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Шта је школски летопис?

Летописи школе су записи које су
писали учитељи и наставници.
Често су настали записивањем
казивања директних учесника или
преко
посредника.
Тако
су
сачињени записи о настанку
школа и описи историјских
догађаја.

Након формирања осмогодишњих
основних школа после Другог
светског рата, наставак записа у
летописима школа су обављали
директори школа. Бележени су
сви важни догађаји у школи. Тако
су често записавани резултати на
такмичењима, успех у целокупном
образовно-васпитном
раду
у
средини и запис свих радника
школе који су радили у одређеном
времену.
Као писани документ, летописи се
користе
као
историјска
и
културна грађа, документујући
трагове рада и живота у једном
прошлом времену.

У духу традиције, припремили смо
летопис са активностима које су
обележиле школску 2021/2022.
годину.
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Септембар, 2021. године
Свечаност поводом пријема првака

Поводом поласка првака у
школу, 1. септембра, уз све мере
заштите, организован је свечани
пријем са кратком пригодном
приредбом коју су припремили
ђаци четвртог (петог) разреда са
својим учитељицама. У лепом
расположењу и уз мале поклоне
ђаци прваци и њихови родитељи
су се први пут званично сусрели
са
својим
учитељицама.
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Септембар, 2021. године
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Октобар, 2021. године
Дечја недеља на Звездари

Ове
године
Дечију
недељу
(4 − 8. 10. 2021.) обележио је
тематски маскенбал и ликовни
конкурс на тему „Дете је дете да га
волите и разумете“. Октобарске
кише и хладно време улепшани су
наградама ученица Лане Калавер I2
и Анастасије Милијановић III1, као и
3. место на конкурсу за најбољи
кратки филм групе ученика петог
разреда коју чине: Зоран Рашковић,
Анастасија Вујиновић, Антоније
Младеновић, Огњен Ђокић, Лука
Јовановић, Лазар Петковић, Андрија
Андрашевић и Никола Сокола.
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Новембар, 2021. године
Ђачка песничка сусретања

Ученица Ања Станојевић VI2 освојила је прво место на
општинском и треће место на градском такмичењу Ђачка
песничка сусретања.

Похвала за малу песникињу, сјајне катрене, риме и лепо
одабране мотиве који објашњавају шта једна шестакиња
сматра срећом.

Овогодишња Ђачка песничка сусретања су изнедрила и два
млада песника у млађим разредима, Огњена Вуксановића IV2
и Марту Петровић III2, који су освојили друго место на
општинском такмичењу. Ствараоци песама су показали
даровитост и надахнуће у литерарном стваралаштву.

„Ах та срећа“

Срећа је
Волети камен и цвет,
Дисати ваздух,
Волети свет
Срећа је
Сваки поклоњен дан,
Живети живот,
Сањати сан.
Срећа је –
Срце неком на дар,
Лудо и младо,
И осмех бар.
Да, бити срећан!
Ал’ како, што?
Срећан онако,
Е, то је то!

Ана Станојевић VI2
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Децембар, 2021. године

Дебата ,,Да ли родитељи треба да учествују у избору средње школе”

Дана 30. 12. 2021. године у поподневним сатима и у
предновогодишњој атмосфери, чланови Дебатног
клуба, који чине ученици осмог разреда, пред
родитељима су дебатовали на тему ,,Да ли
родитељи треба да учествују у избору средње
школе”.
Родитељи су позвани да размисле о тој актуелној
теми, која свакако окупира пажњу наших осмака.
Предложено је да и они учествују у дебати којом би
ученицима представили свој угао посматрања.
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Јануар, 2022. године
Свети Сава

И ове године смо у сусрет
прослави школске славе Свети
Сава организовали самосталну
изложбу слика и цртежа наше
ученице
VIII1
Кристине
Младеновић. Кристина се у свом
ликовном изражавању бавила
темом поставке мртве природе
користећи различите ликовне
технике, али су се међу сликама
појавиле
и
теме
из
свакодневног живота и лепи
пејзажи.
Хвала Кристини што својим
радовима инспирише многе
своје вршњаке, улепшава нам
хол школе и оплемењује душу.
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Јануар, 2022. године

У складу са препорученим мерама,
овогодишњу прославу Савиндана смо
обележили скромно, уз присуство
малог броја ученика и публике.
Носиоци програма су били наши
најслађи, ђаци прваци, уз помоћ
другара из старијих разреда и
учитељице Ружице Голубовић.
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Фебруар, 2022. године
Засади дрво

Највећа акција садње стабала у Србији
„Засади дрво“ покренута је у циљу
очувања животне средине и подизања
свести јавности о значају шума.

Једна од активности „Гледај како
растемо“, уз подршку Министарства
просвете, науке и технолошког развоја,
реализована је у нашој школи 24. 2.
2022. године.
Ученици првог разреда су уз помоћ
својих учитељица засадили две саднице
Белог бора у дворишту школе.
Приликом
садње,
ученици
су
разговарали о важности очувања
животне
средине
и
значају
пошумљавања.
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Фебруар и март, 2022. године
Школска и општинска такмичења

Успеси наших ученика на такмичењима нарочито су обележили фебруар и март.
Наставили су са одличним резултатима:

 На општинском такмичењу из српског језика и језичке културе које је одржано 26. 2.
2022. године у ОШ ,,Павле Савић", ученица одељења V2 Јелена Величковић освојила је
треће место и могућност учешћа на градском такмичењу.
 Дана 19. 2. 2022. године, у ОШ „Стеван Синђелић“, одржано је општинско такмичење –
Књижевна олимпијада. Ученици наше школе, Ђурђија Стакић и Лазар Весић, освојили
су треће и друго место и обезбедили пласман на градско такмичење.
 Ива Цветковић и Лука Јакшић, наши матуранти, освојили су треће место на
општинском такмичењу из енглеског језика које је одржано 6. 3. 2022. године у ОШ
,,Ћирило и Методије".
 На одржаном Математичком такмичењу „Мислиша 2022“, које је реализовано 10. 3.
2022. године, учествовала су 103 ученика наше школе.
Похваљујемо све учеснике овог такмичења који су допринели да 10. март у нашој
школи буде посебан математички празник, а посебно мале математичаре - ђаке прваке.
Најбоље резултате постиглу су Огњен Илић, Симона Агапи Јањевић и Викторија Антић.
 На градском такмичењу − Књижевна олимпијада, ученик 8. разреда Лазар Весић је
освојио треће место, а ученица Ђурђија Стакић из одељења VII2 прво место. Ђурђија ће
представљати нашу школу на републичком такмичењу.
 Општинско такмичење из историје је такође било успешно за наше матуранте.
Анђелија Младеновић је освојила друго место, а Елена Петровић треће место.
Наставник историје ће имати част и задовољство да помогне Анђелији и Елени да
обезбеде што бољи пласман на наредном нивоу такмичења.
 На општинском такмичењу рецитатора које је одржано 23. 3. 2022. године, ученице
Вера Бошковић из III1 и Јана Стојадинов из V1 освојиле су друго и треће место.
 Симона Стевановић из одељења I1 и Василије Алексић из V2 су нас обрадовали
освајањем 3. места на општинском конкурсу за најбољу карикатуру.
Хвала такмичарима и њиховим наставницима!
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Март, 2022. године
Професионална оријентација – представљање занимања

♦ Дана 04. 03. 2022. деда нашег ученика
Андрије Каранфиловског VII2 дипл. инж.
Славчо Каранфиловски одржао је час на
тему ,,Мере безбедности и заштите на раду''.
Такође ученици су много научили о начину
заштите од пожара. Радујемо се следећим
предавањима и обуци коју нам је наш
предавач понудио.
♦ Госпођа Јелена Илић, родитељ ученика 3.
разреда, 18. 3. 2022. године у свечаној сали
школе ученицима 8. разреда представила је
своје занимање – фармацеутски техничар.
Ова активност је реализована на предлог
Тима за сарадњу са родитељима и као део
планираних
активности
везаних
за
професионалну оријентацију ученика 8.
разреда.
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Март, 2022. године
Радионица ,,Безбедност деце на Интернету"

Деца користе дигиталне уређаје и интернет у све ранијем узрасту и све већи број
сати дневно, те је тешко повући линију између сигурне, корисне и претеране,
ризичне употребе интернета.
Зато је педагог школе Јасмина Ковачевић у периоду од 28. марта до 31. марта 2022.
године реализовала превентивне радионице „Безбедност деце на интернету“ са
ученицима сва три одељења 6. разреда.
Радионице су биле део планираних активности педагога и Тима за заштиту деце од
насиља, злостављања и занемаривања, а имале су за циљ подизање нивоа свести
ученика о предностима и ризицима коришћења дигиталних технологија.
Током радионица ученици су разменили информације, поделили своје примере, али
и сазнали о различитим начинима заштите (физичке и психичке безбедности,
заштите рачунара).
Закључак је био да је коришћење дигиталних технологија безбедно све док
штитимо себе и свој рачунар од претњи на интернету и док поштујемо правила
понашања на мрежи.
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Март, 2022. године

Угледни час у одељењу IV2

Крај марта, обележио је угледни час
у одељењу IV2. Дана 31. 3. 2022,
ученици су имали прилику да
покажу стечено знање из српског
језика. У госте смо позвали др Веру
Радовић,
редовног
професора
Учитељског факултета у Београду.
Наставна јединица је била ,,Служба
речи у реченици'', а час је осмислила
и реализовала учитељица Невена
Крстић.
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Април, 2022. године
Дебата „Да ли циљ оправдава средство“

Као гости на Наставничком већу,
ученици осмог разреда који су
чланови Дебатног клуба дебатовали
су на тему „Да ли циљ оправдава
средство“, 4. 4. 2022.

Ученици су својим уводним речима
и
приликом
проналажења
и
образлагања аргумената показали
завидан степен елоквентности,
спретности и логичког повезивања
чињеница. Осмо два нам је,
посредством примера Раскољникова
из „Злочина и казне" показало да
племенити циљ понекад може да
оправда употребљена средства, а
осмо један нам је кроз пример
моралног парадокса доказивало да
циљ не може никако оправдати
средства.

Такмичарски
дух
и
контрааргументи су били вешто
осмишљени и образложени. Није
било треме упркос томе што су
расправљали
пред
својим
учитељицама
и
наставницима.
Похвала нашим матурантима, за
које смо сигурни да ће на најбољи
начин презентовати нашу школу.
Активност
је
осмислила
и
реализовала Јелена ИгњатовићЖивић,
организатор
Дебатног
клуба.
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Април, 2022. године
Празник Врбица

Ученици нижих разреда који
похађају часове верске наставе су у
суботу 16. 4. са својим родитељима
и другарима свечано дочекали
празник Врбицу са звоницима,
врбиним гранчицама и венцима од
цвећа у Цркви Свете недеље у
Великом Мокром Лугу!

Ученици од петог до осмог разреда
који похађају часове верске
наставе су дана 17. 4. на празник
Цвети
свечано
прославили
Христов улазак у Јерусалим –
Литијом од школе до Цркве. Литија
је свечани крсни ход са иконама,
заставама и барјацима и изводи се
уз певање духовних и црквених
песама. Већина ученика се постом
и молитвом припремила и на
Литургији причестила. Литија је
већ
постала
традиционална,
организује се од 2017. године.
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Април, 2022. године
Завирите у наше учионице

♦ Ученици III1 су показали
изузетну маштовитост и
креативност користећи технику
графита на тему Морско дно.
Деца су уживала у ликовном
стваралаштву и сопственом
задовољству ликовног
изражавања.
♦ На часовима технике и
технологије и предузетништву
ученици праве, производе,
комбинују, улепшавају.
Видите сами!
♦ Ученици петих разреда су
учествовали у пројекту
„Вулканизам“, где су 3Д
моделима представили вулкане.
Циљ пројектне наставе је био да
ученици, кроз практичан рад, и
кроз демонстрацију ерупција,
представе начин фуккционисања
вулкана, да повежу узроке и
могуће последице, да упознају
елементе вулкана и начине
ерупција − тихе, али и
експлозивне, да постоји некада
већи број вулканских купа, да
избачени материјал није увек у
течном стању.
♦ Заједничким снагама и
предузетништвом ученика наше
школе улепшали смо хол и улаз
наше школе.
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Април, 2022. године

Ученици III1 су уз помоћ своје
учитељице Једренке
Пришуњак користили
различите ликовне технике и
правили цветове и ускршња
јаја. Радови су креативни,
маштовити, са дозом радости
и веселих боја, што и
представља Ускрс као
празник.
Дечји радови, одушевљење и
велико задовољство је
улепшало предстојећи
празник.
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Април, 2022. године
Ускршња играоница

Дана 19. 4. 2022. наставница
eнглеског језика Славица
Дамјановић је са ученицима
III1 и III2 и њиховим
родитељима организовала
Ускршњу играоницу.

Ученци су најпре спремили
кратак програм за родитеље,
драматизација приче о
доброти и несебичности, а
онда су родитељи и деца
заједно учествовали у
неколико традиционалних
ускршњих игара.
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Април, 2022. године
Сајам образовања

Сајам образовања, који је реализован 20. 4. 2022. године у просторијима
Београдске академије пословних и уметничких струковних студија, а у
организацији и под покровитељством Градске општине Звездара, посетио je 21
ученик осмог разреда у пратњи наставника историје и педагога школе.

Наши ученици су обишли све штандове средњих школа и на њима видели само
део онога што те средње школе нуде својим ученицима као део наставног плана
и програма, практичне наставе и ваннаставних активности. Разговарали су са
професорима и ученицима и од њих добили много занимљивих и важних
информација, као и рекламне флајере како би све оно што су видели и чули
пренели друговима из својих одељења који нису били на Сајму образовања на
наредним часовима одељењског старешине.
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Општинска и градска такмичења

 На oпштинском такмичењу, 8. 4. 2022, групе певача и малих инструменталних састава, наши
ученици су освојили друго место. Хвала нашим уметницима и њиховој наставници музичке
културе Биљани Јаблановић.
Одржана су градска такмичења из српског језика и историје и општинско такмичење из
билогије. Са радошћу и поносом представљамо пласмане наших ученика:

 Градско такмичење из српског језика: Јелена Величковић V2, друго место, наставница Тијана
Вранић
 Градско такмичење из историје: Елена Петровић VIII1, треће место и пласман на републичко
такмичење, наставник Милан Тимотијевић

 Општинско такмичење из биологије: Елена Радивојевић и Урош Младеновић V2, Катарина
Чедић VIII1 и Милица Милосављевић VIII2 су освојили треће место и пласман на градско
такмичење уз подршку наставнице Мирјане Георгијев.
 На Државном такмичењу у џудоу које је одржано 5. 5. 2022. године у организацији Савеза за
школски спорт Србије и Џудо савеза Србије, наши ученици шестог разреда су остварили
изузетне резултате: Андрија Видић је освојио прво место, а Драган Јовић пето место.
 Црвени крст Звездаре je дана 14. 5. 2022. године организовао је општинско такмичење, за
ученике четвртог разреда са темом „Шта знаш о Црвеном крсту и добровољном давалаштву
крви“. Екипа IV1, коју су чинили Виктор Пејчић, Теодора Петковић, Оља Кнежевић и Огњен
Величковић, освојила је 3. место.

 На овогодишњем републичком такмичењу хорова и оркестара одржаном у Сремским
Карловцима 22. маја, мали инструментални састав наше школе освојио је друго место.

На Републичком такмичењу 2 .6. 2022, у певању традиционалних песама Кристина
Младеновић, Андријана Ибраими, Марина Милетић и Софија Дојчиновић, ученице 7. и 8.
разреда, уз подршку наставнице Биљане Јаблановић, освојиле су треће место.
Упућујемо честитке и велику захвалност ученицима који на најбољи начин представљају
нашу школу!
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Књижевни сусрет са Миланом Мађаревим

,,Приче'' и ,,Нове приче'' су
наслови прве и друге књиге
приповедака
Милана
Мађарева, нашег истакнутог
театролога и теоретичара
позоришта.
Наша
школа
имала је част да угости овог
уметника, а ученици осмог
разреда имали су прилику да
поставе питања господину
Милану.
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Дан школе

Дана 31. 5. обележили смо Дан школе. Прославили смо и то што коначно можемо да
се дружимо уживо. Ученици шестог и првог разреда су на даскама које живот значе
дочарали како је текла онлајн настава, како су се сналазили родитељи, наставници
и ђаци. Помогле су им да се припреме наставнице Ружица Голубовић и Јелена
Игњатовић-Живић. Биљана Јаблановић је свечаност улепшала уз тачке својих
награђиваних ученика, припремајући хор и оркестар. Наставница Ана Живковић је
оплеменила сцену.
Директорка је доделила награде и похвалнице свим ученицима који су се истакли
на општинским и градским такмичењима. Поред тога, додељене су и похвалнице за
Вешто перо најбољим ученицима наше школе у категорији језичке културе. Међу
награђеним је Лазар Весић, ученик осмог разреда.
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Вешто перо

„Не верујем у безгрешно добро или потпуно зло, јер сви смо ми само
људи.“
(Ово је реченица из састава на тему „На овом свету постоји доброта за
коју се вреди борити“, Толкин)
„Овај живот је толико диван, али људи то не виде јер га гледају кроз
новац, као човек који носи наочаре с погрешном диоптријом. Он
назире ту лепоту, али не може јасно да је види, свет види замућено.“
(Реченица из састава на тему „Најбоље ствари у животу нису ствари“)
„Свака особа коју упознамо остави на нас неки траг, а ми бирамо
колико ће тај траг бити дубок. Људи често мисле да само блиска
особа на нас може да утиче , али, напослетку, и замах лептирових
крила негде изазива ураган.“
(Састав на тему „Никад не заборављамо оне који су дотакли наше срце“)
Лазар Весић
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Угледни час у одељењу III1

Дана 20. 6. 2022. године у одељењу
III1 је одржан угледни час из
ликовне културе.

Наставна јединица ,,Сукња – српске
народне ношње (за лутку)’’ је
показала колико су деца маштовита
и креативна када су у питању
византијске шаре, које су
заступљене у српској народној
ношњи. Час је реализовала
учитељица Једренка Пришуњак.
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Завршне приредбе трећег и четвртог разреда

Крај јуна су обележиле завршне
приредбе које су ученици трећег и
четвртог разреда заједно са својим
учитељицама, у свечаној сали
школе,
приредили
својим
родитељима,
бакама,
декама...
Пригодан програм је обухватио
разноврсне садржаје. Ученици су
били
пуни
самопоуздања
и
показали како глуме, певају,
свирају, рецитују и плешу. Аплаузи
из публике су доказ да су ђаци били
на висини задатка и оправдали
учешће на завршној приредби.
Посебну
емоцију
носиле
су
приредбе четвртог разреда, јер
подразумевају крај четвогодишњег
дружења, растанак са учитељицом и
почетак једног новог поглавља.
Школска година је за све нас била
веома изазовна. Међутим, сваки
изазов нас је учинио јачим и из
сваког смо понешто научили:
•

•
•
•
•

Научили смо да извучемо
максимум
из
сваке
ситуације;
Научили смо да останемо у
миру, када услове не можемо
да контролишемо;
Научили смо се разумевању
и стрпљењу;
Трудили смо се да будемо
што вреднији, како бисмо
постигли што више;
И успели смо у томе!
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Промоција ђака генерације

Лазар Весић на промоцији ђака генерације у Скупштини града Београда, 21. 6. 2022.
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Матурско вече

Дана 2.7.2022. године, у нашој школи организовано је матурско вече.
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