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1 ОРГАНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ  

 

Материјално техничка опремљеност 

 

Школска зграда задовољава садашње просторне потребе за реализацију наставе, али 

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

извршити реорганизацију наставног процеса. 

У оквиру текућег и инвестиционог одржавања школе у току школске године 

настављено је са неопходним опремањем школе, јер су пројектом реконструкције, 

санације и адаптације отклоњeни сви недостатци. Настављено је са опремањем  

савременим наставним средствима и обучавањем наставног и другог особља за бољу 

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 и 

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 приручници за наставнике.  

Школа има 65 компјутера који су умрежени и повезани на интернет, 5 паметних 

табли, 6 пројектора, 10 тeлевизора, а у наредном периоду планирана је набавка нових 

савремених наставних средстава. 

Електронски дневник се редовно одржава и допуњује новим могућностима, за лакше и 

брже информисање родитеља о постигнутим резултатима деце, као наставницима и 

стручним сарадницима за разне анализе и поређења о напредовању ученика. 

Електронска табла инсталирана је у кабинетима ликовног, немачког и математике. 

Купљен је намештај за опремање једне учионице првог разреда (столови, столице, 

табла, панои за хол), као и клупе за две учионице. 
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Кадровска питања 

 

Настава је била стручно заступљена у свим предметима.  

На породиљском одсуству је један број колегиница и за њих је обезбеђена 

стручна замена. 

Васпитно-образовни рад у току школске године, реализовало је 24 професора 

разредне наставе и 32 професора предметне наставе, 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 2017/18. годину и анекси Школског програма 

 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 остварења. 

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 пре подне. 

 

Продуженим боравком обухваћено је 180 ученика првог и другог разреда. 

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

ученици трећег и четвртог разреда придружили су се постојећим групама. 

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 реализацији активности у организацији Црвеног крста и Дечјег 

савеза. 

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 о раду и понашању деце. Посебна пажња поклања се ученицима са 

развојним тешкоћама, прати се њихов напредак у савладавању програмских садржаја.   
 

 

  Школске 2017/2018. године школу је похађало: 

Р. бр. Разред Одељење Број ученика Дечака Девојчица 

1 I 1 24 10 14 

2 I 2 27 11 16 

3 I 3 25 10 15 

4 I 4 23 12 11 

5 I 5 25 9 16 

Укупно I 5 124 52 72 

6 II 1 30 16 14 

7 II 2 29 14 15 

8 II 3 28 17 11 

9 II 4 28 15 13 

Укупно II 4 115 62 53 

10 III 1 29 16 13 

11 III 2 29 16 13 

12 III 3 29 15 14 

13 III 4 28 15 13 

Укупно III 4 115 62 53 

14 IV 1 22 09 13 

15 IV 2 26 12 14 

16 IV 3 24 14 10 

17 IV 4 26 12 14 

Укупно IV 4 98 47 51 

Укупно 
I -IV 17 452 223 229 

18 V 1 30 15 15 

19 V 2 30 15 15 

20 V 3 30 14 16 

21 V 4 30 14 16 

Укупно V 4 120 58 62 

22 VI 1 25 15 10 

23 VI 2 25 13 12 
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Р. бр. Разред Одељење Број ученика Дечака Девојчица 

24 VI 3 17 8 9 

25 VI 4 24 14 10 

Укупно VI 4 91 50 41 

26 VII 1 16 11 5 

27 VII 2 24 14 10 

28 VII 3 22 8 14 

29 VII 4 21 11 10 

Укупно VII 4 83 44 39 

30 VIII 1 28 14 14 

31 VIII 2 28 14 14 

32 VIII 3 26 10 16 

Укупно VIII 3 82 38 44 

Укупно V - VIII 15 376 190 186 

Укупно I - VIII 32 828 413 415 
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2 Изведени излети и екскурзије  

 

ИЗВЕШТАЈ СА ИЗЛЕТА УЧЕНИКА 1. РАЗРЕДА 

Београд – Пећинци – Фенек – Бојчинска шума - Београд 

 

У петак, 25.05.2018.године,  реализован је једнодневни излет за 112  ученика  првог  

разреда,  њихове учитељице и учитеље из боравка, посредством агенције „Beosonik“. 

На излет смо кренули у 8 часова. У току путовања учитељице су са ученицима 

разговарале о одликама равница, биљкама које су засађене на њивама, начину 

оријентације у природи,  о изгледу насеља кроз која смо пролазили, о 

карактеристикама пролећа... 

Око 9 часова смо стигли у Пећинце. Обишли смо музеј хлеба „Јеремија“ са више од 

2000 музејских експоната сакупљених протеклих 25 година из 750 српских села и 

разврстаних у три сталне поставке. Ученици су обишли и разгледали збирку оруђа за 

обраду земље, збирке предмета за израду хлебова, збирку хлебова, као и старе фуруне 

и трпезарије.  

У 11:30 h смо стигли у манастир Фенек, саграђен у другој половини 15. века.  

Након завршеног обиласка у 13h смо стигли у Бојчинску шуму која је под заштитом 

државе. За ученике је организован ручак у ресторану „ Бојчинска колеба“. Ученици су 

обишли фарму мангулица и мини-ергелу коња. Након тога су шетали по шуми, играли 

се  и уживали у  бојама пролећа.  

Заједнички одлазак у природу је допринео побољшању односа и уважавању 

различитости међу ученицима. 

Повратак у Београд је био око 19h. 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ИЗЛЕТА УЧЕНИКА 2. РАЗРЕДА 

Београд – Бранковина – Ваљево – Струганик - Београд 

 

У петак, 18.05.2018.године,  реализован је једнодневни излет за 105  ученика  другог   

разреда и њихове учитељице посредством агенције „Beosonik“. 
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На излет смо кренули у 8 часова. У току путовања учитељице су са ученицима 

разговарале о облицима рељефа и изгледу насеља кроз која смо пролазили, 

карактеристикама пролећа… 

Око 10 часова смо стигли у Бранковину, селу познатом по Десанки Максимовић и 

породици Ненадовић. Обишли смо гроб наше песникиње, спомен школу у којој је њен 

отац радио као учитељ и цркву коју је подигла породица Ненадовић. Ученике је кустос 

упознао са историјским значајем Бранковине. Затим смо посетили музеј посвећен  

Десанки Максимовић. Ученици су имали прилику да слушају стихове, које је читала 

песникиња, разгледали су фотографије, књиге, бисте, њену гардеробу… 

У 14 часова смо стигли у Ваљево. Посетили смо „Муселимов конак“, седиште 

Муселима, старешине вањевске нахије и упознали се са историјским догађајем „Сеча 

кнезова“. Следи посета Народном музеју са разгледањем централне сталне поставке 

под називом „Трећа димензија прошлости- поглед на будућност“. 

Након завршених обилазака, ручали смо у ресторану „Јефимија“, а затим прошетали 

пешачком зоном града. 

Следи посета спомен – музеју и родној кући војводе Живојина Мишића у селу 

Струганик.  

Заједнички одлазак у природу је допринео побољшању односа и уважавању 

различитости међу ученицима. 

Повратак у Београд је био око 20h. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ИЗЛЕТА УЧЕНИКА 3. РАЗРЕДА 

Београд – Бранковина – Ваљево – Струганик - Београд 

 

 

У петак, 25.05.2018.године,  реализован је једнодневни излет за 109  ученика  трећег   

разреда и њихове учитељице посредством агенције „Beosonik“. 

На излет смо кренули у 8 часова. У току путовања учитељице су са ученицима 

разговарале о облицима рељефа и изгледу насеља кроз која смо пролазили, начинима 

оријентације у природи, занимањима људи на селу и у граду, карактеристикама 

пролећа… 

Око 10 часова смо стигли у Бранковину, селу познатом по Десанки Максимовић и 

породици Ненадовић. Обишли смо гроб наше песникиње, спомен школу у којој је њен 
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отац радио као учитељ и цркву коју је подигла породица Ненадовић. Ученике је кустос 

упознао са историјским значајем Бранковине. Затим смо посетили музеј посвећен  

Десанки Максимовић. Ученици су имали прилику да слушају стихове, које је читала 

песникиња, разгледали су фотографије, књиге, бисте, њену гардеробу… 

У 13 часова смо стигли у Ваљево. Посетили смо „Муселимов конак“, седиште 

Муселима, старешине вањевске нахије и упознали се са историјским догађајем „Сеча 

кнезова“. Следи посета Народном музеју са разгледањем централне сталне поставке 

под називом „Трећа димензија прошлости- поглед на будућност“. Ученици су 

проучаваи развој човека, оруђа, оружја и машина од праисторијског доба до 

савременог доба. 

Након завршених обилазака, ручали смо у ресторану „Јефимија“, а затим прошетали 

пешачком зоном града. 

Следи посета спомен – музеју и родној кући војводе Живојина Мишића у селу 

Струганик у 16 часова. Посетили смо његову родну кућу, аутентично задање из 1830. 

Г., вајате и кућице у којима су на сламарици спавали млађи чланови породице Мишић. 

Наследник ове породице нам је причао о животу и раду војводе, његовој ратној 

стратегији… 

Заједнички одлазак у природу је допринео побољшању односа и уважавању 

различитости међу ученицима. 

Повратак у Београд је био око 20h. 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ИЗЛЕТА УЧЕНИКА 4. РАЗРЕДА 

Београд – Бранковина – Ваљево – Струганик - Београд 

 

У петак, 01.06.2018.године,  реализован је једнодневни излет за 85 ученика  четвртог  

разреда и њихове учитељице посредством агенције „Beosonik“. 

На излет смо кренули у 8 часова. У току путовања учитељице су са ученицима 

разговарале о облицима рељефа и изгледу насеља кроз која смо пролазили, начинима 

оријентације у природи, занимањима људи на селу и у граду, карактеристикама 

пролећа… 

Око 10 часова смо стигли у Бранковину, селу познатом по Десанки Максимовић и 

породици Ненадовић. Обишли смо гроб наше песникиње, спомен школу у којој је њен 

отац радио као учитељ и цркву коју је подигла породица Ненадовић. Ученике је кустос 

упознао са историјским значајем Бранковине. Затим смо посетили музеј посвећен  
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Десанки Максимовић. Ученици су имали прилику да слушају стихове, које је читала 

песникиња, разгледали су фотографије, књиге, бисте, њену гардеробу… 

У 13 часова смо стигли у Ваљево. Посетили смо „Муселимов конак“, седиште 

Муселима, старешине вањевске нахије и упознали се са историјским догађајем „Сеча 

кнезова“. Следи посета Народном музеју са разгледањем централне сталне поставке 

под називом „Трећа димензија прошлости- поглед на будућност“. Ученици су 

проучаваи развој човека, оруђа, оружја и машина од праисторијског доба до 

савременог доба. 

Након завршених обилазака, ручали смо у ресторану „Јефимија“, а затим прошетали 

пешачком зоном града. 

Следи посета спомен – музеју и родној кући војводе Живојина Мишића у селу 

Струганик у 16 часова. Посетили смо његову родну кућу, аутентично задање из 1830. 

Г., вајате и кућице у којима су на сламарици спавали млађи чланови породице Мишић. 

Наследник ове породице нам је причао о животу и раду војводе, његовој ратној 

стратегији… 

Заједнички одлазак у природу је допринео побољшању односа и уважавању 

различитости међу ученицима. Излет је протекао у најбољем реду.  

Повратак у Београд је био око 20h. 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ЈЕДНОДНЕВНОГ ИЗЛЕТА УЧЕНИКА 5. РАЗРЕДА 

одржаног 09. јуна 2018. г. 

Претходне припреме у вези са извођењем једнодневног излета ученика петог 

разреда извршене су у складу са Правилником о извођењу екскурзија. Одељењске 

старешине 5. разреда направиле су и доставиле предлог програма једнодневног излета, 

а Наставничко веће га је усвојило. Затим је сагласност на предлог извођења 

једнодневног излета дао и Савет родитеља школе. Избор агенције спроводен је у 

складу са Правилником о извођењу екскурзија. Школа је благовремено објавила оглас 

за путовање ученика, имајући у виду време потребно да се обезбеде најбољи услови за 

реализацију предвиђеног путовања. Припрему огласа, упутства и отварање понуда и 

избор понуђача вршила је Комисија школе. Комисија је одлучила да једнодневни излет 

ученика 5. разреда буде изведен 09.06.2018. г. у аранжману туристичке агенције 

„Беосоник“ из Београда. Програм извођења излета, као и услови путовања и цена, 

налази се у прилогу записника Комисије. Родитељи су дали писмену сагласност за 

извођење излета у аранжману агенције „Беосоник“. За стручног вођу пута одређена је 

Наташа Станојковић, одељењски старешина 5/1. 
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Излет је изведен 09.06.2018. године на релацији Београд – Опленац – Топола – 

Аранђеловац – Бабина Река – Београд. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈЕ 

ЗА УЧЕНИКЕ ШЕСТОГ РАЗРЕДА 

 

Одељењско веће 6. разреда прихвалтило је предлог програма једнодневног излета. На 

тај предлог сагласност је дао и Савет родитеља школе. После спроведене процедуре 

организација је поверена  туристичкој агенција Sonic Tours d.o.o. из Београда. 

Излет је изведен 12.5.2018.г. на  релацији Београд- Текериш- Троноша- Тршић- 

Београд. 

Носиоци припреме, организације и извођења програма и плана путовања су директор, 

стручни вођаи ос.  

За вођу пута изабран је Јоца Стојков, професор историја. 

На пут је кренуло 79 ученика, четири професора. Одељењске старешине су обезбедиле 

организационо-техничке услове за извођење путовања и координирале реализацију 

садржаја и активности предвиђених плано, старале се о безбедности и понашању 

ученика. 

Путовање је спроведено 12.5.2018. у 8 часова. Завршено је безбедним повратком у 20 

часова. Програм је реализован на задовољство ученика који су се вратили пуни 

утисака. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЕКСКУРЗИЈЕ 

ЗА УЧЕНИКЕ СЕДМОГ РАЗРЕДА 

Екскурзија је реализована у суботу, 09.06.2018. 

Екскурзију је организовала агенција Admiral Tours d.o.o. из Београда. 

У оквиру припрема за екскурзију одељењске старешине упознале су ученике с 

програмом путовања. Вођа пута одржала је родитељски састанак коме је 

присуствовало око 40 родитеља из свих одељења седмог разреда, и на коме је 

размотрена маршрута, правила понашања ученика и други детаљи од значаја за 

реализацију путовања. Такође, одржан је и састанак директора и вође пута с дежурним 

ученицима свих одељења, на коме су упознати са својим задужењима и 

одговорностима. 
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У суботу, 09.06.2018. тачно у 7.00 часова аутобуси су постављени на полазиште у 

Булевару краља Александра. Саобраћајна полиција извршила је контролу у 7:30 и 

утврдила да возила и возачи испуњавају услове за вожњу деце. Контроли су 

присуствовали директор школе, вођа пута и представници агенције. На располагању је 

био аутобус, комфоран, с климом, адекватан за превоз деце. Аутобус је био 

двоспратни, па није било поделе једног одељења у два аутобуса. 

Сви ученици су били у једном двоспратном аутобусу. У аутобусу је био и водич. 

Укупан број ученика који су пошли на пут био је 80, два ученика су одустала од пута 

из 7-1 и једна ученица из 7-3 одељења. По одељењима је учествовао следећи број 

ученика: 

7-1  14 ученика 

7-2 24 ученика 

7-3 21 ученика 

7-4 21 ученика 

Обзиром да су сви били присутни и да је завршен преглед возила, аутобуси су кренули 

10 минута раније, односно у 7:50. 

Обзиром да је било лоше време због кише, дошло је до измене маршуте пута и  

направљен је нови план. Измена плана је била савим у складу са временским условима. 

Уместо планираног пута –Текериш – Бела Црква – Крупањ – Тршић – Троноша –

Лозница дестинација је била Текериш – Троноша – Тршић – Крупањ.  До првог 

одредишта направљена је мала пауза од 30 минута, због одмора, доручка, потребе за 

тоалетом. Ресторану у коме је био планиран ручак, најављено је кашњење како би се 

сервирала топла храна по доласку. 

Око 10:30 часова ученици су стигли на прво одредиште-Текериш. 

Посета је трајала око 60 минута и сви ученици су се понашали пристојно и били су 

адекватно обучени. Обилазак су искористили и за куповину сувенира у  продавнци. 

Након обиласка Текериша настављено је са вожњом до манастира Троноша у коју смо 

ушли око 11:30 часова.  

Посета је трајала око 60 минута и сви ученици су се понашали пристојно и били су 

адекватно обучени. Обилазак су искористили и за куповину сувенира у  продавнци, 

већина је испоштовала да се унутрашњост манастира не фотографише. 

Око 13:30 часова за ученике је био послужен ручак-пилећа чорба, пљескавица , 

помфрит, салата и колач. Чорба се ученицима веома допала, па су тражили додатак, 

док није пристигло главно јело. 

После ручка ученици су имали слободно време до 15:30, када је настављен пут ка 

Крупњу. Када смо дошли у Крупањ почео је пљусак, па су ученици само посетили 

цркву Вазнесења господњег. Током пљуска понашање ученика није било примерено, 

па су се у једном моменту док су се склаљњали од кише једна група ученика одвојила и 

отишла у крипту цркве где су случајно поломили стакло – Светозар Вујиновић. Након 

обилска цркве пут смо наставили ка Београду. На улазу у Шабац нас је зауставила 

барикада због штрајка због повећања цене горива. Ту смо направили паузу за 

кафу.након 18.00 завршен је штрајк и настављамо пут као Београду. У Београд 

стижемо око 20.30 са малим кашњењем због непланираних препрека на путу.  
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По доласку је примећен мали број родитеља (око 20) који су дочекали децу, иако је на 

родитељском састанку и при поласку на пут било стого наглашено да су у обавези да 

своју децу сачекају по повратку са пута, што важи и за испраћај на пут.  

Ученици су изразили задовољство реализованом екскурзијом, коју су провели у 

пријатној атмосфери, добром расположењу и дружењу. Такође, садржаји су добро 

одмерени, занимљиви и прилагођени овом узрасту. Што се мишљења ученика о 

реализованој екскурзији тиче, она је оцењена као одлична.  

Од ствари које се ученицима нису свиделе најчешће наводи храна, тачније пљескавица, 

па се она спомиње и као ставка коју би већина ученика променило.  

Ученици су за собом оставили чисте аутобусе и већи део пута су се понашали културно 

у складу са  правилима понашања која се очекују у току вожње.  

Општа оцена је да је екскурзија успешно реализована. 

Вођа пута 

Синиша Борковић 

 

 

ИЗВЕШТАЈ СА ДВОДНЕВНЕ ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА 8. РАЗРЕДА 

Релација Београд- Манасија- Ресавска пећина- Раваница- Сокобања- Ниш- Беогерад 
 

 

На пут је кренуло 76 ученик, директор као вођа пута, три наставника, водич и лекар. 

Путовање је почело 12.5.2018. у 8 сати. Најпре је посећен манастир Манасија. После 

обиласка Ресавске пећине, пут је настављен према Раваници и Сокобањи.у 

Сокобањусмо стигли у 16:30 у хотел „Турист“.Време до вечере је проведено у шетњи 

центром Сокобање и рекреацији. Смештај је био у двокреветним и трокреветним 

собама, а доручак, ручак и вечера, пун пансион, у ресторану хотела уз класично 

послуживање. У 21 час је организовано дружење ученика у дискотеци хотела. 

Током другог дана посетили смо споменик на брду Чегар, подигнут на месту где се 

одвијала чувена битка из Првог српског устанка у знак сећања на погинуле војникеи 

њиховог команданта Стевана Сиђелића. Затим смо обишли Ћеле-кулу и Народни музеј 

у Нишу. Слободно време до 14:30 ученици су провели у шетњи по Нишу. После ручка 

у Сокобањи кренули смо пут Београда. Путовање је завршено безбедним доласком у 

Београд 13.5.2018. у 20:15 часова. Циљеви и задаци екскурзије у потпуности су 

реализовани и у складу са Правилником о извођењу екскурзија.  

 

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. 

 



ОШ „Иван Горан Ковачић“ 
Летопис  за школску 2017/2018. годину 

                           

14 
 

3 НАШЕ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ  

 

3.1 СЕПТЕМБАР 

 

17.09.2017.- ученици четвртих разреда су посетили Музеј Афричке уметности. 

19.9.2017. - Одбојкашки клуб „Железничар“ је у млађим разредима реализовао 

час физичког васпитања. 

29.09.2017.- ученици четвртих разреда су посетили позориште. 

Ученици одељења 3/2 су на једном од часова природе и друштва припремили и 

презентовали пројекте на тему „Мој крај“. Били су подељени у хетерогене групе 

и имали задатак да истраже, изврше селекцију прикупљеног материјала, а затим 

организују и припреме плакате. Излагање група било је интересантно и ученици 

који су слушали са лакоћом су могли да понове научено на крају часа. Овакав 

вид учења им је био занимљив, подстакао их на међусобну сарадњу и тимски 

рад у групи, па су изразили задовољство и жељу да спроведу неко ново 

истраживање. 

 

 

3.2 ОКТОБАР 

 

03.10.2017. Ученици 6. разреда у пратњи наставнице енглеског језика Оливере 

Томић,  посетили су ОШ  Бељко Дугошевић» - плесна радионица у оквиру 

дечије недеље . 

06.10.2017.- ученици четвртог  разреда билису на концерту „ твори всегда“- 

Русија. 
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13.10. 2017.- предавање „ Безбедност деце у саобраћају“. 

У оквиру Дечије недеље,одржана је радионица у продуженом боравку са 

ученицима другог разреда на тему: „Ја сам дете са ове планете!“ Учитељице су 

са децом разговарале на тему заштите животне средине и спровеле низ 

активности у оквиру група! Деца су са задовољством решавала 

задатке,учествовала у квизовима знања и цртала планету Земљу! Ово је само 

једна у низу радионица које су планиране у оквиру продуженог боравка. Дечији 

осмеси нам говоре више од речи,уживали су и научили како да чувају своју 

околину! 

 

17.10.2017.- ученици четвртог разреда посетили су манастир Раковица. 

23.10.2017. ученици осмих разреда посеили су Сајам књига . 

23.10.2017. –зуботехничка школа одржала предавање и преглед за ученике 

других разреда у оквиру пројекта „ Превенција оралног здравља“. 

У периоду од 02.10.2017. до 08.10.2017. реализоване су активности у оквиру 

Дечје недеље. Организован је: Дан Дечјих права, изложба радова мото-Градимо 

мостове међу генерацијама за-РАДОСТ СВАКОГ ДЕТЕТА, хуманитарна акција 

,,Наше мало неком пуно значи“, спортски дан.  

Приредба за прваке поводом Дечје недеље реализована је 05. октобра. Ученици 

су уживали уз музику, ритмику, рецитале и песму. 

Наведене активности су реализовале: Сандић Зорица, Томићевић Ивана, 

Коркановић Светлана, Ђурђевић Верица, Ђорђевић Данијела, Паунић 

Бранислава и Мишић Ана. 
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3.3 НОВЕМБАР 

 

02.11.2017.- ученици другог  разреда су посетили Музеј Николе Тесле. 

6.11.2017. -ученици првог разреда у УК „ Вук Караџић“ гледали су представу  „ 

Звездарски витез“. 

8.11.2017. -ученици другог разреда у УК „ Вук Караџић“ гледали су представу  „ 

Чаробњак из оза“. 

14.11.2017.  Рециклажни дан са мађионичарем. 

Дан 14.новембар ће свакако остати забележен у меморији ученика I и II разреда 

наше школе. Позоришна сала одисала је шаренилом и мноштвом задовољних 

лица која су са нестрпљењем очекивала овај пројекат. Улазница за ову 

радионицу била је ПЕТ амбалажа спремна за рециклажу. 

Шта је то рециклажа, шта да радимо са употребљеном амбалажом и шта све 

можемо да рециклирамо- само су нека од питања на која су ученици наше 

школе добили одговор кроз едукативну радионицу. Деца наше школе 

захваљујући сарадњи Секопака и компаније Делез Србија, имала су рециклажни 

дан у оквиру којег су научили како се од старог прави ново. За децу је у оквиру 

радионице организована представа „Прљаво или чисто, није исто“, гледање 

филма „Максимова еколошка авантура“, а мађионичар им је показао како 

амбалажа може да буде и прави реквизит за извођење трикова. 

По завршетку рециклажног дана и едукативних радионица малишани су имали 

прилику да одмах покажу оно што су научили кроз игру меморије са појмовима 

за погађање на тему рециклаже. Сви учесници радионице су од Секопака и 

компаније Делез Србија на поклон добили бојанку „Вашу амбалажу у 

рециклажу“ и паковање дрвених бојица. 

 

http://www.sekopak.com/
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Роботика у нашој школи 

Фонд Б92 је прошле године покренуо акцију увођења роботике у основне школе. 

Наша школа се ове године прикључила акцији и добила 5 mBot робота, на којима ће 

деца учити програмирање/кодирање. Деца уз помоћ једноставног програма, кроз игру, 

стичу основна знања о програмирању.  

Ова акција подразумева и учешће ученика у такмичарској лиги “KODigranje”. До краја 

школске 2017/2018 године биће организована два такмичарска кола “KODigranje” за 

ученике од 5 до 8 разреда.Драги ученици mBot роботи стигли су и у нашу школу!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=ECSo7I61cOs 

bitkazaznanje.rs  

17.11.2017. -ученици другог разреда у УК „ Вук Караџић“ гледали су представу  

„ Пепељуга“. 

23.11.2017. - ученици 7/4 у пратњи ОС Невенке Стефановић посетили су 

позориште Бошко Буха. 

28.11.2017.- зуботехичка школа одржала представу „ Орално здравље“ за 

ученике другог разреда и њихове родитеље. 

29.11.2017.- сусрет са песником Слободаном Станишићем – ученици 1. Разреда 

Шта је огњиште? Шта је плуг? Ко је био абаџија? Какве су биле школе некад? 

Само су нека од питања на које су одговоре потражили ученици 3/2. Упућени на 

разне изворе знања( усмена предања старијих, енциклопедије, часописи, 

интернет…), истражујући и прикупљајући податке, спремали су групне радове 

које су презентовали на часовима природе и друштва у оквиру наставне теме 

Прошлост мог краја. Поред бројних информација до којих су дошли, трудили су 

се да поткрепе своја излагања очигледним примерима доносећи старе предмете 

(пегла, фотоапарат, ножић за отварање писама, стари новац…) Заинересовани и 
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мотивисани за рад лако су преносили, али и усвајали нова знања од својих 

вршњака. На крају су констатовали да су спремни за нове изазове. 

 

29.11.2017. - ученици трећег разреда су гледали представу „У страху су велике 

очи“ у УК „Вук Караџић“ . 

Дана,30.11.2017. године са почетком у 10:45ч. у Свечаној сали наше школе, 

одржане су Игре без граница. Учесници су били ученици четвртог разреда. 

Уз присуство ученика млађих разреда и наставника, ученици четвртог разреда 

такмичили су се у две дисциплине: девојчице у игри скакање у џаковима и ту су 

победу однеле ученице 4-1, а дечаци у игри надвлачења конопца и ту су победу 

однели ученици 4-3. 

Након проглашења победника, сви ученици су се дружили уз музику. 

Са нестрпљењем чекамо неке следеће Игре без граница! 
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3.4 ДЕЦЕМБАР 

 

04.12.2017. - ученици трећег разреда су присуствовали манифестацији „Ти 

можеш“- програм поводом међународног дана особа са инвалидитетом. 

04.12.2017. године ученици трећег разреда су са својим учитељицама посетили 

УК ,,Вук Караџић“ где је одржана манифестација ,,Ти можеш“, поводом 

обележавања Међународног дана особа са инвалидитетом у организацији 

Секретаријата за образовање и дечју заштиту. У богатом програму где су се 

смењивале игра и песма, учествовали су ученици основних школа за образовање 

и васпитање деце са сметњама у развоју. Наши ученици имали су привилегију 

да уживају у програму као и у продајном базару где су представљене 

рукотворине које су ученици школа сами направили. Циљ ове посете био је да 

допринесемо прихватању и уважавању различитости код деце. Препуни утисака 

које су понели са манифестације, ученици су на несвакидашњи начин научили 

једну веома важну лекцију. 

06.12.2017. - ученици 6/1 у пратњи ОС Мирјане Марковић посетили су 

позориште Бошко Буха. 

07.12.2017. – Посета Руском дому – заједнички концерт ученика српских 

основних школа које уче руски језик. 

07.12.2017. – ученици 2/4 посетили су Трг бајки и учествовали у ликовној 

радионици. 

15.12.2017. – ученици 2/4 посетили су Трг бајки и учествовали у ликовној 

радионици. 

26.12.2017. - ученици другог разреда у УК „ Вук Караџић“ гледали су представу  

„ Снежна краљица“. 

04.12.2017.- презентација издавачке куће „BOOK STIL“-читалачка радионица за 

ученике 3. и 4. Разреда. 

07. и 14.12.2017.- студенти мастер академских студија логопедије, Факултета за 

специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитета у Београду посетили су 

одељења трећег и четвртог разреда. 

Поред Педагошког музеја, Етнографског музеја, Музеја науке и технике, 

ученици 4-2 и 4-3 су посетили Музеј афричке уметности у Београду. 

Том приликом ученици су имали могућност да своје знање обогате упознавсњем 

са културом и уметношћу афричког континента. Погледали су постсвку 

предмета од дрвета, текстила, камена… 

Уметнички предмети су претежно из земаља западне Африке (Малија, Гвинеје, 

Сенегала, Обале Слоноваче, Гане, Тогоа, Нигерије…) 

Експонати представљају део традиционалне културе народа Бобо, Бамбара, 

Бага, Гере, Киjи…. 
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Деца су показала велику заинтересованост за ту врсту садржаја. 

Наставнице 

Сузана Тубић  

Слађана Савовић 

 

 

Наши мали ствараоци 

Школа 

Школа је све. 

Школа је страва. 

Волим да се дружим, 

то је срећа права. 

У школу ја идем сваки дан за редом, 

а највише волим средом. 

Тада на табли пишем матиш кредом. 

Иван Петровић I-3 

Лепа бамби 
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Лепа бамби кад у шуму дође, 

све животиње се усреће. 

Лепа бамби кад у шуму дође, 

дан без игре не може да прође. 

Трчање и жмурке уз лептиров лет, 

све док не слети на љубичасти цвет. 

Шумом се шири радост и срећа, 

када лепа бамби дође, тада је највећа. 

Ива Томић I-3 

25.12.2017. – посета Рачунарске гимназије у оквиру професионалне 

оријентације. 

28.12.2017.- у школи је традиционално организован Новогодишњи базар који су 

посетили бројни родитељи наших ученика. 

Шта је то Филхармонија? 

Филхармонија је место где се чују најлепши звуци. Она има свој оркестар, а то 

су људи који разним инструментима свирају дивне мелодије. 

У оркестру има много инструмената. Неки свирају на дивним витким 

виолинама, други имају дебеле контрабасе. Једни свирају флауте и кларинете, а 

други трубе и тромбоне. Са њима, као главни шеф, управља диригент. Он има 

мали штап и помоћу њега, чудним покретима руке, даје знак ко и како треба да 

свира. Мелодија која крене на његов знак је невероватно лепа.  

Посебну чаролију представља звук који се простире двораном. Његова јачина и 

лепота вас брзо одведе на чаробно место. 

Софија Лазић V-3 

 

Шта је то Филхармонија? 

Филхармонија је нешто што звучи лепо и моћно. Нешто што делује полетно. 

Оркестар своју љубав према музици преноси на све присутне. На једном месту 

окупљено је пуно гудачких, дувачких и ударачких инструмената. Понеки клавир 

ушета међу њих. Иза сваког од њих је школовани музичар који претаче прегршт 

ноти у тонове класичне и симфонијске музике. Вредне руке диригента показују 

им брзину и јачину звука који се шири из њихових инструмената. Тако пуно 

енергије на таком малом простору. 

Филхармонија, то је велика љубав према музици пренета из срца музичара, кроз 

њихове инструменте, снагу диригента, на све нас.Николина Николић V-3 

 

Београдска филхармонија је, од 1. априла до 13. јуна 2017. године, организовала 

наградни конкурс за најбоље литерарне радове до сто речи на тему „Шта је то 

Филхармонија?“. Право учешћа имали су ђаци од првог до четвртог разреда. 

Награђено је двадесет пет ученика наше школе. За најбоље радове припремљени 

су филхармонијски ранци пуни изненађења.  

Честитамо! 
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3.5 ЈАНУАР 

 

Пливање за Часни Крст организовано је 18. јануара 2018. године на базену 

Тонус. Нашу школу су достојанствено представљали ученици 4/3. Ученица 

Анђела Антић освојила је прво место на општини Звездара у категорији 

девојчица, а ученика Матеја Булић је освојио треће место у категорији дечака. 

На Крстовдан, 18. јануара 2018. године, у Београду је по први пут организовано 

пливање за Часни крст и за нас, ђаке основних школа, али само за нас млађе. 

Пливали смо на базену Тонус и ту су били ученици не само са Звездаре већ и са 

других општина. Пливањем за Часни крст 

се показује наша воља, жеља и спремност , 

тако да је најважније учествовати. Ми смо 

учествовали али и били најболји. Матија је 

освојио треће место у конкуренцији дечака 

са наше општине а Анђела прво у 

конкуенцији девојчица са Звездаре, тако да 

је поред медаље поносно понела и пехар 

којим се показује да је прва допливала до 

Часног крста. Подршку су нам давали 

старији другари који су нас гледали преко 

отворених прозора и наши родитељи. Али 

ништа од тога не би било да наш 

вероучитељ, Зоран Чучковић није веровао у 

нас и позвао нас да представљамо школу на 

овој манофестацији.  

Ми смо срећни и поносни што смо имали 

прилике овако да се дружимо, па се надамо 

да ће се и следеће године одржати пливање 

за Часни крст али не само за ученике од 

првог до четвртог разреда, већ и за ученике 

старијих разреда основних школа и 

средњошколце. 

Матија Булић и Анђела Антић 4 ₃ 

17.01.2018.- предавањање родитеља на тему „ превенција болести зависности „- 

за ученике 6. разреда. 

22.01.2018.- интгерактивно предавање „ Лифт није играчка“ ЈП Градско 

стамбено. 

24.01.2018. - ученици првог разреда у УК „ Вук Караџић“ гледали су представу  

„Пепељуга“. 

27.01. 2018.- школу су поводом прославе Дана Светог Саве посетили бројни 

гости. 

27.01.2018- Приредба поводом обележавања Светог Саве. 
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3.6 МАРТ 

 

21.03.2018. – приредба поводом Дана школе. 

23.03.2018.- учениц другог разреда посетили су Београдску филхармонију „ 

Здраво ми смо оркестар. 

У четвртак, 29.3.2018. године одржан је још један Ускршњи базар. Свечана сала 

наше школе била је испуњена маштовитим и креативним радовима ученика и 

наставника. Родитељи, баке, деке уживали су у разноликости и шаренилу 

Ускршњих декорација. 

 

29.03.2018.- организација Ускршњег базара у свечаној сали школе. 

 

3.7 АПРИЛ 

 

12.04.2018- ученици трећег  разреда у позоришту „ Бошко Буха“ гледали су 

представу  „ Питам се питам колико сам битан“. 

Након освојеног првог места на општинском такмичењу (Звездара), Ева 

Драгојловић II4 је освојила треће место на градском такмичењу и њен рад „Како 

да играш, а да не претераш“ учествоваће на Републичком такмичењу. 

Желимо јој пуно среће!!! 

13.04.2018. - ученици првог разреда у позоришту „ Бошко Буха“ гледали су 

представу  „ Питам се питам колико сам битан“ 

У цркви Светог Николе на Новом гробљу у суботу 14. априла одржано је 

саборно крштење девет ученика основне школе „Иван Горан Ковачић“. Саборно 
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крштење на захтев родитеља и ученика организовано је са парохијским 

свештеником о. Тодетом Јефтенић. Том приликом крштено је осам ученика 

наше школе, а кумови су им били другари из одељења, и једна беба. Свечаности 

у цркви, где су ученици по Крштењу од свештеника примили и Свету Тајну 

Миропомазања, присуствовали су родитељи и други ученици. 

 

19.04.2018.- предавања заученике првог разреда на тему Безбедност у 

саобраћају  

Ученици одељења 3/1 и 3/2 учествовали су 28.4.2018. године, на такмичењу у 

оквиру пројекта Црвеног крста ,,Смањење ризика и последица од елементарних 

непогода и других опасности“ и освојили 3. место. Такмичење је одржано на 

Топцидеру испред Милошевог конака. Деца су имала прилику да примене 

усвојена знања на занимљив начин и пре свега незаборавно дружење. Препуни 

утисака вратили су се са пехаром у рукама и богатији за једно ново искуство. 

 

23.04.2018.- ученици 4/4 посетили су Ташмајдан и Вуков парк у оквиру часа 

чувари природе. 
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3.8 МАЈ 

 

04.05.2018.- организација Маскенбала за ученике од 1-4 разреда. 

Првенство општине Звездара- 

Мале олимпијске игре 2017/2018. 

За ученике првог разреда су организоване „Мале олимпијске игре“.Све школе 

које су се пријавиле са општине Звездара су учестовале у такмичењу. 

Такмичење је одржано у ОШ“Ћирило и Методије“,09.05.2018.године. 

Учествовало је 12 ученика првог разреда.У фискултурној сали постављен је 

полигон,који су такмичари морасли да савладају.Мерила се брзина,прецизност и 

спретност. 

Кроз игру и дружење деца су се такмичила и освојила треће место. 

Марија Мирковић 

 
 

 

Републичко такмичење из Техничког и информатичког образовања одржано је 

11. и 12.5.2018. у Вршцу. Наша ученица Ангелина Рајић 6/1, освојила је прво 

место и златну медаљу у дисциплини папирно моделарство.  

Све честитке Ангелини на овом сјајном успеху. 
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Традиционално смо и ове године у школском дворишту наше школе 

организовали маскенбал. Ученици млађих разреда су се потрудили да са 

родитељима и учитељима дочарају на најлепши начин свет бајки. Након 

дефилеа у школи,деца су прошетала до општине Звездара,на задовољство 

многих пролазника. Шарене костиме и дечије осмехе употпунила је дивна 

публика,понеки слаткиш и сјајна музика! 

 

16.05.2018- ученици четвртог разреда гледали су позоришну представу „Мали 

каплар“ у позоришту Душко Радовић. 

Недавно, 12. маја, цела генерација шестог разреда ишла је на излет са својим 

разредним старешинама. Путовали смо аутобусима. Посетили смо Текериш, 

манастир Троношу и Тршић. 

Прво смо посетили Текериш, место где се одиграла Церска битка 1914. године. 

Ту нас је дочекао локални водич који нам је причао о бици. Након тога 

разгледали смо музеј. У њему видели смо оружје и чувене церске пешкире о 

којима смо чули причу од водича. Нажалост, нисмо могли да видимо спомен 

костурницу јер је у реконструкцији. Пре него што смо кренули даље, свратили 

смо у сувенирницу. 

Пут нас је даље водио у манастир Троношу у којем је извесно време боравио и 
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Вук Караџић. Кад смо ушли у манастир, пуштен нам је звучни запис о историји 

ове старе грађевине. Поново смо имали времена да свратимо у сувенирницу и 

одемо до фонтане близу манастира да се освежимо. Манастир је 2017. године 

прославио 700 година свога постојања.  

Наша последња одредница био је Тршић, родни крај реформатора српске 

азбуке. Ту смо прво ручали. Након тога, кренулии смо кроз шуму до Вукове 

родне куће. Одушевила нас је природа, сунце које титра кроз крошње дрвећа и 

тихи цвркут птица. За свога живота Караџић је сакупљао народне пословице. 

Док смо ходали кроз шуму уочили смо те пословице које су биле написане на 

таблицама. Неке од мојих омиљених су: 

„Ко хоће часно, не може ласно“ 

„Благо оном тко зна да не зна, а хоће да зна“ 

„И црна крава има бијело млеко“ 

„Ко меће прст међу туђа врата, откинуће му“ 

„Тешко је мудроме међу будалама беседити“ 

Свако је запамтио бар једну од њих. Пре него што смо ушли у кућу слушали смо 

кратко излагање о великом човеку. Схватили смо да је Вук рођен у веома 

скромном окружењу, али да је за наш језик и културу учинио доста. У спаваћој 

соби његове куће био је велики крст који је направљен и ту стављен у његову 

част.  

Уследило је слободно време, које смо провели на ливади дружећи се, играјући 

фудбал, освежавалући се сладоледом…Време је, нажалост, брзо прошло. 

У аутобусу време је још брже пролазило јер смо се лепо дружили, уживали, 

певали и слушали музику. Сви смо се добро провели и волели бисмо да и 

следеће године можемо да идемо на излет. 

Нина Костић, 6/1 

 

18.05.2018.- родитељпредавач у одељењу 3/1 одржао радионицу на тему „Здрави 

стилови живота“. 
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25.05.2018.- ученици другог разреда у позоришту „Бошко Буха“ гледали су 

представу  „ Питам се питам колико сам битан“. 

Они су брзи, спретни, весели, прави спортисти.  

Ученици I-3 одељења Огњен Јанчић и Милован Беговић играчи су  

Х. К. „Партизан“. Хокеј тренирају већ четири године. Играли су турнире у 

Србији, Хрватској, Словенији, Сарајеву. Ове сезоне освојили су пуно медаља и 

пехара. 

Воле хокеј јер је диван, брз и занимљив спорт. Надају се да ће једног дана 

носити дрес Србије. Желимо им још пуно успеха. 

Честитамо! 

 

У петак, 25.5.2018.год., реализован је једнодневни излет за ученике III разреда. 

Посетили су Бранковину, село познато по Десанки Максимовић и породици 

Ненадовић. Обишли гроб наше познате песникиње, спомен школу у којој је њен 

отац радио као учитељ и цркву коју је подигла породица Ненадовић. Ученике је 

кустос овог комплекса упознао са историјским значајем Бранковине. Затим су 

посетили музеј посвећен Десанки Максимовић. Ученици су имали прилику да 

уживају у слушању стихова, које је читала сама песникиња. Разгледали су 

фотографије, књиге, бисте, њену гардеробу… 

После обиласка Бранковине обишли су „Муселимов конак“, седиште Муселима, 

старешине ваљевске нахије и упознали се са историјским догађајем „Сеча 

кнезова“. Посетили Народни музеј и проучавали развој човека, оруђа, оружја и 

машина од праисторијског времена до савременог доба. 

Прошетали смо пешачком зоном града .После ручка упутили се у Струганик, 

родно место војводе Живојина Мишића. Посетили смо његову родну кућу, 

аутентично здање из 1830. год. , вајате и кућице у којима су на сламарици 

спавали млађи чланови породице Мишић.. Наследник ове породице нам је 

причао о животу и раду војводе, његовој ратној стратегији… 

Ученици су се у оквиру овог музејског локалтета на отвореном шетали, играли 

и уживали у топлим бојама јесени. Препуни утисака и богатији за још једно 

искуство вратили су се у Београд. 
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29.05.2018. ученици трећег разреда у УК Вук Караџић гледали су представу  

„Чаробњак из Оза“у извођењу позоришта „ Бошко Буха“. 

Предавање –радионица ,, Израда часописа,, одржао родитељ волонтер Катарина 

Ђурић Мај 2018. 4/4. 

Планета чиста нека заблиста 

Учитељско друштво Ниш је ове године расписало конкурс за 4. републички 

Фестивал „Ризница талената“. Право учешћа на Фестивалу имали су ученици 

основних школа из Републике Србије. Тема овог Фестивала била је Планета чиста 

нека заблиста. 

Међу многобројним радовима, у узрасту од 1. до 4. разреда, прозни текст ученице 

Данице Васић I-3 био је похваљен и награђен.  

Честитамо! 

Планета чиста нека заблиста 

Наша планета се зове Земља. Она нам је толико тога дала: плаво небо, високе 

планине, зелене шуме и пашњаке, бистре реке и потоке, миришљаво цвеће. Људима 

је за живот потребна чиста и здрава околина у којој могу да дишу пуним плућима. 

Ми се према њој односимо погрешно. Не чувамо је и не ценимо онолико колико 

она заслужује.Све више је загађујемо и полако уништавамо. Сечемо шуме, бацамо 

отпад у реке, загађујемо ваздух, разбацујемо пластику. 

Уништавањем природе, уништавамо и себе. Зато пробудимо се!Очистимо природу 

тако да заблиста. Учинимо је лепом и чистом. Отерајмо прљавштину и сивило. 

Чувајмо нашу планету, а природу обојимо најлепшим бојама. 

Даница Васић I-3 
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Планета чиста нека заблиста 

Када би из свемира дете 

успело да види оквире планете 

изгледала би као живи камен 

из ког избија и понеки пламен. 

Од Сунца три корака лака, 

пола светла, а пола мрака, 

дозивала би очи невине 

да разгледају њена брда и долине. 

Али, брзо би се растужило дете 

угледавши црне облаке око планете 

и људе као мраве 

како отпадом крш и лом праве. 

Тада би ово малено биће 

покушало да употреби своје „чаробне штапиће“ 

и уразуми одрасли свет 

да чува ваздух, воду и цвет. 

Јер, без ваздуха, цвета и воде 

ни деца не би могла да се роде, 

а није потребан чаробни прах 

да се отера овај страх. 

Само дајте да влада савест чиста, 

пустите планету нека заблиста 

уз помоћ љубави, пажње и воље 

дозволите да деци буде боље. 

Нађа Николић I-3 

 

3.9 ЈУН 

 

05.06.2018.- родитељ предавоач у одељењу 2/1 одржао радионицу на тему 

„Здрави зуби“. 

08.06.2018.- ученици првог и другог разреда гледали су позоришну представу 

школе глуме „Капетан Џон Пиплфокс“ у нашој школи. 

Моја учитељица 

Друштво учитеља Тополе је, у сарадњи са градском библиотеком „Радоје 

Домановић“ и Културним центром Тополе, поводом обележавања десет година од 



ОШ „Иван Горан Ковачић“ 
Летопис  за школску 2017/2018. годину 

                           

31 
 

оснивања Друштва учитеља Тополе, расписало литерарни конкурс за најбољу 

песму и прозни текст на тему „Моја учитељица“.  

Међу награђенима су и ученици наше школе Огњен Јанчић I-3 друго место и 

Тамара Бера III-3 треће место. Награђени су дипломом и књигом.  

Честитамо! 

  

Учитељица Весна 

Има једна учитељица Весна, 

надимак јој Весна – бесна. 

Велико она срце има, 

да загрљај да свима. 

У боравку она се смеши, 

и домаћи нам увек реши. 

Сваки проблем лењиром реши, 

њиме нас она теши. 

Волимо је срцем свим, 

заједно смо добар тим. 

Огњен Јанчић I-3 

 

Моја учитељица 

Понекад ујутру када сване 

и у школу пођем ја, 

на вратима брижно увек ме чека 

моја учитељица. 

Прва слова и први број, 

прву песму и задатак мој, 

уз осмех и поглед благи 

од почетка били смо јој драги. 

Уз све контролне и писмене тешке, 

да их све прођем без грешке, 

уз осмех и песму сву 

учитељица је била ту. 

И једног дана када порастем ја, 

пођем у свет и сазнам све 

и тада ће бити за мене та- 

МОЈА ПРВА УЧИТЕЉИЦА. 

Тамара Бера III-3 
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Моја учитељица 

Другари! Чујте! Нек свако зна! 

Учитељицу посебну имам ја! 

Добро јутро ми каже прва у школи. 

Зато свако дете њен мио осмех воли. 

Кад уђу сви на час и заврши се треска, 

она лепо замоли да отвори се свеска. 

Кад упишемо датум и почне рад на часу, 

ми чујемо радост у њеноме гласу. 

Осмехује се тихо док учимо слова. 

Њен час је увек авантура нова. 

На одмор кад одем по кифлице слатке, 

она увек остане да пише задатке. 

Разговором решава све наше проблеме. 

Зато се задаци ураде на време. 

Зна се сада добро у целој нашој школи, 

она баш много своје ђаке воли. 

Због ње пишем песму и стихове ове. 

Рећи ћу још само, Олгица се зове. 

Немања Маричић I-3 

 

13.06.2018.- ученици трећег разреда посетили су Београдски зоолошки врт 

Предавање ,,Занимљива физика“ одржала Александра Миловановић Јун 

2018.4/4. 

Такмичење у слагању Рубикове коцке одржано је 

26.5.2018. године, на Тргу републике, у оквиру 

манифестације Мај месец математике (М3).  

Једна од најмлађих такмичарки била је и ученица наше 

школе Софија Шалетић I-3. Ово јој је било прво учешће 

на математичкој манифестацији. Рубикову коцку је први 

пут сложила пре пет месеци и од тада је непрестано 

слаже. Коцку обично сложи за минут, а на такмичењу је 

постигла резултат од 2 минута и 40 секунди. Софија ће 

наставити да се такмичи и следеће године. Желимо јој још 

пуно успеха. 

Честитамо! 
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Сваке друге недеље наставник верске наставе Зоран Чучковић, водио је ученике  

у парохијску црку Светог Николе на Новом гробљу. Ученике 7 и 8 разреда 

посетили су два пута манастире Сланце и Раковицу, а ученици од 5-8 разреда 

одлазили су у Храм Светог Саве. 

Члан моје прордице-Мој мађи брат 

Чланови породице су они људи који нас чине срећним и задовољним. Посебан 

члан моје породице који мене чини таквом је мој млађи брат. 

Као мала, одувек сам желела да имам брата или сестру и на крају ми се та жеља 

и испунила. Добила сам брата. Тај дан ми је био најбољи дан у мом животу. 

Напокон сам добила млађег брата са киме ћу се играти, дружити и мазити сваки 

дан. Али, то није било баш тако. Када је напунио три године лекари су нам 

рекли да он има аутизам, болест због које он не може да прича као ми, и да све 

види и схвата другачије од нас. Тада сам се осећала ужасно. У почетку нисам 

желела да будем са њим и мислила сам да га не волим, али, како смо заједно 

почели да одрастамо, моја љубав према њему је била све већа и већа. Сваки дан 

са њим био је посебан јер то су били дани када сам гледала његове лепе, плаве 

очи, које су попут океанских таласа светлуцале и звале у нову авантуру. Његова 

мекана и чупава, плава коса је била попут јежића који слободно шета ливадом и 

звала ме да слободно прошетам са њим. Сада је мало порастао. Показао ми је да 

уме и да буде љут. Тада се гризе, дере и плаче и покушава другима да наноси 

штету како би им објаснио да је тужан и како се осећа. Некада је довољно само 

да га позовем по имену и да се он смири.Тада седне поред мене, спусти своју 

малену глави и бледо лице на моја колена и почне да брише своје горке сузе 

које клизе по мојим коленима. Зато и ја зплачем са њим. Размишљам да ли ће 

икада проговорити, а онда обришем своје сузе и загрлим га најјаче што могу. 

Тада се он насмеје, узврати ми пољупцем и повуче ме да се играм са њим. 

Некада имам утисак да сам ја једина која обраћа пажњу на њега и игра се са 

њим, иако знам да није тако. Умемо по цео дан да проведемо играјући се и 

мазећи. Оно што он највише воли да радимо јесу шетње по граду. Док га сви 

гледају како се чудно понаша и размишљају како је он неки тамо неваспитани 

дечак, ја се на секунду осетим тужно због увредљивих погледа, али онда се 

поставим право поред њега сва поносна што ми је баш он брат. Ја га волим и 

прихватам баш таквог какав он и јесте. 

Када падне ноћ, склопим очи и замишљам да ће ме пробудити са осмехом и 

речима да ме воли. 

Викторија Чајкић 4-4 
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4 МАТУРАНТИ 

 

 Од укупно 82 ученика осмог разреда, полагању завршног испита је приступило свих 

82 ученикa. За два ученика је обезбеђена подршка приликом полагања завршног 

испита у виду посебне просторије за полагање, док је за јену ученицу сачињен посебан 

тест и полагање у посебној просторији уз присуство асистента. 

Свих 82 ученика је уписало средњу школу у првом уписном кругу. 

 

Укупан број ученика осмог разреда у школи 

82 

Укупан број ученика који су завршили основну школу 

82 

Укупан број носилаца Дипломе "Вук Караџић" 

18 

 

 

Стaтистички пoдaци o пoстигнућимa учeникa 

 

 

Просечан број бодова на завршном испиту 

Српски језик Математика Комбиновани тест 

9,57 8,04 11,57 

Укупно 29.19 

 

Просечан укупан број бодова ( успех на крају разреда и завршном испиту) је 81.81 

Ученици наше школе остварили су најбоље резултате на завршном испиту на општини 

Звездара. 

 

Остварене жеље: 

 

Уписана 

жеља 
% ученика 

1. 66 (80,48%) 

2. 2 (2.43 %) 

3. 6 (7.31%) 

остали 8 (9,75) 

 

 

Највећи број ученика уписао је средњу школу на основу прве жеље, тј. 66  ученика  

(80,48%).  Укупно 74 ученика ( 90,24%) уписало је средњу школу на основу прве три 

жеље.   
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Ученик генерације, Вукове дипломе 

Број ученика са посебним дипломама је 65. Број ученика са Вуковом дипломом је 18. 

На седници Наставничког већа, која је одржана 5.6.2018. године за ученика генерације 

је проглашена Софија Рајић 8-1, а за спортисте генерације Огњен Ивковић и Кристина 

Марјановић из 8-1 и Тамара Трмчић из 8-3. 

 

 

 

4.1 НАШИ МАТУРАНТИ 

 

На крају пута дугог осам година 

 

Кроз наше дружење научили смо да у правом пријатељству не постоји љубомора, 
корист или поређење, него разумевање, пажња и љубав. 

Наши наставници су једна заједница различитих људи који су нас извели на пут 
одрастања. Учили смо од најбољих. 

Учили су нас како да будемо људи . То је била једина ствар преча од градива. 
Свако од наставника је другачији, па је тако и начин на који нас је учио био другачији. 
На крају, свима је био исти циљ и сви су до њега и дошли. 

Стојимо на раскршћу свог новог живота. Покушавамо да кренемо, да нешто 

кажемо, али стојимо нео-длучни и неми. Нисигурни смо. Правимо прве кораке на путу 

одрастања. 

(одломци из писмених задатака осмака) 

 

 8/1 Oдељењски ст. 

Снежана Костић Хавари 

8/2 Oдељењски ст. 

Наташа Табаковић 

8/3 Oдељењски ст. 

Јелена Поповић 

1. Лена Благојевић Никола Бајић Лука Булић 

2. Анастасија Винић Катарина Бошковић Раденка Видић 

3. Лука Вујновић Петар Брајовић Марко Ђурановић 

4. Јован Вујовић Александра Васиљевић Никола Ђуришић 

5. Виктор Граховац Наталија Вујиновић Милан Живанчев 

6. Вук Деспенић Јована Давинић Кјара Илић 
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7. Ива Димитријевић Михајло Дадић Сања Јањић 

8. Душан Ђотуновић Лазар Јеленић Константин Јанковић 

9. Исидора Ђуричић Виолета Јовановић Диана Киковић 

10. Бојана Ерцег Петар Јовановић Сокол Костић 

11. Огњен Ивковић Тамара Јовановић Леа Марчетић 

12. Стефан Илић Катарина Косовац Сара Мијатовић 

13. Александар Јованов Анђела Крејић Марија Милетић 

14. Валентина Јовановић Бојана Лукић Филип Милићев 

15. Лазар Лазић Богдан Мијатовић Марија Миловановић 

16. Кристина Марјановић Ања Миловановић Анђела Мркић 

17. Урош Матовић Ива Миливојевић Мина Недељковић 

18. Матија Милошевић Мелина Микић Божанић Маша Обрадовић 

19. Лена Митровић Јована Николић Богдан Планиншек 

20. Матеја Николић Никола Паспаљ Филип Рабреновић 

21. Анђела Павловић Душан Петковић Ива Стајковић 

22. Николина Перишић Миа Петковић Петар Томић 

23. Исидора Перовић Јулија Рајковић Тамара Трмчић 

24. Михајло Перовић Вељко Савић Марија Челиковић 

25. Душан Радојичић Дамјан Савић Реља Штиглић 

26. Софија Рајић Реља Симић Ленелиес Вулетић 

27. Нађа Тодоров Никола Стокановић / 

28. Миона Копривица Никола Ушковић / 

 

 

Они су нам предавали 

Учитељице: Јелена Нешић, Маријана Поповић, Сузана Тубић, Слађана Павићевић. 
 

Одељењске старешине: 8/1 Снежана Костић Хавари, 8/2 Mирјана Ђорилић и Наташа 

Табаковић, 8/3 Јелена Поповић. 
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Одељењско веће осмог разреда: Мирјана Марковић, Снежана Костић Хавари, српски 
језик, Mирјана Ђорилић, Оливера Томић, енглески језик, Верица Ђурђевић, ликовна 

култура, Светлана Коркановић, музичка култура, Јоца Стојков, историја, Јелена 
Поповић, географија, Снежана Илијев, биологија, Наташа Табаковић, физика, Биљана 

Тадић, хеми-ја, Ирена Деспотовић, Нина Вукашиновић, Марина Урошевић, Милица 
Видергар, математика и информатика, Невенка Стефановић, Наташа Ников, Небојша 

Дабић, техничко образовање, Милица Јевтовић, немачки језик, Драгана Бајчета, руски 
језик и грађанско васпитање, Зоран Лазаревић, физичко васпитање, Зоран Чучковић, 

верска настава, Наташа Јовановић, психолог, Кристина Булатовић и Марица Симић, 
педагози, Миомир Драгаш, директор школе. 

 

 

4.2 КАНДИДАТИ ЗА УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ 

 

 

СОФИЈА РАЈИЋ, 8/1, рођена је у Београду, 08. јула 2003. 

године. Основну школу „Иван Горан Ковачић“ уписала је 

септембра 2010. године. Осми разред, као и све претходне, 

завршила је са просечном оценом 5,00 и примерним 

владањем. Била је председница одељењске заједнице  
у четвртом и седмом разреду. Светосавску награду је добила у 

шестом разреду. У току школовања учествовала је на великом 

броју такмичења из различитих предмета на којима је 

остварила значајне резултате.  

 

 

Такмичења:  
2. разред: 2. место на међународном математичком такмичењу „Кенгур без граница“;  
3. разред: 3. место на општинском такмичењу из математике; 1. место на литерарном 

конкурсу „Моја школа“ поводом јубилеја 60 година школе; похвала на међународном 

математичком такмичењу „Мислиша“;  
4. разред: похвала на међународном математичком такмичењу „Мислиша“;  
5. разред: 2. место на општинском такмичењу из српског језика и језичке културе; 2. 

место на градском такмичењу из српског језика и језичке културе; 3. место на 

општинском такмичењу из математике; 2. место на општинском такмичењу из 

биологије; 2. место на  
општинском такмичењу из историје;  
7.разред: 1. место на општинском такмичењу из географије; 3. место на градском 

такмичењу из географије; 2. место на општинском такмичењу из хемије; 2. место на 

општинском такмичењу из књижевности „Књижевна олимпијада“; 3. место на 

општинском такмичењу из српског језика и језичке културе; 2. место на општинском 

такмичењу из верске наставе; 

8.разред: 3. место на општинском такмичењу из физике; 2. место на општинском 

такмичењу из географије; 3. место на општинском такмичењу из књижевности 
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„Књижевна олимпијада“; 1. место на општинском такмичењу из српског језика и 

језичке културе; 3. место на градском такмичењу из географије; 3. место на градском 

такмичењу из српског језика и језичке културе.  

Паралелно са основном школом, од школске 2010/2011. године, похађала је и завршила 

наставу три музичка инструмента - виолину, виолу и клавир у ОМШ „Владимир 

Ђорђевић“ са просечном оценом 5:00 и примерним владањем. Као члан гудачког 

оркестра школе освојила је 1. место на Фестивалу музичких и балетскох школа Србије, 

школске 2013/2014. и 2014/2015. године. Школске 2015/2016. године гудачки трио у 

ком је свирала освојио је 1. место на Отвореном школском такмичењу „Владимир 

Ђорђевић“. Као солиста и члан камерног ансамбла наступа у концертним салама 

Београда. Активан је члан дечјег хора Првог београдског певачког друштва и члан је 

одбојкашког клуба „Lucky Star“. У школи је похађала секције / додатну наставу из 

српског језика, математике, физике, хемије, географије, немачког језика, историје, 

биологије. Уз енглески и немачки језик учи и француски. Активно учествује у 

школским приредбама и аутор је великог броја литерарних и ликовних радова 

објављених у школском часопису „ИГКораци“ где се посебно издвајају текстови у 

рубрици „Азбучник вере“. 

 

 

 

НИКОЛА БАЈИЋ, 8/2, рођен је 30. септембра 2003. године у 

Београду. Основну школу ,,Иван Горан Ковачић“ уписао је 

2010. године. Све разреде завршио је са одличним успехом и 

при-мерним владањем. У току школовања учествовао је на 

великом броју такмичења из разли-читих предмета на којима 

је остварио значајне резултате. 

 

 

 

Такмичења: 

 

2. разред: запажен резултат намеђународном такмичењу ,,Кенгур без граница“; 

3.разред: 2. место на општинском такмичењу из математике; 

4.разред: 1. место на општинском такмичењу из математике и 2. место на окружном 

такми-чењу из математике; 

5.разред: 2. место на општинском такмичењу из српског језика и 2. место на окружном 

такмичењу из српског језика; 

6.разред: 3. место на општинском такмичењу из математике, похвала на окружном 

такми-чењу из математике и 3. место на општинском такмичењу из кошарке; 

7.разред: 2. место на општинском такмичењу из географије, 3. место на окружном 

такмичењу из географије и 2. место на општинском такмичењу из кошарке; 
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8. разред: 2. место на општинском такмичењу из географије, 3. место на општинском 

такмичењу из историје, 2. место на окружном таскмичењу из географије и 3. место на 

општинском такмичењу из кошарке. 

Спортске активности: 

Активно се бави кошарком и шест година тренира у кошаркашком клубу ,,ШКК 

Звездара“ и освојио је бројне медаље и награде. 

 

 

ПЕТАР ТОМИЋ, 8/3, рођен је 24. априла 2003. године у 

Београду. Основну школу „Иван Горан Ковачић“ уписао је 

2010. године. Све разреде је завршио са просеком 5:00 и 

примерним владањем. Учествовао је у разним школским 

пројектима и на базарима, у секцијама и на фестивалима 

науке. Похађао је школу страних језика „Институт за стране 

језике“ где је освојио сертификате за успешно положене 

завршне испите и одличне резултате на такмиче-њима. 

Завршио је шестогодишњу школу програмирања „System Pro“ 

и добио 6 диплома. Завршио је Основну музичку школу 

„Владимир Ђорђевић” са одличним успехом. Бавио се разним 

спортовима (хокеј, пливање, фудбал, аикидо, тенис, капуера) и 

освојио је велики број диплома и медаља. Има доста медаља и 

пехара са такмичења из скијања. Учествовао је на 

такмичењима из математике „Мислиша“ и „Кенгур без 

граница“ у млађим разредима. 

 

Такмичења: 

 

3.разред: 3. место на општинском такмичењу из математике; 

5. разред: 3. место на општинском такмичењу из српског језика и језичке културе; 

7.разред: 3. место на општинском такмичењу из хемије; пласман у полуфинале 

међународног такмичења из енглеског језика „HIPPO”;  
8.разред: 1. место на општинском такмичењу из српског језика и језичке културе; 2. 

место на градском такмичењу из српског језика и језичке културе; 2. место на 

општинском закмичењу из биологије; 2. место на општинском такмичењу из хемије; 2. 

место на општинском такмичењу из немачког језика, пласман у полуфинале 

међународног такмичења из енгле-ског језика „HIPPO”; у 7. и 8. разреду учествовао је 

на општинском такмичењу из атлетике (спринт 100m), али га је од пласмана одвојио 

делић секунде. 
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4.3 СПОРТИСТИ ГЕНЕРАЦИЈЕ 

 

 

Кристина Марјановић, 8/1 ро-ђенa је 23. новембра 2003. у Бео-

граду. Основну школу „Иван Горан Ковачић“ уписала је сеп-

тембра 2010. године. Тренирала је модеран балет, латиноамерич-

ки плес, гимнастику и џез балет. Учествовала је на многим екип-

ним такмичењима за школу.  
6. разред – атлетика, 3. место на општинском; 

8. разред – атлетика, општинско,  
3. место на 100 м и 2. место шта-фета. 

Ове године ће као члан репре-зентације Србије учествовати на 

међународном такмичењу у џез балету.  
 

 

 

Тамара Трмчић, 8/3 рођенa је 10. септембра 2003. у Београду. 

Основну школу „Иван Горан Ковачић“ уписала је септембра 

2010. године. У петом разреду је учествовала на такмичењима из 

фудбала и кошарке. У шестом је ишла на рукомет, кошарку и 

фудбал. У седмом на кошарку и фудбал. У осмом је ишла на 

фудбал, рукомет и на кошарку, где је са својом екипом освојила 
 

3. место на општини. Тренирала је плес, кошарку, фудбал и 

теквондо.  

 

 

Огњен Ивковић, 8/1 рођен је 06. октобра 2003. године у Београду. Основну школу 

„Иван Горан Ковачић“ уписао је септембра 2010. године. 

Од седме године тренира рукомет у РК „Парти-зан“. Касније, са 

12 година, игра кошарку у ШКК „Звездара“. Са клубом и за школу 

освајао је мно-ге медаље, дипломе и пехаре. Са 9 година освојио 

је 1. место на рукометном турниру до 10 година и награду MVP 

(најкориснији играч турнира). Врло је успешан спортиста, како у 

кошарци, тако и у осталим екипним такмичењима за школу. 

6. разред: 3. место на општинском такмичењу из малог фудбала; 

8. разред: 3. место на општинском такмичењу из кошарке. 

Од петог до осмог разреда учествовао је на свим спортским такмичењима, бранећи боје 

школе у сва четири спорта. 
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4.4 ЕКСКУРЗИЈА УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дуго ишчекивана екскурзија коначно је дошла. Брзо смо напустили познате 

улице Београда и изашли на ауто-пут. У аутобусу је владала добра атмосфера и већина 

ученика је била узбуђена.  
Наша прва станица је био манастир Манасија. Ограђена је високим сивим 

зидовима, а унутар зидина налазе се врт и сам манастир. Унутрашњост манастира била 

је очувана, али већина фресака је избледела, осим карактеристичне византијске плаве 

боје која је остала у свом пуном сјају. 

Наша следећа станица је било чудо природе - Ресавска пећина. Сваки део пећине 

је украшен пећинским накитом старим и до 45 милиона година. Обишли смо дворане и 

галерије до којих воде дуги и влажни ходни-ци, окружени светлуцавим стубовима. 

После Ресавске пећине смо продужили до манастира Раванице који је подигао 

кнез Лазар. Раваница је прозвана местом рођења Моравске школе због њених 

архитектонских и уметничких одлика. Такав стил градње био је стандард у време 

краља Милутина.  
Ту смо направили кратку паузу па смо продужили до Сокобање, где смо се 

сместили у хотелу „Турист”. Сокобања је позната као туристичка одредница екскурзија 

и рекреативних настава, а посебно је цењен бањски туризам. 

Сутрадан смо наставили пут до Чегра, места где се одиграла позната битка у којој 

је српску војску пред-водио Стеван Синђелић. Иако смо чули податке о Стевану 

Синђелићу много пута, све нас је одушевио начин приповедања кустоса Селомира 

Марковића и било је веома занимљиво чути причу на месту где се одиграла. После тога 

смо продужили до Ћеле-куле, споменика који је посвећен војницима који су погинули 
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на Чегру. Изгледа као зид у који су постављене лобање војника, а глава Стевана 

Синђелића је била изложена одвојено, ван зида, на специјалном постољу.  
После посете музеју посвећеном ископинама из Медијане, у коме смо видели 

доста експоната пронађених од бронзаног доба па све до времена Римљана, ученици су 

имали слободно време у центру Ниша. Након тога су се аутобусом вратили до 

Сокобање на кратак предах, а онда се задовољно и испуњено вратили у Београд. 
  
Лена Митровић, 8/1 
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5 ТАКМИЧЕЊА  

 

 

 

Праћењем припрема и реализације такмичења стручна већа су констатовала да су 

припреме благовремено почеле, још током првог полугодишта. Постигнути резултати 

су оцењени као веома добри, што се повезује с квалитетним припремама.  

 

 

ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ 

Предмет Ученик 
Општински 

ниво 

Градски 

ниво 

Репуб. 

ниво 

 

 

М
У

З
И

Ч
К

А
 К

У
Л

Т
У

Р
А

 

Нађа Јовановић 6-4 1.место 2.место 

не 

органи- 

зује се 

 

Лена Стефановић 6-4 1.место 2.место 

не 

органи- 

зује се 

 

Милица Ђоковић 7-4 1.и 2.место 3. место 

не 

органи- 

зује се 

 

Лана Михајловић 7--4 1.место 3. место 

не 

органи -

зује се 

 

Катарина Васиљевић 5-2 2.место / 
 

 

Јана Живковић 5-3 2.место / 
 

 

Вања Буквић 6-4 2.и 3.место / 
 

 

Лена Стаменковић 7-2 2.место / 
 

 

Урош Полексић 7-3 2.место / 
 

 

Дуња Митровић 6-4 3.место / 
 

 

Миа Петковић 8-2 3.место / 
 

 

Јулија Рајковић 8-2 3.место / 
 

 

Е
Н

Г
Л

Е
С

К
И

 

Ј
Е

З
И

К
 

Мелина Микић-Божанић 

8/2 

2.место 2.место  

Полуфинал

Hippo 

такмичења 

 

Реља Штиглић 8/3 3.место 
 

  

  

Сања Јањић 8/3 3. место 
  

Полуфинал

Hippo 

такмичења 

 
   

Полуфинал
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ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ 

Предмет Ученик 
Општински 

ниво 

Градски 

ниво 

Репуб. 

ниво 

 

 

Нина Костић 6/1 Hippo 

такмичења 

Урош Полексић 7/3 

   

Полуфинале    

Hippo 

такмичења 

Јелена Максимовић 7/2 

   

Полуфинале    

Hippo 

такмичења 

 

С
Р

П
С

К
И

  
Ј
Е

З
И

К
 

Урош Танасковић, 5/2 2. место 2. место / 

С
р

п
ск

и
 ј

ез
и

к
 и

 ј
ез

и
ч

к
 к

у
л

т
у
р

а 

Јована Илић, 5/4 3. место / / 

Лука Топаловић, 5/2 3. место / / 

Ања Милетић, 5/2 3. место / / 

Ангелина Рајић, 6/1 1. место / / 

Милица Кукањац, 6/2 3. место / / 

Урош Полексић, 7/3 2. место 2. место / 

Софија Вукашиновић, 7/3 2. место 2. место учешће 

Милица Мијатовић Дешић, 7/3 3. место 2. место / 

Софија Рајић, 8/1 1. место 3. место / 

Петар Томић, 8/3 1. место 2. место / 

Никола Стокановић, 8/2 2. место / / 

Анастасија Винић, 8/2 3. место 2. место / 

Уна Нешић, 7/3 3. место 3. место / 
К

њ
и

ж
ев

н
а
 

о
л

и
м

п
и

ја
д

а
 

Софија Милошевић, 7/3 3. место 3. место / 

Лена Благојевић, 8/1 3. место / / 

Софија Рајић, 8/1 3. место / / 

Мелина Микић Божанић, 8/2 3. место / / 

Александра Васиљевић, 8/2 3. место / / 

Б
И

О
Л

О
Г

И
Ј
А

 

Ања Милетић 5/2 2.место 2.место   

Урош Танасковић 5/2 2.место 3.место   

Вера Симовић 5/3 2.место 3.место   

Марко Нешић 5/3 2.место учешће   

Милица Мијатовић 

Дешић 7/3 
1.место 1.место учешће  

Јелена Максимовић 7/2 1.место 2.место   

Богосав Миленковић 7/1 2.место 
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ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ 

Предмет Ученик 
Општински 

ниво 

Градски 

ниво 

Репуб. 

ниво 

 

 

Ф
И

З
И

К
А

 

Александра Тарајић  6/1 

Филип Вујовић  6/2 

Лука Мијаковац   6/3 

2. место 

2. место  

2. место 

похвала 

похвала 

похвала 
 

 

Софија Вукашиновић  7/3 1. место 1.место 3.место  

Урош Полексић 7/3 2. место 2.место 3. место  

Софија Рајић 8/1 3. место 
  

 

Х
Е

М
И

Ј
А

 

Милетић Марија8/3 3.место    

Томић Петар8/3 2.место 
 

  

Јањић Сања8/3 3.место    

Нешић Уна7/3 2.место    

Рађеновић Ања7/3 3.место    

Ћурчић Борис7/3 2.место    

Миленковић Богосав7/1 3.место    

Вученовић Филип7/2 2.место    

 

Г
Е

О
Г

Р
А

Ф
И

Ј
А

 

 

Димитрије Чановић 7/4 1. место 
 

  

Милица Коцић7/4 2. место 
 

  

Уна Нешић7/3 2. место 1.место Учешће  

Страхиња Лалић 7/2 2 место 2.место   

 Константин Јанковић 1. место 3.место   

Софија Рајић 2. место 2.место   

Никола Бајић 2 место 2.место   

Анђела Мркић 3. место 
 

  

И
С

Т
О

Р
И

Ј
А

  

Јована Илић 5/4 3.место 
 

  

Вујовић Филип 6/2 1.место    

Миа Брдар 6/3 2.место    

Ћирић Андреј 6/2 

Бајић Никола 8/2 

Јовановић Петар8/2 

2.место 

3.место 

3.место 

  

 

 

 

 

М
А

Т
Е

М
А

Т
И

К

А
 

Новак Планиншек 3/3 100 поена  1.место 
  

 

Лазар Брдар 3.-1  90 поена 1. место    

Леа Марић 3.-1 70 поена 3.место    

Андрија Пралица 4/2 2.место    

Јован Тулимиривић 4/3 3.место    

Т
И

О
 Ангелина Рајић 6/1 2. место 2. место 1. место  

Марија Милетић 8/3 3. место    
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ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2017/18. ГОДИНИ 

Предмет Ученик 
Општински 

ниво 

Градски 

ниво 

Репуб. 

ниво 

 

 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

Бојана Ерцег        1.место    

     

НЕМАЧКИ 

ЈЕЗИК 

Петар Томић 8/3 2.место    

Сања Јањић 8/3 3.место    

Мелина Микић-

Божанић 
3.место    

Е
К

И
П

Н
А

 Т
А

К
М

И
Ч

Е
Њ

А
 

(2-1) Радић Лука 

          Марковић Андреј 

          Милошевић Нина 

(2-2) Булић Андреја 

          Дутина нађа 

          Георгиев Лав 

 

(2-3) Бартул Иван 

          Павловић Анђела 

          Јовановски Вук 

(2-4)  Лазић Павле 

           Митрић Ива 

            Митровић Лан 
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6 Школски маркетинг  

 

Након реализације Пројекта реконструкције, санације и адаптације школе „Нова – 

стара школа за будућност“, настављено је са опремањем ентеријера и може се 

констатовати да школа представља једну од најлепших и најопремљенијих у граду. 

Константно се унапређује рад, инсистира се на квалитету и добрим резултатима, што 

средина препознаје. Ове школске године је због повећаног интересовања у први разред 

уписано пет одељења.  

Школски сајт се редовно ажурира и допуњује свим неопходним информацијама из 

школског живота. Пројектом реконструкције школе дорађен је разглас. 

Школа је увек отворена за сарадњу и често је домаћин најразличитијих домаћих и 

гостију из иностранства. Као пример добре праксе инклузивног образовања у јуну 

2017.  је угостила  представнике делегације Русије, представнике Министарства 

просвете (Мрежа за социјалну инклузију) и Светске банке, са циљем да се размене 

знања и искуства.  

У школи је организовано полагање завршног испита у августовском року за све 

ученике са територије града.  

У току школске 2017/18.  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 код уписа 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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7 Предлог мера за унапређивање рада у наредном 

периоду  

 

 Образовни процес заснивати на систематском праћењу и процењивању 

квалитета у складу са Образовним стандардима,циљевима и исходима 

 Образовни процес усмерити на процесе и исходе учења 

 Успоставити хоризонталну и вертикалну повезаност измеђи различитих 

наставних предмета чиме ће се засновати образовање на интегрисаном 

наставном програму 

 У оквиру међупредметних компетенција унапредити корелације са васпитним 

циљевима у настави 

 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 и примену 

разноврсног дидактичког материјала 

 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 

дискриминације, 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 – мултимедијална , 

интерактивна настава 
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 Укључивање више садржаја на тему екологије и очувања животне средине 

 Интензивирање сарадње са другим основним и средњим школама у окружењу 

кроз размену искустава 

 Интензивирати тимски рад запослених кроз размену искустава и примера добре 

праксе 

 Интензивирати међународну сарадњу и размену кроз студијска путовања 

 Мере обухваћене Акционим планом за унапређивање квалитета рада ОШ „Иван 

Горан Ковачић“ на основу извршеног екстерног вредновања 

 За квалитет образовања и васпитања у школи одговорност треба подједнако да 

деле запослени, родитељи, локална заједница и други 
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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 
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