школска 2012/2013.

ЛЕТОПИС ШКОЛЕ
СЕПТЕМБАР
2. 09. 2012. Почела je школска година
2. 09.2012. Одржан је свечани пријем првака.У дворишту школе уз пригодан програм
дочекали смо наше ученике првог разреда.

5. 09. 2012. Посетили су нас стучни сарадници из центра за социјални раду вези са
пружањем подршке и помоћи ученици школе.
6. 09. 2012. Одржанису први родитељски састанци.
10. 09. 2012. Реализован је едукативни програм Хyндаи Ауто Београда посвећеном
повећању безбедности деце у саобраћају. Циљ овог програма је да деци, кроз игру на
тему безбедности у саобраћају, на интересантан и забаван начин, приближи ову тему,
скрене им пажњу на важност знања из ове области и у будућности смањи број
повређене и настрадале деце у саобраћају. Едукативни програм у трајању од једног и
по сата су водили искусни дечији аниматори. За ову прилику Хyндаи Ауто Београд је
обезбедио све потребне реквизите од тепиха на коме је нацртана велика раскрсница,
преко семофора и саобраћајних знакова, па све до озвучења и аниматора.

11. 09. 2012. Одржан Састанак ученичког парламента.
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12. 09. 2012. Одржана је седница Наставничког већа.
12. 09. 2012. Одржан је састанак Савета родитеља.
13. 09. 2012. Одржан је састанак Школског одбора.
22. 09. 2012. Ученици 2-1 су учествовали у снимању дечије емисије за канал Д у
организацији редакције часописа „Витез“.

24. 09. 2012. Обављен је физијатријски преглед ученика трећег разреда.
26. 09. 2012. – Одржан је родитељски састанак за родитеље ученика петог
разреда''Моје дете је пети разред''- прелазак са разредне на предметну наставу.
Састанак су реализовали педагог и психолог школе.
26. 09. 2012.Обављен је систематски прглед ученика 5-2 и 5-4.
27. 09. 2012. Обављено је вакцинисање ученика 7-5.
28. 09. – 30. 09. 2012. –Школа је укључена у пројекат „Професионална оријентација на
преласку у средњу школу“ – обука наставника и стручних сарадника.
24. 09. 2012. Одржан је Јесењи карневал – приредили наставници и ученици млађих
разреда.

28. 09. 2012. Одржан је састанак Савета родитеља.
ОКТОБАР
1. 10. 2012. Посетили су нас стучни сарадници из центра за социјални рад у вези са
пружањем подршке и помоћи ученици школе.
3. 10. 2012. Обављено ј вакцинисање ученика 7-1 и 7-5.
04. 10. 2012.Обављен је систематски преглед ученика 5-1 и 5-3.
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04. 10. 2012. У дворани Сава Центра одржана је „Велика ревија дечијег стваралаштва“
под покровитељством Пријатеља деце општине Нови Београд. Наша школа је
наступила са добитницима прве награде на општинском такмичењу-групе певача
ученика млађих разреда- наставнице М.Миротић.
6. 10. 2012. Почела је реализација семинара „ Играти, певати, стварати плесом“ у нашој
школи за наставнике разредне наставе.У реализацији учествује 15 наставника.
10. 10. 2012. Реализована је једнодневна екскурзија за ученике трећег разредана
релацији Београд – Палић. Зобназица – Палић На екскурзију ишло 122 ученика.
11. 10. 2012. Реализована је једнодневна екскурзија за ученике првог разреда на
релацији Београд – салаш Катаи – Београд.
11. 10. 2012.Обављен је систематски преглед ученика 3-4 и 5-5.
12. 10. 2012. Раелизована је једнодневне екскурзије за ученике другог разредана
релацији Београд – Фрушка гора – Београд.
12. 10. 2012. Раелизована је једнодневне екскурзије за ученике четвртог разреда на
релацији Београд –Опленац – Топола-Аранђеловац – Београд
13. 10. 2012. Одржана је „Трка за срећније детињство“ у организацији Црвеног крста
Новог Београда.
15. 10. 2012. Одржани су испити за лиценцу из немачког језика.
17. 10. 2012. Одржана је седница Наставничког већа.
17. 10. 2012.Обављени су систематски прегледи ученика 3-2 и вакцинисање ученика 71 и 7-5.
18. 10. 2012. Одржани су испити за лиценцу из енглеског језик.
18. 10. 2012.Обављени су систематски прегледи ученика 3-5.
19. 10. 2012. Одржани су Испит за лиценцу српски језик.
22. 10. 2012. Одржани су Испит за лиценцу математика.
27.10. 2012. Школа је добила статус менторске школе у пројекту ''Професионална
оријентација на преласку у средњу школу''.
29. 10. 2012. Одржани су испити за лиценцу – математика.
29. 10. 2012. Одржани су испити за лиценцу – немачки језик.
30. 10. 2012. Одржан је састанак Савета родитеља.
31. 10. 2012. Обављен је систематски преглед ученика 3-1 и 3-3.
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31. 10. 2012. Одржане су Седнице Одељенских већа млађих разреда.
1. 12. 2012. Одржане су Седнице Одељенских већа старијих разреда.

НОВЕМБАР
2. 11. 2012. Одржана је седница Наставничког већа.
3. 11. 2012. Одржано је иницијално тестирање ученика осмог разреда из српског
језика.
4. 11. 2012. Одржано је иницијално ученика осмог разреда из математике.
5. 11. 2012. Одржано је Окружно такмичење из пливања.
6. 11. 2012. Одржан је састанак Педагошког колегијума.
7. 11. 2012. Одржани су испити за лиценцу - музичка култура.
8. 11. 2012. Одржана је седница Наставничког већа.
9. 11. 2012. Одржани су Испит за лиценцу биологија.
11. 11. 2012. Први час је посвећен обележавању дана примирја на крају Првог светског
рата.
13. 11. 2012. Одржана је седница Школског одбора.
13. 11. 2012. Одржани су Испит за лиценцу енглески језик.
14. 05. 2012. Одржан је сусрет са песником Радиславом Јовићем у организацији
часописа „Витез“.
15.11.2012. Стручни сарадници су учествовали у раду Актива ПП служби Новог
Београда.
15. 11. 2012. Одржани су Испит за лиценцу енглески језик.
15. 11. 2012. Обављен је систематски преглед ученика 1-4 и 1-5.
20. 11. 2012. Одржан је састанак Педагошког колегијума.
23. 11. 2012. Одржан је испит за лиценцу - српски језик.
28. 11. 2012. Одржани су систематски преглед ученика 1-1 и 1-2.
24. и 29. 11. 2012. Позоришну представу „Сам у кући“ у организацији агенције „Беоарс
БМ“ посетило је 397 ученика ученике млађих разреда.
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ДЕЦЕМБАР
3. 12. 2012. Одржан је први менторски састанак у пројекту „Професионална
оријентација на прелазу у средњу школу“.
05. 12.2012. Група ученика одељења 8-2 са наставницом Милицом Миротићсу гледали
мјузикл “Чикаго“ упозиришту на Теразијама.
11. 12. 2012. Одржан је састанак Педагошког колегијума.
12. 12. 2012. Одржана је седница Наставничког већа.
12. 12. 2012. Обављен је систематски преглед ученика 1-3.
13. 12. 2012. Одржана је четврта конференција Мреже школа без насиља на којој су
сумирани резултати седмогодишњег рада на превенцији насиља над и међу децом у
школи и школском окружењу. На конференцији је приказано истраживање које се
спровео Институт за психологију у оквиру пројекта „Зауставимо дигитално
насиље“.Том приликом су 24 школе, међу њима и нашој школи уручене плакете које су
ове школске године успешно развиле све компоненте превенције насиња у школском
окружењу и тиме стекле способност да самостално раде на даљем развоју сигурне и
подстицајне средине у својој школи.
14. 12. 2012. Одржан је састанак Савета родитеља.
21. 12. 2012. Школу је посетио председника Народне скупштине Небојша Стефановић и
уручио школи лаптоп – поклон фирме Новател из Новог Сада

21. 12. 2012. Наши ученици учествују на рок квизу у гимназији „Др Коста Цукић“ уз
пратњу наставнице Вање Дамјановић.
21. 12. 2012. Одржана је Новогодишња журка за ученике 7. и 8.Разреда.
22. 12. и 23. 12. 2012. Под покровитељством Црвеног крста Новог Београда спроведена
је акција „Један пакетић пуно љубави“ у којој је сакупљено око 150 килограма
слаткиша и сланиша. Акцију организовале и водиле наставнице: Жаклина Милошевић,
Боја Стефановић и Татјана Кркић.
24. 12.2013. Одржана је Новогодишња журка за ученике 5. и 6. Разреда.
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24. 12. 2012. Позоришну представу „Чаробно кресиво и Деда Мраз“ у организацији
агенције „Балканинтерфест“ је посетило 141 ученика млађих разреда.
25. 12. 2013. Одржане су седнице одељенских већа млађих разреда.
28.12 2012. Група ученика одељења 8-6 са наставницом Милицом Миротићсу гледали
мјузикл“Цигани лете у небо“ упозиришту на Теразијама.
28. 12. 2012. Позоришну представу „Новогодишње заврзламе са Деда Мразом“ у
организацији агенције „Беоарс БМ“ је посетило 265 ученика млађих разреда.
26. 12. 2012. Одржана је седница Школског одбора.
27. 12. 2013. Одржане су седнице одељенских већа старијих разреда.
28. 12. 2012. Одржана је седница Наставничког већа.

ЈАНУАР
15. 01. 2013. Према плану стручног усавршавања у установи педагог школе Љубинка
Дебељак одржала је предавање „Оцењивање ученика“ за наставнике школе.
Предавању је присуствовао 61 наставник.
17. 01. 2013. Одржана је седница Школског одбора.
21. 01. 2013. Одржана је седница Наставничког већа.
21. 01. 2013. Одржана су Иницијална тестирања из биологије у шестом и седмом
разреду.
24. 01. 2013. Позоришну представу „МАЧ“ у организацији агенције
„Балканинтерфест“посетило је 415 ученикаученика млађих разреда. Представа је
реализована у позоришту „Бошко Буха“.
25. 01. 2013. Одржана је седница Наставничког већа.
25. 01. 2013. Светосавској академији у Сава центру присуствовало 30 ученика шестог и
седмог разреда – ученике водиле наставнице Милица Миротић и Милан Цветковић.
27. 01. 2013. Пригодним програмом и приредбом обележена је школска слава Свети
Сава.
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28. – 31. 01. 2013. Одржана су Иницијална тестирање из физике ученика шестог и
седмог разреда.
30. 01. 2013. Реализује седео пројекта „Професионална оријентација на прелазу у
средњу школу“- реални сусрети. Одржана је трибина „Упознај моју школу“ , учесници
основне и средње школе на територији СО Нови Београд.
30. 01. 2013. Одржано је иницијална тестирање из хемије у седмом разреду.

ФЕБРУАР
01. 02. 2013. Одржано је Школско такмичење из математике на коме је учествовало
288 ученика. Такмичење организовали наставници математике.На општинско
такмичење пласирало се 84 ученика:
05. 02. 2013 Одржано је школско такмичење из физике. Учествовало је 17 ученика
6.разреда, 6 ученика 7.разреда и један ученик 8.разреда.
6. 02. 2013. Одржано је школско такмичење из српског језика за Књижевну
олимпијаду. На општинско такмичење се пласирало 6 ученица: 2 ученице седмог
разреда и 4 ученица осмог разреда.
8. 02. 2013. Посетили су нас стручни сарадници из Градске организације слепих у вези
са пружањем подршке слабовидим ученицима наше школе.
09. 02. 2013. Одржано општинско такмичење из српског језика – Књижевна
олимпијада у ОШ „Милан Ракић“. Наши ученици су освојили једно друго место и три
трећа места. Наставник Невенка Сенић.
10. 02. 2013. Одржано је Општинско такмичење из физикеу ОШ „Кнегиа Милица“. Из
наше школе је учествовало 18 ученика.
11. 02. 2013. Одржани су испити за лиценцу – ликовна култура.
12. 02. 2013. Наставница Славица Лакић је водила ученике 6-5 да гледају представу
„Деца на интернету“.
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14. 02. 2013. Обележен је национални празник: Сретење - Дан државности. Први час је
одржан као историјски час на коме су ученици уз пригодан текст упућени у значај и
важност овог националног празника.
14. 02. 2013. Одржано је школско такмичење из енглеског језика. Учествовало је 42
ученика од којих се 12 пласирало на општинско такмичење. Такмичење припремили и
организовали наставници енглеског језика.
18. 02. 2013. Одржано је школско такмичење из немачког језика на ком је учествовало
9 ученика од којих се три ученика пласирало на општинско такмичење. Такмичење
припремили и организовали наставници немачког језика.
18. 02. 2013. Одржани су Испит за лиценцу – физика.
19. 02. 2013.Одржани су Испит за лиценцу – географија и биологија.
20. 02. 2012. Одржано је школско такмичење из српског језика и језичке културе. На
општинско такмичење се пласирало ученика: 5 ученика петог разреда, 10 ученика
шестог, 6 ученика седмог и 7 ученика осмог разреда.
20. 02. 2013. Одржано општинско такмичење рецитатора у организацији Пријатељи
деце - Нови Београд. Наша ученица Милица Пешић је освојила прву награду за песму
„Осмех младости“ Т. Мусића. Ученицу припремила и пратила наставница Невенка
Сенић.
20.02.2013. Одржано је Школско такмичење из биологије на ком је учествовало око
130 ученика.
20. 02. 2013.Одржани су Испит за лиценцу – физика.
21. 02. 2013.Одржани су Испит за лиценцу – географија.
21.02.2013. Одржано је школско такмичење из географије.
21.02.2013. Одржано је школско такмичење из хемије на ком је учествовало 15 ученика
осмог и 20 ученика седмог разреда.
22. 02. 2013. Уз пригодан програм и приредбу прославили смо Дан школе.
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25. 02. 2013. Одржан је испит за лиценцу – математика.
25. 02. 2013. Одржано је општинско такмичење соло певача „Златна сирена“ и малих
вокалних састава - дуета, терцета и квартета. Жанрови: уметничка песма свих епоха и
староградска песма. Наши ученици су учествовали у свим жанровима и категоријама и
постигли одличне резултате:
Соло певачи
дуети
терцети
Наставнице
Уметничка песма Два прва места
Једно прво
Једно друго Милица
свих епоха
и једно треће
место
место
Миротић и
Вања
Староградска
Једно прво место Једно прво
Дамјановић
песма
и једно друго
место
место
26. 02. 2013. Одржано је Општинско такмичење соло певача „Златна сирена“ и малих
вокалних састава - дуета, терцета и квартета. Жанрови: изворна народна песма-домаћа
и изворна народна песма-страна. У жанру изворна народна песма-страна у категорији
соло певачи наш ученик је освојио прво место, а у жанру изворна народна песмастрана у категорији дуету наше ученице освојиле су друго место.
27. 02. 2013. Одржано је Општинско такмичење соло певача „Златна сирена“ и малих
вокалних састава - дуета, терцета и квартета. Жанр дечија забавна песма.У категорији
дуети наше ученице освојиле су прво место.
27. 02. 2013.Позоришну представу „Себични принц“ у позоришту „Пуж“ у организацији
агенције„Балканинтерфест“ посетило је 145 ученика млађих разреда.
26. 02. 2013. Одржан је састанак Савета родитеља.

МАРТ
1. 03. 2013. Одржана је седница Школског одбора.
1. 03. 2013. Одржан је други менторски састанак у пројекту „Професионална
оријентација на прелазу у средњу школу“.
2. 03. 2013. На општинском такмичењу из математике који је одржано у ОШ „Краљ
Александар Први“ учествовало 84 ученика: 21 ученик трећег разреда, 21 ученик
четвртог, 16 ученика петог, 15 шестог, 6 ученика седмог и 5 ученика осмог разреда и
освојили 3 прве награде, 6 других и 7 трећих награда. Наставници Весна Девић,
Бранислав Гочобија, Виолета Пушица.
3. 03. 2013. У нашој школи одржано је општинско такмичење из српског језика.
Захваљујући великом ангажману наставника српског језика и председника стручног
већа Невенке Сенић такмичење је протекло у најбољем реду. Наши ученици су
освојили следећа места: 4 прва места, 3 друга места и 1 треће место.
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3. 03. 2013. Одржано општинско такмичење из биологије у ОШ „Драган Лукић“. Нашу
школу је представљало 43 ученикаи наставници Анета Томић и Милан Цветковић.
06.03.2013. Одржано је школско такмичење из историје.
7. 03. 2013. Позоришну представу „Побуна играчака“ у организацији агенције „Беоарс“.
је посетило 254 ученика млађих разреда.
10. 03. 2013. Одржана су општинска такмичења из страних језик.
На такмичењу из енглеског језика који је одржано у школи ОШ „Јован Стерија
Поповић“ учествовало је 12 ученика наше школе и освојили једно друго место и 5
трећих места.
На такмичењу из немачког језика који је одржано у школи ОШ „Радоје
Домановић“ учествовало је 3 ученика наше школе и једна ученица је освојила 3. место.
На такмичењу из француског језика који је одржано у школи ОШ„Радоје
Домановић“ учествовало је 2 ученика наше школе.
На такмичењу из руског језика који је одржано у школи ОШ„Радоје Домановић“
учествовао је 1 ученик наше школе и освојио 3. место.
10. 03. 2013. Одржано је Општинско такмичење из хемије у ОШ «Бранко Радичевић»на
ком је учествовало 18 наших ученика.
13. 03. 2013. Одржано је Окружно такмичење из српског језика и језичке културе ОШ
„Драган Лукић“.
14. 03. 2013. На школском такмичењу из математике другог разреда учествовало 60
ученика. У пријатној и радној атмосфери ученици су се максимално ангажовали и
освојили првих, другин и трећих награда. За освојене награде школа је поделила
одговарајуће дипломе.
14. 03. 2013.Систематски преглед ученика 8-4 и 8-6.
15. 03. 2013. Одржано школско такмичење из Техничког и информатичког образовања.
16. 03. 2013. Одржано је Окружно такмичење из физике у ОШ „Ђорђе Крстић“Нашу
школу је представљало 9 ученика.
16. 03. 2013. Одржано је Окружно такмичење из српског језика – Књижевна
олимпијада у ОШ „Михајло Петровић Алас“. Наши ученици су освојили 2 прва места и
једно друго. Ученике водила Невенка Сенић.
18. 03. 2013. Одржани су Испит за лиценцу – немачки језик.
19. 03. 2013. Одржани су Испит за лиценцу – енглески језик.
20. 03. 2013. Одржан је јавни час у плесу у организацији плесне школе „Беоденс“ на
коме су учествовали ученици одељења: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 2-1, 2-2, 2-5, 3-1, 3-3, 3-5.
20. 03. 2013. Обављен је систематски преглед ученика 8-3 и 8-1.
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21. 03. 2013. Одржано је међународно такмичење ученика од 2. до 8. разреда „Кенгур
без граница“. Такмичење у нашој школи на ком је учествовало 313 ученика су
организовали наставници разредне наставе.
21. 03. 2013.Обављен је систематски преглед ученика 4-5 ивакцинисање ученика 6-5.
23. 03. 2013. Одржано је општинско такмичење из историје у ОШ „Иван Гундулић“.
Нашу школу је представљало 14 ученика (2 ученика осмог разреда,4 седмог ,5 шестог и
3 ученика петог разреда)од којих су два ученика (шести и осми ) освојили награде и
пласирали се на градско такмичење.
24. 03. 2013. Одржано је општинско такмичење из географије. Нашу школу је
представљало 9 ученика (2 ученика осмог, 9 седмог разреда)од којих су 9 ученика
(шести и осми ) освојили награде.
24. 03. 2013. Одржано је Општинско такмичење техничког и информатичког
образовања.
25. 03. 2013. Одржани су испити за лиценцу – српски језик.
27. 03. 2013. Одржана је седница Наставничког већа.
27. 03. 2013. Обављен је систематски преглед ученика 8-2 ивакцинисање ученика 6-2.
28. 03. 2013. Обављен је систематски преглед ученика 4-4 ивакцинисање ученика 6-4.
28. 03. 2013. Позоришну представу „Ја сам се заљубишка“ у сали „Пан театра“ у
организацији агенције „Балканинтерфест“ је посетило 140 ученика млађих разреда.
29. 03. 2013. Одржани су испити за лиценцу – биологија.
30. 03. 2013. Одржана отворена врата за будуће прваке и њихове родитеље.

АПРИЛ
01. 04. 2013. Одржан је састанак Савета родитеља.
2. 04. 2013. Одржано је предавање „Промене у пубертету“ за ученице шестог разреда.
3. и 4. 04. 2013. Филм „Крудс“ у биоскопу „Фонтана“ у организацији агенције
„Балканинтерфест“ је гледало 285 ученика млађих разреда.
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3. 04. 2013. Одржано је такмичење Читалачка значка у организацији библиотеке „Вук
Караџић“.
4. 04. 2013. Обављен је систематски преглед ученика 2-3 ивакцинисање ученика 6-5.
5.4.2013. Потписан је меморандум о сарадњи за учешће школе у пројекту '' Буквар
толеранције''.
6. 04. 2013. На окружном такмичењу из математике које је одржано у ОШ „20.
Октобар“ пласирао се 21 ученик наше школе. На овом такмичењу наши ученици су
постигли добре резултате и то: пет других и пет трећих награда, укупно 10 награда.
6. 04. 2013. Одржано је Окружно такмичење из хемије у Х београдској гимназији.Из
наше школе је учествовало 3 ученика.
11. 04. 2013. Обављен је систематски преглед ученика 2-5.
14. 04. 2013. Одржано је Окружно такмичење из географије у ОШ „Милош Црњански“.
15. 04. 2013. Ученици првог разреда су посетили вртић „Врабац“ поводом Дана Новог
Београда.
14. 04. 2013. Одржано је Окружно такмичење из биологијеу ОШ „Јован Дучић“. Нашу
школу је представљало 18 ученика.
18. 04. 2013. Позоришну представу „Од навијача до удварача“ у организацији агенције
„Беоарс“ је гледало 235 ученика млађих разреда.
19. 04. 2013. Ученици петог, шестог и
седмог разреда су и ове школске године
са наставницом Бранком Ковачевић
учествовали у радионичком програму
Београдске Интернационалне Недеље
Архитектуре (БИНА). Ови програми имају
за циљ да едукују децу и младе на теме
простора и архитектуре и приближе
архитектуру свим
грађанима Србије.Циљ овогодишње радионице био је израда архитектоничне сценографије за
анимирани филм. Деца су испитивала могућност „ индивидуализације“ типског задатог модула
који чини основну јединицу тродимензионалне структуре.

20. 04. 2013. Одржано је Окружно такмичење из историје.
21. 04. 2013. Одржано је Општинско такмичење „Шта знаш о саобраћају“.
22. 04. 2013. Ученици музичке школе „Јован Бандур“ из Панчева приредили су концерт
за ученике трећег и четвртог разреда на тему „Музичке нумере из дизнијевих
филмова“.Концерт је одржан на иницијативу председнице Савета родитеља Татјане
Стојиљковић.
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23. 04. 2013. На Општинском фестивалу кратких форми у организацији Пријатеља деце
Нови Београд ученици наше школе су освојили прву награду са представом
Бонтонирање – црно бели свет. Ученици Симони Радовић је додељена диполома за
најбољу женску улогу, а ученику Њемањи Ђокићу за најбољу мушку улогу. Наставница
Дијана Божић је осмислила и припремила предаставу.Награде су додељене за најбољу
режију, сценографију, костим и музику.
24. 04. 2013. Одржана је игранка за ученике седмог и осмог разреда.
24. 04. 2013. Обављен је систематски преглед ученика 4-2 и 8-4.
25. 04. 2013. Обављен је систематски преглед ученика 2-4.
25. 04. 2013. Позоришну представу „Храбри кројач“ у позоришту „Пуж“ у организацији
агенције„Балканинтерфест“ је гледало 135 ученика.
27. 04. 2013. Одржано је Окружно такмичење из географије.
27. – 28. 04. 2013. Одржано је Републичко такмичење из физикеу ОШ „Вук Караџић„ у
Зрењанину. Нашу школу је представљало 5 ученика и сви су освојили награде.

28.04.2013. Група ученика осмог разреда са наставницом Милицом Миротић су
гледали представу „Неки то воле вруће“ у позоришту на Теразијама.
МАЈ
4. 05. 2013.Одржано је Регионално такмичење талената по научним дисциплинама и
смотра истраживачких радова. Наша ученица Нина Гатарић је освојила прву награду за
математику.
5. 05. 2013. Одржано је предавање МУП-а Србије на тему „Малолетничко
злостављање“ за ученике седмог разреда.
8. 05. 2013. Одржана је седница Наставничког већа.
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8. 05. 2013. Одржано је предавање за ученике другог разреда под називом „Вода
живот значи“ у организацији „Србија воде“. Предавање је било изузетно занимљиво и
поучно, а ученици су на крају добили пригодне поклоне.
9. 05. 2013. Одржана је игранка за ученике 5. и 6. разреда.
11. 05. 2013. Одржано је Републичко такмичење из математике у Лозници. На
републичком такмичењу учествују два ученика: Никола Јешићи Вук Марковић.Никола
Јешић је освојио 2. награду.
11. 05. 2013. У фискултурној сали, улазном холу и трпезарији одржан је Пробни
завршни испит. Учествовало је 173 ученика осмог разреда.
13. 05. – 20. 05. 2013. Реализована настава у природи – Сирогојно, смештај у хотелу
„Вива спорт“.Настава реализована у одељењима 2-1, 2-2, 3-1, 3-3, 3-5, 4-5 са укупно 139
ученика.
14. 05. – 21. 05. 2013. Реализована је настава у природи – Сокобања, смештај у хотелу
„Здрављак“.Настава реализована у одељењима 2-4, 4-1 и 4-3 саукупно 65 ученика.
15. 05. – 22. 05. 2013. Реализована је настава у природи – Врњачка Бања, смештај у
хотелу „Железничар“. Настава реализована у одељењима 3-2 и 3-4 са укупно 40
ученика.
16. 05. 2013. Ученици седмог разреда радили сутестиз историје, географије, биологије,
физике и хемије.
16. 05. 2013. Одржан је састанак Савета родитеља.
16. 05. 2013. Обављен је систематски преглед ученика и вакцинисање 6-2 и 6-4.
17. 05. – 21. 05. 2013. Реализована је акција „Мала матура велико срце“. Наши ученици,
њих 15, су били домаћини ученицима осмог разреда основне школе из Шилова са
Косова и Метохије. Између осталог
обишли су Зоолошки врт, посетили
Авалу и присуствовали великом
концерту у Сава центру. Наставници
задужени за пратњу су били: Бранка
Ковачевић, Јелена Григоријев,
Милан Цветковић, Славица Лакић,
Милица Миротић, Маша Бјелицаи Драган Павловић.
17. 05. 2013. Одржана је презентација „Играм фер и и ван терена“ за ученике 7-3 и 6-5
одељења радионице које се се односе на сузбијање насиља и наркоманије.
Презентацију су припремили и реализовали ученици ЕПШ „Милутин Миланковић“.
18. 05. 2013. Одржан је математички турнир у организацији Математичког друштва
„Архимедес“- екипно такмичење. Екипанаше школе у саставу: Стевановић Филип IV,
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Марко Грујичић V, Вук Марковић VI, Никола Јешић VII и Гатарић Нина VIIIје освојила 2.
награду. Наставница Весна Девић је водила екипу.
18. 05. 2013. Oдржано је Републичко такмичење из географије. Нашу школу је
представљао један ученик.
21. 05. – 28. 05. 2013. Реализована је настава у природи – Сокобања, смештај у хотелу
„Здрављак“.Настава реализована у одељењима 1-1, 1-3, 1-5, 1-4 и 2-5 са укупно 102
ученика.
21. 05. – 28. 05. 2013. Реализована је настава у природи – бања Врујци, смештај у
хотелу „Врујци“.Настава реализована у одељењима 2-3 са укупно 14 ученика.
22. 05. 2013. Наша школа се прикључила кампањи „Здравље је култура“ која је
започела акцијом „Вежбам – јачам тело и развијам идеје“. Тачно у 12:00 часова
наставници физичке културе су одржали је јавни час физичке културе и здравља на
коме су учествовали сви ученици старијих разреда парне смене. Циљ ове акције је
промоција здравља и здравих стилова живота међу младима Србије.

22. 05. 2013. Ученици изборног предмета Хор и оркестар одржали је традиционални
концерт – наставница Вања Дамјановић.
24. 05. – 25. 05. 2013. Реализован је семинар „Како повећати ефикасност и мотивацију
за рад и учење“. Учествовало 30 наставника предметне наставе.
23. 05. 2013. Одржано је тестирање ученика четвртог разреда из српског језика.
24. 05. 2013. Одржано је тестирање ученика четвртог разреда из математике.
24. 05. 2013. Школа глуме „две бесне глисте“ извела је представу „Некад и сад“ –
учествовали ученици одељења 6-2.
27. 05. 2013. Одржано је тестирање ученика четвртог разреда из предмета Свет око
нас.
28. 05. 2013. Реализоване су пролећне екскурзије ученика петог, шестог и седмог
разреда. Пети разред: Београд – Царска бара – зрењанин – Београд. Шести разред:
Београд – Фрушка гора – Сремски Карловци – Београд. Седми разред: Београд –
Бранковина – Ваљево – Београд.
29. 05. – 5. 06. 2013. Реализована је настава у природи – Златибор, смештај у хотелу
„Спорт трим“.Настава реализована у одељењима 1-2, 4-2 и 4-4.Укупно 80 ученика.
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школска 2012/2013.
29. 05. 2013. Одржане су седнице одељенских већа осмог разреда.
29. 05. 2013. Обављен је систематски преглед ученика 4-1 4-3.
29. 05. 2013. Одржано је предавање на тему „Прљаво или чисто - није исто“ у
организацији градске чистоће за ученика другог и трећег разреда.
30. 05. 2013. Одржан је седница Наставничког већа.
30. 05. 2013. Посетили су нас будући првака и њихови васпитача из вртића „Врабац“.
Предавање за ученике другог разреда „Орална хигијена код ученика“ – рализатор
Colgate.
У Техничкој школи из Новог Београда одржано је општинско такмичење из Прве
помоћи.Из наше школе учествовале су три екипе.
Наставнице Љубица Милићевић и Виолета Пушица водиле групу ученика на изложбу и
радионице поводом „Мај месец математике“.

ЈУН
1. 06. 2013. У просторијама школе ученици осмог разреда су прославили завршетак
основне школе – матурско вече.
1. 06. 2013. Одржано је Републичко такмичење талената по научним дисциплинама и
смотра истраживачких радова.
4. 04. 2013. У дворишту школе за наше ученике одржана је презентација ролера –
ролеријада у организацији Факултета за физичку културу, Београд.

05. 06. 2013. Седница Наставничког већа. Изабрана ученица генерације, Оливера
Крњајић, 8-1.Изабран је и спортиста генерације, Павле Бабић, 8-3.
05. 06. 2013. Психолог школе је одржала родитељски састанак за родитеље будућих
првака.
05.06.2013. Група ученика осмог разреда су гледали представу „Зона Замфирова“ у
позоришту на Теразијама са наставницом Милицом Миротић.
7. 06. 2013. Одржана је седница Школског одбора.
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школска 2012/2013.
11. 06. 2013. Одржани су састанци одељенских већа од првог до седмог разреда.
12. 06. 2013. Одржана је седница Наставничког већа.
12. 06. – 13. 06. 2013. Одржана је Обука учесника у пројекту „Буквар толеранције“ –
први део.
18. 06. – 19. 06. 2013. Одржана је Обука учесника у пројекту „Буквар толеранције“ –
други део.
25. 06. – 26. 06. 2013. Одржана је Обука учесника у пројекту „Буквар толеранције“ –
трећи део.
25. 06. 2013. Одржана је седница Наставничког већа.
25. 06. 2013. Одржан је свечани пријем у општини Нови Београд за ученике, носиоце
Вукове дипломе.
27.06.2013.Наставници Илија Козомара, Ива Удовичић и Дијана Божић похађали су
обуку за Грађанско васпитање године у Заводу за унапређивање и образовања и
васпитања.

ЈУЛ
1. 07. 2013. Одржана је седница Наставничког већа.
1. 07. 2013. Одржан је састанак Школског одбора.
2. 07. 2013. Завршетак семинара „Како повећати ефикасност и мотивацију за рад и
учење“. Учествовало 30 наставника предметне наставе.

АВГУСТ
19. 08. 2013. Одржана је седница Наставничког већа.
20. 08. 2013. Одржан је састанак Педагошког колегијума.
21. 08. 2013. Одржана је седница Наставничког већа.
26. 08. – 30. 08. 2013. Одржани су поправни испити.
20. 08. – 29. 08. Одржани су састанци Стручних већа.
29. 08. 2013. Одржана је седница Наставничког већа.
31. 08. 2013. Одржана је седница Наставничког већа.
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