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Трибина „Буди ин – укључи се у плогинг” 

Поводом Светског дана чистих планина 26.9.2022. 

године у 

просторијама 

Градске општине 

Звездара одржана је 

трибина „Буди ин – 

укључи се у 

плогинг”. 

Предавачи су били секретар за спорт Богдан Лековић, 

сарадник Михајло Млазић и представници 

Планинарског савеза „Раднички”.  

Тема је имала за циљ едукацију у области бављења 

физичком активношћу, а у исто време и очување 

природне средине 

наших планина и 

околине.  

На почетку трибине 

сазнали смо 

основне податке о 

новом покрету у фитнесу.  

Плогинг, нови покрет у фитнесу, настао је у Шведској 

2016. године и повезује вежбање са очувањем животне 

средине.  



На пример: трчање кроз природу са рукавицама и кесом 

за смеће.  

Добробит код оваквог вежбања је двострука: на тај 

начин чувамо и природу и своје здравље. 

Трибина је 

била 

интерактивна, 

тако да су и  

чланови 

Ђачког 

парламента и 

Вршњачког 

тима наше 

школе 

постављали бројна питања, износили предлоге и 

идеје.Током трибине постигнут је договор  да се 

дружење настави 30. 9. 2022. у парку Звездарске шуме. 

Током сусрета у Звездарској шуми  плогинг је био 

примењен у пракси. Сви учесници су се веома лепо 

забавили и истовремено провели време посвећено 

очувању наше природне средине. 

Актив наставника физичког васпитања:           

Весна Илић 



Посета библиотеци 

Наши ђаци прваци заједно са учитељицама Ољом 

Тодоровић и Невеном Крстић посетили су 19.9.2022. 

године школску библиотеку, упознали су се са простором 

и правилима позајмљивања књига. Од библиотекарке 

Сање Сарић добили су по бојанку Пажљивкова правила 

у саобраћају. Они су нацрт али школску библиот еку и 

обећали да ће често да долазе. 



Међународни дан писмености 

Међународни дан писмености обележили смо 8. септембра низом 

активности: ученици од петог до осмог разреда такмичили су се у квизу 

из области правописа. После низа одељењских такмичења, најбољи су се 

међусобно надметали. Најбољи познаваоци правописа у нашој школи 

били су: 

1. Милица Кнежевић, прво место; 

2. Елена  Радивојевић и Новак Ивановић, друго место; 

3. Валентина Димић, треће место. 

 



Ноћ истраживача 
Нашу школу посетили су  аутори и предавачи пројекта 

Ноћ истраживача, а ми смо им поставили неколико 

питања. 

Добар дан, да ли бисте нам се представили? 

Моје име је Бојана Недић Васиљевић и доцент сам на факултету за 

физичку хемију. 

Ко је осмислио овај пројекат? 

У сарадњи са колегама са Инстутута за молекуларну генетику од  2012. 

године организујемо ,, Ноћ истраживача”. Радионица којој сте данас 

присуствовали је уједно и  део тог пројекта који ће трајати неколико 

месеци. 

Колико школа обухвата пројекат? 

За сада смо договорили да обиђемо једно десетак школа. Ваша школа је 

прва у низу која се пријавила. Ове године ћемо посећивати само школе у 

Београду, а током следеће године широм Србије. 

                                                                 

 



Маскенбал  
У оквиру дечије недеље 7.10.2022. организован је 

маскенбал. Ученици млађих разреда имали су 

прилику да се преруше у оно што воле. Ђацима 

другог разреда дата је тема из живота у 

прошлости. Осмеси на лицима најмлађих 

говорили су о томе колико су се лепо забавили и 

на крилима маште за тренутак оживели 

прошлост. 



Имам право да... 
У оквиру обележавања Дечје недеље, Пријатељи деце Звездаре  

организовали су ликовни конкурс на тему ,,Имам право да …". 

Ученици наше школе учествовали су на конкурсу и на 

маштовит начин одговорили на задату тему. Мале уметнике  

препознао је и жири, те је тако наградио млађе првом 

наградом за пет најуспешнијих цртежа. То су: Лана Калавер 

2/2, Невена Петковић 2/2, Анастасија Милијановић 4/1, 

Наташа Саламадија 4/1 и Теодора Калавер 4/1. Изузетно 

успешан је био и Вук Радојичић 5/2, са освојеном другом 

наградом на истоименом конкурсу. 

Све честитке и похвале ђацима, као и учитељицама Гроздани 

Димовић, Једренки Пришуњак и наставници ликовне културе 

Ани Живковић. 



Креирај и уживај 

Вршњачки тим и Ученички парламент 

организовали су акцију чишћења школског 

дворишта у којој је учествовало двадесет ученика 

наше школе. Због успеле акције били су позвани да 

учествују у пројекту Креирај и уживај који је 

организовао Савез удружења ученика омладинских  

акција уз подршку Града Београда и Секретеријата 



Циљ акције  јесте популаризација активизма,  

здравијих стилова живота и правилно коришћеље 

слободног 

времена. 

Радионице о 

активизму, 

волонтирању,  

садњи дрвећа у 

школском 

дворишту и 

ученички 

вишебој 

Поздравимо јесен трајали су од 11:00-13:30 сати.  

Тема је била  стрељање ђака у Крагујевцу 

1941.Читали смо песму Десанке Максимовић 

“Крвава бајка” и такмичили смо се у квизу.  



Питања су била 

везана за природне 

лепоте Србије. 

Најбољи су били 

ученици одељења 

VIII/1, заузели су 

прво место. 

Касније смо се послужили соком и дечаци су 

кренули да копају по једну рупу па су девојчице  у 

њима садиле биљке. Захваљујући доброј 

организацији и лепом времену сви смо се добро 

забавили. 

                             Новинари: Вања, Јања, Теа и Урош 



Тигрићев текст 

Ја сам мали тигар  

Имам црне пруге, 

Мали рози носић, 

Лепе очи жуте, 

Стомачић бели, 

И мекано крзно, 

Шапице мале, 

Несташан сам пуно. 

 

Имам име Пруга 

Тата ми је Драга 

Од маминог имена Лина 

Свакоме је милина 

Ми смо мала тиграста породица, 

Наш дом је џунгла, 

Волимо слободу 

И лепу природу. 

Елена Стефановић 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чаробна ноћ  

Кад сунце на спавање пође,  

Њен другар месец убрзо дође. 

Поведе другарице своје,  

Малене звезде златне боје.  

Ето је стиже и тетка тама,  

Она није наравно сама.  

Друштво јој прави ћутљива 

сова,  

И све то гледа са оближњег 

крова.  

Али то није дружина цела, 

Стижу и свици са краја села. 

Они пале фењере своје,  

И ноћи дају чаробне боје.  

Док цео свет мирно спава, 

Напољу почиње игра, граја.  

Сви чекају, ко ће још доћ,  

И украсти бескрајну ноћ!  

Анастасија Милијановић 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноћ  

Кад се причају приче,  

И кад петао не кукуриче,  

Њишу дрвећа гране,  

Сви спавају и чекају да зора 

сване.  

 

Мирна, тиха ноћ  

Даје снажну моћ.  

Дође тихо у твој стан,  

Да отера суморан дан.  

 

Док спаваш, река жубори,  

Сви се диве зори.  

Устанеш, станеш и осетиш 

дан  

 

А убрзо дође време,  

Да утонеш у сан.  

И схваташ како је брзо 

прошао дан.  

Марта Петровић   41 



ИМПРЕСУМ 

Уредник: Урош Станисављевић 

Новинари: Софија Дојчиновић, Ања Ерић, Милица 

Јовановић,, Теодора Петровић, Јања Атанасковић, Вања 

Митровић. 


