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Летопис за школску 2019/20.годину 

Основна школа ''Иван Милутиновић'' у Вишњици представља установу са седиштем у 
Вишњици и издвојеним одељењима у Сланцима и Великом Селу. 

Школа је основана решењем СО Палилула бр.01- 030/122 1961. године и регистрована је 
код Oкружног трговинског суда у Београду УС 130/71.  

ОШ ''Иван Милутиновић'' у Вишњици је образовно-васпитна установа у којој ученици 
стичу основно образовање и васпитање од првог до осмог разреда. 

Рад школе одвијао се у складу са обавезама које проистичу из Закона о основама система 
образовања и васпитања и Годишњег плана рада школе, као и Школског програма, али и у 
складу са сваком актуелном ситуацијом у школи, било да се радило о васпитно-
образовном процесу рада, или другим пословима везаним за услове рада и сарадњу са 
друштвеном заједницом.  

УСЛОВИ РАДА 

Материјално-технички и просторни услови рада 

ОШ ''Иван Милутиновић'' у Вишњици ради у више школских објеката који се налазе у: 

• Вишњици, тел. 2773-965, 2757-789;  

                               208-9294 – директор  

                               407-4547 – рачуноводство 

                               407-6906 – секретар 

                               405-1108 – педагог  и психолог 

• Сланцима  тел. 2771-555 и 

• Великом Селу  тел. 2774-194  

Сајт школе:   www.osivanmilutinovic.edu.rs;   

e-mail школе: оsivanmilutinovic@gmail.com 
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Простор: 

Просторија Вишњица Сланци Велико Село 

Учионица 6 4 4 

Кабинет за музичку културу 1   
Кабинет за ТИО 2   
Кабинет за информатику/дигитална учионица 2 1 1 

Мултимедијална учионица  1  1 

Библиотека 1 1 1 

Фискултурна сала 1  1 

Учионица за физичко васпитање  1  

Матична школа у Вишњици је основана 1848. године. Зграда данашње школе је подигнута 
1928. године, а последњих година је доста учињено на побољшању услова и рада школе. 
Прошле школске године је захваљујући градској општини Палилула замењена и офарбана 
ограда на дворишту школе и две капије на улазу и теренима. Такође је комплетно сређена 
фискултурна сала (кречење сале, исхоблован и прелакиран паркет у сали и замењена 
врата),  окречени су ходници и свлачионице у сутерену зграде, сређени тоалети у 
свлачионицама и замењена врата. Окречене су две учионице у приземљу зграде из 
сопствених средстава. Постављене су заштитне решетке на споредним вратима школе. 
Реконструисан је котао за грејање, сви клима уређаји су сервисирани. Школа је 
дезинфикована два пута од стране Завода за биоциде. На иницијативу члана Општинског 
Савета родитеља, градско зеленило је посекло труло и орезало поједино дрвеће у 
школском дворишту. Инсталиране су још две дигиталне учионице за ученике првог 
разреда. Набављен је лаптоп за библиотеку, три печата: печат библиотеке, печат 
инвентарног броја и печат сигнатуре, као и програм ИБГ за аутоматизацију рада 
библиотеке и налепнице са бар кодовима за књиге. Библиотечки фонд је обогаћен из 
сопствених средстава. Замењен је фотокопир апарат у зборници и купљена су поједина 
наставна средства за физичко васпитање, како за млађе тако и за старије разреде.  

Школа у Сланцима је подигнута 1919. године. Обновљена је 2003. године. Као и у 
Вишњици, и у овој школи се последњих година доста радило на побољшању услова и 
рада школе, а посебно прошле школске године када је целокупна унутрашњост школе 
сређена и окречена захваљујући градској општини Палилула. Сви ходници, учионице и 
ученички тоалети су окречени, замењена су врата на ученичким тоалетима, постављени су 
нови олуци на школској згради, реконструисан је део крова и комплетно је замењена 
ограда на дворишту школе. Улазна врата и прозори у призекљу зграде су обезбеђени 
заштитним решеткама. Кабинет за информатику је опремљен новим компјутерима, 
набављени су нови лаптопови за зборницу и један за библиотеку и инсталирана је једна 
дигитална учионица за ученике 1.разреда. Такође је постављен и видео надзор. 
Замењене су завесе у учионицама. Школа је дезинфикована од стране Завода за биоциде. 
Сви клима уређаји су сервисирани. Купљена су поједина наставна средства за физичко 
васпитање, како за млађе тако и за старије разреде.  
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Школа у Великом Селу је основана 1836. године. 1998. године је реновирана и дограђена 
је фискултурна сала. Као и у Вишњици и Сланцима, и у овој школи се последњих година 
доста радило на побољшању услова и рада школе, а посебно прошле школске године и то 
захваљујући градској општини Палилула. Окречена је фискултурна сала, офарбана су 
врата на сали,  окречен је ходник у приземљу, свлачионице и једна учионица, замењена 
су врата на ученичким свлачионицама и учионицама у приземљу, замењени су подови у 
свим учионицама и у приземљу зграде. На иницијативу члана Општинског Савета 
родитеља, градско зеленило је орезало дрвеће у школском дворишту. Набављен је нови 
лаптоп за библиотеку и инсталирана је још једна дигитална учионица за ученике 
1.разреда. Такође је замењен и видео надзор. Замењене су завесе у учионицама. Школа 
је дезинфикована од стране Завода за биоциде. Сви клима уређаји су сервисирани. 
Купљена су поједина наставна средства за физичко васпитање, како за млађе тако и за 
старије разреде. У свим објектима постоји систем централног грејања, клима уређаји и 
видео надзор. На основу наведеног, може се закључити да школа сваке године значајно 
побољшава услове рада установе, али нам и даље извесну потешкоћу 
представља  разуђеност објеката, као и увећаних трошкова одржавања истих. 

Наставна средства 

Школа је у претходној години уложила знатна материјална средства за набавку наставних 
средстава:  за физичко васпитање за сва три објекта (и млађи и старији разреди), опрема 
за кабинет информатике у Сланцима (11 монитора, 2 кућишта, 3 тастатуре), 5 лаптопова за 
зборницу у Сланцима, инсталиране је по једна дигитална учионица у Сланцима и Великом 
Селу, а у Вишњици две за ученике 1.разреда (5 лаптопова, 3 пројектора и носаче је школа 
добила од министарства, а из сопствених средстава је купила 1 пројектор и 3 плафонска 
носача). Набављени су лаптопови за библиотеку, три печата: печат библиотеке, печат 
инвентарног броја и печат сигнатуре, као и програм ИБГ за аутоматизацију рада 
библиотеке и налепнице са бар кодовима за књиге, а библиотечки фонд је обогаћен. 

Школа је претплаћена и на часописе неопходне за административни и педагошко-
инструктивни рад: Службени гласник, Образовни информатор, Буџетско 
рачуноводство,Правни саветник, Просветни преглед, Педагошка стварност, Настава и 
васпитање, Иновације у настави, Школски час, Рак, Светосавско звонце и Даница.  

Кадровски услови рада 

Кадровска структура запослених у школи је заступљена тако да у потпуности омогућава 
успешну реализацију Плана образовно-васпитног рада. У школи је било запослено 42 
наставника - 14 наставника у разредној и 28 наставника у предметној настави, од тога са 
ВС 35 и ВСС 7. У школи ради и један дефектолог-олигофренолог у одељењу за ученике са 
посебним потребама. Школа има три стручна сарадника: 1 библиотекара, 1 педагога и 1 
психолога. Школа има 1 директора, 40% помоћника директора, 1 секретара установе, 1 
шефа рачуноводства и 1 административно-финансијског радника. На одржавању 
школских објеката ради 8 чистачица и 2 домара-мајстора одржавања. 
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Бројно стање ученика 

Ученици су похађали наставу у две смене које су се мењале на недељном нивоу. Од 
16.03.2020. ученици су похађали наставу на даљину због увођења ванредног стања. 

Школске 2019/2020. године школу је похађало: 

Разред Вишњица Сланци Велико Село Укупно  

 I 16 16 14 16 62 

 II 28  11 16 55 

 III 20  10 15 45 

 IV 18 16 11 16 61 

 I – IV 114 46 63 223 

 V 21  13 15 49 

 VI 16  16 12 44 

 VII 11  11 19 41 

 VIII 22  17 21 60 

 V - VIII 70 57 67 194 

 специјално 1    1 

 I / VIII 184 103 130 418 

Преглед по полу: 

разред дечаци девојчице 

 

разред дечаци девојчице 

I/1 8 8 V/1 12 9 

I/2 8 8  V/2 3 10 

I/3 7 7  V/3 6 9 

I/4 10 6  VI/1 5 11 

II/1 10 18  VI/2 8 8 

II/2 6 5  VI/3 5 7 

II/3 7 9  VII/1 3 8 

III/1 10 10  VII/2 6 5 

III/2 6 4  VII/3 7 12 

III/3 9 6  VIII/1 9 13 

IV/1 8 10  VIII/2 13 4 

IV/2 5 11  VIII/3 11 10 

IV/3 6 5     

IV/4 10 6  специјално 1  

Укупно 110 113  Укупно 89 106 
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ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Оразовно-васпитне делатности су организоване у складу са Календаром   образовно-
васпитног рада основне школе за школску 2019/2020.годину. Прво полугодиште је почело 
2.9.2019. године, а завршило се 31.01.2020. године. Укупно је било 101 наставних дана. 
Ради усклађивања распореда, у среду 13.11.2019.,  четвртак 23.01.2020. и уторак 
21.04.2020. године радило се по распореду од понедељка. Зимски распуст је продужен за 
4 дана по препоруци Министарства здравља због епидемије грипа. Друго полугодиште је 
почело 24.02.2020. и трајало је за ученике 8. разреда до 05. јуна, а за ученике од првог до 
седмог разреда до 16. јуна 2020. године. Наставни дани изгубљени због продуженог 
зимског распуста  надокнађени су у току другог полугодишта.  

16.03.2020. је проглашено ванредно стање у земљи због пандемије вируса КОВИД 19, а 
17.03.2020. је почело одвијање наставе на даљину, које је трајало до краја другог 
полугодишта. Ученици су пратили наставу преко телевизије на каналу РТС2 (млађи 
разреди) и РТС3 (старији разреди). Такође, образовни садржаји су били доступни и 
преузимањем бесплатне апликације "RTS Moja škola" за мобилне телефоне и таблете, на 
сајту РТС-а и мултимедијској платформи РТС Планета. Прве недеље су емитована по 2 часа 
дневно, а од друге недеље по три, осим за ученике осмог разреда који су имали по четири 
часа. Часови су трајали по пола сата. За ученике свих разреда, недељно се емитовао пун 
фонд часова математике и српског језика, а смањен фонд осталих предмета. Такође, 
између часова је била пауза коју су користили наставници физичког васпитања како би 
ученицима приказали одређене вежбе које могу радити код куће. Предметни наставници 
су ове часове уписивали у дневник уз напомену, а остале наставне јединице које су 
недостајале до недељног фонда часова, као и предмети који се неису емитовали, били су 
реализовани по постојећем годишњем плану. На сајту наше школе је била креирана 
посебна страница „Учење на даљину“, где су наставници постављали материјал, 
инструкције и домаће задатке намењене ученицима. Ученици су комуницирали са 
наставницима углавном путем мејла и вибера, а мањи број и путем телефона. 

Настава 

Током школске 2019/20. године организована је: 
• редовна настава, 
• пројектна настава, 
• изборна настава, 
• додатна и допунска настава, 
• слободне наставне активности ученика, 
• ваннаставне активности ученика, 
• часови одељењског старешине, 
• представљање предмета и наставника предметне наставе у 4. разреду 

Педагошка документација је уредно вођена, а сви подаци се налазе у електронском 
дневнику и записницима. 
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        Пројектна настава 

У овој школској години ђаци првог и другог разреда су учили по новом плану и програму, 
који ј епредвиђо и увођење пројектне наставе као обавезног часа намењеног свим 
предметима и њиховом међусобном повезивању у недељном распореду.  

Jедном недељно по један час или сваке друге недеље по два часа, по процени, учитељи су 
са својим ђацима тематски повезивали садржаје различитих предмета, уз обавезну 
употребу информационо-комуникационих технологија. Пројектна настава је била 
обавезна за све ђаке и реализована је по упутству које је саставни део програма за први и 
други разред основне школе. 

Пројектна настава је усмерена на достизање исхода који се првенствено односе на 
логичко и критичко мишљење као и припрему ученика за лако сналажење у свету 
технике, технологије и рачунарства, како у свакодневном животу, тако и у процесу учења. 
Кроз овакав начин рада развијају се међупредметне компетенције које су дефинисане у 
новом закону и у које спадају тимски рад, решавање проблема, сарадња, 
предузетништво. Пројектна настава се није оцењивала, али се учешће ученика пратило и 
ведновало у циљу стварања опште слике о њиховим постигнућима. Посебно се пратило 
напредовање ученика у способности сарадње са другим ђацима, поштовања договореног, 
као и коришћења различитих извора информација и употребе ИКТ-а. 

Продужени боравак 

Рад продуженог боравка се одвијао у две смене: од 7.30  до  17.00 у којој је радио један  
наставник  разредне наставе.  

• Полазници: Ученици 1. и  2. разреда укључују се у програм продуженог боравка на 
захтев родитеља уз преузимање плаћања цене оброка (уговор са школом), а на 
основу финансијског плана пословања школе .  

• Време организације рада: Ученици су у продуженом боравку пре и/или после 
редовне наставе према потребама родитеља.  

• На основу месечних извештаја о раду које достављају финансијској служби школе, 
остварују неопходна финансијска средства. 

Изведене екскурзије 

• За ученике 1. и 2. разреда организована је екскурзија: Београд –Пећинци (Музеј 
хлеба) – Сурчин (Музеј ваздухопловства) – Београд 

• За ученике 3. и 4. разреда организована је екскурзија: Београд – Аранђеловац – 
Топола – Опленац – Београд 

• За ученике 7. и 8. разреда организована је екскурзија: Београд – Ваљево – Тара – 
Мокра Гора – Златибор – Стопића пећина – Сирогојно – Београд 

*Екскурзија за ученике 5. и 6. разреда није реализована због пандемије вируса, 
као ни Настава у природи за ученике млађих разреда. 
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Били смо у посети: 

• Ученици 5/3 и 6/3 су у оквиру предмета Свакодневни живот у прошлости са 
наставницом географије Кристином Радосављевић и наставником историје 
Владимиром Илићем, посетили Конак кнегиње Љубице. 

• Ученици 5/3 и 6/3 су у оквиру предмета Свакодневни живот у прошлости са 
наставницом географије Кристином Радосављевић и наставником историје 
Владимиром Илићем, посетили Етнографски музеј. 

• Ученици 6/1 су са својим одељењским старешином, Мирјаном Кривокапић 
посетили Музеј науке и технике 

• Ученици 5/2 су са разредним старешином, Данијелом Пантелић посетили Српску 
академију наука и уметности. 

• У оквиру прославе Нове године ученици млађих разреда су ишли у Центар за  
културу „Влада Дивљан“ и одгледали представу „Деда мразе, не скрећи са стазе“, а 
ученици старијих разреда у дискотеку „Белвуд“ која се налази у Пионирском парку 
на Кошутњаку. 

• Ученици 7/1 и 8/1 су са својим одељењским старешинама, Бисерком 
Радосављевић и Јеленом Главаш посетили Народни музеј. 

• Ученици 5/2 и 8/1 су са вероучитељем, Стефаном Рађеном гостовали у емисији 
„Мој вероучитељ“ на радију Слово љубве. 

• Ученици млађих разреда су ишли у Центар за  културу „Влада Дивљан“ и 
одгледали представу „Свети Сава, мудра глава“. 

Обележавање Европског дана језика 

Као и сваке године, у нашој школи се традиционално обележава Европски дан језика, 
низом пригодних манифестација. 
Ове године, у суботу 29. септембра, организована су  занимљива такмичења из српског, 
енглеског и француског језика, затим маскенбал ученика нижих разреда, као и мини 
спортски турнир. Ученици и наставници су се одлично забављали, а манифестацију је 
отворио дечји ансамбл КУД „Ђока Павловић“. 

Обележавање Дана школе 

Дан школе 23. октобар, прослављен је, као и ранијих година у Центру за  културу „Влада 
Дивљан“. Ученици и наставници су припремили приредбу за памћење, под називом 
„Филмски маратон“, кроз коју су нас подсетили на легендарне филмове наше 
кинематографије : Монтевидео, Балкански шпијун, Национална класа, Лајање на звезде, 
Ивкова слава, Зона замфирова, Врућ ветар и Ко то тамо пева. 
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Обележавање Дана духовности - Светог Саве 

У понедељак, 27.01.2020. године, у сва три објекта наше школе, обележен је Дан 
духовности и школска слава Свети Сава. 

Ученици нижих и виших разреда, су са својим учитељима и наставницима припремили и 
извели различите представе за родитеље и присутне госте, подсетили нас на живот и дело 
великог српског духовника Светог Саву, а домаћини славе, су по традицији, били ученици 
осмих разреда. 

У програму су учествовали и наши ученици који играју у КУД-у Прело. Такође су уручене 
награде ученицима победницима првог "Светосавског конкурса", који је био организован 
у сарадњи са црквеним одбором из Вишњице. 

Школу су посетили: 

• МУП Србије је ученицима 1., 4. и 6. разреда одржао предавања на тему вршњачког 
насиља, електронског насиља и малолетничке деликвенције, заштити од пожара, 
насиљу као негативној друштвеној појави, ''Петарде нису играчке'', о заштити од 
техничко-технолошких непогодности и природних непогода, безбедном 
коришћењу интернета и друштвених мрежа, заштити од трговине људима  у 
сарадњу са Одељењем за малолетничку деликвенцију. 

• У нашем објекту у Великом Селу гостовала је Телевизија Браинз, која је направила 
прилог са нашим ученицима,  музичким талентима и будућим музичким надама: 
Гобељић Анђелком, Гобељић Јованом, Милошевић Борисом и Маринковић 
Матејом.  

• У организацији Градске општине Палилула, у четвртак 28. новембра у фискултурној 
сали школе у Вишњици, одиграла се позоришна представа „Јазавац пред судом“. 

• У радионици за Нову годину учествовали су предшколци и ученици 4. разреда из 
Великог Села и уз помоћ својих родитеља, васпитачице и учитељице креирали и 
направили новогодишњу јелку и украсе. 

• Последњег наставног дана у 2019. години, школу је посетио Деда Мраз, уз помоћ 
Савета родитеља. Деда Мраз је обишао све млађе разреде од 1. до 4. разреда, у 
сва три објекта, и тако приредио велико изненађење нашим малишанима. Заједно 
са директорком школе - Лидијом Савић, Деда Мраз је малишанима поделио 
слаткише, а ученицима првог разреда и бојанку „Пажљивко у саобраћају“. На 
општу радост наших најмлађих ученика, приређено је и фотографисање и дружење 
са Деда Мразом. 
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УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

Успех ученика на крају школске 2019/20. године: 

разред 

Укупан 

број 

ученика 

Позитиван успех 

Укупно  

позитивних 

Недовољан успех 

Укупно  

недово 

љних 

    Неоцењен 

одличних 
врло 

добрих 
добрих довољних 

1 недово 

љна 

2 недово 

љне 

3 и више  

недово 

љних 

2. 53 38 15 0 0 53 0 0 0 0 0 

3. 45 30 11 4 0 45 0 0 0 0 0 

4. 61 40 16 4 0 60 0 0 1 1 0 

млађи  

              разреди 

159 108 42 8 0 158 0 0 1 1 0 

% 67,92 26,42 5,03 0,00 99,37 0,00 0,00 0,63 0,63 0,00 

5. 51 25 16 7 0 48 0 0 3 3 0 

6. 45 23 12 8 0 43 0 0 2 2 0 

7. 42 22 9 9 0 40 0 0 0 0 2 

8. 58 24 18 16 0 58 0 0 0 0 0 

старији 

разреди 

196 94 55 40 0 189 0 0 5 5 2 

% 47,96 28,06 20,41 0,00 96,43 0,00 0,00 2,55 2,55 1,02 

Укупно 355 202 97 48 0 347 0 0 6 6 2 

% 56,90 27,32 13,52 0,00 97,75 0,00 0,00 1,69 1,69 0,56 

У Одељењу за ученике са посебним потребама уписано је било 2 ученика. Једна ученица 
4. разреда наставу је похађала по ИОП2 и разред је завршила са добрим успехом. Један 
ученик 5. разреда је разред завршио са добрим успехом. 
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На графикону је дата ранг листа одељења према средњој оцени, за млађе и старије 
разреде на крају школске године. 
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У табели  је дат преглед владања ученика:                  

Васпитне мере Васпитно-дисциплинске мере 

Разред Примерно 
Укор 
одељењског 
старешине 

Укор 
одељењског већа 

Укор 
директора  

Укор 
наст.  већа 

Неоцењен  

5.       47+1  3    

6.  43  2    

7.  42      

8. 58      

5. - 8.     191  5     

Упис ученика у средње школе 

Завршни испит за ученике 8.разреда је одржан 17, 18 и 19. јуна 2020. са почетком у 9 часова. Сви 
ученици су приступили полагању завршног испита, тј. 58 ученика. Ученици су били распоређени у 
8 учионица (7 учионица по 8 ученика и 1 учионица са 2 ученика по ИОП-у 2 који су полагали у 
измењеним условима и са прилагођеним тестовима). У свакој учионици су била по два дежурна 
наставника и један на ходнику. 

Просечан број бодова на тестовима: српски језик – 11.86, математика – 10.87 и комбиновани – 
14.52. 

На општини Палилула, од 18 школа, наша је заузела 8.место са 24,94 бодова. По броју бодова из 
српског језика школа заузима 8.место, из математике 9.место и из комбинованог теста 6.место. 
Један ученик је освојио максималан број бодова на тесту из српског језика и један на 
комбинованом тесту. 

Сви ученици су уписали средњу школу у првом уписном кругу. 
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Разне активности у школи и ван ње 

Понедељак, 02. септембар 2019. 

У нашој школи у Вишњици дочекали смо мале прваке. Припремљен је пригодан програм. 

Мађионичар их је увео у свет магије и учинио да им први дан у школи остане дуго у 

сећању. Ђаци прваци су поред занимљиве приредбе добили и поклоне. 

   

 

Понедељак, 16. септембар 2019. 

Млађи ученици наше школе, као и ученици шестог разреда пропратили су Фестивал 

руског филма за децу, чије приказивање је омогућила општина Палилула. 
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Субота, 21. септембар 2019. 

Телевизија за промоцију науке и младих талената je снимила прилоге и о ученицима наше 

школе. Јована Гобељић свира клавир, Анђелка Гобељић флауту, Матеја Маринковић 

кавал, а Борис Милошевић виолончело. Телевизија Brainz често емитује снимљене 

прилоге о талентованим младим музичарима из наше школе. 

   

Сви ови ученици су добитници бројних награда, а и учесници су значајних државних и 

међународних такмичења, као и фестивала за младе музичаре. 
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Уторак, 15. октобар 2019. 

Бивши ученици школе у Великом Селу, а садашњи родитељи ђака, заједничким снагама и 

ентузијазмом допринели су сређивању дворишта. Маме су се лако договориле и 

прионуле на посао кречења и фарбања гелендера и металних врата, како би екстеријер 

наше школе био лепши и уреднији. Циљ је постигнут, а ми смо им захвални на труду. 

 

Петак, 01. новембар 2019. 

Наш ученик Борис Милошевић је учествовао у Cellothon Music Festival-у. 

 

Четвртак, 14. новембар 2019. 

Кратки предах на крају првог тромесечја. Ученици 6/1 и 6/2 разреда наше школе су са 

својим разредним старешинама уживали у биоскопској 3Д пројекцији филма "Породица 

Адамс". 
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Четвртак, 21. новембар 2019. 

Ученици наше школе сада већ традиционално, по пети пут, са наставницом енглеског 

језика Хеленом Милошевић Момчилов, учествују у међународном пројекту Holiday Card 

Exchange. Овај пројекат пружа могућност ученицима да изразе своју креативност, правећи 

честитке које шаљу ученицима из разних земаља. Уједно, на веома практичан начин, уче 

да примене знање из енглеског језика. У честиткама покушавају да децу из Шпаније, 

Италије, Америке, Литваније и других земаља  упознају са нашим обичајима, начином на 

који прослављамо празнике са породицама. Ученици раде специфична истраживања, 

тражећи информације од својих ближњих. Информације упоређују са оним пронађеним 

на интернету и праве презентације у којима представљају продукте својих истраживања, 

увежбавају да примењују знања стечена на часовима информатике. 

 

Поред тога, пишући текстове на српском и енглеском језику, усвајају принципе 

новинарског стила изражавања. Са школама у иностранству касније имамо прилике да 

одржавамо контакт мејлом, или организовањем видео конференција, под надзором 

наставника, те настава енглеског језика добија прави смисао, јер излази из оквира 

учионице и практично се примењује и проширује путем реалне писане и усмене 

комуникације. 
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Учитељица Марина Васиљевић и ученици 2/1 из Вишњице придружили су се пројекту и 

направили дивне и маштовите честитке. 

 

Петак, 22. новембар 2019. 

Ученици трећег и четвртог разреда из Вишњице учествовали су на такмичењу из физичког 

васпитања "Брзином до звезда", које је  одржано је у ОШ "Милена Павловић Барили." 

   

Четвртак, 28. новембар 2019. 

Општина Палилула је у школи у Вишњици организовала гледање представе "Јазавац пред 

судом" за ученике шестог, седмог и осмог разреда. 
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Петак, 29. новембар 2019. 

Позитивна сарадња са родитељима је један од приоритета у раду наше школе. Трудимо 

се да своја сазнања пласирамо на начин који ће бити прихватљив како за децу тако и за 

њихове родитеље, јер нам је важно поверење, како бисмо заједно одгајали и васпитавали 

мале људе, који су нам свима важни. Учитељица Драгица Секулић је у ту сврху одржала 

радионицу на тему Позитивно родитељство. 

 

Среда, 11. децембар 2019. 

Предшколци, ученици млађих разреда и њихове учитељице су новогодишњом 

декорацијом улепшали хол школа у Вишњици, Сланцима и Великом Селу. 
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Петак, 13. децембар 2019. 

Наши ученици уживају у вршњачком подучавању. Ученицима петог разреда у Великом 

Селу је додатни час енглеског језика одржао Матеја Маринковић, ученик седмог разреда.  

 

Учитељица Наташа Ђорђевић је у школи у Великом Селу одржала предавање на тему 

"Позитивно родитељство". Важно је да једни другима помажемо, да бринемо о деци која 

иду у нашу школу, јер заједно учествујемо у њиховом одрастању. 

 

Четвртак, 19. децембар 2019. 

Ученице 5/3 из Великог Села Јана Павловић, Тара Милошевић, Сара Милошевић, Сара 

Марковић, Емануела Ђурђевић и Наталија Уран су кроз стихове изразиле своје мишљење 

о пројектној настави: 
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Заједно смо већи, заједно смо јачи, када са неким учим, мени много значи. 

Са другарима школа нам није брига, већ једна лепа, забавна игра. 

Заједно радимо јер прави смо тим, учење тако чинимо забавним. 

Презентација нашег тима води нас чак до Рима. 

Кад настане нова екипа, будемо заједно права елита. 

Кад год разговарамо, ми размишљамо и преговарамо. 

Свака је информација  и учење и занимација 

јер је интернет велики, посебан свет. 

Док на пројекту радимо, 

чврсту кућу од знања градимо 

јер знамо да смо заиста мудрији заједно. 

 

Ученици 6/2 из Сланаца  учествовали су у радионици "Друг није мета" , где су увежбавали 

начине ненасилног решавања проблемских ситуација. 
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Уторак, 24. децембар 2019. 

Ученице седмог и осмог разреда  школе у Вишњици су освојиле треће место на 

Општинском такмичењу у одбојци које је одржано у ОШ „Милена Павловић Барили“. 

 

Среда, 25. децембар 2019. 

Прво место на Општинском такмичењу из певања под називом „Златна сирена“ које је 

одржано  у ОШ „Раде Драинац“ у Борчи,  освојили су Матеја Маринковић 7/3 за извођење 

песме „За Београд“ из филма „Ко то тамо пева“, дует Вук Радовановић и Јована Тапић за 

извођење македонске народне песме „Во наше село малово“, а Маша Миленковић 7/1  је 

добила похвалу за свој наступ за извођење домаће народне песме „Црвен цвете“. 

Ученици који су освојили прва места пласирали су се на Градско такмичење. 

Петак, 27. децембар 2019. 

Инспирисани делом Милутина Миланковића "Kроз васиону и векове" ученици 4/4 из 

Великог Села и њихова учитељица Наташа Ђорђевић на часовима ликовне културе 

направили су сунчев систем.  
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Последњег наставног дана у 2019. години, наша школа је организовала посету Деда 

Мраза, уз помоћ Савета родитеља. Деда Мраз је обишао све млађе разреде од 1. до 4. 

разреда, у сва три објекта, и тако приредио велико изненађење нашим малишанима. 

Заједно са директорком наше школе Лидијом Савић, Деда Мраз је малишанима поделио 

слаткише, а ученицима првог разреда и бојанку „Пажљивко у саобраћају“. На општу 

радост наших најмлађих ученика, приређено је и фотографисање и дружење са Деда 

Мразом. 
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Среда, 08. јануар 2020. 

Као и сваке године, у нашој школи је организована акција прикупљања слаткиша и 

играчака за здравствено и социјално угрожену децу. 

Током децембра месеца у сва три објекта наше школе била је постављена кутија у коју су 

наши ученици и родитељи донирали слаткише, играчке и школски прибор у складу са 

својим могућностима. У овогодишњој акцији успели смо да прикупимо слаткише и 

играчке за укупно 214 пакетића. Њих 180 подељено је штићеницима УДК „Тиршова“ и 

Института за онкологију и радиологију Србије. 

 

 

Пакетићи су подељени у болници за плућне болести „Др Драгиша Мишовић“ у току 

божићних празника, а неколико пакетића биће упућено на Косово и Метохију, социјално 

угроженим породицама са децом. Делегација наше школе обишла је и пацијенте на 

онкологији, којима смо донирали понеки слаткиш и лепу реч. Организатор акције је 

Марија Видаковић из Савета родитеља. 
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Четвртак, 09. јануар 2020. 

У овој школској години први покренут је Електронски часопис на иницијативу ученика 

осмог разреда Нађе Мацановић и Вука Радовановића, а као резултат рада новонарске 

секције коју води наставница енглеског језика Хелена Милошевић Момчилов. За 

Електронски часопис пишу ученици: Нађа Мацановић 8/2, Вук Радовановић 8/2, Лука 

Гајић 8/2, Ана Бранковић 8/2 и Кејтлин Гомез 7/2. 

Недеља, 12. јануар 2020. 

Ученици ОШ ''Иван Милутиновић'' су  врло активни у фолклорним ансамблима. У дневним 

новинама "Политици" је изашао чланак о хуманитарном концерту чији је комплетан 

приход ишао за народне кухиње на KиМ. У програму су учествовали  Анастасија Стикић, 

Теодора Лазић, Лазар Мишковић, Елена Марић, Сара Драгичевић и Никола Иванковић, 

ђаци наше школе. 

 

Среда, 15. јануар 2020. 

Дечаци, ученици 5. и 6. разреда ОШ "Иван Милутиновић", су освојили друго место на 

Општинском такмичењу у одбојци. 
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Субота, 18. јануар 2020. 

На базену СЦ „Ташмајдан“ одржано је такмичење у пливању за часни крст. Учествовала је 

укупно 51 школа из Београда. Наша школа се такмичила у групи школа са Палилуле и 

Старог града. Такмичење се одвијало у четири категорије и то: девојчице од 1. до 4. 

разреда, девојчице од 5. до 8. разреда, дечаци од 1. до 4. разреда и дечаци од 5. до 8. 

разреда. Ученица 5/1 разреда из Вишњице Анђела Петровић освојила је 1. место у 

категорији девојчица од 5. до 8. разреда, а ученица 4/3 разреда из Сланаца Андриана 

Сарић освојила је 3. место у категорији  девојчица од 1. до 4. разреда. 

 

Среда, 22. јануар 2020. 

Министарство просвете поставило је широм Србије билборде који приказују ученике који 

су на интернационалним такмичењима освојили бројна признања. Тридесет осам 

билборда са фотографијама талентованих основаца и средњошколаца постављено је у 

Београду, Новом Саду, Нишу, Ужицу, Крагујевцу и Чачку. На њима су се нашли освајачи 

награда и признања из области информатике, роботике, хемије, физике, математике, 
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балета и музике. Међу њима је и ученик наше школе Борис Милошевић, уједно и ученик 

МШ“ Корнелије Станковић“, виолончелиста, лауреат девет међународних такмичења. 

 

Петак, 24. јануар 2020. 

Похвала за све наше ученике који се баве спортом и постижу запажене резултате. 

Андриана Сарић, ученица 4. разреда из Сланаца, осваја медаље и у одбојци и у пливању. 
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Понедељак, 27. јануар 2020. 

У  сва три објекта наше школе, пригодним манифестацијама, обележен је Дан духовности 

и школска слава Свети Сава. Ученици нижих и виших разреда, су са својим учитељима и 

наставницима припремили и извели пригодан програм за родитеље и присутне госте, 

подсетили нас на живот и дело великог српског духовника Светог Саву, а домаћини славе, 

су по традицији, били ученици осмих разреда. 
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На прослави Дана духовности уручене су награде ученицима победницима првог 

Светосавског конкурса. У конкуренцији ликовних радова млађих разреда прва три места 

освојили су: Марија Кузмановић 3/2, Немања Вукојевић 3/3 и Василије Петровић 1/1. У 

конкуренцији литерарних радова млађих разреда прва три места освојили су: Јована 

Гобељић 4/4, Елена Бига 4/1 и Анђела Лазић 3/1. У конкуренцији ликовних радова 

старијих разреда прва три места освојили су: Милица Карамучић 7/3, Милица Јакшић 7/2 

и Андрија Марковић 6/1. У конкуренцији литерарних радова старијих разреда прва три 

места освојили су: Никола Вујичић 7/2, Тара Милошевић 5/3 и Сара Ђорђевић 6/1. 

Црквени одбор из Вишњице је даривао  поклонима награђену децу. 

   

Субота, 08. фебруар 2020. 

У оквиру емисије „Мој вероучитељ“ на радију Слово љубве 107,3 MHz  наш  вероучитељ 

Стефан Рађен и ученици 5/2 разреда Ивана Кузмановић, Ена Бугарчић, Кристина Арнаут, 

Тома Црнокрак и ученице 8/1 Катарина Живковић и Љиљана Ивковић представили су 

нашу школу и причали о томе чиме се баве у слободно време, како га користе за дружење 

са другарима ван школских активности и како све то усклађују са школским обавезама. 
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Недеља, 01. март 2020. 

Општинско такмичење из ТИТ/ТИО 

Наша школа је била домаћин општинског такмичења из технике и технологије и техничког 

и информатичког образовања. На такмичењу су учествовали ученици од 5. до 8. разреда и 

такмичили се у следећим дисциплинама: практичан рад по задтаку, аутомоделарство, 

бродомоделарство, авиомоделарство и ракетно моделарство. Укупно је учествовало 80 

ученика и 1 ученик са посебним потребама са општине Палилула. Такмичењу је 

присуствовало и 35 наставника. Ученици су прво решавали тест, затим радили рад по 

задатку и одбрану радова. 
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Понедељак, 02. март 2020. 

У нашој школи имамо и мале тенисере. Огњен Урошевић 3/1 освојио је треће место на 

Сребрном турниру, а крајем марта га очекују квалификације за Европски турнир за 

тенисере до 16 година. 

 

Понедељак, 09. март 2020. 

Школско такмичење рецитатора одржано је у Вишњици.  На такмичењу је учествовало 42 

ученика, од првог до седмог разреда, из Вишњице, Сланаца и Великог Села. 

Жири у саставу Драгица Секулић – учитељица, Сања Дамњановић – учитељица и Мира 

Меглић – библиотекар и организатор школског такмичења рецитатора, одабрао је по три 

најбоља рецитатора из млађег и старијег узраста: 

Прва места су освојили :  У категорији од првог до четвртог разреда /млађи узраст/ – Јован 

Аксентијевић 4/3 са песмом од Војислава Илића “Чворак” . Ментор је учитељица Драгана 

Гајић. У категорији од петог до осмог разреда /старији узраст/ – Урош Вукојевић 7/3 је 

рецитовао песму Мирослава Антића “Песма за нас двоје”. Ментор је наставница српског 

Биљана Аксентијевић. 
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Уторак, 10. март 2020. 

Ученици млађих разреда су увежбавали саобраћајна правила на школском полигону уз 

координацију представника Мупа у оквиру пројекта под називом „Безбедност школске 

деце у саобраћају". 

 

По саопштењу Министарства просвете, науке и технолошгог развоја, предшколске 

установе, основне и средње школе, као и домови ученика широм Србије, обележили су 

Међународни дан борбе против вршњачког насиља – „Дан розих мајица“. И наша школа 

се нашла на списку школа које обележавају Дан борбе против вршњачког насиља. 

Обележавање овог дана има за циљ промовисање толеранције, емпатије, поштовања 

различитости, развијања сарадње и оснаживање за ненасилно решавање конфликата. 
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Велика акција ЈП „Зеленило Београд“ под називом „Засади дрво“ заживела је и у нашој 

општини. 

 

Прваци наше школе у Вишњици су данас уз помоћ својих учитеља засадили дрво 

генерације 2019., у присуству Станка Гујаничића, члана Већа општине Палилула задуженог 

за образовање и социјална питања и директорке наше школе Лидије Савић. 

 

Понедељак, 16. март 2020. 

У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој територији Републике 

Србије, која је ступила на снагу 15.03.2020. године, установе образовања и васпитања 

неће радити  и спроводиће се настава на даљину почевши од 17.03.2020. године.  
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Четвртак, 26. март 2020. 

У ситуацији ванредног стања и низа мера које се односе на контролу кретања грађана, 

када је јавни градски и међуградски превоз скоро укинут, када су прекинути туристички, 

културни и спортски садржаји, Министарство просвете науке и технолошког развоја 

донело је одлуку о промени календара васпитно-образовног рада у Србији. Промена се 

састоји у томе да предвиђени пролећни распуст треба искористити за учење и да би 

прекидање похађања наставе на даљину било на штету ученика, који свакако морају да 

буду у кругу породице и са што мање социјалних контаката у кући и ван куће. У складу са 

наведеним, планирана промена календара се огледа у следећем: од 13. до 16. априла 

2020. (понедељак-четвртак) – настава на даљину се одвија према најављеном распореду 

часова и других активности које школе планирају за ученике; од 17. до 20. априла 2020. 

године (петак – понедељак) – пригодни едукативни садржаји у вези са празником (Ускрс) 

и садржаји који су у функцији квалитетног коришћења слободног времена ученика; од 21. 

априла 2020. године (уторак) – наставак похађања наставе на даљину. 

Среда, 08. април 2020. 

Током трајања наставе на даљину, наши ученици вредно уче и стварају бројна уметничка 

дела.  Сви они имају јасне поруке и жељу  да у овим тешким данима подстакну све да 

буду хумани и да свако од нас да свој допринос како бисмо се што пре вратили у школске 

клупе. 
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Недеља, 12. април 2020. 

Наши ученици се радују празницима и у измењеним условима показују интересовање и 

креативност кроз сликање и цртање радови за Ускршњу изложбу. 

   

   

Субота, 18. април 2020. 

Наши ђаци су Ускршње празнике обележили на посебан начин-објављивањем најлепших 

литерарних радова ученика млађих разреда. Све је представљено и приказано у 

електронском часопису. 
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Среда, 22. април 2020. 

Обележен је важан дан, Дан планете Земље, тако што су ученици у  правили скулптуре од 

рециклираног материјала. Награђени су неки радови. 
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Среда, 13. мај 2020. 

Данас је извршена професионална дезинфекција сва три објекта ОШ „Иван 

Милутиновић“, у циљу спречавања ширења заразне болести COVID-19. Екипе „Завода за 

биоциде и медицинску екологију“, а у складу са препорукама Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја, извршиле су дезинфекцију свих просторија у објектима у 

Вишњици, Сланцима и Великом Селу. Наша школа је дезинфекцију урадила на време, 

тако да спремно и безбедно у наредном периоду дочекује ученике и родитеље. 
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Четвртак, 21. мај 2020. 

На Општинском такмичењу из ликовне културе "Мали Пјер" две наше ученице освојиле су 

награде. То су Ивана Игњатовић 6/1 и Ивана Кузмановић 5/2 (чији рад овде објављујемо). 

 

Недеља, 28. јун 2020. 

Учитељице четвртог разреда из Вишњице Сања Дамјановић и Јована Цакић припремиле 

су деци незабораван испраћај после четворогодишњег дружења. 
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Позвале су у госте нашег признатог и познатог писца Уроша Петровића као госта 

изненађења и тим поводом свој деци даривао своју књигу са посветом. 
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Активности у складу са Темпус пројектом Мудрији 

заједно 

Среда, 25. септембар 2019. 

Огледни час – Једнострука финта 

У Сланцима је наставник Петар Ердељан одржао огледни час где су ученици 5/2 уживали у 

постепеном увођењу у правила рукомета, као и првим покушајима да се овим спортом 

баве. 
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Субота, 28. септембар 2019. 

Обележен Дан европских језика 

У нашој школи је организован тематски дан, у ком су учествовали сви ученици и 

наставници. Дружење је започело наступом фолклорног ансамбла "Ђока Павловић", који 

је први пут гостовао код нас у школи. 

   

Млађи ученици су улепшали скуп карневалом, а сви су имали прилике да уживају у 

такмичарским играма на штандовима где су били представљени језици који се уче у нашој 

школи. 
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Уз разне друге занимљивости ученици су могли да решавају мозгалице Уроша Петровића 

на штанду школске библиотеке, али и да играју танграм и хангман са наставницима 

математике и информатике, као  и да се присете назива и географског положаја европских 

земаља на штанду друштвених наука. Спортске активности са наставницима физичког 

васпитања су употпуниле програм. На штанду српског језика ученици су се забављали 

решавајући језичке мозгалице, ребусе. Био је организован и квиз „Шта знамо о историји 

српског језика“, у ком су учествовали ученици осмог разреда из сва три објекта. 

   

  

  



42 

 

Петак, 11. октобар 2019. 

У нашој школи у Великом Селу је одржана проба приредбе за Дан школе који ће се 

одржати у УК ''Влада Дивљан". 

   

Среда, 23. октобар 2019. 

Обележен Дан школе 

Дан наше школе 23. октобар, прослављен је, као и ранијих година у Установи културе 

„Влада Дивљан“. Ученици и наставници припремили су приредбу за памћење, под 

називом „Филмски маратон“, кроз коју су нас подсетили на легендарне филмове наше 

кинематографије. Програм приредбе се састојао из разних тачака, а програм је започет 

народном игром које је извело КУД Прело из Великог Села са којим школа има 

дугогодишњу сарадњу и у коме играју многи наши ученици. Поздравну реч је одржала 

директорка школе Лидија Савић, химну школе је извео школски хор са наставницом 

Татјаном Добросављевић. 

   

Стихове песме је  говорио Милош Црнокрак, ученик четвртог разреда из Сланаца, 

учитељице Драгане Гајић. 
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„МОНТЕВИДЕО“ – „САМО МАЛО“ (MAGNIFICO), ритмички део, извели су ученици млађих 

разреда из Вишњице, учитељице Сања Дамњановић, Марина Васиљевић и Јована Цакић. 

 

„БАЛКАНСКИ ШПИЈУН“, драматизација - ученици шестог разреда из Вишњице, наставница 

Марина Ивановић. 

   

„НАЦИОНАЛНА КЛАСА“ – „Флојд“ (Дадо Топић) , ритмички део, извели су ученици млађих 

разреда из Великог Села, учитељице Наташа Ђорђевић, Невена Алексић и Јелена 

Станковић. 
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„ЛАЈАЊЕ НА ЗВЕЗДЕ“ (Милован Витезовић), драматизација - ученици осмог разреда из 

Вишњице, наставница Марина Ивановић. 

„ИВКОВА СЛАВА“ (Стеван Сремац), драматизација - ученици петог и осмог разреда из 

Сланаца, наставница Данијела Пантелић. 

   

ХОР је извео песму „НЕСАНИЦА“ , солоиста – Јована Тапић, ученица осмог разреда из 

Сланаца. 

КЛАВИР/ФЛАУТА (Моцартова абецеда, Вишњичица род родила), Јована и Анђелка 

Гобељић, ученице другог и четвртог разреда из Великог Села. 
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„ЗОНА ЗАМФИРОВА“ (Стеван Сремац), драматизација - ученици седмог разреда из 

Вишњице, наставница Марина Ивановић. 

 

„ВРУЋ ВЕТАР“, драматизација - ученици млађих разреда из Сланаца, наставница Драгана 

Гајић. 

„КО ТО ТАМО ПЕВА“, драматизација - ученици седмог разреда из Великог Села, 

наставница Биљана Аксентијевић;  

   

Хор је као завршну песму извео „ЗА БЕОГРАД“ са солистом Матејом Маринковићем, 

учеником седмог разреда из Великог Села. 

Четвртак, 07. новембар 2019. 

Огледни час - My dream home 

Ученици 5/2 и 5/3 из Сланаца и Великог Села  радили су на пројекту "My dream home" уз 

сарадњу са наставницом технике и технологије Милицом Лукић Дувњак и наставницом 
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енглеског језика Хеленом Милошевић Момчилов тако што су  организовани у групе  

израдили  макете и Power Point презентације. Показали су невероватну креативност и 

маштовитост у практичном делу, а и завидно знање из информатике. 
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Посете ученика разним институцијама града 

Београда 

Петак, 18. октобар 2019. 

Ученици 6/1 одељења са одељењским старешином су ишли у Музеј науке и технике, где 

су могли да виде сталну поставку музеја од 400 и више експоната који прате техничко - 

технолошки развој Србије уназад сто и више година. 

   

Поред сталне поставке, ишли су и у Научну играоницу, која се налази у приземљу музеја и 

где су се кроз игру упознали са феноменима уз области математике, физике, биологије и 

географије. Имали су могућност да сами експериментишу и на забаван начин упознају 

дејство центрифугалне силе, оптичке варке и осећај за равнотежу. 
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Уторак, 29. октобар 2019. 

Ученици петог и шестог разреда из Вишњице су са наставницима историје Владимиром 

Илићем и веронауке Стефаном Рађеном ишли у обилазак Храма Светог Саве на Врачару. 

 

Субота, 30. новембар 2019. 

Ученици 5/3 и 6/3  у оквиру предмета свакодневни живот у прошлости са наставницом 

географије Кристином Радосављевић и наставником историје Владимиром Илићем, 

посетили су Конак кнегиње Љубице. Кроз сталну поставку - Ентеријери београдских кућа у 

19. веку, ученици су упознати са  настанком и развојем високе грађанске културе и 

начином живота и становања у 19. веку у Београду. 

   



49 

 

Изведени излети и екскурзије 

Понедељак, 04. новембар 2019. 

Ученици трећег и четвртог разреда су у оквиру једнодневног излета посетили Опленац, 

Тополу и Аранђеловац. Прво су обишли некадашњи Карађорђев град и  Карађорђев 

конак, а онда и цркву Свете Богородице.  

   

Затим су обишли Опленац, маузолеј династије Карађорђевић и цркву Светог Ђорђа. Пре 

организованог ручка у ресторану „Карађорђев вајат,“ ученици су са својим учитељима 

обишли Орашац. После ручка кренули су у Аранђеловац, где су посетили комплекс 

Буковичке бање у центру града. 

 

   

Уторак, 05. новембар 2019. 

Ученици првог и другог разреда наше школе имали су једнодневни излет на ком су 

обишли Српски музеј хлеба у Пећинцима где су видели предмете који су се некада 

користили у Србији у процесу производње хлеба, као и збирку обредних хлебова. 



50 

 

   

Затим су посетили Музеј ваздухопловства у Јакову, где су видели прву летелицу 

направљену код нас, као и велики број макета и авиона који се чувају у музеју. У 

Бољевцима је био организован ручак за  ученике. После ручка ученици су се дружили у 

парку у близини ресторана. 
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Семинари и симпозијуми 

Субота, 14. децембар 2019. 

Наставници наше школе, стручни сарадници и директорка присуствовали су трећем дану 

обуке по акредитованом програму семинара "Школско законодавство - основа развоја 

образовања и васпитања", коју су одржале Славица Ђорђевић и Смиља Крнета. 

 

Понедељак, 03. фебруар 2020. 

 У нашој школи одржана је обука „Подршка самовредновању рада установа у основном и 

средњем образовању“ у оквиру заједничког пројекта Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја и Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања под 

називом: Обука запослених у образовању за примену образовних стандарда и 

самовредновање рада установа у основном и средњем образовању. Обуку су похађала 3 

представника наше школе: директор – Лидија Савић, помоћник директора – Маја 

Маринков и педагог – Славица Мартиновић. Водитељи обуке су биле просветне саветнице 

школске управе Београд  Јасмина Николић и Љерка Ђорђевић. 
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Понедељак, 17. фебруар 2020. 

У нашој школи одржан је семинар „Јавни говор – технике излагачке писмености“, који је 

регистрован код Завода за унапрђивање образовања и васпитања под каталошким бројем 

622. Предавачи Слободан Роксандић и Милан Босиљчић упознали су тридесет наставника, 

директора, педагога и психолога наше школе како да развију језичке компeтенције 

унапређивањем културе говора. Наши наставници оспособили су се за разговетно, 

разложно, динамично, изражајно говорење. Овладали су техникама кост-абдоминалног 

дисања и респираторних пауза током говорења који олакшавају говорну интерпретацију, 

сигналима говорне интерпункције (логички акценат, мисаоне целине и пауза),  

стратегијама излагачке писмености и развили вештине невербалне комуникације. 
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Сви наши успеси 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

ПРЕДМЕТ 
ТАКМИЧЕЊА 

НАЗИВ 
ТАКМИЧЕЊА 

ОСВОЈЕНО 
МЕСТО 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА РАЗРЕД 

МАТЕМАТИКА  3. место АНДРИЈАНА САРИЋ 4/3 

  3. место ЈОВАН АКСЕНТИЈЕВИЋ 4/3 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
Књижевна 
олимпијада 

2. место ВАЊА АЦКОВИЋ 7/1 

  2. место КЕЈТЛИН ГОМЕЗ 7/2 

  2. место КАТАРИНА НИКОЛИЋ  8/3 

  3. место МИЛИЦА ЈАКШИЋ 7/2 

 Мостови 3. место САРА ДРАГИЋЕВИЋ 4/2 

МУЗИЧКА КУЛТУРА "Златна сирена" 1. место МАТЕЈА МАРИНКОВИЋ 7/3 

  1. место 
дует ЈОВАНА ТАПИЋ и ВУК 
РАДОВАНОВИЋ 

8/2 

  похвала МАША МИЛЕНКОВИЋ 7/1 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
Мој свет, чаробан и 
леп 

2. место СОФИЈА ТЕРЗИЋ 4/1 

  3. место ЈАЊА ЧВОРО 4/2 

  
специјална 
награда 

НИКОЛА МИЛОШЕВИЋ 4/2 

  
специјална 
награда 

КОНСТАНТИН ЈОВАНОВСКИ 3/1 

  
специјална 
награда 

ОГЊЕН ЋИРОВИЋ 8/1 

 Мој град 1. место КАТАРИНА ЖИВКОВИЋ 8/1 

  2. место МИХАИЛО МАРКОВИЋ 4/1 

  
специјална 
награда 

ХРИСТИНА ВУКОЈЕВИЋ 2/3 

  
специјална 
награда 

ЛАНА РАДЕНКОВИЋ 7/1 

 Птице Београда * УРОШ СТОЈКОВИЋ 1/3 

  * МАША НИКОЛИЋ 2/3 

  * ИНЕС ЂОРЂЕВИЋ 4/2 

  * МИНА ГОБЕЉИЋ 4/4 

  * ЕНА БУГАРЧИЋ 5/2 

  * МИЛИЦА ЈАКШИЋ 7/2 

  * АНА ТОДОРОВИЋ 7/3 

 Мали Пјер 1. место ИВАНА ИГЊАТОВИЋ 6/1 

  2. место ИВАНА КУЗМАНОВИЋ 6/1 

 Мостови 2. место ДРАГАНА МАСЛАРЕВИЋ 3/2 

  3. место МИЛИЦА ЈАКШИЋ 7/2 



54 

 

  
специјална 
награда 

МИА ПЕТРОВИЋ 2/1 

  
специјална 
награда 

СОФИЈА ГАЈИЋ 1/3 

  
специјална 
награда 

КАТАРИНА ЖИВКОВИЋ 8/1 

 Народне ношње 3.место МАЈА ШНЕП 2/1 

  3.место ЛАНА РАДЕНКОВИЋ 7/1 

  
специјална 
награда 

АНДРИЈАНА ГАЈИЋ 4/2 

 
Да право свако дете 
оствари лако 

1. место МИА ПЕТРОВИЋ 2/1 

ХЕМИЈА  3.место НИКОЛА ВУЈИЧИЋ 7/2 

ФИЗИКА  2.место ДАМЈАН РАДУНОВИЋ 6/3 

  3.место БАЛША РАДУНОВИЋ 8/3 

  похвала САРА ЂОРЂЕВИЋ 6/1 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  1.место САРА СИМИЋ 8/1 

  3.место КАТАРИНА ЖИВКОВИЋ 8/1 

ФИЗИЧКО 
ВАСПИТАЊЕ 

Одбојка - екипно 3. место  
девојчице 7. 
и 8. разред 

 Одбојка - екипно 2.место  
девојчице 5. 
и 6. разред 

 Одбојка - екипно 2.место  
дечаци 5. и 
6. разред 

*Он лајн такмичење - Сви учесници су прошли општинско такмичење и пласирали се за град  

 

ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

ПРЕДМЕТ 
ТАКМИЧЕЊА 

НАЗИВ 
ТАКМИЧЕЊА 

ОСВОЈЕНО 
МЕСТО 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА РАЗРЕД 

ФИЗИЧКО 
ВАСПИТАЊЕ 

АТЛЕТИКА „Брзином 
до звезда“ 

 НЕВЕНА ЂОРЂЕВИЋ 4/1 

   ВУК ВУКАДИНОВИЋ 4/1 

   ФИЛИП ГОБЕЉИЋ 4/4 

ФИЗИКА  
2.место и 
пласман на 
републичко 

ДАМЈАН РАДУНОВИЋ 6/3 
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СВЕТОСАВСКИ КОНКУРС 

НАЗИВ 
ТАКМИЧЕЊА 

ОСВОЈЕНО 
МЕСТО 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
УЧЕНИКА 

РАЗРЕД 

Ликовни конкурс 1. место 
МАРИЈА 
КУЗМАНОВИЋ 

3/2 

 2. место 
НЕМАЊА 
ВУКОЈЕВИЋ 

3/3 

 3. место 
ВАСИЛИЈЕ 
ПЕТРОВИЋ 

4/1 

 1. место 
МИЛИЦА 
КАРАМУЧИЋ 

7/3 

 2. место МИЛИЦА ЈАКШИЋ 7/2 

 3. место 
АНДРИЈАНА 
МАРКОВИЋ 

6/1 

Литерарни 
конкурс 

1. место ЈОВАНА ГОБЕЉИЋ 4/4 

 2. место ЕЛЕНА БИГА 4/1 

 3. место АНЂЕЛА ЛАЗИЋ 3/1 

 1. место НИКОЛА ВУЈИЧИЋ 7/2 

 2. место ТАРА МИЛОШЕВИЋ 5/3 

 3. место САРА ЂОРЂЕВИЋ 6/1 

 

ПЛИВАЊЕ ЗА ЧАСНИ КРСТ 

НАЗИВ 
ТАКМИЧЕЊА 

ОСВОЈЕНО 
МЕСТО 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
УЧЕНИКА 

РАЗРЕД 

Девојчице од 5. – 
8. разреда 

1. место АНЂЕЛА ПЕТРОВИЋ 5/1 

Девојчице од 1. – 
4. разреда 

3. место АНДРИАНА САРИЋ 4/3 
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