао неколико путописа. На сликама можете видети: магијску књигу 

из џунгле племена Батак, једну од најмањих књига на свету, писаћу машину песника 

Тартаље са ћириличном и латиничном тастатуром итд. 

Свима препоручујемо да посете ово дивно место које се налази у нашој непосредној 

близини.    Марија Стојадиновић и Анастасија Новаковић 8/5 
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Ове године прослава школске славе била је потпуно другачија него 

претходних година. Наставници и ученици од 1.до 8. разреда 

испољили су своју креативност кроз много занимљивих радионица, 

које су на разне начине биле повезане са животом и радом Светог 

Саве. Посећеност је била велика, а родитељи, ученици и гости су 

једва чекали да виде шта смо им то припремили. Ученици 3. и 4. 

разреда отворили су ову манифестацију отпевавши ,,Химну Светом 

Сави”, а потом су присутни са својим водичима кренули на 

путовање које смо назвали  ,,Савиним стопама”. 

Код млађих је било веома забавно. Разноврсне светосавске 

радионице смењивале су се из учионице у учионицу. Решавала се 

загонетна прича, математички задаци, правили се штитови, мачеви 

и круне, слагалице са сликама Светог Саве и познатих манастира, 

а неки су представили и наше обичаје кроз фолклор, плетење 

прстима, народну ношњу и послужење. Четвртаци су правили  

магнете и обележиваче за књиге са ликом Светог Саве, а на крају 

је био и квиз на паметној табли, где су ученици показали своје 

знање, али и сналажљивост. Све је прошло у веселој и пријатној 

атмосфери, а свугде се могао осетити тимски дух, знање, вештина 

и жеља наших најмлађих другара да покажу да следе пут нашег 

духовног вође и да чувају оно чему нас он учи кроз векове. 

Наставили смо путовање и обишли радионице старијих ученика 

које су биле мало озбиљније, али подједнако интересантне и 

едукативне. 
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Обишли смо изложбу средњовековних манастира 

и помоћу виртуелне географије нашли се у порти 

најпознатијих манастира из времена Светог Саве. 

Онда су на ред дошле и друштвене игре, међу 

којима је најинтересантнија била ,,Не љути се, 

Саво”. У њој су учесници одговарали на питања о 

животу нашег просветитеља из књижевности, 

историје, али и руског и енглеског језика. Играле 

су се домине, жабице, али и ,,савосицијације” на 

паметној табли, где су гости погађали асоцијације из српског језика и опште кулуре. 

Неки су играли игрицу о немањићким задужбинама, а велику пажњу привукла је 

калиграфија. Сви су желели да се опробају у лепом писању украсним калиграфским 

словима, посебним перима преписујући Савине мудре мисли и поједине српске речи. На 

истом месту могли су да погледају и изложбу калиграфија са илуминацијама. Убрзо смо 

сазнали и које сличности постоје између нашег Светог Саве и Ричарда Лављег Срца., али 

и ко је руски Свети Сави, тј. Свети Сергије Радоњешки. 

У сали за физичко публика је имала прилику да 

види витешке игре, где је организовано 

средњовековно такмичење у вучењу конопца, 

бацању обруча итд. Сам крај прославе завршен 

је ,,Светосавским квизом” у којем су ученици 7. и 8. 

разреда одговарали на питања из седам предмета 

путем објашњавања појмова, цртежа и пантомиме. 

Захваљујемо се наставнику Дејану Бошковићу и 

библиотекарки Мирјани Поповић који су помогли 

новинарима у организацији,  а  на јвише 

координаторима Маријани Мирковић, Александри 

Ивезић и Олги Урошевић јер су се потрудиле да нам 

овај дан остане за памћење. Као и све остале приредбе 

и прославе које организујемо у нашој школи, и ова је 

протекла сјајно, весело и у духу православља. Вратила 

нас је у далеко доба које нас је подсетило да треба да 

негујемо своју историју, културу и традицију и да се 

са поносом сећамо наших предака и онога што су нам 

оставили у наслеђе.  Ања Митровић, Нађа Бојић 8/4, 

Јована Андревски 5/6, Виктор Поповић 7/4, Лена 

Чубриловић, Кристина Антанасковић, Јелена 

Радосављевић, Ана  Бокић и Мила Вукадин 7/3 
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Прошле школске године је екипа наше школе учествовала у математичком квизу „Мост 

математике“ који организује удружење ,,Млади 

математичар“. На градском такмичењу смо заузели 

друго место, али је наш пројекат, који се бодовао у 

оквиру квиза, добио највише поена. Управо због 

тога што је препознат као један од најуспешнијих 

пројеката, ове године смо позвани да презентујемо 

наш пројекат и учествујемо у пробном такмичењу 

да би се популаризовао, како сам квиз, тако и 

пројектна настава. Такмичење је одржано у 

четвртак, 25. јануара 2018. године у ОШ „Вук 

Караџић“ у Београду. Наша школа је заузела друго место на овом такмичењу. Прва је била 

екипа школе ОШ „Вук Караџић“, трећа екипа ОШ „Дринка Павловић“ и четврта екипа ОШ 

„Ослободиоци Београда“.  

Чланови наше екипе су били: Веља 

Јовановић 5-6, Ања Дожић 6-3, Богдан 

Тадић 7-6 и Ивана Костадиновић 8-4. Осим 

чланова који су учествовали на самом 

такмичењу, као подршка су кренули и 

ученици који су учествовали у изради 

пројекта, а то су: Лена Ракић 5-1, Павле 

Миленковић 5-2, Софија Сопић 6-4, Вељко 

Којић 6-3, Петар Кртолица 7-2, Михаило 

Стојков 7-2, Ђорђије Бабовић 7-6 и Сандра 

Бубања 8-4. Сам пројекат су представили 

ученици Сандра Бубања 8-4, Михаило 

Стојков 7-2 и Вељко Којић 6-3. Ученике су 

водиле наставнице математике Љиљана 

Рајчић и Маријана Мирковић. И такмичари 

и публика су уживали у такмичењу 

решавајући математичке задатке задате на 

нестандардан начин.  

Након такмичења дружење смо 

наставили у Мекдоналдсу, где смо 

разговарали о идејама за овогодишњи 

пројекат. Надамо се да ћемо ове 

школске године бити још успешнији и 

отићи на финално такмичење које се 

одржава у у Врњачкој Бањи. На 

фотографијама је ухваћен део 

атмосфере са ове активности. 

Љ и љ а н а  Р а ј ч и ћ ,  н а с т а в н и к 

математике 
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У четвртак, 23. новембра 2017. године, осамнаест ученика осмог разреда, у  пратњи 

наставница географије Зоране Петровић и Јелене Томић, посетили су Дом Народне 

скупштине Републике Србије. Била је ово прилика да се усвојено знање на часовима 

прошири и ван учионице. Овако је то изгледало из пера Емилије Пајић, ученице 8/4.  

Посета скупштини је била веома занимљива. Поновили смо историју и уживали 

посматрајући лепоту скупштине. Скупштина је стара, али прелепа зграда. Још од када смо 

ушли, осетили смо се поносно и веома посебно. Тамо гаје неку веома пријатну енергију и  

били смо просто почаствовани. Научили смо и проширили знање о тој прелепој грађевини 

и упознали дивне људе. Били смо у малој сали где се одржавају састанци и доносе закони. 

Све је било толико чаробно дочарано, да сам пожелела да узмем микрофон и изјавим 

нешто. Овај дан сигурно нећу заборавити. Чак смо обишли изложбу ,,Плава гробница” која 

се налази у холу. Научили смо ко је народни посланик, министар, а били смо и у 

канцеларији народног посланика! Занимљива нам је била прича о оригиналном тепиху 

који још увек има трагове рупа од метака. Посетили смо скупштинску библиотеку и 

Дипломатски салон, познатији као салон кнеза Павла, који служи за пријем високих 

званичника. Касније смо прошетали по Ташмајданском парку.  

Време је било сунчано што нам је додатно улепшало овај посебан дан. 

          Емилија Пајић 8/4 
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Овај дан, 24.новембар 2017. године, једноставно је био чаробан. 

Чаролија је у томе што смо успели да реализујемо путовање до 

Јапана за око 50 путника и 35 чланова посаде. У реализацији нашег 

лета учествовало је преко 30 ученика, наставника и гостију, чији је 

циљ био да овај лет успешно протекне. Ученици су упознали све 

присутне са израдом оригамија, техникама џудоа, хаику поезијом и 

са јапанским писмом. 

Највеће изненађење били су гости Бранка Јовић и господин 

Хирамо, лектор за јапаански језик на Филолошком факултету. Они 

су извели кратку конверзацију на јапанском језику, што је 

одушевило све присутне. Ученици су обавили кратак интервју са 

нашим гостом, чија духовитост никога није оставила 

равнодушним. 

 Након што се авион успешно приземио на тло Јапана, ученици су 

се упутили ка јапанском базару где су могли да се упознају са 

мноштвом предмета који потичу из ове земље. 
 

Велику пажњу привукао је јапански базар са 

мноштвом предмета који потичу из ове земље. 

Изложене су биле: дрвене јапанке, лепезе, гејше, 

шнала за чувене фризуре, свећњаци, електронски 

речник, манге, грамофонске плоче јапанских извођача, 

разгледнице, музичка кутија итд. Највеће одушевљење 

је изазвала изложба радова на тему цртаног 

филма ,,Наруто”, који су нацртани оловком и тушем. 

Након базара путници су дошли до пункта где им је 

пружена могућност да Токио посматрају у трећој 

димензији користећи 3Д наочаре. На самом крају, 

ученици су послужени јапанским јабукама, а поред 

нових информација са овог пута понели су и сувенире 

које су припремиле наше ученице. 

                                                  Тања Парезановић,  

                                                наставник географије 
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Ове године наша школа богатија је за још 

један нови пројекат који се зове ,,Школски 

биоскоп”. Ученицима је омогућено да уз 

помоћ 3Д наочара гледају одређене 

филмове разних тема, али и обичне 

пројекције у свечаној сали. Појединци су 

чак осликавали и плакате, као најаву за 

одређене пројекције, а интересовање је 

било велико. Идеја за овај пројекат 

потекла је од наставнице Тање 

Парезановић, а реализовала га је заједно 

са другим наставницима: Ненадом 

С т а м е н о в и ћ е м , 

М а р и ј а н о м 

М и р к о в и ћ , 

Зораном Петровић 

и  В е с н о м 

Станисављевић. 

Ученици 5. и 6. 

разреда имали су 

п р и л и к у  д а 

п о г л е д а ј у 

с в а к о д н е в н е 

активности у 3Д 

пројекцији 30.10. и 

1.11.2017. године, 

као на пример: лет авиона, играње 

фудбала, кошарке, балета и да учествују у 

видео-игрицама.  

Највише им се допао приказ 

филма ,,Шетња са диносаурусима” 

6.12.2017. Кроз причу о диносаурусима, 

филм нас је на емотиван и поучан начин 

научио да се треба борити,  поштовати 

различитости и  да љубав све побеђује. 

Највећу пажњу изазвао је филм ,,С 

љубављу, Винсент”, који је приказан 

24.1.2018. То је анимирани филм о животу 

познатог холандског сликара Винсента 

ван Гога који је стварало, пуних осам 

година, 125 уметника широм света (међу 

којима и два наша уметника) сликајући 

60.000 слика. Радујемо се новим 

пројекцијама и једва чекамо да видимо 

шта је следеће на репертоару.               

   Новинарска секција 
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У суботу, 20.1.2018. године, одржано је  државно ФЛЛ првенство у Београду. Поред 19 

тимова из наше земље, ове године први пут је учествовала и школа из Македоније. Нашу 

школу представио је тим ,,Лего нобеловци”, састављен од десет ученика узраста 5-8. 

разреда. ФЛЛ представља мултидисциплинарни међународни програм чији је циљ да децу и 

младе заинтересује за науку и технологију. Припрема за турнир трајала је око три месеца. 

За то време чланови нашег тима решавали су мисије 

програмирањем робота, истраживали на који начин 

могу да реше проблем несташице воде у Србији, 

анкетирали своје другаре о значају воде, спроводили 

експеримент филтрирања воде, разговарали са 

хидрологом професором Ненадом Живковићем о 

проблемима на које су наишли током израде пројекта 

и на крају, свој пројекат представили израдом макете. 

Поред свих обавеза, чланови нашег тима су се 

интензивно дружили, међусобно помагали у 

извршавању задатака и на тај начин развијали тимски 

дух. Након наведених припрема било је битно да свој 

рад и визуелно представе најбоље што могу, па су 

овом задатку приступили креативно и одговорно. 

Чланови нашег тима сјајно су се провели и стекли 

нове другаре који имају иста интересовања. 

Сви чланови  

Тима награђени  

су медаљама и  

похвалницама за  

учешће, док су  

Катарина Марић  

и Ана Благојевић 

добиле титулу , 

,Гвоздени ратник”  

за истрајност у  

учешћу на турниру и преданости науци.  

До следећег турнира поздрављају вас чланови тима: 

Катарина Марић Ана Благојевић, Анастасија 

Тиосављевић, Ања Дожић, Катарина Каралеић, 

Анђела Сретеновић, Милош Марић, Марко Ђурђевић, 

Огњен Живковић, Марко Булатовић и тренери тима 

Ненад и Тања. 

 Тања Парезановић, наставник географије и  

 Ненад Стаменовић, наставник техничког 

 образовања 
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Школа нам је посебно драга и лепа ако у њој радимо оно што 

волимо и што је другачије од свакидашњег. Свако од нас је 

барем једном пожелео да има робота као играчку или да види 

уживо како он изгледа. Љубав према роботима у нама је 

пробудила наставница информатике која нас је једног дана 

одвела у чудесни свет робота. 

У петак, 17.11.2017. године, девојчице из 

наше школе, у пратњи наставнице 

информатике Олге Вујин, имале су прилику 

да учествују у радионици ,,Robots & girls” која 

се одржавала у просторијама ,,Стартит 

центра” у Београду. Питала сам их како су се 

провеле и како им је било тамо, а ево како су 

оне одговориле: 

,,На радионици смо имале прилику да се 

упознамо и поиграмо са малим роботима који  

могу да трче, скачу, цртају, мењају боје, 

причају и изводе многе друге акробације. 

Тамо је било девојчица разних узраста, али без 

обзира на разлику у годинама, свака од нас је 

имала прилику да програмира свог робота. 

Роботе смо програмирале уз помоћ апликације 

Sphero Edu коју смо инсталирале на својим 

мобилним телефонима. На тој апликацији 

било је разних програма и блокова који личе 

на слагалицу. Свака од је сложила те блокове 

и на тај начин направила савршен програм за 

свог робота.. На самом крају, давале смо 

имена својим роботима, испробавале смо 

програме које смо претходно направиле на 

телефонима и тркале смо се. Све у свему, 

уживале смо у предивном дружењу и тимском 

раду. Надамо се да ће се поново организовати 

нека овако лепа радионица коју ће наша 

школа моћи да посети. 

                                                Ирена Ивић 5/5 
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Наша школа имала је прилику да 27. и 

28.11.2017. учествује у глобалном 

пројекту Skype-a-thon који је део 

Микрософтовог образовног програма. 

Током ова два дана наши ученици су 

ступили у контакт са ученицима из 

Индије, Чешке, Египта и Велса. Том 

приликом, поред занимљиве игре 

погађања из које државе су другари, 

могли су да се упознају и са 

култруром и историјом наведених 

земаља. 

Ученици старијих разреда су се 

добровољно пријавили за учешће у 

овом пројекту, тако да је нашу школу 

представљало укупно 50 ученика. Циљ 

реализаци је  про јекта ,  по ред 

понављања садржаја из географије и 

вежбања конверзације на енглеском 

језику, био је да цео свет постане 

глобална учионица која омогућава 

ученицима да размењују знање и идеје 

са вршњацима из различитих крајева 

света. Крајњи циљ је био да се за ова 

два дана пређе 10 милиона виртуелних 

миља. 

Колико је читав пројекат озбиљан 

говори чињеница да смо били део 

глобалног повезивања у коме је 

учествовало скоро пола милиона 

ученика, а сви заједно смо прешли 

14.500 000 виртуелних миља у 48 сати. 

Ученицима је ово било једно ново  и 

другачије искуство, искуство модерне 

наставе и учионице за 21. век.  

Надамо се да ћемо и следеће године 

упознати неке нове земље и прећи још 

више километара! 

 

Тања Парезановић, наставник 

географије и Весна Тутуновић, 

наставник енглеског језика 
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Већ дуги низ година хор наше школе учествује 

у престижним музичким фестивалима на којима 

остварују изузетне успехе. Један од њих је 

и ,,ФЕДЕМУС-деца композитори” који је 

одржан 23.10.2017.  

Ученице наше школе: Ина Костић, Вишња 

Илић, Наталија Фржовић, Тамара Вујовић, 

Кристина Јездимировић и Лара Вукојевић 

учествовале су на овом Републичком 

т а к м и ч е њ у .  П р е д с т а в и л е  с у  с е 

инструменталном композицијом под 

називом ,,Пријатељство” и освојиле 1. место у 

својој категорији. Компоновале су је саме, уз 

подршку наставнице музичког Јоване 

Обрадовић. Такође, опробале су се и као 

пратећи вокали за три песме које су освојиле 

два друга и једно треће место. 

    Лара Вукојевић 8/2 

    Наш хор учествовао је  18.12.2017. на Међународном  

    фестивалу традиционалне музике ,,Понеси опанке” који је 

    одржан у Културном центру ,,Шумице”. Многи учесници из 

    целе Европе изводили су традиционалне плесове и песме из 

    својих земаља. Било је врло интересантно чути разна  

    извођења других народа и култура.Чланови хора су, заједно 

    са наставницима Јованом Обрадовић и Бранимиром  

    Ђокићем, певали две песме. Прва  је била ,,Три девојке збор 

    збориле”, а друга ,,Ој, Јаворе”. На  самом крају наша школа 

    је добила захвалницу за учешће и  пехар од кристала на 

коме је урезано име фестивала. Уживали смо у извођењу других такмичара, лепо се 

дружили и стекли нова искуства.  

Радујемо се оваквим такмичењима и надамо се да ћемо и даље посећивати разна 

музичка дешавања јер музика и певање су оно што сви у хору највише волимо. 

          Ирена Ивић 5/5 
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Први пут у нашој новинарској секцији придружили су нам се другари из 2/1 који су 

направили интервју са својом другарицом. Исти мотив водио је и новинарке које су 

интервјуисале свог друга из 5/4. Желели су што боље да их упознају јер су они тако мали, а 

освајачи великих награда и медаља. О коме је реч прочитајте и сами. 

Наша другарица Ирина Зарић 2/1 са четири године почела је да 

плива и већ пет година успешно се бави овим спортом. Први 

пут је учествовала у такмичењу ,,Мала лига” 2016. године и од 

тада ређа само успехе. Освојила је 9 златних, 2 сребрне и 3 

бронзане медаље.  То је укупно 14 медаља, а каријера је тек 

пред њом. Каже за њих да су јој све драге јер се за сваку много 

трудила. Није лако доћи до Републичког такмичења, али она 

јесте и због тога смо сви поносни на њу. Такмичи се у разним 

дисиплинама као што су леђно и краул, а најомиљенија јој је 

прсно. Тренира пет пута недељно  у  Пливачком клубу ,,Плави 

талас” и није јој нимало лако. Тешко је ускладити школске 

обавезе и тренинге, а каже да уз пуно труда стиже све. Имала је 

од кога да наследи љубав према пливању јер јој се мама, тата и 

брат баве овим спортом, а узор јој је тренер Димитрије. 

Животна жеља јој је да буде прва на Олимпијади и да буде 

славна пливачица када порасте. Ми јој од срца желимо да 

настави редовно да тренира, осваја медаље и жеља ће јој се 

сигурно остварити. Бићемо увек уз њу и бодрићемо је да 

оствари свој  циљу. 

Луција Младеновић, Уна Вујадиновић и Вук Петров 2/1 

Писали смо раније о Тањи Поповић 7/3 и њеним успесима у 

пливању, а подједнако добар и успешан је и њен брат Петар 

Поповић из 5/4. Он плива од своје друге године у Пливачком 

клубу ,,Плави талас”. Пошто су сестра и он заједно одрасли ,,у 

води”, једно другом су велика подршка, а ту су и родитељи и 

другари који га бодре и радују се сваком његовом успеху. И он 

је освајач награде на Републичком такмичењу, на коју је веома 

поносан, али му је омиљени први пехар који је освојио са 10 

година. Редовно иде на тренинге, шест пута недељно по два 

сата. Труди се да усклади тренинге и школу и одличан је ученик. 

Знамо да га многи наставници хвале јер поред свих обавеза 

успева да буде добар и у школи. У слободно време воли да се 

дружи, игра игрице, путује и ужива са својом куцом и хрчком. 

Поручио је својим вршњацима да свако од њих треба да се бави 

неким спортом који је добар за наше тело и ум и да никада не 

одустају. Воли што је успешан и настојаће да буде  још бољи, а 

ми му желимо да достигне и престигне Мајкла Фелпса, који му 

је узор у пливању. 

    Ирена Ивић и Лана Ерор 5/5 
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Наша школа традиционално посећује 

Сајам спорта, на Београдском сајму, па је 

тако било и 24.11.2017. године. Ученици 

млађих разреда такмичили су се у разним 

спортовима, а чланови новинарске 

секције били су присутни да то забележе. 

Обилазили смо и многе спортске 

штандове који су били веома занимљиви, 

а имали смо и ту част да поставимо 

неколико питања и нашем бившем ђаку, 

ватерполисти Дејану Савићу. 

Првог дана организован је јавни час у организацији Савеза за школски спорт Србије. Ту 

су присуствовала три одељења наших ученика 4. разреда са својим учитељицама Сањом 

Димић, Тањом Миленковић, Мирјаном Живић и директором школе Миланом Пашићем. 

Њих 80 учествовало је у часу наставника физичког Драшка Стојковића, где су у 

елементарним играма испробали разне реквизите: шарени падобран, морнарске 

мердевине, надвлачење конопца и многе друге.Сви посетиоци су имали прилику да се 

опробају и надмећу у различитим спортским дисциплинама, а ученици су могли да се 

друже и са министром спорта који је отворио ову манифестацију. Верујемо да се деца 

широм Србије све више баве својим омиљеним спортом. Ако није тако, сигурно су се 

пронашли у неком на овогодишњем Сајму спорта. 

        Нина Рајшић 5/6 
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Интервју са министром спорта можете погледати 

на овом линку: https://www.youtube.com/watch?

v=NSQ2zjClEII&feature=youtu.be 

Наша новинарска секција имала је ове године много лепих прилика, позива и посета. 

Најпосебнији за све нас био је интервју са министром омладине и спорта. На почетку недеље 

наставница српског Драгана саопштила је свим новинаркама једну веома интересантну вест. 

У четвртак, 14. децембра, имамо заказан интервју са министром Вањом Удовичићем, где ће 

присуствовати сви чланови секције. Све смо смишљале питања, а Ана и Ленка, ученице 

седмог разреда, урадиће интервју са њим. Пошто дани брзо пролазе, дошао и тај четвртак 

који смо једва чекале. Мало је рећи да смо биле узбуђене. Позитивна трема и жељно 

ишчекивање разговора са министром било је све веће. Са нестрпљењем је дошао завршетак 

четвртог часа и полазак на  Нови Београд у Министарство омладине и спорта. Није нам 

сметало ни хладно време, ни врућина у аутобусу, само да што пре стигнемо. Чим смо дошле, 

дочекале су нас веома пријатне девојке које су разговарале са нама, саветовале нас да се 

опустимо и дале разна корисна упутства и идеје.  

Атмосфера је заиста била весела, а ми 

смо очекивале да ћемо одмах упознати 

министра. Међутим, није било тако. 

Одвеле су нас у министров кабинет. 

Морале смо мало да сачекамо, а трема 

је све више расла. То није трајало тако 

дуго. Таман толико да попијемо сокиће 

које су нам послужили. У једном 

тренутку  све смо чуле његов ведар  

глас: ,,Дођите, другари!“ Нисмо знале 

шта се дешава, али је сав страх нестао 

када смо га угледале. Вања је био јако 

љубазан и фин према нама, сваку је 

питао како се зове, са свима се 

поздравио и све време је био насмејан.  
Ленка и Ана су му постављале занимљива питања, 

а он би увек одговорио са огромним осмехом на 

лицу и лепо објаснио сваки свој коментар. Свако 

је могао да извуче понеку поуку из његових 

реченица.  Рекао нам је да увек верујемо у своје 

снове и да се стално трудимо да остваримо свој 

циљ. Добиле смо од њега много корисних 

информација, али и савета како да будемо 

успешне у ономе што радимо. Поделио је са нама 

своје успомене из детињства, најдраже тренутке, 

успехе из каријере, надања и веровања.  

На крају нас је  похвалио, због чега смо биле 

веома поносне, дао нам  аутограм и мале 

сунђерасте лоптице за успомену. Поздравили смо 

се и кренули својим кућама. Све смо биле  

презадовољне утисцима, као и добрим особинама 

свих људи које смо тамо упознале. Биле смо 

пресрећне због овог догађаја јер се свима веома 

допало ово искуство које ће свака од нас заувек 

памтити. Интервју  је изашао у новогодишњем 

часопису ,,Пламенко” у  ,,Спортском журналу”, а 

приказан је и на РТС-у у емисији ,,Школски 

спорт”.                      Нина, Јована, Ленка и Ана 

https://www.youtube.com/watch?v=NSQ2zjClEII&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NSQ2zjClEII&feature=youtu.be
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У прошлом броју писали смо о сарадњи са Савезом за школски спорт и о 

пројекту ,,Здраво растимо” на чијим су предавањима присуствовале наше новинарке у 

октобру. Оне су одлучиле да пренесу својим вршњацима седмацима све што су чуле и 

научиле о том пројекту. Циљ је био да се направе предавања на нивоу целог седмог 

разреда у оквиру ЧОС-а, а организована су три у децембру, у одељењима 7/1, 7/2 и 7/4. 

Од Савеза смо добили материјал, брошуру и презентацију. Ива, Викторија, Вера, Ленка 

и Ана причале су својим другарима о здравим животним навикама, правилној исхрани 

и бављењу спортом. Изнеле су много важних чињеница и занимљивости које су 

скренуле ученицима пажњу да се мало преиспитају колико се здраво хране и тренирају. 

Причале су о намирницама које треба више да користе, које су негативне последице 

коришћења нездраве хране, зашто је важан разноврстан унос хране и редовна физичка 

активност, како побољшати навике у исхрани, колико су дијете опасне и које болести 

настају када се лоше хранимо. Присутнима се допало како да помоћу шаке и прстију 

израчунају колико порција одређених намирница треба свакодневно унети. Ученици су 

постављали разна питања као да су наше новинарке прави стручњаци, али су се оне 

врло добро снашле и показале им на личном  примеру да се здраво хране и редовно 

тренирају. Оне су за њих спремиле порције свежег воћа, а негде је било и орашастих 

плодова, па су сви заједно уживали у здравом оброку док су радили анкету о здравој 

исхрани, бављењу спортом, ухрањености и слично. Било је лепо што су пренеле оно 

што су запамтиле, а посебно ако то има неки виши и племетији циљ који се тиче нашег 

здравља и живота.  Зато - једите здраво, растите право! 

         Новинарска секција 
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Нина Рајшић 5/6 

Лена Момчиловић 5/6 

Јована Андревски 5/6 

Миа Митровић 5/6 

Милица Илић 5/6 

Анастасија Марковић 5/6 

Ирена Ивић 5/5 

Лана Ерор 5/5 

Лола Јовановић 5/6 

Ива Лариса Анђелић 7/2 

Вера Милуровић 7/2 

Викторија Шекеровић 7/2 

Ленка Васић 7/4 

Ана Благојевић 7/4 

Јована Стојановић 7/4 

Драгана Дејановић Ковачевић, 

наставник српског језика 

 

Наши претходни бројеви, као и овај 

најновији, налазе се на сајту школе, у  

категорији Ђаци. 

П и ш и т е  н а м  н а  м е ј л 

ecasopisaska@gmail.com и шаљите 

занимљиве текстове о наставним и 

в а н н а с т а в н и м  а к т и в н о с т и м а , 

фотографије, литерарне и ликовне 

радове, осмислите сами нове рубрике, 

поделите са нама ваше идеје и 

предложите шта бисте волели да 

прочитате у школском часопису. 

Прихватамо све сугестије, примедбе, али 

и похвале и трудимо се да на најлепши 

начин представимо све оно што раде 

ученици и наставници наше школе. 

Поздрављамо вас до следећег броја! 

                                  Новинарска секција 


