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Летопис за школску 2020/21. 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 ТИТ 1   
Кабинет за информатику/дигитална учионица 1 1 1 

Мултимедијална учионица  1 1 1 

Библиотека 1 1 1 

Фискултурна сала 1  1 

Учионица за физичко васпитање  1  

У току првог полугодишта у школи у Вишњици је окречен и саниран ходник и кабинет за информатику, 

замењен ламинат у кабинету за информатику и набављено је 16 рачунара и резервни делови за кабинет 

информатике. Такође је извршена поправка ПВЦ столарије (замена и штеловање механизама прозора и 

замена панела на вратима). Спроведена је локална бежична рачунарска мрежа. У току другог 

полугодишта је окречена фасада на згради школе, замењени су прозори на фискултурној сали, окречена 

учионица ТИТ-а и замењени подови у 6 учионица и простору који је предвиђен за будуће предшколце. 

Такође су саниране степенице на улазу у школу, израђена хидроизолације на степеницама и 

светларницима, поправљени сливници, поправљен споменик и оштећени терац. Набављен је нови 

рачунар за зборницу. Школа је дезинфикована неколико пута од стране Завода за биоциде. Општина 

Палилула нам је поклонила 15 садница јасена које су распоређене у сва три објекта, тако да је школско 

двориште у Вишњици обогаћено са 5 садница. Набављена су наставна средства за хемију и физичко 

васпитање, лектире за библиотеку, касетофон и микрофон са звучником.  

Као и у Вишњици, и у школи у Сланцима се последњих година доста радило на побољшању услова и рада 

школе. Извршена је поправка ПВЦ столарије. Школа је дезинфикована од стране Завода за биоциде. 

Школско двориште је обогаћено са 5 садница јасена. Набављена су наставна средства за хемију и физичко 

васпитање, лектире за библиотеку, касетофон и микрофон са звучником. У току другог полугодишта је 

окречена фасада на згради школе, изграђен преградни зид у кабинету информатике и саниран ходник у 

приземљу. 

Као и у Вишњици и Сланцима, и у овој школи се последњих година доста радило на побољшању услова 

и рада школе. У току првог полугодишта је окречен и саниран ходник и зборница. Извршена је поправка 

ПВЦ столарије. Школа је дезинфикована од стране Завода за биоциде. Школско двориште је обогаћено 

са 5 садница јасена. Набављена су наставна средства за хемију, географију и физичко васпитање, лектире 

за библиотеку, касетофон и микрофон са звучником. У току другог полугодишта је набављено 18 

компјутера за кабинет информатике. 

У свим објектима у нашој школи постоји систем централног грејања, клима уређаји и видео надзор. 

На основу наведеног, може се закључити да школа сваке године значајно побољшава услове рада 

установе, захваљујући напорном раду и залагању наше директорке Лидије Савић и наставног и 

ненаставног особља. 
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Наставна средства 

У току првог полугодишта набављена су наставна средства  за хемију, географију и физичко васпитање, 

лектире за библиотеку, касетофони и микрофони са звучником за сва три објекта. Набављено је 16 

рачунара и резервни делови за кабинет информатике у Вишњици, 1 рачунар за зборницу, као и 18 

рачунара за кабинет информатике у Великом Селу. 

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 44 наставника - 14 наставника у разредној и 28 наставника у предметној 

настави, од тога са ВС 36 и ВСС 8. У школи ради и један дефектолог-олигофренолог у одељењу за ученике 

са сметњама у развоју и инвалидитетом. Школа има три стручна сарадника: једног библиотекара, једног 

педагога и једног психолога. 

Школа има једног директора, 40% помоћника директора, једног секретара установе, једног шефа 

рачуноводства и једног административно-финансијског радника. 

На одржавању школских објеката је радило осам чистачица и два домара-мајстора одржавања. 

Бројно стање ученика 

У току школске 2020/2021. године школу је похађало: 

Разред Вишњица Сланци Велико Село Укупно  

 I 18 18 11 18 65 

 II 17 17 14 16 64 

 III 27  10 17 54 

 IV 21  11 16 48 

 I – IV 118 46 67 231 

 V 18 17 11 16 62 

 VI 20  12 16 48 

 VII 15  16 12 43 

 VIII 14  10 20 44 

 V - VIII 84 49 64 197 

Ученици са 
сметњама у 

развоју 
2    2 

 I / VIII 204 95 131 430 
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Преглед по полу: 

разред дечаци девојчице 
 

разред дечаци девојчице 

I/1 10 8 V/1 8 10 

I/2 8 10  V/2 6 11 

I/3 6 5  V/3 6 5 

I/4 10 8  V/4 10 6 

II/1 10 7  VI/1 10 10 

II/2 9 8  VI/2 3 9 

II/3 7 7  VI/3 6 10 

II/4 10 6  VII/1 5 10 

III/1 10 17  VII/2 8 8 

III/2 5 5  VII/3 5 7 

III/3 7 10  VIII/1 5 9 

IV/1 11 10  VIII/2 6 4 

IV/2 6 5  VIII/3 8 12 

IV/3 10 6  Учен. са СУР 1 1 

Укупно 119 112  Укупно 87 112 
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ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Министарство просвете науке и технолошког развоја је донело низ препорука и упутстава којима се 

ближе дефинишу питања организације и спровођења образовно-васпитног рада у основној школи у 

школској 2020/2021. години, као и низ превентивних и заштитних мера у борби против вируса COVID-19. 

Планирајући организацију наставе у школској 2020/2021. години, наша школа је извршила све неопходне 

анализе просторних и кадровских капацитета али и узела у обзир изјашњавање родитеља/других 

законских заступника. Модел по коме је наша школа радила у току школске 2020/2021. године је основни, 

који подразумева непосредан свакодневи рад са ученицима. У одељењима где то није могуће (6/1 и 8/3), 

а у складу са стручним упутством Министарства просвете, науке и технолошког развоја, примењивао се 

комбиновани модел рада. 

Образовно-васпитне делатности за школску 2020/21. године су организоване у складу са промењеним 

Календаром образовно-васпитног рада основне школе. Прво полугодиште је почело 01.09.2020. године, 

а завршило се 18.12.2020. године. Укупно је било 76 наставних дана. Ради усклађивања распореда, у 

уторак 10.11.2020. године радило се по распореду од петка. Зимски распуст је почео 21.12.2020. и трајао 

до 15.01.2021. Друго полугодиште је почело 18.01.2021. и трајало је за ученике 8. разреда до 08. јуна, а за 

ученике од првог до седмог разреда до 22. јуна 2021. године. Укупно је било 103 наставна дана. 

Настава се одвијала у условима епидемије по основном моделу од 1.9.2020. све до 27.11.2020. Ученици 

су наставу пратили у школи, изузев одељења 6/1 и 8/3. Поменута одељења су била подељена на две 

групе: А и Б, које су се смењивале у праћењу наставе на дневном нивоу. Дана, током којег је једна група 

пратила наставу у школи, друга група је то чинила на даљину. Ученици су похађали наставу у две смене 

које су се мењале на недељном нивоу. Часови су трајали 30 минута. Почев од 30.11. до 18.12.2020.  сви 

ученици старијих разреда су прешли на праћење наставе на даљину путем гугл учионице. Часови су 

трајали 45 минута. Такође, од 15.03. до 16.04.2021. ученици старијих разреда су наставу похађали онлајн 

по одлуци МПНТР. Ученици млађих разреда су све време похађали наставу у школи. Одељења 3/1 и 4/1 

су била подељена у две групе. Часови су трајали 30 минута. Ученици су похађали наставу у две смене које 

су се мењале на недељном нивоу, а од 30.11. до 18.12.2020. и од 15.03. до 16.04.2021. наставу су похађали 

у преподневној смени пошто су ученици старијих разреда наставу похађали онлајн. 

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. 



7 
 

Продужени боравак 

Рад продуженог боравка се одвијао у две смене: од 7.00  до  18.00 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 се 

неопходна финансијска средства. 

Упис ученика у средње школе 

Завршни испит за ученике 8.разреда је одржан 23., 24. и 25. јуна 2021. са почетком у 9 часова. Сви ученици 

су приступили полагању завршног испита, тј. 42 ученика. Ученици су радили завршни испит у сали, а један 

ученик у посебној учионици по ИОП-у 2 пошто је полагао у измењеним условима и са прилагођеним 

тестовима. У сали су била четири дежурна наставника, два на ходнику и у учионици два дежурна 

наставника. 

Просечан број бодова на тестовима: српски језик – 9.04, математика – 7.28 и комбиновани – 10.82. На 

општини Палилула, од 18 школа, наша је заузела 9. место са 27.14 бодова. По броју бодова из српског 

језика школа заузима 7.место, из математике 12. место и из комбинованог теста 5. место. Сви ученици су 

уписали средњу школу у првом уписном кругу. 
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ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА 

Због неповољне епидемиолошке ситуације и по препоруци Министарства, ученици нису ишли у посете 

разним институцијама, нису обилазили музеје и знаменитости града, али су све то могли видети у 

учионицама на часовима редовне пројектне наставе разних предмета у мултимедијалној учионици, а 

значајне датуме обележавали смо заједно у школи. 

Обележавање Дана школе 

Ове године је изостала традиоционална приредба поводом Дана школе због лоше епидемиолошке 

ситуације изазване вирусом COVID – 19. Дан школе обележен је извођењем химне у ходнику школе у 

Вишњици, коју су за ову прилику приредили ученици старијих разреда, уз клавирску пратњу наставнице 

мизичког васпитања Татјане Добросављевић. У припреми програма за млађе разреде у Вишњици, као 

поклона и честитки за све ученике школе учествовала је учитељица Марина Васиљевић, док је учитељица 

Невена Алексић у Великом Селу припремила текст и презентацију, коју су ученици имали прилике да 

прикажу својим другарима. Ученицима је прочитан и текст о Ивану Милутиновићу, који је припремила 

наставница српског језика Марина Рајковић. Свој допринос обележавању овог, за нашу школу, 

најзначајнијег датума, дали су ученици из Великог Села, који су направили пано ликовних и литерарних 

радова. У Сланцима су на часу информатике и рачунарства ученици учили да куцају текст, користећи се 

текстом са честитке који су добили од директорке школе. Директор школе је обишла сва три објекта, 

посетила сва одељења и лично честитала празник ученицима и запосленима, дарујући ученике слатким 

поклончићима. 

Holiday Card Exchange 

Ђаци наше школе су шести пут учествовали у међународном пројекту Holiday Card Exchange. Ове године 

нешто скромније него раније, направили смо за другаре из Шпаније (Малага) презентацију наше земље 

и школе и занимљиве честитке, које смо проследили мејлом. Деца из Шпаније су нама проследила видео 

честитке. 

Други Светосавски конкурс 

У нашој школи је по други пут за редом организован „Светосавски конкурс“ у сарадњи са Црквеним 

одбором цркве Светог Николе у Вишњици. Конкурс је организован у облику такмичења ученика, које је 

подељено у две групе. Прву групу су чинили ученици од 1. до 4. разреда, а другу ученици од 5. до 8. 

разреда. У свакој од група ученици су се такмичили у две категорије: ликовној и литерарној. Ученици су, 

по слободном избору, написали састав или песму, или нацртали цртеж на дату тему. Тема конкурса за 

млађе разреде је била „Свети Сава и ђаци“, док је за старије разреде била тема „Задужбине Немањића“. 

Прва три места у обе категорије из обе групе су награђена, а најбољи радови изложени у холу школе. 

Награде за првопласиране је обезбедио Црквени одбор из Вишњице, а награде су додељене на Дан 

духовности 27.01.2021. године. 
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Прослава Дана духовности 

27.01.2021. је у нашој школи прослављен Дан Духовности и школска слава Свети Сава. Ове године 

школска слава прослављена је на скромнији, али свакако пригодан начин за разлику од ранијих година, 

због тренутне епидемиолошке ситуације. У Вишњици су домаћини славе били ученици 8/1 разреда, уз 

присуство директора школе Лидије Савић, одељењског старешине, свештеника и представника црквеног 

одбора из Вишњице, пресекли славски колач и славу предали својим другарима из 7/1 разреда. 

Интонирана је химна Светом Сави и прочитан текст о животу и делу првог српског просветитеља. Ученици 

8/2 и 8/3 разреда из Сланаца и Великог Села, присуствовали су литургији у цркви у Великом Селу, где су 

уз присуство директорке, одељењских старешина, свештеника и окупљених грађана, пресекли славски 

колач и славу предали својим другарима из 7/2 и 7/3 разреда. 

Дан борбе против вршњачког насиља 

У нашој школи је 24.02.2021. обележен Дан розих мајица, односно Дан борбе против вршњачког насиља. 

Име је добио по иницијативи коју је 2007. покренула група активиста у граду Бервик у канадској 

провинцији Нова Шкотска након што је Чак Мекнил, ученик локалне школе, злостављен од стране својих 

вршњака зато што је у школу дошао одевен у ружичасту мајицу. Његови пријатељи су купили 50 

ружичастих мајица и разделили их вршњацима, у знак протеста против насилника. Следеће године је 

провинцијски премијер Родни Меконалд у знак подршке последњу среду у фебруару прогласио за „Дан 

отпора насилницима“. Тај су пример следиле бројне друге земље. У нашој школи су учитељи и разредне 

старешине на ЧОС-у водили разговоре са ученицима, скрећући им пажњу на важност спутавања сваког 

вида насиља и значај правих и искрених пријатељстава. Ученице из Великог Села су направиле розе 

оригами кошуљице за све ученике школе. На њима су они исписивали поруке пријатељства. Велики број 

ученика, учитеља и наставника је акцију подржао облачењем розих мајица. 

Ускрс 

У сусрет Ускрсу, ученици наше школе су фарбали јаја, цртали ликовне радове и правили креативне радове 

од хамера и других материјала који су изложени у холу школе. На тај начин су се потрудили да својим 

радовима на најлепши начин честитају овај најрадоснији хришћански празник. 

Бели јасен у школском дворишту 

Најбољи начин да се деца уче одговорности је да преузму одговорност према нечему из свог окружења. 

Ученици у Сланцима воле своју школу и радо су прихватили идеју да улепшавање и оживљавање 

школског дворишта буде њихова брига. Започели су садњом пет белих јасена. Они ће их даље пратити и 

неговати. Договорено је да свако стабло добије лично име. Желимо им да ова акција успе и да једног 

дана ђаци наше школе проводе одморе у хладу ових јасена. 

Дан планете Земље 

Дан планете Земље представља глобални подстрек на акције у решавању еколошких проблема 

данашњице. Завод за заштиту природе Србије саопштио је да је овај датум  повод да се преиспита однос 

према планети и истовремено је јавна кампања да се зауставе или ублаже последице немарног 

понашања људи. Наши ученици су се укључили у ову акцију. Прављени су упозоравајући панои, беџеви, 
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деца су пратила различите интерактивне презентације, садила дрвеће, заливала биљке и упознавала 

Земљу уз помоћ глобуса. Деца имају воље да чувају своје окружење. На одраслима је да тај жар уоче, 

похвале и даље подстичу. 

Додела ружа осмацима 

Поводом завршетка школске године за ученике осмог разреда, одржана је традиционална подела ружа 

у сва три објекта наше школе, уз присуство директорке Лидије Савић. Ученици седмих разреда су са 

својим одељењским старешинама доделили црвене руже својим другарима осмацима и на тај начин им 

честитали успешан завршетак основне школе и пожелели срећу у даљем школовању и животу. Колектив 

ОШ „Иван Милутиновић“ се придружио честиткама и пожелео сву срећу нашим ђацима, успешан 

завршни испит и упис жељене средње школе.  
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УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

Успех ученика на крају школске 2020/21. године 

У 1.разреду има укупно 65 ученика; 1 ученик ради по ИОП2; 5 ученика слабије напредује. 

РАЗРЕД 
Укупан 

број 
ученика 

Позитиван успех 

Укупно 
позитивних 

Недовољан успех 

Укупно 
недовољних 

Неоцењен 

Одлични 
Врло 

добри 
Добри Довољни 

1 
недовољна 

2 
недовољне 

3 и више 
недовољних 

2. 63 50 9 4 0 63 0 0 0 0 0 

3. 54 32 15 7 0 54 0 0 0 0 0 

4. 48 28 12 7 1 48 0 0 0 0 0 

Млађи 
разреди 

165 110 36 18 1 165 0 0 0 0 0 

% 66,67 21,82 10,91 0,61 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. 63 34 19 11 0 63 0 0 0 0 0 

6. 49 25 11 12 0 49 0 0 0 0 0 

7. 43 19 15 9 0 43 0 0 0 0 0 

8. 44 22 10 10 0 42 0 0 0 0 2 

Старији 
разреди 

199 100 55 42 0 197 0 0 0 0 2 

% 50,25 27,64 21,11 0,00 98,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 

УКУПНО 

364 210 91 60 1 362 0 0 0 0 2 

% 57,69 25,00 16,48 0,27 99,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 

Два ученика мигранта у 8.разреду се не оцењују пошто не говоре српски језик. У Одељењу за ученике са 

сметњама у развоју уписано је два ученика. једна ученица 5.разреда наставу је похађала по ИОП2 и 

школску годину је завршила са добрим успехом. Један ученик 6.разреда је завршио са добрим успехом. 

Два ученика 5/1 и једна  ученица 8/2 похађали су енглески језик по ИОП3. 

У млађим разредима сви ученици имају примерно владање. У старијим разредима: 

РАЗРЕД Примерно 

Васпитне мере Васпитно-дисциплинске мере 

Укор 
одељенског 
старешине 

Укор 
одељенског 

већа 

Укор 
директора 

Укор наставничког 
већа 

Неоцењен 

5. 61 2     

6. 48  1    

7. 42 1     

8. 42     2 

укупно 193 3 1   2 
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На графикону је дата ранг листа одељења према средњој оцени за млађе и старије разреде на крају 

школске 2020/21. године. 
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Успех ученика на такмичењима 

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

ПРЕДМЕТ 
НАЗИВ 

ТАКМИЧЕЊА 
ОСВОЈЕНО 

МЕСТО 
ПЛАСМАН 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
УЧЕНИКА 

РАЗРЕД 

МАТЕМАТИКА 
Друштво 
математичара 
Србије 

2. место пласман на град Тома Црнокрак 6/2 

похвала  Ивана Кузмановић 6/2 

похвала  Андриана Сарић 5/3 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
Литерални 

конкурс 

„Приче из мог 
краја“ 

1. место  Јована Цветковић 8/3 

„Моја звезда“ 
2. место  Матеја Маринковић 8/3 

3. место  Софија Чутура 3/1 

„Мој свет ипак 
је леп“ 

2. место  Настасија Адамовић 3/1 

2. место  Ања Гобељић 8/3 

„Мостови“ 
2. место  Сара Ђорђевић 7/1 

3. место  Милица Марковић 8/3 

„Кад се ласте 
врате с’ југа“ 

1. место  Миа Шантрић 3/1 

1. место  Милица Марковић 8/3 

3. место  Јана Павловић 6/3 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
Српски језик и 
језичка култура 

3. место пласман на град Кејтлин Гомез 8/2 

3. место пласман на град Милица Јакшић 8/2 

ЛИКОВНА 
КУЛТУРА 

„Све боје 
Србије“ 

2. место  Сара Ђорђевић 7/1 

3. место  Настасија Адамовић 3/1 

специјална 
награда 

 Јована Гобељић 5/4 

„Шта у мом 
срцу лежи“ 

 пласман на град Емануела Ђурђевић 6/3 

 пласман на град Ана Златковић 6/3 

„Моја звезда“ 

1. место  Константин Јованоски 4/1 

2. место  Сара Ђорђевић 7/1 

специјална 
награда 

 Вук Станојев 1/2 

специјална 
награда 

 Богдан Ђурђевић 1/4 

специјална 
награда 

 Јована Гобељић 5/4 

„Мој свет ипак 
је леп“ 

1. место  Милица Ђокић 4/3 

3. место  Дуња Радојевић 1/4 

2. место  Ивана Кузмановић 6/2 

специјална 
награда 

 Анђела Милојевић 3/1 

„Мали Пјер“ 

1. место пласман на град Софија Чутура 3/1 

2. место пласман на град Хелена Чутура 1/1 

3. место пласман на град Александар Николић 3/1 

2. место пласман на град Андријана Марковић 7/1 

2. место пласман на град Катарина Пантић 7/1 
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3. место пласман на град Андреа Гобељић 8/3 

„Мостови“ 
3. место  Сара Ђорђевић 7/1 

специјална 
награда 

 Анђела Антонијевић 5/4 

„27. Васкршње 
ликовне 
радости деце 
Београда“ 

 пласман на град Милица Михајловић 1/2 

 пласман на град Михаило Аџић 2/2 

 пласман на град Мирослав Игњатовић 2/2 

 пласман на град Софија Чутура 3/1 

 пласман на град Константин Јованоски 4/1 

 пласман на град Матеја Пејчић 5/4 

 пласман на град Леа Слијепчевић 8/1 

 пласман на град Матеја Маринковић 8/3 

„Кад се ласте 
врате с’ југа“ 

2. место  Ивана Кузмановић 6/2 

3. место  Милош Црнокрак 5/3 

специјална 
награда 

 Анђела Лазић 4/1 

„Упознајмо 
птице“ 

3. место  Теодора Мијин 3/3 

3. место  Матеја Маринковић 8/3 

специјална 
награда 

 Лука Спасојевић 5/4 

„Крв живот 
значи“ 

2. место пласман на град Константин Јованоски 4/1 

ХЕМИЈА  3. место  Сара Ђорђевић 7/1 

ФИЗИКА 
 1. место пласман на град Дамјан Радуновић 7/3 

 3. место  Борис Милошевић 7/3 

ЕНГЛЕСКИ 
ЈЕЗИК 

 3. место  Кејтлин Гомез 8/2 

ШАХ 
Шаховски 
турнир 

 пласман на град Константин Јованоски 4/1 
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ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ 

ПРЕДМЕТ 
НАЗИВ 

ТАКМИЧЕЊА 
ОСВОЈЕНО 

МЕСТО 
ПЛАСМАН 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
УЧЕНИКА 

РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
Књижевна 
олимпијада 

3. место  Кејтлин Гомез 8/2 

ШАХ 
Шаховски 
турнир 

4. место  Константин Јованоски 4/1 

 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 

ПРЕДМЕТ 
НАЗИВ 

ТАКМИЧЕЊА 
ОСВОЈЕНО 

МЕСТО 
ПЛАСМАН 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
УЧЕНИКА 

РАЗРЕД 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
Књижевна 
олимпијада 

учешће  Кејтлин Гомез 8/2 

ШАХ 
Шаховски 
турнир 

4. место  Константин Јованоски 4/1 

 

СВЕТОСАВСКИ КОНКУРС 

ПРЕДМЕТ ОСВОЈЕНО МЕСТО ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА РАЗРЕД 

ЛИКОВНИ КОНКУРС 

1. место Анђелка Гобељић 3/2 

2. место Милица Ђокић 4/3 

3. место Милица Николић 2/4 

1. место Милица Карамучић 8/3 

2. место Ивана Кузмановић 6/2 

3. место Софија Вујичић 5/3 

ЛИТЕРАЛНИ КОНКУРС 

1. место Анђела Лазић 4/1 

2. место Константин Јованоски 4/1 

3. место Милена Ђурић 4/1 

1. место Леа Слијепчевић 8/1 

2. место Тома Црнокрак 6/2 

3. место Маша Васиљевић 5/2 
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АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ И ВАН ЊЕ 

Петак 02. октобар 2020. 

Ликовни конкурс "Шта у мом срцу лежи" 

Ученице VI-3 Aна Златковић и и Емануела Ђурђевић освојиле су награде на општинском ликовном 

конкурсу "Шта у мом срцу лежи", под покровитељством Пријатеља деце беогрдске општине Палилула. 

Радови су учествовали на градском такмичењу. 

   

Петак 23. октобар 2020. 

Дан школе 

Дан школе је због епидемиолошке ситуације обележен скромно, није било уобичајене приредбе, али је 

наставница музичког Татјана Добросављевић са децом у холу школе у Вишњици извела химну школе, а 

затим је прочитан у свим одељењима кратак сиже о Ивану Милутиновићу као подсећање на хероја по 

коме је школа добила име. У млађим разредима је припремљен скеч и презентација о лику и делу Ивана 

Милутиновића.  Директорка школе је обишла сва одељења у сва три објекта, поздравила све ученике, 

честитала им Дан школе и поделила им слаткише и честитке. Украшени су сви панои у школи цртежима 

везаним за лик хероја Ивана Милутиновића. 
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Уторак 27. октобар 2020. 

Огледни час „Historic cities“  

Ученици VII-3 у Великом Селу су имали интердисциплинарни огледни час. Комбинујући знање из 

енглеског језика и технике и технологије, представили су најпознатије мостове и најимпозантније 

облакодере у Њујорку и традиционалну градњу и средњевековне грађевине у Јорку. 

 

Наставница енглеског језика Хелена Милошевић Момчилов им је помогла да повуку паралелу између 

описаних архитектонских објеката и грађевина у Србији. Наставница техничког и технологије Милица 

Лукић Дувњак је ученицимa задала да нацртају техничке цртеже мостова и облакодера. 

Ученици су усвојили нове термине из архитектуре на српском и енглеском језику, научили понешто о 

типовима мостова и усвојили информације о знаменитостима у оба поменута града. 

Уторак 03. новембар 2020. 

Ликовни конкурс “ Све боје Србије“ 

На ликовном конкурсу “ Све боје Србије“ у организацији Пријатеља деце београдске општине Палилула 

три наше ученице су освојиле награде. То су Настасија Јовановић, ученица одељења III-1, Јована Гобељић 

V-4 и Сара Ђорђевић VII-1. Циљ овог конкурса је био да се културна баштина наше земље представи на 

најбољи могући начин-дечјом руком. 
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Хуманитарни пројекат „Нано борци – подршка образовном систему Републике Србије“ 

Фондација Новак Ђоковић је, у оквиру хуманитарног пројекта „Нано борци – подршка образовном 

систему Републике Србије“  свим ђацима првацима основних школа, па и нашим првацима, уручила 

сребрне маске и гелове за суво прање руку. 
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Четвртак 05. новембар 2020. 

Угледни час из физичког и здравственог васпитања у Великом Селу 

Угледни час из Физичког и здравственог васпитања одржао је у Великом Селу наставник Милан 

Вуксановић у одељењу VII-3. Наставна тема Елементарне игре-вијача. 

   

Изложба радова "Флора и фауна" 

Дивне радове на тему "Флора и фауна" одабране да нас представљају на Међународној дечијој изложби 

ликовних радова у Скопљу у Републици Северној Македонији направиле су вредне руке наше деце уз 

помоћ наставнице ликовне културе Јасмине Тице. 
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Петак 06. новембар 2020. 

Литерални конкурс „Приче из мог краја“ 

Ученица Јована Цветковић VIII-3 освојила је прво место на литерарном конкурсу „Приче из мог краја“. 

Награђени рад : 

                                                                     Приче из мог краја 

Преподневна смена, уторак, сасвим обичан дан… Долазим у школу и улазим на час веронауке. Ђак као и 

сваки други, ко би још слушао предавање?! Док замишљено гледам кроз прозор, чујем једну 

занимљивост. Манастир Свети Стефан, који се налази на улазу у моје село, са собом носи занимљиву 

историју. Прича се да га је обновио Свети Сава, док неки тврде да је то био краљ Драгутин. 

Одједном сам се нашла у средњем веку. Преда мном су се завршавали радови. Од људи који су помагали 

у обнови манастира чула сам врло занимљиве приче. Звоно ме је прекинуло у маштању. Ипак, сазнала 

сам да се води као метох, то јест посед манастира Хиландар са Свете горе. Османска војска под вођством 

Сулејмана Величанственог стигла је 1521. године до Београда и освојила га и тада настаје тежак период 

за манстир који је рушен више пута за време турске владавине. Иако су га монаси стално обнављали, био 

је  у толико лошем стању да су га скроз срушили, а грађевински материјал је искоришћен за изградњу 

цркве у Великом Селу и Миријеву. 

Шездесетих година двадесетог века манастир је обновљен. Краси га  дрвени иконостас са четири иконе 

– Исус Христ, Богородица, Јован Крститељ и свети Стефан као светац коме је манастир посвећен. Зато и 

слави славу 15. августа на дан преноса моштију првомученика и архиђакона Стефана. У манастиру се 

налази копија иконе Богородице Тројеручице направљене у Хиландару. На северној страни манастира је 

спомен плоча посвећена борцима који су погинули у Балканским ратовима. 

Данас је наш манастир надалеко познат по доброчинствима својим.  Игуман и монаси  истичу се својим 

хуманитарним радом, пружајући  уточиште многим убогим и сиромашним људима. 

Сасвим изненада, једног сасвим обичног дана, један неочекивано занимљиви час натерао ме  да 

погледам око себе и схватим колико сам поносна што је ово  прича баш  из мог краја. 

Среда 11. новембар 2020. 

 

Ученици V-3 из Сланаца  су на специфичан начин одали почаст великом сликару о ком су учили на часу 

ликовне културе. Свако од њих је по својој жељи оплеменио део портрета Ван Гога, који склопљен 

симболично указује на чињеницу да креативност нема граница. 
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Четвртак 03. децембар 2020. 

Конкурс „Читам, па шта“ 

Обе групе трећег разреда у Вишњици имале час српског језика у медијатеци. Час је био посвећен нашим 

ученицима који су учествовали од марта до маја на конкурсу " Читам, па шта". 

Танасијe Гргур Цупац и Анђела Милојевић су освојили награду на општинском нивоу такмичења, а 

Настасија Адамовић се пласирала на градско такмичење. 

   

Субота 26. децембар 2020. 

Литерални и ликовни конкурс "Мој свет је ипак чаробан и леп" 

На литерарном конкурсу у организацији Пријатеља деце београдске општине Палилула, под називом 

"Мој свет је ипак чаробан и леп" Настасија Адамовић III-1 и Ања Гобељић VIII-3 су освојиле друго место. 

На ликовном конкурсу под истим називом је Милица Ђокић IV-3 освојила прво, Ивана Кузмановић VI-2 

друго, а Дуња Радојевић I-4 треће место, док је Анђела Радојевић III-1 добила специјалну награду. 

Честитамо свима на постигнутим успесима! 
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Среда 27. јануар 2021. 

Обележавање школске славе „Свети Сава“ 

Због измењених услова у организацији прославе дана Светог Саве у епидемији вируса КОВИД 19, скромно 

је обележена школска слава. Уобичајена приредба није организована, али су у Вишњици домаћини славе 

ученици VIII-1, уз присуство директора школе Лидије Савић, одељењског старешине, свештеника и 

представника црквеног одбора из Вишњице, први пут пресекли славски колач и славу предали својим 

другарима из VII-1. Интонирана је химна Светом Сави и прочитан текст о животу и делу првог српског 

просветитеља којим су ученице Анђела Милић и Наталија Петровић из одељења VIII-1 поздравиле 

присутне и честитале славу свима који славе . Директорка школе Лидија Савић је поздравила све присутне 

и честитала школску славу свим запосленим и ученицима, као и родитељима и захвалила се Цркквеном 

одбору на подршци и помоћи, рекавши да су као ваздух који се не види, али је увек присутан.  

Ученици VIII-2 и VIII-3 разреда из Сланаца и Великог Села, присуствовали су литургији у цркви у Великом 

Селу, где су уз присуство директорке, одељењских старешина, свештеника и окупљених грађана, 

традиционално пресекли славски колач и славу предали својим другарима из VII-2 и VII-3.  

   

     

Другу годину за редом организован је„Светосавски конкурс“ у сарадњи са Црквеним одбором Цркве 

Светог Николе у Вишњици. Конкурс је  подељен у две групе. Прву групу чине ученици од 1. до 4. разреда, 

а другу ученици од 5. до 8. разреда. У свакој од група ученици су се такмичили у две категорије: ликовној 

и литерарној. Ученици су у по слободном избору писали састав или песму, или цртали цртеж на дату тему. 

Тема конкурса за млађе разреде је била „Свети Сава и ђаци“, док је за старије разреде тема била 

„Задужбине Немањића“. 

Награђени радови су постављени на пано на улазу у школу. 
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Члан Црквеног одбора који је присуствовао прослави доделио је пригодне поклоне свим награђеним 

ученицима Светосавског конкурса. 
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Уторак 02. фебруар 2021. 

Ликовни конкурс „Моја звезда“ 

На ликовном конкурсу „Моја звезда“ Вук Станојев I-1 је освојио специјалну награду, Богдан Ђурђрвић I-4 

специјалну награду, Константин Јованоски IV-1 прво место, Јована Гобељић V-4 специјалну награду и Сара 

Ђорђевић VII-1  друго место. 

 

Пројектна настава у млађим разредима „Роботи“ 

,,Роботи - шта све они могу да раде и како би у будућности могли да олакшају људима обављање многих 

послова'' била је тема о којој су размишљали наши прваци. Ученици I-2 представили су нам роботе какве 

би волели  да имају, правећи их од различитих материјала. 
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Субота 06. фебруар 2021. 

Електронски часопис „Мудрији Заједно“ 

Наши новинари увек вредно раде у својој редакцији, смишљајући стално нове концепте електронског 

часописа "Мудрији заједно". Часопис ће се убудуће објављивати једном месечно на сајту  школе, а 

садржаће разне занимљивости из школе и ван ње, пратиће све догађаје и активности и наравно 

редакција ће бити у потрази за популарним личностима чији ће интервјуи красити часопис. 

 

Kад нешто стварате, стварајте да грми! 

Ученицима, као што смо ми, је у овом необичном периоду врло важно да имају праву подршку и 

инспирацију. Тако се лакше сналазимо са брзим променама у свету око нас. Увек позитивна подршка 

долази од Уроша Петровића, са којим смо имали част да поразговарамо. 

Урош Петровић (1967) је књижевник чија дела померају границе у савременој литератури за децу и 

младе. Аутор је двадесет књига и добитник већег броја најпрестижнијих награда за књижевност за младе. 

Почев од збирки прича – мозгалица и романа у загонеткама до фантастичних приповести, дела овог 

аутора јесу оригиналне пустоловине које награђују читаоце. Размрдавање вијуга, сусрет са чудесним, 

необичним али и застрашујућим, раскошна машта и особени хумор у његовим књигама, учинили су 

његова дела омиљеним штивом и за одрасле. 

Kњиге су му до сада објављене и у Италији, Мађарској, Грчкој, Словенији, Румунији, Северној Македонији 

и Чешкој, као и на енглеском језику. По Петровићевом награђеном роману „Пети лептир“ снимљен је 

први 3Д дугометражни играни филм у историји српске кинематографије. Аутор је и три друштвене игре, 

и двоструки је добитник признања “Добра играчка” Пријатеља деце Србије за најбољу играчку године, за 

игре „Мартина загонетна кутија“ и „Дум Дум Дум“. 

Подстицао је нацију на размишљање и у засебној рубрици унутар култног серијала „Фазони и форе“, као 

и у квизу „Лавиринт“ на Јавном сервису Радио телевизије Србије као Творац лавиринта и најтежа 

препрека за такмичаре. 

Гостује као предавач на факултетима, у школама и другим образовним установама у земљи и 

иностранству, као и на пословним форумима и конгресима. Аутор је концепата за усавршавање 

“Загонетна питања” и “Kако размишљањем изван устаљених оквира доћи до нових идеја и решења”. 
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Један је од креативних амбасадора Србије у оквиру пројекта “Србија ствара”. Био је дугогодишњи 

председник Менсе Србије и један од најуспешнијих решавача IQ  теста на свету. 

Упознајте човека, који инспирацију налази скоро у свему што нас окружује. 

Од када сте почели да се интересујете за загонетке и зашто? 

Kада сам имао мање од седам година, пуно времена сам проводио напољу, са другарима. Понекад 

бисмо, током дугих летњих вечери, сели да се одморимо од испуњеног дана. Неко је једном испричао 

неку загонетку. Мислим да је тог тренутка започело моје интересовање за загонетке, и никада није 

престало. 

Kолико Вам треба времена да напишете једну књигу? 

За роман ми је потребно око три године, за остале нешто краће. Од двадесет књига које сам до сада 

написао, можда сам само једну или две успео да напишем за годину дана. 

Да ли Ваша деца воле Ваше књиге и ако да шта им се то највише допада? 

Моја деца су већ велика – имају преко двадесет година. Чини ми се да воле оно што пишем, јер углавном 

све то прочитају, иако их нико на то не подстиче. 

Kоја од Ваших књига Вам је омиљена и зашто? 

Можда „Авен и јазопас у Земљи Ваука“. Можда зато што ми је прва, можда зато јер је једина коју сам и 

илустровао сам. Можда и због епске приче. Можда због великог броја тајни које сам уткао у текст. Можда 

све то по мало. 

... 

(део интервјуа са познатим писцем Урошем Петровићем) 

За часопис приредили: Тара Милошевић VI-3 и Никола Вујичић VIII-2 

Петак 19. фебруар 2021. 

Изложба „Од старог ново“ 

Ученици првог разреда из Великог Села организовали су изложбу "Од старог ново" у својој учионици. 

Учили су о својствима материјала и о томе да се од старих и непотребних ствари може направити нешто 

ново, лепо и корисно. Тако су добили разне предмете, од ташнице за девојчице, чаша за оловке и 

играчака, до стола за стони фудбал!  
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Среда 24. фебруар 2021. 

Дан розих мајица - Дан борбе против вршњачког насиља 

У нашој школи је данас обележен Дан розих мајица, односно Дан борбе против вршњачког насиља. 

Име је добио по иницијативи коју је 2007. покренула група активиста у граду Бервик у канадској 

провинцији Нова Шкотска након што је Чак Мекнил, ученик локалне школе, злостављен од стране својих 

вршњака зато што је у школу дошао одевен у ружичасту мајицу. Његови пријатељи су купили 50 

ружичастих мајица и разделили их вршњацима, у знак протеста против насилника. Следеће године је 

провинцијски премијер Родни Меконалд у знак подршке последњу среду у фебруару прогласио за „Дан 

отпора насилницима“.Тај су пример следиле бројне друге земље. 

   

У нашој школи су учитељи и разредне старешине на ЧОС-у водили разговоре са ученицима, скрећући им 

пажњу на важност спутавања сваког вида насиља и значај правих и искрених пријатељстава. 

Ученице из Великог Села су направиле розе оригами кошуљице за све ученике школе. На њима су они 

исписивали поруке пријатељства. 

Велики број ученика, учитеља и наставника је акцију подржао облачењем розих мајица. 
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Понедељак 15. март 2021. 

Конкурс за најбољу дечју карикатуру „Мали Пјер“ 

На општинском такмичењу одржаном у марту ученици наше школе освојили су запажене резултате 

награђени цртежи су се пласирали на градско такмичење. Тема конкурса је слободна. Карикатура треба 

да представља критичку слику света који нас окружује. Радови морају бити оригинални и рађени 

самостално. 

     

Ликовни конкурс „Мостови“ 

Сара Ђорђевић VII-1 освојила је треће место, а Анђела Антонијевић V-4 специјалну награду за ликовни 

израз.  
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Петак 19. март 2021. 

Пројектна настава 

Ученици III-1 су на часу Пројектне наставе са учитељицом Марином Васиљевић уживали у воћу и 

витамина уз аранжирање воћних декорација. 
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Четвртак 25. март 2021. 

Огледни час „Кретање производи звук“ 

"Ако желите да разумете универзум, размишљајте о енергији, фреквенцији и вибрацији".  

                                                                                                                           Никола Тесла 

Учитељица Светлана Пузовић и ученици III-3 су у оквиру огледног часа извели бројне огледе и стварали 

различите звукове, те им је практично разјашњено како кретање производи звук и како се преносе звучне 

информације. 

   

Четвртак 01. април 2021. 

Акција добровољног давања крви 

Ђаци из Великог Села и Сланаца су својим ликовним радовима подржали и мотивисали акцију 

добровољног давања крви кроз цртеже које су радили на тему „Крв живот значи“ са својом наставницом 

Јасмином Тицом. 
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Константин Јованоски је на конкурсу " Крв живот значи" освојио 1. место на општинском такмичењу и 2. 

место на градском. 

 

Петак 02. април 2021. 

Међународни дан дечје књиге 

Ученици III-2 шаљу важну поруку свима! 

   

Дан књиге за децу прославља се на дан рођења Ханса Kристијана Андерсена, творца Мале сирене, Ружног 

пачета и других бајки, аутора и сакупљача најлепших бајки, кога су назвали „краљ дечијих писаца“. Њему 

у част 2. април је проглашен за Међународни дан дечје књиге.  

Ученици III-1 на часу српског језика обележили су Дан дечје књиге. Разговарали су о прочитаним књигама 

и препоручивали једни другима књиге за читање.Тако су мотивисали једни друге да читају што више, како 

би речник и изражавање било богатије. 
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Да ли сте знали да библиотеке у наше три школе поседују око 15 000 књига? Ученици III-3 то знају и воле 

да трагају за  добром књигом. 

   

Уторак 20. април 2021. 

Биоскоп у школи 

Ученици IV-3 су се бавили пријатељством између човека и пса. Обрађивали су роман “Леси се враћа 

кући”, а потом направили мини-биоскоп и гледали истоимени филм. Уживали су и закључили да се од 

животиња много може научити. 
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Четвртак 22. април 2021. 

Дан планете земље 

Одељење I-4 је обележило Дан планете Земље правећи беџеве, цртајући заставе, пишући пароле и 

украшавајући пано у ходнику школе. 

Уз глобус је све много јасније! Данас су ђаци II-2 научили много тога о нашој планети. 

 

Уз занимљиву презентацију је II-1 схватило колико је важно да сви учествујемо у очувању животне 

средине. 

 

Поводом Дана планете Земље у циљу скретања пажње на значај очувања природе и спречавања 

негативних последица по животну средину ученици III-1 са својом учитељицом писали еко поруке, 

цртaли, садили цвеће и заливали засађење саднице дрвећа у школском дворишту. 
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Ученици III-3 су на часу природе и друштва данас погледали кратак едукативни видео запис о природним 

лепотама планете Земље којих нисмо свесни јер је већ дуго уништавамо, под називом "Дан планете 

Земље". 

I-2  вам шаље важне поруке! 

Сачувајмо планету Земљу. 

   

Ученици VI-2 су на часу географије са наставницом Кристином Радосављевић обележили Дан планете 

Земље и показали кроз кратке пароле, на који начин чувају нашу планету. 
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Субота 24. април 2021. 

Ближи се Ускрс 

 

   

Петак 30. 04. 2021. 

Садња белог јасена у школском дворишту у Сланцима 

Најбољи начин да се деца уче одговорности је да преузму бригу према нечему из свог окружења. Ученици 

у Сланцима воле своју школу и радо су прихватили идеју да улепшавање и оживљавање школског 

дворишта буде њихова обавеза. Започели су садњом пет белих јасена. Они ће даље да их прате и негују. 

Договорено је да свако стабло добије лично име. 

Желимо им да ова акција успе и да у будућности ђаци наше школе проводе одморе у хладу ових јасена. 
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Недеља 02. мај 2021. 

Ускрс 

Одељења II-1 и II-I- су  спремила весела изненађења за своје укућане 

   

Ученици I-4 су уживали на часу ликовне културе правећи корпице, јаја од пластелина и шарајући јаја од 

стиропора. 

У оквиру пројекта" У сусрет најрадоснијем празнику" - ученици III-1 украшавали ускршња јаја, правили 

корпице, зеке и пилиће и направили малу одељењску изложбу. 
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Ускршња изложба у Сланцима 

   

Понедељак 10. мај 2021. 

Ликовни конкурс "Кад се ласте врате са југа" 

На ликовном конкурсу "Кад се ласте врате са југа" Анђела Лазић IV-1 је освојила специјалну награду, 

Ивана Кузмановић VI-2 другу, а Милош Црнокрак VI-2 трећу награду. 
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Среда 12. мај 2021. 

Такмичење у шаху 

Константин Јованоски IV-1 освојио је 2. место у шаху на општини Палилула. Наш млади шахиста 

Константин Јованоски  је доказао своје умеће и таленат и на Градском такмичењу, освојивши четврто 

место и пласирао се на Републичко такмичење. 

   

Понедељак 24. мај 2021. 

Ликовни конкурс „Упознајмо птице“ 

На конкурсу " Упознајмо птице" ученица Теодора Мијин III-3 је освојила трећу награду, Лука Спасојевић 

V-4 је освојио специјалну награду за ликовни израз и Матеја Маринковић VIII-3 трећу награду. 
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Петак 28. мај 2021. 

Светски дан лептира 

Много је дивних разлога за радост и креативност! Ученици I-2 су нас подсетили колико је важно сачувати 

спокој сваког живог бића на овом свету. Учимо од њих. 

   

Петак, 04. јун 2021. 

Од спајалице до наруквице 

На часу пројектне наставе, ученици III-1 радили су на Пројекту - Од спајалице до наруквице. 

Своју машту и креативност показали су на најбољи начин. 

   

Субота, 05. јун 2021. 

Светски дан „Заштите животне средине“ 

Ученици VI-2 су нас подсетили на који начин се штити животна средина и планета земља. 
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Субота, 12. јун 2021. 

Ликовно такмичење „Мини рестАрт“ 

Ликовни радови  ученика из Великог Села и  Сланаца од 5. до 8. разреда (15x15) малог формата послати 

су на 3.међународно ликовно дечије такмичење које се одржано у Великој Плани на тему „Дај ми крила 

један круг“. Ученици су цртали птице из маште. Резултати овог такмичења ће бити познати у следећој 

школској години. 
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Уторак 8. јун 2021. 

Додела ружа осмацима 

Поводом завршетка школске године за ученике осмог разреда, одржана је традиционална подела ружа 

у сва три објекта наше школе, уз присуство директорке Лидије Савић. 

 

Ученици седмих разреда са својим одељењским старешинама, доделили су црвене руже својим 

другарима осмацима и на тај начин им честитали успешан завршетак основне школе и пожелели срећу у 

даљем школовању и животу. 

 

Колектив ОШ „Иван Милутиновић“ се придружује честиткама и жели сву срећу нашим ђацима, успешан 

завршни испит и упис жељене средње школе. 
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Петак 25. јун 2021. 

Наши драги осмаци 

У нашој школи је уприличена  свечаност у част ђака генерације, носиоца Вукових и посебних диплома. 

Свечаност је одржана уз присуство директорке Лидије Савић, одељењских старешина осмог разреда, 

наставника школе и родитеља награђених ученика. Награђеним ученицима су уручене дипломе и 

пригодни поклони. 

За ђака генерације проглашена је Милица Јакшић ученица одељења VIII-2. 

 

Носиоци Вукове дипломе: 

• Вања Ацковић VIII-1 

• Анђела Милић VIII-1 

• Маша Миленковић VIII-1 

• Милица Јакшић VIII-2 

• Никола Вујичић VIII-2 

• Даница Мартиновић VIII-2 

• Caiytlin Gomes VIII-2 

• Андреа Гобељић VIII-3 

• Василије Матић VIII-3 

• Матеја Маринковић VIII-3 

• Урош Вукојевић VIII-3 

Носиоци посебних диплома: 

• Вања Ацковић VIII-1 – српски језик 

• Анђела Милић VIII-1 – српски језик 

• Маша Миленковић VIII-1 – музичка култура 

• Кејтлин Гомес VIII-2 – српски језик, енглески језик 

• Милица Јакшић VIII-2 – српски језик, ликовна култура 

• Никола Вујичић VIII-2 – математика, хемија, српски језик 

• Даница Мартиновић VIII-2 – техника и технологија 

• Ана Казанџић VIII-2 – српски језик, ликовна култура 
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• Матеја Маринковић VIII-3 – српски језик, музичка култура, ликовна култура 

• Урош Вукојевић VIII-3 – физичко васпитање 

• Андреа Гобељић VIII-3 – физичко васпитање, ликовна култура 

• Ана Тодоровић VIII-3 – техника и технологија, ликовна култура 

• Ања Гобељић VIII-3 – српски језик, ликовна култура 

• Милица Марковић VIII-3 – српски језик 

• Јована Цветковић VIII-3 – српски језик 

• Милица Карамучић VIII-3 – ликовна култура 

• Василије Матић VIII-3 – ликовна култура 

• Михаило Јекић VIII-3 – ликовна култура 

• Јована Мојсиловић VIII-3 – ликовна култура 

• Дијана Насковић VIII-3 – ликовна култура 

 

Субота 03. јул 2021. 

Свечана подела награда за вуковце у установи културе “Влада Дивљан“ 

Градска општина Палилула наградила је вуковце и ђаке генерације палилулских основних и средњих 

школа таблет рачунарима. Ђаци генерације су поред таблета добили и књигу. На свечаности је наше 

ученике још једном пропратила и охрабрила директорка Лидија Савић. 

У Центру за културу ,,Влада Дивљан” награде најуспешнијим ученицима су уручили Дарко Пауновић, 

заменик председника општине и Станко Гујаничић, члан већа општине задужен за образовање. Једанаест 

ученика наше школе је добило награду за изванредан успех. 
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Уторак 13. јул 2021. 

Осликавање фасаде иза школе 

У нашој школи у Вишњици се и сада ради. Ђаци уживају у распусту, али зато маштовити наставници, 

директорка и бивши ученици спремају ведра изненађења за њихов повратак. 

     

Уторак, 31. август 2021. 

Зид са дипломама 

Данас је у Сланцима урађен зид са ученичким дипломама, захваљујући донацији родитеља ученика и 

наставницима Ненаду и Данијели који су се потрудили да прикупе дипломе и ранијих генерација који су 

ишли у ту школу и постизали запажене резултате. 
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 СЕМИНАРИ И СТРУЧНИ СКУПОВИ 

Субота – недеља од 03. до 04. 10. 2020. 

Пето стручно саветовање запослених у ОШ “Иван Милутиновић“ 

У Образовно културном центру “Вук Караџић“ у Тршићу је организовано пето стручно саветовање 

запослених у ОШ “Иван Милутиновић“. 

Директор Лидија Савић је отворила скуп, нагласивши значај овог вида стручног усавршавања и 

задовољство због доброг одзива колектива. 

   

Програм је обухватао стручна излагања следећим редом: 

1.„Сингапурска математика“ 

У изради ове теме су учествовали Милош Турчиновић, Мирјана Кривокапић и Ненад Прибак. Колеге су 

све присутне упознале са специфичним приступом решавању текстуалних задатака и формирању 

почетних математичких појмова на основу „хеуристичког“ модела наставе. Деци је лако кад разумеју 

како! Примена овог метода је нарочито погодна за узраст деце од првог до шестог разреда. 

2.„Вештине слушања у настави страних језика и како их развијати“. 

Бисерка Радосављевић је побројавши креативне начине за развој ове вештине, скренула пажњу на општи 

значај добро усмерене концентрације слушалаца. Иако је описала начин примене у настави страних 

језика, овај модел може да се користи и за остале предмете. 

3.„Утицај билингвалности на дечији развој“ 

Бранислав Крајишник је изнео занимљиве резултате истраживања о природној билингвалности код деце 

и о учењу страног језика на раном узрасту. Покренута је конструктивна расправа у којој су остали присутни 

изразили своје мишљење. 
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4.„Аутистични спектар поремећаја“ 

Дефектолог Данијела Степановић нас је упознала са аутистичним спектром поремећаја, оснажујући 

осећај учитеља и наставника да имају потенцијалну подршку стручних лица у непосредном раду са 

децом. Рано препознавање посебних потреба поједине деце помаже учитељима и наставницима у раду, 

а саму децу уводи у брже осамостаљивање за живот. 

5.„Утрошена електрична енергија“ 

   

Практичну тему је излагао наставник физике Ранко Марковић, који је указао на примењивост знања из 

физике, јер се ове теме дотиче градиво у осмом разреду, а има примену у сваком домаћинству које води 

рачуна финансијама. 

Остатак времена је посвећен обиласку етно комплекса и родне куће Вука Караџића уз стручног 

водича.Запослени су имали прилике да обиђу комплекс у ком би, по плану, крајем текуће школске године 

требало да се одрже републичка такмичења. 

Према оцени учесника, организација саветовања је била  професионална, уз поштовање свих 

препоручених мера. Чланови колектива су се са путовања вратили са изузетно позитивним утисцима, 

обогаћени новим знањима примењивим у раду са ученицима. 
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Субота, 5. јун 2021. 

Семинар „Социјалне вештине у школи“ 

Укупно 31 запослени похађао је обуку чији су реализатори проф. др Слободанка Гашић Павишић, Марко 

Батур – мастер дефектолог – спец. педагог и др Маша Ђуришић – наставник разредне наставе. Кроз модел 

улога у којем треба представити реалну ситуацију и приказати праву реакцију, деца уче да исказују наглас 

своја осећања да би се јасније виделе грешке у понашању, како би се исто кориговало. Наставници и 

запослени су учествовали активно у свим радионицама које су подразумевале управо игре улога, а 

изабране су најчешће ситуације у међусобним односима деце у школи. 

   

Семинар је акредитован код Завода за унапређење образовања и васпитања, а реализује се уз подршку 

друштва за развој образовања KLETT. 

Среда, 30. јун 2021. 

Семинар „Програм позитивног понашања у школи“ 

Предавачи Тамара Ђорђевић и Ирена Мучибабић су представиле програм, сугеришући да нашим 

позитивним ставом и истрајношћу прилазимо ученицима у процесу образовања и васпитања тежећи ка 

томе да деца преузму одговорност за своје поступке, да схвате последице негативног понашања и 

успоставе одређени степен самоконтроле, а све то у циљу њиховог осамостаљивања на путу који се зове 

живот. 

Цео семинар је пропраћен видео материјалом са екстремно негативним примерима понашања у старту 

и постигнутим променама применом овог модела на крају. 

Подсетили смо се законских оквира, а предложене су нам и конкретне мере, као што су наградни картони 

и уговори о лепом понашању. 
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Четвртак, 01. јул 2021. 

Семинар „Предузетништво као међупредметна компетенција кроз целокупно школовање“ 

Предавачи Дејан Јанковић и Драгана Стојановић су представили програм семинара, сугеришући да 

компетенција предузетништво у Европском оквиру кључних компетенција подразумева способност 

појединца да сам подстакне промене и способност да прихвати, подржи и прилагоди се иновацијама које 

доносе спољне околности. Предузетништво укључује преузимање одговорности за сопствене поступке, 

позитивне или негативне, развој стратешке визије, постављање циљева и њихово остваривање, као и 

мотивацију за успех. 

 

Семинар је праћен мноштвом примера добре праксе, а завршен је заједничком радионицом у којој су 

колеге у оквиру група применили научено током семинара, а и оно што су до сада већ примењивали кроз 

Пројекат „Мудрији заједно“ у оквиру Еразмус програма, а тиче се теме. 

   

Петак 2. јул 2021. 

Стручна тема „Вештачка интелигенција у роботици“ 

Наставник информатике Војислав Марјановић је представио стручну тему пред Стручним већем за 

математику, информатику и технику и технологију, упознавши присутне са значајем вештачке 

интелигенције у разним областима нарочито у роботици. 
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Среда, 25. август 2021. 

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања 

 

У нашој школи је одржан део обуке „Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања“, 

са посебним освртом на оцењивање. Запослени су потврдили и употпунили своје знање из ове области, 

које ће бити примењивано у даљем раду. 
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Субота 19. јун 2021. 

Излет колектива ОШ „Иван Милутиновић“ 

Пред завршетак наставе, запослени у нашој школи су традиционално организовали заједнички излет. 

Овог пута је дестинација била у Срему. Обишли су Сремске Карловце, посетили 

познати подрум вина ‚,Бајило‘‘ , били у манастиру Крушедол, а у пролазу су видели цркву путинку – храм 

Благе Марије у Брастолу . У опуштајућој атмосфери фрушкогорске Мале и Велике Ремете колеге су 

провеле остатак дана у пријатном дружењу. 

 

 

  



51 
 

Садржај: 

УСЛОВИ РАДА .................................................................................................................................................................................. 2 

НАСТАВНА СРЕДСТВА ................................................................................................................................................................................. 4 
КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА .......................................................................................................................................................................... 4 
БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ............................................................................................................................................................................ 4 

ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ............................................................................................................................ 6 

НАСТАВА .................................................................................................................................................................................................. 6 
ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК................................................................................................................................................................................ 7 
УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ................................................................................................................................................................. 7 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА ............................................................................................................................................. 8 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДАНА ШКОЛЕ ..................................................................................................................................................................... 8 
HOLIDAY CARD EXCHANGE ........................................................................................................................................................................... 8 
ДРУГИ СВЕТОСАВСКИ КОНКУРС .................................................................................................................................................................... 8 
ПРОСЛАВА ДАНА ДУХОВНОСТИ ................................................................................................................................................................... 9 
ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА .................................................................................................................................................... 9 
УСКРС ...................................................................................................................................................................................................... 9 
БЕЛИ ЈАСЕН У ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ .......................................................................................................................................................... 9 
ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ ................................................................................................................................................................................ 9 
ДОДЕЛА РУЖА ОСМАЦИМА ....................................................................................................................................................................... 10 

УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА ........................................................................................................................................................ 11 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2020/21. ГОДИНЕ ................................................................................................................................ 11 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА ........................................................................................................................................... 13 

АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ И ВАН ЊЕ ................................................................................................................................................ 16 

СЕМИНАРИ И СТРУЧНИ СКУПОВИ ................................................................................................................................................. 45 

 


