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ОРГАНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ 

 

Материјално техничка опремљеност 

Школска зграда задовољава садашње просторне потребе за реализацију наставе, 

али ако се настави тренд уписа ученика као у претходних неколико година, потребно је 

извршити реорганизацију наставног процеса. 

У оквиру текућег и инвестиционог одржавања школе у току школске године 

настављено је неопходно опремање школе, јер су пројектом реконструкције, санације и 

адаптације отклоњeни сви недостаци. Настављено је опремање  савременим наставним 

средствима и обучавање наставног и другог особља ради боље искоришћеност опреме и 

средстава.  

Анализирајући период од увођења савременог видео надзора и система 

техничког обезбеђења, дошли смо до закључка да је ниво безбедности у школи 

повећан, смањени су инциденти међу ученицима и оштећења на школској имовини, као 

и безбедност од спољашњег фактора, што је био превасходни циљ. 

Школско двориште се редовно одржава укључујући и расвету, што има великог 

значаја за школу и ширу локалну заједницу .  

Школска библиотека је након реновирања опремљена одговарајућим 

намештајем. Средства је обезбедио Секретаријат за образовање. 

Набављене су књиге, уџбеници и приручници за наставнике.  

Школа има 65 компјутера који су умрежени и повезани на интернет.  

Електронски дневник се редовно одржава и допуњује новим могућностима, за 

лакше и брже информисање родитеља о постигнутим резултатима деце, такође служи и 

наставницима и стручним сарадницима за разне анализе и поређења о напредовању 

ученика. 

 

Кадровска питања 

 

Настава је била стручно заступљена у свим предметима. У току  школске 

године су настале следеће кадровске промене. На породиљском одсуству су биле 

професорке разредне наставе: Јелена Нешић, Катарина Миловановић, Бојана Манчић, 

Виолета Новаковић, професорке разредне наставе у боравку Ана Ивановић и Маријана 

Ђенадић, професор физике и хемије, Наташа Пушкић и професор математике и 

информатике и рачунарства, Нина Радованац. За њих је обезбеђена стручна замена. 
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Васпитно-образовни рад, у току школске године, реализовало је 32 професора, 

12 наставника, 2 учитеља, 2 магистра, директор, психолог, педагог и библиотекар. 

Сви наставници су били укључени у рад Стручних већа, која су, кроз планиране 

задатке, давала свој допринос настави. Састанци су редовно одржавани уз вођење 

записника. Најзначајније теме разматране на састанцима су: усаглашавање критеријума 

оцењивања, образовни стандарди, реализација часова по методама активног  учења, 

тематски приступ настави, стручно усавршавање наставника, такмичење ученика, 

реализација редовне, додатне, допунске наставе, слободних активности, рад у тимовима  

и комисијама, самовредновање и развојно планирање.  

 

Коришћење школског простора 

 

Школски простор је функционално коришћен (кабинетска настава) и на основу 

извештаја руководилаца Стручних већа и анализе реализованог наставног програма и 

успеха, предвиђени план и програм је реализован. 

Годишњи план рада за школску 2015/16. годину и Школски програми (и 

анекс за немачки језик) од првог до осмог разреда су благовремено сачињени и 

усвојени. За реализовање свих програмских садржаја одређени су извршитељи, рокови 

и системи за праћење, анализу и вредновање оствареног. 

Ученици похађају наставу у две смене. Прву смену похађају ученици III, V и VII 

разреда, а другу смену ученици IV, V и VIII разреда. Ученици I и II разреда похађају 

наставу само преподне. 

Продуженим боравком обухваћено је 193 ученика првог и другог разреда. 

Распоређени су у шест васпитних група. Због велике потребе родитеља, поједини 

ученици трећег разреда придружили су се постојећим групама, па је боравком 

обухваћено укупно 198 ученика. 

Програмске активности у продуженом боравку су: 

 самостални рад ученика ( часови учења, израда домаћих задатака, вежбање) и  

 слободне активности.  

У оквиру продуженог боравка ученици се укључују у разноврсне активности. 

Активност и сарадња ученика и наставника огледа се у учешћу деце на културним 

манифестацијама и уређењу паноа у учионицама и холу, који су у складу са потребама 

и приликама ( новогодишњи вашар, обележавање дечије недеље, тематске изложбе...). 

Учествовали су у активности које су организовали Црвени крст и Дечји савез. 

Слободно време је организовано у школском дворишту, учионици, фискултурној и 

свечаној сали у виду игара одабраних од стране учитеља и ученика. Ученици су 

изражавали задовољство могућностима избора. 
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У оквиру продуженог боравка организована је исхрана ученика у трпезарији школе. 

Остварена је свакодневна сарадња са родитељима, кроз индивидуалне разговоре, 

родитељске састанке и писменим информисањем.  

Наставници из боравка имају добру сарадњу са учитељима, редовно се интересују 

за рад и понашање деце. Посебна пажња поклања се ученицима са развојним 

тешкоћама, прати се њихов напредак у савладавању програмских садржаја.   

Бројно стање ученика 

           Школске 2015/2016. године школу је похађало: 

Р. бр. Разред Одељење Број ученика Дечака Девојчица 

1 
I 1 30 17 13 

2 I 2 30 16 14 

3 I 3 30 16 14 

4 I 4 30 16 14 

Укупно I 4 120 65 55 

5 II 1 24 11 13 

6 II 2 24 12 12 

7 II 3 26 14 12 

8 II 4 24 14 10 

Укупно II 4 98 51 47 

9 III 1 29 15 14 

10 III 2 29 15 14 

11 III 3 29 14 15 

12 III 4 27 12 15 

Укупно III 4 114 56 58 

13 IV 1 23 14 9 



ОШ „Иван Горан Ковачић“ 
Летопис  за школску 2015/2016. годину 

                           

6 
 

Р. бр. Разред Одељење Број ученика Дечака Девојчица 

14 IV 2 24 13 11 

15 IV 3 22 10 12 

16 IV 4 23 14 9 

Укупно IV 4 92 51 41 

Укупно I -IV 16 424 223 201 

17 V 1 22 10 12 

18 V 2 24 14 10 

19 V 3 24 11 13 

20 V 4 22 12 10 

Укупно V 4 92 47 45 

20 VI 1 28 14 14 

21 VI 2 27 12 15 

22 VI 3 25 11 14 

Укупно VI 3 80 37 43 

23 VII 1 22 12 10 

24 VII 2 24 15 9 

25 VII 3 25 17 8 

Укупно VII 3 71 44 27 

26 VIII 1 27 16 11 

27 VIII 2 27 19 8 

28 VIII 3 25 17 8 

Укупно VIII 3 79 52 27 
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Р. бр. Разред Одељење Број ученика Дечака Девојчица 

Укупно V - VIII 13 322 180 142 

Укупно I - VIII 29 746 403 343 

                                                                              

 

Изведени излети и екскурзије  

Због неусклађености Правилника о излетима и екскурзијама и школе у природи и 

Закона о буџету и јавним набавкама, школске 2015/16. године није било могуће 

реализовати планиране излете и екскурзије. 

 

Напомена –  Све детаљније информације у вези са реализацијом наставног плана и 

програма, као и укупног рада школе, те остварености постављених задатака можете 

погледати у Извештају о раду Основне школе „Иван Горан Ковачић“ за школску 

2015/2016. годину који је доступан на школском сајту http://www.skolaigk.edu.rs. 

 

Следи преглед активности ученика и наставника у протеклој школској години по 

месецима. 
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СЕПТЕМБАР 

 Свечано отварање школе одржано је у свечаној сали уз пригодан програм. Уз 

присуство многих званица и градоачелинка ушли смо у нову школу. 

     

 Првог наставног дана за наше драге прваке изведена је приредба добродошлице, 

коју су припремиле учитељице и ученици петог разреда. Након свечаног пријема 

одржан је родитељски сатанак. Том приликом су родитељи нових ђака упознати са 

начином функционисања наше школе. 

        

 На предлог Ђачког парламента, у оквиру часова грађанског васпитања и у сарадњи 

са Црвени крстом, у нашој школи су у периоду од 28. септембра до 2. октобра 

2015. године организоване две хуманитарне акције. Прикупљен је школски прибор 

за ученике наше школе којима је он неопходан. Прикупљена је велика количина 

топле одеће за децу миграната која стицајем несрећних околности бораве у нашем 

граду по неколико дана. И овога пута ученици су показали хуманост на делу, да 

разумеју друге, да са њима саосећају као и своју несебичност. По ко зна који пут 

показало се да оно мало што можемо да дамо, некоме може да значи много. 

Давањем нисмо осиромашили, него се обогатили за једну врлину - племенитост. 

 Конкурс под називом ,,Тајна лепе старости,, наишао је на леп одзив наших учника. 

Учитељи и наставници мотивисали су ученике да ураде радове посвећене можда 

најомиљенијим члановима своје породице, а то су баке и деке које за свако дете 

имају значајно место у одрастању. Конкурс је обухватио литерарне и ликовне 

радове. Школа је похваљена и добили смо плакету за најмасовније учешће на 

конкурсу, а следећи ученици су награђени: 

Литерарни радови: Николић Ники, 3/3  - 3. место; Марковић Душан, 2/1 - 3. 

место 
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Ликовни радови: Нађа Милошевић, 5/1 - 1. место; Стојановић Мартин, 3/1 - 1. 

место; Лада Благојевић, 2/3 - 2. место; Мина Благојевић, 3/3 - 3. Место. 

Похваљени су Лука Баштанин, 2/2, Марко Тошковић, 3/3 и Матија Мирковић, 

3/3 за ликовне радове. 

 У храму Свтеог Саве на Врачару, 06. септембра служена је Света Литургија, а 

након литургије је служена служба Призива Светог Духа за ученике свих разреда 

основних и средњих школа, односно молитва за успех у школи и здравље ученика. 

Преко тридесет наши другара од петог до осмог разреда, у пратњи  вероучитеља, 

Зорана Чучковића, присуствовали су овом светом чину. 

 17.9.2015. нашу школу су у оквиру SICI – радионица посетили европски 

представници. Тема посете била је „Лидерство наставника у постизању образовних 

стандарда”. Евалуатори из различитих земаља Европе посетили су часове одељења 

3/1, 3/2 и 3/3. Цењени посетиоци имали су прилику да се сусретну са три 

различита облика рада у реализацији наставне јединице Географска карта. Дошли 

су до закључка да наставници, уз различите креативне приступе, успешно 

остварују улогу лидера у оквиру група ученика са којима раде. 

 18.9.2015. ученици трећег разреда су имали прилику да се друже са играчима и 

тренерима одбојкашког клуба „Железничар„ из Београда. Кроз игру, разговор и 

осмех, наши ученици су упознати са правилима игре и потезима који се користе у 

њој. Акценат је стављен на то да ученици проводе што више времена у дружењу и 

спортској рекреацији, а несумњиво је и то да ће неки од ученика постати нови, 

мали одбојкаши. 

 

ОКТОБАР 

 

 1.10.2015. на обележавању Светског дана старих, у фоајеу УК „Вук”, уручене су 

награде и изречене јавне похвале ученицима који су учествовали на ликовно – 

литерарном конкурсу са темом „Тајна лепе старостиˮ. Када је реч о поезији, 

ученици који су остварили запажене резултате су: Ники Николић, 3/3 и Душан 

Марковић, 3/3 (3. место). Ликовни конкурс је прошао веома запажено када је реч 

о ученицима наше школе. Прво место су освојили Мартин Стојановић, 3/1 и 

Нађа Милошевић, 5/1. Друго место освојила је Лада Благојевић, 2/3, а треће 

место Мина Благојевић, 3/3. Похваљени су ученици Марко Тосковић, 3/3 и 

Матија Мирковић, 3/3, као и Лука Баштанин, 2/2. Наша школа је јавно 

похваљена и награђена због  масовног учествовања ученика на овом конкурсу. 

 У нашој школи је одржано 6.10.2015. године, школско првенство у шаху за 

млађе разреде, по разредима. (Одвојене категорије за дечаке и девојчице). 

Ученици одељења 2/2 освојили су три медаље: 

Поповић Вук - златну медаљу 

Поповић Стефан - сребрну медаљу 

Матић Лана - златну медаљу 

Марко Нешић, 3/3 – златна медаља 

Аница Шобот ,3/3 – златна медаља 

Вера Симовић ,3/3 – сребрна медаља 
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Бојан Булић, 3/1– сребрна медаља 

Михаило Рајковић, 3/2 – бронзана медаља 

Андреа Тадић, 4/4 - златна медаља 

Сара Шаранчић, 4/4 – сребрна медаља 

Максим Митровић, 4/3 - златна медаља 

Филип Вујовић, 4/2 - сребрна медаља 

Урош Крстановић, 4/4 – бронзана медаља 

ЧЕСТИТАМО!!! 

 Школска приредба „Велики за мале“  

У нашој школи 07. октобра одржана је приредба поводом пријема првака у 

организацију Пријатеље деце. Њихови другари из другог, трећег и четвртог 

разреда, уз песму, плес, рецитације, реповање и скечеве приредили су им угодну 

добродошлицу. Организатори приредбе су учитељице Зорица Сандић и Ивана 

Томићевић у сарадњи са проф. музичке културе Светланом Коркановић. 

 Наши ученици ( репрезентација 5. и 6. разреда ) учествовала је на Општинском 

такмичењу у одбојци, одржаном 13.10.2015. у ОШ „Вељко  Дугошевић“. 

Остварили смо једну победу и један пораз. 

 Наши ученици – дечаци ( репрезентација ) учествовала је на Општинском 

такмичењу у одбојци, одржаном 14.10.2015. у ОШ „Вељко  Дугошевић“. 

Остварили смо једну победу и један пораз. 

 Наши ученици 7. и 8. разреда ( репрезентација – девојчице ) учествовала је на 

Општинском такмичењу у одбојци, одржаном 15.10.2015. у ОШ „Вељко  

Дугошевић“. У првом колу смо изгубили од екипе која је освојила прво место. 

 Наши ученици  7. и 8. разреда ( репрезентација – дечаци ) учествовали су на 

Општинском такмичењу у одбојци, одржаном 16.10.2015. у ОШ „Вељко  

Дугошевић“. У првом колу смо изгубили од домаћина. 

 Наши ученици су показали добар однос према спорту, на такмичењу су се 

показали одлично, а резултати су добри јер друге школе су дошле са екипама 

које сачињавају чланови клубова. 

 Учествовавали на такмичањима - мали фудбал: девојчице V и VII разреда; 

дечаци VII и V разреда; девојчице VI и VIII разреда; дечаци VI и VIII разреда;                                                                                 

одбојка: девојчице V и VII разреда;  дечаци V и VII разреда;  девојчице VI и VIII 

разреда; дечаци VI и VIII разреда. 

 Општинско такмичење у рукомету: освојено I место - девојчице  VII и VIII 

разред,  III место - дечаци V и VI разред и  III место - дечаци VII и VIII разред.                                                           

Општинско такмичење у кошарци: освојено III место - дечаци 5.и 6. разреда; 

освојено III место дечаци 7. и 8 .разреда. Припреме смо обавили на часовима 

секције и часовима које смо организовали током  распуста. 

 На великој сцени УК „Вук Караџић", а у продукцији позоришта „Бошко Буха", 

игра се нова представа која привлачи пажњу гледалаца и добија позитивне 

коментаре. Рађена је према истоименом филму „Мајстори, мајстори" који је 

режирао Горан Марковић. 

Овај комад, у режији Милана Караџића, можемо протумачити као комедију 

савремене и свевремене тематике (све се дешава у школи). У одличној глумачкој 
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подели нашли су се и многи познати глумци: Милица Михајловић, Небојша 

Илић, Андрија Милошевић, Александар Радојичић, Зоран Цвијановић, Манда и 

други. Велику сцену красе и „мали" глумци без којих ова представа не би била 

толико јединствена, а међу којима су и двоје ученика наше школе, Лола Брчин и 

Михајло Гајић, ученици 8/1. Зато смо и отишли да је погледамо 16. октобра 

2015. са нашом разредном, са којом сваке школске године посећујемо 

позоришта. Ово је једна ансанбл комедија која ће вас насмејати, али и растужити 

када схватите да се унашој средини за последњих тридесет година ништа није 

променило. Приказује животе „малих" јунака који су у својим очима тако велики 

да губе осећај за свет око себе занети сопственим значајем. У таквој средини су 

одрастали и ишли у школу они који су данас „веома важни". Током представе 

осетите трунку туге, сете и страха. Зато је битна улога (наших) ђака који као у 

пачјој школи понављају научене фразе својих наставника. Своје утиске о раду 

током припрема овог комада изнела је Лола Брчин, која говори у своје ииме свог 

другара Михајла: ,,Позив за аудицију добили смо преко школе глуме.“ Том 

приликом смо редитељу показали наше вештине: певање, играње и рад у групи. 

Када смо добили улоге, почеле су свакодневне петосатне пробе. Било је врло 

исцрпљујуће и пуно смо изостајали из школе. Познати глумци су били баш 

пријатни и попустљиви према нама. Све у свему, учешће у продукцији 

професионалне представе је јединствено искуство. Препознали смо и неке 

ситуације из свог школског живота, забавили се и громко аплаудирали на крају 

као и цело гледалиште. Погледајте је и уверите се у све наведено. 

 Ученици одељења 2/2 са учитељицом Сузаном Тубић посетили су изложбу - 

Култура исхране у Србији у Етнографском музеју, у уторак 20. октобра 2015. 

године. Том приликом упознали су се са традиционалним начином 

припремањања хране (славског колача) као и са врстама посуђа које се 

користило у прошлости. 

 Ученици 4/4 одељења су у оквиру наставе Природе и друштва припремили и 

представили одличне истраживачке радове. Теме су одабрали у договору са 

учитељицом: Национални паркови и Ретке и угрожене биљне и животињске 

врсте. Њихов рад и труд је много више од обичног вежбања и утврђивања 

градива. Ови истраживачки радови су продукт групног облика рада ученика и 

заслужују све похвале за изузетно квалитетан рад! 

 Вукан Гравара, ученик одељења 2/2 (наставница Сузана Тубић), освојио је 1. 

место  на Ђачким песничким сусретима (у конкуренцији три школе са Звездаре), 

са песмом "Дечак и спортови" коју је написао. 

 Наши ученици су и ове године показали велику хуманост. Када су мигранти 

почели да долазе у нашу земљу увидели смо колико су ти људи пропатили. 

Убрзо су се школе на Звездари организовале и почeлe сакупљати храну, одећу и 

остале потрепштине. Ова награда је подстрек да што више помажемо људима у 

невољи. 

 На часу ликовне културе у одељењу 3/2 је одржана радионица, на којој су 

ученици правили новогодишње украсе. Радионицу је водила Росанда Наташа, 
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мама ученика из одељења. Она је несебично поделила своје знање и умеће. Деца 

су уживала и владала је сјајна атмосфера, о чему сведоче ове фотографије. 

 Дружење са писцем Слободаном Станишићем реализовано је 21. октобра у 

библиотеци, а присуствовали су ученици од првог  до четвртог разреда. 

 МШ „Владимир Ђорђевић” извела је едукативну музичку представу за ученике 

првог  разреда. 

 Ученици од  другог до четвртог разреда, 27. октобра, су посетили ДКЦ и 

одгледали представу „Породица Кременко“. 

 Ученица Рајић Ангелина, 4/1 је на литерарном конкурсу Балови и балске хаљине 

освојила 1. место. Ово је једна у низу награда коју је освојила ове године. 

Подсетимо се Општинског такмичења из математике на ком је освојила 3. место, 

као и такмичења Безбедност у саобраћају где је као члан екипе освојила 2. место. 

Учитељица  јој је Ивана Томићевић 

 У продукцији позоришта „Бошко Буха“ на великој сцени УК „Вук Караџић“ 

игра се нова представа која привлачи пажњу гледалаца и добија позитивне 

коментаре. Рађена је према истоименом филму „Мајстори, мајстори“ који је 

режирао Горан Марковић. 

Овај комад, у режији Милана Караџића, можемо протумачити као комедију 

савремене и свевремене тематике (све се дешава у школи). У одличној глумачкој 

подели нашли су се и многи познати глумци: Милица Михајловић, Небојша 

Илић, Андрија Милошевић, Александар Радојичић, Зоран Цвијановић, Манда и 

други. Велику сцену красе и „мали“ глумци без којих ова представа не би била 

толико јединствена, а међу којима је и двоје ученика наше школе - Лола Брчин и 

Михајло Гајић, ученици 8/1. Са нашом разредном (Мирјана Марковић, 

наставница српског језика), са којом сваке школске године посећујемо 

позоришта, отишли смо да је погледамо 16. октобра 2015. г. То је једна ансамбл 

комедија која ће вас насмејати, али и растужити када схватите да се унашој 

средини за последњих тридесет година ништа није променило. Приказује животе 

„малих“ јунака који су у својим очима тако велики да губе осећај за свет око 

себе занети сопственим значајем. У таквој средини су одрастали и ишли у школу 

они који су данас „веома важни“. Током представе осетите трунку туге, сете и 

страха. Зато је битна улога (наших) ђака који, као у пачјој школи, понављају 

научене фразе својих наставника. Своје утиске о раду током припрема овог 

комада изнела је Лола Брчин, која говори у своје и име свог другара Михајла: 

,,Позив за аудицију добили смо преко школе глуме. Том приликом смо редитељу 

показали наше вештине: певање, играње и рад у групи. Када смо добили улоге, 

почеле су свакодневне петосатне пробе. Било је врло исцрпљујуће и пуно смо 

изостајали из школе. Познати глумци су били баш пријатни и попустљиви према 

нама. Све у свему, учешће у продукцији професионалне представе је 

јединствено искуство. Препознали смо и неке ситуације из свог школског 

живота, забавили се и громко аплаудирали на крају, као и цело гледалиште“. 

Погледајте представу и уверите се у све наведено. 

 Ученици одељења II/2 са учитељицом Сузаном Тубић посетили су изложбу 

„Култура исхране у Србији“ у Етнографском музеју у уторак 20. октобра 2015. 
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године. Том приликом упознали су се са традиционалним начином припремања 

хране (славског колача), као и са врстама посуђа које се користило у прошлости. 

 Ученици IV/4 одељења су у оквиру наставе Природе и друштва припремили и 

представили одличне истраживачке радове. Теме: Национални паркови и Ретке и 

угрожене биљне и животињске врсте одабрали су у договору са учитељицом. 

Њихов рад и труд је много више од обичног вежбања и утврђивања градива. Ови 

истраживачки радови су продукт групног облика рада ученика и заслужују све 

похвале за изузетно квалитетан рад. 

 Вукан Гравара, ученик одељења II/2 (наставница Сузана Тубић), освојио је 1. 

место на Ђачким песничким сусретима (у конкуренцији три школе са Звездаре) 

са песмом „Дечак и спортови“. 

 Наши ученици су и ове године показали велику хуманост. Када су мигранти 

почели да долазе у нашу земљу, увидели смо колико су ти људи пропатили. 

Убрзо су се школе на Звездари организовале и почeлe сакупљати храну, одећу и 

остале потрепштине. Ова награда је подстрек да што више помажемо људима у 

невољи. 

 На часу ликовне културе у одељењу III/2 одржана је радионица на којој су 

ученици правили новогодишње украсе. Радионицу је водила Росанда Наташа, 

мама ученика из тог одељења. Она је несебично поделила своје знање и умеће. 

Деца су уживала и владала је сјајна атмосфера, о чему сведоче ове фотографије. 

 Дружење са писцем Слободаном Станишићем реализовано је 21. октобра 2015. 

г. у библиотеци, а присуствовали су ученици од првог до четвртог разреда. 

 МШ „Владимир Ђорђевић” извела је едукативну музичку представу за ученике 

првог разреда. 

 Ученици од другог до четвртог разреда су 27. октобра посетили ДКЦ и гледали 

представу „Породица Кременко“. 

 Ученица Ангелина Рајић 4/1 је на литерарном конкурсу Балови и балске хаљине 

освојила 1. место. Ово је једна у низу награда коју је освојила ове године. 

Подсетимо се Општинског такмичења из математике на ком је освојила 3. место, 

као и такмичења Безбедност у саобраћају, на ком је као члан екипе освојила 2. 

место. 

 

НОВЕМБАР 

 

 Предавање о заштити од пожара у организацији ДВД Звездара одржано је 02. 

новембра ученицима 3. разреда. 

 Предавање о наркоманији у организацији МУП-а РС одржано је 04. новембра 

ученицима 4. разреда. 

 Ученици 1. разреда гледали су 04. новембра представу „Чаробно кресиво”. 

Позориште Пан театар гостовало је у нашој школи. 
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 Представу „Звездан“, представа школе глуме коју похађају ученици млађих 

разреда, гледали су 05. новембра ученици 3. разреда. 

 Свечани пријем ученика 1/1 у библиотеку „Вук Караџић“ и сусрет са дечјим 

писцем Јасминком Петровић одржан је 17. новембра. 

 Свечани пријем ученика 1/2 у библиотеку „Вук Караџић“ и сусрет са дечјим 

писцем Јасминком Петровић одржан је 18. новембра. 

 Свечани пријем ученика 1/3 у библиотеку „Вук Караџић“ и сусрет са дечјим 

писцем Јасминком Петровић одржан је 19. новембра. 

 Свечани пријем ученика 1/4 у библиотеку „Вук Караџић“ и сусрет са дечјим 

писцем Јасминком Петровић одржан је 20. новембра. 

 Представа „Звездан“, представа школе глуме коју похађају ученици млађих 

разреда, одржана је 25. новембра за ученике 1. разреда. 

 Ученици 3/1 и 3/4 су 24. новембра гледали представу „Чардак ни на небу ни на 

земљи“. Представа је изведена у Звездара театру у оквиру Дечјег фестивала 

„Позориште Звездариште“. 

 Предавање „Безбедност деце у саобраћају“ у организацији МУП-а РС одржано је 

26. новембра за ученике првог разреда. 

 Јавни час читања ученика 4.разреда одржан је 30. новембра. Гост је била 

издавачка кућа „ProPolis Books”. 

 Да текстови из Читанке не остану „мртво слово на папиру“, већ да их ђаци 

повежу са нечим очигледним, потрудила се разредна 8/1 Мира Марковић и 

одвела одељење у Универзитетску библиотеку „Светозар Марковић“ 5.11.2015. 

године. 

Повод су били прочитани есеји Исидоре Секулић, а у библиотеци се налази њена 

спомен-соба, која је активног карактера. Ту су њен радни сто (секретер), прибор 

за писање и библиотека. Све се могло додирнути, а књиге прелистати. Неке од 

њих поклонили су јој сами писци са посветама (Иво Андрић, Јован Дучић...), а 

ученици су их листали и фотографисали. 

Потом смо обишли читаоницу пуну студената у којој влада апсолутна тишина. 

Погледали смо и просторију у којој се налази робо-скенер јединствен на нашим 

просторима. Објашњен нам је и демонстриран процес скенирања књига и 

њиховог постављања на сајт библиотеке. Био је то, како каже наставница, 

„паметан провод“. Надамо се да ће неки наши ђаци бити редовни посетиоци ове 

установе када постану академски грађани. Захваљујемо се на љубазности и 

предусретљивости домаћина (нарочито госпођи Дeјани Каваја Станишић), јер 

овакав обилазак није у свакодневној понуди за посетиоце. 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

 Друштво за српски језик и књижевност додељује признања најбољим школским 

часописима основних школа. На њихов конкурс за прошлу школску 2014/2015. 

годину послата су и два броја нашег листа. Бројеве је уредила и на конкурс 

послала професорка српског језика Мирјана Марковић. На наше велико 
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задовољство, КОРАЦИ и професор-уредник освојили су по други пут друго 

место на овом републичком такмичењу. Честитамо! 

Признање је додељено 11. фебруара 2016. године на Филолошком факултету у 

Сали хероја на Зимском семинару за професоре српског језика. 

 Да и прваци више нису тако мали, показали су ученици одељења 1/2 који су 

посетили „Ушће“ Чаробни град и том приликом учествовали у едукативним 

радионицама и незаборавном дружењу са Деда Мразом. По завршетку свих 

часова: Дедамразологије, Природе и ирваса, Уметности паковања поклона и 

Физичког васпитања и спуштања низ димњак (за коју су показали посебно 

интересовање), ученици су добили дипломе као потврде да су сертификовани 

помоћници Деда Мраза. Поред диплома, ту су и беџеви, као и нови распоред 

часова. За реализацију овог дивног дружења заслужна је мама наше другарице 

Уне, госпођа Сенка, која је била главни иницијатор овог пројекта. Значајну 

подршку пружила нам је и Предрагова мама госпођа Лепа, у улози родитеља 

пратиоца. 

 Представа „Звездан“ одржана је 09. децембра. Представу школе глуме коју 

похађају ученици млађих разреда гледали су ученици 4. разреда. 

 На Општинском литерарном конкурсу „Балови и балске хаљине у Србији на 

почетку 20. века“ ученици наше школе освојили су прва три места. 

1. место - Ангелина Рајић, 4/1 (наставница Ивана Томићевић) 

2. место - Нађа Савић, 2/2 (наставница Сузана Тубић) 

3. место - Јован Ковачевић, 3/1(наставник Лазар Марковић) 

На ликовном конкурсу: 

3. место - Луна Повреновић, 5/2 (наставница Верица Ђурђевић). 

 У парохијској цркви Светог Николе, која се налази на Новом гробљу, 12. 

децембра ученици наше школе, њих 55, присуствовало је светој литургији и сви 

ученици су приступули светој тајни причешћа. Парохијски свештеник отац Тоде 

Јефтенић похвалио је наше ученике јер су са достојанством и поштовањем 

примили свето причешће. 

 

 

 

 

 

 

 У уторак 15.12.2015. 
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године ученицима 6. разреда предавање је одржала доц. др Ана Бранковић, 

професор форензике на Криминалистичко-полицијској академији. На часовима 

енглеског језика ученици су обрадили лекцију „Убиство у библиотеци“, па је 

доц. др Бранковић говорила о отисцима прстију, ДНК анализи и митовима и 

истини у серијама о форензичарима. Ученици су имали прилику да сами узимају 

отиске и ДНК, као и да се забаве решавајући измишљени случај провале у 

учионицу. 

 У одељењу IV/4 на часовима ликовне културе све је прштало од креативности. 

Правили смо новогодишње украсе, магнетиће за фрижидер, ту су и Снешко 

Белић и Деда Мраз... Велику захвалност дугујемо баки нашег друга Давида 

госпођи Славици, која је и ове године имала слуха за наше жеље и укључила се у 

наш рад на најлепши могући начин. 

 У сусрет Новој години и Божићу, у уторак, 2912. 2015. године, у свечаној сали 

наше школе ученици су заједно са својим наставницима приредили 

традиционални Новогодишњи базар. Наши гости су могли да уживају у изузетно 

креативним и маштовитим рукотворинама наших ученика. 

 Ученици који похађају секцију руског језика су заједно са ученицима 6/2 ове 

године учествовали на базару. У сарадњи са наставницама Драганом Бајчетом и 

Мирјаном Ћорилић успели су да продају готово све предмете. Секција је у холу 

школе организовала и хуманитарно фотографисање. Ученици су имали прилику 

да се фотографишу са разним реквизитима и да дају новац у хуманитарне сврхе. 

Сав приход је дониран организацији „Подржи живот“ за лечење тешко болесне 

деце. „Ум се обогаћује примањем, а душа давањем“. („Игра стаклених перли“ – 

Херман Хесе; www.podrzizivot.com) 

 Руски хор наше школе још једанпут је добио награду и то у виду карата за 

Новогодишњу представу у Руском дому. Осим што смо уживали у представи, 

добили смо и вредне пакетиће. 

 Ученици 1/2 су 23. децембра посетили ШЦ „Ушће“ и присуствовали радионици 

„Школа за Деда Мраза“. 

 У Музичкој школи „Владимир Ђорђевић” 23. децембра одржано је Општинско 

такмичење „Најраспеваније одељење”. Нашу школу представљало је одељење 

3/1 чији је учитељ Лазар Марковић. Извели су песме „Ми идемо преко поља” и 

„Трла баба лан” и својом изведбом освојили трећу награду. 

 Поводом новогодишњег базара ученици 2/1 су са својим учитељицама 

реализовали низ креативних радионица. Свој допринос су дали и родитељи који 

су се у великом броју одазвали и учествовали у раду. Направљени су снешкићи 

од чарапа, подметачи за чаше, украси од папира, сланог теста и од сламчица, 

магнети на поклопцима од тегли и честитке. Поред тога, ученици су правили и 

медењаке за послужење након новогодишње приредбе. 

 Продајна изложба „Новогодишњи базар“ реализована 29.12.2016. године. 

 Ученик Данило Даниловић, 7/2 освојио је прву награду на конкурсу „Србија и 

Русија - шта нас спаја”, ментор је била наставница Наташа Станојковић. 

Литерарни рад је објављен у часопису „Светосавско звонце” и у зборнику 

награђених радова. 

 Крајем децембра сва одељења млађих разреда организовала су новогодишње 

приредбе за своје родитеље. 

http://www.podrzizivot.com/
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ЈАНУАР 

 

 Лука Топаловић 3/2 је на Градском такмичењу освојио прво место за најбољи 

ликовно-литерарни рад на конкурсу „Мој пријатељ ватрогасац“. Златна медаља 

и диплома су му уручене 13.1.2016. године на свечаној академији Ватрогасног 

савеза Београда. 

  Ученици наше школе су у четвртак 14.1.2016. године испред Општине Звездара 

у оквиру манифестацује ,,Трг бајки“ представили своја умећа. Публика је 

уживала гледајући и слушајући: рецитале, скечеве, плесне тачке, кореографију 

уз различите нумере и извођење на инструментима попут флауте, виоле, 

виолине и гитаре. У оквиру продајне изложбе своје радове су представили 

ученици млађих разреда, наставница ликовне култура Верица Ђурђевић и 

наставница хемије Биљана Тадић. Учитељице Зорица Сандић и Ивана 

Томићевић задужене за извођење захваљују ученицима и колегиницама које су 

помогле у реализацији ове манифестације. 

 Школско такмичење из математике одржано је 22. јанура за ученике 3. и 4. 

разреда, а чак 26 ученика пласирало се на општинско такмичење. 

 Ученици  првог и трећег разреда посетили су УК ,,Вук Караџић“ 28. јануара и 

гледали представу „Мала сирена” у извођењу позоришта ,,Бошко Буха“. 

 Школска слава Свети Сава обележана је свечаним академијама ученика млађих 

и старијих разреда. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕБРУАР 
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 Учествовали смо и на Међународном конкурсу ТHE PROJECT COMPETITION 

2016 у фебруару месецу на тему HEROES, MYTHS AND LEGENDS у 

организацији Oxford University Press-a. Сертификате о учешћу на овом конкурсу 

групних радова добило је 14 ученика седмог разреда: Наталија Стојановић 7/2, 

Милица Антић 7/2, Милица Миљковић 7/2, Ивана Игњатовић 7/1, Теодора Тадић 

7/1, Јована Ковач 7/2, Ива Гајић 7/2, Исидора Бабић 7/2, Јелена Кривокапић 7/2, 

Матеја Тодоровић 7/3, Огњен Поповић 7/3, Данило Даниловић 7/2, Ања 

Аврамовић 7/2 и Ива Полексић 7/2. 

 

 

 

МАРТ 

 

 Школско такмичење рецитатора одржано је 02. марта. Учествовало је 16 ученика 

млађих разреда, а Миа Брдар 4/3 и Лена Видић 3/4 представљају школу на 

општинском такмичењу рецитатора. 

 Општинско такмичење соло певача и малих вокалних састава ДЕМУС одржано 

је 02.03.2016. г. у ОМШ „Владимир Ђорђевић“. Наступало је осам ученика. 

 Прелиминарна рунда 4. Међународног HIPPO такмичења из енглеског језика 

одржана је 05.03.2016. г. у ОШ „Ћирило и Методије“ за ученике из Београда. За 

квалификације су се спремала четири ученика: Луна Повреновић 5/2, Јелена 

Максимовић 5/2, Александра Давинић 7/1 и Војислав Адамовића 7/2. Три 

ученика су се пласирала у полуфинале овог такмичења, у категорији HIPPO 1 - 

Луна Повреновић и Јелена Максимовић, а у категорији HIPPO 3 - Александра 

Давинић. 

 Предавање ,,Процеси производње“ одржано је 08. марта. Предавач је био 

Божидар Михајловић, а слушали су га ученици 4/1. 

 На Математичком такмичењу „Мислиша” одржаном је 10. марта учествовало је 

125 ученика 2, 3. и 4. разреда. 

 Поводом Дана школе 14, 15, 16. и 17. марта организован је по разредима 

спортски дан. 

      

 Највише пажње у недељи прославе Дана школе привукао је Фестивал науке 

који је организован 18. марта. У камерној сали школе око „столова науке“ 

окупили су се наставници – организатори, ђаци – предавачи, посетиоци и сви 

који желе да нешто ново науче. Извођени су различити експерименти и 

одржана предавања из хемије, географије и биологије. 
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 Наставница хемије Биљана Тадић је са ученицима презентовала огледе: црна 

мамба, хемијски коктел, дуга у чаши, магично млеко, слоновска паста, 

хармонија боја, рукавица која маше, новац који (не)гори... Наставница 

географије Јелена Поповић је са наставницом Весном Нинковић направила 

диораму света из доба јуре о коме су ученици, седмог и осмог разреда 

предавали ученицима млађих и старијих разреда (више о томе читајте у 

рубрици географски путоказ). Са одушевљењем је посматрана вулканска 

ерупција, а наставница биологије Александра Јанковић Радић је са ученицима 

припремила филм и предавање о диносаурусима (више о томе читајте у 

рубрици млади биолози). На фестивалу су учествовали и најмлађи научници 

који су са наставницом Олгицом Вукадиновић представили најзанимљивије 

експерименте предмета руке у тесту. 

       

 Приредба ученика млађих разреда поводом Дана школе одржана је 21. марта. 

 Ученици 1/1 и 1/2 посетили су Београдску филхармонију 25. марта и слушали 

концерт за децу ,,Музика из филма о Харију Потеру“. 

 Ученици 1/3 и 1/4 посетили су Београдску филхармонију 29. марта и слушали 

концерт за децу ,,Музика из филма о Харију Потеру“. 

 

 

АПРИЛ 

 

 „Шеширијада“ је одржана 01. априла, поводом 1.априла Дана шале. 

 Поводом Ускрса наставница ликовне културе је на стакленим вратима свечане 

сале школе поставила изложбу на тему „Цртежи Ускршњих јаја“. 

 Изложба радова са Конкурса „Најлепше осликано Ускршње јаје“. 

 

 

МАЈ 

 

 Поводом 14. Београдског фестивала писаца за децу „Витезово пролеће“ 

15.5.2016. године у Сава центру, организован је фестивалски програм и свечана 

додела Витезових награда најталентованијим ученицима Србије. 

Међу њима су се нашли и ученици наше школе. За своје ликовно стваралаштво 

књигом и дипломом, награђени су: Леа Марић 1/1, Лара Николић 1/1, Николина 

Николић 3/3 и Тодор Вукомановић 3/3. 
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 Да су књиге одувек биле и до данас остале корисна разонода, доказали су и 

ученици 6. разреда наше школе. Они су у петак 6.5.2016. године посетили Други 

Савамала Book Fest са наставницама Драганом Бајчетом и Мирјаном Ћорилић. 

Ученици су имали прилику да се упознају са новим издањима, како књига, тако 

и стрипова, размене међусобна искуства и проведу поподне у пријатној 

атмосфери уз добру музику. 

 

 Предавање „Шта знам о саобраћају“за ученике трећег разреда одржано је 18. 

маја. 

 Радионица за родитеље ученика првог разреда „Родитељ-модел понашања деце у 

саобраћају“одржана је 19. маја. 

 Ученици 1. разреда посетили су УК „Вук Караџић“ 19. маја и гледали представу 

„Звездарски витез“ у извођењу позоришта „Бошко Буха“. 

 У мају месецу постављена је изложба радова ученика петог разреда на тему My 

favourite film. Израдом пројеката ученици заокружују претходно обрађену тему 

на часовима. 

 За ученике првог разреда одржано је 20. маја предавање „Безбедност деце у 

саобраћају – успорите поред школе“ у организацији Паркинг сервиса. 

 Предавање „Здрава храна“за ученике првог разреда одржано је 24. маја, родитељ 

је био гост предавач. 

 Ученици 2. разреда посетили УК „Вук Караџић“ и гледали представу „Царев 

заточник“у извођењу позоришта „Бошко Буха“. 

 Школско такмичење „Шта знам о саобраћају“ (екипно такмичење ученика 3. 

разреда) одржано је 27. маја. 
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ЈУН 

 

 Финале Општинског такмичења „Шта знам о саобраћају“ одржано је 02. јуна. 

Учествовала је екипа 3/3 одељења и освојила 2. место. 

 Одржане су приредбе / јавни часови за родитеље поводом завршетка школске 

године: 

 06.6.2016. године - приредба ученика 1/3, 

 07.6.2016. године - ученици 4. разреда, 2/2 и 2/3 посетили УК „Вук 

Караџић“ и гледали представу „Том Сојер“ у извођењу позоришта 

„Бошко Буха“, 

 08.6.2016. године - приредба ученика 1/1, 

 08.6.2016. године - ученици 3. разреда посетили УК „Вук Караџић“ и 

гледали представу „Звездарски витез“ у извођењу позоришта „Бошко 

Буха“, 

 09.6.2016. године – приредба ученика 1/4 и 2/1, 

 10.6.2016 .године – приредба ученика 1/2 и 2/3, 

 13.6.2016. године –приредба ученика 4. разреда, 

 13.6.2016. године представу школе глуме коју похађају ученици млађих 

разреда гледали су ученици 1. и 3.разреда, 

 14.6.2016. године – приредба ученика 3. разреда. 

 

 Прослава мале матуре организована је у школи 20. 6. 2016. године. 
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МАТУРАНТИ 

 

 Од укупно 79 ученика осмог разреда, полагању завршног испита је приступило свих 79 

ученикa. За два ученика је обезбеђена подршка приликом полагања завршног испита у 

виду асистената и посебне просторије за полагање. 

Свих 79 ученика је уписало средњу школу у првом уписном кругу. 

 

Стaтистички пoдaци o пoстигнућимa учeникa 

 

 

Просечан број бодова на завршном испиту 

Српски језик Математика Комбиновани тест 

7,16 5,55 6,45 

Укупно 19,16 

 

Од могућих 30 бодова, ученици наше школе су постигли у просеку  19,16 бодова. 

 

 

Остварене жеље: 

 

Уписана 

жеља 
% ученика 

1. 25уч./31,65% 

2. 14 уч./17,72% 

3. 6уч./7,59 

 

Више од половине ученика ( 56,96%) % ) уписало је срењу школу на основу прве три 

жеље.   

 

Ученик генерације, Вукова и посебне дипломе 

 

Ученик генерације: Игор Павловић 8/3 

 
 

8 ученика су носиоци Вукове дипломе. 

 

Посебне дипломе је понело  42  ученика. 

 

Спортиста генерације: Марко Ђурић 8/2  

 

Спортискиња генерације: Владислава Рогуља 8/1, и Милица Пап 8/2 
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НАШИ МАТУРАНТИ 

 

,,РАСТАЈЕМО СЕ И СТРАШНО ДУГИМ НОГАМА ОДЛАЗИМО У СВЕТ” 

 

Ако призивам сећања на догађаје из детињства, слике се смењују као на филму. 

Прве успомене с у испрекидане, непотпун е, као видео који се стално ко чи. Како време 

пролази, сећања постају више попут немих филмова, без звука, али пуни емоција, рад 

ости, узбуђења, па и туге. У сећање ми долазе неки мириси. Не могу да их повежем ни с 

а једним местом или догађајем, али ме чине срећном и носталгичном, на начин који не 

могу да објасним. Временом, успомене постају као кратки филмови. Потпуни, са звуком 

и осећањима. То су углавном путовања, рођендани, или нек и насумични догађаји. 

Велики део сећања заузимају и моји другари. Али, међу свим тим срећним тренуцима 

има и неколико тужних. Један од њих је и растанак. Живот ми се чини као ролеркостер. 

На звук звона почиње вратоломија. Успони, падови, смех и сузе, срећа и страх... Филм је 

све дужи. 

 

Лола Брчин, 8/1 

 

 VIII/1  VIII/2  VIII/3 

1. Александар Богдановић 1. Никола Андрејић 1. Урош Атанацковић 

2. Марко Богдановић 2. Лазар Бенак 2. Ана Благојевић 

3. Марко Божић 3. Филип Бијелић 3. Катарина Вукадиновић 

4. Лола Брчин 4. Богдан Божиновић 4. Никола Вукосављевић 

5. Ања Бурсаћ 5. Марија Вујовић 5. Лазар Вушуровић 

6. Машан Вучинић 6. Василије Гачевић 6. Вук Гладанац 

7. Михајло Гајић 7. Марко Ђурић 7. Немања Граховац 

8. Ива Дробњак 8. Магдалена Ивановић 8. Лука Дабетић 

9. Марко Ђековић 9. Никола Илић 9. Страхиња Дардић 

10. Марко Јевтић 10. Немања Иванић 10. Богдан Делић 

11. Петар Јовановић 11. Владислав Исаковић 11. Стефан Ђерић 

12. Петар Максимовић 12. Никола Ихарош 12. Андреа Живковић 

13. Катарина Миловановић 13. Уна Крејић 13. Лука Зарин 

14. Никола Милошевић 14. Бојан Куртић 14. Стефан Јовановић 

15. Николина Миљевић 15. Марија Лазаревић 15. Анђела Јошиковић 

16. Борис Нешовановић 16. Ивана Луковић 16. Теодора Кршљанин 

17. Андрија Павићевић 17. Вук Матовић 17. Коста Михајловић 

18. Милена Радић 18. Мила Милош 18. Сара Настић 

19. Петар Рајевић 19. Милица Пап 19. Алекса Неутзер 

20. Милош Ристић 20. Петар Пап 20. Милош Николић Врионис 

21. Владислава Рогуља 21. Стефан Петровић 21. Игор Павловић 

22. Милица Самарџија 22. Евгенија Пипер 22. Павле Перић 

23. Матеја Стојановић 23. Михајло Радић 23. Марија Раковић 

24. Хелена Стојанов 24. Ђорђе Рашић 24. Ивана Сандић 

25. Николина Станко 25. Никола Чогурић 25. Александар Трмчић 



ОШ „Иван Горан Ковачић“ 
Летопис  за школску 2015/2016. годину 

                           

25 
 

26. Василије Тодоровић 26. Никита Шмигић   

27. Невена Томић 27. Коста Шобот 

Одељењски старешина: Одељењски старешина: Одељењски старешина: 

Мирјана Марковић Јоца Стојков Ирена Пердух 

 

ОНИ СУ НАМ ПРЕДАВАЛИ 

 

УЧИТЕЉИЦЕ: Зејна Бањица, Вукосава Дишлиески, Зорица Сандић и Јелена 

Танасијевић. 

ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ VIII РАЗРЕДА: Мирјана Марковић, Снежана Костић Хавари и 

Наташа Станојковић , српски језик; Зорица Јовановић, Катарина Цекић и Мирјана 

Ћорилић, енглески језик; Верица Ђурђевић, ликовну културу; Светлана Коркановић, 

музичку културу; Јоца Стојков, историју; Јелена Поповић, географију; Наташа 

Табаковић, Станислав Милошевић и Александар Јелић, физику; Ирена Пердух, 

математику; Снежана Илијев, биологију; Биљана Тадић, хемију; Михаило Милинчић, 

Небојша Дабић, Невенка Стефановић и Анђелија Радак, ТИО, Мирјана Тришић и 

Марко Анић, физичко васпитање; Борјанка Ж ивковић и Драгана Бајчета, руски језик и 

грађанско васпитање, Зоран Чучковић, верску н аставу; Нина Вукашиновић и Милица 

Видергар, информатику; Наташа Јовановић, психолошкиња; Ракина Грујичић, 

Кристина Булатовић и Марица Симић, педагошкиње; Миомир Драгаш, директор 

школе. 

 

ОДЕЉЕЊЕ 8/1 
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ОДЕЉЕЊЕ 8/2 

 

 

ОДЕЉЕЊЕ 8/3 
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ТАКМИЧЕЊА 

 

 

ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2014/2015 ГОДИНИ 

Предмет Ученик 
Општин. 

ниво 

Градски 

ниво 

Репуб. 

ниво 

 

 

М
У

З
И

Ч
К

А
 

К
У

Л
Т

У
Р

А
 

Љубица Булатовиућ 4/3 2 место    

Андија Лазић 5/2 1 место 1 место   

Данило Трпковић 5/3 2 место    

Милица Ђоковић 5/4 2 место 
 

  

Анђела Ђоковић 5/2 2 место    

Милица Живановић 5/2 2 место    

 

 
Реља Живковић 5/3 3 место    

Ивана Сандић 8/3 3 место    

Е
Г

Л
Е

С
К

И
 

Ј
Е

З
И

К
 Крејић Уна 8/2 3. место    

Брчин Лола 8/1 3. место 2. место   

     

     

С
Р

П
С

К

И
  

Ј
Е

З
И

К
 

Данило Даниловић, 7/2 1. место 2. место учешће 

„К
њ

и
ж

ев

н
а 

о
л
и

м
п

и
ја

д
а“

 

Теодора Тадић, 7/1 1. место 2. место / 

Ива Гајић, 7/2 2. место 2. место учешће 

 

 

 

Ивана Сандић, 8/3  1. место 2. место учешће  

 

 

 

Милица Пап, 8/2 2. место 1. место учешће 

Никола Илић, 8/2 2. место 2. место 3. место 

Ања Рађеновић, 5/3 2. место / / 

С
р
п

ск
и

 

је
зи

к
 и

 

је
зи

ч
к
а 

к
у
л
ту

р
а 

Урош Полексић, 5/3 2. место 2. место / 

Милица Самарџија, 8/1 1. место 3. место / 

Никола Илић, 8/2 3. место / / 

Б
И

О
Л

О
Г

И
Ј
А

 

Лука Вукосављевић 5/1 
 

3. место   

Уна Нешић 5/3 
 

3. место   

Матеја Зарић 5/3 
 

3. место   

Богосав Миленковић 5/1 
 

2. место   

Михајло Перовић 6/1 
 

3. место   

Војислав Адамовић 7/2 
 

2. место   

Александар Шћекић 7/1 
 

3. место   

Теодора Тадић  
 

2. место   

Ф И З И К А
 

Игор Павловић 8/3 2. место 1. место 1. место  
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ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2014/2015 ГОДИНИ 

Предмет Ученик 
Општин. 

ниво 

Градски 

ниво 

Репуб. 

ниво 

 

 

Александар Јањић 7/2 1. место похвала   

Реља Штиглић 6/3 3. место 
  

 

Исидора Перовић 6/1 3. место 
  

 

Лука Булић 6/3 похвала 
  

 

Х
Е

М
И

Ј
А

 Игор Павловић 1. место    

Теодора Тадић 3. место 
 

  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Г
Е

О
Г

Р
А

Ф
И

Ј
А

 Теодора Тадић 3. место 
 

  

Вељко Ђуричић 7/2 3. место    

 

 

 

Алекса Стојанов 7/1 2. место 3. место   

Никола Илић 8/2 

2. место    

 

ИСТОРИ-

ЈА 

Никола Јовановић 5/3 

3. место    

М
А

Т
Е

М
А

Т
И

К
А

 Уна Нешић 3. место 
  

 

Никола Бајић 6/2 3. место 
  

 

Игор Павловић 8/3 1. место    

ТИО Марија Милетић 6/3 3. место    

Е
К

И
П

Н
А

 

Т
А

К
М

И
Ч

Е
Њ

А
 Рукомет девојчице 7. И 8. 

разред 
1. место  3. место   

Кошарка девојчице 7. И 

8. разред 
1. место    

Кошарка дечаци 5 и 6. 

разред 
3. место    

Кошарка дечаци 7. И 8. 

разред 
3. место    

 

 

 

Назив 

такмичења 

/предмет 

Име и презиме ученика 

Ниво/пласман 

Школ. Општи. Градс. Репуб. 

Најраспеваније 

одељење 

3/1  3. место   

Математика  Миленко Вукшић 3/1  1. место   
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Математика Јован Ковачевић 3/1  3. место   

Математика Ангелина Рајић 4/1  2. место   

Математика Филип Вујовић 4/2  1. место 3. 

место 

 

Математика Лука Мијаковац 4/3  1. место 3. 

место 

 

Математика Љубица Булатовић 4/3  3. место   

„Мислиша“-МД 

„Архимедес“ 

математика,репу

блички ниво 

Лука Топаловић 3/2    3. место 

Рецитатори, 

Српски језик 

Миа Брдар 4.3 1.место    

Рецитатори, 

Српски језик 

Лена Видић 3.-4 1.место    

Читалачка 

значка 

Вукашин Срдић 1/1     

Читалачка 

значка 

Андрија Булатовић 1/1     

Читалачка 

значка 

Јована Чамагић 1/3     

Читалачка 

значка 

Ленка Кузмановић 1/4     

Читалачка 

значка 

Одељење 2/3 за највише 

прочитаних књига 

    

Ђачка песничка 

сусретања  

Александра Давинић 7/1  3. место   

Ђачка песничка 

сусретања 

Вукан Гравара 2.-2  1.место   

Литерарни 

конкурс „Балови 

и балске 

хаљине“ 

Ангелина Рајић 4/1  1. место   

Литерарни 

конкурс„Тајна 

лепе старости“ 

Ники Николић 3.-3  3. место   

Литерарни 

конкурс„Тајна 

лепе старости“ 

Душан Марковић   3. место   

Ликовни 

конкурс „Тајна 

лепе старости“ 

Нађа Милошевић 5/1  1. место   

Ликовни Лада Благојевић 2.3  2. место   
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конкурс „Тајна 

лепе старости“ 

Ликовни 

конкурс „Тајна 

лепе старости“ 

Мина Благојевић 3.3  3. место   

Ликовни 

конкурс 

„Безбедност у 

саобраћају“ 

Нађа Михајловић  2. место   

„Безбедност у 

саобраћају“ 

,екипно 

Одељење 3/3  2. место   

Музичка 

култура 

Соло певачи и 

мали локални 

састави 

Љубица Булатовић 4/3  2. место   

 

 

 

 

 

 

ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ 

 

 

Почетком школске 2015/16. Након реализације Пројекта реконструкције, 

санације и адаптације школе отворена је реновирана „Нова – стара школа за 

будућност“. 

Промовисана је свечаним отварањем као једна од најсавременијих школа у 

граду. Дорађен је школски сајт, предвиђен акционим планом, школског развојног 

плана. На њему се могу наћи све актуелне и важе информације из школског живота. 

Пројектом реконструкције школе дорађен је разглас.  

У току школске 2015/16. год. издата су 2 броја часописа Кораци. Часопис поред 

радова ученика, садржи обиље информација о активностима у школи, културним и 

историјским занимљивостима и одражава атмосферу, живот и рад школе – неколико 

пута је награђиван.  

Флајер о раду школе и „Свеска за прваке“ су допуњени актуелностима и имају 

сврху представљања школе при упису првака.  

У складу са активностима у школи сарађивали смо са новинарима различитих 

медија (РТС, Студио Б, Дечја телевизија, Ултра, Б 92, Happy TV, Вечерње новости, 

Блиц и другима). 
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ЗАКЉУЧЦИ И МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

(преузето из Извештаја о раду школе за школску 2015/16. годину )  

 

 Образовни процес заснивати на систематском праћењу и процењивању 

квалитета у складу са Образовним стандардима, 

 Образовни процес усмерити на процес и исходе учења, 

 Успоставити хоризонталну и вертикалну повезаност између различитих 

наставних предмета чиме ће се засновати образовање на интегрисаном 

наставном програму, 

 У оквиру међупредметних компетенција унапредити у настави корелације са 

васпитним циљевима, 

 Поштујући наставни план и програм, диференцирати захтеве како би били у 

складу са способностима ученика (диференцијација,индивидуализација, 

индивидуални образовни план), 

 На Стручним већима усаглашавати критеријуме оцењивања у складу са 

Правилником о оцењивању издатом од стране Министарства просвете и науке, 

 Водити рачуна о оптерећености ученика на писменим проверавањима, 

поштујући распореде писмених задатака и контролних вежби, 

 Подстицати иновације у наставном процесу, 

 Укључити асистивне технологије у раду са децом са тешкоћама, 

 Развијати позитиван став ученика према школи, мотивацију за учење и стицање 

знања кроз наставу и ваннаставне активности, 

 У процесу наставе ученике више мисаоно ангажовати и интелектуално 

осамостаљивати са акцентом на практичну примену наученог, 

 Развијати тематску наставу, израду пројеката, тимски рад код ученика и 

наставника, односе сарадње, 

 Подстицати ученике да објективно процењују своја знања, 

 Систематски пратити и анализирати напредовање ученика у учењу и владању 

кроз формативно оцењивање, 

 Обогаћивати васпитни рад са ученицима на часовима одељењских заједница, 

правилним, избором тема и редовно вршити анализе одељењских заједница на 

нивоу Одељењских већа уз подстицање односа другарства и солидарности, 

 Подстицати развој дечјег стваралаштва и креативности, 

 Развијати културно-забавни живот ученика у школи и ван ње, организацијом 

различитих облика дружења, 

 Развијати и неговати партнерски однос школе и родитеља у циљу постизања 

квалитетних исхода како на образовном ,тако и на васпитном плану, 

 Редовно информисати родитеље о успеху и владању ученика на родитељским 

састанцима, дану отворених врата и Дану отворене школе, 

 Стално праћење реализације Плана и програма за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања и остваривање пројекта „Школа без насиља“, 

 Инсистирање на поштовању Школских правила од стране ученика, запослених и 

родитеља, 

 Осавремењавање наставе увођењем ИТ и учења на даљину, 

 Укључивање више садржаја на тему екологије и очувања животне средине, 

 За квалитет образовања и васпитања у школи одговорност треба подједнако да 

деле запослени, родитељи, локална заједница и други. 
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                e-mail: direktorigk@sbb.rs 
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___________________________________________________________________________ 

01. октобар 2016. године  

 

 Летопис је саставио Зоран Чучковић вероучитељ. 
 Летопис су лекторисале професорке српског језика Наташа Станојковић, Снежана  

Костић Хавари и Мирјана Марковић. 
 У изради Летописа аутор је користио материјал са школског сајта и овом приликом 

се захваљујем свима чије текстове сам користио, такође је коришћен и Извештај о 

раду школе за школску 2015/2016. годину. 
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