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Tурнир у малом фудбалу  

У среду  16. октобра – Дана Градске општине 

Звездара – организован је турнир у малом фудбалу 

у балону, у СЦ „Олимп”. На турниру су 

учествовали ученици нижих разреда звездарских 

основних школа. Нашу школу су представљали 

четвртаци са дванаест играча ( девојчице и 

дечаци ), у пратњи учитељице Једренке Пришуњак. 

Родитељи су били спремни на изузетну сарадњу, 

довели су ученике и након турнира вратили их 

својим кућама. Деца су показала спортски 

такмичарски дух и одиграла су пет утакмица са 

ученицима других школа. 

Радост и задовољство наших ђака су били 

неизмерни, а они 

спремни за једно 

ново искуство, 

дружење и добру 

игру на вештачкој 

трави! 



Веште руке наших петака 
Jедан од омиљених 

предмета у нашој школи 

је, између осталих, и 

биологија. 

“Како и да не буде? Сви 

се забављамо док учимо 

и откривамо свет око 

нас. Учити о биљкама, 

животињама и људима, 

у нама је пробудило 

жељу да што више учествујемо у раду на часовима редовне 

наставе, али и на часовима биолошке секције” – речи су 

ученика. 

И ове године, као и претходних, ученици петог разреда су 

правили моделе ћелија: бактеријске, биљне и животињске. На 

тај начин су научили основне делове ћелије. 

Машта ученика је дошла до изражаја, јер су правили моделе 

ћелија од најразноврснијих материјала. 



„Да ли верујете у бајку Пинокио?“ 

 

У оквиру Програма борбе против трговине људима, Црвени 

крст Звездара је у школи одржао радионицу за ученике 

четвртог разреда у присуству учитељица М. Јовић и Ј. 

Пришуњак. 

Тема је била „Да ли 

верујете у бајку 

Пинокио?”, где је 

предавач кроз 

цртани филм 

„Пинокио” на један 

сликовит начин 

прилагођен 

њиховом узрасту 

упознао децу са 

опасностима од 

трговине људима Трговина људима је велика злоупотреба 

људских бића и људских права ради стицања материјалне 

користи. 

Ученици су били веома активни у дискусији, заинтересовани 

и са пуно жара и љубави показали жељу да једног дана и они 

буду волонтери Црвеног крста. 

Можда је и ова едукативна радионица управо изнедрила 

младог волонтера Црвеног крста! 



Посета Сајму књига 
Дана 27.10.2022. године чланови Вршњачког тима и 

Ђачког парламента посетили су 65. Међународни сајам 

књига у Београду. Школски дан је био посвећен 

организованим ђачким посетама. На Сајму је 

преовладавала свечана гужва са великим бројем 

присутних ђака из свих крајева Србије. Ученицима су 

нарочитпо привукли пажњу штандови са књигама 

намењеним адолесцентима. 

Ученици су посебно били задовољни тиме што су наишли 

на књиге са задацима и припремама за завршни испит. 

Могли су да виде и бројне ученичке задруге основних и 

средњих школа. Штанд Пожаревачке гимназије 

„Перпетум мобиле“ био је врло занимљив за ученике 

захваљујући бројним производима. 

Новинари: Јања , Вања и Урош. 

 



Међународни дан толеранције 

У среду, 16. новембра 2022. године први час у одељењу 5/2 

био је посвећен обележавању Међународног дана 

толеранције. Педагог је разговарала са ученицима о важности 

толеранције а посебно у времену повећаног вршњачког 

насиља и нетолеранције. 

Ученици су 

дискутовали о 

значењу појмова 

различитост, 

толеранција, 

предрасуде и на 

основу наведених 

примера уочавали разлике између толерантног и 

нетолерантног става, активне и пасивне толеранције и слично. 

Педагог Јасмина Ковачевић. 

Имам права али и одговорности 

На угледном часу 

ученика петог разреда 

наше школе 29. 

септембра ове године 

школски педагог 

Јасмина Ковачевић 

показала је кроз игру и у складу са етичким 

нормама да свако од нас треба да разликује 

права и обавезе и да разуме њихову повезаност. 



Ђачка песничка сусретања на Звездари 

Манифестација Ђачка песничка сусретања 

традиционално се одржава сваког новембра. Наши 

ученици су и овог пута били вредни, надахнути и 

показали песничко умеће, па су на овогодишњем 

такмичењу младих песника на општини Звездара, 

реализованог 23.11.2022. освојили награде. У млађим 

разредима Марта Петровић 4/1 освојила је 3. место 

са својом песмом „Ноћ”, док је Катарина Гостојић 

8/3 освојила 3. место са песмом „Једном се воли”. Све 

честитке младим песникињама као и њиховим 

наставницама Једренки Пришуњак и Тијани 

Вранић. 

 



Београдска зима на Звездари 
Хор ОШ ,,Владислав Петковић“ Дис су  имали  концерт 

са  Леонтином за другаре из ОШ ,,Драгојло Дудић“. 



 

 

Урeдник: Урош Станисављевић 

Новинари: Милица Јовановић , Ања Ерић, 

Софија Дојчиновић. 


